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STUDIU DE CAZ: 12-13 OCTOMBRIE 2015 

 
Marinela Dulamă, Mia Mirabela Stamate, Angela Crăciun, Anca Petre 

Administraţia Naţională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
mari_dulama@yahoo.com 

 
 
Rezumat. În sezonul rece, o mare influenţă asupra evoluţiei vremii în ţara noastră o au ciclonii 
mediteraneeni. Generaţi în bazinul vestic şi central al Mării Mediterane în perioada octombrie-
aprilie, aceştia se înscriu apoi pe traiectorii estice şi nord-estice, traversează Peninsula Balcanică, 
determinând schimbări importante în aspectul vremii în sudul ţării, inclusiv în Dobrogea. Evoluţia 
către ţara noastră a unui astfel de ciclon a determinat, în intervalul 12-13 octombrie 2015, un episod 
de vreme severă în Dobrogea. 

Cuvinte cheie: convergenţă, forfecare, ascendență. 

 
 

1. INTRODUCERE. SCURTĂ DIAGNOZĂ 

Lucrarea de faţă este un studiu de caz asupra 
fenomenelor meteorologice care s-au maifestat 
în acest interval – şi anume, cantităţi însemnate 
de precipitaţii care, punctual, în zona localităţii 
Corbu din judeţul Constanţa, au fost torenţiale şi 
avut ca efect importante pagube materiale. 

În intervalul de diagnoză de 24 de ore,  
din 12.10.2015, ora 06 UTC – 13.10.2015, ora 
06 UTC, vremea a fost închisă şi rece pentru 
această dată. Cerul a fost noros şi pe arii extinse 
a plouat, în general moderat, local totalizându-se 
cantităţi însemnate şi, izolat, cantităţi excesive: 
175,8 l/mp la Corbu – judeţul Constanţa (post 
pluvio Apele Române), aproximativ 30 l/mp 
fiind cantitatea medie lunară, specifică lunii 
octombrie, (fig.1). 

 
Fig. 1. Cantităţile de precipitaţii totalizate în 24 de 

ore, în intervalul 12.10.2015, ora 06 UTC – 
13.10.2015, ora 06 UTC 

 
Vântul a suflat moderat, cu intensificări 

temporare la tare, în special în zona costieră şi în 
deltă, iar rafala maximă a atins 86 km/h la staţia 
meteorologică Sulina, judeţul Tulcea (fig. 2). 
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Fig. 2. Valoarea maximă a vântului la rafală în 

intervalul  12.10.2015, ora 06 UTC – 13.10.2015,  
ora 06 UTC 

 
Temperaturile maxime au fost cuprinse 

între 9 grade la Hârşova şi Adamclisi şi 17 grade 
la Constanţa, iar cele minime între 5 grade la 
Adamclisi, Hârşova şi Mahmudia şi 12 grade la      
Sf. Gheorghe. Izolat a fost ceaţă. 

În intervalul de diagnoză a fost în vigoare  
până la ora 18 atenţionarea Administrației 
Naționale de Meteorologie nr. 84 de cod galben, 
care se referea la cantităţi de apă ce vor depăşi 
20-25 lm/p şi intensificări ale vântului de peste 
55-65 km/h. C.M.R. Dobrogea a emis cinci 
mesaje de fenomene meteorologice periculoase 
imediate, din care două avertizări cod portocaliu    
(nr. 192 – ora 22:10 şi nr. 194 – ora 00:10) 
vizând cantităţi însemnate de apă şi trei aten-
ţionări cod galben (nr. 191 – ora 17:55,  nr. 193 
– ora 23:55 şi  nr. 195 – ora 05:50) – vizând 
intensificări ale vântului.   

ISU Constanţa a raportat că între 
localităţile Corbu şi Năvodari (Cap Midia) au 
fost blocate mai multe autovehicule din cauza 
viiturii formate. S-au semnalat intervenţii la   
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mai multe case inundate pe raza localitaţilor 
Corbu şi Luminiţa. 

Totalul remarcabil al precipitaţiilor 
înregistrate la Corbu, discordant cu celelalte din 
Dobrogea, este obiectul acestui studiu de caz 
(fig. 3). 
 
 
2. DATE ŞI METODE 

Pentru analiza condiţiilor aero-sinoptice care au 
determinat apariţia acestor fenomene, s-au 
utilizat hărţile de analiză şi prognoză de sol şi 
altitudine ale ECMWF, ALARO, COSMO, 
ESTOFEX, EUMETRAIN, GFS, date radar şi 
satelitare, precum şi datele diagnostice ale 
staţiilor meteorologice şi ale posturilor pluvio-
metrice. 

3. REZULTATE 

Prognoze din 12.10.2015, ora 00 UTC 

La nivelul de 500 hPa, modelul ECMWF 
prognoza pentru ora 18 UTC, centri de minim 
geopotenţial peste vestul şi nord-vestul Europei, 
precum şi un talveg extins până spre nordul 
României, determinand o circulaţie sud-vestică 
peste Dobrogea şi vestul Mării Negre. Sub 
aspect termic, izotermele la acest nivel sugerau 
prezenţa unei dorsale peste Muntenia şi sudul 
Dobrogei dar şi a unei uşoare pătrunderi reci 
peste jumătatea nordică a Dobrogei, cele două 
generând un gradient termic la acest nivel                
şi întreaga structură sugerând un grad de 
instabilitate mai ridicat pentru nordul Dobrogei 
(fig. 4). 
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Fig. 3. Cantități de precipitații cumulate la stațiile meteorologice și posturile pluviometrice din Dobrogea în 24 
de ore (intervalul  12.10.2015, ora   06 UTC – 13.10.2015, ora 06 UTC). 

 
Fig. 4 Câmpul de geoptenţial TA 500 hPa prognozat pentru 12.10.2015, ora 18 UTC – model ECMWF  

(baza din 12.10.2015, ora 00 UTC) 
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Şi la scară mai mică, modelul ALARO 
surprindea, pe stratul mai consistent al  hărţii de 
topografie barică relativă TR 500-1000 hPa, atât 
infiltraţia rece dinspre Moldova, cât şi o dorsală 
caldă ce persista  în sud-estul ţării (fig. 5, 6). 

 

 
Fig. 5. TR 500-1000 hPa – modelul ALARO cu baza 

din 12.10.2015 ora 00 UTC pentru ora 12 UTC 
 

 
Fig. 6. TR 500-1000 hPa – modelul ALARO cu baza 

din 12.10.2015 ora 00 UTC pentru ora 18 UTC 
 

La nivelul de 850 hPa, zona de minim 
geopotenţial centrată pe coasta nord-vestică a 
Mării Negre, şi-a micşorat aria, pastrându-şi 
poziţia în zona  centrală a litoralului. Contrastele 
termice sugerează cel puţin un sistem frontal cu 
punct triplu sub acest nucleu de minim (fig. 7, 8, 
9). 

La nivelul solului, masa deosebit de  caldă 
de deasupra Mării Negre, care a ocupat pe 
verticală un strat consistent, contrastant cu   
masa mai rece din nordul acesteia precum şi cu 
cea care a avansat din nord-vest spre Dobrogea, 
au determinat gradienţi termici mari în lungul 
coastelor de nord şi de vest ale mării. Aceştia se 
constituie într-un sistem frontal aferent nucleului 
ciclonic vizibil atât la nivelul de 850 hPa 
(fig.10,11) cât şi la nivelul solului (fig. 12, 13). 

 
Fig. 7. TA la 850 hPa – modelul ALARO cu baza din 

12.10.2015 ora 00 UTC pentru ora 16 UTC 
 

 
Fig. 8. TA la 850 hPa– modelul ALARO cu baza din 

12.10.2015 ora 00 UTC pentru ora 18 UTC 
 

 

Fig. 9. TA la 850 hPa– modelul ALARO cu baza din 
12.10.2015 ora 00 UTC pentru ora 20 UTC 

 

 

Fig. 10. Presiunea la sol pentru 12.10.2015, 15 UTC 
– ALARO (baza din 12.10.2015, ora 00 UTC) 

5 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2015 
 

_____________________________          ______________________________ 

 

Fig. 11. Presiunea la sol pentru 12.10.2015,  
ora 18 UTC – ALARO (baza din 12.10.2015,  

ora 00 UTC) 
 

 

Fig. 12. Presiunea la sol pentru 12.10.2015, 15 UTC 
– COSMO (baza din 12.10.2015, ora 12 UTC) 

 

 

Fig. 13. Presiunea la sol pentru 12.10.2015, 18 UTC 
– COSMO (baza din 12.10.2015, ora 12 UTC) 

 

Zonele frontale sunt bine evidenţiate şi   
de analiza GFS, atât pe nordul Mării Negre, cât 
şi pe Dobrogea, cu ascendenţe deosebite pe 
jumătatea nordică a regiunii (fig. 14,15). 

 

Fig. 14. Viteze verticale la 700 hPa şi zone frontale 
la 850 hPa-12.10.2015, ora 18 UTC – analiză GFS 

 
 

 

Fig. 15 Viteze verticale la 700 hPa şi zone frontale la 
850 hPa-13.10.2015, ora 00 UTC – analiză GFS. 

 
Consecinţa gradienţilor barici determi-

naţi de prezenţa acestui nucleu ciclonic a fost şi 
vântul prognozat de toate modelele conform 
exemplului de mai jos (fig. 16, 17). 

 

 

Fig. 16. Vântul la sol prognozat pentru 12.10.2015, 
ora 12 UTC – COSMO (baza din 12.10.2015,  

ora 12 UTC) 
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Fig. 17. Vântul la sol prognozat pentru 12.10.2015, 

ora 18 UTC – ALARO (baza din 12.10.2015,  
ora 00 UTC) 

 
 

În ceea ce priveşte cantităţile de precipi-
taţii, modele prognozau cantităţi însemnate 
pentru Dobrogea, cu precădere pentru partea 
nord-estică a acesteia (fig. 18, 19, 20, 21). 

 

 
Fig. 18. Precipitaţii cumulate în 6 ore – 12.10.2015, 
ora 18 UTC – 13.10, ora 00 UTC (ECMWF – baza 

00 UTC) 

 

Fig. 19. Precipitaţii cumulate în 12 ore – 12.10.2015, 
ora 18 UTC – 13.10, ora 06 UTC (ECMWF baza – 

00 UTC) 

 
Fig. 20. Precipitaţii cumulate în 12 ore – 12.10.2015, 
ora 06 UTC – 12.10, ora 18 UTC (ARPEGE – baza 

00 UTC) 

 

 
Fig. 21. Precipitaţii cumulate în 24 ore – 12.10.2015, 

ora 06 UTC – 13.10, ora 06 UTC (ALARO – baza  
00 UTC) 

 
Setul minimal de prognoze de mai sus, 

oferea suficiente argumente pentru previzionişti 
în legătură cu cantităţile de precipitaţii de 
aşteptat, precum şi cu intensifcările de vânt. 

 
 
Analize la scară sinoptică şi la mezo-

scară din 12.10.2015, ora 18 UTC 

Analiza la scară sinoptică vine să con-
firme ceea ce progozau modele pentru data de 
12 octombrie. Astfel, contextul sinoptic general 
indica, la nivelul solului, prezenţa Anticiclonului 
Scandinav, extins pe jumătatea nordică a 
Europei, în timp ce sudul Europei se afla sub 
influenţa unui câmp depresionar, cu un centru 
ciclonic poziţionat în zona Peninsulei Iberice şi 
un altul centrat în zona Mării Egee şi extins 
peste bazinul Mării Negre (fig. 22, 23, 24). 
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Fig. 22. Câmpul baric la nivelul  solului – 

12.10.2015, ora 06 UTC analiză EUMETRAIN 
 

 

Fig. 23. Presiunea la nivelul solului (negru), 
temperatura la 2 m (roşu)  şi masele de aer 

12.10.2015, ora 12 UTC – analiză EUMETRAIN 

 
În vestul acesteia, în zona costieră, pe 

măsura accentuării advecţiei reci – la valori     
de  8 grade peste vestul zonei continentale – s-a 
dezvoltat şi gradientul termic, apa mării având, 
încă, temperatura ridicată, de 15-17 grade     
(fig. 24, 25). 

 

 

Fig. 24.  Presiunea la nivelul solului (negru), 
temperatura la 2 m (roşu)  şi masele de aer 

12.10.2015, ora 18 UTC – analiză EUMETRAIN 

 
În troposfera medie, talvegul poziţionat la 

nord-vest de ţara noastră în dimineaţa zilei de  
12 octombrie 2015, a evoluat în următoarele ore 

către est, ajungând în zona Dobrogei în cursul 
nopţii și a generat, în tot acest interval, o 
circulație sud-vestică. Sub aspect termic, se 
observă prezenţa unei dorsale deasupra 
Dobrogei în cursul dimineţii, pentru ca după-
amiaza şi seara, izotermele să indice o uşoară 
pătrundere rece pe nordul regiunii, în bună 
concordanţă cu creşterea gradului de instabilitate 
(fig. 25, 26). 

 

 

Fig. 25. Geopotenţialul (verde) şi temperatura (roşu) 
la 500 hPa 12.10.2015, ora 06 UTC – analiză 

EUMETRAIN 

 

Fig. 26. Geopotenţialul (verde) şi temperatura (roşu) 
la 500 hPa 12.10.2015, ora 18 UTC – analiză 

EUMETRAIN 

 
Analiza la mezoscară a datelor reale de 

sol a permis evidențierea în bazinul vestic al 
Mării Negre a următoarei situaţii: 

– circulația estică a advectat aer cald și 
umed de pe Marea Neagră (temperatura apei 
mării fiind de 15-17 grade), ceea ce a favorizat 
menținerea și alimentarea dorsalei calde;  

– circulația nordică dinspre Moldova a 
advectat aer rece, determinând formarea şi 
menţinerea gradientului termic peste regiune. 

8 
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În cursul dimineţii, presiunea s-a menţinut 
la valori de 1010-1015 hPa în zona Dobrogei, 
dar după-amiaza presiunea a crescut treptat, 
dorsala Anticiclonului Scandinav a înaintat şi 
circulaţia a devenit nordică în partea continen-
tală, favorizând pătruderea aerului rece şi 
implicit formarea şi menţinerea unui contrast 
termic în zona litoralului. Contrastul termic,   
dar şi rotirea vântului, au permis evidenţierea 
unui sistem frontal cu sectorul rece avansat pe 
sud-vestul mării  şi cu cel cald poziţionat spre 
litoralul nordic, zona de gradient observându-se 
clar şi  pe analiza hărţii de temepratură echiva-
lent potenţială  la 850 hPa (fig. 27, 28). 

 

 

Fig. 27. Analiza la mezoscară a datelor de sol din 
12.10.2015, ora 18 UTC 

 

 
Fig. 28. Temperatura echivalent potenţială la 850 hPa 

– analiza EUMETRAIN, ora 18 UTC 

 
Tot din analiza la mezoscară se observă  

şi posibila existenţă a unui mezociclon în 
proximitatea coastei. Ce s-a putut confirma  
însă, a fost existenţa pe mare a două linii de 
convegenţă, linii care, conform analizei la 
mezoscară, converg la rândul lor în zona 
afectată de inundaţii.  

Prognoza convergenţei de umeazeală a 
modelului ALADIN, indica prezenţa acesteia cu 
valori mari pe Marea Neagră, inclusiv pe coasta 

vestică a acesteia, fapt confirmat de analiza 
câmpului de convergenţă la 1000 hPa (fig, 29, 
30). 

 

 
Fig. 29. a – Convergenţa de umezeală 12.10.2015 ora 

18 UTC –  prognoza ALADIN cu baza de ora  
12 UTC 

 

 
Fig. 30. Convergenţa la 1000 hPa – analiza 

EUMETRAIN, ora 18 UTC 
 

De asemenea, datele satelitare ale 
NESDIS-NOAA indicau prezența în bazinul 
central-vestic al Mării Negre a două linii de 
convergență ce se intersectează exact în zona 
localităţii litorale Corbu (fig. 31). 
 

 
Fig. 31. Contribuţia convergenţei indicate de câmpul 

vântului la sol, masurat de NESDIS-NOAA 
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Corelând poziţia liniilor de convergenţă 
reale detectate din satelit (fig. 32) cu gradienţii 
de temperatură calculaţi de modelul ALARO 
(fig. 33), putem să asociem aceste convergenţe 
unui alt sistem frontal de pe vestul Mării Negre, 
având punctul triplu tocmai în zona localităţii 
Corbu, existenţa lui justificând: mişcările 
ascendente puternice şi maximul de precipitaţii. 
 

 

Fig. 32. Geopotenţialul şi temperatura la 1000 hPa - 
prognoza ALARO  cu baza din 12.10.2015, ora 00 

UTC, pentru ora 18 UTC. 

 

 

Fig. 33. Forfecarea în stratul 0-6 km – analiza 
ESTOFEX din 12.10.2015, ora 18 UTC 
 
Abstracţie făcând de existenţa eventua-

lului sistem frontal, dar ţinând cont de existenţa 
indubitabilă a liniilor de convergenţă de pe 
mare, confirmate din satelit, vom considera 
următoarele [Peter C. Banacos, David M. 
Schultz]: 

 

unde: termenul de advecţie reprezintă adevcţia 
orizontală de umezeală specifică, iar termenul de 
convergenţă indică produsul dintre umezeala 
specifică şi convergenţa orizontală de masă. 

Pe această bază, putem deduce şi reţine 
pentru prognozele operative: 

– în condiţiile unei singure linii de conver-
genţă, contribuţia de umezeală este dată prioritar 
de termenul de convergenţă de masă;  

– în condiţiile apropierii treptate a două 
linii de convergenţă, care ajung să se intersec-
teze, se poate valorifica în raţionamente advecţia 
reciprocă de umzeală adusă în punctul lor de 
intersecţie având drept consecinţe aport supli-
mentar de umezeală şi creşterea vitezelor 
verticale simultan cu creşterea ponderii masei de 
vapori în coloana de aer. 

În afara structurii pe orizontală a vântului, 
organizarea lui pe verticală, confirmă,  prin 
forfecările deosebite evaluate de modelul 
ESTOFEX (fig. 33), existenţa pe vestul Mării 
Negre a acestui mediu periculos, depistat şi de 
radar pe produsul VWP. 

 
Particularizare analize radar 

a) R 19- reflectivitatea de bază 

Reflectivităţi de peste 50 DbZ s-au 
înregistrat, pe prima elevaţie, începând cu ora 
17:27, iar între orele 17:46 – 19:44 s-au atins  
55-60 DbZ (fig. 34).  

 

 
Fig. 34. Reflectivitatea de bază la ora 18:29 UTC 

 
Aria mai bine organizată, largă, cu 

reflectivităţi de 50-60 DbZ, a fost detectată, pe 
acest nivel, la ora 18:29 când, la elevaţia a  
doua, se poate distinge şi o formă de cârlig, cu 
gradient relativ mare al reflectivităţilor în 
curbura lui convexă; în această zonă este de 
presupus că a existat un curent ascendent 
puternic. Algoritmul radar de depistare mezo nu 
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a indicat rotaţii asociate acestei structuri care    
ar fi sugerat o supercelulă (neconfirmată de    
alţi parametri radar),  marcând, în compensare, 
indicele 5 de "probabilitate de vreme severă". 

 
b) VIL 57- cantitatea de lichid integrată 

pe coloană 
Valorile cele mai mari ale VIL au fost 

înregistrate între orele 18:23 şi 18:42 când s-au 
atins 20 kg/mp (fig. 35). Faptul că aceste valori 
sunt relativ mici comparativ cu cele întâlnite în 
situaţii în care cantităţile de precipitaţii au fost 
însemnate, indică existenţa unei permanente şi 
ciclice alimentări prin convergenţă de umezeală 
a coloanei. 
 

 
Fig. 35. VIL 57 – cantitatea de lichid integrată pe 

coloană, ora 18:23 UTC 
 

c) ET 41 – vârful norului 

ET 41 indica maximul înălţimii vârfului 
norului la 6-8 km, la nord-est de localitatea 
Corbu, la ora 18:48 UTC (fig. 36), confirmând 
faptul că nu instabilitatea verticală, ci perma-
nenta convergenţă de umezeală a alimentat 
structura noroasă din zonă. 
 

 
Fig. 36. ET 41 – vârful norului, ora 18:48 UTC 

d) OHP 78, THP 79 – totalul de 
precipitaţii pe o oră şi, respectiv, pe trei ore  

Totalurile pe o oră de precipitaţii din  
zona localităţii Corbu au crescut vertiginos  
după ora 17:46 UTC,  până la ora 19:00 UTC, 
de la o scanare la alta; astfel, radarul indica    
76-102 l/mp, cu o arie maximă acoperiă cu 
aceste valori la ora 18:42 UTC (fig. 37, 38): 

 

 

Fig. 37. OHP 78 – totalul de precipitaţii pe o oră – 
18:42 UTC 

 

 

Fig. 38. THP 79 – totalul de precipitaţii pe trei ore – 
19:00 UTC 

 
 
Primul total de 102-152 l/mp în 3 ore a 

fost estimat de radar la ora 19:00 UTC. 
 

e) V 27 şi SRM 56 – viteza radială 
Doppler şi, respectiv, cea relativă la furtună 

La prima elevaţie, zona de desupra 
localităţii Corbu este scanată la înălţimea de 
aproximativ 500 m. Pe acest nivel,  sub unghiul 
de elevaţie de 0,5 grade, la ora 18:48, se distinge 
o rotaţie având corespondent şi la elevaţia 
următoare, sub unghiul de 1,5 grade (fig. 39, 
40). 
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Fig. 39. V 27 viteza radială Doppler 18:48 UTC 
 

 

Fig. 40. V 27 viteza radială Doppler 18:48 UTC 
 
Chiar dacă radarul nu a etichetat existenţa 

unui mezociclon, totuşi este de presupus că 
prezenţa acestuia a fost posibilă: pe de o parte, 
din cauza rotaţiei anterior menţionate prin V  la 
primele două nivele, iar pe de altă parte, din 
cauza corespondenţei rotaţiei de nivel jos 
(producând convergenţă şi ascendențe) cu 
divergenţa care se remarcă la unghiul de 6 grade 
(înălţimea de aproximativ 4 km) deasupra ei 
(fig. 41). 

 

 
 

Fig. 41. V 27 viteza radială Doppler la elevaţia de 6 
grade, ora 18:48 UTC  

 
Produsul SRM 56 (fig.42, 43), evidenţiază 

mai bine  şi mai devreme producerea rotaţiilor şi 
convergenţelor pe prima elevaţie, indicând 
apariţia şi multiplicarea lor pe măsura apropierii 
jetului de nivel jos, care a fost furnizor de 
forfecări mari în mediul furtunii. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. SRM 56 – viteza relativă la furtună, orele: 
17:08, 17:33, 17:39, 17:46, 18:04, 19:38 UTC 
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Fig. 45. Imagine radar Mozaic Opera. 
 
 

Fig. 43. SRM 56 – viteza relativă la furtună, ora 
18:23 UTC 
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f) VWP 48 – profilul vertical al vântului 

Produsul VWP (fig.44) indică forfecarea 
pe verticală a vântului orizontal deasupra 
locaţiei radarului; aceasta se poate aproxima ca 
fiind  cea a mediului în care s-au format şi au    
evoluat sistemele noroase din seara zilei de      
12 octombrie. Forfecarea avea valori de            
20-25 m/s pe aproximativ 1,5 km, valoare 
suficient de mare pentru a confirma periculozi-
tatea structurilor în formare în acest mediu.  

   

►Precipitaţiile căzute asociate cu topografia 
locului, au determinat formarea a două viituri: 
una la intrarea în localitate, care a determinat 
creșterea alarmantă a cotei lacului Corbu (de 
la 70 cm la ora 22:30 la 250 cm la ora 01:45) 
şi distrugerea terasamentului căii ferate pe mai 
multe porțiuni și o a doua în centrul localității.  
A doua viitură a produs importante pagube 
materiale, un număr de 35 de imobile și 13 
străzi fiind afectate. Imaginile de la faţa 
locului sunt sugestive în acest sens (fig. 46, 
47). 

 

 

 

 

Fig. 46. Locuiță distrusă în totalitate 

 

 

Fig. 44. VWP 48 – profilul vertical al vântului 
 
 

4. CONCLUZII 

►Prin menţinerea frontului pre-existent şi    
prin accentuarea deosebită a ascendenţelor la 
intersecţia dintre liniile de convergenţă atât 
între ele, cât şi cu linia ţărmului, au fost 
posibile precipitaţiile punctuale de excepţie de 
la Corbu, județul Constanţa (fig. 45). Fig. 47. Mașina prinsă sub calea ferată. 

 
 
 
 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_JtqHc6sgCFUluFAodOwUMcg&url=http%3A%2F%2Fwww.ziuaconstanta.ro%2Fdiverse%2Fstiri-calde%2Fupdate2-viitura-din-corbu-a-facut-ravagii-imaginile-sunt-graitoare-galerie-foto-568213.html&psig=AFQjCNEZ5UEHiB0Vv0WCjDyTePkLuK6n4Q&ust=1446312533006729�
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Rezumat: Cantităţile însemnate de apă căzute în cursul unui an sunt legate, în general, de 
episoadele de instabilitate atmosferică şi presupun existenţa condiţiilor ce favorizează dezvoltarea 
unor structuri convective puternice care conduc la înregistrarea precipitaţiilor din ploi sub formă 
de averse şi ploi torenţiale, asociate cu intensificări ale vântului care pot lua şi aspect de vijelie, 
căderi de grindină şi descărcări electrice. Între factorii favorizanţi, care contribuie la amplificarea 
instabilităţii poate fi menţionată o cuplare a unui jet de nivel jos (LLJ), caracterizat printr-un 
maxim local în profilul de vânt, cu un jet din troposfera superioară, exercitând forcinguri multiple 
prin forfecările verticale asociate. Datele utilizate în lucrare provin de la staţiile meteorologice din 
judeţul Cluj, de unde s-au extras cele mai mari valori lunare şi anuale de precipitaţii căzute în 
interval de 24 de ore. S-au analizat două situaţii sinoptice, s-au detaliat două cazuri în care s-au 
înregistrat cantităţi maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore. S-a analizat tipul structurilor de sol 
şi de altitudine din troposfera medie care au avut un rol dominant în generarea fenomenelor 
meteorologice periculoase, influenţa condiţiilor locale precum şi efectele produse.   

Cuvinte cheie: instabilitate, precipitaţii, jet 

 
 

1. INTRODUCERE 

Precipitaţiile maxime căzute în 24 de ore sunt 
caracterizate de o intensitate mare şi au un 
puternic caracter de torenţialitate determinând 
inundaţii, scurgeri pe versanţi, contribuind la 
eroziunii ale solului, putând să producă pagube 
materiale însemnate. În lucrare s-a făcut analiza 
distribuţiei cantităţilor maxime de precipitaţii 
căzute în 24 de ore, în perioada 2001-2014,        
la staţiile meteorologice Cluj-Napoca, Dej, 
Huedin, Turda, Băişoara şi Vlădeasa, reprezen-
tative pentru unităţile de relief din judeţul Cluj.  

În partea a doua a lucrării s-au analizat 
cazurile în care s-au înregistrat cantităţile 
maxime anuale de precipitaţii căzute în 24 de 
ore din anul 2011, pentru staţiile meteorologice 
Cluj-Napoca (20 iulie) şi Turda, Vlădeasa (24 
iunie).   
 
2. DATE ŞI METODE 

S-au extras cele mai mari valori ale cantităţilor 
de precipitaţii căzute în 24 de ore de la staţiile 
meteorologice, pe baza cărora a fost analizată 
variaţia şi repartiţia lor spaţio-temporală. Pentru 
analiza sinoptică s-au folosit harţile de reanaliză 
a zilelor de 24 iunie şi 20 iulie, hărţile de 
altitudine de la suprafaţele izobarice de 300,   
500 şi 850 hPa, din arhiva NCEP/NCAR 

http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanaly.
html şi harta de sol de la DWD (Deutscher 
Wetterdienst Offenbach) http://www1.wetter3. 
de/. S-au analizat caracteristicile maselor de   
aer, utilizând profilul vertical de temperatură, 
umezeală şi vânt din sondajul de altitudine de la 
staţia meteorologică Cluj-Napoca. Au fost 
analizate datele radar: Reflectivitate, VIL-ul, 
OHP-ul, THP-ul, Echo-Tops de la radarul WSR-
98D în bandă C, de la Bobohalma (RDBB) şi 
imaginile satelitare METEOSAT 08.  
 
