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IDENTIFICAREA STRUCTURILOR CU POTENŢIAL RIDICAT  

DE PRODUCERE A GRINDINEI – FOLOSIREA TBSS 
 

Beatrice Bercaru 

Administrația Naţională de Meteorologie – Centrul Național de Prognoză Meteorologică 
bercarubeatrice@yahoo.com 

 
 

Rezumat: Manifestările de vreme severă au un impact negativ asupra vieţii economice şi sociale. 
În această lucrare este prezentată o metodă de a estima caracteristici ale grindinei prin măsurători 
de la distanţă şi poate fi folosită în completarea informaţiilor aflate la dispoziţia previzionistului în 
mediul operaţional. Din analiza câmpului de viteze radiale Doppler în zona TBSS se pot obţine 
informaţii privind viteza de cădere a greloanelor de grindină şi dimensiunile acestor greloane. 
Prezenţa grindinei de mari dimensiuni este asociată cu prezenţa structurii de TBSS. Studiile 
privind interacţiunea dintre greloanele de grindină şi fasciculul radar aduc lămuriri privind 
posibilitatea utilizării algoritmilor bazaţi pe ipoteza că vântul radial Doppler este o reflectare a 
câmpului real de viteze din interiorul norului. 
 
Cuvinte cheie: vreme severă, greloane de grindină, TBSS 

 
 
 

INTRODUCERE 
 
În norii cu mare dezvoltare verticală, pe lângă 
obişnuitele particule de apă, există meteori în 
formă solidă, cum ar fi şi greloanele de grindină. 
Comportamentul acestora este descris în  
practica operaţională cu ajutorul mărimilor 
“echivalente” în apă. Această aproximaţie 
produce o serie de erori în estimarea cantităţilor 
acumulate de precipitaţii, vitezelor radiale 
Doppler, precum şi a algoritmilor de identificare 
a mezociclonilor (Daniel Cărbunaru et al. 2008). 
În lucrarea de faţă este analizată interacţiunea 
dintre fasciculul radar, greloanele de grindină 
din nor şi suprafaţa solului şi sunt actualizate – 
faţa de studiile precedente (Stan-Sion şi 
Antonescu, 2006; Stan-Sion et al., 2007) – unele 
consideraţii teoretice care includ aspecte omise 
anterior. De asemenea, sunt evaluate cantitativ 
unele proprietăţi ale greloanelor de grindină 
(dimensiunea şi viteza de cădere) din câmpurile 
de reflectivitate şi viteza Doppler. 

Prezenţa în nori a greloanelor de grindină 
produce un artefact radar ce poate contamina 
câmpurile de reflectivitate, viteze şi lărgimi 
spectrale. Acest artefact, cunoscut sub denu-
mirea de ”Three Body Scatter Signature 
(TBSS)” (Zrnic, 1987), poate fi dificil de 
interpretat, atât în modul operaţional, cât şi 
atunci când se încearcă o analiză a câmpului    
de viteze Doppler (calcularea divergenţei-
convergenţei, deformării, forfecării). În zona de 

reflectivitate intensă din centrul furtunilor 
convective putem determina aceste viteze cu 
ajutorul vitezelor Doppler prezente în zona 
ocupată de către TBSS.  

În ultimii ani, TBSS, acest tip aparte de 
ecou radar a fost examinat de mai mulţi 
cercetători din SUA. Unii dintre aceştia folosesc 
denumirea de “three body scatter spike, pentru 
“amprenta” furtunii la nivel mediu. În urma 
studiilor, s-a constatat că TBSS este un ecou 
prelung, cam de 10-30 km, poziţionat în lungul 
razei, dincolo de nucleul cu cea mai mare 
reflectivitate (de obicei mai mare de 63 dBZ). 
Un astfel de ecou se gaseşte, aproape exclusiv, 
la nivelul vârfului norului şi este caracterizat de 
reflectivităţi joase (<20 dBZ). De obicei îi sunt 
asociate viteze slabe, aproape de zero, cu sensul 
înspre radar. Lărgimea spectrală are un domeniu 
larg şi cel mai adesea asemănător cu zgomotul 
de fond. Ecourile de tip TBSS pot fi uşor 
remarcate, pentru că, în general, aria de dincolo 
de nucleul de mare reflectivitate ar trebui sa fie 
“curată”, fără alte ecouri, iar nucleul de 
reflectivitate intensă ar trebui sa fie relativ 
aproape de marginea îndepartată a ecoului în 
direcţie radială. Cea mai apropiată locaţie a 
TBSS apare dincolo de nucleul cu cea mai mare 
reflectivitate, la o distantă egală cu înălţimea la 
care se află acesta.  

Cercetătorii care s-au ocupat de acest tip 
de ecouri au ajuns la concluzia că ele sunt 
cauzate de retroîmprăştierea radiaţiei pe zone cu 
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hidrometeori de mari dimensiuni, cel mai adesea 
pe zone cu grindină umedă “gigant”. 

Profesorul american D. Zrnid în 1987 a 
explicat, iar J.W.Wilson și D. Reum au 
confirmat în 1988, că acest ecou radar este 
rezultatul unei triple reflectări (o triplă 
interacţie). Conform acestora, procesul constă în 
trei etape: 
1. reflectarea unei părţi a microundelor emise de 

echipamentul radar înapoi către echipamentul 
radar şi devierea altei părţi către sol în urma 
reflectării pe zona unde se crede ca ar exista 
grindină umedă, 

2. retroîmprăştierea de la sol către aceeaşi zonă 
cu hidrometeori de deasupra, şi 

3. o retroîmprăştiere către receptorul radar. 
 
 

 
Fig. 1. Reprezentare schematică a traiectoriei 

semnalului radar responsabil de amprenta TBSS. 
Lângă punctul C, haşurat, este nucleul de 60 dBZ, 

care produce “ecoul-cui” (Wilson and Reum, 1988). 
 
 
Figura de mai sus reprezintă concepţia 

teoretică cu privire la TBSS. Teoretic forma 
alungită F este obţinută de radar prin datele 
prelucrate din interiorul conului cu generatoarea 
r si înalţimea h (mai precis cu date din baza 
conului). Radarul Doppler, măsurând numai 
viteza radială, transpune datele din cercurile 
concentrice care formează baza conului în 
lungul direcţiei R (distanţa dintre radar şi 
furtună) rezultând astfel TBSS-ul. 

De fapt, Zrnid considera că aceste 
greloane sunt probabil, majoritatea, nuclee 
solide foarte mari înconjurate de un strat de 
gheaţă spongioasă. Semnalele străbat distanţa R, 
de la radar la celula convectivă, unde întâlnesc o 
zona cu ţinte intens reflectante, apoi sunt 
împrăştiate în jos, către sol. Aici delimitează o 
regiune în formă de elipsă, la distanţa oblică r de 

volumul difuzant. Copacii, solul şi vegetaţia 
reflectă energia primită înapoi, către aceeaşi 
zonă de deasupra. Pentru a doua oară, regiunea 
cu ţinte mari împrăştie energia, dar de această 
dată, o cantitate semnificativă de energie este 
recepţionată de radar, amplificată şi afişată în 
lungul razei originale. Din cauza drumului mai 
lung parcurs de semnalele triplu reflectate, 
acestea ajung la radar mai târziu decât semnalele 
care au fost retroîmpraştiate direct de către 
nucleul de reflectivitate mare, şi astfel sunt 
afişate la o distanţă mai mare. De fapt, acest 
“ecou – cui” este fals, artificial, pentru că, în 
realitate, reflectorul responsabil de acest ecou nu 
există în locaţia afişată. În funcţie de înalţimea 
bisectoarei fascicolului în regiunea puternic 
reflectantă, TBSS va începe la distanţe variabile 
faţă de nucleul de reflectivitate intensă. Când 
fascicolul radar la cea mai înaltă elevaţie de 
scanare va intercepta nucleul puternic reflectant, 
va apărea cel mai îndepartat ecou fals. Astfel, în 
cazul ilustrat în figura 1 , “ecoul – cui” începe în 
punctul F care este la o distanţă de ~ 7 km de 
punctul C unde se află nucleul puternic 
reflectant, distanţa egală cu înălţimea h a 
punctului C. Mai mult, dacă elevaţia de scanare 
în zona cu grindină este foarte aproape de 
suprafaţa Pământului, “ecoul – cui” nu va fi, 
probabil, detectat în întregime. Aceasta se 
datorează faptului că (din cauză că) TBSS va 
apărea imediat dincolo de ecou şi când atinge 
marginea ecoului el poate fi prea slab pentru a fi 
afişat, adică poate fi mai mic decât pragul de 
afişare (de obicei 5 dBZ).  

Cercetătorii americani sugerează o 
dependenţă invers proporţională a frecvenţei de 
apariţie de lungimea de undă, adică aceasta 
descreşte, când lungimea de undă creşte. Din 
acest motiv, “amprente” TBSS pot fi observate 
şi cu lungimea de undă de 5 cm, (banda C) şi, în 
acest caz pot fi puse în legatură, mai degrabă cu 
picăturile de dimensiuni mari, decât cu 
greloanele de grindină.   

Lucrarea îşi propune să analizeze modul 
în care TBSS-ul interacţionează cu datele radar 
şi, mai ales, cum poate fi folosit acesta, atât în 
scopuri operative (prognoza de scurtă durată a 
fenomenelor meteorologice severe – căderi de 
grindină, curenţi descendenţi – downdrafts), cât 
şi în separarea câmpului de viteze verticale în 
cele datorate mediului şi în cele datorate 
hidrometeorilor din mediu. De asemenea se 
analizează modul în care se pot obţine informaţii 
cu privire la dimensiunea greloanelor de 
grindină. 
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II. CONSIDERENTE TEORETICE 

Ecuaţia radar pentru domeniul ocupat de 
TBSS 

a) ecuaţia reflectivităţii  
 

Pentru obţinerea ecuaţiei radar pentru 
domeniul ocupat de TBSS, se defineşte  
intensitatea de împraştiere I(θ,φ), unde 
unghiurile θ şi φ sunt cele din figura 2. 

 

Fig.  2. Polarizarea şi domeniul de împrăştiere relativ 
la hidrometeori (Zrnic, 1985) 

 
Această intensitate defineşte puterea 

împrăştiată de hidrometeori atunci când polari-
zarea câmpului electromagnetic este liniară 
(verticală sau orizontală) conform figurii 2. 

Densitatea de putere reflectată de către 
centrul împrăştietor, la distanţa r de nucleu, este 
dată de ecuaţia:   
 

24/),(),( rIS    

 

 

Fig. 3. Drumul parcurs de unda radar pe drumurile 
(Ri, rj, ri, Rj), (Zrnic, 1985) 

 

Considerând geometria (fig. 3) unde 
curbura pământului este ignorată, se dezvoltă 
ecuaţia radar pe domeniul format din drumurile 
ri şi rj pe care fascicolul radar îl parcurge după 
reflexia pe hidrometeori. 

În ipoteza considerată, pentru toate 
perechile de hidrometeori pentru care  

jiji rrRR   

avem acelaşi timp de întârziere pentru semnalul 
care ajunge la receptor (antena radar). În stadiul 
actual, aceste zone sunt elipse care rezultă din 
intersecţia unor elipsoiduri cu solul. După cum 
se observă, timpul de întârziere este cu atât mai 
mic cu cât direcţia de împrăştiere este mai 
aproape de perpendiculara dusă din centrul de 
reflectivitate pe un plan tangent la pământ. 
Putem considera că toate elementele volumului 
Vs participă la împrăştiere şi că elementul de 
arie dA retransmite pulsul electromagnetic 
înapoi la volumul Vs. 

Se scrie densitatea de putere pentru 
drumurile ri şi rj sub forma:                
                                          

  jjjj

j

i

i

iii
Aij dAI

r

r

r

I
S ),(

4

)(

4

),(
22








 

unde )( jr  este secţiunea perpendiculară pe 

unitatea de suprafaţă funcţie de ri (secţiune 

eficace de reflectivitate), iar idA  este unitatea 

de suprafaţa. Având în vedere cele menţionate 
mai sus, trebuie determinată aria totală A de la 
care ecourile ajung la radar cu acelaşi timp de 
întârziere (funcţie de ri şi rj). Pentru particulele 

separate prin distanţa jiij rrd   aria este 

intersecţia a două elipsoiduri (Doviak and Zrnic, 
1984). Astfel, pentru densitatea de putere se 
obţine următoarea formă: 
 

 iii

ji

jjjiii

i
ij dlr

rr

IIc
S )(

),(),(

cos32 222






    

unde idl este integrală de linie în lungul cercului 

de rază ricosθi, τ este durata pulsului radar, i  şi 

j  unghiurile dintre ir  şi jr  şi paralela dusă la 

pământ, iI  şi jI  intensităţile semnalului pe cele 

două drumuri parcurse de semnal după ce a fost 
reflectat de către hidrometeori şi apoi de către 
sol înapoi la aceştia. 
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         În continuare, sumând după toate perechile 
de forma (i,j) din volumul sV , se obţine:            

                                 

i
ij jiji

iijjii

i

t
r dl

rrRR

rIfIflcgP
P 

2222

22

22

22 )(

cos32)4(






 
unde rP este puterea recepţionată, tP  – puterea 

transmisă, g – câştigul antenei, l – pierderile 
datorate mediului. 
           

Deoarece distanţa d este mult mai mică 
decât ji rr , ),( ji rrd   se poate considera 

doar r. Aceeaşi aproximaţie se face şi pentru R. 
Se consideră pentru jiI ,  forma:                               

 dDdVIDNI ),()(   

 
unde N(D) este distribuţia hidrometeorilor cu 
formă sferică (prin aproximaţie). 

 
În final se fac anumite aproximaţii şi se 

obţine ecuaţia reflectivităţii de forma: 
                        

2ln16

)()()(
243

2222222

w

hrrri
s

Kr

ZFdrRK
Z



 


    

cu   dDDNDZ h )(6 , unde iK – indicele 

complex de refracţie, wK – indicele complex 

de refracţie al apei,   – lungimea de undă, hZ – 

reflectivitatea efectivă dată de către 

hidrometeori, )(2
rF   – dependenţa unghiulară 

a puterii, d – dimensiunea nucleului care conţine 
hidrometeorii. 
 

b) câmpul de viteze Doppler  

Semnalul recepţionat de un radar coerent 
poate fi reprezentat prin următoarea ecuaţie: 

 
)/2(]})/2(2exp[{),( crtUicrtfiArtV t  

 

unde V reprezintă măsura tensiunii ecoului 
recepţionat, A – amplitudinea complexă a 
semnalului,  t  – faza semnalului transmis,       

f – frecvenţa, 12 i , iar funcţia U se exprimă 
prin:  

U = 1 pentru t ≥  2r/c, t ≤  2r / c+ ,  
 0 altfel;  

U este 1 doar pentru intervalul 0- ; 
crs /2 – timpul de întârziere a semnalului 

din momentul emiteri lui şi cel al recepţionării.  
Putem scrie faza ecoului recepţionat: 
 

ste r   /4  

 
unde s reprezintă schimbarea de fază după 

reflexie, datorată hidrometeorilor (oscilaţii 
electromagnetice - oscilaţia hidrometeorilor ca 
răspuns la câmpul iniţial),  - lungimea de undă. 
Dacă raza r se schimbă în timp, atunci se poate 
scrie: 
                                

dre vdtdrdtd   )/4(/)/4(/ , 

 
ecuaţie care reprezintă schimbarea de fază 
datorată mişcării ţintei. 
              

Vibraţia hidrometeorilor ( s ) nu este 

întotdeauna independentă de timp şi din această 
cauză schimbarea de fază datorită mişcării ţintei 
poate fi alterată d . 

          Variaţia frecvenţei undei recepţionate o 
scriem sub forma /2 rd vf   datorită 

mişcării ţintei şi datorită oscilaţiei hidro-
meteorilor. 
          Cele două componente care dau 
informaţia asupra fazei şi amplitudinii  unui 
semnal meteorologic coerent pot fi exprimate 
prin: 
 

)/4sin()/2()2()(

)/4cos()/2()2()(

st

st

rcrtUAtQ

rcrtUAtI








 

 
Iar amplitudinea complexă a semnalului 

se scrie prin: 
 

)()()( tiQtItA   
 

Folosid un radar coerent se poate 
determina viteza radială prin schimbarea de fază 
produsă. Pentru aceasta se foloseşte relaţia: 

 

dt

rRd
fd

)(2 
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Variaţia distanţei R+r datorată vitezei 
Doppler este dată de 2/df .Viteza Doppler 

poate fi aproximată prin: 

rr wvv sin  

cu w – viteza verticală  şi rv – viteza radială 
Doppler; 

 
Viteza totală v este interpretată de către 

radar ca o viteza radială, w fiind considerată tot 
în lungul razei R (direcţia fascicolului). Astfel, 
în câmpul vitezei Doppler porţiunea asociată cu 
TBSS este compusă de fapt din două 
componente: cea radială şi cea verticală. În 
exteriorul acestei zone există doar componenta 
radială. Se observă că în zona TBSS-ului, pe 
măsură ce ne îndepărtăm de centrul furtunii, 
viteza v se apropie de rv . 

În figura 4 sunt reprezentate reflec-
tivităţile şi vitezele Doppler caracteristice unei 
furtuni (Dusan S. Zrnic) în care avem TBSS.   
Cu 0 este notat centrul furtunii, iar la distanţa de 
3.6 km de acesta se observă o modificare 
radicală a celor doua marimi (o scădere bruscă a 
lor), aceasta fiind frontiera de unde formulele 
pentru viteză şi reflectivitate, prezentate mai sus, 
au valabilitate.   

 

 
Fig. 4. Vitezele şi reflectivităţile dintr-o furtună       
în care este prezent TBSS-ul la elevaţia de 2.4  

(Zrnic, 1985). 
 

Se observă că dependenţa de 3r  a 
reflectivităţii este foarte bine oglindită în 
exemplul de mai sus.  

În figura 5 este reprezentat spectrul 
Doppler al fig.4. Trebuie ţinut cont de faptul că, 
la peste 3.6 km faţă de nucleul furtunii, lărgimea 
spectrală este compusă şi cu cea cores-
punzătoare vitezelor verticale care poate să fie 

mai mare datorită diverselor efecte care 
generează turbulenţa. Toate acestea se consideră 
pe fondul unei turbulenţe izotrope. Ca factor 
care măreşte lărgimea spectrală se poate număra 
şi solul, prin vibraţiile produse de către 
vegetaţie, iar la o distanţa în jurul a 14 km în 
câmpurile vitezelor, reflectivităţii şi al lărgimii 
spectrale, se face simţită prezenţa zgomotului. 
 

 

Fig. 5. Lărgimea spectrală corespunzatoare vitezelor 
din figura 4, (Zrnic 1985) 

             
 
III. CONSIDERENTE PRACTICE 

III.1. Analiza câmpurilor de reflectivităţi şi 
viteze radiale Doppler 

În acest capitol sunt prezentate    
câteva cazuri de vreme severă întâlnite în 
sezonul convectiv 2013 şi care au avut 
structura de TBSS. Se acordă o atenţie 
deosebită câmpului de viteze şi se încearcă 
obţinerea informaţiilor cu privire la mişcarea 
verticală a hidrometeorilor şi a dimen-
siunilor lor. În fiecare caz analizat au fost 
raportate căderi de grindină la sol. Din acest 
punct de vedere se poate argumenta că 
prezenţa TBSS este o condiţie suficientă, dar 
nu necesară, pentru prezenţa grindinei în 
sistemele convective bine organizate 
(Lemon, 1978; Lemon, 1998). 

a) Viteze negative în domeniul TBSS 
(28.07.2013, Iasi) 

Cea mai des întâlnită situaţie de TBSS 
este cea asociată cu viteze negative. Aceste 
viteze negative contaminează cel mai frecvent 
câmpul vitezelor Doppler dintr-o furtună care 
conţine hidrometeori de dimensiuni mari 
(grindină – particule de apa). 
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În figurile 6 și 7 este reprezentată 
influenţa TBSS asupra vitezelor şi reflectivi-
tăţilor unei furtunii din data de 28.07.2013 
privită cu radarul WSR-98D în bandă S 
(amplasat la Iaşi), la al treilea nivel de elevatie, 
2.4 grade. Tot în figura 7 se observă că vitezele 
negative sunt asociate mişcărilor descendente 
ale hidrometeorilor. 

 

 

Fig. 6. TBSS reflectivitate (elevaţie 2.4) 
 

 

Fig. 7. TBSS viteze negative (elevaţie 2.4) 
 

 
Fig. 8. Indicarea locului de secţiune prin câmpul de 

reflectivităţi (elevaţie 2.4) 

 
În graficele 9 şi 11 am prezentat 

distribuţia reflectivităţilor şi vitezelor după 
secţiunea AB din figurile 8 şi 11. Se observă 

discontinuitatea care apare în câmpul vitezei 
(începând de la linia roşie), care reprezintă 
începutul zonei contaminate cu date de TBSS. 

 

 
Fig. 9. Graficul corespunzător secţiunii AB  

din figura 8 
 

 

Fig. 10. Indicarea locului de secţiune prin câmpul de 
viteze (elevaţie 2.4) 

 

 
Fig. 11. Graficul corespunzător secţiunii AB din 

figura 10 
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Figurile 12 şi 13 reprezintă TBSS-ul 
asociat în câmpul reflectivităţilor şi respectiv, al 
vitezelor Doppler la elevaţia de 3.4 grade. 
 

 

Fig. 12. TBSS reflectivitate (elevaţie 3.4) 
 

 

Fig. 13. TBSS viteze negative (elevaţie 3.4) 
 
 

Figurile 14 şi 16 reprezintă secţiunile după 
care au fost construite graficele din figurile 15 şi 
17. (date ANM). 
 

 

Fig. 14. Indicarea locului de secţiune prin câmpul de 
reflectivităţi (elevaţie 3.4) 

 

 

Fig. 15. Graficul corespunzător secţiunii AB din 
figura 14 

 

 

Fig. 16. Indicarea locului de secţiune prin câmpul de 
viteze (elevaţie 3.4) 

 

 

Fig. 17. Graficul corespunzător secţiunii AB din 
figura 19 

 

b) Viteze pozitive în domeniul TBSS 
(22.08.2013, Iaşi) 

        Cazul de vreme severă din 22.08.2013 
(grindină Negreşti - WSR-98D în bandă S-Iaşi) 
are o importanţă deosebită prin faptul că în 
câmpul vitezelor observăm viteze pozitive în 
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zona TBSS, ceea ce ne face să le asociem cu un 
puternic curent ascendent (updraft) figurile 18, 
19. 

 
Fig. 18. TBSS reflectivitate ( elevaţie 1.5) 

 
Fig. 19. TBSS viteze pozitive (elevaţie 1.5) 

 
Graficul 21 şi figura 20 prezintă la fel ca 

în cazul precedent o secţiune după segmentul 
AB din câmpul vitezelor. Se observă că în zona 
ocupată de TBSS avem o oscilaţie a valorilor 
vitezelor, cu un maxim pozitiv, ceea ce 
înseamnă că există un curent ascendent în 
această zonă, conform formulei de compunere a 
vitezelor pentru structura TBSS. Acesta este un 
caz rar, cel mai des întâlnit fiind acela în care 
vitezele sunt negative şi sunt corelate cu căderile 
de hidrometeori (grindină). 

 
c) Generarea valorilor false în câmpul 

vitezelor Doppler datorită TBSS 
 

În continuare se va analiza o furtună 
severă, însoţită de grindină, care a afectat câteva 
localităţi din partea centrală a României, în  
după amiaza zilei de 19 iunie 2013. În acest   
caz, se va studia interacţiunea TBSS cu datele de 
viteză, mai exact interferenţa pe care o poate 
avea asupra algoritmilor radar folosiţi în      
cazul detectarii MESO şi TVS (Stan-Sion şi 
Antonescu, 2006). Acesta a fost un caz de vreme 
severă, la sol fiind raportată grindină mare. 

 
Fig. 20. Indicarea locului de secţiune prin viteze 

(elevaţie 1.5) 
 

 

Fig. 21. Graficul corespunzator secţiunii AB din 
figura 20  

 
 

În figura 22 este reprezentată evoluţia 
TBSS la aceeaşi oră la cele 4 elevaţii – 0.5,    
1.5, 2.4, 3.4 – în câmpul vitezelor radiale, 
observându-se şi structura MESO detectată de 
algoritm. 

 

 

Fig. 22. Câmpul vitezelor radiale (0.5 stânga sus, 1.5 
dreapta sus, 2.4 stânga jos, 3.4 dreapta jos) 
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În figura 23 sunt evidenţiate zonele în care 
algoritmul de viteze a identificat 3 mezocicloni 
(MESO 1 , 2 şi 3)  şi două structuri TVS. 

 

 

Fig. 23. Alterarea câmpului de viteze Doppler 
(elevaţie 1.5) 

 
 

Datorită prezenţei TBSS, doar MESO 3 
este identificat corect, în timp ce MESO 2, 
MESO 1 şi cele două TVS sunt datorate 
puternicelor forfecări false induse în câmpul 
vitezelor de către TBSS. Astfel, se observă în 
figura 23 (elevaţia 1.5) că, în zona ocupată de 
TBSS, vitezele sunt negative (contaminare cu 
vitezele verticale de cadere a greloanelor) şi în 
plan orizontal se obţine un gradient suficient de 
puternic astfel încât să fie etichetat cu un 
MESO, sau chiar cu un TVS. 

 

 

Fig. 24. Lărgimea spectrală (elevaţie 0.5) 

Figura 24 reprezintă lărgimea spectrală la 
elevaţia de 0.5 surprinsa la aceeaşi oră cu WSR-
98D Bobohalma. Valorile mari din centrul 
imaginii, adică zona colorată cu brun, sunt 
asociate cu TBSS. 

 
d) Interacţiunea TBSS – MESO 
 
În plus faţă de cazurile studiate anterior se 

poate întâlni o a patra interacţiune posibilă în 
câmpul vitezelor Doppler, şi anume atunci când 
TBSS se suprapune peste un mezociclon. Acest 
mezociclon poate să fie sau poate să nu fie 
asociat cu furtuna răspunzătoare de apariţia 
TBSS (funcţie de poziţia hidrometeorilor în 
curentul ascendent şi de prezenţa altor 
mezocicloni), figura 25. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 25. Interacţiunea dintre structura MESO şi TBSS 
în câmpul vitezelor radiale Doppler: a) viteze pozi-
tive pentru TBSS, iar b) viteze negative. Convenţia 

de culori Doppler este: roşu pentru viteze ce se 
îndepărtează de radar, iar verde pentru viteze ce se 

apropie de radar, (Carbunaru, Stan-Sion and 
Antonescu, 2008) 

 

În figura de mai sus am considerat 
existenţa unei rotaţii ciclonice reprezentate prin 
cuplul maximelor verde-roșu și am presupus că 
furtună care generează rotaţia ciclonică prezintă 
şi o structură de TBSS, ce se suprapune doar 
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peste vitezele negative Doppler ale mezo-
ciclonului. După cum se poate observa în primul 
caz, vitezele pozitive din TBSS maschează 
vitezele negative ale MESO şi poate creea un 
gradient nerealist în viteze, care poate genera un 
nou MESO. În al doilea caz, TBSS nu face decat 
să contribuie la mărirea vitezelor Doppler 
negative din eticheta MESO. 

Celelalte cazuri sunt prezentate în                  
figura 26, în care avem diverse interacţiuni 
dintre MESO şi TBSS. Faţă de figura 
precedentă, aici radarul RDA este prezentat 
simbolic, deoarece nu este pe direcţia TBSS. 

 

 
Fig. 26. Cazuri posibile de interacţiune,  

(Carbunaru, Stan-Sion and Antonescu, 2008) 
 
 

Legenda culorilor este următoarea: galben 
(viteze pozitive), roşu, albastru, verde (viteze 
negative). 
 
 
CONCLUZII 

● Din analiza câmpului de viteze radiale 
Doppler in zona TBSS se pot obţine 
informaţii privind viteza de cădere a 
greloanelor de grindină şi dimensiunile 
acestor greloane. Prezenţa grindinei de mari 
dimensiuni este asociată cu prezenţa 
structurii de TBSS, deşi există situaţii în 
care, din lipsa staţiilor meteorologice, nu s-a 
raportat prezenţa ei la sol. Studiile privind 
interacţiunea dintre greloanele de grindină şi 
fasciculul radar aduc lămuriri privind 
posibilitatea utilizării algoritmilor bazaţi pe 
ipoteza că vântul radial Doppler este o 
reflectare a câmpului real de viteze din 
interiorul norului. Aceste concluzii ne pot 
face să privim cu circumspecţie aplicarea 
algoritmilor TVS în situaţiile în care poate fi 
prezentă grindina de mari dimensiuni. 

● Metoda prezentată în această lucrare este o 
metoda de a estima caracteristici ale 
grindinei prin măsurători de la distanţă şi 
poate fi folosită în completarea informaţiilor 
aflate la dispoziţia previzionistului in mediul 
operaţional. 
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Rezumat: Această lucrare analizează cauzele ce au determinat precipitaţiile abundente din 
perioada 2-3 iunie 2016. Caracteristicile deosebite sunt ploile însemnate cantitativ, care în decurs 
de 24 de ore au însumat la nivel local 50...60 l/mp, iar pe arii restrânse, peste 100 l/mp, fapt ce a 
determinat inundaţii în partea central-sudică a Moldovei pe areale extinse, iar ulterior alunecări de 
teren. Ploile abundente din această perioadă au fost generate de prezenţa unui sistem frontal bine 
organizat, care ulterior în cursul nopţii de 2/3.06.2016 s-a oclus pe regiunea Moldova. Sistemele 
frontale aferente unei depresiuni de origine mediteraneeană au înaintat lent pe o traictorie de la 
sud-vest la nord-est. Amploarea pagubelor produse a survenit şi ca urmare a două episoade de 
vreme severă de la sfârşitul lunii mai 2016, în perioada 24-31.05, iar excesul de umiditate din sol a 
contribuit la amplificarea inundaţiilor ulterioare.  

Cuvinte cheie : blocaj atmosferic,  convergenţă, advecţie rece, precipitaţii excedentare 

 
 
 

INTRODUCERE 
 
La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 
2016, după zile de ploi torențiale în Europa 
Centrală, inundațiile au afectat zeci de localități 
din Austria, Belgia, Franța, Germania, 
Republica Moldova și România.  

În România, prima lună calendaristică de 
vară, luna iunie, conform datelor observaţiilor 
multianuale, este cunoscută pe aproape întreg 
teritoriul ţării, drept cea mai bogată în precipi-
tații din an. Cantitatea medie lunară  de  precipi-
taţii pe teritoriul ţării constituie 62-95 l/mp, 
iar numărul zilelor cu precipitaţii este de 10-13. 
Cea mai mare cantitate de precipitaţii lunară a 
atins 330 l/mp (Brăneşti, r. Rîşcani, 1985), iar 
cea mai mare cantitate zilnică, 193 l/mp (Valea 
Rusului, r. Făleşti, 1985).  

În Moldova, luna iunie 2016 a debutat cu 
o vreme instabilă, iar precipitaţiile cumulate în 

24 de ore au depăşit precipitaţiile medii lunare 
comparativ cu norma climatologică (fig.1).  

Fig. 1. Precipitații medii lunare înregistrate   
în Moldova în intervalul 2016.06.01-2016.07.01 

(date ANM) 
 

Precipitații medii lunare înregistrate în 
Moldova în intervalul 2016.06.01-2016.07.01 
comparativ cu normala climatologică: 

 

 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

Normala (1961-1990) 25.6 25.3 27.4 48.9 68.9 88.9 82.5 60.3 42.0 28.4 32.1 27.4 

Normala (1971-2000) 20.2 21.6 26.7 49.8 69.0 88.3 80.7 63.6 49.4 34.6 30.7 27.7 

Normala (1981-2010) 22.0 22.5 29.4 46.1 61.6 83.8 83.0 62.4 48.8 36.6 30.2 29.5 

2016/06/01 2016/07/01 NA NA NA NA NA 133.4 0.0 NA NA NA NA NA 

Abatere (1961-1990) NA NA NA NA NA 44.5 -82.5 NA NA NA NA NA 

Abatere (1971-2000) NA NA NA NA NA 45.1 -80.7 NA NA NA NA NA 

Abatere (1981-2010) NA NA NA NA NA 49.6 -83.0 NA NA NA NA NA 
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Din analiza frecvenței pe trepte de valori 
asupra regimului precipitațiilor maxime căzute 
în 24 de ore care depășesc 100 l/mp, se constată 
creșteri semnificative pentru ecartul de                
100-160 l/mp, dar nu lipsesc nici treptele de 
181-200 l/mp în 24 de ore sau peste 200 l/mp în 
24 de ore. După anul 2000, în timpul marilor 
viituri din anii 2004, 2005 și 2008 s-au 
înregistrat numeroase situații cu cantități de 
precipitații situate în jur de 200 l/mp în 24 de 
ore. Astfel de precipitații torențiale condițio-
nează formarea unor viituri de amploare în 
spațiul hidrografic Siret.  