3. REZULTATE 

Cantităţile maxime anuale de precipitaţii căzute 
în 24 de ore la staţiile meteorologice din judeţul 
Cluj în intervalul 2001-2014 sunt cuprinse în 
general, între 30-40 mm depăşind rar 50-60 mm. 
Cantităţile  maxime anuale sunt reprezentate     
în figura 1. Pe abscisă sunt enumeraţi anii 
perioadei, iar pe ordonată sunt cantităţile 
maxime de precipitaţii corespunzătoare fiecărui 
an.  

Cantităţile maxime anuale înregistrate în 
24 de ore variază foarte mult de la un an la altul, 
astfel cele mai scăzute valori înregistrate s-au 
încadrat între 16.0 l/mp (2002) la Cluj-Napoca, 
staţie poziţionată pe interfluviu, la o altitudine 
de 410 m şi 28.3 l/mp (2002) la Vlădeasa,   

mailto:blaga_irina@yahoo.com
http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanaly.html
http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanaly.html
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staţie de munte, aflată la o altitudine de 1836 m, 
pe vârful cu acelaşi nume, iar cele mai ridicate 
valori au fost cuprinse între 51.6 l/mp la Dej 
(2009), staţie poziţionată în culoar de vale,       
pe Valea Someşului, la 232 m si 81.4 l/mp        
la Băişoara (2005), staţie de munte, situată la 
1361 m altitudine.  

Referitor la distribuţia lunară a cantită-
ţilor maxime de precipitaţii căzute în interval de 
24 de ore (fig. 2) se observă că acestea au 
ponderea cea mai mare în lunile semestrului 

cald, în timp ce în semestrul rece al anului 
numărul de cazuri este foarte redus. 

Din aprilie până în septembrie s-au 
înregistrat 78.6 % din numărul de cazuri la Dej, 
85.7 % la Cluj-Napoca, Huedin, Turda, Băişoara 
şi 100 % la Vlădeasa.  

Cele mai multe cazuri au fost în luna iulie 
(9 cazuri la Vlădeasa, 7 cazuri la Cluj-Napoca,  
6 cazuri la Turda, 5 cazuri la Dej şi Băişoara şi   
4 cazuri la Huedin), urmată de lunile iunie şi 
august. 

 

Fig. 1. Cantităţile maxime anuale de precipitaţii căzute în 24 de ore, în judeţul Cluj 
 

 

Fig. 2. Distribuţia lunară a cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore, în judeţul Cluj 
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4. ANALIZA SINOPTICĂ ŞI MEZOSCA-
LARĂ 

I. 20 iulie 2011 – maximul anual pe 24 de ore, 
la staţia meteorologică Cluj – Napoca 

În ziua de 20 iulie 2011, pe fondul 
pătrunderii unui front atmosferic rece şi a unei 
instabilităţi atmosferice prefrontale accentuate 
asociate acestuia a fost înregistrată cea mai mare 
cantitate de precipitaţii căzute în 24 de ore din 
anul 2011, la staţia meteorologică Cluj-Napoca, 
39.0 l/mp.  

Din analiza sinoptică, la ora 00 (UTC)    
se observă în troposfera medie la nivelul de    
500 hPa (fig. 3) prezenţa unui talveg baric legat 
de Depresiunea Islandeză, extins spre sudul 
continentului, până deasupra Peninsulei Italice, 
care domină partea vestică şi centrală a Europei. 
Masa rece aferentă are temperaturi scăzute de 
până la –20 de grade C. 

 

 
Fig. 3. Distribuţia izohipselor la nivelul de 500 hPa, 

în data de 20 iulie 2011 
(http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.html) 

 
În evoluţia sa spre estul continentului, la 

ora 06 (UTC) se individualizează un nucleu 
depresionar care va atinge teritoriul României  
în următoarele ore, cu o valoare la centru de  
555 dmgp şi a unui nucleu rece suprapus de       
–15 grade C, caracteristic nucleelor de tip     
cutt-off, dezvoltat în talvegul de undă lungă. Are 
izohipsa de 560 dmgp închisă, iar în data de 
21.07.2011 ora 00 (UTC) cu periferia sa nordică 
va influenţa regiunea noastră, determinând 
creşterea instabilităţii atmosferice şi va rămâne 
activ şi în zilele următoare. În partea superioară 
a troposferei, la nivelul de 300 hPa (fig. 4),       
în data de 20. 07. 2011 ora 00 (UTC) se 
regăseşte talvegul de altitudine, extins spre sudul 
continentului până în bazinul Mării Mediterane, 

iar masa rece are temperaturi de –45 de grade C. 
La ora 06 (UTC) se individualizează în partea 
sud-vestică a ţării noastre un nucleu rece, cu 
valori ale temperaturii de –40 de grade C, care 
are închisă izohipsa de 928 dmgp, dar care va fi 
înglobat în data de 22 iulie, ora 00 (UTC), în 
talvegul de altitudine, în deplasarea sa spre estul 
continentului. 

 

Fig. 4. Distribuţia izohipselor la nivelul de 300 hPa, 
în data de 20 iulie 2011 

(http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.html) 
 
 

Partea de vest a României se afla pe  
panta ascendentă a talvegului de geopotenţial,  
la toate nivelele atât la 300, 500 cât şi la          
700 hPa. La nivelul de 850 hPa predomina o 
dorsală caldă, a cărei axă era extinsă din zona 
Orientului Mijlociu peste Marea Neagră, cu 
valori ale temperaturii de 20-22 de grade C. 

La nivelul solului, la ora 12 (UTC) se 
remarcă sistemele frontale care acţionează 
deasupra Europei, unul în vestul continentului, 
deasupra Franţei şi altul poziţionat pe centrul 
Europei, din nordul Rusiei până în bazinul  
Marii Mediterane (fig. 5). Presiunea are valori 
relativ scăzute la nivelul continentului, iar în 
zona noastră a scăzut sub 1000 hPa, odată cu 
deplasarea spre est a zonei depresionare din 
centrul continentului. Sistemul frontal legat de 
această zonă depresionară a afectat teritoriul 
ţării noastre în data de 20 iulie, fiind precedat de 
o linie prefrontală. 

În condiţiile în care au fost observate 
nuclee depresionare pe hărţile de altitudine, la 
nivelurile standard, la vest și sud-vest de ţara 
noastră, care pe partea lor anterioară au antrenat 
mase de aer cald spre regiunile noastre, în data 
de 20 iulie se constată formarea unui jet de nivel 
inferior (Low Level Jet) datorat forcingului 
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sinoptic exercitat de baroclinitatea generată de 
apropierea suprafeţei frontale şi de advecţia 
caldă din troposfera inferioară şi s-a realizat o 
cuplare a unui jet de nivel jos (LLJ), caracterizat 
printr-un maxim local în profilul de vânt, cu    
un jet din troposfera superioară. În profilul 
vertical al vitezei vântului (fig. 6) se evidenţiază 
4 niveluri de maxim în troposferă şi unul în 
stratosfera inferioară, 5 straturi de jet exercitând 
forcinguri multiple prin forfecările verticale 
asociate. Se poate observa şi maximul de     
nivel jos, în câmpul vântului situat la un nivel  

de 3737 m, faţă de nivelul mediu al mării, având 
valoarea de 9.5 m/s. 

Imaginile compuse cu datele NCEP/ 
NCAR Reanalysis au confirmat existenţa  
jetului, câmpul vântului la nivelul de 850 hPa,  
în data de 20 iulie ora 00 UTC arată prezenţa 
jetului sud-vestic dinspre Marea Mediterană, 
favorizând transportul maselor de aer cald şi 
umed şi astfel contribuind la creşterea instabili-
tăţii preexistente. Este asociat cu un jet din 
troposfera superioară, la 164 hPa, cu 25 m/s din 
SV (fig. 7). 

 

Fig. 5. Câmpul baric la sol şi poziţia fronturilor, în 20 iulie 2011, ora 12 UTC,  http://www1.wetter3.de/ 

 

Fig. 6. Profil vertical al vitezei vântului,  
din 20 iulie 2011 

 

Fig. 7.  Secţiune orizontală în câmpul vântului  
la 850 hPa, indicând intensitatea şi direcţia, în 

20 iulie 2011, ora 00:00 UTC 
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S-au analizat carcteristicile maselor de 
aer, utilizând profilul vertical de temperatură, 
umezeală şi vânt din sondajul de altitudine de la 
staţia meteorologică Cluj-Napoca, pentru deter-
minarea unor parametri estimativi ai gradului de 
instabilitate şi a posibilităţii producerii orajelor, 
rafalelor de vânt puternice, averselor de ploaie şi 
a grindinei. Din această categorie fac parte 
Indicele Showalter, Lifted Index, K Index, 
Vertical Totals, Cross Totals, CAPE. Aceştia 
utilizează, în general, valorile de temperatură 
sau de umezeală de la nivelele izobarice 
standard ori combinaţii ale acestora (Pumpel, 
1995). Analiza indicilor de instabilitate s-a făcut 
prin compararea valorii acestora cu valorile de 
prag necesare declanşării fenomenelor de 
instabilitate. Astfel, Showalter Stability Index 
(SHOW), cu o valoare de –1.14°C, indică o 
instabilitate moderată, Lifted Index (LIFT) are o 
valoare de –1.40°C şi sugerează o instabilitate 
moderată şi furtuni de mare întindere, K Index 
(KINX) cu o valoare de 30.70°C a semnalat o 
probabilitate de apariţie a furtunilor de 40-59 %, 
Vertical Total Index (VTOT), care este direct 
legat de gradientul termic vertical între nivelele 
de 850 şi 500 hPa, indicând astfel intensitatea 
transportului vertical al aerului instabil a avut o 
comportare bună, cu o valoare de 29.10°C, 
ţinând seama că furtuni puternice apar la    
valori >25, Total Totals Index (TOTL) care 
semnalează potenţialul apariţiei furtunilor, la o 
valoare de 49.20°C indică şi el o intensitate 
puternică a furtunii. Conţinutul de apă precipi-
tabilă (Ca) reprezintă cantitatea de apă lichidă 
(în mm) care ar putea cădea la sol după 
precipitarea întregului volum de vapori de apă 
existenţi într-o coloană verticală cu secţiunea   
de 1 m2  extinsă de la sol până la nivelul de    
100 hPa. Ca poate fi utilizat în prevederea 
cantităţii de precipitaţii, dar cu precauţie pentru 
că precipitaţiile observate pot fi mai mici dacă 
mişcările verticale nu susţin suficient procesele 
de condensare din atmosferă, sau pot fi mai  
mari dacă există advecţie de umezeală. Cu o 
valoare de 30.79 mm a indicat o corelare bună 
cu valorile de precipitaţii înregistrate la statiile 
meteorologice şi pluviometrice. Cross Total 
Index (CTOT), care determină aportul de 
umezeală de la nivelele inferioare într-o masă  
de aer instabilă avea valori de 20.10°C, iar 
furtuni puternice apar la valori >25°C, iar 
Energia Potenţială Convectivă Disponibilă 
(CAPE) a avut o valoare mică (745.4 J/kg) în 
comparaţie cu pragul empiric de 1000 J/kg 
necesar instabilităţii moderate (fig. 8). 

 

Fig. 8. Sondajul de altitudine, din data de 20 iulie 
2011 ora 00:00, de la Cluj-Napoca 

 
Pentru monitorizarea convecţiei cu 

ajutorul satelitului s-au utilizat imaginile 
satelitare Meteosat, în vizibil (HRV) de la ora 
12:00 UTC (fig. 9) şi de la ora 15:30 UTC     
(fig. 10), unde  se observă deplasarea sistemelor 
noroase. 

 
Fig. 9. Imaginea satelitară Meteosat, HRV din data 

de 20 iulie 2011 ora 12:00 UTC 

 
Fig. 10. Imaginea satelitară Meteosat, HRV, 

RGB_0017 şi IR 108_ENH din data de 20 iulie 2011 
ora 15:30 UTC 

19 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2015 
 

_____________________________          ______________________________ 

În figura 10 mai pot fi observate şi 
imaginile satelitare RGB 0017, o combinaţie de 
canale folosită pentru monitorizarea convecţiei 
severe de la MSG 1, care combină canalele       
R = WV6.2 – WV7.3; G = IR3.9 – IR10.8;       
B = NIR1.6 – VIS0.6) şi care permite observa-
rea acumulărilor de gheaţă din nori şi monitori-
zarea convecţiei, folosită pe timp de zi şi o 
imagine satelitară IR 10.8_ENH, care conţine 
informaţii despre temperatura la vârful norilor, 
iar în zona analizată pot fi remarcate valori de 
temperatură de < –60°C. 

Analiza datelor radar s-a făcut pentru 
produsele de Reflectivitate, VIL (Vertical 
Integrated Liquid), OHP (One Hour Precipi-
tation), THP (Three Hour Precipitation) şi Echo-
Tops. 

Pentru reflectivitate, pragul de 40 dBZ a 
fost utilizat ca indicator pentru identificarea 
zonelor unde se poate declanşa convecţia 
profundă, iar pragul de 50 dBZ pentru 
localizarea zonelor cu furtuni mature care pot 
produce fenomene de vreme severă. Pentru VIL, 
conţinutul de apă lichidă din furtună, pragul de 
25 kg/m3 a fost utilizat ca prag pentru poten-
ţialul de producere a cantităţilor mari de 
precipitaţii. Pentru produsele OHP şi THP 
pragurile de 25 mm, respectiv 45 mm au fost 
utilizate ca limite inferioare pentru acumulările 
de cantităţi de precipitaţii care pot produce 
pagube.    

În cursul după-amiezii instabilitatea s-a 
accentuat treptat şi au apărut sisteme convective 
bine dezvoltate cu o deplasare din sector sudic 
spre sector nordic, care au traversat succesiv 
judeţul Cluj şi municipiul Cluj-Napoca. Astfel, 
la ora 12:15 (UTC) prima celula F8, apărută la 
sud de municipiul Cluj-Napoca avea o reflec-
tivitate maximă de 49 dBZ şi un VIL de 9 kg/m2 
la prima scanare, iar la ora 12:21 (UTC) reflec-
tivitatea maximă a fost de 50 dBZ, iar VIL-ul a 
crescut la 43 kg/m2. Evoluţia în timp a 
parametrilor de Reflectivitate maximă şi VIL 
poate fi observată în figura 11.  

La trecerea peste oraş, la ora 12:52 UTC 
reflectivitatea maximă era de 71 dBZ, iar VIL-ul 
era de 68 kg/m3 cum poate fi observat în     
figura 12, iar înălţimea norilor depăşea 12 km 
(fig. 13). Valorile parametrilor celulei F8 au 
rămas ridicate şi după ce aceasta a depăşit limita 
oraşului, astfel la nord de Cluj-Napoca reflec-
tivitatea maximă era de 63 dBZ, iar VIL-ul de 
60 kg/m3, iar celula se afla în deplasare spre 
nordul judeţului. 

 

Fig. 11. Evoluţia în timp a R max şi VIL-ului, pentru 
celula F8 

 

 

 

Fig. 12. Câmpul reflectivităţii în zona municipiului 
Cluj-Napoca, în data de 20 iulie ora 12:52 şi                 

12:57 UTC 

 

Fig. 13. Echo Tops, la ora 12:57 UTC 

 
La ora 13:10 UTC celula F8 depăşea la 

nord municipiul Cluj-Napoca, în timp ce în 
partea sudică a judeţului apăruse celula K9,     
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tot cu o deplasare dinspre sud spre nord, aproape 
pe aceeaşi traiectorie ca şi celula F8, cu o 
reflectivitate maximă de 63 dBZ şi un VIL de  
35 kg/m3 care la ora 13:17 UTC se afla deasupra 
oraşului, având o reflectivitate de 58 dBz şi un 
VIL de 20 kg/m3. Următoarea celulă care a 
traversat municipiul a fost G4 la ora 13:36 UTC 
având o reflectivitate de 56 dBZ şi un VIL de  
21 kg/m3, urmată de G7 care la ora 14:00 UTC, 
deasupra oraşului avea o reflectivitate de 59 dBz 
şi un VIL de 40 kg/m3. La ora 14:37 UTC 
deasupra oraşului se afla celula J0 (cu 
reflectivitate de 61 dBz şi VIL de 33 kg/m3). 
Majoritatea celulelor care au traver-sat judeţul  
şi municipiul Cluj-Napoca în data   de 20 iunie 
2011 au avut o deplasare de la sud spre nord, 
una în spatele celeilalte, cumulând cantităţi de 
precipitaţii sistemul s-a deplasat în aşa numitul 
,,efect de tren”, o situaţie cu poten-ţial ridicat de 
apariţie a inundaţiilor rapide (Doswell et all, 
1996). 

În figurile 14 şi 15 se regăseşte VIL-ul de 
la celula F8, la ora 12:45 UTC şi de la celula    
J0 la ora 14:48 UTC care au traversat zona 
municipiului Cluj-Napoca şi cu toate că au avut 
o deplasare destul de rapidă au reuşit să 
cumuleze cantităţi de precipitaţii care la sfârşitul 
zilei au totalizat 39.0 l/mp. 

 

 

Fig. 14. VIL-F8 la ora 12.45 UTC 
 

 

Fig. 15. VIL-J0 la ora 14.48 UTC 

În figura 16 se văd acumulările de 
precipitaţii în ultimele 3 ore, iar în zona 
localităţii Cluj-Napoca se observă cantităţi de  
40 l/mp, iar spre nordul judeţului, cantităţi mai 
însemnate de precipitaţii, lăsate de celulele în 
deplasarea lor în ,,efect de tren”. În aceste 
condiţii în judeţul Cluj vremea a fost călduroasă 
în prima parte a zilei, apoi a devenit instabilă. 
Cerul s-a înnorat treptat şi pe arii extinse au 
căzut ploi cu caracter de aversă, însoţite de 
descărcări electrice, intensificări ale vântului  
(de până la 43 km/ h la Dej, 50 de km/h la 
Turda, 61 km/h la Cluj-Napoca, iar în zona 
montană de până la 65 km/h la Băişoara şi     
119 km/h la Vlădeasa). Local ploile au avut 
caracter torenţial, iar cantităţile de apă au 
depăşit 20 l/mp. Cantitatea maximă de apă 
căzută a fost de 40.7 l/mp, la Borşa. S-a 
semnalat grindină la Borşa şi Cluj-Napoca. 
Temperaturile maxime au fost cuprinse între    
31°C la Huedin şi 34°C la Dej, unde s-a realizat 
şi ITU.  

 

 

Fig. 16. THP, la ora 15.59 UTC 
 
În figura 17 se observă mărimea grindinei 

căzute în Cluj-Napoca, iar în figura 18 pot fi 
văzute efectele cantităţilor de apă căzute într-un 
interval scurt de timp care au blocat sistemul de 
canalizare al oraşului, şi au creat greutăţi în 
circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor. 

 

 

Fig. 17. Grindina la Cluj-Napoca 
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Fig. 18. Inundaţii pe străzile din Cluj-Napoca 
 
 

II. 24 iunie 2011 – maximul anual pe 24 de 
ore la Turda (44.8 l/mp) şi Vlădeasa   
(39.2 l/mp) 

 
În judeţul Cluj, vremea a fost în general 

instabilă şi valorile termice au marcat o scădere 
faţă de ziua precedentă. Cerul a prezentat 
înnorări temporare şi pe arii relativ extinse au 
căzut ploi cu caracter de aversă, însoţite de 
descărcări electrice şi intensificări ale vântului 
cu viteze de până la 58 km/h la Cluj-Napoca     
şi Turda şi 79 km/h la Vlădeasa. Local ploile   
au avut caracter torenţial şi pe arii restrânse       
s-a semnalat grindină cu dimensiuni cuprinse 
între 6 mm la Crăieşti şi 14 mm la Cluj-Napoca. 
Cantităţile de apă căzute au fost de 100.2 l/mp la 
Crăieşti, 68.2 l/mp la Iara, 52.9 l/mp la Petreştii 
de Jos, 44.8 l/mp la Turda, 39.2 l/mp la 
Vlădeasa, 31.9 l/mp la Dângău Mare, 30.5 l/mp 
la Baraj Mănăştur, 28.6 l/mp la Cluj-Napoca. 
Temperaturile maxime au fost cuprinse între    
26°C la Cluj-Napoca şi 29°C la Dej, iar cele 
minime între 13°C la Cluj-Napoca, Huedin şi  
15°C la Dej. 

Din analiza sinoptică, la nivelul de       
500 hPa se remarcă în troposfera medie  
prezenţa unui talveg baric legat de Depresiunea 
Islandeză, extins spre centrul continentului   
până deasupra Peninsulei Italice, care domină 
partea vestică şi centrală a Europei. Masa rece 
aferentă are temperaturi scăzute de până la        
–25°C. În următoarele ore, în evoluţia sa spre 
estul continentului va influenţa regiunea ţării 
noastre (fig. 19). 

 

În partea superioară a troposferei, la 
nivelul de 300 hPa (fig. 20) se regăseşte talvegul 
de altitudine extins spre sudul continentului 
până în bazinul Mării Mediterane, iar masa   
rece are temperaturi de –45°C, care în orele 
următoare a abordat şi zona ţării noastre. 

Partea de vest a României se afla pe panta 
ascendentă a talvegului de geopotenţial, iar la 
nivelul de 850 hPa domina o dorsală caldă cu 

valori ale temperaturii de 20…22°C, care a 
furnizat un aport de aer cald din straturile 
inferioare. 

 

 

Fig. 19. Distribuţia izohipselor la nivelul de 500 hPa, 
în data de 24 iunie 2011 

 

 

Fig. 20. Distribuţia izohipselor la nivelul de 300 hPa, 
în data de 24 iunie 2011 

 

La nivelul solului, la ora 06 (UTC) siste-
mele frontale care acţionează deasupra Europei, 
erau poziţionate unul în centrul Europei din 
Peninsula Scandinavă peste Ţările Baltice, până 
în partea nordică a bazinului Marii Mediterane, 
iar altul pe estul continentului (fig. 21), în timp 
ce partea vestică a continentului european se  
afla sub influenţa Anticiclonului Azoric. La 
nivelul ţării noastre presiunea are valori relativ 
scăzute de 1014 hPa, iar odată cu deplasarea 
spre est a zonei depresionare din centrul 
continentului, acestea scad până la valori de 
1010 hPa. Sistemul frontal legat de această zonă 
depresionară a traversat teritoriul ţării noastre 
începând cu după-amiaza zilei de 24 iunie. 
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Fig. 21. Câmpul baric la sol  şi poziţia fronturilor în 
data de 24 iunie 2011, ora 06:00 UTC 

 
 
Profilul vertical al vitezei vântului din 

data de 24.06.2011 ora 00:00 UTC indică 
prezenţa a 2 maxime în troposfera inferioară, la 
1259 m şi la 2269 m, corespunzătoare celor 
două jeturi de nivel jos (fig. 22).  

 

 

Fig. 22. Profil vertical al vitezei vântului,  
din 24 iunie 2011, ora 00:00 UTC 

 
 

Câmpul vântului la nivelul de 850 hPa, 
din 24 iunie ora 00:00 UTC indică prezenţa unui  
jet de nivel jos deasupra regiunilor nord-vestice 
ale României (fig. 23), care asociat cu jetul din 
troposfera superioară de la nivelul de 166 hPa, 
cu peste 30 m/s, din sector sud-vestic, au creat 
condiţii favorabile convecţiei severe (fig. 24). 

S-au analizat carcteristicile maselor de  
aer utilizând profilul vertical de temperatură, 
umezeală şi vânt din sondajul de altitudine de   
la staţia meteorologică Cluj-Napoca, prin com-
pararea valorii acestora cu valorile de prag 
necesare declanşării fenomenelor de instabilitate 
(fig. 25). 

 

 

Fig. 23. Secţiune orizontală în câmpul vântului la 
850 hPa, indicând intensitatea şi direcţia,  

în 24 iunie 2011, ora 00:00 UTC 
 

 

Fig. 24. Secţiune orizontală în câmpul vântului la 
166 hPa, indicând intensitatea şi direcţia,  

în 24 iunie 2011, ora 00:00 UTC 
 

 

Fig. 25. Sondajul de altitudine, din data  
de 24 iunie2011, ora 00:00, de la Cluj-Napoca 
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S-au analizat în tabelul 1 indicii de 
instabilitate ai aerosondajului de ora 00:00 UTC 
de la Cluj-Napoca, din data de 24 iunie 2011.  

 
Tabel 1. Indici de instabilitate 

 
CAPE 

 
100.71 

Valoare mică în compa-
raţie cu pragul empiric de 
1000 J/kg necesar instabi-
lităţii moderate 

Lifted Index –1.14 sugerează o instabilitate 
moderată şi furtuni de 
mare întindere 

K Index 29.90 a semnalat o probabilitate 
de apariţie a furtunilor de 
40 –59 % 

Showalter 
Index 

–1.89 indică o instabilitate mo-
derată 

Sweat Index 217.2 150-300 probabilitate mică 
de fenomene severe 

Totals 
Totals 
Index 

52.40 50-55 posibil furtuni con-
vective severe 

Cross 
Totals 
Index 

21.70 furtuni puternice apar la 
valori ale acestui indice  
> 25°C 

Vertical 
Totals 
Index 

30.70 furtuni puternice la valori 
> 25°C 

Conţinutul 
de apă 
precipitabilă 

25.52 a indicat o corelare mai 
slabă comparativ cu valo-
rile de precipitaţii înregis-
trate la statiile meteo-
rologice şi pluviometrice 
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Pentru monitorizarea convecţiei cu aju-
torul satelitului s-au utilizat imaginile satelitare 
Meteosat, în vizibil (HRV) de la ora 10:30    
(fig. 26) unde se observă deplasarea sistemelor 
noroase şi Overshuting-ul (străpungerea tropo-
pauzei) şi o imagine satelitară IR 10.8_ENH, 
care conţine informaţii despre temperatura la 
vârful norilor, iar în zona analizată valorile de 
temperatură sunt de < –55…–60°C. 

 

 

Fig. 26. Imaginea satelitară Meteosat, HRV şi IR 
108_ENH din data de 24 iunie 2011, ora 10:30 UTC 

 

Analiza datelor radar s-a făcut pentru 
produsele de Reflectivitate, VIL (Vertical 
Integrated Liquid), OHP (One Hour 
Precipitation), THP (Three Hour Precipitation) 
şi Echo-Tops pentru aceleaşi praguri ca şi în 
cazul anterior. Astfel, din orele amiezii 
instabilitatea prefrontală s-a accentuat treptat    
şi au apărut sisteme convective bine dezvoltate 
cu o deplasare din sector sud-vestic spre sector 
nord-estic, care au traversat succesiv judeţul 
Cluj. La ora 09:07 UTC radarul de la 
Bobohalma a detectat prima celulă, J1, intrată  
în sudul judeţului Cluj care avea o reflectivitate 
maximă de 56 dBZ şi un VIL de 26 kg/m2 şi 
care se îndrepta spre municipiul Turda, iar la ora 
10:39 UTC când a atins municipiul Turda, 
reflectivitate maximă era de 70 dBZ, iar VIL-ul 
a crescut ajungând la 44 kg/m2 (fig. 27). Mai 
multe celule au urmat aceeaşi traiectorie, 
afectând municipiul Turda şi localităţile 
învecinate. La ora 10:52 UTC celula J1 depăşea 
spre est municipiul Turda, ajungând la ora  
11:04 UTC la nord de oraşul Câmpia Turzii, 
având o reflectivitate maximă de 61 dBz şi un 
VIL de 35 kg/m3 şi o dimensiune a grindinei de 
5 cm. Următoarea celulă detectată de radar în 
partea sudică a judeţului a fost G3, cu acceaşi 
deplasare, urmată de celula W0 care la prima 
scanare a radarului, la ora 13:37 UTC avea o 
reflectivitate maximă de 51 dBZ şi un VIL de    
8 kg/m3. La următoarele scanări se observă o 
creştere atât a reflectivităţii care s-a menţinut 
constant peste 60 dBz cât şi a VIL-ului ale cărui 
valori au depăşit 30-40 kg/m3. 