În data de 2 iunie, pentru Moldova era în 
vigoare o atenţionare cod portocaliu pentru 
judeţele Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, 
Botoşani, Iaşi, Vaslui, iar judeţul Galaţi se afla 
sub cod galben, vizând instabilitate atmos-  
ferică accentuată şi ploi însemnate cantitativ, 
valabilă în intervalul  02 iunie, ora 13 – 03 iunie, 
ora 21. Vremea a devenit în general instabilă            
în cursul zilei. Instabilitatea atmosferică s-a 
manifestat prin înnorări, temporar accentuate, 
averse cu caracter torenţial, însoţite de descăr-
cări electrice. Cantităţile de apă (fig. 2) au 
depăşit frecvent 25 l/mp, local 50 l/mp, cu 
precădere  pe raza judeţelor Neamţ, Bacău, 
Vrancea și Galați, iar punctiform 100 l/mp   
(jud. Neamț – Roman: 157.6  l/mp,  Nicolae 
Bălcescu: 154.7 l/mp; jud. Bacău – Solonț:   
144 l/mp, Goioasa: 93.5 l/mp, jud. Vrancea – 
Adjudu Vechi: 134.8 l/mp, Feldioara:                  
120.6 l/mp, Adjud: 116 l/mp, Ciuruc:                  
103.2  l/mp, Galbeni: 91.3 l/mp; jud. Vaslui – 
Dumești: 100.2 l/mp, jud. Galați – Tecuci: 
105.2 l/mp). 

 

Fig. 2.  Cantitatea de precipitații în intervalul  
02.06 ora 06:00 UTC – 03.06.2016 ora 06:00 UTC 

(date ANM) 
 
 

DATE ȘI METODE 
 
Pentru studiul de caz din perioada 2-3 iunie 
2016 au fost analizate date de observaţie, 
respectiv hărţi sinoptice, imagini satelitare,   
hărţi la mezoscară, observaţii de la staţiile 
meteorologice din cadrul CMR Iaşi, date 
preluate de la Administraţia Bazinală de Apă 
Siret şi Administraţia Bazinală de Apă Prut. De 
asemenea au fost analizate ieşiri ale modelelor 
numerice de prognoză de arie limitată COSMO, 
ALADIN, ALARO. A fost interpretat contextul 
sinoptic generator al elementelor de vreme 
diagnosticate, prin analiza câmpului baric de la 
nivelul solului, a geopotenţialului de la nivelul 
500 hPa, a temperaturii de la nivelul 850 hPa    
şi umezelii relative de la 1000 hPa, folosind 
hărţile de la Centrul European ECMWF, dar şi 
hărţile satelitare de la EUMETRAIN. 
 
 
CONTEXTUL SINOPTIC GENERAL 
 
Inundațiile la scară largă din Europa au fost 
generate de o configurație de blocaj atmosferic, 
determinată de extinderea și persistența unui 
anticiclon puternic deasupra latitudinilor medii 
timp de mai multe zile, cu extindere pe întreaga 
coloană troposferică, fapt ce a împiedicat circu-
lația zonală și a transformat-o într-o circulație 
meridianală, iar traiectoria ciclonului din sud-
vestul Europei, de origine mediteraneeană, a fost 
deviată de la direcția obișnuită vest-est. O zonă 
de înaltă presiune generată spre nord peste estul 
Atlanticului de Nord se întindea de la est de 
Groenlanda, spre Scandinavia.  

Dorsala Anticiclonul Scandinav s-a extins 
până în sudul Peninsulei Iberice. În același  
timp, pe Europa de Vest acționa un vortex 
ciclonic, cu un nucleu bine conturat, având 
valori ale geopotențialului de 568 damgp la 
nivelul de 500 hPa și cu corespondent pe toată 
coloana troposferică. Această formațiune barică 
a dominat vestul Europei timp de mai multe  
zile, datorită alimentării cu aer cald și umed    
din Marea Mediterană, în timp ce pe partea 
posterioară continua advecția de aer rece, 
alimentând astfel sistemul convectiv. Din cauza 
acestui model de blocare extremă, ciclonul 
extins pe toată coloana troposferică a rămas 
relativ staționar, astfel încât instabilitatea  
atmosferică accentuată a persistat timp de câteva 
zile. Sistemele frontale aferente depresiunii de 
origine mediteraneeană s-au mișcat extrem de 
lent datorită blocării de la nivelul fluxului jet, 
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ceea ce a produs precipitații record în diverse 
părți ale Franței și Germaniei. 

În situația dată, blocajul atmosferic a fost 
de tipul OMEGA BLOCK (fig. 3), care este 
unul dintre cele mai severe tipuri de blocaje 
atmosferice (se aseamănă cu litera grecească 
omega, iar la nivelul de 500 hPa este cel mai 
bine pus în evidență).  
 

Fig. 3. Model conceptul OMEGA BLOCK 
 

Un talveg cu presiune coborâtă se extinde 
peste Europa de Nord şi Centrală până în Marea 
Mediterană. Acest talveg imens este flancat pe 
două laturi de presiuni ridicate spre Atlantic şi 
spre Europa de Est. Din partea de nord a 
Atlanticului, în direcţie sud-estică, porneşte o 
zonă frontală care străbate sudul Franţei şi 
Marea Mediterană ajungând până în regiunea 
Mării Negre. Ciclogeneza din Golful Genovei 
este favorizată de această macrocirculaţie. 

Ploile abundente s-au soldat cu patru 
morți și circa zece răniți în Germania, precum și 
cu pagube în Franța și Belgia, cu drumuri 
blocate, case inundate și chiar o închisoare 
evacuată. În nord-estul Franței (în apropiere de 
granița cu Belgia), în decurs de 24 de ore, a 
plouat torențial cât ar fi trebuit să plouă șase 
săptămâni. La Paris a fost înregistrată o cantitate 
record de precipitații, cea mai însemnată din 
1873 încoace. Apele Senei care au crescut cu 
șase metri peste nivelul normal (cel mai înalt 
nivel din ultimii 35 de ani), s-au infiltrat în 
rețeaua de transport subteran, autoritățile fiind 
nevoite să închidă o linie de metrou. Meciurile 
turneului de tenis de la Roland Garros au fost 
date peste cap, iar muzeele Luvru și d'Orsay au 
fost închise pentru ca angajații să poată evacua 
operele de artă, amenințate de nivelul ridicat al 
apelor Senei. Într-un parc la Paris, 11 persoane 
au fost rănite de fulgere, majoritatea dintre ei 
fiind copii. 

Blocajul atmosferic care a generat 
inundaţiile istorice din vestul Europei a afectat şi 
România. Formațiunea barică din sud-vestul 

Europei a înaintat treptat pe o traictorie trans-
balcanică, astfel încât în cursul nopții de                  
1/2 iunie, aborda teritoriul țării noastre (fig 4). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4. a) EUMETRAIN Imagine satelit IR10.8 și 
câmpul de presiune la sol, b) Airmass RGB din 

2.06.2016 h00  
 
 

În sud-estul României acţiona încă o masă 
de aer cald din nord-vestul Africii, continental 
tropicală, care pe parcusul zilei de 02.06 a fost 
treptat dislocată de fluxul de aer uşor mai rece 
de origine maritim tropicală, ce înainta spre 
nord-estul continentului. În aceste condiţii şi    
pe un fond de umezeală ridicat, în jumătatea de 
sud a Moldovei, în prima parte a zilei de 2 iunie, 
instabilitatea atmosferică a fost accentuată. 
Suparafaţa de separaţie dintre cele două tipuri    
de mase cu caracteristici diferite corespunde 
zonei barocline la scară sinoptică, care în cursul 
dimineţii de 02.06 s-a manifestat prin pătrun-
derea frontului cald pe centrul Moldovei, urmată 
de pătrunderea treptată a frontului rece. 

În data de 2 iunie 2016, la ora 00 UTC, 
situația sinoptică la sol se prezenta astfel: partea 
central-sudică a Europei se afla într-un câmp de 
presiune scăzută cu valori de sub   1015 hPa, cu 
un centru de 1010 hPa pe Germania, în timp ce  
jumătatea de nord a Europei se afla sub infuența 
unui câmp de presiune ridicată, cu o valoare la 
centru de de 1035 hPa situat în sudul Islandei. 
(Acest câmp de presiune ridicată blochează în 
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toată această perioadă zona depresionară din 
sudul continentului). La ora 06 UTC (fig. 5), 
situația sinoptică la sol se menține, iar jumătatea 
de sud a țării se afla sub influența unui pasaj 
frontal bine evidențiat, care va înainta treptat 
spre Moldova.  La ora 12 UTC și ora 18 UTC se 
evidențiază un nucleu de 1010 hPa în jumătatea 
de sud a țării, iar Moldova se afla sub influența 
unui front oclus care staționează pe centrul 
regiunii. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 5. Câmpul de presiune la sol cu fronturi şi 
imagine satelit IR – analiza ZAMG la 2.06.2016  

a) ora 06 UTC şi b) ora 12 UTC 
 
 

În sud-estul ţării acţiona încă o masă de 
aer cald din nord-vestul Africii, continental 
tropicală, care pe parcusul zilei de 02.06 a fost 
treptat dislocată de fluxul de aer mai rece de 
origine maritim tropicală, ce înainta spre nord-
estul continentului. În aceste condiţii şi pe un 
fond de umezeală ridicat, în jumătatea de sud a 
Moldovei, în prima parte a zilei de 2 iunie, 
instabilitatea atmosferică a fost accentuată. 
Suprafaţa de separaţie dintre cele două mase cu 
caracteristici diferite corespunde zonei barocline 
la scară sinoptică, care în cursul dimineţii de 
02.06 s-a manifestat prin pătrun-derea frontului 
cald pe centrul Moldovei, urmată de pătrunderea 
treptată a frontului rece. Masa de aer cald 
advectată în sudul Moldovei, parametrul frontal 
redă poziţia frontului la ora 06.  

Poziţia frontului este bine conturată de 
parametrul frontal (fig. 6 a), iar zona baroclină 
este pusă în evidenţă de temperatura de advecţie 
la 850 hPa, evidentă în sud-estul ţării (fig. 6 b). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 6. EUMETRAIN Imagine satelit IR10.8 
02.06.2016 h06: a) Parametru Frontal și  
b) temperatura de advecţie la 850 hPa 

 

Pe fondul unor valori ridicate ale 
temperaturilor în cursul zilei de 1 iunie 2016, 
când maximele zilei s-au încadrat între 26 de 
grade la Suceava, Rădăuţi, Târgu Neamţ, 
Ştefăneşti, Cotnari, Negreşti şi 30 de grade la 
Focşani, în următoarea zi, vremea s-a răcit 
accentuat, astfel încât în nordul Moldovei abia 
dacă s-au atins 17 de grade, iar în sud, la 
Focşani, temperatura maximă a fost de 26 de 
grade. Advecţia rece a început să se manifeste 
de la primele ore ale dimineţii, masa de aer rece  
pe toată coloana troposferică extinsă s-a 
evidenţiat încă din cursul nopţii de 1/2.06.2016. 

În noaptea de 2/3.06.2016, nucleul de 
1010 hPa s-a deplasat ușor spre Marea Neagră, 
poziționându-se în bazinul vestic al Mării Negre 
și antrenând pe Moldova o circulție nord-estică 
(fig. 7). În dimineața zilei de 3 iunie, nucleul a 
avut o ușoară mișcare retrogradă, iar masa adusă 
a avut un aport de umezeală ridicat.  
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a) 

 
b) 

Fig. 7. Model numeric ECMWF. Presiunea la  
nivelul mediu al mării şi temperatura la nivelul de 

850 hPa ora 00 UTC valabil pentru 2.06.2016  
a) ora 06 UTC şi b) ora 12 UTC 

 
 

La 500 hPa (fig. 8), în data de 02.06 la 
ora 00 UTC, era bine pus în evidență un nucleu 
închis de tip cut-off, poziționat pe Austria, care 
ulterior s-a extins în partea central-sudică a 
continentului.  

La ora 12 UTC, s-au format trei nuclee 
depresionare, din care unul afecta vestul ţării. 
Acest cut-off avea corespondent pe toată 
coloana troposferică, astfel încât situația era 
asemănătoare și la nivelul de 300 hPa (fig. 9). 

La nivelul de 200 hPa (fig. 10), în cursul 
zilei de 02.06 se remarcă advecția de vorticitate 
pozitivă, îndeosebi în sudul Moldovei și zona  
de munte, apoi noaptea, această advecție a 
continuat și în restul regiunii. Advecția de 
vorticitate pozitivă are loc la ieșirea din jet, pe 
partea stângă. 

Vorticitatea, măsură microscopică a rota-
ției într-un fluid, este un vector definit ca rotorul 
vitezei. Variațiile în vorticitate sunt legate de 
convergență și divergență, care la rândul lor sunt 
legate de mișcarea verticală.  

 
a) 

 
b) 

Fig. 8. Model numeric ECMWF, temperatura T şi Z 
la 500 hPa baza 2.06.2016 ora 00 UTC valabil pentru 

2.06.2016: a) ora 06 UTC şi b) ora 12 UTC 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 9. Model numeric ECMWF. Temperatura T şi Z 
la 300 hPa baza 2.06.2016 ora 00 UTC valabil pentru 

2.06.2016: a)  ora 06 UTC şi b) ora 12 UTC 
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a) 

 
b) 

Fig. 10. Model numeric ECMWF,  Turbion Potenţial 
la  200 hPa valabil pentru 2.06.2016: a) ora 12 UTC 

şi b) 03.06 ora 00 UTC 
 
 

Între vânt şi curgerea verticală a aerului 
există o strânsă legătură. Termenul de 
divergență se referă în general la divergența 
orizontală a vântului. 

Viteza verticală este un parametru care   
se calculează pentru că este legat de formarea și 
disiparea norilor și precipitațiilor, de variația 
stabilității atmosferice și a presiunii la suprafață. 
Divergența se poate calcula din măsurătorile    
de vânt de la sateliți sau din datele de la 
radiosonde. 

Unitatea de măsură pentru divergență este 
s–1, aceeași ca pentru viteza unghiulară. Valorile 
tipice sunt de ordinul 10–5 s–1.  

Conform meteorologului englez William 
Henry Dines (1885-1927) (care a dedus pentru 
prima dată relația dintre divergența sau 
convergența câmpului orizontal al vântului și 
mișcarea verticală și variațiile în presiune), la 
nivelul unde divergența schimbă semnul, ea este 
egală cu zero. Acest nivel, numit nivel de 
nedivergență, experiența a arătat că se situează 
la aproximativ 500-600 hPa. Conform raționa-
mentului lui Dines, nu este posibil ca divergența 

să fie constantă cu înălțimea în atmosferă. El a 
tras concluzia că trebuie să existe în atmosferă 
cel puțin două straturi cu profile ale divergenței 
opuse, convergența dintr-un strat să echilibreze 
aproximativ divergența din celălalt și variația 
netă a presiunii la suprafață datorită diferențelor 
nete, relativ mici. Aceasta a condus la conceptul 
modelului cu două straturi. 

Mișcarea pe verticală determinată de 
convergența de la nivelul inferior măreşte poten-
țialul dezvoltării furtunilor (când şi alți factori, 
precum instabilitatea, sunt favorabili). 

Divergența câmpului de vânt exprimă 
viteza de pierdere a aerului din unitatea de 
volum. Divergența negativă, numită conver-
gență, exprimă viteza de acumulare a aerului. 

Convergența din jumătatea de sud a 
Moldovei este bine pusă în evidență de câmpul 
vântului, atât la nivelul solului, cât și la nivelul 
de 850 hPa (fig. 11).  

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 11. EUMETRAIN. Imagine satelit IR10.8 
convergența și divergența din 02.06.2016 ora 12 la 

nivelul de: a) 1000 hPa și b) 500 hPa 
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De asemenea, din analiza modelului de 
arie limitată COSMO, reiese și umezeala 
ridicată la nivelul de 850 hPa. Câmpul vântului 
pe cele două nivele atestă apariția unei zone 
depresionare (fig. 12), iar circulația a permis 
dezvoltarea zonei de convergență în direcția 
vântului la sol. Această linie de convergență a 
constituit mecanismul de forcing la mezoscară. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 12.  COSMO a) Viteza vântului la 10 m la ora 14 UTC 
din 02.06.2016, inițializare 02.06, ora 00 UTC; b) Viteza 

vântului la 850 hPa și umezeala, la ora 12 UTC din 
02.06.2016, inițializare 02.06, ora 00UTC 

 

 
CONTEXTUL MEZOSCALAR 
 
Analiza modelului Aladin (fig. 13) evidențiază 
existența unei arii cu valori mari de CAPE 
(energia potențială convectivă disponibilă), de 
până la 2500 J/Kg în sudul Moldovei, iar în 
această zonă de asemenea și convergența de 
umezeală are gradientul mare. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 13. Estimarea valorilor CAPE și a convergenţei 
de umezeală (MOCON) pentru 02.08.2016,  

ora 12.00 UTC – anticipaţia modelului ALADIN, 
baza 02.06 h 00 

 
 

În diagrama Skew-T de la Cosmo   (fig. 
14) realizată pentru oraşul Bacău în diferite 
momente, poate fi urmărită evoluţia în altitudine 
a principalilor indicatori termici, cum ar fi 
temperatura şi punctul de rouă. Din analiza 
profilului vertical reiese umezeala ridicată, mai 
puțin la nivelul de 700 hPa la ora 06, iar 
forfecarea în troposfera joasă și medie, era în 
general slabă, multidirecțională, circulația 
prepon-derent estică-nord-estică, iar la altitudini 
mari circulația era sudică.  

Suprapunerea tuturor ingredientelor care 
au dus la inițierea și amplificarea convecției, 
respectiv linia de convergență, jetul de nivel   
jos ce avea o componentă sudică, fluxul de 
umezeală, CAPE împreună cu cvasistațio-
naritatea condițiilor la scară sinoptică. 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2016 

 21

 
a) 

 
b) 

Fig. 14.  COSMO Diagrama Skew-T, Bacău din data 
de 02.06, baza 00:00 UTC pentru: a)  ora 06 UTC şi 

b)  ora 12 UTC 
 
 

Astfel, în câteva ore, în sudul Moldovei   
s-au acumulat cantități mari de precipitații    
într-un timp relativ scurt, iar persistenţa 
frontului oclus mai mult de 24 de ore a dus la 
acumularea unor cantităţi, care în partea central-
sudică a Moldovei au depăşit 100 l/mp. Ca 
urmare a ploilor torenţiale au fost viituri rapide 
pe râurile mici care au avut ca efect inundaţii 
locale, dar și creşteri de debite şi niveluri pe 
râurile din bazinele hidrografice din zonă, cu 
depăşiri ale cotelor de pericol. 

Modelele numerice de arie limitată 
COSMO şi Aladin (iniţializarea 02.06.2016 ora 
00 UTC) estimau în 24 de ore cantităţi în partea 
central-sudică a Moldovei de   peste 50 l/mp, iar 
pe areale restrânse peste 100 l/mp (fig. 15). 

Modelul numeric global ECMWF 
(iniţializarea 02.06.2016 ora 00 UTC) estima 
până la ora 12  cantităţi cumulate în 6 ore de 
peste 30 l/mp în sudul Moldovei (fig. 16). 
Următoarele hărţi, din 6 în 6 ore, până în 

dimineaţa zilei de 03.06, atestă acumularea în 
continuare a unor cantităţi istorice aproximativ 
pe aceeaşi zonă, partea central-sudică a 
Moldovei. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 15. Cantitățile de apă cumulate în 24 de ore 
pentru intervalul 02.06 ora 06 – 03.06 ora 06 estimate 

de modelele:  a) ALADIN și b) COSMO, baza 
02.06.2016 ora 00 

 
 
Modelul conceptual al situaţiei la 

mezoscară din 2 iunie ora 06 UTC, capabil să 
explice condiţiile ce au determinat situaţia 
critică este transpus în harta din figura 17. 
Aşadar, existenţa nucleului ciclonic din 
altitudine a furnizat energia ascensională pentru 
dezvoltarea convecţiei,  evoluţia nucleului rece 
asociat, peste dorsala termică din troposfera 
joasă a mărit gradientul termic vertical, 
instabilizând tot mai mult coloana de aer în 
prima parte a zilei de 2 iunie. Apoi, persistenţa 
nucleului ciclonic în zona bazinului vestic al 
Mării Negre şi mişcarea sa uşor retrogradă, au 
provocat inundaţiile din Moldova de la începutul 
lunii iunie. 
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CARACTERISTICI RADAR 
 
Inundaţiile din Moldova din intervalul              
02-03 iunie au fost determinate de cantităţile 
mari de precipitaţii căzute în bazinul Siret pe 

parcursul a 24 de ore. La începutul intervalului 
în partea central-sudică a Moldovei, instabili-
tatea atmosferică a fost accentuată, iar precipi-
taţiile care au căzut ulterior, au dus la amplifi-
carea efectelor catastrofale.  

 
                    a)                                  b)                                   c)                                     d) 

Fig. 16. Estimarea modelului ECMWF cu privire la distribuţia şi cantităţile de precipitaţii din 6 în 6 ore, 
baza 02.06. ora 00 UTC pentru a) ora 12 UTC din 02.06,  b) ora 18 UTC din 02.06, c) ora 00 UTC din 

03.06 şi d) ora 06 UTC din 03.06 
 
 

 

Fig. 17. Harta mezoscalară compusă pentru data de 02 iunie 2016 la ora 06 UTC 
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Din date radar, figura 18, la ora                
16:45 UTC, produsul de precipitaţii pe o oră 
indica în nordul judeţului Bacău cantităţi de 
peste 30 l/mp, iar produsul de precipitaţii pe   
trei ore indica în zona oraşelor Comăneşti, 
Moineşti din judeţul Bacău, dar şi zona       
Bicaz din judeţul Neamţ, peste 50 l/mp. În   
zona localităţii Roman, atât la ora 16:45 UTC, 
cât şi la 18:21 UTC se remarcau structuri 
rotaţionale. La ora 18:21 UTC (fig. 19),  
produsul de precipitaţii pe o oră indica la  
graniţa dintre dintre judeţele Vrancea şi      
Galaţi peste 60 l/mp, iar în sud-estul judeţului 
Neamţ, peste 30 l/mp, iar produsul de 
precipitaţii pe trei ore indica la sud de Panciu 

din judeţul Vrancea, peste 100 l/mp, iar la    
nord de Adjud, peste 80 l/mp.  

În 24 de ore produsul de precipitaţii    
USP (fig. 20) indica în dimineaţa zilei de   
03.06, în zona localităţii Roman, în sud-estul 
judeţului Bacău, vestul judeţului Galaţi, dar şi  
în localitatea Bicaz din judeţul Neamţ, cantităţi 
cuprinse între 100 şi 150 l/mp. Ploile au 
continuat şi în ziua următoare, dar la o inten-
sitate mai mică. Astfel, în estul judeţului   
Galaţi, în sud-estul judeţului Bacău, produsul 
radar de precipitaţii USP mai estima cantităţi    
în jurul valorii de 100 l/mp. În cursul nopţii de 
3/4.06, aria precipitaţiilor s-a diminuat 
semnificativ. 

 

 
 

 
                 a)                                         b)                                      c)                                       d) 

Fig. 18.  Radar Bârnova, WSR-98D, ora 11:43 UTC din 02 iunie 2016 
a) precipitaţii o oră; b) precipitaţii 3ore; c) Reflectivitatea la elevaţia de 0,5 grade;  

d) Base Velocity, elevaţie 0,5 grade 
 
 
 

 
                 a)                                         b)                                      c)                                       d) 

Fig. 19. Radar Bârnova, WSR-98D, ora 18:21 UTC din 02 iunie 2016 
a) precipitaţii o oră; b) precipitaţii 3ore; c) Base Velocity, elevaţie 0,5 grade  

d) Reflectivitatea la elevaţia de 0,5 grade 
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a) 
 

 
b) 

Fig. 20. Radar Bârnova, WSR-98D, ora 06 UTC; 
Precipitaţii cumulate în 24 ore din intervalul: 

a) 02-03 iunie 2016; b) 03-04 iunie 2016 
 
 

Precipitațiile excedentare din 2-3 iunie 
2016 au fost generate și de relieful specific din 
partea central-sudică a Moldovei în spațiul 
hidrografic Siret. Acesta este situat pe versantul 
de est al Carpaților Orientali și de Curbură și în 
jumătatea vestică a Podișului Moldovei. Situația 
geografică influențează regimul precipitațiilor și 
cel al curgerii.  

Particularitățile hidroclimatice au un rol 
decisiv în formarea viiturilor. Acestea, în 
condițiile climatului temperat-continental, 
specific versantului estic al Carpaților Orientali 
și Podișului Moldovei și pe fondul tendinței de 
încălzire globală, modifică regimul hidrologic al 
cursurilor de apă din această zonă geografică, 
astfel încât amploarea viiturilor în ultimii ani a 
crescut semnificativ. Dintre modificările aduse 
mediului înconjurător, influențele cele mai 
negative și complexe le au despăduririle, care au 
potențat efectele negative prin modificarea 
caracteristicilor climatului zonei; astfel, a 
crescut și gradul de torențialitate al 
precipitațiilor în ultimii ani. 

CONCLUZII 
 

Ploile abundente din această perioadă au fost 
generate de prezenţa unui sistem frontal bine 
organizat. Situaţia sinoptică prezentată este 
deosebit de importantă prin modul de evoluţie 
lentă, cu perioade de staţionaritate, unele 
intervale de retrogradare, asociate şi cu perioade 
de instabilitate atmosferică accentuată, cea ce a 
contribuit la alternanţa între perioade de toren-
ţialitate a precipitaţiilor cu perioade de ploi 
continue, iar efectele au fost acumularea de 
cantităţi foarte mari. Acestea, la nivel local, au 
însumat 50...60 l/mp, iar pe arii restrânse, peste 
100 l/mp, fapt ce a determinat inundaţii în partea 
central-sudică a Moldovei pe areale extinse, iar 
ulterior alunecări de teren. Amploarea pagubelor 
produse a survenit şi ca urmare a două episoade 
de vreme severă de la sfârşitul lunii mai 2016,  
în perioada 24-31.05, iar excesul de umiditate 
din sol a avut un rol important în derularea 
evenimentelor.  

 

EFECTELE FENOMENELOR HIDRO-
METEOROLOGICE 
 

Inundaţiile devastatoare au lăsat urmări grave   
în Moldova. În urma precipitaţiilor abundente 
înregistrate şi a revărsării unor cursuri de apă,  
au fost afectate 89 de localităţi din judeţele 
Bacău, Neamţ,  Suceava, Vrancea și Galaţi. 
Două persoane și-au pierdut viața după ce au 
fost luate de viituri, apa depăşind în unele   
locuri chiar şi un metru înălţime. Peste două  
sute de persoane au fost evacuate și salvate     
din situații de urgență de către structurile      
MAI.  

În judeţul Bacău, un bărbat în vârstă     
de 41 de ani din localitatea Livezi a murit, după 
ce a fost luat de o viitură, în timp ce trecea o 
punte spre locuința sa și peste o sută de persoane 
au fost evacuate preventiv din localităţile 
Mărgineni, Helegiu, Brătila şi Livezi. În oraşele 
Slănic Moldova, Moinești, Comănești au fost 
inundate mai multe cartiere, deasemenea energia 
electrică a fost întreruptă în municipiul Moinești 
și alte șase localități, precum și inundarea unei 
stații de transformare, iar o conductă de gaze ce 
alimenta localitățile Zemeș și Solonț a fost 
ruptă.  

Circulaţia a fost  închisă pe drumul 
național dintre municipiile Moineşti și Bacău,  
în zona localității Leontinești, unde drumul a 
fost rupt, iar circulația feroviară a fost   
întreruptă pe ruta Iași – Adjud, respectiv    
Bacău – București, pentru decolmatare. 
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În județul Vrancea, în localitatea 
Ruginești, un bărbat de 70 de  ani, a murit,   
după  ce, căzut de pe bicicletă, a fost luat de 
apele unui canal colector umflate de o viitură. 
Peste 170 de gospodării din oraşele Adjud, 
Odobeşti şi Mărăşeşti şi 11 comune au fost 
afectate de inundaţii.  

Circulaţia a fost închisă pe Drumul 
Naţional 2 (European 85), sectorul Domneşti-
Adjud, în urma ieşirii din matcă a râului   

Trotuş, de asemenea a fost închisă și circulaţia 
feroviară pe Magistrala 500 Bucureşti-Suceava. 
  În judeţul Neamţ, 64 de persoane au    
fost evacuate din localităţile Straja, Tarcău        
şi Hangu și patru localități au ramas fără    
curent electric, iar în judeţul Galaţi, au fost      
evacuate preventiv, 19 persoane din zonele      
cu risc major de inundații din localitatea 
Brahasești. 
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ANALIZA ESTIMĂRILOR MODELELOR NUMERICE DE 

PROGNOZĂ ÎN CAZUL EVOLUȚIEI ATIPICE A VREMII ÎN 
DOBROGEA, ÎN INTERVALUL 6-8 IANUARIE 2016 

 
Ioana Iancu 

Administrația Naţională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
oana5874@yahoo.com 

 
Rezumat: În această lucrare este analizată situația meteorologică din zona Dobrogei în intervalul  
6-8 ianuarie 2016, când un ciclon mediteranean urmând o combinație între traiectoriile clasice 
transbalcanice 4c și 2b (Șorodoc, 1962), a ajuns în zona Dobrogei și vestul Mării Negre și a 
determinat cantități importante de precipitații sub formă lichidă, care au topit stratul existent de 
zăpadă, depus în zilele de 4 și 5 ianuarie. Frontul cald aferent acestei depresiuni și advecția caldă 
au determinat creșterea temperaturilor aerului și solului, astfel încât precipitațiile au fost sub formă 
de ploaie și nu s-a mai format polei. Episodul a fost atipic, neînregistrându-se fenomenul de viscol 
caracteristic, de regulă, acestei configurații barice. Totodată, s-a realizat o analiză a gradului de 
realizare a estimărilor modelelor numerice de prognoză utilizate în mod curent în activitatea 
operativă. 
 
Cuvinte cheie: episod atipic, Oscilaţia Nord Atlantică, precipitaţii însemnate cantitativ, 
intensificări de vânt 
 
 

INTRODUCERE 
 
În luna decembrie 2015 câmpul baric care a 
acoperit sud-estul continentului european a fost 
predominant anticiclonic, aşa cum prognoza și 
modelul ECMWF la începutul lunii (fig. 1),     
iar în altitudine au predominat dorsale de 
geopotențial. În aceste condiții, Dobrogea a fost 
aproape lipsită de precipitații, evenimentele 
meteorologice au fost rare, iar vremea a fost în 
majoritatea zilelor lunii mai caldă decât 
normalul climatologic ale acestei perioade, cu 
temperaturi maxime ale aerului care au ajuns 
până la 17 grade.  
 

 

Fig. 1. Medierea câmpului baric pentru luna 
decembrie 2015 (hPa), 

 sursa: site adaptări statistice GVPAS ANM 
 

În figura 2 se observă abaterea cantităților 
de precipitații a lunii decembrie 2015 față de 
perioada de referință 1981-2010, care în 
Dobrogea a fost de 30 mm.  

 

 

Fig. 2. Abaterea cantităților de precipitații a lunii 
decembrie 2015 față de perioada de referință      

1981-2010 (mm), sursa: site adaptări statistice 
GVPAS ANM 

 
 
În figura 3 este reprezentată abaterea 

temperaturii medii lunare a lunii decembrie 
2015 în Dobrogea față de perioada de referință 
1981-2010 (grade Celsius) care este de 1 grad în 
partea de est a regiunii și 2 grade în partea 
continentală. 

 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2016 

 27

 

Fig. 3. Abaterea temperaturii medii lunare a lunii 
decembrie 2015 față de perioada de referință      

1981-2010 (grade Celsius), sursa: site adaptări 
statistice GVPAS ANM 

 
 

Aceleași temperaturi ale aerului peste 
medii, precum și deficitul de precipitații pentru  
luna decembrie 2015 se observă și din graficele 
figurilor 4 și 5. 