 

 

Fig. 27. Câmpul reflectivităţii, în data de 24 iunie  
ora 10:39 UTC 

 
La ora 14:25 UTC, convergenţa de-a 

lungul frontului de rafală al celulei W0 a iniţiat 
celula G4, în faţa furtunii, cu o reflectivitate 
maximă de 49 dBZ care la a doua scanare, la ora 
14:32 UTC a urcat la 61 dBz şi un VIL care de 
la 12 kg/m3 a ajuns la 41 kg/m3, afectând 
localitatea Tritenii de Jos (fig. 28). 
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Fig. 28. Câmpul reflectivităţii, în data de 24 iunie  
ora 14.50 (UTC) 

 
Celula G4 a rămas pe teritoriul judeţului 

până la ora 15:08 UTC având la toate scanările 
reflectivităţi de peste 70 BZ şi VIL-uri de peste 
50-60 kg/m3. O altă celulă care a traversat 
municipiul a fost H4 care la ora 14:25 UTC se 
afla la sud de Turda, îndreptându-se spre nordul 
judeţului, având o reflectivitate de 48 dBZ şi un 
VIL de 9 kg/m3, iar la trecerea peste municipiu 
avea valori de 61 dBz la reflectivitate şi un VIL 
de 23 kg/m3, în timp ce din partea vestică a 
judeţului se îndrepta spre municipiul Turda şi 
celula Y4 (fig. 29).    

 

 

Fig. 29. Câmpul reflectivităţii, în data de 24 iunie  
ora 15:02 UTC 

 
Numeroasele celulele, cu dezvoltate verti-

cală considerabilă, cu înălţimea norilor de peste 
10-12 km (fig. 30) care au traversat partea 
sudică a judeţului şi zona municipiului Turda au 
avut o deplasare destul de rapidă, dar au reuşit 
să cumuleze cantităţi însemnate de precipitaţii. 

 

 

Fig. 30. Echo-Tops, la ora 19:27 UTC 

În figura 31 se regăseşte VIL-ul de la 
celula G4, care a traversat zona oraşului Turda, 
la ora 14:50 UTC, staţionând mai mult timp în 
zona localităţii Tritenii de Jos. În figura 32, 
OHP acumulările de precipitaţii pe oră, în zona 
cuprinsă între Petreştii de Jos şi Tritenii de Jos 
se observă cantităţi mai însemnate de precipitaţii 
de 40-50-60 l/mp, lăsate de celulele în 
deplasarea lor în ,,efect de tren”.  

 

 

Fig. 31. VIL- G4, la ora 14:50 UTC 
 

 

Fig. 32. OHP, la ora 15:42 UTC 
 

Începând din cursul serii şi pe parcursul 
nopţii frontul rece şi-a făcut simţită prezenţa şi 
au căzut în judeţul Cluj, cantităţi însemnate      
de precipitaţii, astfel cantitatea de 39.2 l/mp 
cumulată la staţia meteorologică Vlădeasa a 
constituit cantitatea maximă înregistrată în       
24 de ore din anul 2011 (fig. 33). 

 

 

Fig. 33. Cantitatea de precipitaţii în intervalul  
24-25 iunie 2011 ora 06:00 UTC 
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5. CONCLUZII 

♦ Pentru judeţul Cluj cantităţile maxime anuale 
de precipitaţii căzute în interval de 24 de 
ore, din perioada 2001-2014 oscilează în 
jurul valorii de 40 mm şi se încadrează între 
cea mai mare valoare de 81.4 mm (2005, la 
Băişoara) şi cea mai mică de 16.0 mm 
(2002, la Cluj-Napoca).  

♦ În regim lunar, cele mai mari valori ale 
cantităţilor maxime diurne se apropie sau 
depăşesc 40…50 mm din luna mai până în 
septembrie, în timp ce cele mai mici scad la 
0.2 mm (noiembrie 2011, la Turda) 
coborând chiar până la 0.0 mm în lunile 
lipsite de precipitaţii (noiembrie 2011 la 
Dej, Huedin şi decembrie 2010, 2013, 2014 
la Turda). 

♦ S-a făcut analiza unor situaţii sinoptice în 
condiţiile în care s-a realizat o cuplare a 
unui jet de nivel jos, caracterizat printr-un 
maxim local în profilul de vânt, cu un jet din 
troposfera superioară deasupra regiunilor 
nord-vestice ale României, creând condiţii 
favorabile convecţiei severe şi contribuind 
la creşterea instabilităţii atmosferice. 

♦ În data de 20 iulie, când s-a înregistrat 
maximul anual pe 24 de ore din anul 2011, 
la Cluj-Napoca, în cursul după-amiezii 
instabilitatea s-a accentuat treptat, au apărut 

sisteme convective bine dezvoltate care au 
traversat judeţul Cluj şi municipiul Cluj-
Napoca. Majoritatea celulelor au avut o 
deplasare de la sud spre nord, una în spatele 
celeilalte, cumulând cantităti însemnate de 
precipitaţii, sistemul s-a deplasat în aşa 
numitul ,,efect de tren”, o situaţie cu 
potenţial ridicat de apariţie a inundaţiilor 
rapide, astfel pe arii extinse au căzut ploi cu 
caracter de aversă, însoţite de descărcări 
electrice, intensificări ale vântului (de până 
la 43 km/ h la Dej, 50 de km/h la Turda,    
61 km/h la Cluj-Napoca, iar în zona 
montană de până la 65 km/h la Băişoara şi 
119 km/h la Vlădeasa). Local ploile au avut 
caracter torenţial, iar cantităţile de apă au 
depăşit 20 l/mp. 

♦ În data de 24 iunie, din orele amiezii au apărut 
sisteme convective bine dezvoltate care au 
traversat succesiv, pe aceeaşi traiectorie 
partea sudică a judeţului. Apoi pe parcursul 
nopţii, odată cu trecerea frontului rece s-au 
cumulat cantităţi însemnate de precipitaţii: 
100.2 l/mp la Crăieşti, 68.2 l/mp la Iara, 
52.9 l/mp la Petreştii de Jos, 44.8 l/mp la 
Turda (maximul anual pe 24 de ore din anul 
2011), 39.2 l/mp la Vlădeasa (maximul 
anual pe 24 de ore din anul 2011), 31.9 l/mp 
la Dângău Mare, 30.5 l/mp la Baraj 
Mănăştur, 28.6 l/mp la Cluj-Napoca.  
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Rezumat: Viscolul este un eveniment atmosferic complex în cadrul căruia zăpada ce cade sau a 
căzut este spulberată puternic de către vânt astfel încat vizibilitatea scade extrem de mult, iar 
aprecierea căderii concomitente a ninsorii este imposibilă. Fiind un fenomen atmosferic complex 
prezintă mare potenţial calamitar. 
Factorii de risc asociaţi fenomenului de viscol sunt vântul puternic care determină acumularea 
zăpezii căzute în spaţii deschise (şosele, căi ferate, drumuri, etc), scăderea vizibilităţii atmosferice 
în plan orizontal şi vertical, precipitaţii atmosferice însemnate cantitativ (mai ales sub formă de 
ninsoare), depunerea unui strat consistent de zăpadă, etc. 
Consecinţele acestora asupra mediului dar mai ales asupra societăţii umane sunt numeroase, dintre 
acestea enumerăm: blocarea traficului (rutier, feroviar, etc), îmbolnăviri ale persoanelor expuse 
condiţiilor severe de vreme, îngheţ mecanic, etc. Manifestările fenomenului de viscol duc deseori 
la pierderi umane.  
De-a lungul timpului, cercetări asupra fenomenului de viscol au fost realizate de către mulţi 
cercetători, dintre aceştia enumerându-i pe Beşleagă şi Bălescu (1962), Bogdan şi Niculescu 
(1999), Drăghici el all (1989), Moldovan, (2003) dar o cercetare climatologică amănunţită nu s-a 
mai făcut din 1962 de aceea se consideră ca acest studiu ar putea prezenta utilitate practică. 
Obiectivul principal al acestui studiu este realizarea unei analize climatologice amănunţite privind 
manifestarea fenomenului de viscol în Sud-Estul României în perioada 1961-2012. 
Din punct de vedere geografic, Sud-Estul Romaniei, se suprapune părţii estice a Câmpiei Române, 
situată între Marea Neagră şi Curbura Carpaţilor (*** Geografia României, vol V, 2005). Este 
străbătută de o reţea hidrografică bine reprezentată, culminând cu fluviul Dunărea şi delta sa fapt 
ce imprimă arealului studiat o multitudine de topo şi microclimate. Datorită aşezării sale 
geografice în cadrul României dar şi al contintentului european, partea de Sud-Est a României se 
află la interferenţa unor mase de aer cu caracteristici fizice diferite, fapt ce contribuie din plin la 
apariţia şi dezvoltarea fenomenelor meteorologice cu risc climatic, viscolul fiind unul dintre 
acestea. 
Fiind o zona de câmpie intens populată, este servită de o infrastructură diversificată, ce se 
constituie dintr-o reţea de drumuri, căi ferate, aeroporturi şi porturi navale, pentru care cunoşterea 
manifestărilor meteorologice este deosebit de importantă.  
Din punct de vedere climatic, Sud-Estul României, se caracterizează printr-un climat temperat 
continental cu nuanţe de excesivitate (***Clima României, 2008), caracterizată prin veri 
calduroase şi secetoase şi ierni reci. Dintre fenomenele cu risc climatic ce se manifestă în timpul 
sezonului rece, fenomenul de viscol este cel mai complex, Sud-Estul României, remarcandu-se ca 
unul din polii de manifestare ai acestuia aici înregistrandu-se cele mai multe zile anuale cu viscol 
(>9 zile în Bărăgan, Bălescu şi Beşleagă, 1962, Clima României, 2008). Complexitatea producerii 
fenomenului de viscol dar şi a fenomenelor meteorologice asociate acestuia petrurbă toate 
activităţile ecomoniei, de aceea cunoşterea repartiţiei spaţio-temporale a fenomenului ar putea 
conduce la stabilirea ariilor cu vulnerabilitate ridicată la producerea sa. 
Studiul climatologic se va realiza pe baza datelor climatologice despre producerea fenomenului de 
viscol, vânt (viteza medie, maximă şi direcţia vitezei maxime), precipitaţii atmosferice şi strat de 
zăpadă depus, date provenite de la 19 staţii meteorologice amplasate în acest areal (fig. 1). 
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Fig. 1. Harta zonei analizate amplasată în sud-estului României 

 
 

1. INTRODUCERE Viscolul, deşi este un fenomen caracte-
ristic sezonului rece, în anumite condiţii 
sinoptice se poate produce înafara acestuia în 
perioadele de tranziţie (primăvara sau toamna), 
provocând pagube însemnate, de aceea studierea 
şi cunoaşterea ariilor de răspândire geografică,   
a datei absolute şi medii de producere şi a feno-
menelor asociate este deosebit de importantă. 

 
În ultimii ani se remarcă o amplificare a 
fenomenelor de risc climatic mai ales la nivelul 
latitudinilor medii unde geografic se află şi 
România, amplificarea fiind pusă pe seama 
încalzirii şi schimbărilor climatice globale. Unii 
cercetatorii consideră acest fapt un ciclu natural 
prin care a mai trecut şi trece şi în prezent 
planeta noastră, alţii dimpotrivă consideră 
încalzirea globală ca un fenomen complex ce 
afectează în prezent omenirea. Un lucru însa 
este cert, vulnerabilitatea teritoriilor şi mai ales a 
populaţiei în faţa unor astfel de provocări este 
astăzi mult mai mare faţă de trecut, de aceea 
trebuie să fim pregătiţi pentru a le face faţă. 
Studierea manifestării, cauzelor de apariţie şi 
repartiţia spaţio-temporală a acestora ar putea 
avea o importanţă practică mai ales pentru 
prevenirea efectelor asupra mediului şi societăţii 
oameneşti. 

De-a lungul timpului, la nivel mondial cât 
şi în România, fenomenul de viscol a fost supus 
atenţiei cercetătorilor în domeniu sau diferiţilor 
specialişti din domenii conexe mai ales prin 
studii de caz deosebite care au provocat pagube 
deosebit de grave, însa un studiu climatologic 
amănunţit privind evoluţia fenomenului în timp, 
mai ales în România nu s-a mai facut din 1960 
(Bălescu şi Beşleagă) de aceea se consideră că 
acest studiu climatologic amãnunţit ar putea 
prezenta utilitate practică. 

În România, viscolul se poate produce în 
toate regiunile dar intensitatea cea mai ridicată 
de manifestare o are în ariile extracarpatice 
situate în estul şi sud-estul României. Temporal, 
fenomenul se produce mai ales în lunile 
decembrie-februarie, însa au fost cazuri când 
acesta s-a înregistat şi în lunile octombrie-
noiembrie sau martie-aprilie. 

Dintre fenomenele climatice de risc ce se 
produc la nivelul latitudiniilor medii în sezonul 
rece, viscolul este cel mai complex. Ariile 
afectate de fenomenul de viscol pot acoperi de la 
regiuni până la teritoriul unor ţări, cele mai 
afectate teritorii sunt mai ales cele cu grad   
mare de expunere (largă deschidere spre nord, 
câmpii largi, suprafeţe lipsite de vegetaţie 
forestieră, etc.), unde viscolul şi fenomenele 
meteorologice asociate acestuia provoacă 
pagube însemnate, care în multe cazuri s-au 
soldat cu pierderi de vieţi omeneşti.  

Dintre ramurile economiei cele mai 
afectate sunt agricultura şi transporturile, dar 
indirect prin cumularea efectelor sunt afectate 
toate ramurile economiei. Cea mai afectată însă 
de producerea fenomenului este societatea 
umană, fie direct prin efectele pe care 
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fenomenul le poate avea  asupra organismului 
uman expus, fie indirect prin cumularea 
pagubelor economice. 

Caracteristicile climatologice ale feno-
menului, respectiv aria de răspândire, durata, 
intensitatea, data de apariţie a primului şi 
ultimului viscol dar şi a parametrilor meteo-
rologici asociaţi (direcţia şi viteza vântului, 
precipitaţii atmnosferice, strat de zăpadă    
depus, etc),  vor fi analizate pentru o perioadă  
de 51 ani (1961-2012), pe baza datelor climato-
logice provenite de la 19 staţii meteorologice 
amplasate în sud-estul României.  

 
 

2. DATE ŞI METODE DE ANALIZÃ 

Datele meteorologice ce au stat la baza 
realizării acestei lucrări au provenit de la        
19 staţii meteorologice amplasate sud-estul 
României iar perioada la care se face referire 
este 1961, 1 octombrie-2012, 30 aprilie.  

  

Cum s-a mai precizat şi anterior, factorii 
de risc asociaţi viscolului sunt multipli, putând  
fi enumeraţi: vântul puternic care determină 
troienirea zăpezii ( acumularea în dreptul unor 
obstacole), dar poate avea şi efecte mecanice 
importante (ruperea crengilor arborilor, asfixi-
erea mecanică a plantelor, avarierea reţelelor de 
transport a energiei, telefonie, etc). Scăderea 
semnificativă a temperaturii aerului, privită   
din două puncte de vedere: aerul foarte rece  
care se instalează în condiţiile existenţei unui 
regim anticiclonic continental de iarnă, la care 
trebuie adăugată răcirea suplimentară datorată 
vitezei mari a vântului, ce conduce la definirea 
noţiunii de temperatură echivalentă (Ionac, N. și 
Ciulache, S., 2008). În cazul advecţiilor de aer 
cald se pot provoca inundaţii uneori catastrofale 
ca urmare a topirii bruşte a stratului de zãpadã 
acumulat în timpul episoadelor de viscol. Se  
mai pot enumera depuneri groase de gheaţă, 
rezultate în urma îngheţării precipitaţiilor lichide 
suprarăcite sau a fulgilor de zăpadă la contactul 
cu obiectele de la sol care au o temperatură mult 
mai scăzută, un fel de polei dar de dimensiuni 
mult mai mari.  

Staţiile meteorologice ce au furnizat 
datele sunt: Adamclisi (1961-2012), Bucureşti 
Băneasa (1961-2012), Brăila (1975-2012), 
Buzău (1961-2012), Călăraşi (1961-2012), 
Constanţa (1961-2012), Corugea (1961-2012), 
Făurei (1961-2001), Focşani (1977-2012), 
Galaţi (1961-2012), Gorgova (1961-2012), 
Griviţa (1961-2012), Hârşova (1961-2012), 
Mangalia (1961-2012), Râmnicu Sãrat (1961-
20-12), Tecuci (1961-2012), Titu (1961-2012), 
Tulcea (1961-2012), Urziceni (1961-2012). S-au 
consultat date meteorologice despre: data de 
producere a fenomenului de viscol; vânt – viteza 
medie şi maximă şi direcţia vitezei maxime.  

Metodele folosite sunt metode statistice 
de prelucrare a datelor, pentru prezenta lucrare 
folosindu-se facilităţile programului Excel. 
Realizarea hărţilor tematice s-a făcut cu ajutorul 
sistemelor informaţionale geografice (SIG). 
 
 
3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Viscolul este un eveniment atmosferic complex 
în cadrul căruia zăpada ce cade sau a căzut este 
spulberată puternic de către vânt, astfel încat 
vizibilitatea scade extrem de mult, iar aprecierea 
căderii concomitente a ninsorii este imposibilă 
(Țâștea, D. şi colab, 1965). Fiind un fenomen 
atmosferic complex prezintă  mare potenţial 
calamitar. Parametrii meteorologici ce definesc 
fenomenul de viscol sunt: scãderea vizibilităţii 
orizontale, intensificări majore ale vântului, 
precipitaţii atmosferice şi strat consistent de 

zăpadă care datorită vitezei mari a vântului sunt 
transportate din locuri deschise (câmpuri) către 
cele adăpostite perturbând astfel activităţile 
economice sau scãderea accentuatã a tempera-
turii aerului.  
 

3.1. Viscolul fenomen climatic de risc 

Fiind un fenomen climatic de risc, 
viscolul, exercită numeroase efecte negative 
asupra mediului şi societăţii umane. Datorită 
troienelor se pot provoca pagube însemnate în 
domeniul transporturilor (rutiere, feroviare sau 
aeriene). Depunerile de zăpadă sau ploaie 
îngheţată pot provoca distrugeri mecanice la 
conductorii şi stâlpii de susţinere a reţelelor de 
distribuţie a energiei, fapt ce duce la întreru-
perea alimentării cu energie electrică. Blocarea 
circulaţiei determină imposibilitatea accesului  
la unităţile economice, medicale, de învăţământ, 
turistice, etc. Victimele umane provin din  
rândul participanţilor la traficul rutier: accidente 
cauzate de carosabilul foarte alunecos; intoxi-
care cu gaze de eşapament rezultate în urma 
funcţionării pe loc a motorului maşinii blocate 
de zăpadă cu scop de încălzire a habitaclului; 
moarte prin hipotermie, etc. Temperaturile 
foarte scăzute favorizează îmbolnăviri ale 
aparatului respirator şi cardio-vascular, creşte 
frecvenţa incendiilor din cauza funcţionării 
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necorespunzătoare a instalaţiilor de încălzit.  
Alte consecinţe negative datorate viscolului se 
referă la imposibilitatea procurării hranei pentru 
oameni şi animale, la distrugerea construcţiilor, 
dezrădăcinarea arborilor, spulberarea stratului de 
zăpadă cu rol termoizolator şi de rezervă de apă 
de pe suprafeţele agricole însămânţate de cu 
toamnă. 

 
3.2. Repartiţia spaţialã a fenomenului 

de viscol în sud-estul României 

Zona analizată, este parte a sud-estului 
României (Fig. 1), şi este delimitată de Dunăre, 
Marea Neagră şi Subcarpaţii de Curbură fiind 
suprapusă peste partea Esticã a Câmpiei 
Române. Zona are centru zona Bărăganului, care 
reprezintă regiunea unde în România se produc 
cele mai frecvente şi intense viscole din ţară 
noastră. Vulnerabilitatea zonei este amplificată 
de caracteristicile fizico-geografice locale, 
respectiv o întindere plană (estul Câmpiei 
Române), proximitatea Mării Negre şi a arcului 
carpatic, pe culuarul dintre ultimele două 
canalizându-se „Crivăţul”, un vânt local asociat 
fenomenului de viscol şi unul dintre factorii 
importanţi ce contribuie la amplificarea acestuia. 
Deloc de  neglijat este influenţa antropicã care 
datorită exploatării haotice a terenurilor şi 
inexitenţei factorilor de protecţie împotriva 
vântului (perdele forestiere, plase, garduri, etc), 
factori care contribuie la intensificarea fenome-
nului dar mai ales a pagubelor rezultate. 

 În urma analizei climatologice a datelor 
provenite de la 19 staţii meteorologice ampla-
sate în acest areal  pentru o perioadă de 51 ani   
(1 octombrie 1961-30 aprilie 2012), au fost 
delimitate 3 areale unde viscolul are cea mai 
mare frecvenţă. Primul areal ar fi aliniamentul 
Griviţa-Făurei, în Bărăganul Ialomiţean, al 
doilea aliniamentul Focşani-Tecuci-Galaţi în 
Sudul Moldovei, Câmpia Siretului Inferior, iar  
al treilea este situat în Dobrogea, nord-vestul 
Podişului Casimcei (Corugea). Cele mai puţine 
viscole se înregistrează în Delta Dunării 
(Gorgova, Tulcea), sudul litoralului românesc 
(Mangalia) şi glacisul subcarpatic (Titu, 
Râmanicu Sărat) 

 
3.3. Frecvenţa, durata şi intensitatea 

fenomenului de viscol în sud-estul României 

În România, partea de sud-est este 
regiunea unde fenomenul de viscol prezintă 
frecvenţa, durata şi intensitatea cea mai mare, 
fapt pus deopotrivã pe seama poziţiei sale fizico-

geografice: prezenţa arcului carpatic, 
proximitatea Mării Negre şi întinderea plană a 
Câmpiei Române, favorizând dezvoltarea 
condiţiilor sinoptice favorabile producerii 
fenomenului de viscol; dar şi a influenţelor 
antropice care deseori conduc la amplificarea 
atât a cauzelor dar mai ales a efectelor pe care 
viscolul le exercită în acest areal. Factorul 
principal ce favorizează producerea viscolului 
este dată de circulaţia generală a atmosferei,  
aici interferând masele de aer rece de origine 
polară cu cele calde şi umede de origine 
mediteraneană.  

  
3.3.1. Frecvenţa fenomenului de viscol 

în sud-estul României 

Analiza climatologicã a frecvenţei feno-
menului de viscol în sud-estul României s-a   
realizat pe baza datelor climatologice zilnice 
privind producerea fenomenului de viscol 
provenite de la cele 19 staţii meteorologice 
amplasate în sud-estul României pe o perioadă 
de 51 ani (1 octombrie1961-30 aprilie 2012).  

Frecvenţa anuală a fenomenului de 
viscol în sud-estul României. În perioada  1961-
2012, s-a înregistrat fenomen de viscol la toate 
cele 19 staţii meteorologice analizate, iar prin 
suprapunerea datelor de producere a fenome-
nului a rezultat un numar efectiv de 811 zile cu 
viscol în toată regiunea de interes. 

Evoluţia temporală a numărului total 
anual de zile cu viscol s-a realizat prin trasarea  
tendinţelor liniară şi neliniară (exprimată prin 
funcţiile putere şi polinomială). Astfel, pe 
întreaga perioadă analizată (1961-2012), atât 
tendinţa liniară dar şi cea neliniară au evidenţiat 
un trend descendent al numărului total anual    
de zile cu viscol. Evidenţierea perioadelor de 
creştere şi descreştere s-a realizat prin trasarea 
tendinţei neliniare (fig. 2), exprimată prin 
funcţia polinomială de gradul 6 (valoarea 
indicelui de corelaţie (r) fiind cea mai mare). 

 

Fig. 2. Frecvenţa absolută şi evoluția anuală a 
numărului de zile cu viscol în sud-estul României 

(1961-2012) 
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Astfel, s-a constatat că fenomenul de 
viscol a fost prezent în fiecare an, numărul    
total anual de zile cu viscol  fiind cuprins între   
2 zile/iarnă (2006-2007) şi 36 zile/iarnă (1968-
1969). Media anuală a fost cuprinsă între 0.04 
(2006-2007) şi 7.2 (1968-1969), iar media 
multianuală a zilelor cu viscol a fost de 3.2 zile.  
Se poate constata că la începutul perioadei 
analizate (1961-2012), evoluţia numărului total 
de zile cu viscol a fost crescătoare (1961-1962  
şi 1962-1963/24 zile/iarnă), după care au urmat 
două ierni cu o descreştere a numărului de zile 
cu viscol (1963-1964 şi 1964-1965/9 zile/iarnă). 
În următoarea perioadă (1965-1974), evoluţia 
numărului de zile cu viscol a marcat o creştere 
înregistrându-se chiar maximul absolut al 
perioadei de analiză (1961-2012), 36 zile/iarnă 
(1968-1969). În perioada (1974-1977), se 
remarcă o scădere a numărului de zile cu viscol, 
cu un minim de 7 zile/iarnă (1976-1977). În 
următorul interval de timp (1977-1988) numărul 
de zile cu viscol a prezentat trend ascendent cu 
un maxim secundar de 34 zile/iarna (1984-
1985). În următoarea perioadă (1988-1990), a 
urmat o descreştere a numărului de zile cu  
viscol cu un minim de 3 zile/iarna (1989-1990). 
În perioada (1990-1998), se remarcă o nouă  
creştere a numărului de zile cu viscol cu un 
maxim de 28 zile/iarnă (1995-1996). Între anii 
(1998-2001), numărul de zile cu viscol a fost 
descrescător cu un minim de 5 zile/iarnă (2000-
2001). În următorul interval (2001-2006), 
numărul de zile cu viscol a fost crescător, 
maximul a fost de 27 zile/iarnă (2002-2003). În 
intervalul 2006-2009, s-a înregistrat o descreş-
tere a numărului de zile cu viscol, marcându-se 
minimul absolut al perioadei analizate (1961-
2012), de 2 zile/iarnă (2006-2007). Între (2009-
2012), numărul de zile cu viscol a fost crescător, 
cu un maxim de 26 zile/iarnă (2009-2010). 

Repartiţia spaţială a numărului total   
anual de zile cu viscol (fig. 3), a prezentat un 
comportament diferit la fiecare staţie meteo-
rologică analizată. Astfel, urmărind alura 
tendiţei liniare, evidenţiată pe animaţia grafică 
(fig. 3) prin linie de culoare roşie, se remarcă 
faptul că la staţia meteorologică Buzău aceasta a 
fost crescătoare, iar la Adamclisi, Bucureşti 
Băneasa, Brăila, Călăraşi, Corugea, Constanţa, 
Făurei, Focşani, Griviţa, Hârşova, Tulcea, 
Urziceni, a fost descrescătoare; la staţiile 
meterorologice Galaţi, Gorgova, Mangalia, 
Râmnicu Sărat, Tecuci şi Titu, alura tendinţei 
liniare a fost relativ staţionară.  

 
Adamclisi (1961-2012) 

 
Bucureşti Băneasa (1961-2012) 

 
Brăila (1975-2012) 

 
Buzău (1961-2012) 

 
Călăraşi (1961-2012) 

 
Constanţa (1961-2012) 
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Corugea (1961-2012) 

 
Făurei (1961-2001) 

 
Focşani (1977-2012) 

 
Galaţi (1961-2012) 

 
Gorgova (1961-2012) 

 
Griviţa (1961-2012) 

 
Hârşova (1961-2012) 

 
Mangalia (1961-2012) 

 
Râmnicu Sărat (1961-2012) 

 
Tecuci (1961-2012) 

 
Titu (1961-2012)  

 
Tulcea (1961-2012) 
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Urziceni 1961-2012)  ( 

Legendă: 
  variaţia numărului total anual de zile cu viscol;  
  tendinţa liniară;  
  tendinţa neliniară (polinomială de gradul 6);  
             numărul maxim de zile cu viscol şi iarna când  
             s-a înregistrat 

33 

Fig. 3. Frecvenţa anuală absolută a zilelor cu viscol, 
tendinţa liniară şi evoluţia numărului total anual de 
zile cu viscol (exprimat prin funcţia polinomială de 

gradul 6) în sud-estul României (1961-2012) 
 

 
Prin trasarea tendinţei neliniare (expri-

mată prin funcţia polinomială de gradul 6), pe 
animaţia grafică evidenţiată prin linie de culoare 
verde, s-au trasat perioadele de creştere şi 
descreştere a numărului total de zile viscol. 
Valoarea indicelui de corelaţie “r”, a fost 
pozitivă la toate staţiile meteorologice arătând 
astfel o corelaţie directă între mărimile analizate 
(numărul total anual de zile cu viscol/numărul 
de ani). Valorile acestuia  au fost destul de 
apropiate de zero la majoritatea staţiilor meteo-
rologice ceea ce denotă o corelaţie neliniară, 
ceea ce era de aşteptat de altfel având în vedere 
că viscolul ca fenomen are un comportament 
discret.  

Astfel la Adamclisi (1961-2012), perioa-
dele în care numărul total de zile cu viscol a fost 
crescător au fost : 1961-1963, 1966-1967, 1989-
1970, 1996-1997, 2002-2003 şi 2009-2010. Cel 
mai mare număr de zile cu viscol s-a înregistrat 
în iarna 1961-1962 (12 zile). În perioada 
analizată s-au totalizat 175 zile cu viscol, nu s-a 
inregistrat fenomen de viscol în 11 ierni (1982-
1983, 1984-1985, 1988-1991, 2005-2009 si 
2010-2011). 

La Bucureşti Băneasa, perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1961-1963, 1966-1967, 1968-1969, 1985-
1987, 1992-1994, 2009-2010. Cel mai mare 
număr de zile cu viscol s-a înregistrat în iarna 
2009-2010 (11 zile). În perioada analizată s-au 
însumat 140 zile cu viscol. Perioadele în care  
nu s-a înregistrat fenomen de viscol au totalizat 

15 ierni (1974-1976, 1981-1983, 1988-1990, 
1991-1992, 1996-1997, 1998-1999, 2001-2002, 
2005-2009, 2010-2011). 

La Brăila (1975-2012), perioadele de 
creştere a numărului de zile cu viscol au fost 
între anii: 1981-1982, 1983-1987, 1990-1993, 
1995-1996, 2003-2004. Numărul maxim de zile 
cu viscol s-a înregistrat în iarna 1992-1993 (11 
zile). În perioada analizată s-au înregistrat 131 
zile cu viscol. Perioadele în care nu s-au 
înregistrat viscole au totalizat 6 ierni (1988-
1989, 2000-2001, 2005-2006). 

La Buzău (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului de zile cu viscol au fost 
între 1962-1963, 1968-1969, 1986-1987, 1993-
1996, 2002-2003, 2004-2005, 2009-2012. 
Numărul maxim de zile cu viscol s-a înregistrat 
în iarna 1995-1996 (11 zile). În perioada 
analizată s-au însumat 156 zile cu viscol. Nu s-a 
înregistrat fenomen de viscol în 5 ierni (1963-
1964, 1974-1975, 1988-1989, 2007-2009). 

La Călăraşi (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1961-1963, 1966-1969, 1980-1981, 1983-
1988, 1992-1996, 2009-2010, 2011-2012. 
Numărul maxim de zile cu viscol s-a înregistrat 
în iarna 1962-1963 (16 zile). În perioada 
analizată s-au însumat un total de 231 zile cu 
viscol, fenomenul de viscol nu a fost prezent în 
6 ierni (1974-1975, 1982-1983, 1988-1989, 
1998-1999, 2000-2001, 2006-2007). 

La Constanţa (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1961-1963, 1965-1969, 1980-1981, 2002-
2003, 2004-2005, 2009-2010, 2011-2012. 
Numărul maxim de zile cu viscol s-a înregistrat 
în iernile 1980-1981, 2002-2003, 2009-2010 (10 
zile). În perioada analizată s-au însumat 177 zile 
cu viscol, nu s-a înregistrat fenomen de viscol în 
5 ierni (1988-1991, 2000-2001, 2006-2007). 

La Corugea (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1961-1963, 1965-1973, 1978-1979, 1980-
1984, 1991-1993, 1994-1996, 2009-2010, 2011-
2012. Numărul maxim de zile cu viscol s-a 
înregistrat în iarna 1967-1968 (17 zile). În 
perioada analizată s-au însumat 276 zile cu 
viscol, nu s-a înregistrat fenomen de viscol  în   
6 ierni (1989-1990, 2003-2004, 2005-2009). 

La Făurei (1961-2001), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol       
au fost: 1961-1963, 1966-1970, 1980-1981, 
1983-1987, 1992-1997. Numărul maxim de   
zile cu viscol s-a înregistrat în iarna 1968-1969 
(23 zile). În perioada analizată s-au însumat   
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255 zile cu viscol,  nu s-a înregistrat fenomen de 
viscol în 2 ierni ((1974-1975, 1988-1989).  

La Focşani (1976-2012), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1979-1982, 1983-1988, 1991-1994, 1995-
1996. Numărul maxim de zile cu viscol s-a 
înregistrat în iernile 1984-1985 si 1986-1987  
(17 zile). În perioada analizată s-au însumat   
225 zile cu viscol, nu s-a înregistrat fenomen de 
viscol într-o singură iarna (2006-2007). 

La Galaţi (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului total anual de zile cu viscol 
au fost: 1961-1963, 1966-1970, 1972-1973, 
1980-1987, 1992-1996, 1999-2000, 2001-2005, 
2009-2010, 2011-2012. Numărul maxim de   
zile cu viscol s-a înregistrat în iarna 1968-1969 
(20 zile). S-au însumat un număr total de        
296 zile cu viscol. În perioada analizată, nu       
s-a înregistrat fenomen de viscol în 8 ierni 
(1964-1965, 1971-1972, 1974-1975, 1976-1977, 
1989-1990, 2006-2007, 2008-2009).  

    

La Tecuci (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1961-1963, 1972-1973, 1979-1982, 1983-
1988, 1992-1998, 2001-2006, 2009-2010, 2011-
2012. Numărul maxim de zile cu viscol s-a 
înregistrat în iarna 2009-2010 (18 zile). S-au 
însumat în total 333 zile cu viscol, nu s-a 
înregistrat fenomen de viscol în 6 ierni (1964-
1965, 1971-1972, 1974-1975, 1988-1990, 2006-
2007). La Gorgova (1961-2012), perioadele de 

creştere a numărului de zile cu fenomen de 
viscol au fost: 1961-1962, 1966-1969. Numărul 
maxim de zile cu viscol s-a înregistrat în iarna 
1966-1967 (7 zile). În perioada analizată s-au 
însumat 53 zile cu viscol, nu s-a înregistrat 
fenomen de viscol în 35 ierni (1964-1965, 1971-
1975, 1976-1991, 1993-2001, 2003-2004, 2004-
2010). 

La Griviţa (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului de zile cu viscol au fost: 
1961-1963, 1965-1970, 1972-1973, 1979-1981, 
1983-1987, 1992-1994, 1995-1997, 1999-2000, 
2002-2005, 2009-2012. Numărul maxim de zile 
cu viscol s-a înregistrat în iarna 1968-1969 (27 
zile). În perioada analizată s-au însumat 394 zile 
cu viscol, nu s-a înregistrat fenomen de viscol 
într-o singură iarna (2006-2007). 

La Hârşova (1961-2012), perioadele de 
creştre a numărului de zile cu viscol au fost: 
1961-1963, 1965-1970, 1972-1973, 1975-1976, 
1980-1981, 2004-2005. Numărul maxim de zile 
cu viscol s-a înregistrat în iarna 1968-1969     
(17 zile). În perioada analizată s-au însumat   
202 zile cu viscol, nu s-a înregistrat viscol în   
10 ierni (1964-1965, 1971-1972, 1974-1975, 
1997-1998, 2000-2001, 2006-2007, 2008-2012). 

La Mangalia (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului de zile cu viscol au fost: 
1961-1963, 1980-1981, 1991-1993. Numărul 
maxim de zile cu viscol s-a înregistrat în iarna 
1980-1981 (6 zile). În perioada analizată s-au 
însumat 64 zile cu viscol, nu s-a înregistrat 
fenomen de viscol în 22 ierni (1964-1965, 1968-

1970, 1971-1973, 1974-1975, 1983-1985, 1987-
1991, 1994-1995, 1999-2001, 2005-2012).  

La Râmnicu Sărat (1961-2012), perioa-
dele de creştere a numărului total de zile cu 
viscol au fost: 1968-1969, 1980-1982, 1984-
1986, 1992-1993. Numărul maxim de zile cu 
viscol a fost înregistrat în iarna 1968-1969      
(13 zile). În perioada analizată s-au însumat    
127 zile cu viscol, nu s-a înregistrat fenomen   
de viscol în 13 ierni (1961-1963, 1964-1965, 
1975-1976, 1982-1983, 1988-1990, 2000-2001, 
2004-2005, 2006-2009, 2010-2011).  

La Titu (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1961-1962, 1977-1978, 1983-1986, 1993-
1994, 1995-1996. Numărul maxim de zile cu 
viscol s-a înregistrat în iarna 1985-1986          
(13 zile). În perioada analizată s-au însumat     
96 zile cu viscol, nu s-a înregistrat fenomen     
de viscol în 22 ierni (1962-1964, 1966-1967, 
1969-1973, 1974-1976, 1986-1988, 1989-1990, 
1994-1995, 1999-2000, 2002-2009, 2010-2011)  

La Tulcea (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului de zile cu viscol au fost: 
1961-1963, 1966-1969, 1991-1992. Numărul 
maxim de zile cu viscol s-a înregistrat în iarna 
1962-1963 (11 zile). În perioada analizată s-au 
însumat 110 zile cu viscol, nu s-a înregistrat 
fenomen de viscol în 16 ierni (1964-1965, 1971-
1972, 1975-1979, 1985-1986, 1988-1991, 1993-
1994, 1997-1998, 2000-2001, 2006-2009, 2010-
2011).  

La Urziceni (1961-2012), perioadele de 
creştere a numărului total de zile cu viscol au 
fost: 1961-1963, 1980-1981, 1984-1987, 1990-
1991, 1993-1996, 2011-2012. Numărul maxim 
de zile cu viscol a fost înregistrat în iarna 1962-
1963 (11 zile). În perioada analizată s-au 
însumat 171 zile cu viscol, nu s-a înregistrat 
fenomen de viscol în 10 ierni (1963-1964, 1974-
1975, 1981-1982, 1988-1989, 1997-1998, 2001-
2002, 2003-2004, 2006-2007, 2008-2009, 2010-
2011). 

Media multianualã a zilelor cu viscol la 
toate staţiile meteorologice analizate   (fig. 4),   
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a fost cuprinsã între 1.04 (Gorgova) şi 7.72 
(Griviţa). La fiecare staţie meteorologică,        
s-au înregistrat următoarele valori: Bucureşti- 
Băneasa (2.75 zile), Brăila (3.54 zile), Buzău 
(3.06 zile), Călăraşi (4.53 zile), Corugea        
(5.41 zile), Constanţa (3.47 zile), Făurei      
(6.38 zile), Focşani (6.61 zile), Galaţi  (5.8 zile), 
Gorgova (1.04 zile), Griviţa (7.72 zile), Hârşova 
(3.96 zile), Mangalia (1.26 zile), Râmnicu Sărat 
(2.49 zile), Tecuci (6.53 zile), Titu (1.88 zile), 
Tulcea (2.15 zile) şi Urziceni (3.35) zile.  
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Fig. 4. Numărul mediu multianual de zile cu viscol în 
sud-estul României (1961-2012) 

 
În urma analizei climatologice exem-

plificată şi prin figura 4 se evidenţiază 
Bărăganul Ialomiţean ca pol al viscolului în  
sud-estul României, iar localităţile Griviţa şi 
Făurei sunt cele unde se înregistreazã  cele mai 
multe zile cu viscol. În Lunca Siretului Inferior, 
se înregistreză al doilea areal cu număr ridicat 
de zile cu viscol (linia Tecuci, Focşani, Galaţi) 
iar în partea de nord-vest a Podişului Casimcei 
(Corugea) se remarcă al treilea areal cu număr 
ridicat de zile cu viscol. 

Frecvenţa lunarã a fenomenului în sud-
estul României. A fost înregistrat fenomen      
de viscol din noiembrie până în aprilie        
(1 zi/Corugea). Media lunară multianuală a 
zilelor cu viscol în sud-estul României a fost 
cuprinsă între 0.02 (aprilie) şi 5.67 (ianuarie). 
Mediile lunare ale zilelor cu viscol au fost: 
noiembrie, 1.03 zile; decembrie, 2.52 zile; 
februarie, 4.53 zile  şi martie 2.12 zile (Tabel 1 
şi fig. 5 ).  

           

Prin repartiţia spaţială a mediei lunare 
multianuale a zilelor cu viscol (Tabelul 2), s-au 
remarcat următoarele aspecte: în luna noiembrie 
a fost cuprinsã între 0.04 zile (Constanţa şi 
Gorgova) şi 0.45 zile (Fãurei). În luna decem-
brie, media lunarã multianualã a fost cuprinsã 

între 0.18 zile (Gorgova) şi 1.16 zile (Tecuci), 
1.17 zile (Griviţa). 

 
Tabelul 1. Media lunară multianuală a zilelor cu 
viscol în sud-estul României (1961-2012) 

Luna XI XII I II III IV 
Media lunară 
a zilelor cu 

viscol 
(1961-2012 

1.04 2.53 5.67 4.53 2.12 2.02 

 
 

 

Fig. 5. Media lunară multianuală a zilelor cu viscol în 
sud-estul României (1961-2012) 

 
 

Tabelul 2. Frecvenţa absolută lunară a zilelor  
cu viscol în sud-estul României (1961-2012) 

 
Media lunară multianuală azilelor cu 

viscol în sud-estul României (1961-2012) 
Staţia 

meteorologicã 
XI XII I II III IV 

Adamclisi 0.06 0.41 1.2 1.2 0.57 0 
Bucureşti 
Băneasa 

0.17 0.37 0.88 0.9 0.41 0 

Brăila 0.33 0.5 0.93 1.15 0.38 0 
Buzãu 0.29 0.45 1 1.01 0.29 0 
Călăraşi 0.2 0.69 1.53 1.53 0.6 0 
Corugea 0.25 0.88 1.63 1.65 0.98 0.02 
Constanţa 0.04 0.63 1.26 1.16 0.39 0 
Făurei 0.45 0.98 2.1 2.1 0.75 0 
Focşani 0.42 0.89 2 2.39 0.56 0 
Galaţi 0.43 0.94 2.02 1.76 0.65 0 
Gorgova 0.03 0.18 0.39 0.25 0.18 0 
Griviţa 0.29 1.2 2.47 2.98 0.78 0 
Hârşova 0.17 0.59 1.71 1.14 0.35 0 
Mangalia 0.02 0.41 0.43 0.31 0.08 0 
Râmnicu 
Sărat 

0.27 0.25 0.92 0.65 0.39 0 

Tecuci 0.31 1.16 2.39 1.92 0.75 0 
Titu 0.24 0.41 0.37 0.67 0.2 0 
Tulcea 0.08 0.41 0.82 0.49 0.33 0 
Urziceni 0.22 0.51 1.04 1.22 0.37 0 

 
Cele mai multe zile cu viscol s-au 

înregistrat în lunile ianuarie când media lunară 
multianuală  a fost cuprinsă între 0.37 zile (Titu) 
si 0.39 zile (Gorgova) şi 2.37 zile (Griviţa) şi 
2.39 zile (Tecuci) şi februarie când  media 
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lunară multianuală a fost cuprinsă între 0.25 zile 
(Gorgova), 0.31 zile (Mangalia) şi 2.39 zile 
(Focşani), 2.98 zile (Griviţa). În luna martie 
media lunară multianuală a fost cuprinsă       
între 0.08 zile (Mangalia), 0.18 zile (Gorgova  şi 
0.74 zile ( Tecuci) și 0.78 zile (Griviţa). În luna 
aprilie s-a înregistrat o medie de 0.02 zile 
(Corugea). 

 
3.3.2. Durata fenomenului de viscol în 

sud-estul României 
 
Durata viscolelor, va fi analizată din 

punct de vedere  al zilelor succesive şi nesuc-
cesive cu viscol.  Pentru aceasta, s-a determinat 
pentru fiecare staţie meteorologică durata 
fiecãrui viscol, calculându-se atât numãrul total 
de zile succesive şi nesuccesive dar şi frecvenţa 
acestora.  

Durata zilelor successive. Pentru a 
determina durata zilelor succesive cu viscol,     
s-au extras din baza de date anterior constituită 
episoadele de viscol care au fost rearanjate în 
intervale de succedare. Din tabelul 3 se poate 
observa cã în perioada analizatã durata zilelor 
succesive a fost de 1-8 zile. S-au însumat     
2029  cazuri de viscol din care 920 au fost 
cazuri de o singura zi, 772 cazuri de 2 zile 
succesive, 236 cazuri de 3 zile succesive,        
59 cazuri de 4 zile succesive, 27 cazuri de 5 zile 
succesive, 10 cazuri de 6 zile succesive, 4 cazuri 
de 7 zile succesive şi 1 caz de 8 zile succesive.  

 

Viscolele de trei zile au probabilitatea de 
producere de 12%, probabilitatea să se producă 
viscole cu mai mult de 3 zile succesive este de 
2.9%, şi 85.1% probabilitatea să se producă 
viscole cu mai puţin de 3 zile succesive. 
Probabilitatea de a se produce viscole de 4 zile 
succesive este de 2.9%. Probabilitatea de a se 
produce viscole mai mari de 4 zile succesive 
este de 1.3% şi probabilitatea să se producă 
viscole cu o durată mai mică de 4 zile succesive 
este de 97.7%. Viscolele cu o durată mai mare 
de 4 zile succesive au probabilitate mică de a    
se produce, astfel viscolele de 5 zile succesive 
au probabilitatea de a se produce de 1.3%, 
probabilitatea să se producă viscole cu durată 
mai mare de 5 zile succesive este de 0.5%, iar   
ca să se producă viscole mai mici de 5 zile 
succesive este de 99.5%. Probabilitatea să se 

Frecvenţa absolută (fig. 6a) şi relativă 
(fig. 6b) a zilelor succesive cu viscol a fost 
determinată cu ajutorul analizei frecvenţiale       
( Zaharia L., 2009).  

Frecvenţa relativă redă probabilitatea de 
producere a fenomenului de viscol în intervalul 
respectiv. Astfel, frecvenţa zilelor succesive de 
o zi are probabilitatea de producere de 45%, 
probabilitatea de nu se produce viscol este de 
55%. Viscolele de două zile au probabilitatea de 
producere de 38%, există probabilitatea de 12% 
să se producă viscole mai mari de două zile şi 
50% să fie viscole cu durata mai mică de 2 zile 
succesive. 

Tabelul 3. Frecvenţa zilelor succesive în sud-estul României (1961-2012) 

Numărul de zile succesive 1 2 3 4 5 6 7 8 
Frecvenţa absolută 920 772 236 59 27 10 4 1 

Frecvenţa absolută cumulată 920 1692 1928 1987 2014 2024 2028 2029 
Frecvenţa relativă 0.4534 0.3805 0.1163 0.0291 0.0133 0.0049 0.0020 0.0005 

Frecvenţa relativă cumulată 0.453 0.834 0.950 0.979 0.993 0.998 0.999 1.000 

 

        
                                                 (a)                                                                      (b) 

Fig. 6. Frecvenţa absolută (a) şi relativă (b) cumulată a zilelor succesive cu viscol în sud-estul României 
(1961-2012) 
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producă viscole de 6 zile succesive este de 
0.5%. Probabilitatea să se producă viscole     
mai mari de 6 zile succesive este de 0.2%. 
Probabilitatea să se producă viscole cu o durată 
mai mică de 6 zile succesive este de 99.5%. 
Viscolele de 7 zile succesive au probabilitatea 
de a se produce de 0.2%. Probabilitatea de a se 
produce viscole cu o durată mai mare de 7 zile 
successive este 0.1%,  probabilitatea de a se 
produce viscole cu o durată mai mică de 7 zile 
succesive este de 99.8%. Viscole de 8 zile 
successive au probabilitatea de 0.1% de a se 
produce, 99.9% probabilitatea de a se produce 
viscole cu o durată mai mică de 8 zile successive 
şi 0% de a se produce viscole cu o durată mai 
mare de 8 zile succesive.  

Analiza duratei zilelor succesive conform  
criteriului stabilit de Bălescu şi Beşleagă (1962), 
este sintetizată în tabelul 4. Se remarcă 
prodominanţa viscolelor de 1 zi la majoritatea 
staţiilor meteorologice (Adamclisi, Bucureşti 
Băneasa, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Corugea, 
Făurei, Focşani, Galaţi, Gorgova, Mangalia, 
Râmnicu Sărat, Tecuci, Titu, Tulcea) şi a celor 
de 2 zile succesive la  4 staţii meteorologice 
(Brăila, Griviţa, Hârşova, Urziceni). 

 
Tabelul  4. Frecvenţa relativă (%) a zilelor suc-
cesive cu viscol în sud-estul României (1961-
2012) conform criteriului Bălescu și Beșleaga 
(1962) 
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Frecvenţa relativã (%) a zilelor 
succesive cu viscol în sud-estul 

României (1961-2012) 
Staţia 

meteorologicã 
1 2 3 4 >4 

Adamclisi 47.06 42.16 5.88 1.96 2.94 
Bucureşti 
Bãneasa 

57.45 36.17 6.38 0.00 0.00 

Brãila 37.50 48.61 11.11 1.39 1.39 
Buzãu 56.44 32.67 10.89 0.00 0.00 
Cãlãraşi 46.48 38.03 10.56 3.52 1.41 
Corugea 46.62 30.41 15.54 5.41 2.03 
Constanţa 51.38 38.53 7.34 1.83 0.92 
Fãurei 41.35 39.85 10.53 4.51 3.76 
Focşani 45.83 35.00 11.67 5.00 2.50 
Galaţi 46.91 33.33 12.96 4.32 2.47 
Gorgova 48.72 43.59 5.13 2.56 0.00 
Griviţa 32.79 38.25 19.67 3.83 5.46 
Hîrşova 37.38 42.99 15.89 1.87 1.87 
Mangalia 47.37 39.47 10.53 2.63 0.00 
Râmnicu 
Sãrat 

49.38 40.74 4.94 1.23 3.70 

Tecuci 43.93 35.26 14.45 4.05 2.31 
Titu 45.61 42.11 10.53 1.75 0.00 
Tulcea 50.75 38.81 7.46 1.49 1.49 
Urziceni 43.56 44.55 10.89 0.99 0.00 

Durata zilelor nesuccesive. Durata zilelor 
nesuccesive cu viscol a fost calculată conform 
criteriilor stabilite de Bălescu şi Beşleagă (1962) 
şi este redată sintetic în Tabelul 5. Cele patru 
intervale caracteristice sunt: 1..3 zile, 4...6 zile, 
7..9 zile şi >9 zile nesuccesive cu viscol. 
Analizănd climatologic, frecvenţa zilelor nesuc-
cesive în sud-pestul României, se remarcă 
următoarele aspecte: intervalele cuprinse între  
1-3 şi 4-6 zile nesuccesive, s-au înregisitrat în     
2 ierni. Intervalul de 7-9 zile nesuccesive s-a 
înregistrat în 8 ierni, iar cel >9 zile s-a 
înregistrat în 39 ierni. În reprezentările grafice 
(fig. 7) sunt redate evoluţia frecvenţei absolute 
(a) unde este trasată şi tendinţa neliniară 
(exprimată prin funcţia polinomială de gradul 6) 
şi cea a frecvenţei relative (b) a zilelor 
nesuccesive cu viscol.  

 
Tabelul  5. Frecvenţa absolută şi relativă a 
zilelor nesuccesive cu viscol în sud-estul 
României (1961-2012) conform Bălescu şi 
Beşleagă (1962) 

Clasele de valori 
cuzile nesuccesive cu 

viscol (Bălescu şi 
Beşleagă, 1962) 

1...3 4...6 7...9 >9 

Frecvenţa absolută  a 
zilelor nesuccesive 

cu viscol 
2 2 2 39 

Frecvenţa relative 
(%) a zilelor 

nesuccesive cu viscol 
3.92 3.92 15.69 76.47 

 

  
(a)  

 
(b) 

Fig. 7.  Frecvenţa absolută (a)  şi relativă (b) a zilelor 
nesuccesive cu viscol în sud-estul României (1961-

2012) 
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Frecvenţa zilelor nesuccesive cu viscol, 
reprezintă asigurarea apatriţiei fenomenului de 
viscol într-un interval de timp (Bălescu şi 
Beşleagă, 1962). Astfel, probabilitatea de a nu 
se produce viscol în sud-estul României este 0, 
probabilitatea ca viscolele de 1..3 si 4..6 zile 
nesuccesive să se producă este de 3.92%, (în      
4 ani din 100 se pot produce viscole cu durata 
zilelor nesuccesive de 1...3 şi 4...6 zile), proba-
bilitatea de a se produce viscole de 7...9 zile 
nesuccesive este de 15.69% (în ~16 ani din 100 
se produc viscole cu durata de 7...9 zile); 
probabilitatea de a se produce viscole cu durata 
>9 zile succesive este de 76.47%, (din 100 ani  
în 76 ani se produc viscole cu durata >9 zile 
nesuccesiv) . 

Repartiţia spaţială a zilelor nesuccesive  
cu viscol (tabel 6), analiză efectuată pentru 
fiecare staţie meteorologică în parte, dezvăluie 
diferenţieri de la o staţie meteorologică la alta.  
Astfel, la 3 staţii meteorologice (Gorgova, 
Mangalia, Titu), au predominat anii în care nu  
s-a înregistrat fenomen de viscol, la 12 staţii 
meteorologice (Adamclisi, Bucureşti Băneasa, 
Brăila, Buzău, Călăraşi, Corugea, Constanţa, 
Făurei, Râmnicu Sărat, Titu, Tulcea, Urziceni), 
au predominat viscolele cu durata zilelor nesuc-
cesive cuprinsă între 1...3 zile, la 2 staţii meteo-
rologice (Focşani, Tecuci), au fost caracteristice 
viscolele cu durata zilelor nesuccesive cuprinse 
între 4...6 zile nesuccesive, la o staţie meteo-
rologică a predominat viscolele cu durata 
cuprinsă între 7...9 zile nesuccesive  (Galaţi) şi o 
singură staţie meteorologică a avut predomi-
nantă durata zilelor succesive mai mare de 9 zile 
succesive (Griviţa).  

 
3.3.3. Intensitatea fenomenului de viscol 

în sud-estul României 

Intensitatea fenomenului de viscol este 
caracterizatã de viteza cu care bate vântul în 
timpul producerii sale (Bălescu şi Beşleagă, 
1962, Bogdan, Niculescu, 1999). În cercetări 
anterioare (Bălescu şi Beşleagă, 1962), s-au 
stabilit anumite praguri definitorii ce carac-
terizează intensitatea fenomenului: viscole 
moderate (6...10 m/s), puternice (11...17 m/s)    
şi violente (>17 m/s). Din analiza efectuatã la 
cele 19 staţii meteorologice situate în arealul 
propus pentru studiu (sud-estul României), s-a 
constatat că în timpul viscolelor viteza vântului 
(medie şi maximă), a înregistrat valori <6m/s, 
aceste viscole au fost caracterizate de către 
autoare drept viscole slabe. 