 

 

Fig. 4. Temperaturile medii lunare înregistrate în 
Dobrogea comparativ cu normala climatologică. 

Luna decembrie 2015 este remarcabilă prin 
temperatura medie ridicată; sursa: site adaptări 

statistice GVPAS ANM 
 

 

Fig. 5. Precipitații medii lunare înregistrate în 
Dobrogea comparativ cu normala climatologică. 

Luna decembrie 2015 este remarcabilă prin    
deficitul de precipitaţii; sursa: site adaptări    

statistice GVPAS ANM 
 
 

Am corelat aceste abateri de la normele 
de precipitaţii şi temperatură ale lunii decembrie 
cu valoarea medie lunară de excepţie pozitivă a 
Indexului Oscilaţiei Nord Atlantice nemai-
întâlnită în ultimii patru ani, de +2.24 (Tab. 1). 

Şi în luna ianuarie 2016 faza NAO s-a 
menţinut în medie pozitivă, dar la valori mult 
mai mici, de +0.12. În prima săptămȃnă a lunii 
ianuarie faza NAO a fost pozitivă, apoi în 
următoarele două săptămȃni a trecut la valori 
negative (Tab. 2 și fig. 6). 

„Oscilaţia Nord Atlantică presupune 
variaţii de sens opus ale presiunii atmosferice la 
nivelul mării în vecinătatea Islandei (centru 
semipermanent de presiune coborâtă) şi a 
insulelor Azore (centrul maximului barometric 
cunoscut ca anticiclonul azorelor). Aceste 
variaţii determină fluctuaţii în intensitatea 
vânturilor de vest. În câmpul presiunii 
atmosferice, adâncirea (umplerea) depresiunii 
islandeze se produce simultan cu creşterea 
(diminuarea) maximului azoric, configurând 
faza pozitivă (negativă) a Oscilaţiei Nord 

Tabelul 1. Valori lunare medii ale indexului NAO  în ultimii ani, 
 sursa: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml 

 
 Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 
2010 -1.11 -1.98 -0.88 -0.72 -1.49 -0.82 -0.42 -1.22 -0.79 -0.93 -1.62 -1.85 
2011 -0.88 0.70 0.61 2.48 -0.06 -1.28 -1.51 -1.35 0.54 0.39 1.36 2.52 
2012 1.17 0.42 1.27 0.47 -0.91 -2.53 -1.32 -0.98 -0.59 -2.06 -0.58 0.17 
2013 0.35 -0.45 -1.61 0.69 0.57 0.52 0.67 0.97 0.24 -1.28 0.90 0.95 
2014 0.29 1.34 0.80 0.31 -0.92 -0.97 0.18 -1.68 1.62 -1.27 0.68 1.86 
2015 1.79 1.32 1.45 0.73 0.15 -0.07 -3.18 -0.76 -0.65 0.44 1.74 2.24 
2016 0.12            
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Atlantice. Faza pozitivă (negativă) a NAO     
este caracterizată de o intensificare (diminuare) 
a vânturilor de vest, la latitudini medii. 
Intensificarea vânturilor de vest determină, 
iarna, un aport de aer cald, oceanic, peste cea 
mai mare parte a Europei şi o invazie de aer 
rece, de provenienţă arctică peste vestul 
Groenlandei. Diminuarea circulaţiei zonale, 
caracteristică fazei negative a NAO, favorizează 
transportul de mase atmosferice pe direcţia 
nord-sud, determinând, pe de-o parte, pătrunderi 
de aer foarte rece, de origine arctică, iar pe de 
altă parte, circulaţii dinspre sud, cu aport sporit 
de umiditate. În România, faza pozitivă a NAO 
aduce, în general, temperaturi de iarnă mai 
ridicate decât cele obişnuite, în timp ce precipi-
taţiile sunt deficitare” (Busuioc, Caian, Cheval, 
Bojariu, Boroneanţ, Baciu, Dumitrescu, 2010). 

Abia la sfârșitul lunii decembrie, în ziua 
de 29, situația sinoptică s-a schimbat prin 
deplasarea spre zona noastră a unei mase foarte 
reci arctice pe partea anterioară a câmpului 
anticiclonic scandinav și avansul unui talveg de 
geopotențial. S-a ajuns, astfel, în Europa la o 
situație de blocaj de tip omega, caracterizat prin 
existența unei dorsale calde peste centrul 
continentului flancată de talveguri cu mase mai 
reci. În urma trecerii frontului rece din ziua de 
29 decembrie, în Dobrogea au căzut precipitații 
mixte slabe, pe arii extinse, vântul a avut 
intensificări de până la 65 km/h la rafală,          
iar vremea s-a răcit accentuat, diferența fiind    
de aproximativ 9 grade față de ziua precedentă. 
În următoarele zile, avansul de masă rece a 
continuat, iar vremea a devenit deosebit de     
rece pentru acea perioadă (cu maxime de                        

Tabelul 2. Valori zilnice ale indexului NAO  în luna ianuarie 2016, 
ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/cwlinks/norm.daily.nao.index.b500101.current.ascii 

 

Anul Luna Ziua Index NAO  Anul Luna Ziua Index NAO 
2016 1 1 1,104  2016 1 17 -0,624 
2016 1 2 0,892  2016 1 18 -0,551 
2016 1 3 0,546  2016 1 19 -0,382 
2016 1 4 0,271  2016 1 20 -0,305 
2016 1 5 0,075  2016 1 21 -0,285 
2016 1 6 0,165  2016 1 22 -0,080 
2016 1 7 -0,204  2016 1 23 0,082 
2016 1 8 -0,644  2016 1 24 0,325 
2016 1 9 -0,806  2016 1 25 0,962 
2016 1 10 -0,797  2016 1 26 1,583 
2016 1 11 -0,884  2016 1 27 1,835 
2016 1 12 -1,014  2016 1 28 1,745 
2016 1 13 -0,956  2016 1 29 1,539 
2016 1 14 -0,890  2016 1 30 1,180 
2016 1 15 -0,838  2016 1 31 1,027 
2016 1 16 -0,786      

 

 

Fig. 6. Variația indexului NAO  în luna ianuarie 2016, sursa datelor: 
ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/cwlinks/norm.daily.nao.index.b500101.current.ascii 
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–4....–1 grad), noaptea fiind izolat geroasă (cu 
minime de –11...–7 grade).  

Anul Nou a debutat, deci, cu vreme 
deosebit de rece, iar în noaptea de 1 spre            
2 ianuarie 2016 au căzut ninsori locale în   
nordul Dobrogei, datorate atât unui ciclon de  
altitudine, cât şi generării contrastelor mari 
termice pe coasta nordică şi vestică a Mării 
Negre între aerul marin şi masa de aer tot mai 
rece care a avansat odată cu anticiclonul siberian 
extins peste mare parte a Europei (fig. 7 și 8).  

În ziua de 3 ianuarie o depresiune de 
origine mediteraneană a abordat sud-vestul  
României și apoi a afectat şi Dobrogea, mai cu 
seamă în timpul nopții (fig. 8).  

Ninsorile au fost izolate și slabe ziua,  
apoi s-au extins, astfel încât în dimineața zilei de 
4 ianuarie stratul de zăpadă maxim înregistrat în 
Dobrogea era de 7 cm la Ostrov, județul 
Constanța (post pluviometric A.B.A.D.L.).  

 

 

Fig. 7. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa,  2 ianuarie ora 00:00 UTC, analiza model 

ECMWF 
 

 
Fig. 8.  Câmpul de presiune la sol și temperatura la 
850 hPa,  2 ianuarie ora 00:00 UTC, analiza model 

ECMWF 
 

 
Fig. 9. Câmpul de presiune la sol și temperatura la 
850 hPa,  4 ianuarie ora 00:00 UTC, analiza model 

ECMWF 
 
 

În ziua de 4 ianuarie, sub influența 
talvegului extins pe mare al ciclonului 
mediteranean, au căzut în Dobrogea precipitații 
pe arii extinse, ninsori ziua și precipitații mixte 
noaptea, deoarece, în urma advecției calde, 
temperaturile au crescut. Stratul maxim de 
zăpadă a ajuns la 15 cm la Bărăganu, Ciocârlia 
și Topalu în județul Constanța (posturi 
pluviometrice A.B.A.D.L.) și izolat s-a depus 
polei.  

În ziua de 5 ianuarie presiunea a scăzut   
în Dobrogea până la valori de 1000 mb, cu un 
nucleu pe zona Dobrogei care s-a deplasat        
pe mare în cursul zilei (fig. 10). În aceste 
condiții au căzut precipitații mixte slabe și  
izolat s-a depus polei, stratul menținându-se      
la aproximativ aceleași valori ca în ziua 
precedentă. 

 

 
Fig. 10. Câmpul de presiune la sol și temperatura la 

850 hPa,  5 ianuarie ora 12:00, analiza model 
ECMWF 
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În aceste trei zile (3, 4 și 5 ianuarie) în 
altitudine, la nivelul de 500 hPa circulaţia nord-
vestică la început a devenit treptat vestică şi sud-
vestică, fapt care a favorizat deplasarea câm-
pului depresionar mediteranean spre țara noastră 
și spre Marea Neagră (fig. 11, 12, 13, 14).  

 

 
Fig. 11. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa,  3 ianuarie ora 00:00 UTC, analiza model 

ECMWF 

 

 

Fig. 12. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa, 4 ianuarie ora 00:00 UTC, analiza model 

ECMWF 
 
 
Din nebulozitatea aferentă frontului cald 

al ciclonului mediteranean au căzut precipitații 
mixte și s-a depus polei. Stratul de zăpadă de 
până la 15 cm din zilele de 4 şi 5 ianuarie s-a 
depus pe un sol cu temperaturi în creștere de la  
o medie de –13,3 grade în ziua de 3 ianuarie, 
pȃnă la o medie de –5,7 grade în ziua de             
5 ianuarie. În aer temperaturile au crescut de la   
o medie de –13,1 grade în ziua de 3 ianuarie, la  
–6,1 grade în ziua de 5 ianuarie, deci o creștere 
de aproximativ 7 grade. 

Zilele care au urmat, 6-8 ianuarie 2016, 
fac obiectul studiului în detaliu al acestei lucrări. 

 
Fig. 13. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa, 5 ianuarie ora 00:00 UTC, analiza model 

ECMWF 

 

 
Fig. 14. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa, 5 ianuarie ora 12:00 UTC,analiza model 

ECMWF 
 
 

2. DATE ŞI METODE 
 

Analizele sinoptice au fost realizate utilizând 
hărţile câmpului de presiune la nivelul mării, 
precum şi hărţile de înălțime geopotențială a 
suprafețelor izobare de la nivelurile de 500 hPa 
și 850 hPa ale modelului ECMWF, hărțile de 
precipitații și vânt ale modelelor ECMWF, 
ARPEGE, ALADIN, ALARO, COSMO, 
imagini radar din arhiva radar Constanța și 
imagini satelitare din arhiva eumetrain.org. 

Datele reale au fost folosite din: 
 arhiva SMAC Constanța – pentru date 

validate de la stațiile meteorologice și posturile 
pluviometrice aflate pe teritoriul Dobrogei; 

 arhiva Geoecomar și arhiva platformei 
de foraj marin Gloria – pentru date de vânt pe 
Marea Neagră. 

Metodele folosite au fost cea analitică 
(analiza datelor reale, de model, radar, satelitare) 
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și cea comparativă  (comparație între modele de 
prognoză, etc.). 

 
 

3. REZULTATE 
 
a) Configurații prognozate/realizate pentru    
6 ianuarie (câmp baric, fronturi) 

 
În dimineața zilei de 6 ianuarie un ciclon 

s-a format lângă Peninsula Italică și, bine 
organizat, a tranzitat Peninsula Balcanică și a 
urmat traiectoria 2a (Șorodoc, 1962), frontul lui 
cald abordând în cursul zilei zona Dobrogei, 
unde a plouat. În noaptea de 6 spre 7 ianuarie, 
aria ploilor s-a extins, iar cantitățile au devenit 
însemnate. Această situaţie a fost prognozată 
bine de modelele operaţionale. 

La nivelul de 500 hPa, modelul ECMWF 
prognoza o circulație sud-vestică pe partea 
anterioară a unui talveg de geopotențial pentru 
noaptea de 7 ianuarie, ora 00:00 UTC (fig. 15). 

 

 

Fig. 15. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa, cu baza din 6 ianuarie ora 00:00 UTC 

prognozate pentru ziua de 7 ianuarie, ora 00:00 UTC, 
model ECMWF 

 
În figura 16 este prezentat câmpul de 

presiune prognozat la sol de modelul  ECMWF 
din ziua de 7 ianuarie, ora 00:00 UTC, cu un 
nucleu ciclonic la sud de Dobrogea. Se estima că 
izoterma de 4 grade la 850 hPa va traversa 
regiunea, înlocuind-o pe cea de 0 grade din 
timpul zilei. 

Prognoza modelului ECMWF a fost 
confirmată de structura regăsită pe analiza                   
la mezoscară din ziua de 7 ianuarie, ora                 
00:00 UTC. Ciclonul avea o presiune la centru 
de 994 mb deasupra teritoriului Bulgariei și 
frontul lui cald aborda sud-estul extrem al 
Dobrogei, (fig.17). 

 

 

Fig. 16. Câmpul de presiune la sol și temperatura la 
850 hPa, cu baza din 6 ianuarie ora 00:00 UTC 

prognozate pentru ziua de 7 ianuarie, ora 00:00 UTC, 
model ECMWF 

 

 

Fig. 17. Fronturile aferente ciclonului 7 ianuarie,            
ora 00:00 UTC (trasate peste analiza estofex.org) 

 
 
b) Precipitații însemnate 6 ianuarie 

Pentru această zi rularea din 6 ianuarie ora  
00:00 UTC a modelului ECMWF prevedea 
cantități de până la 30 l/mp, cu până la 20 l/mp 
în timpul nopții de 6 spre 7 ianuarie, (fig 18). 

 
Fig. 18. Precipitații estimate pe 6 ore pentru noaptea 

de 6-7 ianuarie 2016, model ECMWF 
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În acest caz modelul Arpege a prognozat 
cantități de precipitații de 35-40 l/mp în 24 de 
ore iar în 6 ore, aproximativ 15l/mp, (fig. 19). 

 

 

Fig. 19.  Precipitații estimate pe 6 ore pentru noaptea 
de 6-7 ianuarie 2016, model ARPEGE 

 
 

Ieşirile modelului de arie limitată Aladin 
au prognozat în ziua de 5 ianuarie la rulările de 
06, 12 și 18 UTC cantități de ploaie între 40      
și 43,6 l/mp pentru ziua de 6 ianuarie (24 ore). 
Și în ziua de 6 ianuarie, conform rulărilor de     
00 și 06 UTC, cantitățile estimate pentru ziua 
respectivă, au fost de până la 40 l/mp, (fig. 20). 

 

 

Fig. 20. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
6 ianuarie 2016, model ALADIN 

 
 

Modelul ALARO a estimat pentru ziua de           
6 ianuarie cantități de 25-50 l/mp în județul 
Constanța și 10-25 l/mp în județul Tulcea (rulări 
6 ianuarie, orele 00 și 06 UTC), (fig. 21). 

Modelul COSMO-7 km a prognozat prin 
rulările din 5 și 6 ianuarie, ora 00:00 UTC, 
cantități maxime de 25 l/mp pentru Dobrogea 
pentru ziua de 6 ianuarie, (fig 22). 

 

Fig. 21. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
6 ianuarie 2016, model ALARO 

 

 

Fig. 22. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
6 ianuarie 2016, model COSMO 

 
 

În aceste condiții, pentru ziua de               
6 ianuarie 2016 a fost prognozată vreme închisă, 
cer acoperit și ploi pe arii extinse, în cantități 
însemnate. Datele de observație au confirmat 
această prognoză, validată și de estimările radar 
și satelitare. 

Conform datelor diagnostice ziua a  
plouat slab, iar seara și noaptea intensitatea 
ploilor a crescut. Cantitățile de apă înregistrate 
în 24 de ore au fost în general însemnate 
(majoritatea între 20 și 40 l/mp), cu o cantitate 
maximă de 40,5 l/mp la Pantelimon, județul 
Constanța (post pluviometric A.B.A.D.L.),              
(fig. 23). 

Din punctul de vedere al cantităților de 
ploaie estimate putem spune, deci, că modelul 
de arie limitată ALADIN a prognozat cantitatea 
cea mai apropiată de datele reale. 

Ploile acestui front cald au topit stratul    
de zăpadă existent, acesta diminuându-se de      
la valori de 2…12 cm în dimineața zilei de         
6 ianuarie până la petice de zăpadă în dimineața 
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de 7 ianuarie. În urma advecției calde și a 
precipitațiilor lichide, temperatura solului a 
crescut în decurs de 12 ore de la valori de            
–17…–2 grade în dimineața de 6 ianuarie, ora 
06:00 UTC, până la valori de 0...5 grade în seara 
de 6 ianuarie, ora 18 UTC și s-a menținut la 
aceste valori și în timpul nopții de 6 spre             
7 ianuarie. 

 

 

Fig. 23. Cantitățile de precipitații înregistrate în 
intervalul 06.01.2016 ora 06:00 UTC – 07.01.2016 

ora 06:00 UTC, date reale, sursa ANM 

 

 

Fig. 24. Variația temperaturii solului la stațiile        
din Dobrogea în intervalul 6 ianuarie ora 06:00 UTC 

– 7 ianuarie, ora 06:00 UTC 
 
 

Pentru producerea fenomenului de polei 
trebuie îndeplinite următoarele condiții: depu-
nerea de gheață, compactă, netedă și trans-
parentă trebuie să provină din înghețarea 
picăturilor de ploaie sau de burniță suprarăcite 
pe obiectele a căror suprafață trebuie să aibă o 
temperatură ușor negativă sau puțin mai mare de 
0 grade. Astfel, condiția de temperaturi ușor 
negative sau puțin mai mari de 0 grade la sol a 
fost îndeplinită, însă picăturile de ploaie în acest 
caz nu au fost suprarăcite și din această cauză nu 

s-a mai format poleiul, după cum se va arăta în 
continuare. 

Umezeala maximă pe coloana atmosferică 
pe raza municipiului Constanța se remarcă  din  
diagrama Skew-T (analiza modelului COSMO –
fig. 24) din noaptea de 6 spre 7 ianuarie în care 
curbele temperaturii aerului și a temperaturii 
punctului de rouă se suprapun de la baza 
coloanei de aer până la nivelul presiunii de     
650 hPa. De asemenea, valorile pozitive ale 
temperaturii pe o înălţime de peste 2 kilometri 
confirmă faptul că picăturile de apă nu au putut 
rămâne în starea de suprarăcire pentru a 
determina formarea poleiului, (fig. 25). 

Estimările radar și satelitare au confirmat 
prognoza. O captură radar Omni WxTrac din 
cursul serii (ora 06:50 p.m.) indică aria extinsă 
de ploaie din Dobrogea, (fig. 26). 

Și reflectivitatea de bază la unghiul de 
elevație a fasciculului antenei de 0,5 grade a 
evidențiat valori maxime de 40-50 dBZ pe 
centrul Dobrogei, dar și în județul Tulcea, bine 
corelate şi cu zonele de precipitaţii, (fig. 27). 

 

 
Fig. 25. Diagrama Skew-T, 7 ianuarie,                             

ora 06:00 UTC, analiza modelului COSMO 
 

 

Fig. 26. Radar Omni WxTrac, captură 6 ianuarie,   
ora 18:50 OIR, sursa radar Constanța 
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Fig. 27. Reflectivitatea de bază din data de 7 
ianuarie, ora 01:29 UTC, sursa ahiva radar Constanța 

 
Imaginea satelitară RGB18 din data de    

7 ianuarie, ora 00:00 UTC, din figura 28, indică 
nebulozitatea aferentă ciclonului ce a afectat 
Dobrogea.  

 

 
Fig. 28. Imagine satelitară RGB18 din data de            
7 ianuarie, ora 00:00 UTC, sursa eumetrain.org 

 
 
c) Configurații prognozate/realizate pentru   

7 ianuarie (câmp baric, fronturi) 
 

În ziua de 7 ianuarie la nivelul de 500 hPa 
la ora 12:00 UTC modelul ECMWF prognoza în 
continuare o scădere a geopotențialui și un avans 
al talvegului spre zona Dobrogei, iar în noaptea 
de 7 spre 8 ianuarie la ora 00:00 UTC acesta se 
deplasa spre Marea Neagră (fig. 29 și 30).  

La nivelul de 850 hPa, în ziua de               
7 ianuarie, ora 12 UTC, modelul ECMWF 
estima centrul ciclonului peste vestul Mării 
Negre și o adâncire a acestuia până la o presiune 
de 990 mb. Izoterma de 4 grade la 850 hPa era 
prognozată deasupra mării, iar cea de 0 grade 
peste vestul Dobrogei.  

 

Fig. 29. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa, cu baza din 6 ianuarie ora 00:00 UTC 

prognozate pentru ziua de 7 ianuarie, ora 12:00 UTC, 
model ECMWF 

 

 
Fig. 30. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 

500 hPa, cu baza din 6 ianuarie ora 00:00 UTC 
prognozate pentru ziua de 8 ianuarie, ora 00:00 UTC, 

model ECMWF 
 

La sol, pentru noaptea de 7 spre                        
8 ianuarie, la ora 00 UTC, modelul ECMWF 
indica centrul ciclonului poziționat la N-NV de 
Marea Neagră, (fig. 31, 32). 

 

 
Fig. 31. Câmpul de presiune la sol și temperatura la 

850 hPa, cu baza din 6 ianuarie ora 00:00 UTC 
prognozate pentru ziua de 7 ianuarie, ora 12:00 UTC, 

model ECMWF 
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Fig. 32. Câmpul de presiune la sol și temperatura la 
850 hPa, cu baza din 6 ianuarie ora 00 UTC 

prognozate pentru ziua de 8 ianuarie, ora 00 UTC, 
model ECMWF 

 
Prognoza modelului ECMWF a fost 

confirmată de structura regăsită pe analiza               
la mezoscară din ziua de 7 ianuarie, ora                  
12:00 UTC. Ciclonul având la centru o presiune 
sub 990 mb și sistemul frontal aferent erau 
poziționate deasupra Mării Negre, iar punctul 
triplu se regăsea deasupra Deltei Dunării                 
(fig. 33). 
 

 

Fig. 33. Fronturile aferente ciclonului 7 ianuarie, ora 
12 UTC (trasate peste analiza estofex.org) 
 

Față de noaptea de 6-7 ianuarie, când 
precipitațiile au fost cele mai mari, centrul 
ciclonului traversând Dobrogea, după 7 ianuarie, 
ora 06 UTC, precipitațiile au mai scăzut, o cauză 
posibilă fiind faptul că centrul ciclonului și 
punctul triplu al sistemului frontal au ajuns la 
granița de nord, părăsind regiunea. După cum se 
știe, vitezele verticale (ascendențele) maxime 
sunt asociate scăderilor celor mai importante de 
presiune care se află în fața acestui punct triplu. 
Din acest motiv și aria precipitațiilor însemnate 
s-a mutat odată cu aria scăderilor importante de 
presiune peste graniță, ziua de 7 ianuarie având 

un total de precipitații mai mic decât cea 
precedentă în Dobrogea.             

Traiectoria ciclonului este desenată în 
figura 34. 

 

Fig. 34. Traiectoria ciclonului în Marea Mediterană  
de la formare în Golful Genova, 5 ianuarie,                      
ora 06:00 UTC, până la părăsirea României,                       

7 ianuarie, ora 12:00 UTC 
  

În data de 5 ianuarie, ora 06:00 UTC, el  
s-a format în Golful Genova, apoi la ora        
12:00 UTC a ajuns în zona capitalei Italiei, peste 
alte șase ore părăsind teritoriul Peninsulei 
Italice. Timp de 24 de ore, din 5 ianuarie, ora  
18:00 UTC până în 6 ianuarie, ora 18:00 UTC, 
ciclonul a staționat deasupra zonei de sud a 
Mării Adriatice, după care în ziua de 6 ianuarie, 
ora 18:00 UTC se afla deasupra teritoriului 
Albaniei. În ziua de 7 ianuarie, ora 00:00 UTC 
el se afla deasupra Greciei, peste șase ore 
ajungând în sudul Dobrogei. În ziua de                
7 ianuarie, ora 12:00 UTC, centrul ciclonului era 
poziționat deasupra Deltei Dunării. Analizând 
această traiectorie, se poate afirma că este o 
combinație între traiectoriile clasice 4c și 2b 
(Șorodoc, 1962). 

 
d) Precipitații 7 ianuarie 

Cantitățile de precipitații prognozate de modelul 
ECMWF pentru ziua de 7 ianuarie au fost      
între 11 și 20 de l/mp în rulările zilelor de 6 și    
7 ianuarie. ALADIN estima până la 15 l/mp, 
ALARO până la 10 l/mp, iar COSMO până la 
10, izolat   25 l/mp în județul Tulcea, (fig. 35). 

În aceste condiții, pentru ziua de               
7 ianuarie 2016 a fost prognozată vreme închisă, 
cer mai mult acoperit și ploi pe arii extinse, dar 
nu în cantitățile din ziua precedentă. Ceea ce a 
fost deosebit la această zi a fost prognozarea 
transformării precipitațiilor, în cursul nopții, din 
lichide în solide, (fig. 36). 
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Fig. 35. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 

7 ianuarie 2016, model ALARO 

 

 

Fig. 36. Precipitații sub formă de zăpadă estimate pe 
6 ore pentru intervalul  7 ianuarie ora 18:00 UTC –    

8 ianuarie ora 00:00 UTC, model ALARO 
 

Datele reale au confirmat această 
prognoză, atât cele de observație, cât și cele 
radar și satelitare.  

Din datele diagnostice, pe arii extinse au 
căzut precipitaţii slabe, sub formă de ploaie în 
cea mai mare parte a zilei, apoi şi sub formă de 
lapoviţă şi ninsoare. Cantitățile de apă au fost în 
general slabe, cu o valoare maximă de 10 l/mp 
la Luncaviţa, Grindu şi Canton km 30, în judeţul 
Tulcea (posturi pluvio A.B.A.D.L.). S-a depus 
un strat nou subțire de zăpadă ce măsura până la 
3 cm la Ostrov şi Pantelimon, judeţul Constanţa 
şi la I. C. Brătianu, judeţul Tulcea (posturi 
pluvio A.B.A.D.L.). La începutul intervalului, în 
dimineața de 7 ianuarie izolat s-a format și ceaţă 
prefrontală. 

În această zi, din punctul de vedere al 
cantităților de precipitații estimate putem spune 
că, modelul de arie limitată Alaro a prognozat 
cantitatea cea mai apropiată de datele reale. 
 

e) Vântul, viteze medii și rafale prog-
nozate/realizate 6-8 ianuarie 

 
În privința vântului, viteza medie la 10 m 
prognozată de modelul ECMWF în aceste două 
zile a fost de 5-10 m/s pe uscat și 10-15 m/s pe 
mare, (fig. 37). 
 

 

Fig. 37. Vânt viteza medie la 10 m prognozat pentru 
6 ianuarie, ora 18:00 UTC, model ECMWF 

 
 

Rafala la 10 m prognozată de modelul 
ECMWF în aceste două zile a fost de 10-15 m/s 
pe uscat și 10-20, izolat peste 20 m/s pe mare, 
(fig. 38). 

 

 
Fig. 38. Vânt rafala 10 m pentru data de 7 ianuarie, 

ora 12:00 UTC, model ECMWF 
 
 

În figurile 37 și 38 sunt alese orele la care 
viteza vântului a fost prognozată ca maximă din 
intervalul celor două zile (viteză medie, 
respectiv viteza la rafală). 

Modelul COSMO a estimat pentru cele 
două zile valori maxime ale vitezei vântului     
de 10-15 m/s pe uscat și de 15-20, temporar             
20-25 m/s în largul mării, (fig. 39, 40). 
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Fig. 39. Vânt maxim la 10 m pentru data de               
6 ianuarie, ora 23 UTC, model COSMO 

 

 

Fig. 40. Vânt maxim la 10 m pentru data de                         
7 ianuarie, ora 10:00 UTC, model COSMO 

 
 

Modelul ALARO a prognozat în zilele de            
6 și 7 ianuarie valori ale vitezei medii de                 
5-10 m/s pe uscat și 5-15 m/s pe mare, iar la 
rafală a estimat până la 10-20 m/s (fig. 41, 42). 

 

 

Fig. 41. Vânt 10 m pentru data de 7 ianuarie, ora 
06:00 UTC, model ALARO 

 

 

Fig. 42. Rafala 10 m pentru data de 7 ianuarie, ora 
18:00 UTC, model ALARO 

 
 

Din datele reale a reieșit că, pe uscat, în 
toată perioada studiată (6-8 ianuarie), viteza 
medie a vântului a avut valori de până la 15 m/s, 
iar la rafală a avut valori de până la 20 m/s, 
aceste valori maxime fiind înregistrate în zona 
deltei. 

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
a emis în ziua de 6 ianuarie, ora 08 TL, prima 
avertizare locală pentru beneficiari (nr. 3/2016) 
pentru vânt tare și mare agitată în vestul      
Mării Negre. În această avertizare se preciza    
că în intervalul 6 ianuarie, ora locală 17:00 –     
7 ianuarie, ora locală 14:00, vântul va sufla     
din SE şi se va orienta spre sfârşit din SV şi V, 
cu viteze de 8-14 m/s (forța 4-6 B), temporar           
15-17 m/s (forța 7 B) în special în larg și că 
marea se va agita predominant gradul 4 la coastă 
şi predominant 5 în larg. 

Din datele reale înregistrate de senzorii 
gemandurii EuxRo03 a Geoecomar, vântul în 
largul Mării Negre în intervalul precizat de 
avertizarea locală a avut la viteza medie valori 
între 8 și 15 m/s (forța 5-7 B), cu valoarea 
maximă înregistrată la ora 24 TL, iar la viteza   
la rafală a avut valori între 12 și 26 m/s (forța           
6-10 B), cu valoarea maximă înregistrată la ora 
23 TL. Deci maximul vitezei vântului pe 
parcursul primei avertizări s-a înregistrat spre 
miezul nopții în jurul orelor 23-24 TL din 
noaptea de 6 spre 7 ianuarie. 

În figurile 43 și 44 este reprezentată 
variația vitezei medii a vântului pe mare (m/s), 
respectiv variația vitezelor la rafală pe mare 
(m/s) în intervalul de timp precizat de prima 
avertizare locală. 
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Fig. 43. Vânt viteza medie înregistrat pe mare                  
în locația 43.980 N și 29.940 E pentru intervalul             

6 ianuarie ora locală 17 – 7 ianuarie, ora locală 14 
(sursa Geoecomar) 

 

 

Fig. 44. Vânt viteza la rafală înregistrat pe mare                 
în locația 43.980 N și 29.940 E pentru intervalul               

6 ianuarie ora locală 17 -7 ianuarie, ora locală 14 
(sursa Geoecomar) 

 
Pe platforma de foraj marin Gloria, în 

intervalul acestei avertizări locale, vântul mediu 
a avut viteze între 9 și 15 m/s (forța 5-7 B), cu 
valoarea maximă de înregistrată la orele 21, 23, 
00, 02 TL, iar la viteza la rafală a avut valori 
între 11 și 18 m/s (forța 6-8 B) cu valoarea 
maximă înregistrată la ora 01. Valorile sunt 
comparabile cu cele înregistrate de senzorii 
gemandurii EuxRo03 a Geoecomar, dar puțin 
mai mici (aici nu s-a atins rafala de 26 m/s, forța 
10 B). 

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
a emis pe 7 ianuarie, ora 8.45 OIR, o a doua 
avertizare locală pentru beneficiari (nr. 4/2016) 
pentru vânt foarte tare și mare agitată în vestul 
Mării Negre. Astfel, în această a doua avertizare 
se preciza că în intervalul 7 ianuarie, ora locală 
14:00 – 8 ianuarie, ora locală 22:00, vântul va 
sufla din sector NV-ic, cu viteze de 9-15 m/s 
(forța 5-7 B) la țărm și 15-19 m/s (forța 7-8 B) 
în larg, iar marea se va agita predominant gradul 
4 la coastă şi 5-7 în larg. 

Din datele reale înregistrate de senzorii 
gemandurii EuxRo03 a Geoecomar, vântul în 
largul Mării Negre în intervalul precizat de a 

doua avertizare locală a avut la viteza medie 
valori între 8 și 16 m/s (forța 5-7 B), cu valoarea 
maximă de înregistrată la orele 19 și 08 TL, iar 
viteza la rafală a avut valori între 12 și 21 m/s 
(forța 6-8 B) cu valoarea maximă înregistrată la 
aceleași ore 19 și 08 TL. Deci maximul vitezei 
vântului pe parcursul celei de a doua avertizări 
s-a înregistrat în jurul orei 19 în seara zilei de 7 
ianuarie și la ora 8 dimineața pe 8 ianuarie. 

În figurile 45 și 46 este reprezentată 
variația vitezei medii a vântului pe mare (m/s), 
respectiv variația vitezelor la rafală pe mare 
(m/s) în intervalul de timp precizat de a doua 
avertizare locală. 

 

 

Fig. 45. Vânt viteza la rafală înregistrat pe mare                 
în locația 43.980 N și 29.940 E pentru intervalul                     

7 ianuarie ora locală 14 – 8 ianuarie, ora locală 22 
(sursa Geoecomar) 

 

 

Fig. 46. Vânt viteza la rafală înregistrat pe mare                  
în locația 43.980 N și 29.940 E pentru intervalul                    

7 ianuarie ora locală 14 – 8 ianuarie, ora locală 22 
(sursa Geoecomar) 

 

Pe platforma de foraj marin Gloria, în 
intervalul acestei a doua avertizări locale,  
vântul mediu a avut viteze între 9 și 17 m/s 
(forța 5-7 B), cu valoarea maximă de înregistrată 
la orele 01, 02 TL, iar la viteza la rafală a avut 
valori între 9 și 21 m/s (forța 5-8 B) cu valoarea 
maximă înregistrată la ora 01 TL. Valorile sunt 
şi aici comparabile cu cele înregistrate de 
senzorii geamandurii EuxRo03 a Geoecomar. 
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Tabelul 3 reprezintă sinteza datelor de 
vânt, în perioada studiată, din cele trei modele 
ECMWF, COSMO, ALARO și datele reale 
înregistrate. 

 
Tabelul 3. Sinteza datelor de vânt în perioada  

6-8 ianuarie, date din modele și date înregistrate 
 

 Model 
ECMWF 

Model 
COSMO 

Model 
ALARO 

Date 
înregist. 

5-10m/s 
pe uscat 

10-15m/s 
pe uscat 

5-10m/s 
pe uscat 

până la 
15m/s 

pe uscat 
Vânt 
10 m 

10-15m/s 
pe mare 

15-20m/s 
temporar 
20-25m/s 
pe mare 

5-15m/s 
pe mare 

8-17m/s 
pe mare 

10-15m/s 
pe uscat 

 
5-15m/s 
pe uscat 

până la 
20m/s 

pe uscat Rafala 
la 

10 m 
10-20 m/s 

izolat 
> 20m/s 
pe mare 

 
10-20m/s 
pe mare 

9-26m/s 
pe mare 

 
Comparând seturile de date se observă că, 

în acest caz, viteza medie a vântului la 10 m, pe 
uscat, a fost prognozată cel mai bine de modelul 
COSMO, în timp ce modelele ECMWF și 
ALARO au subestimat valorile.  

Pe mare, vântul atât la viteza medie, cât și 
la rafală, a fost prognozat bine de modelele 
ECMWF și ALARO, în timp ce modelul 
COSMO a supraestimat valorile. 
 
f) Regimul termic al aerului 

Sub aspect termic, s-a produs o încălzire a 
vremii în aceste două zile. După maxime 
preponderent negative din perioada 1-5 ianuarie, 
s-au înregistrat valori pozitive (2...10 grade) în 
zilele de 6 și 7 ianuarie. Temperaturile maxime 
normale pentru aceste zile sunt de 2...5 grade, 
deci acest episod a determinat o vreme mai 
caldă decât normele climatologice. 

 
 

g) Avertizări meteorologice și hidrologice la 
nivel național 

Administrația Națională de Meteorologie a   
emis în ziua de 6 ianuarie două mesaje prin   
care atenționa asupra fenomenelor ce urmau să 
se producă. Fenomenul de polei era menționat 
doar în informarea la nivel național, în timp ce 
codul galben din Dobrogea se referea la cantități 
importante de precipitații, lucru care s-a și 
întâmplat, (fig. 47). În ziua de 7 ianuarie, 
A.N.M. a prelungit codul galben până în 

dimineața de 8 ianuarie, menționând inten-
sificări ale vântului în regiunile estice de până la 
60...70 km/h și  ploi care urmau să se transforme 
treptat în lapoviţă şi ninsoare, trecător viscolită 
în cursul nopţii în Dobrogea şi estul Munteniei. 

 
 

MESAJ 2 
 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ 
 

COD GALBEN 
 

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ   
Interval de valabilitate: 06 ianuarie, ora 18 – 
07 ianuarie, ora 12 
  Zone afectate: conform textului şi hărţii 

 
În intervalul menţionat, în judeţele 
Constanţa, Tulcea şi Călăraşi va ploua, iar 
cantităţile de apă vor fi de 20...25 l/mp şi 
izolat 40 l/mp. 
   

 
 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea 
fenomenelor meteorologice, 

Administraţia Naţională de Meteorologie 
va actualiza prezentul mesaj. 

 

Fig. 47. Atenționare cod galben emisă de 
Administrația Națională de Meteorologie  

în ziua de 6 ianuarie 
 

Și Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis, în 
data de 6 ianuarie 2016, o atenționare Cod 
Galben de inundații, valabilă din seara 
respectivă  până în data de 7 ianuarie 2016 după-
amiază, pe râurile din Dobrogea și bazinul 
Călmățui, de pe raza județelor Buzău şi Brăila. 
Potrivit hidrologilor, în intervalul 6 ianuarie,  
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ora 20,00 TL – 7 ianuarie, ora 16,00 TL, pe 
râurile din bazinele hidrografice Călmățui 
(județele Buzău și Brăila) și pe râurile din 
Dobrogea (județele Constanța și Tulcea) se 
puteau produce creșteri importante de niveluri 
pe unele râuri din bazinele hidrografice 
menționate, ca urmare a precipitațiilor lichide 
prognozate, a cedării apei din stratul de zăpadă, 
precum și a influenței evoluției formațiunilor de 
gheață (gheață la maluri, pod de gheață, 
aglomerări de ghețuri) care puteau determina 
creșteri artificiale de niveluri, cu posibile efecte 
de inundații locale pe unele sectoare de râu. 
 
 
4. CONCLUZII 
 
În concluzie, acest caz a fost unul atipic pentru 
mijlocul iernii și începutul lunii ianuarie, fiind 
mai degrabă specific intervalului de tranziție de 
la iarnă la primăvară. În mod normal, în această 
perioadă, ar fi trebuit să aibă loc un episod de 
viscol. Configurația sinoptică de la începutul 
anului nu a asigurat un contact prelungit între 
depresiuni mediteraneene și anticiclonul est-
european, acesta retrăgându-se fără a crea 
condiţiile favorabile unor viscole clasice în zona 
de sud-est a țării noastre. Tocmai pentru acest 
motiv a fost evidenţiată situaţia din zilele de     
6-8 ianuarie 2016, care corespunde, după 
persistenţa din prima săptămȃnă a lunii ianuarie 
a fazei pozitive a indexului Oscilaţiei Nord 
Atlantice, unei treceri la valori negative a 

acestui index în următoarele două săptămâni, așa 
cum s-a arătat la început. 

În privința modelelor numerice de 
prognoză luate în considerare pentru acest caz, 
s-au efectuat comparații la parametrii de 
precipitații și vânt. 

 

La parametrul precipitații s-au comparat 
ieșirile modelelor numerice de prognoză 
ECMWF, ARPEGE, ALADIN, ALARO ȘI 
COSMO. Comparația între aceste modele a 
condus la următoarele concluzii: 
► pentru ziua de 6 ianuarie, modelul ALADIN 

a estimat cel mai bine cantitățile de 
precipitații; 

► pentru ziua de 7 ianuarie, modelul ALARO a 
estimat cantitatea cea mai apropiată de datele 
înregistrate. 

 

În ceea ce privește elementul vânt, s-au 
luat în considerare pentru acest studiu, modelele 
numerice de prognoză ECMWF, COSMO și 
ALARO. Concluziile care s-au desprins, 
analizând intervalul 6-8 ianuarie și comparând 
valorile estimate de aceste trei modele cu datele 
reale înregistrate, au fost: 
► pe uscat, s-a constatat că modelul COSMO a 

estimat cel mai bine valorile vitezelor 
vântului, în timp ce modelele ECMWF și 
ALARO au subestimat aceste valori; 

► pe mare, modelele ECMWF și ALARO au 
estimat mai bine valorile vitezelor vântului, în 
timp ce modelul COSMO a supraestimat 
aceste valori. 
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VISCOLUL 16 –18 IANUARIE 2016  

ȘI ANALIZA VISCOLELOR 2010-2016 ÎN DOBROGEA 
 

Ioana Iancu 

Administrația Naţională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
oana5874@yahoo.com 

 
Rezumat: În lucrare este analizat singurul episod de viscol important din iarna 2015-2016 în zona 
Dobrogei, care a avut loc în intervalul 16 – 18 ianuarie 2016. Este descrisă situația sinoptică 
existentă în acele zile în sud-estul Europei și în ce măsură a afectat acest eveniment meteorologic 
regiunea noastră. Apoi este realizată o statistică a cazurilor de viscol din iernile 2010-2016, 
precum și încadrarea lor în tipurile barice clasice întâlnite la nivelul țării noastre, luând în 
considerare numai acele cazuri care au afectat zona Dobrogei. 

Cuvinte cheie :  

 
 

INTRODUCERE 
 
Prima jumătate a lunii ianuarie 2016 a fost 
caracterizată de variații termice semnificative. 
Astfel, la început vremea a fost deosebit de   
rece în Dobrogea, chiar geroasă în primele zile, 
apoi a devenit treptat deosebit de caldă. Această 
evoluție a fost determinată de prezența antici-
clonului est-european peste estul României,   
fapt ce a determinat un aport de aer deosebit    
de rece continental polar în primele zile ale 
lunii. Ulterior evoluția unui ciclon mediteranean 
către zona de interes a determinat încălzirea 
vremii în intervalul 6-8 ianuarie, iar în ziua de 
11 ianuarie au fost înregistrate cele mai mari 
valori de temperatură, în condițiile poziționării 
Dobrogei în sectorul cald al unui ciclon de 
origine islandeză, la nivelul solului, în timp ce în 
altitudine predomina o circulație sud-vestică. 

Viscolul din intervalul 16-18 ianuarie 
2016, singurul din această iarnă, a fost unul de 
tip II (conform Bălescu, Beșleagă, 1962). În faza 
inițială anticiclonul azoric ocupa partea de sud-
vest a Europei, iar cel est-european era cantonat 
în estul extrem al continentului. Între cei doi 
anticicloni, se regăsea un culoar depresionar 
extins din bazinul Mării Mediterane până în 
nord-estul Europei, având trei centri ciclonici 
activi, unul în zona Greciei, unul deasupra 
Rusiei și unul deasupra Finlandei. În faza de 
intensitate maximă a viscolului, anticiclonul 
azoric s-a extins către interiorul continentului, 
dorsala sa având axul orientat de la SV spre NE. 
Gradientul baric dintre anticiclonul azoric și 
câmpul depresionar din zona Mării Negre s-a 
intensificat. În faza finală, dorsala anticiclonului 
azoric, asigurând pe fața sa de avans o advecție 

de aer polar, a pătruns și mai mult deasupra 
României. Depresiunea din regiunea Mării 
Negre s-a oclus treptat și s-a deplasat spre 
Marea Caspică, iar gradientul baric a slăbit. 

 
 

2. DATE ŞI METODE 
 

Pentru cazul viscolului din intervalul 16-         
18 ianuarie au fost realizate analize sinoptice, 
utilizând hărţi ale câmpului de presiune de la 
nivelul solului, precum şi hărţi de topografie 
barică absolută la nivelurile de 500 hPa și      
850 hPa ale modelului ECMWF, hărți de 
precipitații și de vânt ale modelelor ECMWF, 
ALADIN, ALARO, COSMO, imagini satelitare 
din arhiva eumetrain.org. 

Datele de observație folosite au fost 
obținute din: 

● arhiva SMAC Constanța – pentru date 
validate de la stațiile meteorologice și posturile 
pluviometrice aflate pe teritoriul Dobrogei; 

● arhiva Geoecomar și arhiva platformei de 
foraj marin Gloria – pentru date de vânt pe 
Marea Neagră. 

Metodele folosite au fost deci: analitică 
(analiza datelor de model, satelitare și reale      
de observație) și comparativă (comparație           
între modele de prognoză și comparație între 
acestea și datele reale de precipitații și vânt 
înregistrate etc.). 

Pentru realizarea unei statistici a tuturor 
cazurilor de viscole din ultimele șase anotimpuri 
de iarnă 2010-2016 în Dobrogea, s-au folosit 
metode statistice și analitice. 
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3. REZULTATE 
 

Configurații sinoptice pentru 16 ianuarie 
 

Pentru ziua de 16 ianuarie la nivelul de 500 hPa 
modelul ECMWF a indicat o circulație sud-
vestică pe partea anterioară a unui talveg de 
geopotențial cu un nucleu de minim geopotențial 
centrat peste Marea Tireniană (fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Geopotențialul și temperatura la nivelul de       

500 hPa, 16 ianuarie ora 12:00 UTC, model ECMWF 
 

Câmpul de presiune la nivelul solului  
(fig. 2) prognozat de modelul  ECMWF pentru 
ziua de 16 ianuarie, ora 18:00 UTC estima 
apropierea de zona României a unui ciclon de 
origine mediteraneană, care, împreună cu ceilalți 
doi centri depresionari anterior menționați, vor 
forma un culoar depresionar peste toată partea 
de est a Europei, din Marea Mediterană până în 
Marea Barents. Din punct de vedere termic, la 
nivelul de 850 hPa, izoterma de –4 grade urma 
să traverseze Dobrogea. 

 

 

Fig. 2. Câmpul de presiune la sol și temperatura la 
850 hPa, cu baza din 16 ianuarie ora 00:00 UTC 

prognozate pentru ziua de 16 ianuarie,                              
ora 18:00 UTC, model ECMWF 

 
 

Precipitații, strat de zăpadă, 16 ianuarie 
 
Pentru ziua de 16 ianuarie, analiza de ora     
00:00 UTC a modelului ECMWF prognoza 
precipitații sub formă de ploaie, în cantități de  
5-15 l/mp în toată Dobrogea pe parcursul zilei și 
de 10-20 l/mp, sub formă de ninsori, în cursul 
nopții, cu valorile maxime în sudul judeţului 
Constanţa, (fig. 3, 4, 5). 
 

 

Fig. 3. Precipitații estimate pe 12 ore pentru ziua de 
16 ianuarie, rularea 16 ianuarie ora 00:00 UTC, 

model ECMWF 
 

 
Fig. 4. Precipitații estimate pe 12 ore pentru noaptea 

de 16-17 ianuarie, rularea 16 ianuarie    
ora 00:00 UTC, model ECMWF 

 

 

Fig. 5. Ninsori estimate pe 12 ore pentru noaptea de 
16-17 ianuarie, rularea 16 ianuarie ora 00:00 UTC, 

model ECMWF 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2016 

 43

Modelul Aladin (fig. 6) a prognozat cu o 
zi înainte (în 15 ianuarie la rulările de 00, 06,12, 
18 UTC) cantități de precipitații de 20-40 l/mp 
pe 24 de ore, pentru intervalul 16-17.01, ora                  
06:00 UTC, de asemenea cu valori maxime      
în sudul județului Constanța. Și în ziua de        
16 ianuarie, la rulările de 00 și 06 UTC, 
cantitățile estimate pe 24 de ore s-au menținut  
la aproximativ aceleași valori, de 15-40 l/mp, 
(fig. 7). 

 

 

Fig. 6. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
16 ianuarie 2016, rularea din 15 ianuarie,                         

ora 00:00 UTC, model ALADIN 
 

 

Fig. 7. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
16 ianuarie 2016, rularea din 16 ianuarie,                          

ora 06:00 UTC, model ALADIN 
 

În noaptea de 16 spre 17 ianuarie 2016 
modelul ALADIN (fig. 8, 9) a prognozat 
transfor-marea formei precipitațiilor din lichidă 
în solidă, cu cantități de ninsoare de 10-15 l/mp 
în prima parte a nopții și 10-17,7 l/mp în a doua 
parte a nopții, deci în total cantități de 25 l/mp, 
izolat  30 l/mp. 
 

 

Fig. 8. Ninsori estimate pentru prima parte a nopții 
16-17 ianuarie, rularea din 15 ianuarie,                             

ora 00:00 UTC, model ALADIN 
 

 
Fig. 9. Ninsori estimate pentru a doua parte a nopții 
16-17 ianuarie, rularea din 15 ianuarie, ora 00 UTC, 

model ALADIN 
 
 

Modelul ALARO (fig. 10) a estimat 
pentru data de 16 ianuarie cantități de 25 l/mp în 
județul Tulcea și 50 l/mp în județul Constanța 
(deci tot în jumătatea sudică a regiunii) (rulări 
16 ianuarie, orele 00 și 06 UTC). 
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Fig. 10. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
16 ianuarie 2016, model ALARO 

 
 

În noaptea de 16 spre 17 ianuarie 2016 
modelul ALARO (fig. 11, 12) a prognozat și el 
transformarea formei precipitațiilor din lichidă 
în solidă, cu acumularea unui strat de zăpadă de 
până la 14 cm în prima parte a nopții și tot până 
la 14 cm în a doua parte a nopții, în sudul 
Dobrogei, deci în total un strat de până la 28 cm 
pe parcursul întregii nopți. Aceleași estimări au 
fost menținute și la rularea de ora 06:00 UTC. 

Modelul COSMO-7 km (fig. 13, 14) a 
estimat la rularea din 15 ianuarie, ora 00:00 
UTC, cantități de precipitaţii de aproximativ    
10 l/mp pentru Dobrogea în data de 16 ianuarie, 
iar la rularea din 16 ianuarie, ora 00:00 UTC, 
cantităţi de 5-25 l/mp. 

 

 

Fig. 11. Ninsori estimate pentru prima parte a nopții 
16-17 ianuarie, rularea din 16 ianuarie,                              

ora 00:00 UTC, model ALARO 

 

 

Fig.  12.  Ninsori estimate pentru a doua parte a 
nopții 16-17 ianuarie, rularea din 16 ianuarie, ora 

00:00 UTC, model ALARO 
 

 
Fig. 13. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
16 ianuarie 2016, rularea 15 ianuarie, ora 00:00 UTC, 

model COSMO 
 

 

Fig. 14. Precipitații estimate pe 24 ore pentru ziua de 
16 ianuarie 2016, rularea 16 ianuarie, ora 00:00 UTC, 

model COSMO 
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În privinţa ninsorilor din noaptea de 16 
spre 17 ianuarie, modelul COSMO (fig. 15, 16)               
a prognozat la rulările din 15 ianuarie, ora  
00:00 UTC şi 16 ianuarie, ora 00:00 UTC, un 
strat de zăpadă de 5-10 cm, izolat peste 10 cm. 

 

 

Fig. 15. Ninsori estimate pentru ziua de 16 ianuarie, 
rularea din 15 ianuarie, ora 00:00 UTC,                      

model COSMO 
 

 

Fig. 16. Ninsori estimate pentru ziua de 16 ianuarie, 
rularea din 16 ianuarie, ora 00:00 UTC,                       

model COSMO 
 
 

În aceste condiții, pentru ziua de                        
16 ianuarie 2016, a fost prognozată vreme 
închisă şi în răcire, cer noros şi precipitaţii pe 
arii extinse, ziua predominant sub formă de 
ploaie, iar noaptea mixte în zona costieră, 
favorizând depuneri de polei, dar şi ninsori în 
restul Dobrogei. Cantităţile de precipitaţii 
prognozate au evidențiat acumularea, local, a 
25-30 l/mp și depunerea unui strat consistent de 
zăpadă. Se aștepta, de asemenea, reducerea 
severă a vizibilității. 

Datele diagnostice au confirmat această 
prognoză (fig. 17, 18). Pe arii extinse au căzut 
precipitaţii sub formă de ploaie în timpul zilei, 

apoi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. 
Cantitățile de precipitaţii au fost moderate la 
jumătate din stații, iar la cealaltă jumătate au 
fost însemnate (peste 15 l/mp),  cu valoarea 
maximă de 23,5 l/mp, la Mangalia, iar stratul de 
zăpadă depus în timpul nopții a atins grosimea 
de 12 cm la Tulcea. 

 

 

Fig. 17. Cantitățile de precipitații înregistrate de 
stațiile din Dobrogea în ziua de 16 ianuarie (24 ore), 

sursa: C.M.R. Dobrogea 
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Fig. 18. Stratul de zăpadă depus în noaptea de                   
16-17 ianuarie la stațiile din Dobrogea,                         

sursa C.M.R.Dobrogea 
 
 

Din punctul de vedere al cantităților de 
precipitații estimate se poate conchide că, în 
acest caz, modelul ECMWF a prognozat 
cantitatea cea mai apropiată de datele reale, în 
timp ce ALADIN și ALARO au supraestimat 
câmpul precipitațiilor, iar COSMO l-a 
subestimat. 

În privința stratului de zăpadă, acesta a 
fost prognozat oarecum bine de modelul 
ECMWF, cu mențiunea că maximul s-a 
înregistrat la Tulcea, în nordul Dobrogei și nu în 
sudul județului Constanța, modelele ALADIN și 
ALARO au supraestimat grosimea stratului, iar 
modelul COSMO a prevăzut bine grosimea și în 
același timp și localizarea stratului maxim, adică 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2016 
 

 46

la Tulcea. Deci modelul Cosmo a estimat cel 
mai bine atât grosimea, cât și localizarea 
stratului maxim de zăpadă. 

Imaginea satelitară RGB18 din data de              
16 ianuarie, ora 18:00 UTC indică nebulozitatea 
aferentă câmpului depresionar ce a afectat 
Dobrogea, (fig. 19). 

 

 

Fig. 19. Imagine satelitară RGB18 din ziua de                  
16 ianuarie, ora 18:00 UTC, sursa eumetrain.org 

 
 
Configurații 17 ianuarie 

În ziua de 17 ianuarie la nivelul de 500 hPa la 
ora 12:00 UTC modelul ECMWF indica un 
talveg termic și de geopotențial, însoțit de o 
advecție rece, zona Dobrogei fiind situată pe 
partea anterioară a acestui talveg, caracterizată 
de o circulație sud-vestică, (fig. 20). 
 

 

Fig. 20. Geopotențialul și temperatura la nivelul de 
500 hPa, pentru ziua de 17 ianuarie, ora 12:00 UTC, 

model ECMWF 
 

 
La nivelul de 850 hPa în ziua de                       

17 ianuarie, ora 12 UTC modelul ECMWF 
indica  poziția ciclonului mediteranean, având  
la centru o presiune de 997,5 mb, deasupra 
Mării Egee. La același nivel izoterma de 0 grade 
se situa în lungul zonei de coastă, iar cea de              

–4 grade în partea de vest a Dobrogei, asigurând 
astfel condițiile termice necesare pentru 
existența precipitațiilor sub formă de lapoviță și 
ninsoare, (fig. 21). 

 

 

Fig. 21. Câmpul de presiune la sol și temperatura la 
850 hPa, pentru ziua de 17 ianuarie, ora 12:00 UTC, 

model ECMWF 
 

Precipitații, strat de zăpadă 17 ianuarie 

În privința tipului precipitațiilor, pentru ziua de 
17 ianuarie, modelul ECMWF la rularea din             
16 ianuarie ora 00:00 UTC, estima ninsori în 
majoritatea regiunii, cu excepția sud-estului și 
estului extrem, deci zona de litoral a județului 
Constanța, în special zona localității Mangalia, 
fapt ce se va confirma și în realitate. În schimb 
rularea din 17 ianuarie ora 00:00 UTC estima 
numai ninsori în Dobrogea, deci în acest caz 
estimarea din ziua precedentă desfășurării 
fenomenului a fost mai bună în comparație cu 
cea din ziua respectivă. 

 Cantitățile de precipitații prognozate de 
modelul ECMWF pentru ziua de 17 ianuarie               
în 24 de ore la rularea de 17 ianuarie, ora                
00:00 UTC, au fost de 15-30 l/mp cu valorile 
maxime în zona deltei, (fig. 22). 

  

 

Fig. 22. Cantități de precipitații estimate, baza                   
17 ianuarie, ora 00:00 UTC, pentru dimineața de                      

17 ianuarie, model ECMWF 
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Stratul de zăpadă prognozat pentru  
această zi a fost de până la aproximativ 32 cm  
în 24 de ore de ambele rulări de ora 00:00 UTC 
și cea din 16 și cea din 17 ianuarie. Deosebirea 
dintre cele două rulări a fost deci că, cea din    
16 ianuarie nu prognoza ninsori în zona 
Mangaliei, ceea ce s-a și întâmplat pentru că     
în prima parte a zilei acolo au fost doar ploi, 
(fig. 23). 

 

 

Fig. 23. Ninsori estimate, baza 16 ianuarie,                      
ora 00:00 UTC, pentru dimineața de 17 ianuarie, 

model ECMWF 
 

Modelul ALADIN estima cantități de                     
10-25 l/mp, izolat 30 l/mp în zona deltei și        
în nord-vestul Dobrogei și un strat de zăpadă   
de 25-40 cm, ALARO estima cantități de                    
10-25 l/mp, izolat peste 25 l/mp tot în deltă și în 
nord-vest, iar COSMO cantități de 5-25 l/mp, 
izolat peste 25 l/mp tot în deltă și în nord-vest, 
(fig. 24, 25, 26, 27). 

 

 

Fig. 24. Cantități de precipitații estimate pe 24 ore, 
baza 16 ianuarie, ora 12:00 UTC, pentru ziua de                      

17 ianuarie, model ALADIN 

 

 
Fig. 25. Cantități de precipitații estimate pe 24 ore, 

baza 17 ianuarie, ora 00 UTC, pentru ziua de                     
17 ianuarie, model ALARO 

 

 
Fig. 26. Cantități de precipitații estimate pe 24 ore, 

baza 17 ianuarie, ora 00 UTC, pentru ziua de 17 
ianuarie, model COSMO 

 

 

Fig. 27. Ninsori estimate pe 24 ore, baza 17 ianuarie, 
ora 00:00 UTC, pentru ziua de 17 ianuarie, model 

COSMO 
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În aceste condiții, pentru ziua de                       
17 ianuarie 2016 a fost prognozată vreme 
închisă şi în răcire, ninsori viscolite pe arii 
extinse, cu excepţia sud-estului extrem al 
regiunii, unde, la începutul intervalului, erau 
prognozate precipitaţii mixte favorabile 
depunerii de polei. Se estima depunerea unui 
nou strat consistent de zăpadă. 

 Datele diagnostice au confirmat prezența 
nebulozității și răcirii vremii. Pe arii extinse a 
nins. Doar pe litoral, ziua, precipitaţiile au fost 
mixte. Mangalia a fost singura stație meteo-
rologică la care s-au consemnat precipitații     
sub formă de ploaie în prima parte a zilei,     
apoi precipitații mixte după-amiaza, iar seara 
numai ninsori, așa cum a estimat rularea din    
16 ianuarie, ora 00 UTC a modelului ECMWF. 
Cantitățile de precipitații au fost în general 
moderate, cu o valoare maximă de 31,8 l/mp la 
Isaccea, judeţul Tulcea (post pluviometric 
A.N.M.). Stratul maxim de zăpadă depus a fost 
de 35 cm la Ostrov, judeţul Constanţa şi la I.C. 
Brătianu, judeţul Tulcea (posturi pluviometrice 
A.B.A.D.L.). S-au semnalat izolat și depuneri de 
polei, precum și ceaţă, (fig. 28). 

 

 

Fig. 28. Cantități de precipitații în ziua de 17 ianuarie 
înregistrate la stațiile meteorologice și posturile 
pluviometrice C.M.R.Dobrogea și A.B.A.D.L.,            

sursa C.M.R. Dobrogea 
 
 

Din punct de vedere al cantităților de 
precipitații estimate se poate spune, deci, că 
modelele COSMO și ALADIN s-au apropiat cel 
mai mult de datele reale, ambele estimând corect 
localizarea cantității maxime înregistrate (în 
partea de nord-vest a Dobrogei, la Isaccea).            
(fig. 29). 

În privința grosimii stratului de zăpadă, 
acesta a fost prognozat bine de toate modelele. 
Localizarea lui a fost bine estimată în nord-

vestul Dobrogei (la I. C. Brătianu), dar nu și în 
sud-vest (la Ostrov). 

 

 
Fig. 29.  Stratul de zăpadă depus în ziua de                       

17 ianuarie, date înregistrate la stațiile meteorologice 
și posturile pluviometrice C.M.R.Dobrogea și 

A.B.A.D.L., sursa C.M.R. Dobrogea 
 

În ziua de 18 ianuarie ciclonul s-a deplasat 
înspre nord-est ieșind din zona Mării Negre      
și făcând loc câmpului anticiclonic și masei   
reci din vest. Gradientul baric s-a menținut 
intens în timpul zilei, ceea ce a produs 
intensificări importante ale vântului și pe arii 
extinse a mai nins slab. De interes pentru  
această zi a fost vântul, pentru care s-au emis 
avertizări suplimentare în afară de cea emisă    
în ziua precedentă. Pentru această zi era 
avertizat cod galben de vânt, dar dimineața 
acesta s-a transformat  în portocaliu, iar seara 
după ora 18 s-a continuat cu cod galben. 

  
 

Vântul 16-18 ianuarie 

Pe toată perioada acestui episod de viscol,  
viteza medie a vântului la 10 m prognozată de 
modelul ECMWF a fost de 5-15 m/s pe uscat și 
10-15 m/s pe mare. (fig. 30). 

 

 

Fig. 30. Vânt viteza medie la 10 m, pentru                          
17 ianuarie, ora 12:00 UTC, model ECMWF 
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Modelul ALARO a estimat rafale la 10 m    
în acest interval de 10-20 m/s pe uscat și              
10-25 m/s, temporar peste 25 m/s pe mare,             
(fig. 31). 

 

 

Fig. 31. Vânt rafala 10 m, pentru data de 17 ianuarie, 
ora 18:00 UTC, model ALARO 

 
 

Modelul COSMO a estimat pentru inter-
valul 16-18 ianuarie valori maxime ale vitezei 
vântului de 10-15 m/s pe uscat și de 15-20 m/s, 
temporar 20-25 m/s în largul mării, (fig. 32, 33). 

 

 

Fig. 32. Vânt viteza la 10 m, rularea 16 ianuarie ora 
00 UTC, pentru data de 17 ianuarie, ora 23 UTC, 

model Cosmo 
 
 
Din datele reale a reieșit că, pe uscat, în 

toată perioada studiată, 16-18 ianuarie, viteza 
medie a vântului a avut valori de până la 23 m/s 
(83 km/h), iar la rafală a avut valori de până la 
31 m/s (112 km/h), aceste valori maxime fiind 
înregistrate în zona deltei. Având în vedere 
clasificarea viscolelor în funcție de viteza 

vântului (viscol moderat dacă vitezele sunt de   
6-10 m/s, viscol puternic dacă vitezele sunt de 
11-17 m/s și viscol violent dacă viteza depășeste 
17 m/s) se poate spune că acest viscol a fost 
unul violent. 

 

 

Fig. 33 Vânt maxim la 10 m, rularea 16 ianuarie,             
ora 00:00 UTC, pentru data de 17 ianuarie,                        

ora 23:00 UTC, model COSMO 
 
 

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
a emis în ziua de 15 ianuarie, ora 16 TL, o 
avertizare locală pentru beneficiari (nr. 15/2016) 
pentru vânt foarte puternic și furtună în vestul 
Mării Negre. În această avertizare se preciza că 
în intervalul 16.01.2016, ora locală 20:00 – 
19.01.2016, ora locală 20:00, vântul va sufla  
din N și NE, în prima jumătate a intervalului, 
apoi din N și NV, cu viteze de 14 – 19 m/s (forța 
6 – 8 B), temporar cu 20 – 24 m/s (forța 8 – 9 B) 
în intervalul 17.01.2016, ora locală 20 – 
18.01.2016, ora locală 20. Trecător se 
prognozau rafale care urmau să depășească      
30 m/s (forța 11 B). Marea urma să aibă gradul 
de agitație 5...7 la coastă şi 6...8 în larg. 