Tabelul 6. Frecvența relativă (%) a zilelor 
nesuccesive cu viscol în sud-estul României  
(1961-2012) pe praguri caracteristice (Bălescu și 
Beșleagă, 1962) 

Frecvenţa relativă (%) a zilelor 
nesuccesive în sud-estul României 

(1961-2012) pe praguri caracteristice 
(Bălescu şi Beşleagă, 1962) 

Staţia 
meteorologică 

0 1…3 4…6 7…9 >9 
Adamclisi 21.57 39.22 21.57 7.84 9.80 
Bucureşti 
Băneasa 

29.41 35.29 29.41 3.92 1.96 

Brăila 16.22 37.84 32.43 10.81 2.70 
Buzău 9.80 58.82 19.61 7.84 3.92 
Călăraşi 11.76 35.29 31.37 13.73 7.84 
Corugea 11.76 33.33 19.61 15.69 19.61 
Constanţa 9.80 49.02 27.45 7.84 5.88 
Făurei 5.00 30.00 22.50 20.00 22.50 
Focşani 2.78 27.78 36.11 11.11 22.22 
Galaţi 15.69 19.61 19.61 29.41 15.69 
Gorgova 68.63 21.57 7.84 1.96 0.00 
Griviţa 1.96 23.53 29.41 13.73 31.37 
Hîrşova 19.61 37.25 21.57 9.80 11.76 
Mangalia 47.06 39.22 13.73 0.00 0.00 
Rîmnicu Sărat 25.49 47.06 21.57 3.92 1.96 
Tecuci 11.76 21.57 27.45 11.76 27.45 
Titu 43.14 41.18 7.84 1.96 5.88 
Tulcea 33.33 49.02 9.80 3.92 3.92 
Urziceni 19.61 43.14 19.61 11.76 5.88 

 
Pe teritoriul României viteza vântului 

înregistrată în timpul viscolelor este cuprinsă 
între 11-17 m/s. Din studii anterioare (Bălescu  
şi Beşleagă, 1962, Ciulache şi Ionac, 1995, 
Bogdan şi Niculescu, 1999, Moldovan, 2003, 
etc.) dar şi din prelucrarea datelor pentru 
prezenta lucrare s-a observat că în timpul 
manifestării fenomenului aceastã viteză este 
frecvent depăşită, de aceea un studiu amănunţit 
al acestui parametru meteorologic ar putea avea 
importanţă practică. 

Viteza vântului este exprimată prin viteza 
medie a vântului ( calculată prin însumarea  şi 
medierea vitezei măsurate la cele 4 observaţii 
climatologice standard) şi viteza maximă a 
vântului (determinată din cele 24 ore de 
observaţii şi mesajele de avertizare, fiind luată 
în considerare ca viteză maximă, viteza cea mai 
mare înregistrată la rafală) (***Instrucţiuni, 
1986). 

Viteza medie a vântului. În  perioada 
1961-2012, în sud-estul României (tabelul 7),   a 
predominat intervalul de viteză cuprins între 
6...10 m/s (42.12%), caracteristic viscolelor 
moderate. Cea mai micã frecvenţă a avut-o 
intervalul >17 m/s (6%) caracteristic viscolelor 
violente. Valori apropiate ale frecvenţei vitezei 
medii a vântului au avut intervalele <6 m/s 
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(23.32%), interval ce caracterizează viscolele 
slabe şi intervalul cuprins între 11...17 m/s 
(29.56%), caracteristic viscolelor puternice   
(fig. 8). 
 
Tabelul 7. Frecvenţa (%) vitezelor  medii ale 
vântului (toate staţiile) din zilele cu viscol în 
sud-estul României (1961-2012) 

Pragul de vitezã 
(m/s) conform 

Bălescu şi Beşleagă 
(1962) şi Ciurlău D 

(2015) 

<6 6…10 11…17 >17 

Frecvenţa relativă 
(%) a  zitezei medii 

a vântului (m/s) 
mediatã pentru 

toate staţiile 

22.32 42.12 29.56 6.00 

39 

 

 
Fig. 8. Frecvenţa relativã (%) a vitezei medii a 

vântului (m/s) înregistrată în zilele cu viscol (toate 
staţiile meteorologice)  din sud-estul României 

(1961-2012) 

În tabelul 8, este redată repartiţia spaţialã 
a intensităţii fenomenului de viscol la toate 
staţiile meteorologice analizate. Astfel, se 
constată că viscolele moderate   (6-10 m/s) sunt 
caracteristice la Adamclisi (44%), Bucureşti 
Băneasa (45 %) dar cu valoare foarte apropiată 
(44.29%) şi în intervalul de viteză caracteristic 
viscolelor slabe (44.29%), Brăila (40.46%), 
Buzău (41.03%), Călăraşi (45.45%), Corugea 
(39.49%) dar valori apropiate (38.77%) s-au 
înregistrat şi în intervalul de viteză caracte-  
ristic viscolelor puternice, Focşani (42.67%), 
Galaţi (53.72%), Gorgova (60.38%), Griviţa 
(37.82%) dar care a prezentat valori apropiate 
(33.76%) şi în intervalul de viteză caracteristic 
viscolelor puternice, Mangalia (48.44%), cu 
valori apropiate (40.63%) şi în intervalul de 
viteză caracteristic viscolelor puternice, 
Râmnicu Sărat (42.52%), Tecuci (50.75%), Titu 
(40.63%), Tulcea (60.0%). Viscolele puternice 
au fost caracteristice la Constanţa (45.76%), 
Făurei (40.78%), Hârşova (42.57%), Urziceni 
(46.29%). Intervalul de viteză caracteristic 
viscolelor violente a înregistrat frecvenţe mici, 
cea mai mare frecvenţa fiind înregistrată la 
Făurei (15.69). 

Viteza maximă  a vântului  caracteri-
zează de fapt intensitatea maximă pe care o 
poate avea la un moment dat fenomenul de 
viscol menţionându-se cã viteza maximã 
înregistratã la rafalã este practic o viteză 

Tabelul  8. Frecvenţa  absolută şi relativă (%) vitezelor  medii ale vântului înregistrată în zilele cu 
viscol sud-estul României (1961-2012) 

Viteza medie vântului înregistrată în timpul  zilelor cu viscol în Sud-Estul României (1961-2012) 

>6 6…10 11…17 >17 
Staţia 

meteorologicã 

Frecvenţa 
absolutã 

Frecvenţa 
relativã  

(%
) 

Frecvenţa 
absolutã 

Frecvenţa 
relativã  

(%
) 

Frecvenţa 
absolutã 

Frecvenţa 
relativã 

 (%
) 

Frecvenţa 
absolutã 

Frecvenţa 
relativã 

 (%
) 

Frecvenţa 
absolutã a 
zilelor cu 

viscol 

Adamclisi 34 19.43 77 44.00 55 31.43 9 5.14 175 
Bucureşti Bãneasa 62 44.29 63 45.00 14 10.00 1 0.71 140 

Brãila 24 18.32 53 40.46 41 31.30 13 9.92 131 
Buzãu 38 24.36 64 41.03 42 26.92 12 7.69 156 

Cãlãraşi 60 25.97 105 45.45 57 24.68 9 3.90 231 
Corugea 40 14.49 109 39.49 107 38.77 20 7.25 276 

Constanţa 29 16.38 58 32.77 81 45.76 9 5.08 177 
Fãurei 36 14.12 75 29.41 104 40.78 40 15.69 255 

Focşani 74 32.89 96 42.67 44 19.56 11 4.89 225 
Galaţi 60 20.27 159 53.72 61 20.61 16 5.41 296 

Gorgova 7 13.21 32 60.38 13 24.53 1 1.89 53 
Griviţa 91 23.10 149 37.82 133 33.76 21 5.33 394 
Hîrşova 26 12.87 70 34.65 86 42.57 20 9.90 202 

Mangalia 6 9.38 31 48.44 26 40.63 1 1.56 64 
Râmnicu Sãrat 49 38.58 54 42.52 24 18.90  0.00 127 

Tecuci 97 29.13 169 50.75 51 15.32 16 4.80 333 
Titu 27 28.13 39 40.63 26 27.08 4 4.17 96 

Tulcea 18 16.36 66 60.00 23 20.91 3 2.73 110 
Urziceni 29 16.57 54 30.86 81 46.29 11 6.29 175 
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instantanee (***Instrucţiuni, 1986), în timpul 
producerii fenomenului de viscol vântul      
poate slăbi sau creşte în intensitate de câteva  
ori. 

În perioada analizată (1961-2012), în   
sud-estul României, intensitatea maximă pe  
care a avut-o fenomenul în timpul producerii 
sale a  fost cea caracteristică viscolelor puternice 
(11…17m/s – >45.93%) dar valori mari ale 
frecvenţei vitezei maxime a vântului s-au 
înregistrat şi în intervalul de viteză ce 
caracterizează viscolele violente (>17 m/s –      
>36.95%). Cele mai mici valori au fost 
înregistrate în intervalul de viteză caracteristic 
viscolelelor slabe (<6m/s – > 0.72%) (Tabelul 9 
şi fig. 9). Nu se poate spune însa că viscolele 
violente sau puternice sunt caracteristice 
arealului analizat dar se poate concluziona că   
în timpul manifestării fenomenului de viscol se 
pot atinge aceste intensităţi. 

40 

În tabelul 10 este redată sintetic repartiţia 
spaţială a intensităţii maxime a fenomenului    
de viscol. Se remarcă faptul că fiecare staţie 
meteorologică a prezentat aspecte diferite. 
Astfel, intervalul de viteze caracteristic 
viscolelor puternice a fost evidențiat la: 
Adamclisi    (54.86%),    Bucureşti-Băneasa 

 

Tabelul 9. Frecvenţa absolută şi relativă 
(%) a vitezelor  maxime ale vântului (toate 
staţiile) înregistrate în zilele cu viscol în sud-
estul României (1961-2012) 

Pragul de vitezã 
(m/s) conform 

Bãlescu şi 
Beşleagã (1962), 
Ciurlău D. (2015) 

<6 6…10 11…17 >17 

Frecvenţa (%) 
zitezei medii a 
vântului(m/s) 

mediatã pentru 
toate staţiile 

0.72 16.40 45.93 36.95 

 

 
Fig. 9.  Frecvenţa relativă (%) a vitezelor maxime ale 
vântului (m/s) înregistrată în timpul zilelor cu viscol 

în Sud-Estul României (1961-2012) 

Tabelul 10. Frecvenţa absolută şi relativă (%)  a vitezelor  maxime  ale vântului din zilele cu viscol în 
sud-estul României (1961-2012) 
 

Viteza maximă a vântului din zilele cu viscol în sud-estul României (1961-2012) 
>6 6…10 11…17 >17 

Staţia meteorologică 

Frecvenţa 
absolută 

Frecvenţa 
relativă 

(%
) 

Frecvenţa 
absolută 

Frecvenţa 
relativã 

(%
) 

Frecvenţa 
absolută 

Frecvenţa 
relativã 

(%
) 

Frecvenţă 
absolută 

Frecvenţa 
relativă 

(%
) 

Frecvenţa 
absolută a 
zilelor cu 

viscol 

Adamclisi 0 0.00 30 17.14 96 54.86 49 28.00 175 
Bucureşti Băneasa 5 3.57 53 37.86 58 41.43 24 17.14 140 
Brăila 1 0.76 12 9.16 31 23.66 87 66.41 131 
Buzău 1 0.64 49 31.41 54 34.62 52 33.33 156 
Călăraşi 0 0.00 54 23.38 119 51.52 58 25.11 231 
Corugea 0 0.00 22 7.97 134 48.55 120 43.48 276 
Constanţa 8 4.52 36 20.34 86 48.59 47 26.55 177 
Făurei 0 0.00 24 9.41 69 27.06 162 63.53 255 
Focşani 0 0.00 20 8.89 121 53.78 84 37.33 225 
Galaţi 6 2.03 55 18.58 135 45.61 100 33.78 296 
Gorgova 0 0.00 19 35.85 28 52.83 6 11.32 53 
Griviţa 3 0.76 53 13.45 177 44.92 161 40.86 394 
Hîrşova 0 0.00 11 5.45 94 46.53 97 48.02 202 
Mangalia 0 0.00 15 23.44 36 56.25 13 20.31 64 
Râmnicu Sărat 0 0.00 33 25.98 77 60.63 17 13.39 127 
Tecuci 0 0.00 58 17.42 185 55.56 90 27.03 333 
Titu 0 0.00 16 16.67 43 44.79 37 38.54 96 
Tulcea 2 1.82 25 22.73 65 59.09 18 16.36 110 
Urziceni 0 0.00 8 4.57 53 30.29 114 65.14 175 
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(41.43%), Buzău (34.62%), Călăraşi (51.52%), 
Corugea (48.55%), Constanţa (48.59%), Focşani 
(53.78%), Galaţi (45.61%)), Gorgova (52.83%), 
Griviţa (44.92%), Mangalia (50.25%), Râmnicu 
Sărat (60.63%), Tecuci (55.56%), Titu (44.79%) 
şi Tulcea (59.09%). Iar intervalul de viteză 
caracteristic viscolelor violente a fost carac-
teristic la Brăila (66.41), Făurei (63.53%) şi 
Urziceni (65.14%).  

Aceste date sunt totuşi orientative   
datorită caracterului intermitent al fenomenului, 
perioada de timp când s-au efectuat observaţiile 
(înainte de anii 2000 la staţiile meteorologice 
viteza vântului se determina vizual de către 
observatori, prezentând astfel un grad mare      
de subiectivism) dar şi datorită faptului că   
unele staţii meteorologice (Bucureşti-Băneasa,  
Constanţa, Râmnicu Sărat, Urziceni, etc) şi-au 
schimbat deseori locaţia, aspect care influen-
ţează viteza vântului şi implicit duc la modificări 
ale intensităţii a fenomenului.  În concluzie, în 
sud-estul României, intensitatea maximă a 
fenomenului poate atinge valori caracteristice 
viscolelor violente chiar dacă nu se poate 
preciza dacă această intensitate caracterizează 
fenomenul pe toată perioada lui de manifestare. 

 
3.4.4. Direcţia dominantă a vântului în 

timpul episoadelor de viscol în România 

Conform Bălescu şi Beşleagã (1962), pe 
teritoriul României, direcţia vântului în timpul 
viscolului este diferitã de la o regiune la alta, 
astfel: în Moldova de Nord, predominã viscolele 
din direcţia nord-vest, în cea de Sud, cele 
dinspre nord. În Bărăgan, sunt caracteristice 
viscolele cu direcţia vântului nordică, la fel ca 
Delta Dunării şi litoralul românesc, Dobrogea  
de Sud se caracterizează prin viscole din  
direcţie nord-vestică. În Muntenia până aproape 
de Olt, predomină viscolele din direcţia nord-
esticã în timp ce în Oltenia cele din direcţie 
estică dar şi vestică şi rar cele din direcţie nord-
vestică. În partea de vest a ţării viscolele sunt 
predominante din nord, în Transilvania dinspre 
nord-vest. Intensificările de vânt din timpul unui 
episod de viscol se datoreazã gradienţilor 
termobarici ridicaţi (diferenţe mari de presiune 
şi temperatură) între formaţiunile anticiclonice 
situate la nord sau nord-est de ţara noastră şi 
drepresiunile barice situate în sud-estul Europei 
sau deasupra Mărilor Mediterană sau Neagră. 
Totuşi, factorii fizico-geografici locali, în cazul 
ţării nostre, orografia Munţilor Carpaţi, cât şi 
bazinul Mării Negre, dictează orientarea 

generală a vânturilor inducând un paralelism al 
acestora la linia reliefului  terestru major mai 
ales în regiunile de deal şi câmpie ale Moldovei 
şi Munteniei (Bălescu şi Beşleagă 1962, 
Moldovan, 2002). 

 Direcţia dominantã a vântului în sud-
estul României. În perioada 1961-2012, în sud-
estul României, frecvenţa direcţiei maxime a 
vântului, a predominat din sector nordic şi nord-
estic la majoritatea stațiilor meteorologice 
analizate. Repartiţia spaţială a direcţiei 
predominante a vitezei maxime a vântului, a 
evidenţiat totuşi câteva diferenţieri. Astfel s-a 
remarcat că la câteva staţii meteorologice 
direcţia vitezei maxime a vântului a avut 
frecvenţa majoritarã pe o anumită direcţie, de 
exemplu, direcţia nord a predominat la 
Adamclisi (48.57%), Brăila (80.92%), Constanţa 
(39.16%), Corugea (39.1%), Făurei (69.41%), 
Focsani (44.44%), Galati (39.53%), Gorgova 
(49.06%), Hârşova (45.04%), Mangalia 
(32.81%), Râmnicu Sărat (79.53%) şi Tulcea 
(45.46%). Direcţia Nord-Est a predominat la 
Bucureşti Băneasa (67.14%), Buzău (62.82%), 
Griviţa (54.57%), Titu (62.5%) şi Urziceni 
(86.86%). La Călăraşi, direcţia predominantă a 
fost nord-nord-est (35.07%) iar la Tecuci a 
predominat nord-nord-vest (51.65%) (fig. 10). 

 

 

Fig. 10. Direcţia dominantă a vitezei maxime a 
vântului în sud-estul României (1961-2012)  

 

3.4. Data de producere a primului şi 
ultimului viscol în România 

Pe teritoriul României, data absolută de 
producere a primului şi ultimului viscol  diferã 
de la o regiune la alta. Din cercetări anterioare, 
(Bălescu, Beşleagă, 1962), s-a observat că în 
Moldova cel mai timpuriu viscol se poate 
produce în jurul datei de 20 octombrie, iar 
ultimul viscol până în 23 aprilie. În Dobrogea, 
cele mai timpurii viscole se produc în jurul  

41 
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datei de 9-10 noiembrie şi ultimele viscole s-au  
înregistrat în 7 aprilie. În Muntenia, cel mai 
timpuriu viscol s-a produs pe 27 octombrie, iar 
cel mai târziu viscol a fost inregistrat la 
începutul lunii aprilie. În Oltenia, cel mai 
timpuriu viscol se poate produce în jurul      
datei de 17 noiembrie, iar cel mai târziu viscol  
se poate produce în a doua jumătate a lunii 
martie, foarte rar la începutul lunii aprilie.        
În Banat şi Transilvania, cel mai timpuriu   
viscol s-a înregsitrat între 14 noiembrie şi        
13 decembrie, iar cel mai târziu în jurul datei de 
23 martie. 

 
3.4.1. Data absolută de producere a 

primului şi ultimului viscol în sud-estul 
României  

Pentru determinarea datei absolute de 
producere a primului si ultimului viscol s-au 
extras din şirul de date pentru fiecare staţie 
meteorologică în parte datele de producere al 
primului şi ultimului viscol din fiecare an când 
acesta s-a produs apoi a fost extrasă data cea  
mai timpurie (pentru primul viscol) şi cea mai 
târzie (pentru ultimul viscol). Probabilitatea de 
apariţie a primului şi ultimului viscol s-a 
calculat astfel: s-au aranjat datele de producere 
în ordinea crescatoare cronologic (pe luni 
începând cu luna noiembrie pentru cel mai 
timpuriu viscol şi în ordine inversă pentru 
ultimul viscol), fiecărei date i s-a asignat un 
număr de ordine care s-a înmulţit cu 100 şi s-a 
împărţit la numărul 51 (numărul total de ierni) 
pentru staţiile meteorologice care au avut 
perioada completă, pentru staţia meteorologică 
Brăila perioada a fost de 37 ani, Făurei 40 şi 
Focşani 36.  Data absolută de producere este 
redată sintetic în tabelul 11. 

Data absolută de producere a primului 
viscol în sud-estul României. În perioada   
1961-2012, la toate cele 19 staţii meteorologice 
analizate, nu s-a înregistrat fenomen de viscol  
în luna octombrie, data absolută de apariţie a 
primului viscol s-a înregistrat în luna noiembrie 
la toate staţiile meteorologice supuse studiului. 
Cel mai timpuriu viscol a fost înregistrat la 
Urziceni în data de 2 noiembrie 1980, urmat    
de Buzău, Galaţi şi Râmnicu Sărat în data de     
3 noiembrie 1980. La Focşani, primul viscol     
s-a înregistrat în data de 8 noiembrie 1995. 
Staţiile meteorologice Brăila, Călăraşi, Corugea, 
Făurei şi Tecuci au avut ca dată absolută de 
apariţie a primului viscol 9 noiembrie 1981. La 
Constanţa şi Tulcea primul viscol s-a înregistrat 

în data de 10 noiembrie 1981, iar la Griviţa pe  
11 noiembrie 1993. La Bucureşti Băneasa cel 
mai timpuriu viscol a fost înregistrat în data de 
15 noiembrie 1968, iar la Titu pe 16 noiembrie 
1981. La Hârşova cel mai timpuriu viscol a fost 
înregistrat în data de 21 noiembrie 1998, iar la 
Adamclisi, Gorgova şi Mangalia, primul viscol a 
fost înregistrat în data de 25 noiembrie 1975. 
Probabilitatea de producere a primului viscol la 
data respectivă, determinată pentru fiecare   
staţie meteorologică în parte a fost de 1.96% la 
16 staţii meteorologice, excepţie au făcut Brăila 
unde probabilitatea de apariţie a fost de 2.7%, 
Făurei cu probabilitatea de apariţie de 2.5% şi 
Focşani cu o probabilitate de apariţie de 2.77%. 
Diferenţa dintre probabilitatea de apariţie a 
acestor staţii meteorologice faţă de celelalte s-a 
datorat numărului total de ani de observaţie. 
Probabilităţile respective sunt însă orientative, 
ideal ar fi fost ca şirul de date din care au fost 
extrase datele absolute de apariţie a primului 
viscol să cuprindă date de la înfiinţarea staţiei 
meteorologice până la data începerii acestui 
studiu şi acest şir de date să fie acelaşi pentru 
fiecare staţie meteorologică. Cum acest lucru nu 
a fost posibil, se admite că aceste date au 
caracter orientativ. 

 
Tabel 11. Data absolută de producere a primului 
şi ultimului viscol în sud-estul României (1961-
2012) 

Primul viscol Ultimul viscol 

S
ta
ţi

a 
m

et
eo

ro
lo

gi
că

 

C
el

 m
ai

 
ti

m
pu

ri
u 

pr
im

 v
is

co
l 

C
el

 m
ai

 
tâ

rz
iu

 p
ri

m
 

vi
sc

ol
 

C
el

 m
ai

 
tâ

rz
iu

 v
is

co
l 

C
el

 m
ai

 
ti

m
pu

ri
u 

ul
ti

m
 v

is
co

l 

U
lt

im
a 

zi
 c

u 
vi

sc
ol

 

Adamclisi 25.11 11.03 31.03 23.11 31.03 
Bucureşti 
Băneasa 

15.11 6.03 20.03 30.11 24.03 

Brăila 09.11 5.03 18.03 23.11 19.03 
Buzău 03.11 12.03 14.03 20.11 15.03 
Călăraşi 09.11 21.02 21.03 23.11 22.03 
Corugea 10.11 14.03 31.03 25.11 1.04 
Constanţa 09.11 11.03 20.03 25.11 22.03 
Făurei 09.11 5.03 19.03 23.11 21.03 
Focşani 08.11 26.02 21.03 3.12 21.03 
Galaţi 03.11 26.02 24.03 24.11 24.03 
Gorgova 25.11 5.03 20.03 25.11 21.03 
Griviţa 11.11 10.03 17.03 20.11 17.03 
Hîrşova 21.11 23.02 19.03 23.11 19.03 
Mangalia 25.11 21.02 9.03 25.11 9.03 
Râmnicu 
Sãrat 

03.11 12.03 21.03 23.11 22.03 

Tecuci 09.11 12.03 19.03 30.11 21.03 
Titu 16.11 7.03 14.03 16.11 15.03 
Tulcea 10.11 15.03 20.03 11.11 21.03 
Urziciceni 02.11 12.03 29.03 30.11 29.03 
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Data absolută de producere a celui mai 
târziu prim viscol în sud-estul României.      
Din analiza şirului de date disponibile pentru 
fiecare staţie meteorologică s-a observat că data  
absolută de apariţie  a primului viscol a fost 
diferită în fiecare an. Cel mai târziu prim viscol 
s-a inregistrat în a treia decadă a lunii februarie 
la staţiile meteorologice: Călăraşi (21.02), 
Focşani (26.02), Galaţi (26.02), Hârşova 
(23.03), Mangalia (21.02) și în prima jumătate a 
lunii martie la staţiile meteorologice: Adamclisi 
(11.03), Bucureşti Băneasa (6.03), Brăila (5.03), 
Buzău (12.03), Constanţa (14.03), Corugea 
(11.03), Făurei (5.03), Gorgova (5.03), Griviţa 
(10.03), Râmnicu Sărat (12.03), Tecuci (12.03), 
Titu (7.03), Tulcea (15.03), Urziceni (12.03).  
Probabilitatea de apariţie este cuprinsă între     
2-3%.  

Data absolută de producere a ultimului 
viscol în sud-estul României. Data absolută de 
apariţie a ultimului viscol s-a înregistrat în luna 
martie. Cea mai timpurie dată absolută de 
producere a ultimului viscol s-a înregistrat la 
Mangalia (9.03), urmată de Buzău şi Titu 
(14.03), Griviţa (17.03), Brăila (18.03), Faurei, 
Hârşova, Tecuci (19.03), Adamclisi, Bucureşti 
Băneasa, Constanţa, Gorgova şi Tulcea (20.03), 
Calaraşi, Focşani, Râmnicu Sărat (21.03),  
Galaţi (24.03), Urziceni (29.03) şi Corugea 
(31.03). Probabilitatea de producere a ultimului 
viscol la aceste date este cuprinsă între 2-3%. 
Ultima zi cu viscol înregistrată în sud-estul 
României a fost la 9.03 (Mangalia), 15.03 
(Buzău şi Titu), 17.03 (Griviţa), 19.03 (Brăila şi 
Hârşova), 21.03 (Făurei, Focşani, Gorgova, 
Tecuci, Tulcea), 22.03 (Adamclisi, Călăraşi, 
Constanţa, Râmnicu Sărat), 24.03 (Bucureşti 
Băneasa şi Galaţi), 29.03 (Urziceni) şi 31.03 
(Corugea). Probabilitatea de producere a ultimei 
zile cu viscol la această dată este de 2-3%. Deşi 
aceste date sunt orientative, se poate spune că 
după această dată este foarte mică probabilitatea 
de a se produce viscol. 

Data de apariţie a celui mai timpuriu 
ultim viscol în sud-estul României. Cel mai 
timpuriu ultim viscol s-a produs la Tulcea 
(11.11 şi Titu 16.11), dar a fost şi singura zi cu 
viscol din acel an. La Buzău şi Griviţa (20.11), 
deşii au fost 3 zile cu viscol, acestea au fost 
singurele din iarna respectivă. Adamclisi,  
Brăila, Călăraşi, Făurei, Hârşova, Râmnicu Sărat 
(23.11), cu viscol de la 1 zi la 4 zile dar singurul 
din acel an. Galaţi (24.11), 3 zile cu viscol 
singurele din iarna respectivă. Constanţa, 
Gorgova, Mangalia (25.11), 1-2 zile cu viscol, 

singurele din iarna respectivă; Bucureşti 
Băneasa, Tecuci, Urziceni (30.11), singurele 
staţii meteorologice unde acest viscol nu a fost 
singurul din iarna respectivă, înregistrându-se 
zile cu viscol anterior datei respective, cel mai 
timpuriu ultim viscol înregistrat la Focşani a fost 
în (3.12), când s-au înregistrat singurele zile cu 
viscol. Datele respective fiind absolute au 
caracter orientativ, probabilitatea ca cel mai 
târziu viscol să se producă la acea dată este  de 
2-3%. 
 