Din datele reale înregistrate de senzorii 
geamandurii EuxRo03 a Geoecomar, vântul în 
largul Mării Negre în intervalul precizat de 
avertizarea locală a avut la viteza medie valori 
între 3,5 și 16,8 m/s (forța 3-7 B), cu valoarea 
maximă de înregistrată în ziua de 17 ianuarie, 
ora 23 TL și în ziua de 18 ianuarie, ora 18 TL. 
Viteza la rafală a avut valori între 12,4 și      
25,8 m/s (forța 6-10 B) cu valoarea maximă 
înregistrată în ziua de 18 ianuarie, ora 17 TL, 
(fig 34, 35). 
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Fig. 34. Vânt viteza medie înregistrat pe mare în 
locația 43.980 N și 29.940 E pentru intervalul                    

16 ianuarie ora locală 20– 18 ianuarie, ora locală 18, 
sursa Geoecomar 

 

 

Fig. 35. Vânt viteza la rafală înregistrat pe mare în 
locația 43.980 N și 29.940 E pentru intervalul                    

16 ianuarie ora locală 20 – 18 ianuarie, ora locală 18, 
sursa Geoecomar 

 
Pe platforma de foraj marin Gloria, în 

intervalul acestei avertizări locale, viteza medie 
a vântului a avut valori cuprinse între 6 și 22 m/s 
(forța 4-9 B), cu valoarea maximă de înregistrată 
în ziua de 17 ianuarie, ora 17 TL și în ziua de  
18 ianuarie, ora 08 TL. Viteza la rafală a       
avut valori între 16 și 27 m/s (forța 7-10 B),     
cu valoarea maximă înregistrată în ziua de               
18 ianuarie, ora 09 TL. Valorile sunt 
comparabile cu cele înregistrate de senzorii 
gemandurii EuxRo03 a Geoecomar, dar puțin 
mai mari (pe platformă s-au atins la viteza 
medie 22 m/s în comparație cu cei 16,8 m/s de la 
Geoecomar, iar la rafală s-au atins 27 m/s, în 
comparație cu 25,8 m/s la Geoecomar), (fig. 36, 
37). 

Comparând estimările modelelor pentru 
vitezele medii și rafale ale vântului reise că pe 
uscat, modelele ECMWF și COSMO au estimat 
valori ale vitezei medii a vântului cele mai 
apropiate de cele înregistrate, iar la rafale 
modelul ALADIN s-a apropiat cel mai mult de 
valorile înregistrate. 

 

Fig. 36. Vânt viteza medie pentru intervalul                     
16 ianuarie, ora locală 20 – 18 ianuarie, ora locală 18, 

sursa Platforma centrală Gloria 

 

 

Fig. 37. Vânt viteza la rafală pentru intervalul                  
16 ianuarie, ora locală 20 – 18 ianuarie, ora locală 18, 

sursa Platforma centrală Gloria 
 

   
Pe mare, modelul COSMO a estimat 

viteze medii ale vântului mai apropiate de cele 
reale, iar la rafale modelul ALADIN a făcut cele 
mai bune estimări. 

 
 

Regimul termic al aerului, solului și alte 
fenomene 

Sub aspect termic, vremea s-a răcit în acest 
interval. Temperaturile maxime în aer au scăzut 
de la 4...7 grade în ziua de 16 ianuarie până la -
6...-2 grade în ziua de 18 ianuarie. Temperaturile 
minime în aer au scăzut de la -3...3 grade în 
noaptea de 16 spre 17 ianuarie, până la valori de 
-9...-4 grade în noaptea de 18 spre 19 ianuarie. 
Valorile normale pentru această perioadă în 
zona Dobrogei sunt de 1...4 grade pentru 
temperaturile maxime și de -7...-2 grade pentru 
temperaturile minime. Deci la începutul 
intervalului vremea era caldă față de normalele 
climatologice, pentru ca după două zile să 
devină deosebit de rece. 

În figura 38 se observă cum a variat 
temperatura solului în intervalul 16 ianuarie,  
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ora 06:00 UTC – 18 ianuarie, ora 18:00 UTC. 
De la valori pozitive, între 6 și 12 grade, în   
ziua de 16 ianuarie, a scăzut în timpul nopții de 
16 spre 17 ianuarie la valori între –3 și 3 grade 
în dimineața de 17 ianuarie, cu cele pozitive  
mai ales în zona de coastă, apoi în noaptea de  
17 spre 18 ianuarie au devenit complet negative 
între -7 și -4 grade și s-au menținut negative      
și în timpul zilei de 18 ianuarie. Fenomenul de 
polei s-a semnalat, izolat, începând cu dimineața 
de 17 ianuarie (ora 10:00 UTC) până la sfârșitul 
perioadei de viscol, în seara de 18 ianuarie. El 
nu s-a format deloc în prima noapte de 16 spre 
17 ianuarie, pentru că solul a fost cald. Au fost 
ninsori și depunere de strat de până la 12 cm. 

 

 
Fig. 38. Variația temperaturii solului la stațiile din 

Dobrogea în intervalul 16 ianuarie ora 06:00 UTC – 
18 ianuarie, ora 18:00 UTC, sursa C.M.R.Dobrogea 

 
 

 Începând din seara zilei de 16 ianuarie, 
ora 21:00 UTC, stațiile meteorologice de pe 
teritoriul Dobrogei au semnalat fenomenul        
de transport de zăpadă, care s-a menținut pe     
arii extinse pe tot parcursul zilelor de 17 și        
18 ianuarie. 
 
 
Avertizări meteorologice la nivel național 

Administrația Națională de Meteorologie a emis 
în ziua de 15 ianuarie, ora 13, o avertizare 
(nr.8/2016) coduri portocaliu și galben pentru 
toată zona de sud-est a țării,  Dobrogea fiind     
în cod portocaliu. Se preciza că temporar 
viscolul va fi puternic, viteza vântului la rafală 
va depăşi 70...80 km/h, zăpada va fi troienită     
şi vizibilitatea se va reduce sub 50 m. În  
judeţele Tulcea şi Constanţa, viscolul urma să 
aibă intensitatea maximă începând din primele 
ore ale zilei de 17 ianuarie.  

 În ziua de 17 ianuarie, ora 12 a fost 
actualizată această avertizare cu alte două 
mesaje (nr. 9/2016). În primul mesaj se 
restrângea zona de atenționare a codului   
galben, dar pentru Dobrogea situația rămânea 
neschimbată. Această avertizare avea intervalul 
de valabilitate 17 ianuarie, orele 12-18. Al 
doilea mesaj se referea la noaptea de 17 spre     
18 ianuarie și ziua de 18 ianuarie, când 
Dobrogea urma să se afle sub cod galben cu 
ninsori încă în desfășurare, dar care urmau să 
diminueze și vântul urma să mai aibă 
intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, 
viscolind temporar ninsoarea şi spulberând 
zăpada depusă anterior. Se mai preciza că în 
zilele care urmau vremea va deveni geroasă în 
cea mai mare parte a ţării.  
 

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, 
ninsori moderate cantitativ, viscol  
Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 20 – 
17 ianuarie, ora 20 
Zone afectate: conform textului  
 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 
 

 COD GALBEN 
Începând din seara de sâmbătă, 16 
ianuarie, aria ninsorilor se va extinde 
dinspre Lunca Dunării şi va cuprinde treptat 
regiunile sudice şi sud-estice ale ţării, 
precum şi zona Carpaţilor de Curbură. Se 
va depune strat de zăpadă consistent, iar 
vântul va avea intensificări cu viteze de 
55...65 km/h, viscolind ninsoarea.  
 

 COD PORTOCALIU 
În judeţele Buzău, Prahova, Ilfov (inclusiv 
municipiul Bucureşti), Giurgiu, Ialomiţa, 
Călăraşi, Brăila, Vrancea, Galaţi, temporar 
viscolul va fi puternic, iar viteza vântului la 
rafală va depăşi 70...80 km/h. Zăpada va fi 
troienită şi vizibilitatea se va reduce sub 
50 m. În judeţele Tulcea şi Constanţa, 
viscolul va avea intensitatea maximă 
începând din primele ore ale zilei de 
duminică. 

 
Notă: În celelalte regiuni, ninsorile vor fi 
temporare, iar viteza vântului la rafală va fi, 
în general, de 35..45 km/h. 
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În funcţie de evoluţia şi intensitatea 
fenomenelor, Administraţia Naţională de 

Meteorologie va actualiza prezentul 
mesaj. 

 
Sectia emitenta 

 Centrul Naţional de 
Prognoză Meteorologică   

Bucureşti 

Aprobat,  
Director Executiv 

 

Fig. 39. Atenționare cod portocaliu emisă de 
Administrația Națională de Meteorologie în ziua de 

15 ianuarie 
 
Textul mesajului:              

ACTUALIZARE 
 

MESAJ 1 
 

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, 
ninsori moderate cantitativ, viscol; 
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, orele 12 - 
18 
Zone afectate: conform textului şi hărţii 

 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ  
  

 COD GALBEN 
 

      În a doua parte a zilei de duminică, 17 
ianuarie în estul şi în centrul Munteniei, în 
Dobrogea şi în sudul şi centrul Moldovei, 
precum şi în zona Carpaţilor de Curbură va 
continua să ningă moderat cantitativ, iar 
vântul va avea intensificări cu viteze de 
55...65 km/h, viscolind ninsoarea.  
 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ  
 

  COD PORTOCALIU 
 

      În judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa, 
Călăraşi, Tulcea, Constanţa, Vrancea şi 
Galaţi, temporar viscolul va fi puternic, 

viteza vântului la rafală va depăşi 70...80 
km/h, reducând vizibilitatea sub 50 m.  
 

 
 

MESAJ 2 
 

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, 
ninsori; 
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 18 – 
18 ianuarie, ora 18 
Zone afectate: conform textului şi hărţii 
 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ 
 

 COD GALBEN  
     În intervalul menţionat în estul şi sud-
estul ţării, ninsorile vor continua, dar vor fi în 
diminuare, însă vântul va mai prezenta 
intensificări cu viteze la rafală de 
50...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea 
şi spulberând zăpada depusă anterior.  
 

   Notă: În următoarele zile, scăderea de 
temperatură va continua şi va fi accentuată, 
astfel că vremea va deveni geroasă în cea 
mai mare parte a ţării.   
 

 
În funcţie de evoluţia şi intensitatea 

fenomenelor meteorologice,  
Administraţia Naţională de Meteorologie va 

actualiza prezentul mesaj. 

Fig. 40. Atenționare cod portocaliu și galben emisă 
de Administrația Națională de Meteorologie în ziua 

de 17 ianuarie 
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Efecte ale viscolului din 16-18 ianuarie 2016 
în Dobrogea 

În ziua de 16 ianuarie în județul Constanţa 
viscolul a doborât șase copaci și un stâlp, 
treizeci și una de localităţi au rămas fără curent 
electric, o persoană a rămas blocată în 
autoturism între localităţile Pantelimon şi 
Crucea, trei mașini s-au înzăpezit între 
localităţile Runcu şi Pantelimon, iar porturile 
Constanţa, Midia şi Mangalia au fost închise. 

În ziua de 17 ianuarie în județul Constanța 
treizeci și una de localităţi au rămas fără curent 
electric, optsprezece persoane au rămas blocate 
în trafic, patru drumuri naţionale s-au închis, 
douăsprezece drumuri judeţene s-au închis, cinci 
drumuri comunale s-au blocat și patru porturi 
maritime au fost închise. În județul Tulcea trei 
localităţi au rămas fară curent electric, optzeci 
de persoane şi patruzeci și cinci de automobile 
au fost blocate în trafic, cinci drumuri naţionale 
şi zece drumuri judeţene au fost închise.  

În ziua de 18 ianuarie în județul Constanţa 
cinci drumuri naţionale şi patru drumuri 
judeţene au fost închise, douăzeci și una de 
localităţi au rămas fără curent electric și patru 
porturi maritime au fost închise. În județul 
Tulcea șase drumuri naţionale şi nouă drumuri 
judeţene au fost închise.  

De asemenea mai multe trenuri care 
făceau legătura între Dobrogea și restul țării 
au fost anulate, iar cursurile în școli au fost 
suspendate în ziua de luni, 18 ianuarie în tot 
județul Constanța cu excepția localităților 
Mangalia, Constanța și Medgidia. 

 

Fig. 41. Drumuri înzăpezite în Dobrogea, sursa 
http://www.reporterntv.ro/ 

 

Fig. 42. Autospecială pentru deszăpezire, deraiată și 
ea într-un șanț, sursa http://www.reporterntv.ro/ 

 

 

Fig. 43. Copac doborât de vântul puternic pe 
Bulevardul Tomis din Constanța,  
sursa http://www.reporterntv.ro/ 

 

 

Fig. 44. Copac doborât de vântul puternic în 
stațiunea Mamaia, sursa http://www.reporterntv.ro/ 

 

 

Fig. 45. Legăturile unei platforme de foraj marin 
rupte din cauza furtunii,  

sursa http://www.reporterntv.ro/ 
 
 

Viscole în Dobrogea în intervalul 2010-2016 

După cum am menționat la începutul lucrării, 
viscolul din perioada 16-18 ianuarie 2016 s-a 
încadrat în tipul baric II și a fost singurul episod 
notabil de viscol din această iarnă.   

Analizând datele ultimelor șase ierni 
2010-2016 în zona noastră, au reieșit urmă-
toarele rezultate: 
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 Cele mai întâlnite tipuri barice de 
viscole, conform clasificării Bălescu și 
Beșleagă, 1962, care au afectat zona Dobrogei, 
au fost cele de tipurile I și II (tab.1).  
 
Tabelul 1. Număr cazuri tipuri barice de viscol 

în Dobrogea 2010-2016 
 

Tipul baric Număr cazuri 

I 7 

Ia 4 

Ib 0 

Ib1 3 

Ia1 0 

II 6 

IIIa 1 

IIIb 1 

IV 1 

VI 1 

VII 1 

alt tip 1 2 

alt tip 2 2 
 
 

Au fost patru cazuri de viscolele de tipul 
Ia (un caz în februarie 2011, două cazuri în 
ianuarie și februarie 2012, un caz în decembrie 
2012). Au fost trei cazuri de viscolele de tipul 
Ib1 (un caz în februarie 2011, un caz în 
februarie 2012, un caz în ianuarie 2014). Viscole 
de tipul II s-au produs șase cazuri (un caz în 
ianuarie 2011, un caz în decembrie 2012, un caz 
în decembrie 2014, un caz în februarie 2015, un 
caz în ianuarie 2015 și un caz în ianuarie 2016). 

Pentru viscole de tipurile IIIa, IIIb, IV, VI 
și VII s-a înregistrat câte un caz din fiecare. Un 
tip IIIa în ianuarie 2014, un tip IIIb în ianuarie 
2013, un tip IV în decembrie 2014, un tip VI în 
martie 2013 și un tip VII în martie 2012. 

Conform acelei clasificări, am identificat 
deci, dintre tipurile de viscole care au afectat 
zona Dobrogei în ultimele șase ierni, cele mai 
multe făcând parte din tipurile I și II. 

Tipul I avea însă patru subtipuri: Ia, Ib, 
Ib1 și Ia1. Dintre acestea am identificat numai 
cazuri Ia și Ib1. Tipul Ia se referă la situația unui 
anticiclon est-european, formând un brâu cu 
anticiclonul azoric peste Europa și prezența în 
sudul continentului a unui ciclon mediteranean 
centrat de obicei deasupra Italiei. Tipul Ib1 se 
referă la prezența anticiclonului est-european, a 
anticiclonului azoric și a unui ciclon meditera-

nean provenit din câmpul depresionar islandez. 
De remarcat, faptul că, nu am găsit niciun viscol 
de tipurile Ib și Ia1. Tipul Ib ar fi însemnat 
anticiclonul est-european, anticiclonul azoric și 
o depresiune provenită din nordul Europei care 
ar fi urmat să coboare pe Polonia și Ucraina 
până în estul Mării Negre. Tipul Ia1 ar fi 
presupus prezența acelorași doi anticicloni peste 
Europa și a unui ciclon est-mediteranean. 

Viscolele de tipul baric II au ca tablou 
sinoptic anticiclonul azoric, un ciclon meditera-
nean și un culoar depresionar ce acționează în 
estul Europei.  În acest caz, anticiclonul est-
european este retras mult în nord-estul 
continentului, iar un centru depresionar se poate 
afla chiar în zona Carpato-Balcanică. 

Tipul baric III se referă la un anticiclon 
continental în nordul Europei, care poate fi cel 
scandinav, sau un anticiclon în nordul câmpiei 
europene a Rusiei și un ciclon mediteranean 
centrat pe Grecia. Tipul IIIa este cel în care 
anticiclonul scandinav (cu sau fără cel azoric 
prezent pe continent) coboară și intră în contact 
cu un ciclon mediteranean de pe Balcani 
(Grecia). Tipul IIIb este cel în care un anticiclon 
situat în nordul Câmpiei Europei de est (a 
Rusiei) formează un brâu cu anticiclonul azoric 
și acest brâu intră în contact cu ciclonul 
mediteranean. 

Tipul baric IV presupune activitatea 
anticiclonilor scandinav și azoric, care se unesc 
și fac cuplaj cu un ciclon mediteranean din zona 
Italiei. În estul Europei se află un culoar 
depresionar. 

Tipul baric V se referă la diverse tipuri 
barice care au o frecvență foarte redusă. 

Tipul baric VI înseamnă unirea 
anticiclonilor groenlandez cu scandinav și 
cuplajul lor cu câmpul depresionar din 
Mediterana. Și aici avem în estul Europei un 
culoar depresionar. 

Tipul baric VII se referă la un anticiclon 
scandinav care coboară și intră în contact cu o 
depresiune din estul țării noastre. Acest tip este 
specific viscolelor târzii.  

Trebuie făcută observația că s-a încercat 
încadrarea viscolelor din iernile 2010-2016, în 
situațiile sinoptice din tipurile barice clasice ale 
acestui secol, dar totuși unele din ele nu s-au 
încadrat perfect în acele tipuri. 

De exemplu, la viscolul din intervalul   
29-30 ianuarie 2014, l-am încadrat în tipul Ib1, 
dar finalul diferă de cel clasic pentru că, ciclonul 
mediteranean nu s-a retras în nordul Africii, ci a 
urcat în zona Mării Negre unde s-a reactivat, 
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episod care a determinat chiar o avertizare cod 
roșu în țara noastră la momentul respectiv.  

Viscolul din intervalul 22-23 ianuarie 
2011, l-am încadrat în tipul II, dar la final 
câmpul depresionar din estul Peninsulei 
Scandinavice nu s-a umplut, ci doar s-a   
deplasat la est. La fel la viscolul din intervalul  
6-7 februarie 2015, la final anticiclonul 
scandinav a rămas la aproximativ aceleași 
valori, iar anticiclonul azoric nu a înaintat prea 
mult pe continent, ci și-a  păstrat poziția 
centrului în vestul Marii Britanii, doar o dorsală 
a lui ajungând în zona României. Aceeași 
situație a fost și la viscolul din intervalul         
16-18 ianuarie 2016, la final câmpul scandinav   
a rămas la aproximativ aceleași valori. Viscolul 
din perioada 26-27 decembrie 2014 l-am 
încadrat tot în tipul II, dar finalul diferă din nou, 
în sensul că depresiunea din Marea Neagră nu  
s-a deplasat spre Marea Caspică, ci spre Rusia. 

Și la tipul IV am avut cazul din                   
28-30 decembrie 2014, la care finalul a fost 
diferit de cel clasic, în sensul că ciclonul 
mediteranean nu s-a oclus pe loc în Marea 
Mediterană, ci a ajuns deasupra Mării Negre și 
apoi a Rusiei. 

Se observă o diferență destul de des 
întâlnită față de clasificarea făcută în urmă cu  
54 de ani, și anume că la sfârșitul unor episoade 
de viscole, câmpul depresionar mediteranean nu 
se mai oclude  în Marea Mediterană și nici nu 
mai capătă o traiectorie estică spre Marea 
Caspică, ci urcă spre nord-est, se reactivează 
deasupra Mării Negre și apoi se deplasează spre 
Rusia. Aceste situații sunt de un mare interes 
pentru zona țării noastre și în special pentru 
Dobrogea, deoarece episoadele de viscol 
determinate de această traiectorie pot afecta 
major regiunea noastră. De altfel, traiectoriile 
ciclonilor mediteraneeni stabilite de către 
Șorodoc C. (1962) și studiate ulterior de Bordei-
Ion E. (1983) și alții, includ trei categorii de 
traiectorii (2a, 2b și 4a) prin care ciclonii 
mediteraneeni ajung deasupra Mării Negre. 
Dacă aceste situații se produc iarna, în prezența 
cuplajelor cu anticiclonii est-european, azoric, 
scandinav sau chiar groenlandez, atunci se 
ajunge la fenomenul de viscol, din cauza 
contrastelor mari dintre cele două mase de aer, 
cel mediternean, cald și umed și cele din 
anticicloni, reci și uscate. Gradienții barici și 
termici care se formează la aceste contacte 
determină viteze ale vântului importante. 
Precipitațiile pot fi la început sub formă lichidă, 
iar apoi predominant ninsori. Zăpada este 

spulberată și troienită de către vânt, iar 
vizibilitatea scade. Pe litoral se întâmplă deseori 
ca precipitațiile să se mențină în stare lichidă, 
din cauza temperaturii apei mării care este mai 
ridicată decât cea a masei de aer reci din 
anticiclonul cu care se face contactul. Și direcția 
vântului are un rol foarte important în acest caz, 
dacă aceasta este estică, precipitațiile au șanse 
mai mari de a fi lichide, iar dacă este din sector 
vestic ele pot deveni solide. În vestul Dobrogei 
precipitațiile sunt predominant solide. 

În analiza cazurilor de viscole din ultimele 
șase ierni am întâlnit și alte două tipuri de 
viscole, care nu se pot încadra în niciun tip baric 
stabilit în 1962.  

În figura 46, drept “alt tip 1” este denumit 
acel tip în care anticiclonul groenlandez 
coboară, avansează pe continent și ajunge să 
intre în contact cu un culoar depresionar din 
estul Europei. Astfel de cazuri s-au produs în 
intervalele 9-10 decembrie 2010 și 3-4 ianuarie 
2011.  

 

 
Fig. 46. Statistica tipurilor barice de viscole din 

iernile 2010-2016 în Dobrogea 
 
 
“Alt tip 2” se referă la anticiclonul est-

european, cel groenlandez, un ciclon meditera-
nean și în rest toată Europa acoperită de un 
camp depresionar provenit din mările polare. 
Astfel de situații s-au produs în 16-17 decembrie 
2010 și 11-12 decembrie 2012. În primul caz, 
pentru zona țării noastre de interes a fost 
contactul dintre anticiclonul est-european și 
ciclonul mediteranean care ne-a tranzitat de la 
SV la NE. În al doilea exemplu, anticiclonul de 
origine groenlandeză a ajuns până în zona țării 
noastre, iar viscolul a fost determinat deopotrivă 
de ambele cuplaje ale ciclonului mediteranean, 
atât cu anticiclonul est-european la nord-est, cât 
și cu cel groenlandez la vest.   
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 În tabelul 2 sunt înscrise numărul de 
avertizări emise de Administrația Națională de 
Meteorologie în iernile 2010-2016 pe coduri de 
culori și totalul lor în fiecare iarnă, luându-se în 
considerare numai acele avertizări care au vizat 
zona Dobrogei, fie că a fost vorba de viscole sau 
alte fenomene meteorologice. În ultima coloană 
s-a înscris și numărul de episoade de viscol 
înregistrate în fiecare iarnă.  
 
Tabelul 2. Număr avertizări emise de 
Administrația Națională de Meteorologie 
referitoare la Dobrogea și număr episoade de 
viscol în perioada 2010-2016 în Dobrogea 
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2010-2011 5 4   9 6 

2011-2012 3 7 7  17 4 

2012-2013 7 13   20 5 

2013-2014 3 3 6 1 13 2 

2014-2015 14 6 1  21 4 

2015-2016 12 4 2  18 1 

 
 

În medie, în Dobrogea, anual, au fost  
cam trei-patru episoade de viscol. În general,    
în această regiune, viscolele au o durată de              
1-3 zile, dar au existat și episoade cu o durată 
care a depășit trei zile și anume viscolele din 
ianuarie și februarie 2012 și cel din ianuarie 
2014. Din acest punct de vedere, al timpului de 
desfășurare al episoadelor de viscol, se poate 
spune că iernile 2011-2012 și 2013-2014 au fost 
cele mai grele.  

Din punctul de vedere al grosimii stratului 
de zăpadă depus în timpul episoadelor de viscol, 
cel mai mare strat măsurat a fost de 100 cm la 
Ciobanu, județul Constanța și s-a depus în 
timpul viscolului din 29-30 ianuarie 2014. 

Cea mai mare viteză la rafală atinsă în 
timpul viscolelor din ultimii șase ani în 
Dobrogea a fost de 33 m/s (119 km/h) la 
Mahmudia, județul Tulcea și a fost înregistrată 
în timpul viscolelor din 28-30 decembrie 2014 și 
22-23 martie 2013. 

În iarna 2010-2011 din totalul de nouă 
informări și coduri galbene emise, șase s-au 

referit la viscole care s-au și realizat în întregime 
pentru zona Dobrogei. Restul de trei avertizări   
s-au emis tot în condițiile unor configurații de 
viscole și au produs unele efecte și în Dobrogea, 
în principal vânt și ploi, dar nu au confirmat 
viscol și în zona noastră.  

În iarna 2011-2012 din șaptesprezece 
informări, coduri galbene și coduri portocalii, 
douăsprezece s-au referit la viscole care s-au și 
concretizat în Dobrogea, trei s-au referit la 
episoadele de ger care au urmat după viscole. 
Restul de două nu au produs efecte importante 
în zona Dobrogei. 

În iarna 2012-2013 din douăzeci de 
informări și coduri galbene, în șase s-a 
confirmat fenomenul de viscol în Dobrogea, 
două s-au referit la ger și restul de douăsprezece 
s-au referit în general la situații care în 
Dobrogea au produs doar ploi și vânt. 

În iarna 2013-2014 s-au emis toate 
tipurile de avertizări de la informări la cod roșu, 
dar în Dobrogea au fost doar două episoade de 
viscol. Șapte avertizări s-au emis în cazul 
episodului din 24-27 ianuarie 2014 și trei 
avertizări (printre care și codul roșu) în cazul 
episodului din 29-30 ianuarie 2014. Alte trei 
informări au fost emise, dar nu au existat 
evenimente deosebite în aceste cazuri. 

În iarna 2014-2015, șase din totalul de 
douăzeci și una de avertizări s-au emis pentru 
cele patru episoade de viscol din acea iarnă, 
două pentru ger și treisprezece pentru alte 
fenomene mai puțin periculoase pentru 
Dobrogea. 

În iarna 2015-2016 din cele optsprezece 
avertizări, trei au fost emise pentru viscolul din 
intervalul 16-18 ianuarie 2016 și restul pentru 
alte fenomene, dar care nu s-au încadrat la un 
episod de viscol. 

 
 

4. CONCLUZII 
 
În concluzie, viscolul din perioada                       
16-18 ianuarie 2016 a fost unul de tipul II 
(anticiclon de origine azorică în contact cu 
culoar depresionar în estul Europei). 

În timpul acestui viscol stratul maxim de 
zăpadă a măsurat grosimea de 35 cm, iar viteza 
maximă a vântului pe uscat a fost de 31 m/s la 
rafală (112 km/h). Având acești parametri se 
poate afirma că a fost un viscol violent. 

În privința estimărilor modelelor la 
parametrii de cantități de precipitații și grosimea 
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stratului de zăpadă, pentru ziua de 16 ianuarie, 
se pot afirma următoarele: 

● cantitatea de precipitații cea mai 
apropiată de datele reale a fost estimată de 
modelul ECMWF, în timp ce ALADIN și 
ALARO au supraestimat, iar COSMO a 
subestimat; 

● transformarea tipului de precipitații din 
lichide în solide începând din noaptea de 16 spre 
17 ianuarie a fost prognozată de toate modelele; 

● stratul de zăpadă a fost prognozat 
oarecum bine de modelul ECMWF, cu 
mențiunea că maximul s-a înregistrat la Tulcea, 
în nordul Dobrogei și nu în sudul județului 
Constanța, modelele ALADIN și ALARO au 
supraestimat grosimea stratului, iar modelul 
COSMO a prevăzut bine grosimea și în același 
timp și localizarea stratului maxim, adică la 
Tulcea. Deci modelul Cosmo a estimat cel mai 
bine atât grosimea, cât și localizarea stratului 
maxim de zăpadă. 

 
Pentru a doua zi de viscol, 17 ianuarie, se 

pot trage următoarele concluzii: 
● la cantitățile de precipitații estimate 

modelele COSMO și ALADIN s-au apropiat cel 
mai mult de datele reale, ambele estimând corect 
localizarea cantității maxime înregistrate (în 
partea de nord-vest a Dobrogei, la Isaccea); 

● grosimea stratului de zăpadă a fost 
prognozat bine de toate modelele; localizarea lui 
a fost bine estimată în nord-vestul Dobrogei (la 
I. C. Brătianu), dar nu și în sud-vest (la Ostrov). 

 
În privința estimărilor modelelor la 

elementul vânt, pentru tot intervalul 16-            
18 ianuarie, s-au desprins următoarele concluzii: 

● pe uscat, s-a constatat că modelele 
ECMWF și COSMO au estimat valori ale 
vitezei medii a vântului cele mai apropiate de 

cele înregistrate, iar la rafale modelul ALADIN 
s-a apropiat cel mai mult de valorile înregistrate; 

● pe mare, modelul COSMO a estimat 
viteze medii ale vântului mai apropiate de cele 
reale, iar la rafale din nou modelul ALADIN a 
făcut cele mai bune estimări. 

 
După analiza viscolelor din ultimele șase 

ierni 2010-2016, în zona Dobrogei, concluziile 
care s-au desprins au fost: 

● cele mai întâlnite tipuri barice de vis-
cole, conform clasificării Bălescu și Beșleagă,  
1962, care au afectat regiunea Dobrogei, au fost 
cele de tipurile I și II; 

● viscolele de tipul I au fost șapte cazuri 
(patru cazuri Ia și trei cazuri Ib1); 

● viscolele de tipul II au fost șase cazuri; 
● viscole de tipurile IIIa, IIIb, IV, VI și 

VII s-au înregistrat câte un caz din fiecare; 
● unele viscole nu s-au încadrat perfect în 

tipurile barice clasice, existând unele diferențe 
în special la finalul episoadelor;  

● s-au întâlnit și alte două tipuri barice de 
viscole, cu câte două cazuri fiecare, în care 
anticiclonul de origine groenlandeză a jucat 
rolul principal; 

● au avut loc în medie trei-patru episoade 
de viscol în fiecare iarnă; 

● durata unui viscol în această regiune 
este de 1-3 zile, dar au existat și trei episoade 
care au depășit trei zile; 

● cel mai mare strat de zăpadă înregistrat 
în această perioadă a fost de 100 cm la Ciobanu, 
județul Constanța și a fost semnalat în timpul 
viscolului din 29-30 ianuarie 2014; 

● cea mai mare viteză la rafală atinsă în 
timpul viscolelor din ultimii șase ani în 
Dobrogea a fost de 33 m/s (119 km/h) la 
Mahmudia, județul Tulcea și a fost înregistrată 
în timpul viscolelor din 28-30 decembrie 2014 și 
22-23 martie 2013. 
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Rezumat: Din categoria fenomenelor meteorogice severe ce afectează economia și activitățile 
sociale, un rol major îl au intensificările vântului asociate liniilor de vijelie, dar și celor de tip 
”microburst” ce apar datorită disipării sistemelelor convective supercelulare. Lucrarea urmărește 
identificarea condițiilor de formare a acelor sisteme mezoscalare care au favorizat apariția 
cazurilor de vreme severă în zilele de 18 și 19 iunie 2016, pe areale mari din Moldova, dar în mod 
special pe raza județelor Suceava și Botoșani, unde intensitatea deosebită a fenomenelor a produs 
pagube materiale importante. 
 