3.4.2. Data medie de producere a 
primului şi ultimului viscol în sud-estul 
României  

Data medie de producere a primului 
viscol în sud-estul României. În cercetările lor 
anterioare, Bălescu şi Beşleagă, (1962), au 
stabilit că data medie de producere a primului 
viscol în partea de sud-est a României este 
cuprinsă între 16 decembrie (Tecuci) şi               
18 ianuarie (Buzău).  

În urma analizei efectuate pe baza datelor 
climatologice provenite de la cele 19 staţii 
meteorologice amplasate în acest areal s-a 
remarcat că data medie de producere a viscolelor 
a fost cuprinsă între 24 decembrie şi 12 ianuarie 
(tabelul 12). Spaţial fiecare staţie meteorologică    
a avut o dată medie de apariţie a primului   
viscol diferită și se pot grupa totuşi staţiile 
meteorologice unde data medie de apariţie a 
primului viscol este aceeaşi. Astfel, data medie   
de apariţie a primului viscol se înregistrează: 
Focșani şi Galati (24.12), Corugea (26.12), 
Griviţa (27.12), Făurei (30.12-1.01), Mangalia  
şi Tecuci (2.01), Bucureşti Băneasa (3-5.01), 
Constanţa (3.01), Brăila, Buzău, Călăraşi, 
Hârşova (4.01), Râmnicu Sărat (5.01), Gorgova 
şi Titu ( 8.01), Urziceni (9.01), Tulcea (10.01)  
şi Adamclisi (12.01). Prin compararea rezul-
tatelor obţinute anterior (Bălescu şi Beşleagă, 
1962) cu cele obţinute în această cercetare, se 
observă că la unele staţii meteorologice data 
medie de producere a primului viscol a fost 
devansată: Galaţi (24.12 /31.12),  Râmnicu Sărat 
(5.01/ 11.01), Buzău (4.01 /18.01), iar la altele 
data medie de producere a primului viscol a   
fost întarziată: Tecuci (2.01/16.12), Brăila 
(4.01/1.01), Constanţa (3.01/ 1.01), Călăraşi 
(4.01/1.01), Griviţa (27.12/22.12), Bucureşti 
Băneasa (3-5.01/26.12).  

Nu se pot compara însă rezultatele 
anterioare cu cele prezente la toate cele 19 staţii 
meteorologice deoarece în cercetarea anterioară 
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nu au fost analizate şi acele staţii, acest aspect 
rămâne deschis unei  cercetări viitoare. Dar 
urmărind atent aceste date se poate spune că faţă 
de cercetările anterioare (Bălescu şi Beşleagă, 
1962), la unele staţii meteorologice data medie 
de apariţie a fenomenului de viscol este 
întârziată cu 8-10 zile, iar la altele această dată 
este avansată cu 6-14 zile. 

Data medie de producere a ultimului 
viscol în sud-estul României conform Bălescu 
şi Beşleagă (1962),  data medie de producere a 
ultimului viscol este cuprinsa între 3-21.02. 

În urma analizei datelor provenite de la 
cele 19 staţii meteorologice, s-a constatat că  
data medie de producere a viscolelor (1961-
2012), a fost cuprinsă între 23.01 şi 23.02 
(tabelul 12). La fiecare staţie meteorologică 
însă, data medie de producere a ultimului viscol 
a fost diferită. Astfel  la staţiile meteorologice: 
Gorgova, (23.01), Mangalia, (30.01) şi Râmnicu 
Sărat, (31.01) data medie de producere a 
ultimului viscol s-a înregistrat în ianuarie. La 
celelalte staţii meteorologice analizate, data 
medie de producere a ultimului viscol  a fost 
înregistrată în luna februarie. La Buzău data 
medie de producere a ultimului viscol se 
situează între 2-3.02, Hârşova şi Tulcea (4.02), 
Titu (6.02), Constanţa (8.02), Brăila (11.02), 
Adamclisi (12.02), Călăraşi (13.02), Urziceni 
(15.02), Focşani (16.02), Bucureşti Băneasa  

(17-18.02), Făurei (18-19.02), Corugea şi Galaţi 
(20.02), Griviţa (22.02) şi Tecuci (23.02).  

Comparând rezultatele recente cu cele 
anterioare (Bălescu şi Beşleagă, 1962), se 
observă ca la staţiile meteorologice: Galaţi 
20.02/21.02, Călăraşi 13.02/15.02, Râmnicu 
Sărat 31.01/18.02, Buzău 2-3.02 /19.02, data 
medie de producere a ultimului viscol a fost 
avansată în cercetarea prezentă faţă de cea 
anterioară. Cea mai mare perioadă de decalare a 
datei medii se observă la Râmnicu Sărat (18 
zile) şi Buzău (16-17 zile). La staţiile 
meteorologice: Tecuci 23.02/10.02, Brăila 
11.02/3.02, Constanţa 8.02/4.02, Griviţa 
22.02/20.02, Bucureşti Băneasa 17-18.02/12.02, 
data medie de producere a ultimului viscol a  
fost întârziată faţă de cercetarea anterioară. 
Diferenţa cea mai mare se înregistrează la 
Tecuci (13 zile), Brăila (8 zile) şi Bucureşti 
Băneasa (5-6 zile). 

Se poate observa că la anumite staţii 
meteorologice data medie de producere a 
ultimului viscol se situează în luna ianuarie, 
ceea ce în cercetările anterioare nu se observă. 
Cea mai târzie dată medie de producere a 
fenomenului se situează aproximativ în acelaşi 
interval stabilit anterior, cu o întârziere de 2 zile 
în prezent.  

Comparând data medie de producere a 
ultimului viscol cu frecvenţa zilelor nesuccesive 

Data medie de producere a primului şi ultimului viscol 

Primul viscol Ultimul viscol 
Staţia meteorologică 

Ciurlău (2015) 
Bălescu şi 
Beşleagăă 

(1962) 
Ciurlău (2015) 

Probabilitatea 
(%) de producere a 

Bălescu şi viscolelor 
Beşleagă (Ciurlău, 2015) 
(1962) 

Adamclisi 12.01  12.02  1.96 
Bucureşti Băneasa 3-5.01 26.12 17-18.02 12.02 1.96 
Brăila 4.01 1.01 11.02 3.02 2.7 
Buzău 4.01 18.01 2-3.02 19.02 1.96 
Călăraşi 4.01 1.01 13.02 15.02 1.96 
Constanţa 3.01 1.01 8.02 4.02 1.96 
Corugea 26.12  20.02  1.96 
Făurei 30.12/1.01  18/19.02  2.5 
Focşani 24.12  16.02  2.77 
Galaţi 24.12 31.12 20.02 21.02 1.96 
Gorgova 8.01  23.01  1.96 
Griviţa 27.12 22.12 22.02 20.02 1.96 
Hîrşova 4.01  4.02  1.96 
Mangalia 2.01  30.01  1.96 
Rîmnicu Sărat 5.01 11.01 31.01 18.02 1.96 
Tecuci 2.01 16.12 23.02 10.02 1.96 
Titu 8.01  6.02  1.96 
Tulcea 10.01  4.02  1.96 
Urziceni 9.01  15.02  1.96 
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cu viscol s-a observat că cele trei staţii 
meteorologice unde data medie de producere a 
ultimului viscol s-a înregistrat în luna ianuarie 
are frecvenţa cea mai mare a zilelor nesuccesive 
cu viscol în aceeaşi lună. Celelalte staţii 
meteorologice care au specifice viscolele lunii 
februarie au şi data medie de producere a 
ultimului viscol luna februarie. 
 
 
4. CONCLUZII 

♦ Obiectivul principal al acestei lucrări a fost 
analiza climatologică a fenomenului de viscol  
în sud-estul României în perioada 1961,        
1 octombrie – 30 aprilie 2012, ceea ce s-a şi 
realizat; 

     
♦ Direcţia dominantă din care bate vântul   în 

timpul viscolelor a fost din sector nordic şi 
nord-estic; 

♦ Prin analiza climatologică a fenomenului de 
viscol, realizată pe baza datelor provenite    de 
la 19 staţii meteorologice amplasate în arealul 
de referinţă, s-a remarcat prezenţa fenome-
nului în fiecare iarnă. Prin suprapunerea 
datelor de producere a fenomenului au rezultat 
efectiv 811 zile cu viscol. Repartiţia spaţială a 
numărului mediu anual de zile cu viscol a 
evidenţiat 3 centre unde viscolul însumează 
cele mai multe zile: Bărăganul Ialomiţean 
(Griviţa şi Făurei); Lunca Siretului Inferior 
linia (Focşani-Tecuci-Galaţi); nord-vestul 
Casimcei (Corugea), iar cele mai puţine zile  
cu viscol au fost înregistrate în Delta     
Dunării (Gorgova), sudul litoralului românesc 
(Mangalia) şi glacisul subcarpatic (Titu, 
Râmnicu Sărat); 

♦ Repartiţia lunară a fenomenului a evidenţiat 
viscolele specifice lunilor ianuarie şi 
februarie; 

♦ Durata zilelor succesive a fost cuprinsă între     
1-8 zile. Au predominat viscolele de o zi la 
majoritatea staţiilor meteorologice cu excepţia 
Brăila, Griviţa şi Hârşova unde au predominat 
viscolele de 2 zile succesive; 

♦ Durata zilelor nesuccesive a fost cuprinsă  
între 1-32 zile. Conform cu clasificarea 
Bălescu şi Beşleagă (1962), intervalele 
caracteristice au evidenţiat predominanţa 
intervalului de 1-3 zile la majoritatea staţiilor 

meteorologice, cu excepţia Făurei şi Tecuci 
unde a predominat intervalul cuprins între 
4…6 zile; Galaţi unde a predominat intervalul 
cuprins între 7…9 zile şi Griviţa care a avut 
caracteristic intervalul  >9 zile; 

♦ În perioada analizată, intensitatea fenome-
nului de viscol (caracterizată prin viteza  
medie a vântului) a fost moderată (6..10m/s). 
Intensitatea maximă pe care viscolul o atinge    
în timpul său de producere (caracterizată prin 
viteza maximă), a fost puternică (11...17m/s)  
dar au fost situaţii când viteza maximă a 
vântului a depăşit cu mult acest prag; 

♦ Data absolută de apariţie a primului viscol a 
fost situată în general în prima jumătate a lunii 
noiembrie, cel mai timpuriu viscol a fost 
semnalat la Urziceni (2.11.1980); 

♦ Data absolută de producere a celui mai târziu 
viscol a fost semnalat în a treia decadă a lunii 
martie. Cel mai târziu viscol s-a înregistrat la 
Corugea (31.03.1995). Ultima zi cu viscol s-a 
înregistrat pe 1.04.1995 (Corugea), singura zi 
din luna aprilie cu viscol din toată perioada 
analizată;   

♦ Data medie de apariţie a primului viscol se 
situează între 16 decembrie (Tecuci) şi         
18 ianuarie (Buzău); 

♦ Data medie de dispariţie a ultimului  viscol   
se situează între 23 ianuarie (Gorgova) şi      
23 februarie (Tecuci); 

♦ Probabilitatea de producere a datei absolute şi 
medii a primului şi ultimului viscol este 2-3% 

Contribuţie personală: denumirea intensităţii 
viscolelor cu viteze ale vântului <6m/s drept 
„viscole slabe”; 

♦ Viscolul este un fenomen natural, nu se poate 
împiedica apariţia lui dar cunoscându-se 
caracteristicile climatologice ale acestuia şi 
repartiţia spaţială se pot lua măsuri de 
protecţie a populaţiei şi de diminuare. 
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Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a urmări evoluţia anotimpului vara din punct de vedere al 
variaţiei temperaturii absolute a aerului şi al distribuţiei precipitaţiilor atmosferice acumulate la 
Staţia Meteorologică Piteşti de când există măsurători meteo şi până în prezent (1899-2015), 
utilizându-se baza de date furnizată de Administraţia Naţională de Meteorologie. 
 
Cuvinte cheie: temperatura absolută a aerului, precipitaţii acumulate 
 

 

1. INTRODUCERE  

Prezentarea Staţiei Meteorologice Piteşti  

Amplasarea actuală a staţiei este la 316 m 
altitudine faţă de nivelul mării, cu coordonatele 
geografice 44º51’ latitudine nordică şi 24º52’ 
longitudine sudică. 

În Piteşti, primele observaţii meteoro-
logice s-au efectuat în anul 1896 de către 
voluntari, pentru o perioadă de nouă ani. În anul 
1923 se reia activitatea de observaţii meteo-
rologice care va funcţiona cu întreruperi până   
în anul 1939, când C. Melinescu înfiinţează 
Staţia Meteorologică Piteşti pe terasa Exerciţiu 
din Strada Teilor (Strada Leonte Filipescu).       
În decursul anilor, locaţia acestei staţii meteo     
a fost schimbată de mai multe ori, iar din                  
14 decembrie 1989 aceasta s-a stabilit în Strada 
Stadionului (N. Dobrin), unde funcţionează şi în 
prezent.  

Până în 1 octombrie 2001 la Staţia Meteo-
rologică Piteşti observaţiile şi măsurătorile 
parametrilor meteorologici se făceau cu ajutorul 
aparaturii clasice, apoi s-a trecut pe sistem 
automat, astfel că la fiecare 10 minute se 
transmit în timp real datele meteo la Centrul 
Naţional de Colectare din Administraţia 
Natională de Meteorologie.   

 
2. DATE ȘI GRAFICE – STUDIU   

Luna IUNIE – nu există date din perioada 
anilor 1899, 1919, 1924-1938. 

Din figurile 1.1, 1.2., 1.3, și 1.5 se 
constată că  în perioada 1900-2015, cea mai 
ridicată valoare a temperaturii maxime absolute 

a aerului pentru luna iunie, ca de altfel      
pentru toate lunile, a fost înregistrată în anul 
1923 (2 iunie), 40.5ºC, anul cu 9 zile caniculare 
(valori maxime de peste 35ºC), 20 de zile 
tropicale (valori maxime de peste 30ºC) şi       
29 zile de vară (valori maxime de peste 25ºC). 
Anului 1923 îi urmează anii 2002 cu o maximă 
termică absolută de 36.7ºC in 22 şi 24 iunie    
(22 zile de vară, 10 zile tropicale şi 3 zile 
caniculare), 2007 cu maxima termică absolută 
de 36.5ºC în 26 iunie (28 zile de vară, 11 zile 
tropicale şi o zi caniculară), 1911 cu maxima 
termică absolută de 36.0 ºC în 27 iunie (20 zile 
de vară, 6 zile tropicale şi o zi caniculară). 

 

 
Fig. 1.1. Iunie – variaţia temperaturii maxime şi 

minime absolute a aerului în perioada 1900-1960, 
fără anii 1919 şi 1924-1938 

 

Fig. 1.2. Iunie – variaţia temperaturii maxime şi 
minime absolute a aerului în perioada 1961-2015 
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Fig. 1.3. Iunie – variaţia temperaturii maxime 
absolute a aerului (valorile cele mai mici şi cele mai 

mari)   din perioada anilor 1900-1960, fără anii 1919, 
1924-1938 

 

Fig. 1.4. Iunie – numărul  zilelor de vară, tropicale şi 
caniculare din perioada 1900-1960, fără anii 1919    

şi 1924-1938 

 

Fig. 1.5. Iunie – variaţia temperaturii maxime 
absolute a aerului: cele mai mari si cele mai mici 

valori din perioada anilor 1961-2015 

 
După cum ilustrează figurile 1.4 şi 1.6, 

anii cu cele mai multe zile de vară pentru luna 
iunie (temperatura maximă absolută a aerului 
mai mare sau egală cu 25ºC) au fost 2003 (30 de 
zile), 1923 (29 de zile), 2007 (28 de zile), 2012 
(27 de zile). Pentru aceeaşi lună, din aceleaşi 
grafice, anii cu cele mai multe zile tropicale 
(temperatura maximă absolută a aerului mai 
mare sau egală cu 30ºC) au fost 1923 (20 de 
zile), 2000 (13 zile), 1912, 1946, 1954, 2007 şi 
2012 cu 11 zile, iar anii cu cele mai multe zile 
caniculare (temperatura maximă absolută a 
aerului mai mare sau egală cu 35ºC) au fost 
1923 cu 9 zile, 2002 cu 3 zile şi 1918, 1994 şi 
2000 cu 2 zile. 

În ceea ce priveşte variaţia temperaturii 
minime absolute pentru luna iunie, se constată 
din graficele 1.1, 1.2, 1.7 şi 1.9 că cele mai mici 
valori, sub 5ºC, au fost înregistrate în anii 1918 
(2ºC în 4 iunie), 1962 (3.9 ºC în 8 iunie), 1941 
(4.4ºC în 5 iunie), 1905 (4.5ºC în 1 iunie) şi 
2005 (4.6ºC în 10 iunie).  
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Fig. 1.6. Iunie – numărul zilelor de vară, tropicale şi 
caniculare din perioada 1961-2015 

 

Fig. 1.7. Iunie – variaţia temperaturii minime 
absolute a aerului: cele mai mari şi cele mai mici 

valori din perioada anilor 1900-1960, fără anii 1919 
şi 1924-1938   
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Fig. 1.8. Iunie – numărul nopţilor cu valori minime 
absolute ale temperaturii aerului 10ºC, 15ºC şi 

20ºC (nopţi tropicale) din perioada 1900-1960, fără 
anii 1919 şi 1924-1938  

 
Din figurile 1.8 şi 1.10 reiese că cel     

mai mare număr de nopţi cu valori minime 
absolute ale temperaturii aerului mai mici sau 
egale cu 10ºC a fost de 15 în anul 1921, urmat 
de 14 nopţi în anul 1918, apoi de 11 în 1950 şi 
1955 şi 10 în 1948, 1949, 1952 şi 1962. Nopţile 
tropicale (minime termice absolute mai mari  
sau egale cu 20ºC) pentru luna iunie s-au 
remarcat doar după anul 2000 şi anume în 2002 
(21ºC în 24 iunie si 20ºC în 23 iunie), 1968 
(20.9ºC în 30 iunie), 1987 (20.2ºC în 16 iunie), 
2006 (20ºC în 28 iunie) şi 2010 (20ºC în               
16 iunie). După anul 1961 s-au înregistrat                    
8 valori minime absolute ale temperaturii aerului 
mai mari sau egale cu 19ºC, dar sub 20ºC, din 
care 7 valori după anul 1990. 

După cum se remarcă din graficele 
corespunzătoare variaţiei temperaturii absolute 
a aerului (maxime şi minime) pentru luna iunie, 
figurile 1.1-1.10, tendinţa este de încălzire a 
vremii după anul 1960, chiar semnificativă după 
anul 2000, atât pe parcursul nopţilor, cât şi al 
zilelor. 
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Fig. 1.9 – Iunie – variaţia temperaturii minime 
absolute a aerului: cele mai mici şi cele mai mari 

valori din perioada anilor 1961-2015 
 

 

Fig. 1.10. Iunie – nr. nopţilor cu valori minime 
absolute ale temperaturii aerului 10ºC, 15ºC şi 

20ºC (nopţi tropicale) din perioada anilor  
1961-2015 

 
Referitor la cantităţile de precipitaţii 

acumulate în luna iunie, din figurile 1.11 şi 
1.13, se contată că cea mai mare valoare lunară a 
fost de 267,8 l/mp în anul 1975 (cu 16 zile de 
precipitaţii şi 72,8 l/mp în 24 h), urmată de 
195,1 l/mp în anul 1914 (cu 14 zile de 
precipitaţii şi 34,5 l/mp în 24 h). 
 

 

Fig. 1.11. Iunie – distribuţia cantităţilor totale de 
precipitaţii zilnice şi lunare (l/mp) acumulate în 

perioada 1900-1960, fără anii 1919 şi 1924-1960 
 

 

Fig. 1.12. Iunie – numărul zilelor cu precipitaţii  
din perioada 1900-1960, fără anii 1919 şi 1924-1938 

 
Conform figurilor 1.12 şi 1.14, numărul    

anilor cu precipitaţii lunare acumulate de peste 
100 l/mp a fost de 22 până în anul 1960 şi        

20 după anul 1961, iar anii cu cele mai mici 
cantităţi de precipitaţii lunare acumulate au fost 
1950 cu 14,3 l/mp şi 1968 cu 18,1 l/mp. Cea mai 
mare cantitate de precipitaţii acumulate în 24 h a 
fost în 30 iunie 1915 de 111,0 l/mp, urmată de 
72,8 l/mp în 21 iunie 1975.   
 

 

Fig. 1.13. Iunie – distribuţia cantităţilor totale de 
precipitaţii zilnice şi lunare acumulate în perioada 

1961-2015  
 

 

Fig. 1.14. Iunie – numărul zilelor cu precipitaţii din 
perioada 1961-2015 

 
 
LUNA IULIE – datele meteorologice sunt din 

perioada 1899-2015, fără anii 1919 şi 
1924-1938 
 
Conform datelor analizate în graficele 

2.1, 2.2, 2.3 şi 2.5, se constată că cele mai mari 
valori maxime absolute ale temperaturii aerului 
au fost de 39.9ºC în anul 2007 (23 iulie), 39.8ºC 
în 4 iulie 2000, apoi de 39.5ºC în 13 şi 15 iulie 
1923 şi 39ºC în 5 iulie 1916. Cele mai scăzute 
valori maxime ale temperaturii absolute ale 
aerului au fost de 16.0ºC pe data de 1 iulie a 
anului 1900 şi 16.5ºC pe 1 iulie 1991. 

 

 

Fig. 2. 1. Iulie – variaţia temperaturii maxime şi 
minime absolute a aerului în perioada 1899-1960, 

fără anii 1919 şi 1924-1938 
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Fig. 2.2. Iulie – variaţia temperaturii maxime şi 
minime absolute a aerului în perioada 1961-2015 

 

Fig. 2. 3. Iulie – variaţia temperaturii maxime 
absolute a aerului (valorile cele mai mici şi cele mai 
mari) din perioada anilor 1899-1960, fără anii 1919, 

1924-1938 

 

Fig. 2.4. Iulie – numărul zilelor de vară, tropicale şi 
caniculare din perioada 1899-1960, fără anii 1919 şi 

1924-1938 

 

Fig. 2.5. Iulie – variaţia temperaturii maxime 
absolute a aerului: cele mai mari şi cele mai mici 

valori din perioada anilor 1961-2015 
 

Din figurile 2.4 şi 2.6, se remarcă anii cu 
cele mai multe zile de iulie de vară: 1904, 1953, 
2012, 2013 şi 2015 cu 31 de zile, urmaţi de anii 
1907, 1910, 1922, 1946, 1950, 2002 şi 2007 cu 
30 de zile şi anii 1899, 1923, 1945, 1963, 1990, 
1995, 2006, 2009 şi 2010 cu 29 de zile. Anul cu 
cele mai puţine zile de vară din iulie a fost 1969, 
când s-au înregistrat doar 17 zile de vară şi nici 
una tropicală sau caniculară. Anii cu cele mai 
multe zile tropicale au fost 2012 cu 27 de zile, 
2007 cu 24 de zile, 1946 cu 23 de zile, 1905 şi 
1923 cu 22 de zile. Cele mai multe zile 

caniculare s-au remarcat în anul 2007 cu 12 zile, 
apoi în 1946 şi 2012 cu 8 zile, 1904, 2000 şi 
2015 cu 6 zile şi 1923 şi 1987 cu 5 zile. 

 

 

Fig. 2.6. Iulie – numărul zilelor de vară, tropicale şi 
caniculare din perioada 1961-2015 

 
În ceea ce priveşte temperatura minimă 

absolută a aerului, se constată din figurile 2.1, 
2.2, 2.7 şi 2.9 că cea mai scazută valoare a fost 
de 6.5ºC înregistrată în 5 iulie 1902 şi cea mai 
ridicată a fost de 25.1ºC în 24 iulie 2012.  

  

 

Fig. 2.7. Iulie – variaţia temperaturii minime 
absolute a aerului: cele mai mari şi cele mai mici 

valori din perioada anilor 1899-1960, fără anii 1919 
şi 1924-1938   

 

Fig. 2.8. Iulie – numărul nopţilor cu valori minime 
absolute ale temperaturii aerului 10ºC, 15ºC şi 

20ºC (nopţi tropicale) din perioada 1899-1960, fără 
anii 1919 şi 1924-1938 

 

Fig. 2.9. Iulie – variaţia temperaturii minime 
absolute a aerului: cele mai mici şi cele mai mari 

valori din perioada anilor 1961-2015 
 
Cele mai multe nopţi tropicale au fost 

consemnate după anul 1980, după cum indică 
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datele din figurile 2.8 şi 2.10, şi anume: 8 nopţi 
în 1988, apoi 6 nopţi în 2012 şi 5 nopţi în 1999 
şi 2007. Pânǎ în anul 1960 au fost semnalate 
doar două nopţi tropicale, în anii 1903 şi 1907. 
După anul 1961 s-au înregistrat 19 ani cu nopţi 
tropicale, din care cele mai mari valori au fost 
de: 25.1ºC în 24 iulie 2012, apoi de 23.3ºC în    
7 iulie 1988, urmată de 22.9ºC în 29 iulie 1971 
şi 22.4ºC în 12 iulie 1999. 

 

 

Fig. 2.10. Iulie – numărul nopţilor cu valori minime 
absolute ale temperaturii aerului 10ºC, 15ºC şi 

20ºC (nopți tropicale) din perioada anilor                 
1961-2015 

 
Din graficele corespunzătoare variaţiei 

temperaturii absolute a aerului pentru luna 
iulie, figurile 2.1-2.10, se constată tendinţa de 
încălzire a vremii: numărul zilelor tropicale şi 
caniculare, precum şi al nopţilor tropicale sau 
cu valori mai mari sau egale cu 15 grade, fiind 
în creştere mai ales după anul 1987. 

 
Din datele referitoare la distribuţia pre-

cipitaţiilor acumulate în luna iulie din perioada 
anilor menţionaţi relevate în figurile 2.11 şi 
2.13, se constată că maximul lunar aparţine 
anului 1941 cu 244.4 l/mp în 14 zile, urmat de 
220.0 l/mp în 16 zile în anul 2005 (cu 45.4 l/mp 
în 24 h), apoi de 205.2 în 7 zile în anul 1915   
(cu 73.9 l/mp în 24 h) şi de 181.7 în 14 zile în 
anul 1979 (cu 53.2 l/mp în 24 h).  

Din figurile 2.12 şi 2.14, reiese că cea 
mai mare cantitate de precipitaţii acumulate în 
24 h a fost de 106.0 l/mp în 12 iulie 1941, iar 
anul cu cele mai puţine precipitaţii acumulate în 
luna iulie a fost 1953 cu 0.4 l/mp. 

 

Fig. 2.11. Iulie – distribuţia cantităţilor totale de 
precipitaţii zilnice şi lunare acumulate în perioada 

1899-1960, fără anii 1919 şi 1924-1960 

Pentru luna iulie au fost 9 ani cu 
precipitaţii lunare acumulate de peste 100 l/mp 
(din care 2 ani cu peste 200 l/mp) până în anul 
1960 şi 22 de ani cu precipitaţii lunare 
acumulate de peste 100 l/mp după anul 1961 şi 
până în 2015, din care un singur an cu peste    
200 l/mp.  