Cuvinte cheie: forfecare, downburst, linie de vijelie, imagini radar, aerosondaj 
 
 

 

1. INTRODUCERE 

În Moldova, luna iunie a debutat cu o perioadă 
de instabilitate atmosferică accentuată în care   
s-au consemnat noi recorduri zilnice și lunare  
sub aspectul precipitațiilor căzute în 24 de ore. 
Intervalul 18-20 iunie a fost şi el caracterizat de  
o serie de aspecte asociate instabilității atmos-
ferice. Acest studiu identifică două forme 
diferite ale sistemelor convective mezoscalare, 
ce s-au succedat într-un interval de 48 de ore: 
sistemele supercelulare și linia de vijelie.  

 
 

2. DATE ȘI METODE 

Au fost utilizate date de analiză sinoptică și la 
mezoscară. Analiza la scară sinoptică a fost 
efectuată cu ajutorul datelor de la Eumetrain,   
de unde au fost preluate imagini satelitare, 
analiza câmpurilor de presiune la nivelul solului 
și geopotențialul la nivelurile de 500 hPa 
respectiv 300 hPa de la European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)  
și Global Forecast System (GFS), precum și 
reprezentarea câmpului de presiune la nivelul 
solului suprapusă peste imagini satelitare de la 
Zentraanstalt fur Meterologie und Geodynamik 
(ZAMG). Pentru informații privind structura 
verticală, s-au analizat parametri precum tempe-
ratura echivalent potențială, advecții de tempe-
ratură, vorticitate absolută de la Eumetrain și 
GFS. Analiza la mezoscară s-a făcut cu ajutorul 

diagramelor Skew_T ale modelului COSMO 
pentru zonele de interes și s-a schiţat o hartă 
folosind datele de observație de la stațiile 
meteorologice pentru stabilirea condițiilor ce au 
dus la inițierea convecției din nordul Moldovei, 
în data de 18 iunie. În final, structurile 
mezoscalare responsabile de episoadele de 
vreme severă au fost analizate și interpretate    
cu ajutorul imaginilor radar. Evidențierea 
zonelor cu risc de producere a doborâturilor           
de arbori cauzate de intensificările de vânt s-a 
făcut conform datelor preluate de pe site-ul 
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice 
Brașov (ICAS Brașov). 
 
 
3. ANALIZA AEROSINOPTICĂ GENE-

RALĂ DIN PERIOADA 18-19 IUNIE 
2016 

La mijlocul lunii iunie, în vestul Europei se 
inițiază pătrunderea, pe toată coloana tropo-
sferică, a unei mase de aer rece. Această 
pătrundere este evidențiată prin prezenţa la           
500 hPa a unui talveg  extins peste vestul și 
centrul continentului, în timp ce, în sud-est, se 
instalează o masă de aer cald antrenată din  
nord-estul Africii. La nivelul solului, o vastă 
zonă depresionară domină mare parte a 
continentului, exceptând Europa central-vestică, 
aflată sub influenţa unei dorsale extinse spre 
centrul Europei a anticiclonului azoric. În acest 
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timp, o serie de cicloni mobili și sistemele 
frontale aferente acestora se succed în vestul     
și în partea central-nord-estică a continentului, 
(fig. 1). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 1.  Geopotențialul și temperatura la 300 hPa (a) 
şi la 500hPa (b); presiunea la nivelul solului și 

temperatura la 850 hPa (c); 18 iunie 2016,  
ora 00:00 UTC (analiza model ECMWF). 

La nivelul de 500 hPa talvegul de geo-
potenţial se adâncește peste vestul şi centrul 
Mării Mediterane și se delimitează un nucleu 
rece de tip cut-off care, în zilele de 18 și                   
19 iunie, se centrează pe nordul Italiei. În   
aceste condiții, în troposfera mijlocie circulaţia 
aerului era impusă de evoluţia nucleului rece,  
iar în aria de interes fluxul de aer era din  
direcţie predominant sud-vestică. În intervalul 
18-19 iunie, la nivelul continentului european se 
disting următoarele formațiuni barice: una de 
presiune ridicată, urmare a extinderii dorsalei 
anticiclonului azoric spre centrul Europei, o 
zonă depresionară de proveniență nord-atlantică 
centrată pe Marea Baltică cu sistemele frontale 
aferente, o altă formaţiune de presiune ridicată 
provenită din nord-estul Africii, cu dorsală 
extinsă peste sud-estul continentului european, 
(fig. 2). 

 

Fig. 2. Reprezentarea formațiunilor barice și a 
sistemelor frontale corespunzătoare suprapuse peste 

imaginile satelitare, 18 iunie 2016, ora 00 UTC  
(Sursa: Zentraanstalt fur Meterologie und 

Geodynamik-ZAMG) 

 
În acest context aerosinoptic, pe 18 iunie, 

se evidențiază o masă de aer continental polară 
(CPV) peste centrul continentului european 
(datorată advecției de masă post frontală a 
ciclonului din nordul Europei) și o masă maritim 
tropicală în sud-est (MT). Suprafața de separație 
dintre cele două mase de aer corespunde zonei 
barocline la scară sinoptică, asociată inițial cu 
linii frontale bine definite, apoi în ocludere             
în noaptea de 18/19 iunie. Această zonă, pusă              
în evidență prin gradientul mare al temperaturii 
echivalent potențiale și a parametrului termic 
frontal, este orientată de la nord-est spre        
sud-vest, peste sudul Ucrainei, partea nordică             
și vestică a României, Serbia, Macedonia și 
Albania, până în partea central-sudică a Italiei, 
(fig. 3). 
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a) 

 
b) 

Fig. 3. Temperatura echivalent potențială la nivelul 
de 850 hPa și evidențierea maselor de aer (a) şi 

parametrul termic frontal la 18.06.2016,                 
ora 00:00 UTC (b), suprapuse peste imaginea 

satelitară (sursa Eumetrain). 

 
Fluxul de aer cald și umed dinspre   

Marea Mediterană, a constituit forcingul sinop-
tic ce a condus la premizele manifestării 
instabilității atmosferice accentuate în ziua de   
17 iunie, dar mai ales pe 18 iunie și 19 iunie. În 
acest context s-au produs fenomene meteo-
rologice severe, manifestate prin căderi de 
grindină de dimensiuni medii și mari, cantități 
de apă însemnate, dar și prin vijelii. 

 
 

4. ANALIZA MEZOSCALARĂ ȘI DESCRI-
EREA FENOMENELOR METEOROLO-
GICE DIN ZILELE DE 18 ȘI   19 IUNIE  

Advecția termică a fost semnificativă ca 
extindere orizontală, dar și ca amploare 
verticală, începând din dimineața zilei de                   
18 iunie, până după miezul nopții. La nivelul 
solului se remarcă convergența vântului pe 
culoarul Prutului în jurul orei 09 UTC. Advecția 
rece s-a produs pe nordul Moldovei (primele 
rotații fiind evidențiate în zona județului 

Botoșani) apoi s-a extins treptat spre sud,                
(fig. 4). 

 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4. Reprezentarea sistemelor frontale și 
convergența vântului pe zona județului Botoșani (a); 

convergența vântului și advecția rece evidențiată              
în imagini satelitare HRV (b), 18 iunie 2016,                     

ora 09:00 UTC 
 

Convecția s-a organizat în sisteme multi-
celulare și au fost identificate unele caracteristici 
supercelulare. Astfel, în câmpul de viteze 
Doppler (radarul Doppler WSR-98D Bârnova), 
se pot observa mai multe zone de convergență 
puternică la niveluri medii (2-6 km) și rotație, 
ceea ce indică un potențial mare pentru curenți 
descendenți (downburst), iar în troposfera 
superioară, arii cu divergență până la altitudini 
mari (peste 9 km), (fig. 5). 

Mezociclonul din nordul Moldovei a 
evoluat peste zona județelor Suceava și 
Botoșani, a străbătut apoi sudul Ucrainei și 
Republica Moldova. Sisteme multicelulare s-au 
format și pe zona montană a județelor Neamț    
și Bacău şi ulterior au traversat județele Iași                  
și Vaslui. Norii convectivi au atins înălțimi               
de până la 19 km și valori ale reflectivității de 
70 dBz, valori ce au indicat prezenţa unor 
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curenţi ascendenţi foarte intenşi, un potențial 
precipitabil ridicat, apariția grindinei de dimen-
siuni  mari, dar  și  rafale  puternice ale vântului.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 5. Convergenţa vântului observată în câmpul 
vitezelor Doppler la elevațiile: a) 0.5 ̊, b) 1.5 ̊ și c) 

divergenţa în vârful furtunii la elevaţia 2.4 .̊ 

Au fost înregistrate cantități de apă de până la 
38.2 l/mp căzute în timp de 20 de minute în 
localitatea Siret (judetul Suceava). A căzut 

grindină cu diametrul de 2 cm pe o perioadă    
de 30 de minute în localitatea Șipote (județul 
Iași). Au fost semnalate intensificări ale vântului 
ce au atins viteze de 80 km/h în județul 
Botoșani. A plouat torenţial şi în județul 
Suceava mai multe localități au fost  inundate. 
Printre  cele mai afectate se numără: orașul 
Rădăuți, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, 
Valea Moldoviței, Siret, Vicovu de Jos, Frătăuții 
Noi, Șcheia, Brodina. Au fost afectate 80 de 
gospodării (conform declarațiilor Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Bucovina) iar din 
informațiile oferite de reprezentanți ai Ocolului 
Silvic Broșteni, în seara zilei de 18 iunie, 
aproximativ 4 hectare de pădure a fost doborâte 
de rafalele de vânt. 

Administrația Națională de Meteorologie, 
a emis 14 mesaje de tip nowcasting dintre care, 
13 avertizări cod portocaliu şi 1 atenţionare cod 
galben.  

 

5. LINIA DE VIJELIE PE 19 IUNIE ÎN 
ZONA JUDEȚELOR SUCEAVA ȘI 
BOTOȘANI 

Ziua de 19 iunie a avut toate ingredientele 
necesare declanșării unor fenomene severe 
specifice instabilității atmosferice accentuate. 
Modelele numerice, de arie limitată sau   
globală,  surprind evoluția parametrilor specifici 
declanșării convecției profunde. Instabilitatea  
pe întreaga coloană troposferică se datorează 
pătrunderii talvegului până spre sudul Mării 
Mediterane și nordul Africii, iar nucleul 
ciclonului de altitudine se poziționează deasupra 
Peninsulei Italice. (Fig. 6). 

La sol, încă din noaptea de 18/19 iunie,  
se generează un nucleu depresionar și pe 
parcursul cursul zilei de 19 iunie, țara noastră   
se situează în sectorul cald al ciclonului.                 
(Fig. 7). 

În zona de interes, indicii de instabilitate 
sugeraţi de modelul de arie limitată COSMO 
indicau valori pentru energia potențială dispo-
nibilă (CAPE) de până la 3000 J, respectiv, 
pentru energia de inhibiție (CIN), valori scăzute 
de până la 10 J. Lifted Index (LI) avea valori de 
până la -9. Existau forfecări importante în stratul 
limită, iar vântul prezenta viteze de 14...15 m/s 
în stratul de 2 m, iar în altitudine de peste        
20 m/s. Modelul de arie limitată ALARO 
baseline releva valori ridicate ale umezelii 
relative în straturile joase și prognoza cantități 
importante de precipitații. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 6. Analiza geopotențialului la nivelul de 500 hPa 
și a advecței de vorticitate absolută în data de  

19 iunie la ora 12:00 UTC (a), h 18:00 UTC (b), 
respectiv pe 20 iunie h 00:00 UTC (c) – Model GFS 

 

Potențialul energetic foarte ridicat s-a 
datorat convergenței vântului și a umezelii 
ridicate, precum și advecțiilor puternice de 
vorticitate, (fig. 8). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 7.  Câmpul de presiune la nivelul mării și evo-
luția sistemelor frontale corespunzătoare suprapuse 

peste imagini satelitare în data de 19 iunie ora  
12:00 UTC ( a)  și ora18:00 UTC (b)  

– sursa Zentraanstalt fur Meterologie und 
Geodynamik-ZAMG) 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 8. Sondaje aerologice Suceava (a) și Tîrgu 
Mureș (b) din 19 iunie 2016 ora18:00 UTC  

(analiză-COSMO) 
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Iniţial, convecția s-a manifestat în vestul 
țării, unde au putut fi surprinse atât sisteme 
multicelulare, cât și supercelulare. Zona 
montană a județului Suceava a fost direcția spre 
care a înaintat frontul de rafală (microburst) 
provenit dintr-o structura supercelulară ce a 
evoluat în vestul județului Mureș. Acesta s-a 
transformat apoi într-o serie de sisteme 
convective (ecouri arc) ce au format o linie de 
vijelie. A existat mediul favorabil dezvoltării 
acestui sistem convectiv mezoscalar (forfecarea 
moderată din altitudini de până la 3000 m        
cu viteze de până la 14...15 m/s), indici de 
instabilitate cu valori ridicate. Linia a fost 
observată pe o distanță de aproximativ  
120...130 km (pe arealul județelor Suceava și 
Botoșani). Se remarcă gradienți mari de 
reflectivitate ce marchează marginea anterioară 
a structurii arcuite la niveluri joase, iar zonele  
de reflectivitate scăzută sub forma unor 
”crestături” în spatele ecourilor cu valori 
ridicate, ce pot fi asimilate jetului posterior la 
niveluri medii (RIJ) și care  se regăsesc în 
câmpul vitezelor Doppler la elevația 0.5. Au 
putut fi identificate zone de convergență la 
altitudini cuprinse între 3 și 5.5 km (MARC)      
în câmpul vitezelor relative la furtună (SRM-
elevație 0.5°, respectiv 1.5°) unde vitezele au 
atins valori de 25...30 m/s (figurile 9 și 10). 

Se evidențiază și zone de convergență 
corespunzătoare vortexului ciclonic și al celui 
anticiclonic (“bookend vortices”) de la capetele 
ecourilor arcuite, în fazele inițiale ale acestora, 
ce au intensificat efectul de curgere al aerului  la 
nivel mediu, (fig. 11). 

Intensitatea fenomenelor a diminuat în 
dimineața zilei de 20 iunie spre orele 02,      
când de altfel a părăsit partea nord-estică a 
județului Botoșani. Efectele produse de acest 
sistem mezoscalar bine organizat au fost 
devastatoare. Din informațiile primite de la 
stațiile meteorologice și hidrologice, cantitățile 
de apă au atins 51.0 l/mp în intervale scurte de 
timp, a căzut grindină  cu diametrul de 2...3 cm 
(Dragoșa – județul Suceava). Conform unui 
comunicat al Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Suceava, au fost inundate localitățile 
Cajvana, Poieni-Solca, Botoșana, Ehreste, 
Cununschi, Zamostea, Gura Humorului, 
Voroneț, Pojorâta, Negrileasa, Gălănești, 
Izvoarele Sucevei, Solonețu Nou, Gura Solcii, 
Suceava, Lungeni, Doroteia, Plutonița, 
Bivolărie, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, 
Ciumârna și Vatra Moldoviței. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 9. Ecouri arcuite și jet posterior în câmpul 
reflectivității la elevația de 0.5 ̊ (a); jetul posterior în 
câmpul vitezelor radiale Doppler la elevația de 0.5 ̊ 

(b), în data de 19 iunie ora 21:12 UTC 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 10. Regiuni MARC în produsul radar SRM 
(Storm RelativeVel Map) elevație 0.5 ̊ (a) respectiv 
în Base Velocity elevație 1.5 ̊ (b) în data de 19 iunie 

ora 21:12 (UTC) 
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a) 

 
b) 

Fig. 11. Identificarea vortexului ciclonic și 
anticiclonic (bookend vortices) în imaginile radar 

Base Reflectivity (a) și Base Velocity (b) la elevatia 
de 0,5 ̊ în data de 19 iunie ora 18:59  UTC 

 
Vântul a avut intensificări pe timpul 

averselor, care trecător au atins 80 km/h 
(Ștefănești – jud. Botoșani). 

 În data de 19 iunie 2016, valorile termice 
au scăzut față de ziua anterioară. Vremea s-a 
menținut instabilă cu averse ce au avut    
caracter torențial în județele din nordul regiunii 
Moldova și în intervalul 19-20 iunie, s-au 
cumulat cantități însemnate de apă: Gura 
Humorului 71.6 l/mp; Dorna Arini 70.2 l/mp; 
Moldovița 66.4 l/mp, Stulpicani 58.5 l/mp, 
Pojorâta 55.9 l/mp, (fig. 12). 

Cantitățile de precipitaţii şi intensificările 
de vânt în rafale asociate cu fenomenul de 
forfecare, dar și relieful din zonele afectate, 
caracterizat prin culmi şi culoare de văi paralele, 
au constituit condiţii extrem de favorabile 
producerii doborâturilor de arbori din 19 iunie 
2016 din zona Ocolului Silvic Broșteni.  

Conform statisticilor existente realizate de 
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice 
Brașov, zonele silvice cu risc foarte ridicat la 
producerea doborâturilor de vânt (trecute în 
ordinea descrescătoare a riscului) din județele 
Suceava și Neamț, sunt următoarele: Moldoviţa, 
Broşteni, Cârlibaba, Galu, Crucea, Vama, Dorna 
Candreni, Falcău, Borca, Coşna, Iacobeni, Vatra 

Dornei, Pojorâta, Rodna, Pipirig, Stulpicani, 
Tarcău,  Ceahlău, Breaza, Mălini, Tazlău, Putna, 
Frasin, Brodina, Târgu Neamţ, Borşa, Tomnatic, 
Marginea şi Râşca, (fig. 13). Pădurea ocupă cea 
mai mare parte a teritoriului localității Broșteni, 
deținând locul intâi în privința fondului forestier 
din județul Suceava- 12% din suprafata împădu-
rită a județului Suceava). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 12. Cantitățile de precipitații înregistrate în  
seara zilei de 19 iunie pe județul Suceava (Produsul 

USP – radar Doppler Bârnova) și cantitățile cumulate 
în dimineața zilei de 20 iunie 2016 ora 06:00 UTC, 

înregistrate în ultimele 24 ore. 

 

Fig. 13.   Harta digitală privind riscul la doborâturi 
produse de vânt  pentru pădurile din România – sursa 

I.C.A.S. Brașov 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2016 

 65

6. EFECTE SURPRINSE ÎN MASS-MEDIA 
 
„Fenomenele meteorologice extreme din 
noaptea de duminică spre luni, când ploile 
torențiale au venit la pachet cu vânt puternic, au 
făcut ravagii și în pădurile județului Suceava. 
Cea mai gravă situație se înregistrează la 
Broșteni, unde arborii de pe 400 de hectare     
de pădure de rășinoase au fost culcați la 
pământ, iar drumurile de acces au fost blocate. 
Echipe de silvicultori experimentați au fost 
trimise în teren, pentru evaluarea pagubelor și 
luarea măsurilor necesare. Paguba totală e  
greu de estimat, pentru că pădurea distrusă ar  
fi putut   fi exploatată abia peste 60-70 de ani” – 
Digi24.ro/Stiri [6], (fig.14). 
 
 
7. CONCLUZII 
 
►În intervalul 18-20 iunie, în nordul Moldovei, 

manifestările instabilității atmosferice accen-
tuate s-au produs în contextul general în care 
două mase mari de aer cu caracteristici diferite 
au interacţionat violent peste sudul și sud-estul 
continentului european. În multe zone din 
partea sudică și central-estică a Europei au 
fost semnalate structuri super-celulare 
persistente și fenomenele meteo-rologice 
asociate acestora au fost extreme. Pentru 
judeţele din nordul Moldovei efectele au fost 
devastatoare și s-au materializat în căderi de 
grindină de mari dimensiuni care au durat zeci 
de minute. Cantitățile de precipitații 
apreciabile, scurgerile pe versanți au dus la 
formarea viiturilor, respectiv la inundarea 
multor localități.  

►S-au produs doborâturi de copaci pe 
aproximativ 600 ha suprafețe împădurite (un 
volum de 123000 de metri cubi) din județul 
Suceava – zona ocolului silvic Broșteni [7],  
ca urmare a intensificărilor de vânt din ziua de     
19 iunie (valoarea maximă înregistrată în ziua 
respectivă la staţia meteorologică Târnăveni a 
fost de 112 km/h, în județul Mureș, unde a fost 
identificat sistemul supercelular).  

►Acest studiu a încercat să identifice 
mecanismele ce au condus la evoluția siste-
melor  supercelulare din data de 18 iunie și a 
liniei de vijelie din seara de 19 iunie, pentru a 
obține informațiile necesare gestionării unor 
astfel  de   fenomene. Cu  ajutorul   imaginilor 

  
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 14. Urmările viiturilor și vântului puternic din 
18 și 19 iunie, surprinse în zona localității Gura 
Humorului (a) și (b), respectiv în zona localității 

Broșteni (c) 
 

radar, s-au identificat structurile caracteristice 
fenomenelor severe din aceste zile și care    
pot conduce la eficientizarea proceselor de 
emitere a atenționărilor și avertizărilor de tip 
nowcasting, prin creșterea intervalului de timp 
de la emiterea atenționării până la producerea 
fenomenului. 
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Rezumat: Iarna 2015-2016 poate fi considerată printre cele mai calde din România prin 
perspectiva atingerii și depășirii unor recorduri termice zilnice la multe dintre stațiile  
meteorologice din țară, din întregul șir de observații. Lunile decembrie și  februarie au fost 
deosebit de calde, iar singura lună de iarnă autentică poate fi considerată ianuarie, cu ninsori 
moderate cantitativ îndeosebi în sudul țării, fenomen de viscol în sud și sud-est și episoade de ger. 
Lucrarea îşi propune analiza condiţiilor sinoptice ce au condus la atingerea valorilor record de 
temperatură pe teritoriul României și implicit al Moldovei.  
Pentru acest studiu, s-au utilizat date de temperatură de la staţiile meteorologice ale Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie și date de analiză obținute din modelele de prognoză numerice ale 
ECMWF și ZAMG. 
 
Cuvinte cheie: ciclon mediteraneean, anticiclonul azoric, viscol 
 
 

 

1. INTRODUCERE 
 
Iarna 2015/2016 se încadrează într-un tipar 
atipic datorită faptului că  lunile decembrie și 
februarie, care în general erau caracterizate de 
valori scăzute de temperatură și de căderi de 
zăpadă, pe parcursul acestei ierni au fost 
caracterizate de un regim termic mult mai cald 
decât normele climatologice. Doar ianuarie a 
fost luna care a adus în cea mai mare parte a țării 
aspectul de iarna autentică cu ninsori abundente, 
viscol și episoade de ger în Lunca Dunării, 
Muntenia, sudul Moldovei și zona Carpaților de 
Curbură.   

În Europa temperaturile medii pot varia 
substanțial de la o lună la alta, iar iarna 
2015/2016 a exemplificat acest lucru. Cel puțin 
8 țări din Europa au înregistrat recorduri istorice 
în a doua parte a lunii, în conformitate cu 
înregistrările meteorologice internaționale (Jeff 
Masters, Bob Henson, 2016). Valorile care au 
depășit mediile climatologice  multi-anuale în 
decembrie au fost urmate de valori termice în 
ianuarie 2016, care au fost predominant sub 
nivelul normal. Temperatura medie a trecut din 
nou cu mult peste normalul termic al perioadei 
înregistrat în luna februarie. Anomalia termică 
pozitivă a fost de 3.9°C o valoare depășită doar 
o singură dată, înainte, în februarie 1990.  

Pentru țara noastră, cel mai important 
eveniment meteorologic al iernii a fost egalarea  
recordului național de temperatură în luna 
februarie, 26.0°C la Pâtârlagele, al doilea 
eveniment ca importanță  fiind viscolul sever  
din sud si sud-est, de la jumătatea lunii ianuarie. 
Regimul anticiclonic predominant din luna 
decembrie a menținut vremea în general 
frumoasă. Precipitațiile au fost deficitare în    
cea mai mare parte a țării, seceta pedologică 
fiind pronunțată, exceptînd zona intracarpatică. 
În luna ianuarie, pe fondul deblocării circulației 
zonale, depresiunile nord-atlantice au pătruns 
mai adânc pe continent; concomitent, s-au 
dezvoltat cicloni mediteraneeni, ale căror 
sisteme frontale  au dus la apariția ninsorilor 
moderate cantitativ în sudul țării. În Moldova, 
ninsorile s-au semnalat cu precădere în sud unde 
stratul de zăpadă a măsurat până la 22 cm la 
Galați în data de 19 ianuarie, dar în restul 
teritoriului au fost neînsemnate cantitativ. 
Cantitătile de apă au fost excedentare în cea mai 
mare parte a țării, exceptând nordul  Olteniei și  
Munteniei, cât și în partea central-nordică a 
Moldovei (la Piatra-Neamț s-a înregistrat cea 
mai scăzută cantitate de apă din țară: 10,9 l/mp). 

În luna februarie, circulația aerului a 
devenit din nou una preponderent zonală, cu 
mase de aer cald și umed venite dinspre Oceanul 
Atlantic și bazinul vestic al Mării Mediterane; la 
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mijlocul lunii, odată cu advecția unei mase de 
aer cald nord-african, s-a atins recordul termic la 
nivel național, iar în București și în alte orașe 
din țară, s-au înregistrat noi recorduri zilnice atât 
în privința valorilor maxime cât și al celor 
minime. 

 
 

2. DATE ȘI METODE 

În acest studiu au fost folosite  date de 
observaţie ale parametrilor meteorologici 
(temperaturi maxime și minime, cantitățile de 
precipitații, direcția și intensitatea vântului), 
valori medii ale acestora și calculul abaterilor  
precum și fenomene înregistrate în cadrul    
celor 105 staţii meteorologice naționale, cu o 
altitudine ce variază între 2 m şi 1000 m.   
Aceste seturi de date sunt şiruri temporale 
continuue din perioadele climatologice 1961-
1999, 1971-2000 și 1981-2010 precum și din 
intervalul 01.12.2015-29.02.2016 din baza de 
date a Administraţiei Naţionale de Meteo-
rologie. S-au utilizat produsele  modelelor de 
prognoză și a fost interpretat contextul sinoptic 
ce a condus la diagnoza episoadelor de vreme 
prin analiza câmpului baric de la nivelul solului, 
geopotențialului prin hărțile de topografie abso-
lută la nivelele 300 hPa,  500 hPa, temperaturii  
la nivelul 850 hPa, al temperaturii medii pentru  
stratul atmosferic 500-1000 hPa, folosind hărţile 
de la Centrul European (ECMWF), ale 
institutului Zentralanstalt fur Meteorologie und 
Geodynamik (ZAMG), hărțile tipurilor de 
circulații din regiunea atlantico-europeană, după 
”The Hess and Brezowsky synoptic catalogue”, 
date și imagini satelitatre preluate de la 
Eumetrain.   
 
Situația sinoptică și caracteristicile meteoro-
logice ale lunii decembrie 2015  

Cea mai mare parte a lunii decembrie s-a 
caracterizat prin persistența unui regim anti-
ciclonic  la nivelul solului dar și a dorsalelor 
termice și de geopotențial în troposfera medie, 
evidențiate îndeosebi în sudul și în partea 
centrală a Europei. Sistemele frontale care       
au abordat țara noastră (01-02 decembrie,                     
09-11 decembrie, respectiv pe 16 decembrie) 
(fig. 1) s-au datorat cu precădere prezenței 
talvegului Depresiunii Islandeze extins până            
în bazinul Mării Mediterane și al Mării      
Negre, ce  a condus la apariția și dezvoltarea 
ciclonilor mobili ce au străbătut, în general, 
jumătatea nordică a continentului. La nivelul 

întregii țări, perioada s-a caracterizat  prin valori 
mai ridicate de temperatură decât în mod 
obișnuit, iar cantităţile totale maxime de 
precipitaţii au fost mai mici decât cele normale 
în toate regiunile (fig. 5, 6, tabelele 1 și 2). 
Cantitatea totală maximă de precipitaţii 
înregistrată în reţeaua staţiilor meteorologice, 
exceptând  zona de munte, a fost de 18,4 l/mp la 
Sibiu. În zona de munte, cea mai mare cantitate 
totală de precipitaţii înregistrată în reţeaua 
staţiilor meteorologice a fost de 25,3 l/mp la 
Bucin. În reţeaua staţiilor hidrometrice şi a 
posturilor pluviometrice cantitatea totală 
maximă de precipitaţii a fost de 39,0 l/mp şi s-a 
înregistrat la Vărşag, în judeţul Harghita. 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1. Presiunea la nivelul solului  în zilele de 
11(sus) și 16 decembrie (jos) 2015 ora 00:00 UTC și 

evidențierea formațiunilor barice precum și 
sistemelor frontale (ZAMG) 

 
În primele 3 zile ale lunii, depresiunea 

islandeză domina nordul și centrul  Europei  cu 
sistemele  frontale aferente și cu un talveg până 
în nordul bazinului Mării Negre, în timp ce 
sudul continentului se afla sub  influența unui 
anticiclon cu valori de până la 1035 mb în zona 
Peninsulei Iberice și în nordul Africii. Ca 
urmare a depla-sării unui sistem frontal peste 
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țara noastră, nebulozitatea în regiunile vestice, 
nordice şi centrale ale țării a fost mai accentuată 
și s-au semnalat ploi pe arii extinse. Izolat, în 
data de 1 decembrie, s-au atins cantități de    
25.0 l/mp, iar în Transilvania s-au semnalat și 
descărcări electrice. Pe arii restrânse, mai ales în 
cursul dimineţilor şi nopţilor, în vestul, nord-
vestul, centrul şi sudul ţării, s-a semnalat ceaţă. 

În Moldova, precipitațiile au fost restrînse 
ca arie și s-au semnalat predominant ploi în 
zonele joase și ninsori în zona de munte. Vântul 
a avut o orientare predominant nord-vestică și a 
prezentat intensificări susținute, în primele două 
zile ale lunii cu viteze ce au atins și depășit 
frecvent la rafală 55...60 km/h în zonele joase   
și peste 100 km/h pe crestele montane, unde 
trecător a spulberat zăpada. Valorile termice 
maxime s-au situat între  5 și 16°C iar minimele 
nocturne între –3 și 5°C, abaterile termice 
pozitive față de mediile multianuale fiind de la  
5 la 11°C  

În intervalul 04-09 decembrie, ca urmare 
a extinderii câmpului anticiclonic peste cea mai 
mare  parte a continentului, având corespondent 
în altitudine o dorsală termică și de geopotențial, 
se advectează aer cald dinspre nordul Africii 
pînă în zona Peninsulei Scandinave. 

În aceste condiții,  vremea a devenit în 
general frumoasă în toată țara în zonele de deal 
şi de munte, cu cerul variabil, condiţii în care 
valorile termice diurne s-au situat mult peste 
cele normale în prima decadă a lunii decembrie. 
În zonele joase, a predominat o vreme închisă, 
cu nebulozitate stratiformă, dar şi ceaţă pe arii 
relativ extinse, mai ales în cursul dimineţilor şi 
al nopţilor. Vântul a suflat slab şi moderat, cu 
unele intensificări în zona montană înaltă. La 
sfârşitul intervalului, exista strat de zăpadă în 
cea mai mare parte a zonei montane, în special 
la altitudini de peste 1500 m, unde măsura până 
la 102 cm (în Munţii Bucegi), iar în zona 
Moldovei până la 28 cm la stația Rețitiș în 
Munții Călimani. 

Începând din 9 decembrie geopotențialul  
în troposfera medie și superioară scade treptat   
și o masă de aer rece din nord-estul Europei este 
transportată spre partea centrală a continentului, 
iar în data de 11 decembrie, se formează un 
nucleu de tip cut-off deasupra Serbiei și 
Albaniei (fig. 2). Nucleul de altitudine are o 
traiectorie transbalcanică, situându-se în data   
de 14 decembrie, peste Asia Mică. Pe partea 
centrală și sudică a Europei, troposfera 
inferioară se menține sub influența câmpului 
ridicat de presiune (fig. 2). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2. Temperatura și  geopotențialul la nivelul de 
300 hPa (a), temperatura și geopotențialul la nivelul 
de 850 hPa (b), în data de 11 decembrie 2015, ora 

00:00 UTC (analiza model ECMWF) 
 
În zilele de 10 și 12 decembrie vremea a 

fost în general închisă, regimul termic fiind 
apropiat de cel normal şi în Moldova local, s-au 
semnalat ploi slabe sau burniţe, dar și ceață 
persistentă. Vântul a suflat slab şi moderat.  

În intervalul 13-15 decembrie o circulație 
preponderent nord-vestică moderată peste țara 
noastră aduce o vreme în general frumoasă şi 
mai caldă decât în mod normal pentru a doua 
decadă a lunii decembrie, mai ales în zonele 
deluroase. Vântul a suflat slab şi moderat, cu 
intensificări pe crestele montane, unde rafalele 
au depăşit 70...80 km/h, dar pe arii restrânse şi 
în nordul Moldovei. La sfârşitul intervalului 
nebulozitatea s-a accentuat și a nins slab local  
în nordul și centrul Moldovei, astfel încât în 
dimineața zilei de 16 decembrie stratul de 
zăpadă măsura în zona submontană 1...2 cm, iar 
la altitudini de peste 1500 m, până la 32 cm      
la stația Rețitiș. Pe 16 decembrie, pe fondul  
unei advecții reci dinspre nord-est în zona  
anticiclonului ce ocupă partea central-sud-estică 
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a Europei (fig. 3), valorile termice au scăzut 
accentuat, situându-se, în general, sub valorile 
normale specifice perioadei și în următoarele     
2 zile. Maximele termice diurne înregistrate la 
această dată au fost cuprinse între –5.6°C la 
stația meteorologică Piatra Neamț și 3.6°C la 
Stânca Ștefănești și Iași, iar în dimineața zilei de 
17 decembrie, s-au înregistrat valori cuprinse 
între –9.5°C la stațiile meteorologice Rădăuți și 
Piatra Neamț și –2.4°C la Roman. Vremea a  
fost în general închisă şi s-au semnalat 
precipitaţii slabe locale, sub formă de ninsoare 
la munte și predominant ninsoare în restul 
regiunii. În data de 17 decembrie, ceața a fost 
persistentă în zonele joase de relief, iar în  
nordul Moldovei s-a depus polei. Vântul a suflat 
slab şi moderat. Stratul de zăpadă a fost prezent 
în cea mai mare parte a zonei montane, unde 
măsura până la 32 cm la Rețitiș, iar izolat şi în 
nordul Moldovei (2 cm la stația Piatra Neamț). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 3. Presiunea la nivelul solului (a) și 
geopotențialul la nivelul de 500 hPa (b), în data de  
16 decembrie 2015, ora 00:00 UTC (analiza model 

ECMWF) 
 
În intervalul 19-28 decembrie,  în zonele 

de deal şi de munte vremea s-a încălzit şi a 
devenit deosebit de caldă pentru această 

perioadă. În aceste zone cerul a fost variabil la 
senin. În cea mai mare parte a intervalului, în 
zonele joase din sudul și sud-estul Moldovei, 
nebulozitatea a fost în general joasă, de tip 
stratiform şi, pe arii restrânse, mai ales în cursul 
dimineţilor şi al nopţilor, a fost ceaţă.Vântul a 
prezentat intensificări mai susținute  cu viteze ce 
au atins și depășit la rafală 55...60 km/h, 
predominant din sectorul nord-vestic, exceptând 
ziua de 27 decembrie, cînd a mai diminuat în 
intensitate. 

O răcire accentuată s-a produs în 
intervalul 29-31 decembrie în toată țara,      
când dinspre Câmpia Rusă pătrunde dorsala 
maximului baric est-european (fig. 4), vremea 
devenind rece pentru sfârşitul lunii decembrie, 
local geroasă în noaptea de 30 spre 31 decem-
brie în nord şi în centru, dar şi în dealurile 
sudice. La începutul intervalului, au căzut 
precipitaţii, în general slabe cantitativ, iar în 
Moldova au fost mai ales ninsori. Stratul de 
zăpadă în zona montană, măsura până la 20 cm 
în Munţii Călimani şi, izolat, în dealurile 
Moldovei, 2...3 cm.    

  

  
a) 

 
b) 

Fig. 4. Presiunea la nivelul solului și temperatura la 
850 hPa (a), temperatura și geopotențialul la nivelul 

de 500 hPa (b), în data de 31 decembrie 2015,                
ora 00:00 UTC (analiza model ECMWF) 
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În țară 

S-au înregistrat noi recorduri zilnice ale 
celor mai ridicate temperaturi minime din întreg 
şirul de observaţii în zilele de 7, 20, 21, 23, 24, 
26, 27 şi 28 decembrie.  

S-au înregistrat noi recorduri zilnice ale 
celor mai ridicate temperaturi maxime din întreg 
şirul de observaţii în zilele de 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 şi 28 decembrie.  

Temperatura de 20.6ºC înregistrată la 
staţia meteo Ploieşti în ziua de 27 decembrie, 
reprezintă cea mai ridicată valoare înregistrată 
în luna decembrie din întreg şirul de observaţii. 
Recordul precedent a fost de 19,6ºC şi s-a 
înregistrat pe 1 decembrie 1898. 

 
 

 

      
                                              a)                                                                             b) 

Fig 5. Reprezentarea temperaturii medii (a) și  precipitațiilor totale  (b) înregistrate în decembrie 2015         
(date A.N.M.)  

 

        
                                       a)                                                                                         b) 

Fig. 6. Graficele temperaturilor medii lunare (a) și precipitațiilor medii lunare (b) înregistrate în intervalul 
01.12.2015-31.12.2015 în România, în comparație  cu normala climatologică (date A.N.M.). 

 

        
                                         a)                                                                                       b) 

Fig. 7. Temperaturi medii lunare (a) și precipitații medii lunare (b) înregistrate în intervalul             
01.12.2015 – 31.12.2015 în Moldova, în comparație  cu normala climatologică (date A.N.M.) 
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Tabelul 1. Evoluția temperaturii medii lunare 
înregistrate în intervalul 01.12.2015-31.12.2015, 
comparativ cu normele climatologice 

 

Normala 
(°C) 

1961-
1990 

Normala 
(°C) 

1971-
2000 

Normala 
(°C) 

1981-
2010 

T.med 
(°C) 

01.12.2015-
01.01.2016 

Stații 
meteo 
naționale 
(159) 

–0.7 –0.7 –0.8 2.1 

Stații 
meteo 
Moldova 
(24) 

–1.1 –1.1 –1.2 2.1 

 
Tabelul 2. Precipitații medii  lunare înregistrate 
în intervalul 01.12.2015-31.12.2015, comparativ 
cu normele climatologice 

 

Normala 
(l/mp) 
1961-
1990 

Normala 
(l/mp) 
1971-
2000 

Normala 
(l/mp) 
1981-
2010 

Cantitatea 
medie 

01.12.2015-
01.01.2016 

Stații 
meteo 
naționale 
(159) 

42.4 39.4 44.8 5.4 

Stații 
meteo 
Moldova 
(24) 

27.4 27.7 29.5 4.8 

 

În Moldova 

Cele mai ridicate valori termice diurne    
s-au înregistrat în ziua de 21 decembrie la 
Rădăuți (17°C); pe 23 decembrie s-au atins 
18°C la stațiile meteorologice Bacău, Tg. Ocna 
și Botoșani și tot aceeași valoare  pe 27 decem-
brie la Iași, Piatra Neamț și Bacău. Un nou 
record zilnic al celor mai ridicate minime, s-a 
stabilit în noaptea de 26/27 decembrie, când la 
stația Piatra Neamț s-au înregistrat 12°C.  

Pe perioada lunii decembrie Administrația 
Națională de Meterologie  a emis două informări 
meteorologice nr. 42 și 43, vizând răcirea 
accentuată din ultimele două zile ale lunii, 
respectiv temperaturi coborâte, ger noaptea și 
dimineața pentru intervalul 31decembrie –         
03 ianuarie 2016. 

Situația sinoptică și caracteristicile 
meteorologice ale lunii ianuarie 2016 

Luna ianuarie s-a caracterizat din punct  
de vedere sinoptic prin alternanțe între  
depresiunea islandeză și dorsale ale maximului 
baric azoric și, pentru un interval scurt, la 

începutul lunii, de dominația maximului baric 
est-european peste partea central-estică a 
continentului. Față de luna anterioară, în țara 
noastră, regimul pluviometric s-a apropiat de cel 
normal și chiar a fost depășit în sudul și vestul 
țării, iar temperatura aerului a avut valori mai 
coborâte decât cele normale în cea mai mare 
parte a Olteniei, a Munteniei şi a Dobrogei şi 
local în sud-estul Transilvaniei şi la munte, iar în 
rest, s-a încadrat în limite normale. (fig. 8, 13 și 
14).  Cantităţile totale maxime de precipitaţii au 
fost mai mari decât cele normale în Maramureş, 
Crişana, Dobrogea, cea mai mare parte a 
Olteniei şi a Munteniei şi local în Banat, 
Transilvania şi Moldova. Temperaturile minime 
au fost cuprinse între –29.5°C în dimineaţa zilei 
de 20 ianuarie la Întorsura Buzăului şi 8.6°C 
respectiv 8.8°C  în dimineţile zilelor de 10 şi   
11 ianuarie la Oraviţa. Temperaturile maxime   
s-au încadrat între –13°C în ziua de 3 ianuarie  
la Suceava şi Târgu Neamț şi 18.7°C în ziua de 
11 ianuarie la Lugoj şi Caransebeş. Cantitatea 
totală maximă de precipitaţii înregistrată în 
reţeaua staţiilor meteorologice, exceptând zona 
de munte, a fost de 101,6 l/mp la Jurilovca 
(judeţul Tulcea). În zona de munte, cea mai 
mare cantitate totală de precipitaţii a fost de 
238,3 l/mp la Stâna de Vale.  În reţeaua staţiilor 
hidrometrice şi a posturilor pluviometrice, 
cantitatea totală maximă de precipitaţii a fost de 
177 l/mp şi s-a înregistrat la Arieşeni (judeţul 
Alba). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 8. Temperatura medie (a) și precipitațiile               
totale  (b) înregistrate în ianuarie 2015 (date A.N.M.) 
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În intervalul 1-4 ianuarie continuă 
advecția aerului de origine arctică, pe fondul 
persistenței talvegului de undă lungă din 
troposfera medie pe partea estică a Europei; 
corespunzător, în troposfera inferioară, dorsala 
maximului baric est-european se retrage treptat 
(fig. 9). În acest context sinoptic, vremea a fost 
deosebit de rece, geroasă cu precădere în cursul 
nopţilor şi al dimineţilor în cea mai mare parte a 
ţării. Înnorările au fost accentuate, iar aria 
ninsorilor s-a extins şi a cuprins cea mai mare 
parte a țării. Ninsorile au fost în general slabe. 
Vântul a prezentat intensificări temporare, iar la 
munte a depăşit 60...70 km/h, viscolind 
ninsoarea şi spulberând zăpada. 

 În Moldova, valorile termice au coborât 
în noaptea de 03 spre 04 ianuarie spre –21.4°C 
la Rădăuți, cea mai scăzută valoare înregistrată 
în Moldova în intervalul studiat, iar tempe-
raturile maxime au fost cuprinse între –14.4°C la 
Suceava și Cotnari (în data de 03 decembrie) și 
–5.1°C la Galați. La sfârşitul intervalului, stratul 
de zăpadă în Moldova măsura de la 1 la 5 cm în 
zonele joase și până la 21 cm la Rețitiș. 

În intervalul 5-7 ianuarie, talvegul 
depresiunii islandeze avansează peste centrul și 
sudul Europei, activând în bazinul Mării 
Mediterane o serie de cicloni mobili ce străbat 
sud-estul extrem al continentului. În data de     
07 ianuarie un astfel de ciclon se poziționează în 
nordul bazinului Mării Negre, susținut în 
altitudine și de un talveg de undă scurtă, iar în 
troposfera superioară se formează un nucleu 
închis peste sudul țării. În acest context, o masă 
de aer mai caldă și umedă este advectată și peste 
teritoriul țării și în acest interval vremea a fost 
închisă, iar valorile termice au marcat o creştere 
faţă de perioada precedentă în toate regiunile. 
Temporar au căzut precipitaţii predominant sub 
formă de ninsoare în Moldova şi mixte în 
celelalte regiuni. Local s-a produs polei. La 
munte a nins, iar vântul a prezentat intensificări 
cu viteze de 60...70 km/h, viscolind zăpada. 
Intensificări ale vântului au mai fost consemnate 
în sudul Banatului şi în Dobrogea, iar noaptea şi 
în estul Munteniei şi zona Carpaţilor de 
Curbură. În sud-estul teritoriului s-au cumulat 
cantităţi de apă ce au depăşit pe spaţii restrânse 
25 l/mp. În Moldova, vântul a prezentat 
intensificări cu viteze la rafală de 60...70 km/h, 
viscolind şi spulberând zăpada. La sfârşitul 
intervalului, era strat de zăpadă până la 18 cm. 

În intervalul 8-13 ianuarie, circulația de 
altitudine devine preponderent zonală și  intensă, 
iar la sol, depresiunea islandeză ocupă cea mai 

mare parte a Europei, exceptând     sudul 
continentului, unde persistă un câmp 
anticiclonic. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 9.  Reprezentarea geopotențialului la nivelul de 
300 hPa (a),  a temperaturii și geopotențialului la 

nivelul de 500 hPa (b), a temperaturii și 
geopotențialului la nivelul de 850 hPa (c), în data de 

02 ianuarie 2016, ora 00:00 UTC (analiza model 
ECMWF) 

 
Perioada s-a caracterizat printr-o creștere 

accentuată a valorilor termice, vremea devenind 
caldă, local chiar deosebit de caldă. În jumătatea 
vestică a ţării, temporar au căzut precipitaţii, 
predominant sub formă de ploaie în zonele joase 
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şi mai ales lapoviţă şi ninsoare în cele înalte. Pe 
arii restrânse în zona Carpaților Orientali, dar și 
în Banat, cantităţile de apă au depăşit 25 l/mp în  
24 de ore. Ploile au fost şi sub formă de aversă, 
iar izolat, în regiunile vestice, sud-vestice şi 
centrale, s-au semnalat descărcări electrice.  

În Moldova, precipitațiile slabe cantitativ, 
s-au semnalat pe arții restrânse, au fost 
predominant ploi ziua și mixte noaptea, 
favorizând depuneri de polei, iar la munte, a 
nins. Vântul a suflat tare la munte, în special pe 
creste unde a spulberat zăpada, dar a avut 
intensificări locale şi în rest. S-au înregistrat 
temperaturi maxime de până la 16°C la Târgu 
Ocna și Focșani, în zilele pe 11 și 12 ianuarie și 
minime cuprinse între –6 și 7°C. 

La sfârşitul intervalului, era strat de 
zăpadă în cea mai mare parte a zonei montane şi 
pe suprafeţe mici în nordul Moldovei (sub         
4 cm). În zonele joase de relief, pe arii restrânse 
s-a semnalat ceaţă.  

Începând din 14 ianuarie, dorsala 
maximului baric azoric se deplasează dinspre 
vestul continentului și talvegul depresiunii 
Islandeze se retrage spre nord-est corespunzător 
unei circulații ciclonice nord-vestică (P. Hess, 
H. Brezowsky: Catalogue of Synoptic type, 
1950) (fig. 10 și 11). Zona frontală se întinde 
peste Arhipeleagul Marii Britanii spre Europa de 
sud-est. În bazinul Mării Mediterane se 
formează  un nucleu depresionar peste sudul 
Italiei și un al doilea situat deasupra Ucrainei,  
care se vor poziționa pe sud-estul Europei și 
Asia Mică, până în data de 19 ianuarie.  
Intervalul 16-18 ianuarie s-a remarcat prin 
apariția singurului fenomen de viscol din această 
iarnă, care, atât prin durată, cît și prin 
intensitatea fenomenelor desfășurate poate fi 
încadrat în tipul de viscol “ tare”. 

În ziua de 17 ianuarie, în Moldova, 
ninsorile au continuat și au fost, în general, 
moderate cantitativ. În sudul regiunii, viteza 
vântului a fost, în general, între 60 km/h şi       
80 km/h, a determinat viscol puternic şi trecător 
o scădere a vizibilităţii sub 50 m. Cantităţile de 
apă au fost mai importante în sudul țării, unde 
izolat s-au depășit 25 l/mp.  

Valorile termice au continuat să scadă     
şi s-au situat sub mediile climatologice în cea  
mai mare parte a ţării. În dimineața zilei de      
18 ianuarie, stratul de zăpadă era prezent în 
sudul şi centrul Moldovei și măsura 21 cm la 
Galați. S-au înregistrat maxime termice cuprinse 
între –5.5°C Suceava și 6.5°C la Galați. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 10. Presiunea la nivelul solului și temperatura la 
850 hPa (a), temperatura și geopotențialul la nivelul 
de 500 hPa (b), în data de 31 decembrie 2015, ora 

00:00 UTC (analiza model ECMWF) 
 

 
Fig. 11. Configurațiile barice specifice tipului de 
circulație ciclonică nord-vestică (NWz) – câmpul 

baric la sol și geopotențialul TA la 500 hPa 
(Catalogue of Synoptic type,  1950, P. Hess,                      

H. Brezowsky) 
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În țară, stratul de zăpadă, măsurat pe 
platformele staţiillor meteorologice era de până 
la 130 cm în Munţii Bucegi, 44 cm în Muntenia, 
42 cm în Oltenia, în cea mai mare parte a 
Dobrogei de până la 25 cm, în Transilvania de 
până la 20 cm, dar şi în Maramureş de până la   
7 cm, local în Banat de până la 7 cm şi izolat în 
Crişana de cel mult 2 cm (fig. 12). 

În intervalul 18-24 ianuarie, la sol, pe 
fondul retragerii depresiunii islandeze spre nord-
vest, se instalează treptat un brâu anticiclonic cu 
aport de aer mai cald în sud-vestul Europei, apoi 
treptat în toată jumătatea vestică. În est, un 
talveg de undă lungă, advectează aer rece din 
troposfera superioară. Astfel, vremea a continuat 
să se răcească şi a devenit deosebit de rece, 
geroasă mai ales în cursul nopţilor şi al 
dimineţilor, în toată țara. La mai multe staţii 
meteorologice s-au înregistrat noi recorduri 
zilnice ale celor mai coborâte temperaturi 
maxime din întreg şirul de observaţii, în ziua de 
20 ianuarie, dar și ale celor mai coborâte 
temperaturi minime din întreg şirul de 
observaţii, în zilele de 20 şi 21 ianuarie. Cea mai 
scăzută valoare din întreg intervalul a fost de –
29.5°C în dimineaţa zilei de 20 ianuarie, la 
Întorsura Buzăului. Cerul a avut înnorări 
temporare şi local a mai nins. Ninsorile au fost 
slabe cantitativ, exceptând zona Munţilor 
Făgăraş unde, în ziua de 21 ianuarie, s-au 
acumulat până la 35 l/mp. Vântul a continuat    
să prezinte intensificări, izolat cu peste 80 km/h, 

la munte, iar la începutul intervalului şi în 
Moldova, unde zăpada a fost temporar 
spulberată şi troienită.  

 În Moldova s-au înregistrat valori 
maxime de –10.1 ̊C la Focșani și Tecuci,  
abatere negativă de aproximativ 12°C față        
de valorile normale ale datei, iar minime de                
–15.1°C la Târgu Ocna și –14.7 ̊C la Bacău, 
abaterea negativă fiind de până la 7.3°C. Pe arii 
restrânse, s-a semnalat ceaţă, asociată cu 
depunere de chiciură, iar în sudul Moldovei, 
stratul de zăpadă măsura până la şi 16 cm. 

În intervalul 25-31 ianuarie, jumătatea 
sudică a continentului a rămas în câmpul 
anticiclonic din troposfera inferioară dar și cu 
dorsală termică în altitudine, în timp ce 
depresiunea islandeză ocupa nordul și centrul 
continentului. Vremea a intrat într-un proces de 
încălzire şi a devenit caldă pentru această 
perioadă, chiar deosebit de caldă îndeosebi în 
zonele de deal şi de munte. La sfârşitul 
intervalului, în țară, mai era strat de zăpadă       
la munte, unde măsura până la 117 cm la Bâlea-
Lac şi în sudul Munteniei şi nordul Dobrogei, 
sub 8 cm.  

Zona subcarpatică a Moldovei s-a aflat 
sub influența circulației vest-nord-vestice ce a 
favorizat apariția foehn-ului și valorile termice 
din acest areal au fost cele mai ridicate din data 
de 27 ianuarie. S-au înregistrat valori termice 
maxime termice de 13.0 ̊C pe platforma stației 
Târgu Neamț, 12.8 ̊C la Piatra Neamț și 12.5°C 

 

Fig. 12. Grosimea stratului de zăpadă (cm) măsurat  pe 18 ianuarie ora 06:00 UTC (date A.N.M.) 
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Târgu Ocna, dar cea mai mare valoare din 
interval a fost de 16.7 ̊C la Bacău, în data de     
28 ianuarie, când s-a înregistrat și cea mai    
mare abatere termică, de 14.7°C, față de media 
maximelor zilnice 1981-2010. S-a accentuat 
nebulozitatea stratiformă în zonele joase unde, 
pe arii restrânse, spre sfârșitul intervalului, a  
fost ceață care a persistat și s-a depus polei. 
Local au căzut precipitații slabe, predominant 
sub formă de burniță și ploaie, în  extindere pe 
29 ianuarie, iar la munte, aceastea au fost mixte. 
Vântul a avut intensificări la munte, unde 
temporar a spulberat zăpada, dar la intensitate 
mai redusă şi în celelalte regiuni.  

 

  
a) 

 
b) 

Fig. 13. Temperaturile medii lunare (a) și precipitații 
medii lunare (b) înregistrate în intervalul 01.01.2016 
– 31.01.2016, comparativ cu normala climatologică, 

în țară (date A.N.M.) 
 
 
În Moldova 
 
Temperaturile minime au fost cuprinse 

între –21.4 C̊ la Rădăuți  în dimineaţa zilei de    
3 ianuarie şi 7.8°C în dimineața zilei de             
27 ianuarie, la Cotnari. Temperaturile maxime  
s-au încadrat între –14°C  în ziua de 3 ianuarie 
la Suceava şi Cotnari şi 17°C în ziua de           
28 ianuarie la Bacău. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 14. Temperaturile medii lunare (a) și precipitații 
medii lunare (b) înregistrate în intervalul 01.01.2016 
– 31.01.2016, comparativ cu normala climatologică, 

în Moldova (date A.N.M.) 
 

Tabelul 3. Evoluția temperaturii medii lunare 
înregistrate în intervalul 01.01.2016-31.01.2016, 
comparativ cu normele climatologice 
 

 

Normala 
(°C) 

 1961-
1990 

Normala 
(°C) 

 1971-
2000 

Normala 
(°C) 

 1981-
2010 

T. med 
(°C) 

01.01.2016-
31.01.2016 

Stații 
naționale 
(159) 

–3.2 –2.4 –2.1 –3.0 

Stații 
Moldova 
(24) 

–3.9 –3.0 –2.4 –3.3 

  
Tabelul 4. Precipitații medii  lunare înregistrate 
în intervalul 01.01.2015-31.01.2015, comparativ 
cu normele climatologice 
 

 

Normala 
(l/mp) 
 1961-
1990 

Normala 
(l/mp) 
 1971-
2000 

Normala 
(l/mp) 
1981-
2010 

Cantitatea 
medie 

01.01.2016-
31.01.2016 

Stații 
naționale 
(159) 

36.4 31.2 33.6 52.0 

Stații 
Moldova 
(24) 

25.6 20.2 22.0 30.3 
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Administrația Națională de Meteorologie 
a emis șase atenționări meteorologice cod 
galben și o avertizare cod portocaliu (pentru 
sudul Moldovei, Dobrogea, centrul și estul 
Munteniei), vizând intensificări ale vântului, 
ninsori viscolite, val de frig și ger mai ales 
noaptea și dimineața; un număr de opt informări 
meteorologice s-au referit la temperaturi 
coborâte, ninsori, precipitații mixte, polei, 
precipitații moderate, intensificări ale vântului și 
ninsori viscolite la munte.  

 
 
Situația sinoptică și caracteristicile 

meteorologice ale lunii februarie 2016 
 
Continentul european  a fost sub influența 

talvegului depresiunii islandeze în cea mai mare 
parte lunii. Retragerea sa temporară s-a datorat 
pe de o parte avansului dorsalei maximului 
azoric, dar și unui anticiclon instalat pe partea 
estică  și centrală a continentului cu care a 
format brâul anticiclonic în jurul datei de          
19 februarie. Bazinul Mării Mediterane a fost 
destul de activ din punctul de vedere al generării  
ciclonilor mobili, ce s-au manifestat îndeosebi   
în sudul și sud-estul continentului, în mare   
parte a intervalului. În troposfera medie și  
înaltă, au fost mai numeroase zilele în care        
s-au format dorsale, urmate de cele cu   
circulație zonală de intensitate medie și 
puternică. Talvegurile de undă lungă din zilele 
de 05, respectiv 11 decembrie și din intervalul 
19-21 februarie s-au resimțit și în zona țării 
noastre prin pătrunderea unor mase de aer mai 
reci din troposfera superioară și inducerea unor 
pertur-bații la nivelul solului. 

În luna februarie 2016 temperatura   
medie a aerului a avut valori cu mult mai 
ridicate  decât cele normale, pe întreg teritoriul 
ţării. Astfel, temperatura medie la nivel  
naţional, de 4,7ºC, a reprezentat cea mai  
ridicată valoare din 1961 şi până în prezent         
(fig. 15 a, 19 și 20). Cantităţile totale de 
precipitaţii au fost mai mari decât cele    
normale în Crişana, Maramureş, vestul, centrul 
şi nordul Transilvaniei, cea mai mare parte a 
Banatului, vestul Olteniei şi izolat în nordul 
Munteniei şi al Moldovei şi în sud-estul 
Dobrogei, dar au fost mai mici decât cele 
normale în jumătatea nordică a Dobrogei,    
sudul şi sud-estul Transilvaniei şi local în   
vestul Moldovei şi în estul şi centrul Munteniei, 
iar în rest, s-au încadrat în limite normale               
(fig. 15, b).                

 
a) 

 
b) 

Fig 15. Reprezentarea temperaturii medii (a) și 
precipitațiilor totale  (b) înregistrate în februarie 2016 
comparative cu norma climatologică (date A.N.M.) 

 

În intervalul 1-3 februarie, depresiunea 
islandeză era extinsă în nordul, centrul și        
sud-estul Europei, iar dorsala maximului baric 
azoric avansa spre jumătatea sudică a conti-
nentului. Ca urmare, în contextul sinoptic 
amintit, circulația maselor de aer a fost  dinspre 
vest-sud-vest, condiții în care au fost advectate 
și mase de aer cald și umed (fig. 16). Rezultatul 
cuplajului constituit între ariile depresionare 
islandeze cu cele de mare presiune, în extindere 
peste bazinul mediteraneean, a dus la o creștere 
accentuată a valorilor termice în țara noastră 
(fig. 16).    

În aceste condiții, vremea a fost deosebit 
de caldă pentru începutul lunii februarie. Cerul a 
fost temporar noros și pe arii relativ extinse a 
plouat, iar la munte şi în nordul Moldovei, 
precipitaţiile au fost mixte. În noaptea de     
02/03 februarie s-au înregistrat 19.0 l/mp la 
Răuseni, în județul Botoșani. Vântul a avut 
intensificări  de până la 60 km/h, dar îndeosebi 
pe creste, unde la rafală vitezele au depăşit           
100 km/h. La sfârşitul intervalului, stratul de 
zăpada mai era prezent local în zona de munte şi 
cu totul izolat în nordul Moldovei sub 4 cm.     
S-au înregistrat noi recorduri termice zilnice 
astfel: în data de 02 februarie la Bacău tem-
peratura maximă a atins 18.0°C, pe 03 februarie 
la Botoșani 16.8°C, iar  în noaptea de 02/03 
februarie, la stația Cotnari au fost 8 ̊C. 
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a)  

 
b) 

Fig. 16.  Presiunea la sol și  temperatura la 850 hPa 
(a), geopotențialul la nivelul de 500 hPa (b), în data 
de 02 februarie 2016, ora 00:00 UTC (analiza model 

ECMWF) 
  

Între 4 și 7 februarie, un talveg de 
altitudine favorizează pătrunderea aerului rece 
din troposfera medie și superioară până în    
estul bazinului Mării Mediterane, iar ciclonul  
de suprafață rămâne activ în sud-estul extrem   
al continentului. Deși valorile termice au scăzut 
faţă de intervalul precedent, regimul termic s-a 
menţinut peste cel normal la această dată. Cerul 
a avut înnorări mai ales în data de 4 februarie, 
cînd au căzut precipitaţii pe arii relativ extinse, 
mixte în jumătatea de nord a Moldovei și mai 
ales ploi în rest. În zona montană, au predominat 
ninsorile. Vântul a avut intensificări pe crestele 
montane, unde la rafală vitezele au depăşit 
60..70 km/h şi trecător a spulberat zăpada şi a 
viscolit ninsoarea, dar la cote mai reduse (în 
general sub 50...55 km/h) şi în restul regiunii.  

Din noaptea de 07/08 și până pe              
10 februarie, un regim anticiclonic se menține 
pe partea central-estică a continentului cores-
punzător unei dorsale de geopotențial, care 
scade treptat începând din 8 februarie, făcând 
loc talvegului la sol și în altitudine, inițiat în 

nord-vestul Europei. Vremea s-a încălzit în  
toate regiunile, iar în primele trei zile a fost       
și predominant frumoasă.  Cerul a fost variabil, 
cu înnorări accentuate în ziua de 10 februarie, 
când în Moldova a plouat pe arii relativ extinse, 
iar în zona montană înaltă a nins. Vântul a 
prezentat intensificări la munte, în special pe 
creste, cu viteze de peste 90 km/h, dar local și în 
restul regiunii, cu viteze ce au atins temporar 
55...60 km/h.  

 În zilele de 10 şi 11 februarie, un    
sistem frontal aferent unui ciclon provenit       
din partea centrală a Europei a abordat țara 
noastră începând din vest,  aria de nebulozitate 
s-a extins şi a cuprins cea mai mare parte a 
teritoriului. Valorile termice au marcat o scădere 
față de intervalul precedent în multe zone ale 
țării, exceptând Moldova, unde doar în cursul 
nopții acestea s-au apropiat de cele normale 
specifice perioadei. Ploile au fost şi sub formă 
de aversă, fiind însoţite în Banat şi de  
descărcări electrice, iar la munte a nins. Vântul   
a suflat moderat, în Moldova a avut intensificări 
la rafală de până la 55...60 km/h, iar la munte a 
suflat tare, cu peste 90...100 km/h, spulberând și 
viscolind zăpada.  

Începând din data de 12 februarie a avut 
loc extinderea dorsalei anticiclonului azoric spre 
nordul Oceanului Atlantic, dar și un aport de 
masă  caldă provenită din nordul Africii peste 
partea central-estică a Europei, ce corespunde 
tipului de circulație anticiclonică sud-vestică 
(fig. 17 – P. Hess, H. Brezowsky) 

 

 

Fig. 17. Configurațiile barice specifice tipului de 
circulație anticiclonică  sud-vestică (SWa) – câmpul 

baric la sol și geopotențialul TA la 500 hPa (vezi 
figura 11) 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2016 

 79

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 18.  Reprezentarea temperaturii medii pe stratul 
500-1000 hPa (a),  harta presiunii la sol  și tempera-

turii la nivelul de 850 hPa (b),  geopotențialul și 
temperatura la nivelul de 500 hPa (c), în data de              

16 februarie 2016, ora 00:00 UTC (analiza model 
ECMWF) 

 
 
În bazinul Mării Mediterane se formează 

cicloni mobili care, în următoarele șapte zile    
au avut traiectorii predominant peste sudul        
și sud-estul continentului. Un sistem frontal 
aferent unui astfel de ciclon a abordat țara 
noastră pe 13 februarie, când nebulozitatea a 
fost accentuată şi a plouat pe arii extinse, 
îndeosebi sub formă de aversă. Cantităţile de 
apă au depăşit pe arii restrânse 15...20 l/mp. La 
munte au predominat ninsorile, iar în dealurile 
Moldovei şi ale Munteniei, cu totul izolat şi 
trecător, a fost lapoviţă. Vântul a prezentat 

intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze 
mai mari la munte, unde rafalele au depăşit 
80...90 km/h, iar zăpada a fost viscolită şi 
troienită.  