 

Fig. 2.12. Iulie – numărul zilelor cu precipitaţii din 
perioada 1899-1960, fără anii 1919 şi 1924-1938 

 

 

Fig. 2.13. Iulie – distribuţia cantităţilor totale de 
precipitaţii zilnice şi lunare acumulate în perioada 

1961-2015 

 

Fig. 2.14. Iulie – numărul zilelor cu precipitaţii 
acumulate în perioada 1961-2015 

 
3. LUNA AUGUST – datele meteorologice 

sunt din perioada 1899-2015, fără anii 
1923 (11-31 august) şi 1924-1938 

Din graficele 3.1, 3.2, 3.3 si 3.5, 
constatăm că cea mai mare valoare maximă 
absolută a temperaturii aerului pentru luna 
august s-a înregistrat în anul 1946 (14 august) de 
39.2ºC (cu 29 de zile de vară, 23 de zile 
tropicale şi 15 zile caniculare), urmat de anul 
2012 cu 39.1ºC în 7 august (cu 29 zile de vară, 
17 zile tropicale şi 10 zile caniculare) şi apoi de 
anul 1922 cu 39.0ºC în 10 august (cu 28 zile de 
vară, 25 zile tropicale şi 11 zile caniculare).  

 Cele mai scăzute valori maxime 
absolute ale temperaturii aerului au fost de 
14.0ºC în 23 august 1899 şi de 15.4ºC în          
29 august 2006.  
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Fig. 3. 1. August – variaţia temperaturii maxime şi 
minime absolute a aerului în perioada 1899-1960, 

fără anii 1923 (11-31 august) şi 1924-1938 

 

Fig. 3.2. August – variaţia temperaturii maxime şi 
minime absolute a aerului în perioada 1961-2015 

 

Fig. 3.3. August – variaţia temperaturii maxime 
absolute a aerului (valorile cele mai mici şi cele mai 
mari) din perioada anilor 1899-1960, fără anii 1923 

(11-31 august) şi 1924-1938 
 
Zilele de vară cele mai numeroase, după 

cum indică figurile 3.4 şi 3.6, au fost în anii 
1903, 1917, 1942 şi 1992 cu 31 de zile, urmaţi 
de anii 1907, 1911, 1921, 1952, 1990, 2003, 
2007 şi 2008 cu 30 de zile. Cele mai multe zile 
tropicale au fost în anii 1922 (25 de zile), 1946 
şi 1952 (23 de zile) şi 1905 (22 de zile). Anii   
cu cele mai multe zile caniculare au fost 1946 cu 
15 zile, 1922 cu 11 zile şi 2011 cu 10 zile.  

Până în anul 1960 s-au remarcat 19 ani cu 
zile caniculare, iar după anul 1961 au fost 13 ani 
cu zile caniculare. 

Conform datelor indicate de figurile 3.7 
şi 3.9, cele mai coborâte valori minime absolute 
ale temperaturii aerului pentru luna august din 
perioada anilor menționaţi au fost de 3.8ºC în  
22 august 1949 şi de 4.2ºC în 26 august 1980. 
Cele mai mari valori minime absolute ale 
temperaturii aerului au fost de 22.3ºC în             
8 august 2012, apoi de 21.5ºC în 6 august 1906, 
urmată de 21.1ºC în 24 august 2007 şi de 21.0ºC 
în 11 august 1999. 

 
Fig. 3.4. August – numărul zilelor de vară, tropicale          

şi caniculare din perioada 1899-1960,  
1923 (11-31 august) şi 1924-1938 

 

Fig. 3.5. August – variaţia temperaturii maxime 
absolute a aerului: cele mai mari şi cele mai mici 

valori din perioada anilor 1961-2015 

 

Fig. 3.6. August – numărul zilelor de vară, tropicale 
şi caniculare din perioada 1961-2015 

 

Fig. 3.7. August – variaţia temperaturii minime 
absolute a aerului: cele mai mari şi cele mai mici 

valori din perioada anilor 1899-1960, fără anii 1923 
(11-31 august) şi 1924-1938 

 

Fig. 3.8. August – numărul nopţilor cu valori minime 
absolute ale temperaturii aerului 10ºC, 15ºC şi 

20ºC (nopţi tropicale) din perioada 1899-1960, fără 
anii 1923 (11-31 august) şi 1924-1938 
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Fig. 3.9. August – variaţia temperaturii minime 
absolute a aerului: cele mai mici şi cele mai mari 

valori din perioada anilor 1961-2015 
 
Până în anul 1960 s-au înregistrat 3 ani cu 

nopţi tropicale, iar după 1961 (după 1983) au 
fost 13 ani cu nopţi tropicale, după cum se 
ilustrează în figurile 3.8 şi 3.10. În anul 2010 au 
fost cele mai multe nopţi tropicale, în număr de 
4, urmat de anii 1998, 1999 şi 2007 cu 3 nopţi 
tropicale.  

Din graficele 3.1-3.10 se constată ten-
dinţa de creştere a temperaturii nocturne 
minime absolute a aerului, mai ales după 1983. 
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Fig. 3.10. August – numărul nopţilor cu valori 
minime absolute ale temperaturii aerului 10ºC, 

15ºC şi 20ºC (nopţi tropicale) din perioada anilor  
1961-2015 

 
Referitor la distribuţia regimului de 

precipitaţii acumulate în luna august în perioada 
anilor menţionaţi, conform figurilor 3.11-3.14, 
cele mai mari cantități de precipitaţii lunare 
acumulate au fost de 194.2 l/mp în anul 2005 în 
18 zile (cu 51.0 l/mp în 24 h), 174.1 l/mp în 
1999 în 11 zile (76.9 l/mp în 24 h), 166.3 l/mp 
în 1899 în 10 zile (cu 53 l/mp în 24 h) şi           
161.8 l/mp în 2007 în 12 zile (cu 46.4 l/mp în             
24 h). 

  

 Cea mai mare cantitate de precipitaţii 
acumulate în 24 h a fost de 76.9 l/mp în        
22 august 1999, urmată de 74.6 l/mp în        
12 august 1951.  

              
             

Anii cu cele mai scăzute cantităţi lunare 
de precipitaţii acumulate au fost 1923 cu        
0.5 l/mp, apoi 1945 cu 2.4 l/mp şi 1950 cu            
6.1 l/mp. După anii 1960, cea mai mică cantitate 
lunară de precipitaţii s-a înregistrat în anul 1961, 
de 16.9 l/mp. 

           
     

Până în anul 1960 au fost 6 ani cu canti-
tăţi lunare de precipitaţii mai mari de 100 l/mp, 
iar după 1961 au fost 9 ani cu cantităţi lunare de 
precipitaţii mai mari de 100 l/mp. 

 

Fig. 3.11. August – distribuția cantităţilor totale               
de precipitaţii zilnice şi lunare acumulate în perioada 

1899-1960, fără anii 1923 (11-31 august) şi                
1924-1938 

 

Fig. 3.12. August – numărul zilelor cu precipitaţii 
din perioada 1899-1960, fără anii 1923  

(11-31 august) şi 1924-1938 
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Fig. 3.13. August – distribuţia cantităţilor totale de 
precipitaţii zilnice şi lunare acumulate în perioada 

1961-2015 

 

Fig. 3.14. August – numărul zilelor cu precipitaţii 
din perioada 1961-2015 

 
 
3. CONCLUZII 

3.1. Referitoare la regimul termic al valorilor 
absolute al maximelor şi minimelor: 

►Cele mai mari valori maxime absolute ale 
temperaturii aerului înregistrate la Staţia 
Meteorologică Piteşti de-a lungul verilor 
perioadei menţionate au fost conform tabelului 
de mai jos:  
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Temperatura maximă 
absolută a aerului (ºC) 

Data 

40.5 2 iunie 1923 
39.9 23 iulie 2007 
39.8 4 iulie 2000 
39.5 13 şi 15 iulie 
39.2 14 august 1946 
39.1 7 august 2012 

39.0 
5 iulie 1919 şi  
10 august 1922 

 

►Pentru lunile iunie şi iulie se constată tendinţa 
de încălzire a vremii, de creştere a tempera-
turii absolute a aerului atât la valorile diurne, 
cât şi la cele nocturne, îndeosebi după anul 
1990, iar pentru luna august se evidenţiază 
valori mai ridicate ale temperaturii absolute a 
aerului pe parcursul nopţilor, după 1990.   

 
3.2. Referitoare la regimul de precipitaţii 

acumulate: 

►Anii cu cele mai mari cantităţi totale lunare de 
precipitaţii acumulate de-a lungul verilor la 
Staţia Meteorologică Piteşti au fost conform 
tabelului:   

 

Cantităţi totale lunare de 
precipitaţii acumulate (l/mp) 

Data 

267.8 iunie 1975 
244.0 iulie 1941 
220.0 iulie 2005 
205.0 iulie 1915 

► Pentru luna iunie: numărul anilor cu pre-
cipitaţii lunare acumulate de peste 100 l/mp a 
fost de 22 până în anul 1960 şi 20 după anul 
1961, iar anii cu cele mai mici cantităţi de 
precipitaţii lunare acumulate au fost 1950 cu 
14,3 l/mp şi 1968 cu 18,1 l/mp. Cea mai mare 
cantitate de precipitaţii acumulate în 24 h a 
fost în 30 iunie 1915 de 111,0 l/mp, urmată de 
72,8 l/mp în 21 iunie 1975. 

► Pentru luna iulie: au fost 9 ani cu precipitaţii 
lunare acumulate de peste 100 l/mp (din care  
2 ani cu peste 200 l/mp) până în anul 1960 şi 
22 de ani cu precipitaţii lunare acumulate de 
peste 100 l/mp după anul 1961 şi până în 
2015, din care un singur an cu peste 200 l/mp. 
Cea mai mare cantitate de precipitaţii 
acumulate în 24 h a fost de 106.0 l/mp în      
12 iulie 1941, iar anul cu cele mai puţine 
precipitaţii acumulate în luna iulie a fost 1953 
cu 0.4 l/mp. 

►Pentru luna august: Numărul anilor cu 
cantităţi lunare de precipitaţii acumulate mai 
mari de 100 l/mp a fost de 6 până în anul 1960 
şi de 9 după 1961. Cea mai mare cantitate     
de precipitaţii lunare acumulate a fost de 
194.2 l/mp în anul 2005 în 18 zile şi cea mai 
mare cantitate de precipitaţii acumulate în    
24 h a fost de 76.9 l/mp în 22 august 1999. 
Anul cu cea mai scăzută cantitate lunară de 
precipitaţii acumulate a fost 1923 cu 0.5 l/mp, 
iar după anii 1960, în anul 1961, a fost de  
16.9 l/mp. 
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Rezumat: Luna septembrie 2015 a fost cea mai caldă lună septembrie din ultimii 54 de ani.  
Intervalele 1-2 și 18-19 septembrie 2015 fiind intervalele în care s-au depășit recordurile lunare  
ale temperaturii maxime la majoritatea stațiilor meteorologice din cadrul Centrului Meteorologic 
Regional Transilvania-Sud. În aceste intervale au fost emise informări şi atenţionări de scurtă 
durată vizând valul de caldură persistent și disconfortul termic accentuat. Abaterile temperaturii 
medii, media maximelor și media minimelor din luna septembrie 2015 față de mediile lunare 
multianuale (1981-2010) au fost pozitive la toate stațiile din Centrul Meteorologic Regional 
Transilvania-Sud. 
 
Cuvinte cheie: temperatură, record termic lunar 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
Lucrarea își propune analiza regimului termic   
și a situațiilor sinoptice care au determinat 
depășirea recordurilor de temperatură pentru 
această lună. 

A fost interpretat contextul sinoptic 
generator al elementelor de vreme diagnosticate, 
prin analiza câmpului baric, a geopotenţialului   
și a temperaturii pe nivele standard de altitudine. 

Au fost realizate grafice ale tempera-
turilor medii, media maximelor, media mini-
melor, regimul pluviometric înregistrate la 
stațiile meteorologice. Din punct de vedere 
termic, luna septembrie 2015 a fost mai caldă 
decât normele climatologice atât în zonele joase, 
cât și în cele montane. 

S-au analizat date de la 26 de stații meteo-
rologice din cadrul Centrului Meteorologic 
Regional Transilvania-Sud (fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Stațiile meteorologice din cadrul Centrului 
Meteorologic Regional Transilvania Sud 

Au fost depășite recordurile de tempera-
tură maximă la aproape toate stațiile meteo-
rologice, cu până la 2,1 grade (Târgu Secuiesc); 
excepție au făcut stațiile Baraolt și Odorheiu 
Secuiesc (unde au fost egale cu cele anterioare), 
pe când la Alba-Iulia și Dumbrăveni acestea au 
fost mai scăzute (–1,2  respectiv –0,6 grade). 

Recordurile de temperatură maximă au 
fost depășite în această lună și în toată zona 
montană, cu 1,7 până la 2 grade. De asemenea,  
s-au depășit câteva recorduri zilnice ale 
temperaturii minime, la diferite stații, iar în 
centrul și vestul regiunii valorile indicelui 
temperatură-umezeală (I.T.U.) au depășit pragul 
critic de 80 de unități, valoarea maximă 
înregistrată fiind de 84 unități la Alba-Iulia, în 
zilele de 2 și 19 septembrie. 
 
 
2. DATE ŞI METODE 
 
Pentru această lucrare au fost folosite date de 
observaţie (hărţi sinoptice, imagini satelitare, 
observaţii meteorologice de la staţiile Centrului 
Meteorologic Regional Transilvania-Sud). 

 A fost interpretat contextul sinoptic 
generator al elementelor de vreme diagnosticate, 
prin analiza câmpului baric de la nivelul solului, 
a geopotenţialului și temperaturii de la nivelul 
500 hPa, precum și temperatura și direcția 
vântului de la nivelul 850 hPa.  
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3.  REZULTATE 
 

3.1. Caracterizarea lunii septembrie 2015 – 
situaţia sinoptică  

Caracterizarea intervalului 01-10 septembrie 

La nivelul solului, țara noastră se afla în     
prima zi sub influența unei dorsale anticiclonice, 
urmând ca în zilele următoare aceasta să se 
retragă și presiunea să scadă până la valori 
situate în jurul a 1010 mb, datorită pătrun-    
derii talvegului aferent depresiunii islandeze, 
regiunea Transilvaniei fiind traversată de o   
serie de nuclee ciclonice mobile desprinse din 
talvegul acestei depresiuni. Doar spre sfârșitul 
intervalului presiunea a crescut, regiunea fiind 
influențată de un nucleu de presiune ridicată 
desprins din dorsala anticiclonului azoric, cu un 
centru de 1025 mb poziționat pe Peninsula 
Scandinavică (fig. 2). 
 

 

 

Fig. 2. Imagini satelitare MSG RGB 0018, masele de 
aer, presiunea la nivelul solului (linii negre) şi 

geopotenţialul la 500 hPa (linii verzi) din data de 
05.09.2015 ora 18 UTC şi 09.09.2015 ora 06 UTC 

În altitudine, la începutul intervalului, 
geopotențialul pe regiunea de studiu se afla la 
valori de peste 584 dmgp, datorită influenței 
dorsalei din nordul Africii. Acesta scade treptat 

datorită avansului talvegului asociat depresiunii 
islandeze ajungând în data de 6 septembrie la 
valori de 568 dmgp, valoare care se păstrează 
până la sfârșitul intervalului (fig. 2). 

În situația sinoptică descrisă mai înainte 
vremea a fost călduroasă, local caniculară în 
primele două zile ale intervalului, apoi a intrat 
într-un proces de răcire și a devenit în general 
instabilă. S-au semnalat averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice și intensificări  
ale vântului ce izolat au luat aspect de vijelie. 
Cantitatea cea mai mare de precipitații s-a 
înregistrat la postul pluviometric Iacobeni din 
județul Sibiu de 45,0 l/mp. Vântul a suflat slab  
și moderat, cu intensificări temporare care la 
rafală au atins viteza maximă de 24 m/s la    
Blaj. Indicele temperatură-umezeală (I.T.U.)  în 
primele trei zile a atins și depășit valoarea de   
80 unități, cea mai mare, de 84 de unități, 
înregistrându-se la Alba Iulia. Izolat în zonele 
joase și local la munte s-a semnalat ceață. În 
dimineața zilei de 9 septembrie s-a semnalat 
brumă la Miercurea Ciuc. În ultimele zile ale 
intervalului vremea a fost răcoroasă și în general 
frumoasă. 

În acest interval (1-10 septembrie 2015) 
au fost în vigoare o avertizare de fenomene 
meteorologice periculoase de scurtă durată 
vizând disconfortul termic în zilele de 1 și         
2 septembrie, concretizată prin cod portocaliu 
pentru județul Alba și galben pentru celelalte 
județe, precum și o informare de instabilitate 
atmosferică accentuată pentru zilele de 5 și        
6 septembrie. Au fost emise 16 atenționări de 
fenomene meteorologice periculoase imediate 
cod galben de instabilitate atmosferică și o aten-
ționare de fenomene meteorologice periculoase 
imediate cod galben pentru intensificări ale 
vântului.  

Daune confirmate de Inspectoratele 
Județene de Situații de Urgență: 

• Județul Alba: în municipiul Aiud, vântul 
a doborât 2 copaci pe mașini și mai multe case 
au fost descoperite, iar acoperișul unui fânar a 
căzut pe firele de curent;  

• Județul Sibiu: O persoană trăsnită și 
decedată la Apoldu de Jos, incendiu de la trăsnet 
la o șură în Alțâna, iar în municipiul Mediaș un 
copac a căzut pe firele telefonice; 

• Județul Covasna: a fost incendiat un 
grajd de la trăsnet în Valea Dobârlăului; 

• Județul Mureș: căderi de copaci în 
Sighișoara, unul a căzut pe firele electrice; 

• Județul Harghita: o persoană trăsnită și 
decedată la Cristuru Secuiesc. 
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Caracterizarea intervalului 10-12 septembrie 

La nivelul solulului, țara noastră se afla 
sub influența dorsalei anticiclonului poziționat 
pe Peninsula Scandinavică.  

În altitudine, țara noastră se afla sub 
influența talvegului cu un nucleu rece                
(568 dmgp) poziționat în  vestul țării, iar spre 
sfârșitul intervalului geopotențialul creștea ușor. 

Poziționarea nucleului pe Peninsula 
Scandinavă a determinat o circulație nord-estică, 
vremea fiind  închisă și deosebit de rece. S-au 
semnalat ploi ce au avut și caracter de aversă. 
Cantitatea cea mai mare, de 31.6 l/mp, s-a 
înregistrat la Boroşneu Mare în județul Covasna. 
Vântul a suflat în general moderat cu inten-
sificări locale, mai ales în zona înaltă de munte, 
unde viteza maximă la rafală a atins 21 m/s la 
Bâlea Lac. La munte și izolat în rest, s-a 
semnalat ceață. 

În acest interval au fost în vigoare două 
atenționări cod galben de fenomene meteo-
rologice periculoase de scurtă durată vizând ploi 
însemnate cantitativ și intensificări ale vântului 
pentru zilele de 10 și 11 septembrie. 

În acest interval a fost emisă o atenționare 
de fenomene meteorologice periculoase ime-
diate cod galben pentru intensificări ale vântului. 
 

Caracterizarea intervalului 12-20 septembrie 

La nivelul solului, peste România a 
acționat dorsala anticiclonului centrat pe 
Peninsula Scandinavică în deplasare spre estul 
continentului. La începutul intervalului presi-
unea este de 1025 mb în nordul țării, apoi scade 
spre 1015 mb (fig. 3). 

În altitudine, geopotențialul crește odată 
cu pătrunderea dorsalei din nordul continentului 
african, urmând ca în data de 16 septembrie să 
ajungă la valoarea de 584 dmgp, valoare care se 
va menține și chiar va fi depășită până la 
sfârșitul intervalului (fig. 3). 

În acest interval, vremea a fost în general 
frumoasă și s-a încălzit de la o zi la alta, 
devenind spre sfârșitul intervalului călduroasă, 
izolat caniculară în vestul zonei. La începutul 
intervalului, izolat s-au semnalat ploi slabe ce au 
avut și caracter de aversă, iar în ultima zi a 
intervalului pe arii restrânse, în zona Carpaților 
Orientali, s-au semnalat averse slabe de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice și izolat de 
grindină (Bucin). Vântul a suflat slab la moderat 
cu intensificări izolate la munte, viteza maximă 
la rafală înregistrându-se la Bâlea Lac de 22 m/s. 
La munte și pe arii restrânse în rest s-a semnalat 

ceață. În ultimele două zile ale intervalului 
indicele temperatură-umezeală (I.T.U.) a atins și 
depășit pragul critic de 80 de unități în jumătatea 
vestică a Transilvaniei, valoarea maximă fiind 
de 84 de unități la Alba-Iulia. 

 

 

 

Fig. 3.  Imagini satelitare MSG RGB 0018, masele 
de aer, presiunea la nivelul solului (linii negre) şi 
geopotenţialul la 500 hPa (linii verzi)  din data de 

12.09.2015 şi 16.09.2015 ora 00 UTC 
 

În acest interval au fost în vigoare: o 
informare meteorologică de vreme deosebit de 
caldă pentru zilele de 17, 18 și 19 septembrie, 
iar în data de 18 septembrie o atenționare 
meteorologică cod galben vizând canicula din 
județul Alba. 

A fost emisă o atenționare de fenomene 
meteorologice periculoase imediate, privind 
fenomenul de ceață și două atenționări cod 
galben de fenomene meteorologice periculoase 
imediate, vizând instabilitatea atmosferică din 
județul Harghita. 

 
Caracterizarea intervalului 20-27 septembrie 

La nivelul solului, în acest interval, țara 
noastră se afla sub infuența unei depresiuni 
atmosferice, la nord-vest de țară era bine 
conturat un talveg asociat depresiunii islandeze 
(fig. 4). 
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În altitudine, în întreg intervalul zona 
noastră s-a aflat sub influența unui talveg, iar în 
ultimele două zile ale intervalului la sud-vest de 
țară s-a conturat un nucleu ciclonic de altiudine 
(de tip cut-off) (fig. 4). 

 

 
 

 

Fig. 4. Imagini satelitare MSG RGB 0018, masele de 
aer, presiunea la nivelul solului (linii negre) şi 

geopotenţialul la 500 hPa (linii verzi)  din data de 
21.09.2015 ora 06 UTC şi 26.09.2015 ora 00 UTC 

 
Această situație sinoptică a determinat în 

zona de interes o vreme normală din punct de 
vedere termic și în general instabilă. S-au 
semnalat averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice și izolat de grindină. Vântul a suflat 
slab și moderat cu intensificări temporare, viteză 
maximă la rafală: 26 m/s la Sărmașu, județul 
Mureș. Cantitatea cea mai mare de precipitații a 
fost de 72.7 l/mp (grindină) la Zărnești, județul 
Brașov. Local la munte și izolat în rest s-a 
semnalat ceață. 

În acest interval au fost în vigoare două 
informări meteorologice și două actualizări ale 
acestor informări, vizând instabilitatea atmos-
ferică din zilele de 20-21, 24-25 septembrie. 

În acest interval au fost emise și 11 aten-
ționări cod galben de fenomene meteorologice 
periculoase imediate și o avertizare cod porto-
caliu vizând instabilitatea atmosferică. 

Daune confirmate de Inspectoratele 
Județene de Situații de Urgență: 

• Județul Sibiu: două pivnițe inundate la 
Racovița. 

• Județul Mureș: copaci căzuți la Corunca, 
Bereni și Târgu Mureș, stâlpi de telefonie căzuți 
în Balada. 

 
Caracterizarea intervalului 27 septembrie- 

01 octombrie: 

La nivelul solului, din dorsala 
anticiclonului azoric extinsă spre nordul 
continentului s-a desprins un nucleu de presiune 
ridicată poziționat pe Peninsula Scandinavică, 
sub influența căruia s-a aflat țara noastră în 
întreg intervalul, această situație sinoptică 
determinând pătrunderea unui aer rece de 
origine polară în regiunea noastră. În altitudine, 
în întreg intervalul țara noastră s-a aflat sub 
influența unui talveg (fig. 5). 

 

 
 

 
Fig. 5. Imagini satelitare MSG RGB 0018, masele de 

aer, presiunea la nivelul solului (linii negre) şi 
geopotenţialul la 500 hPa (linii verzi)  din data de 

28.09.2015 şi 30.09.2015 ora 00 UTC 
 
Vremea s-a răcit și a devenit deosebit  de 

rece pentru acest interval și a fost închisă. S-au 
semnalat ploi ce au avut și caracter de aversă,  
iar în ultima zi a intervalului, la munte s-au 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2015 

_____________________________            _____________________________ 59 

semnalat precipitații trecător mixte (ninsoare    
la Bâlea-Lac). Cantitatea cea mai mare de 
precipitații înregistrându-se la Bâlea Lac de  
74.6 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat cu 
unele intensificări izolate. Local la munte și 
izolat în rest, s-a semnalat ceață. 

În acest interval au fost în vigoare o 
informare meteorologică privind ploile mode-
rate și însemnate cantitativ din zilele de 27 și   
28 septembrie și o atenționare meteorologică 
cod galben de fenomene meteorologice pericu-
loase de scurtă durată, pentru zona de munte 
aferentă județelor Sibiu și Brașov, vizând    
ploile însemnate cantitativ pentru zilele de 28 și 
29 septembrie. 
 
3.2. Caracteristici ale lunii septembrie 2015 

3.2.1. Temperatura medie  

Abaterea temperaturii medii a aerului din 
luna septembrie 2015 față de normala climato-

logică (1981-2010) a fost pozitivă pe toată 
suprafața României. (fig. 6). 

Din punct de vedere termic, luna 
septembrie 2015 a fost mai caldă decât normele 
climatologice atât  în zonele joase, cât și în cele 
montane, datorită pătrunderii unei mase de aer 
cald din nordul continentului african. 

În zonele joase, valorile temperaturii 
medii au fost ușor mai ridicate faţă de mediile 
lunare multianuale, ca urmare abaterea faţă      
de media climatologică este pozitivă, cu valori 
cuprinse între 2,2 grade la staţia meteo-   
rologică de la Câmpeni şi 3,8 grade la staţia 
meteorologică de la Sfântu Gheorghe (fig. 7 și 
tabelul 1). 

În zona montană valorile temperaturii 
medii au fost ușor mai ridicate decât mediile 
lunare multianuale, iar abaterile au fost pozitive; 
cea mai ridicată abatere a fost înregistrată la 
staţia meteorologică de la Lăcăuți 3,9 grade   
(fig. 7 și tabelul 1). 

   
Fig. 6. Temperatura medie lunară (septembrie 2015) şi abaterea temperaturii medii faţă de temperaturile medii 

lunare multianuale (1981-2010) 
 
 

   

Fig. 7.   Temperatura medie lunară din luna septembrie 2015, temperatura medie lunară multianuală (1981-2010) 
şi abaterea faţă de norma climatologică la staţiile din Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud 
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 Tabelul 1. Comparaţia dintre tempera-
turile medii ale aerului înregistrate în luna 
septembrie 2015 și temperaturile medii lunare 
multianuale (1981-2010), abaterea față de media 
climatologică (grade) 

Stația 
meterologică 

Temp. 
medie 
lunară 

septembrie 
2015 

Temp. medie 
lunară 

multianuală 
(1981-2010) 

Abaterea 
față de 
media 

climato-
logică 

Baraolt 16,5 13,3 3,2 

Batoș 17,3 14 3,3 

Blaj 17,6 15 2,6 

Brașov 16,7 13,4 3,3 

Câmpeni 15,1 12,9 2,2 

Dumbrăveni 17 13,9 3,1 

Făgăraș 16,5 13,7 2,8 
Întorsura 
Buzăului 

15,1 11,8 3,3 

Joseni 14,4 11,3 3,1 
Miercurea-
Ciuc 

14,2 11,3 2,9 

Odorheiul 
Secuiesc 

16,6 13,6 3 

Sărmașu 17,6 14,9 2,7 

Sebeș-Alba 18,1 15,2 2,9 
Sfântu 
Gheorghe 

16,7 12,9 3,8 

Sibiu 16,9 14,4 2,5 

Târnăveni 17,5 14,7 2,8 

Târgu Mureș 17,3 14,8 2,5 
Târgu 
Secuiesc 

16,6 13 3,6 

Toplița 14,3 11,5 2,8 

Zona montană 
Bâlea-Lac 8,8 5,5 3,3 

Bucin 12,1 9,1 3 

Lăcăuți 10,5 6,6 3,9 

Păltiniș 12,7 9,5 3,2 

Roșia Montană 13,6 10,8 2,8 

 

3.2.2. Media maximelor 

În zonele joase, valorile mediei maxi-
melor au fost uşor mai ridicate faţă de mediile 
maximelor lunare multianuale, ca urmare 
abaterea faţă de media climatologică este 
pozitivă. Cea mai scăzută abatere este de 2 grade 
înregistrată la stația meteorologică Sibiu și     
cea mai ridicată de 3,9 grade înregistrată la  
stația meteorologică Sfântu Gheorghe (fig. 8 și 
tabelul 2). 

În zona montană, valorile mediei 
maximelor au fost uşor mai ridicate decât 
mediile maximelor lunare multianuale, iar 
abaterile au fost pozitive; cea mai ridicată 
abatere a fost înrergistrată la staţiile meteo-
rologice de la Păltiniș și Bâlea-Lac 3,7 grade 
(fig. 8 și tabelul 2). 

3.2.3. Media minimelor 

În zonele joase, valorile mediei minimelor 
au fost mai ridicate faţă de mediile minimelor 
multianuale, ca urmare abaterea faţă de media 
climatologică este pozitivă, cea mai ridicată 
abatere este de 4 grade, înregistrată la stația 
meteorologică Sebeș-Alba (fig. 9 și tabelul 3). 

În zona montană, valorile mediei 
minimelor au fost mai ridicate decât mediile 
minimelor multianuale, iar abaterile au fost 
pozitive. Cea mai ridicată abatere a fost 
înregistrată la staţia meteorologică de la Lăcăuți 
de 4 grade (fig. 9 și tabelul 3). 

 
3.2.4. Precipitaţii 

Cantități mari de precipitații, peste        
175 mm, s-au semnalat în zona montană și pe 
areale restrânse din vestul Transilvaniei. La 
stația meteorologică Bâlea-Lac s-a înregistrat 
cea mai mare cantitate de precipitații, respectiv 
221.0 mm (fig. 10). 

    

Fig. 8.  Media maximelor din luna septembrie 2015, media maximelor lunare multianuale (1981-2010) şi 
abaterea faţă de media climatologică la staţiile din CMR Transilvania-Sud 
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Tabelul 2. Comparaţia dintre media maxi-
melor din luna septembrie 2015 și media 
maximelor lunare multianuale (1981-2010), 
abaterea față de media climatologică (grade). 

Stația 
meterologică 

Media 
maximelor 

în 
septembrie 

2015 

Media 
maximelor 

lunare 
multianuale 
(1981-2010) 

Abaterea 
față de 
media 

climato-
logică 

Baraolt 24,1 21,1 3 

Batoș 23,7 20,5 3,2 

Blaj 24,8 22,5 2,3 

Brașov 24 20,8 3,2 

Câmpeni 23,7 20,8 2,9 

Dumbrăveni 24,7 22,1 2,6 

Făgăraș 24,2 21,5 2,7 
Întorsura 
Buzăului 

22,8 19,1 3,7 

Joseni 22 19 3 
Miercurea-
Ciuc 

23 19,7 3,3 

Odorheiul 
Secuiesc 

23,5 20,8 2,7 

Sărmașu 23,9 21,2 2,7 

Sebeș-Alba 24,9 22,8 2,1 
Sfântu 
Gheorghe 

24,7 20,8 3,9 

Sibiu 23,4 21,4 2 

Târnăveni 22,8 20 2,8 

Târgu Mureș 24,6 22 2,6 
Târgu 
Secuiesc 

23,9 20,4 3,5 

Toplița 22,6 20,4 2,2 

Alba-Iulia 26 23 3 

Zona montană 
Bâlea-Lac 12 8,3 3,7 

Bucin 17,2 14,1 3,1 

Lăcăuți 14 10,4 3,6 

Păltiniș 17,7 14 3,7 
Roșia 
Montană 

17,8 15 2,8 

 

Tabelul 3. Comparaţia dintre media 
minimelor din luna septembrie 2015 și  media 
minimelor lunare multianuale (1981-2010), 
abaterea față de media climatologică (grade) 

Stația 
meterologică 

Media 
minimelor 

în luna 
septembrie 

2015 

Media 
minimelor 

lunare 
multianuale 
(1981-2010) 

Abaterea 
față de 
media 

climato-
logică 

Baraolt 10,8 7,6 3,2 

Batoș 12,7 9,2 3,5 

Blaj 12,9 9,7 3,2 

Brașov 11,1 7,8 3,3 

Câmpeni 10,2 7,7 2,5 

Dumbrăveni 12,1 8,6 3,5 

Făgăraș 10,9 8 2,9 
Întorsura 
Buzăului 

9,2 6,3 2,9 

Joseni 8,3 5,2 3,1 
Miercurea-
Ciuc 

7,4 4,5 2,9 

Odorheiul 
Secuiesc 

12 8,6 3,4 

Sărmașu 13,3 10 3,3 

Sebeș-Alba 13,2 9,2 4 
Sfântu 
Gheorghe 

10,4 6,8 3,6 

Sibiu 11,9 8,7 3,2 

Târnăveni 13,8 10,6 3,2 

Târgu Mureș 12,4 9,1 3,3 
Târgu 
Secuiesc 

11 7,3 3,7 

Toplița 8,9 5,9 3 

Alba-Iulia 13,6 10,1 3,5 

Zona montană 
Bâlea-Lac 6,4 3,3 3,1 

Bucin 8,9 5,8 3,1 

Lăcăuți 8,2 4,2 4 

Păltiniș 9,7 6,5 3,2 
Roșia 
Montană 

11 8,1 2,9 

 

    
Fig. 9.  Media minimelor din luna septembrie 2015, media minimelor lunare multianuale (1981-2010) şi abaterea 

faţă de norma climatologică la staţiile din Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud 
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Abaterea cantității de precipitații din   
luna septembrie 2015, față de normala climato-
logică (1981-2010), calculată în procente, a fost 
pozitivă în cea mai mare parte a regiunii          
(fig. 10). 

 

 
 

 
Fig. 10. Cantitatea lunară de precipitaţii înregistrată 

în luna septembrie 2015 şi abaterea faţă de cantităţile 
multianuale (1981-2010) 

 
 
Sub aspect pluviometric cantităţile lunare 

de precipitaţii din luna septembrie 2015 au fost 
mai mari decât cele lunare multianuale, 
exeptând stația Câmpeni unde aceasta a fost mai 
mică față de cele lunare multianuale. Cea mai 
mare cantitate înregistrată la stațiile din zonele 
joase a fost la Întorsura Buzăului (121.2 l/mp), 
iar la munte la stația Bâlea-Lac de 221 l/mp. 
Abaterile au fost pozitive, exceptând stația 
Câmpeni unde abaterea a fost negativă de          
–3,5 l/mp. Abaterea pozitivă cea mai mare din 
zonele joase s-a înregistrat la staţia meteo-
rologică Întorsura Buzăului (66,5 l/mp), iar în 
ceea ce priveşte zona montană, cea mai mare 
abatere pozitivă a fost de 111,8 l/mp, la Bâlea-
Lac (fig. 11 şi tabelul 4). 
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Fig. 11. Cantităţile de precipitaţii  înregistrate în luna 
septembrie 2015 la staţiile meteorologice din Centrul 
Meteorologic Regional Transilvania-Sud, comparativ 
cu cantitățile medii lunare multianuale (1981-2010) 

ale lunii septembrie 
 

Tabelul 4. Cantităţile de precipitaţii 
(l/mp) înregistrate în luna septembrie 2015 la 
staţiile meteorologice din CMR Transilvania-
Sud, comparativ cu cantitățile medii lunare 
multianuale (1981-2010) ale lunii septembrie 

Stația 
meterologică 

 

Precipitații 
Septembrie 

2015 

Precipitații 
lunare 

multianuale 
(1981-2010) 

Abaterea 
față de 
media 

climato-
logică 

Baraolt 66,4 51,5 14,9 

Batoș 110,6 59,9 50,7 

Blaj 88,6 57,5 31,1 

Brașov 111 54,8 56,2 

Câmpeni 58,2 61,7 -3,5 

Dumbrăveni 110,2 59,7 50,5 

Făgăraș 84,1 52,1 32 
Întorsura 
Buzăului 121,2 54,7 66,5 

Joseni 67 47 20 
Miercurea-
Ciuc 

72,9 46 26,9 

Odorheiul 
Secuiesc 

68,6 51,4 17,2 

Sărmașu 100,8 45,8 55 

Sebeș-Alba 108,2 48 60,2 
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Stația 
meterologică 

 

Precipitații 
Septembrie 

2015 

Precipitații 
lunare 

multianuale 
(1981-2010) 

Abaterea 
față de 
media 

climato-
logică 

Sfântu 
Gheorghe 

69,4 49,1 20,3 

Sibiu 100,6 59,8 40,8 

Târnăveni 110,8 57,2 53,6 

Târgu Mureș 72,7 51,2 21,5 
Târgu 
Secuiesc 

69,8 42 27,8 

Toplița 53,2 52,2 1 

Alba-Iulia 102,2 43,6 58,6 

Zona montană 
Bâlea-Lac 221 109,2 111,8 

Bucin 124,1 78,5 45,6 

Lăcăuți 69,7 65,2 4,5 

Păltiniș 92,2 88,8 3,4 
Roșia 
Montană 

120,6 70,8 49,8 

 
3.2.5. Indicele temperatură umezeală 

(I.T.U.) 

Indicele temperatură umezeală a depășit 
pragul critic de 80 de unitați la stațiile 
meteorologice din cadrul CMR Transilvania Sud 
astfel:  
• Județul Sibiu: 

– Dumbrăveni: 79.74  (01.09.2015), 80.26 
(18.09.2015), 80.88 (19.09.2015)  

– Boița: 80.08 (18.09.2015), 80.12 
(19.05.2015) 

• Județul Mureș:  
– Târgu Mureș: 79.59 (18.09.2015), 80.34 

(19.09.2015) 
– Sărmașu: 79.99 (18.09.2015) 

• Județul Brașov: 
– Făgăraș: 79.71 (19.09.2015) 

• Județul Alba: 
– Sebeș: 79.95 (01.09.2015), 80.05 

(02.09.2015), 80.58 (18.09.2015), 79.74 
(19.09.2015) 

– Blaj: 81.01 (01.09.2015), 81.11 
(02.09.2015), 79.7 (17.09.2015), 80.96 
(18.09.2015), 80.77 (19.09.2015) 

– Alba-Iulia: 83.3 (01.09.2015), 84.08 
(02.09.2015), 82.29 (03.09.2015), 80.5 
(04.09.2015), 79.52 (05.09.2015), 81.39 
(17.09.2015), 83.4 (18.09.2015), 84.26 
(19.05.2015), 79.84 (23.09.2015) 

 

3.2.6. Câteva recorduri zilnice 

Intervalul 01-02.09.2015: temperaturile 
maxime înregistrate la staţiile meteorologice: 

Târgu Mureş (35,1 grade faţă de 33,3 grade), 
Târgu Secuiesc (33,7 grade faţă de 31,0 grade), 
Topliţa  (32,7 grade faţă de 32,7 grade). 

Intervalul 03-04.09.2015: temperaturile 
maxime înregistrate la staţiile meteorologice: 
Alba Iulia (34,4 grade faţă de 34,3 grade), Sibiu 
(31,8 grade faţă de 31,6 grade), Târgu Secuiesc 
(31,4 grade faţă de 30,5 grade). Temperaturile 
minime înregistrate la staţia meteorologică:  
Târgu Secuiesc (15,0 grade faţă de 14,5 grade). 

Intervalul 05-06.09.2015: temperaturile 
maxime înregistrate la staţiile meteorologice: 
Târgu Secuiesc (32,6 grade faţă de 30,3 grade), 
Miercurea-Ciuc (30,5 grade faţă de 30,1 grade), 
Braşov (31,1 grade faţă de 30,6 grade). 
Temperaturile minime înregistrate la staţiile 
meteorologice:  Miercurea-Ciuc (14,5 grade faţă 
de 13,6 grade), Târgu Secuiesc (16,3 grade    
faţă de 14,5 grade), Braşov (16,2 grade faţă de 
15,5 grade). 

Intervalul 17-18.09.2015: temperaturile 
maxime înregistrate la staţiile meteorologice: 
Batoş (30,1 grade faţă de 26,5 grade), Sărmaşu 
(31,8 grade faţă de 30,5 grade), Blaj (34,1 grade 
faţă de 33,3 grade), Dumbrăveni (33,7 grade faţă 
de 32,9 grade), Târnăveni (30,1 grade faţă de 
25,3 grade), Târgu Mureş (32,1 grade faţă        
de 32,0 grade), Miercurea-Ciuc (30,2 grade faţă   
de 29,7 grade), Sfântu Gheorghe-Covasna                
(32,5 grade faţă de 31,0 grade), Întorsura 
Buzăului (31,8 grade faţă de 31,0 grade), Braşov 
(32,2 grade faţă de 31,7 grade), Păltiniş       
(26,0 grade faţă de 25,6 grade), Bâlea Lac    
(19,5 grade faţă de 17,2 grade),  Făgăraş      
(31,1 grade față de 31,1 grade). Temperaturile 
minime înregistrate la staţia meteorologică:  
Târgu Secuiesc (13,3 grade faţă de 12,3 grade). 

Intervalul 18-19.09.2015: temperaturile 
maxime înregistrate la staţiile meteorologice: 
Topliţa (32,2 grade faţă de 28,6 grade), Sărmaşu 
(33,7 grade faţă de 30,6 grade), Batoş                  
(33,7 grade faţă de 29,1 grade), Joseni                 
(32,9 grade faţă de 29,5 grade), Târgu Mureş 
(34,7 grade faţă de 30,9 grade), Câmpeni              
(35,2 grade faţă de 30,1 grade), Odorheiu 
Secuiesc (33,0 grade faţă de 30,0 grade), 
Miercurea-Ciuc (32,6 grade faţă de 29,2 grade), 
Alba Iulia (36,5 grade faţă de 32,6 grade), Blaj 
(35,7 grade faţă de 33,4 grade), Baraolt                  
(33,2 grade faţă de 32,5 grade), Târgu Secuiesc 
(34,9 grade faţă de 31,6 grade), Sebeş          
(35,8 grade faţă de 32,2 grade), Sfântu 
Gheorghe (33,8 grade faţă de 31,3 grade), 
Făgăraş (34,5 grade faţă de 31,5 grade), Sibiu 
(33,6 grade faţă de 31,7 grade), Întorsura 
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Buzăului (33,8 grade faţă de 31,3 grade),  Bucin 
(27,8 grade faţă de 22,4 grade), Roşia Montană 
(29,1 grade faţă de 23,4 grade), Păltiniş              
(29,0 grade faţă de 23,8 grade), Boiţa                  
(34,2 grade faţă de 32,8 grade), Bâlea Lac                    
(22,5 grade faţă de 18,1 grade). Temperatura 
minimă înregistrată la staţia meteorologică:  
Târgu Mureş (14,6 grade faţă de 14,0 grade). 

Intervalul 19-20.09.2015: temperaturile 
maxime înregistrate la staţiile meteorologice: 
Topliţa (31,1 grade faţă de 28,6 grade), Sărmaşu 
(34,0 grade faţă de 29,4 grade), Batoş                 
(34,6 grade faţă de 27,6 grade), Joseni                  
(30,3 grade faţă de 28,1 grade), Târgu Mureş 
(35,2 grade faţă de 33,0 grade), Câmpeni              
(34,3 grade faţă de 28,9 grade), Târnăveni            
(32,8 grade faţă de 26,7 grade), Odorheiu 
Secuiesc (34,1 grade faţă de 30,0 grade), 
Miercurea- Ciuc (33,2 grade faţă de 27,9 grade), 
Dumbrăveni (35,1 grade faţă de 30,1 grade), 
Alba Iulia (36,6 grade faţă de 31,8 grade), Blaj 
(34,1 grade faţă de 29,2 grade), Baraolt                  
(33,9 grade faţă de 28,4 grade), Târgu Secuiesc 
(32,9 grade faţă de 28,6 grade), Sebeş                 
(35,6 grade faţă de 31,5 grade), Sfântu 
Gheorghe (33,4 grade faţă de 27,0 grade), Sibiu 
(31,4 grade faţă de 30,6 grade), Întorsura 
Buzăului (28,0 grade faţă de 30,4 grade), Boiţa 
(32,7 grade faţă de 30,5 grade),  Bucin                 
(28,8 grade faţă de 21,0 grade),  Roşia Montană 
(28,3 grade faţă de 21,9 grade), Păltiniş                 
(29,2 grade faţă de 21,6 grade), Lăcăuţi                
(23,0 grade faţă de 19,4 grade), Bâlea-Lac             
(22,5 grade faţă de 12,7 grade). Temperaturile 
minime înregistrate la staţiile meteorologice: 
Târgu Mureş (16,7 grade faţă de 15,0 grade),  
Sibiu (16,5 grade faţă de 15,1 grade). 

Intervalul 20-21.09.2015: temperaturile 
maxime înregistrate la la staţiile meteorologice: 
Miercurea-Ciuc (30,1 grade faţă de 26,7 grade), 
Târgu Secuiesc (29,8 grade faţă de 28,3 grade), 
Braşov (29,4 grade faţă de 28,0 grade). 
Temperaturile minime înregistrate la staţiile 
meteorologice Târgu Mureş (15,8 grade faţă de 
15,1 grade), Sibiu (16,7 grade faţă de 15 grade), 
Braşov (14,2 grade faţă de 13,3 grade). 

Intervalul 21-22.09.2015: temperatura 
minimă înregistrată la staţiile meteorologice: 
Miercurea-Ciuc (11,5 grade faţă de 11,1 grade). 

Intervalul 23-24.09.2015:  temperatura 
minimă înregistrată la staţia meteorologică: 
Târgu Secuiesc (14,1 grade faţă de 12,0 grade). 

Intervalul 24-25.09.2015:  temperatura 
minimă înregistrată la staţia meteorologică: 
Târgu Secuiesc (15,0 grade faţă de 14,0 grade). 

Intervalul 25-26.09.2015: temperaturile 
minime înregistrate la staţiile meteorologice: 
Târgu Mureş (16,6 grade faţă de 14,3 grade), 
Târgu Secuiesc (13,6 grade faţă de 11,6  grade), 
Braşov (14,2 grade faţă de 13,8 de grade), Sibiu 
(14,7 grade faţă de 14,0 grade). 

Intervalul 26-27.09.2015:  temperatura 
minimă înregistrată la staţia meteorologică: 
Târgu Secuiesc (13.7 grade faţă de 11.6 grade). 

 
3.2.7. Recorduri lunare 

Tabelul 5. Temperatura maximă înregis-
trată în luna septembrie 2015 și temperatura 
maximă lunară multianuală (1961-2014), la 
staţiile meteorologice din CMR Transilvania-
Sud 

Stația 
meterologică 

Temperatura 
maximă lunară 

septembrie 
2015 

Temperatura 
maximă lunară 

multianuală 
(1961-2014) 

Baraolt 33,9 33,9 

Batoș 34,6 33,2 

Blaj 36,4 35,6 

Brașov 34,9 33,3 

Câmpeni 35,2 34,2 

Dumbrăveni 35,4 36 

Făgăraș 34,5 34,4 

Întorsura Buzăului 33,4 31,4 

Joseni 32,9 32,4 

Miercurea-Ciuc 33,2 32,5 
Odorheiul 
Secuiesc 

34,1 34,1 

Sărmașu 34 32,9 

Sebeș-Alba 36,4 36,1 

Sfântu Gheorghe 34,7 33,2 

Sibiu 34,1 33,6 

Târnăveni 33,2 32,8 

Târgu Mureș 35,5 35,2 

Târgu Secuiesc 34,9 32,8 

Toplița 32,9 32,7 

Alba-Iulia 37,2 38,4 

Zona montană 
Bâlea-Lac 22,5 20,5 

Bucin 28,8 27,1 

Lăcăuți 25 23 

Păltiniș 29,2 27,3 

Roșia Montană 29,1 27,2 

Au fost depășite recordurile de tempe-
ratură maximă la aproape toate stațiile meteo-
rologice, cu până la 2,1 grade (Târgu Secuiesc); 
excepție au făcut stațiile Baraolt și Odorheiu 
Secuiesc (unde au fost egale cu cele anterioare), 
pe când la Alba-Iulia și Dumbrăveni acestea au 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2015 

_____________________________            _____________________________ 65 

fost mai scăzute (–1,2  respectiv –0,6 grade) 
(fig. 12). 

 

 

Fig.12.  Temperatura maximă înregistrată în luna 
septembrie 2015 comparativ cu temperatura maximă 
lunară multianuală a lunii septembrie (1961-2014), la 

staţiile meteorologice din cadrul Centrului 
Meteorologic Regional Transilvania-Sud 
 
 
Din tabelul 6 se observă că datele în care 

au fost depășite recordurile lunare ale tempera-
turii maxime sunt datele de 1, 2, 18, respectiv  
19 septembrie 2015. 

 
 

3.3. Intervalele în care s-au înregistrat recor-
durile temperaturii maxime la staţiile din 
cadrul Centrului Meteorologic Regional 
Transilvania-Sud: 1-2 și 18-19 septembrie 
2015 

 
Au fost emise de CNPM informări şi atenţionări 
de scurtă durată vizând valul de caldură 
persistent și disconfortul termic accentuat astfel: 
atenţionare cod galben, avertizare cod portocaliu 
pentru perioada 1 și 2 septembrie 2015, 
informare pentru perioada 17-19 septembrie 
2015 și atenționare cod galben pentru data de 18 
septembrie 2015 (fig. 13 și 14). 

 
 
 
 
 

Tabelul 6. Datele când s-au depașit 
recordurile temperaturii maxime din luna 
septembrie 2015 și recordurile temperaturii 
maxime înregistrate până în 2014 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 13. Intervalul 31 august – 01 septembrie; 
Mesajul 1 – Intervalul 01 septembrie; Mesajul 2 – 

Intervalul 02 septembrie 
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Fig. 14.  Intervalul 17, 18,19 septembrie;  
Intervalul 18 septembrie 

 
3.3.1. Analiza intervalului 1-2 septembrie 2015 

La nivelul solului, în data de 1 septembrie, țara 
noastră se afla la extremitatea sud-estică a unui 
câmp depresionar de origine islandeză 
(presiunea a scăzut spre valori de 1013 mb), 
datorită slăbirii câmpului anticiclonic (1020-
1025 mb) existent în sud-estul Europei în ultima 
săptămână a lunii august 2015. La nivelul 
troposferei mijlocii, țara noastră se afla sub 
influența dorsalei calde nord africane încă           
din data de 25 august 2015, geopotențialul   
fiind de aproximativ 588 dmgp în data de                     
1 septembrie ora 12 UTC, a scăzut ușor în data 
de 2 septembrie ora 12 UTC, la aproximativ  
584 dmgp. Circulatia aerului la nivelul solului 
fiind predominant sudică (datorită retragerii 
câmpului anticiclonic spre est), iar in altitudine  
(începând de la nivelul standard de 850 hPa) 
predominant sud-vestică (la nivelul de 500 hPa, 
contactul între dorsala caldă nord africană și 
talvegul aferent depresiunii islandeze s-a realizat 
deasupra Europei Centrale în 2 septembrie) a 
favorizat advecția aerului cald uscat de origine 
africană spre teritoriul țării noastre și la acest 
început al lunii septembrie. Acest lucru s-a 
reflectat și în valorile temperaturii la nivelul de 
500 hPa ( aproximativ –8 grade în 1 septembrie 
ora 12 UTC și de aproximativ –10 grade în data 
de 2 septembrie ora 12 UTC ), și în valorile 
temperaturii la nivelul de 850 hPa (20 grade) 
(fig. 15).  

 

 

Fig. 15.  Imagine satelitară MSG RGB 0018, masele 
de aer, presiunea la nivelul solului (linii negre) 

şi geopotenţialul la 500 hPa (linii verzi) din datele de 
01.09.2015 ora 12 UTC  și 18.09.2015 ora 12 UTC 

 
3.3.2. Analiza intervalului 18-19 septembrie 

2015 

La nivelul solului, țara noastră se afla sub 
influența unei șei barice, presiunea fiind de 
aproximativ 1017 mb (circulația aerului era 
predominat sudică). La nivelul de 500 hPa     
țara noastră se afla sub influența unei dorsale 
calde nord africane, geopotențialul fiind de 
aproximativ 590 dmgp în data de 18 septembrie 
ora 12 UTC, apoi în ușoară scădere spre aproxi--
mativ 586 dmgp în data de 19 septembrie ora  
12 UTC (contactul între dorsala nord africană și 
talvegul aferent depresiunii islandeze s-a realizat 
deasupra Europei Centrale în 18 septembrie, 
circulatia aerului în vestul țării noastre, la acest 
nivel standard, a fost mai intensă decât în primul 
interval). Circulația aerului, în altitudine, predo-
minant sud-vestică a favorizat advecția aerului 
cald de origine nord-africană spre țara noastră, 
lucru care s-a reflectat în valorile temperaturii la 
nivelul de 500 hPa (–10 grade) și a temperaturii 
aerului de la nivelul de 850 hPa (20 grade)      
(fig 15).  
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►Persistența dorsalei calde, deasupra Europei 
de sud-est, circulația la nivelul solului 
predominant sudică și sud-vestică în altitu-
dine, determinate de contextul sinoptic, au  
favorizat advecția aerului cald de origine 
nord-africană spre teritoriul țării noastre, 
determinând temperaturi record în cele două 
episoade caniculare.   

►Luna septembrie 2015 a fost cea mai                 
caldă lună septembrie din ultimii 54 ani, 
depășind recordurile temperaturii maxime                  
la majoritatea stațiilor meteorologice din  
Centrul Meteorologic Regional Transilvania-
Sud, dar a fost și o lună a extremelor meteo-
rologice, atât din punct de vedere termic 
(caniculă în intervalele 1-3 septembrie și      
17-19 septembrie, cât și intervale cu insta-
bilitate atmosferică și răcire în 5-6 septem-
brie, 10-12 septembrie, 20-21 septembrie,    
24-26 septembrie, 27-29 septembrie), iar din 
punct de vedere pluviometric, cantităţile 
lunare de precipitaţii din luna septembrie 2015 
au fost  mai mari decât cele lunare multi-
anuale, iar abaterea cantității de precipitații 
din luna septembrie 2015, față de normala 
climatologică (1981-2010), calculată în pro-
cente, a fost pozitivă în cea mai mare parte a 
regiunii. 

►Abaterile temperaturii medii, media maxi-
melor și media minimelor din luna septembrie 

2015 față de mediile lunare multianuale 
(1981-2010) au fost pozitive la toate sta-            
țiile din Centrul Meteorologic Regional 
Transilvania-Sud. Regimul pluviometric a fost 
excedentar față de mediile lunare multianuale 
(1981-2010) la majoritatea stațiilor meteo-
rologice din Centrul Meteorologic Regional 
Transilvania-Sud. 

►Valorile indicelui temperatură-umezeală 
(I.T.U.) au atins și depășit pragul critic de            
80 de unități în datele când s-au înregistrat și 
recordurile lunare respectiv perioadele 1-2 și  
18-19 septembrie. 

►În luna septembrie 2015 au fost emise    
pentru fenomene meteorologice periculoase  
pe scurtă durată, de către meteorologii 
previzioniști din cadrul Centrului Național    
de Prognoză Meteorologică: o avertizare cod 
portocaliu de caniculă, 2 atenționări cod 
galben pentru disconfort termic accentuat, o 
informare pentru vreme deosebit de caldă,       
3 atenționări cod galben pentru instabilitate 
atmosferică și răcire, 4 informări pentru 
instabilitate atmosferică, 2 actualizări la aceste 
informări, și un număr de 33 de atenționări 
cod galben și o avertizare cod portocaliu 
pentru fenomene periculoase imediate, de 
către meteorologii previzioniști din cadrul 
Serviciului Regional de Prognoză a Vremii 
Sibiu. 
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