Intervalul 14-16 februarie s-a evidențiat 
printr-o vreme mult mai caldă decât în mod 
normal pentru a doua decadă a lunii februarie în 
toată ţara. În sudul, sud-estul țării, dar local şi în 
centru, abaterile termice au fost semnificative, 
înregistrându-se chiar şi cu 15...20ºC peste 
mediile climatologice ale datei, astfel încât în 
aceste zone, valorile s-au constituit în noi 
recorduri zilnice. În ziua de 16 februarie în 
nordul şi centrul Munteniei, în nordul Olteniei şi 
în sud-estul Transilvaniei, vremea neobişnuit de 
caldă s-a concretizat prin înregistrarea celor mai 
ridicate temperaturi de februarie din întreg şirul 
de observaţii la staţiile meteorologice din 
această parte a ţării. Temperatura maximă de 
26.0°C de la Pătârlagele, în judeţul Buzău, a 
egalat recordul naţional absolut al lunii 
februarie. În Moldova, valorile mediilor multi-
anuale au fost depășite la toate stațiile în          
15 februarie, abaterea termică fiind de până la 
17°C. Pe 16 februarie abaterile au fost de  până 
la 18 grade Celsius la stația Galați, unde 
temperatura maximă a atins 21 de grade Celsius. 

În zilele de 18, 19 și 20 februarie, sub 
influența unei noi depresiuni de origine 
mediteraneeană, nebulozitatea a fost accentuată, 
iar vremea s-a răcit faţă de intervalul precedent 
și a fost predominant închisă. Au fost precipitații 
izolate mixte în Moldova, iar în restul țării a 
plouat. Vântul a prezentat intensificări de până 
la 60 km/h, iar la munte rafalele au depăşit 
90...100 km/h.  

În următoarele zile, avansul talvegului 
depresiunii islandeze către partea central-estică a 
continentului, adâncit până în nordul Mării 
Mediterane, concomitent cu o circulație vestică 
intensă la 300 hPa și dorsală termică și de 
geopotențial la 500 hPa, mai ales în intervalul 
22-23 februarie, aduce în  sudul și centrul 
continentului, dar și pe zona țării noastre o nouă 
masă de aer deosebit de caldă, provenită din 
nordul Africii.   

În zilele de 22 şi 23 februarie, încălzirea 
vremii a fost semnificativă la nivelul întregii 
ţări, astfel încât, vremea s-a menţinut deosebit 
de caldă pentru această perioadă a anului, mai 
ales în estul şi sudul ţării. Izolat, valorile termice 
diurne au fost cu până la 18 ̊C mai ridicate decât 
normele climatologice.  

De menționat că, în acest interval, 
numeroase valori termice înregistrate  reprezintă 
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cele mai ridicate valori din întreg şirul de 
observaţii în luna februarie. Temperaturile 
maxime înregistrate în ziua de 22 februarie la 
staţiile meteorologice: Voineasa (20,4°C faţă de 
15,8°C), Calafat (23,3°C faţă de 18,2°C) şi 
Bechet (24,2°C faţă de 19,7°C) reprezintă cele 
mai ridicate valori din întreg şirul de observaţii 
în luna februarie. Temperaturile minime înregis-
trate în ziua de 23 februarie la staţiile 
meteorologice: Rădăuţi (7,9°C faţă de 7,2°C), 
Suceava (8,6°C faţă de 7,5°C), Roman (8,7°C 
faţă de 8,1°C), Tg. Neamţ (12,5°C faţă de 
8,3°C), Rm. Sărat (11,2°C faţă de 9,8°C), Bâcleş 
(9,4°C faţă de 9,0°C, Bâlea Lac (3,3°C faţă de 
2,8°C), Bisoca (9,9°C faţă de 9,0°C), Fundata 
(8,0°C faţă de 6,2°C), Sinaia 1500 de metri 
(7,8°C faţă de 5,0°C), Semenic (5,3°C  faţă de 
4,6°C) reprezintă cele mai ridicate valori din 
întreg şirul de observaţii în luna februarie. 

Temperaturile minime înregistrate în ziua 
de 23 februarie la staţiile meteo: Adamclisi 
(10,0°C), Cernavodă (10,2 ̊C) şi Cotnari (11,0°C 
sunt egale cu cele mai ridicate valori din     
întreg şirul de observaţii în luna februarie. 
Temperaturile minime înregistrate în ziua de   
24 februarie la staţiile meteo: Adamclisi (13,6°C 
faţă de 10,0°C, Cernavodă (12,9°C faţă de 
10,2°C), Constanţa (12,1°C faţă de 10,5°C), 
Gura Portiţei (7,8°C faţă de 7,5°C), Jurilovca 
(8,6°C faţă de 7,8°C), Sfîntu Gheorghe-Deltă 
(8,4°C faţă de 8,4°C), Gorgova (8,8°C faţă de 
8,6°C), Mahmudia (9,5°C faţă de 7,7°C), Tulcea 
(10,3°C faţă de 10,1°C), Adjud (9,5°C faţă de 
9,1°C), Tecuci (8,4 ̊C faţă de 7,7°C), Brăila 
(10,0°C faţă de 8,8°C), Corugea (10,0°C faţă de 
8,3°C), Griviţa (11,0°C faţă de 11,0°C), 
Urziceni (11,2°C faţă de 11,0°C), Ploieşti 
(7,7°C faţă de 7,1°C), Bucureşti-Afumaţi 
(12,8°C faţă de 9,4°C), Olteniţa(10,0°C faţă de 
9,7°C), Caracal (10,1 ̊C faţă de 7,8°C şi 
Miercurea Ciuc (5,6°C faţă de 4,6°C) reprezintă 
cele mai ridicate valori din întreg şirul de 
observaţii în luna februarie. Temperaturile 
minime înregistrate în ziua de 24 februarie la 
staţiile meteo: Sfîntu Gheorghe-Deltă (8,4) şi 
Griviţa (11,0) sunt egale cu cele mai ridicate 
valori din întreg şirul de observaţii în luna 
februarie. 

Administrația Națională de Meteorologie 
a emis în februarie 2016, un număr de cinci 
informări meteorologice referitoare la 
intensificări ale vântului, ninsori moderate 
cantitativ și viscolite la munte, precipitații 
mixte,  ploi moderate.  

 

a) 

 
b) 

Fig. 19. Temperaturile medii lunare (a) și precipitații 
medii lunare (b) înregistrate în intervalul 01.02.2016 
– 31.02.2016, comparativ cu normala climatologică, 

în țară (date A.N.M.) 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 20. Temperaturile medii lunare (a) și precipitații 
medii lunare (b) înregistrate în intervalul 01.02.2016 
– 31.02.2016, comparativ cu normala climatologică, 

în Moldova (date A.N.M.) 
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Tabelul 5. Evoluția temperaturii medii 
lunare înregistrate în intervalul 01.02.2016-
29.02.2016, comparativ cu normele climato-
logice 

 

 

Normala 
(°C) 

 1961-
1990 

Normala 
(°C) 

 1971-
2000 

Normala 
(°C) 

 1981-
2010 

T. med 
(°C) 

01.02.2016-
29.02.2016 

Stații 
naționale 
(159) 

–1.2 –1.0 –1.7 4.7 

Stații 
Moldova 
(24) 

–2.1 –1.7 –1.2 3.9 

 
 
Tabelul 6. Evoluția temperaturii medii lunare 
înregistrate în intervalul 01.02.2016-29.02.2016, 
comparativ cu normele climatologice 
 

 

Normala 
(l/mp) 
 1961-
1990 

Normala 
(l/mp) 
 1971-
2000 

Normala 
(l/mp) 
1981-
2010 

Cantitatea 
medie 

01.02.2016-
29.02.2016 

Stații 
naționale 
(159) 

34.9 29.2 31.6 38.2 

Stații 
Moldova 
(24) 

25.3 21.6 22.5 24.3 

 
 
 
CONCLUZII 
 
►Scopul lucrării a fost determinarea cauzelor și 

mecanismelor la scară sinoptică  ce au condus  
la înregistrarea unor valori de temperatură  
record la stațiile din România, îndeosebi în   
luna februarie. Se poate concluziona că 
formațiunile barice responsabile de advecția 
maselor de aer cald peste țara noastră sunt 
anticiclonul azoric, depresiunea islandeză cu 
talveg extins pînă în bazinul Mării Mediterane 

și anticicloni persistenți deasupra zonei 
central-europene, iar în troposfera medie și 
superioară, dorsala anticiclonului nord-african. 
Circulația zonală ce a predominat în lunile 
decembrie și februarie, a împiedicat dezvol-
tarea și deplasarea unor cicloni mediteraneeni, 
deci și advecției de umezeală. În Moldova, pe 
acest tip de circulație vestică, dar și datorită 
obstacolului  orografic al Munților Carpați, 
precipitațiile au fost neînsemnate cantitativ, 
accentuând seceta îndeosebi în nordul și 
centrul regiunii. 

 
►Pătrunderile maselor reci de aer s-au făcut        

pe tipul de circulație nord-estică specifică  
anticiclonui est-european sau scandinav, prin 
advecții din straturile înalte ale  tropo-sferei, 
dar prezența acestora în zona țării noastre a 
fost de scurtă durată. Studiul  comparativ al 
abaterilor și al valorilor medii de temperatură 
și precipitații față de normele climatologice  
1961-1990, 1971-2000 și 1981-2010, atât la 
nivelul țării cât și pentru regiunea Moldovei 
duce la formularea concluziei: iarna 2015-
2016 a fost una deosebit de caldă, excepție 
făcând luna ianuarie, iar deficitul de 
precipitații s-a înregistrat în prima parte a 
intervalului. Luna februarie, prin valorile 
termice foarte ridicate poate fi considerată   
una dintre cele mai calde luni de 
iarnă înregistrate în istoria modernă a 
României. La scară globală, recordul de 
căldură a fost ajutat de un puternic El Niño, 
care a atins punctul culminant în timpul iernii 
(NOAA’s National Centers for Environ-
mental Information.)  Temperatura medie pe 
glob în perioada decembrie – februarie a fost 
cu 3.65°C peste media secolului 20. Aceasta a 
fost cea mai ridicată temperatură pentru 
perioada decembrie – februarie, în registrul 
1880-2016, depășind recordul stabilit anterior 
în 2015/16 de 0.9°C. 
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Rezumat: Supercelula face parte dintre cele mai complexe procese atmosferice mezoscalare. 
Aceasta este asociată de cele mai multe ori fenomenelor convective violente și are o durată de 
viață cuprinsă, de obicei, între 1 și 4 ore, iar în unele cazuri, de până la 8 ore (Markowski & 
Richardson, 2010). De regulă, aproape toate situaţiile în care apar tornade și cazurile în care cade 
grindină de mari dimensiuni (peste 5 cm), sunt asociate furtunilor supercelulare. De asemenea, 
intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, ce pot depăși la rafală 100 km/h, activitate electrică 
ridicată, uneori chiar și de 200 descărcări electrice pe minut (Markowski & Richardson, 2010), 
ploi torențiale ce pot cumula cantități deosebit de importante de apă în intervale de ordinul zecilor 
de minute, sunt deseori cauzate de supercelule. Pe parcursul sezonului cald al anului 2015, în 
spațiul geografic al României au fost semnalate cel puțin trei evenimente convective extrem de 
severe. Unul dintre acestea este reprezentat de fenomenele deosebit de violente de pe raza 
județului Satu-Mare, fiind subiectul prezentei analize. În după-amiaza zilei de 25 mai 2015, 
instabilitatea atmosferică a fost accentuată în regiunile din nord-vestul României. Local, în 
județele Satu-Mare și Sălaj au fost fenomene convective deosebit de severe. Pe imaginile radar din 
intervalul orar 13:20- 13:30 UTC se observau simultan două supercelule pe teritoriul României, 
aflate în diferite stadii ale evoluției și una în extremitatea sud-vestică a Ucrainei. 
 
Cuvinte cheie: supercelulă, grindină, mezoscară 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 

În ziua de 25 mai 2015 în județele Satu-Mare    
și Sălaj s-au semnalat fenomene convective 
deosebit de severe. Astfel, cel puțin parțial, 
manifestările deosebit de violente au avut loc pe 
fondul unei situații sinoptice denumite în 1982 
de Goetch cold core outbreak, tradus printr-o 
situație în care este prezent la  500 hPa un 
nucleu de aer rece aflat la o distanță de cel mult 
350 km, o depresiune de dimensiuni reduse la 
nivelul solului în fața căreia se găsește o   
dorsală de aer cald, valori ale temperaturii 
punctului de rouă de 13...16⁰C și prezența a      
1 sau 2 zone de discontinuitate (front atmosferic, 
linie de convergență, discontinuitate în câmpul 
vântului sau al umezelii). În asemenea condiții 
parametrii convectivi, valorile forfecării și ale 
elicității, pot fi mai mici decât în mod obișnuit  
(cazul supercelulelor clasice, formate în medii 
cu valori semnificative ale forfecării verticale    
a vântului, de peste 25 m/s și valori ale   

elicității ce depășesc 250-300 m2/s2). Pentru 
formarea acestor supercelule sunt mai relevante 
valorile CAPE și forfecării verticale, prezente 
simultan la înălțimea de 1-2 km, esențiale  
pentru generarea mișcării de rotație. După    
orele prânzului, creșterea temperaturii din 
apropierea solului a creat condiții pentru 
inițierea mișcărilor verticale ascendente, pe 
fondul unor valori ale SBCAPE de 800-       
1100 J/kg și o temperatură de cumulizare 
cuprinsă între 18 și 22⁰C, cu valorile cele      
mai scăzute în județele Sălaj și Satu-Mare. 
Generarea și intensificarea mișcării de rotație     
a mezociclonilor a fost posibilă atât prin 
mecanismul de tilting, cât și stretching, gradi-
entul termic vertical din stratul 850-500 hPa 
depășind local  7⁰C. Parametrul SRH  0-3 km   
s-a situat între 150 și 250 m2/s2. Situarea 
nivelului de condensare la înălțimi mici a 
asigurat aportul energetic suplimentar prin 
eliberarea energiei latente de condensare. 
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2. DATE ŞI METODE 
 
Preliminar, au fost folosite analize ale modelelor 
numerice de prognoză (GFS, ECMWF, 
ALARO, COSMO) privind presiunea atmos-
ferică redusă la nivelul mării, geopotenţialul     
şi temperatura aerului la nivelul suprafeţei 
izobarice de 500 hPa pentru analiza generală a 
contextului sinoptic la nivelul Europei în data  
de 25 mai 2015. Analize şi prognoze (t+6h, 12h) 
ale modelelor numerice de prognoză (ECMWF, 
ALARO) privind geopotenţialul şi temperatura 
la nivelul suprafeţelor izobarice de 500 şi              
700 hPa, viteza şi direcţia vântului la nivelul 
suprafeţei izobarice de 850 hPa, gradientul 
termic vertical între suprafeţele izobarice de  
850 şi 500 hPa au fost utilizate pentru 
determinarea contextului aerosinoptic la mezo-
scară.  
 

Desfăşurarea şi descrierea detaliată a 
evenimentelor din intervalul 25 mai 2015, ora 
locală 9-25 mai 2015, ora locală 15, s-a realizat 
pe baza harţilor sinoptice orare de sol, pentru 
depistarea zonelor de convergenţă şi deter-
minarea punctelor de rouă. Radiosondaje din 
analiza modelului de prognoză numerică  
COSMO – 2,8 km au fost folosite pentru a 
determina structura verticală a atmosferei şi 
gradul de instabilitate în momentele respective. 
Pe această cale au fost analizaţi parametri 
precum CAPE (Convective Available Potential 
Energy) cuprins între nivelele de –10 şi –30°C, 
CIN (Convective inhibition), LI (Lifted Index) 
pentru gradul de instabilitate atmosferică, 
forfecarea verticală a vântului în stratul cuprins 
între 0 şi 6 km pentru estimarea fenomenelor ce 
se pot produce în contextul respectiv. Au fost 
folosite radiosondaje provenite din analiza 
modelelor de prognoză numerică, în lipsa unui 
radiosondaj elocvent pentru zona în care s-au 
produs fenomenele ce fac subiectul studiului.  

 

Din momentul iniţierii celulelor convec-
tive, evoluția lor a fost monitorizată de radarul 
meteorologic de la Oradea, în bandă S, folosind 
produsele de reflectivitate, viteze radiale la 
diferite elevații (pentru determinarea mișcă-  
rilor de rotaţie caracteristice supercelulelor),          
VIL – Vertical Integrated Liquid, echotop și  
prin estimări ale precipitațiilor acumulate în                
60 minute. Pe imaginile radar de reflectivitate, 
prezenţa semnăturii “Three-Body Scatter Spike”  
confirmat existenţa greloanelor de grindină de 
mari dimensiuni în cadrul norului. 
 

Alte produse radar şi hărţi de observaţie 
(precipitaţii estimate în interval de 3 ore, 
echotop, reflectivitatea radar în ultimele 3 ore, 
harta precipitaţiilor măsurate la staţiile A.N.M. 
şi la posturile pluviometrice şi staţiile 
hidrologice) au fost folosite pentru determinarea 
traiectoriei supercelulelor, determinarea zonelor 
afectate şi verificarea calităţii produselor radar, 
comparând estimările radar cu observaţiile şi 
măsurătorile realizate ulterior.  

 
 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
3.1. Contextul sinoptic  

 
La ora 00:00 UTC, la scară sinoptică, un sistem 
frontal se întindea între depresiunea centrată     
la nord de Peninsula Scandinavă și cea, mai 
puțin adâncă aflată asupra Turciei. Frontul    
cald din zona României se deplasa lent către 
vest, cerul era noros, dar nu se semnalau 
fenomene meteorologice, (fig. 1). Gradienții 
termobarici erau mici. În regiunile extra-
carpatice, în apropierea solului, în stratul limită 
avea loc o pătrundere pericarpatică dinspre    
est-nord-est. La stația aerologică București   
Afumați grosimea acestui strat era de 1500 m    
la 00:00 UTC, reducându-se la 500 m la                 
12:00 UTC. 
 

În schimb, în altitudine, un nucleu rece    
și depresiune de tip cut-off erau bine conturate     
la nivelul de 500 hPa, la sud-vest de România, 
(fig. 2). În după-amiaza zilei anterioare această 
structură a favorizat ploi torențiale și grindină   
la granița României cu Serbia (Golubac). La 
Moldova Veche până în  25 mai ora 06:00 UTC 
s-au acumulat în 24 ore 74,6 l/m2, precipitații 
din care 57 l/m2 au căzut în intervalul  24 mai 
12-18:00 UTC. 

 

Valorile temperaturii echipotențiale de la 
850 hPa indică o pătrundere de aer cald              
și umed în troposfera joasă, deasupra stratului 
limită. Analiza ECMWF de la ora 06:00 UTC 
evidențiază o forfecare ciclonică relativ slabă în 
extremitatea nordică a Munților Apuseni și un 
gradient vertical de peste 6,5...7°C, esențial 
pentru accelerarea curenţilor ascendenți în 
troposfera joasă, constituind o sursă suplimen-
tară pentru amplificarea mișcării de rotație        
în orele următoare, prin mecanismul de 
stretching. 
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Fig. 1. Hartă sinoptică la nivelul solului (25.08, ora 00:00 UTC). Sursa: DWD, ESTOFEX 

 
Fig. 2. Geopotenţialul, temperatura şi vântul la nivelul de 500 hPa (25.08, ora 06:00 UTC)         

Sursa: ECMWF / OMSZ 
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Fig. 3. Vântul la nivelul de 850 hPa şi gradientul 

termic vertical din stratul 850-500 hPa (25.05,                  
ora 06:00 UTC) Sursa: ECMWF / Eumetrain 

 
 

3.2. Desfăşurarea evenimentelor  
 

Dezvoltări cumuliforme, care au atins stadiul de 
Cumulonimbus calvus, au fost observate încă 
din orele dimineții. De asemenea, au fost 
observați nori Altocumulus castellenus și 
floccus, aceştia fiind un semn al instabilităţii 
atmosferice. La granița județelor Cluj, Bistrița-
Năsăud și Mureș s-a format o zonă de 
convergență slabă, ce s-a deplasat în următoarele 
ore spre vest-nord-vest.  

În prezența unui nucleu rece, supercelula 
(C500L) se formează mai ușor, chiar şi în 
condițiile unor parametri convectivi cu valori 
mici, (tab. 1, fig. 4). 

În orele următoare, zona de convergență 
amintită s-a intensificat în zona aflată între 
Munții Meseș și Șes, acolo unde după-amiaza  

Tabelul 1. Parametri convectivi necesari pentru formarea supercelulelor 

 
 
 
 

 

Fig. 4. Harta sinoptică de sol (25.05, ora 06:00 UTC)  
Sursa: A.N.M. 
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se vor dezvolta succesiv cele două supercelule. 
La ora 09:00 UTC convergența de umezeală 
(exprimată prin produsul raportului de amestec 
și a vitezei vântului)  era semnificativă. Conver-
gența persistentă a fost un factor de generare a 
vorticității verticale. De asemenea, se observă o 
asimetrie în câmpul temperaturii potențiale, cu 
valori mai mari ale acestui parametru în partea 
estică a zonei de convergență, (fig. 5).  

În arealul cuprins între Munții Meseș și 
Șes s-a format o depresiune la scară mezo, 
existența ei fiind confirmată de datele de 

presiune, vânt și de temperatură de la stațiile 
meteorologice. Poziționarea Munților Meseș      
și existența unui culoar care îi separă de  
Carpații Orientali este esențială în generarea 
acestei zone depresionare în condițiile unei 
circulații sud-estice în troposfera joasă. De 
asemenea, munții perpendiculari pe direcția 
curgerii generează vorticitate orizontală în 
straturile inferioare la nivel local, în condițiile 
unei forfecări insuficiente la scară sinoptică, 
(fig. 6). 

 

 

Fig. 5. Convergența de umezeală la înălţimea de 10 m, asimetrie în câmpul temperaturii  
potențiale (25.05, ora 09:00 UTC) Sursa: ESTOFEX 

 

 
Fig. 6. Hartă sinoptică (25.05, ora 12:00 UTC) Sursa: ESTOFEX 
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Pe harta sinoptică de la ora 12:00 UTC,  
pe lângă depresiunea formată în județul Sălaj,  
am reprezentat poziția nucleului de la nivelul   
de 500 hPa, a ciclonului de la sol aflat la vest   
de România și discontinuitățile în câmpul 
temperaturii şi al vântului. Frontul cald de pe 
teritoriul Ungariei, inițial în deplasare către   
vest, a devenit treptat staționar, iar contrastul 
termic s-a diminuat. Linia de discontinuitate   
din câmpul vântului și al temperaturii, marcată  
în  figura 6 cu linie de culoare albastru deschis, 
este frontul de rafală generat de manifestările 
convective din sud-vestul României, asociate 
nucleului rece din altitudine. Începând cu orele 
după-amiezii, frontul de rafală s-a transformat  
în front rece aferent depresiunii din Ungaria,  
fapt ce poate fi observat în câmpul TFP 
(Thermal Front Parameter, analiză ECMWF). În 
lipsa datelor de radiosondaj de la Cluj-Napoca 
am utilizat diagrame aerologice prognozate. 
Conform diagramelor aerologice COSMO –       
7 km valoarea maximă a CAPE se obține pentru 
o particulă pornită de la nivelul de 1000 hPa, 
deci convecția s-a inițiat din apropierea 
suprafeței subiacente. CAPE are valori suficient 
de mari în straturile joase pentru a permite 
accelerarea rapidă a particulelor de aer și 
intensificarea mișcării de rotație prin alungire, 
conform legii conservării momentului cinetic. 
De asemenea, valorile CAPE în stratul cuprins 
între izotermele de –10 și –30°C generează 
ascendență suficient de puternică pentru a 
menține greloanele de grindină la nivelul cel  
mai favorabil pentru procesul de creștere. În 
jurul nivelului de 550 hPa există un strat de    
aer mai uscat, un alt factor prielnic căderilor de 
grindină mare. Prin amestec turbulent acest aer 
uscat pătrunde în nor, evaporă o parte din 
picăturile de apă, iar căldura de evaporare 
absorbită compensează parțial căldura eliberată 
prin desublimare. Datele acestui model sunt 
relevante având în vedere faptul că a prognozat 
cu o anticipație de 12 ore, cu precizie 
satisfăcătoare, momentul și locul formării primei 
celule convective din zona de interes, (fig. 7). 

 
3.2.1. Stadiul de supercelulă 

Din cauza forfecării moderate, pe imaginile 
satelitare nu există elemente care să demon-
streze suficient de convingător existența super-
celulelor. Totuși pe produsul IR cu temperatura 
vârfurilor de nori se recunoaște în zona Satu 
Mare forma caracteristică de litera U, cu 
temperaturile mai mici la marginea estică a 

nicovalei, vectorul forfecare fiind orientat spre 
vest, (fig. 8, 9). 

 

Fig. 7. Prima celulă convectivă din județul Sălaj în 
câmpul parametrului CAPE_MU, modelul COSMO 
2.8 km (25.05.2015, ora 11:00 UTC) Sursa: A.N.M. 

 

 
Fig. 8. Temperatura vârfurilor de nori (K) – 25.05, 

ora 12:30 UTC. Sursa: EUMETSAT/KNMI 

 

 
Fig. 9. Imagine satelitară RGB  

(25.05, ora 14:50 UTC). Sursa: EUMETSAT 
 

Produsele de la radarul Oradea, funcțional 
în banda S, au permis identificarea ambelor 
supercelule, prin determinarea rotației de la 
nivelul mezociclonilor și a configurației carac-
teristice pe produsele de reflectivitate, identifi-
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carea zonelor afectate de grindină și o estimare 
cu o acuratețe satisfăcătoare a mărimii greloa-
nelor de grindină. Mișcarea de rotație din   
prima supercelulă, de la nivelul mezociclonului, 
a fost detectată de radarul Oradea la elevația de 
2,4 grade, la ora 11:49 UTC, la nord-vest de 
municipiul Zalău (fig. 10).  

 

 
Fig. 10. Viteze radiale, radar Oradea, elevația                 
2,4 grade (25.05, 14:49  UTC) Sursa: A.N.M. 

 
Celula convectivă s-a dezvoltat rapid, iar 

după mai puțin de 10 minute se observă zone cu 
reflectivitate de peste 67 dBz, caracteristică 
grindinei și treptat apare ecoul de tip Three-
Body Scatter Spike. Acest ecou apare pe partea 
opusă radarului, în condițiile în care lungimea 
de undă a fasciculului emis de radar este 
aproximativ egală cu diametrul greloanelor de 
grindină. Radiația electromagnetică este deviată 
către sol, de unde se reflectă. Lungimea ecoului 
este proporțională cu înălțimea la care grindina 
este detectată, (fig. 11). 

 

 
Fig. 11. Reflectivitate (TBSS), radar Oradea, elevația 

2,4 grade (25.05, 12:13 UTC) Sursa: A.N.M.  
 

În momentul de rotație maximă diferența 
de viteză în câmpul vitezei radiale a atins                       
79 m/s, (fig. 12).  

 

 
Fig. 12. Viteze radiale, radar Oradea, elevația 2,4 

grade (25.05, 12:13 UTC) Sursa: A.N.M. 
 

Fiind o supercelulă cu rotație ciclonică, 
aceasta a deviat spre dreapta și a afectat 
municipiul Satu Mare. La stația meteorologică 
viteza maximă a vântului la rafală a atins         
31 m/s, iar diametrul maxim al grindinei a fost 
de 5,2 cm, (fig. 13).  

 

 
Fig. 13. Supercelula în apropierea municipiului Satu 
Mare. Reflectivitate, radar Oradea, elevația 3,4 grade 

(25.05, 13:03) Sursa: A.N.M. 
 

A doua supercelulă s-a format tot în           
nord-vestul județului Sălaj și conform datelor 
radar a avut un diametru mai mare decât prima. 
De la stația hidro Supuru de Jos s-a raportat 
grindină cu diametrul de 7 cm, (tabelul 2). Stația 
meteorologică nu a mai trimis date de vânt 
începând cu ora 15:00 UTC în urma daunelor 
produse de furtună, dar până atunci rafala 
maximă a vântului a atins valoarea de 26 m/s, 
(fig. 14, 15).  
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Tabelul 2. Caracteristici radar ale celor două 
supercelule 

Supercelula 1 Supercelula 2 
Mezociclon de 
dimensiuni mici 

Mezociclon de 
dimensiuni mai mari 

Grindină de 
dimensiuni medii și 
mari 

Grindină de 
dimensiuni mari 

Reflectivitate maximă: 
73 dBz 

Reflectivitate maximă: 
78 dBz 

VIL maxim: 74 kg/m3 VIL maxim: 74 kg/m3 

Echotop: 14 km Echotop: 14 km 
 
 

 

Fig. 14. Reflectivitate (TBSS), radar Oradea, elevația 
3,4 grade (25.05, 13:46 UTC) Sursa: A.N.M. 

 
 

 

Fig. 15. Viteze radiale, radar Oradea, elevația           
3,4 grade (25.05, 13:52) Sursa: A.N.M.  

 
 

În zona de interes există doar 2 stații 
meteorologice, Satu Mare și Supuru de Jos 
(staţie fără personal). Din acest motiv au fost 
luate în considerare alte surse. 

Imaginile confirmă structura de super-
celulă: baza coloanei ascendente (fig. 16), 
inflow band și beavers tail (fig. 17) 

 

 
Fig. 16. Sudul județului Satu Mare, 25.05.2015. 
Sursa: Vasile Mihovici via voceatransilvaniei.ro. 

Accesat în data de 11.10.2015 

 

 
Fig. 17. Județul Satu Mare, 25.05.2015.  

Foto: Kovács Beáta 
 
 

 
3.3. Efecte  
 
În afară de stația meteorologică Satu Mare (cu 
personal), unde în intervalul 13:20-14:20 UTC 
viteza maximă a vântului la rafală a fost de               
31 m/s, iar diametrul maxim al grindinei a    
atins 5,2 cm, au mai fost raportate căderi de 
grindină de la stațiile hidro: Nușfalău, Zalnoc 
(mărimea oului de porumbel), Șimleul Silvaniei, 
Bănișor, Supuru de Jos (2-4 cm, 7 cm la 18.33), 
Sărmășag (0,5-4 cm), Gherța Mare, Cichirlău, 
Valea Vinului. Izolat aversele au avut caracter 
torențial: 26,1 l/m2 la Dara (în 20 min.), 20 l/m2 
Valea Vinului (30 min.), 27,4 l/m2 Bănișor     
(20 min.), 31,7 l/m2 Cichirlău (40 min.),                 
28,2 l/m Gherța Mare (15 min.), (fig. 18, 19, 20, 
21). 
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Fig. 19. Supuru de Jos (județul Satu Mare), 
25.05.2015. Sursa: voceatransilvaniei.ro. Accesat la 

11.10.2015 
 

 
Fig. 20. Ghirișa (județul Satu Mare), 25.05.2015. 

Sursa: voceatransilvaniei.ro. Accesat la 11.10.2015 
 

 
Fig. 21. Municipiul Satu Mare, 25.05.2015. Sursa: 

voceatransilvaniei.ro. Accesat la 11.10.2015 
 

S-au produs pagube semnificative în 
agricultură, în gospodării şi au fost avariate 
numeroase autovehicule. Bilanțul din județul 
Satu Mare realizat până în 26 mai, ora 16, indică 
36 de localități afectate: Supuru de Jos, 
Giorocuta, Dobra, Sechereşa, Hurezu Mare, 
Supuru de Sus, Turţ, Gherţa Mare, Vetiş, 
Cioncheşti, Terebeşti, Dorolţ, Atea, Dara, Petea, 
Beltiug, Bolda, Ghirişa, Giungi, Răteşti, Şandra, 
Batarci, Ardud, Porumbeşti, Cidreag, Halmeu, 
Corund, Someşeni, Mihăieni, Unimăt, Acâş, 
Păuleşti, cu 3.125 locuinţe, 3.412 gospodării şi 
anexe, 5,8 km reţele electrice, 23 branşamente   
şi 3 console electrice afectate, 158 fântâni,    
26,8 km drumuri comunale afectate, 20.882 ha 
teren arabil, din care 6 ha vii şi 131 ha livezi, 
1.293 ha păşuni şi fâneţe, 1.200 ha păduri 

 
Fig. 18. Cantități de precipitații acumulate în inter-valul 25.05, ora 06:00 UTC – 26.05, ora 06:00 UTC. 

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie 
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afectate, 47 persoane evacuate la şcoală şi    
rude, din care 20 din localitatea Giorocuta şi    
27 din Batarci, 56 obiective social-economice 
afectate. În municipiul Satu Mare canalizarea  
nu a făcut față volumului mare de apă şi mai 
multe străzi au fost inundate. În județul Sălaj, 
conform declarațiilor prefectului: ”Sunt afectate 
21 de localităţi din opt unităţi administrative 
teritoriale. Există doar pagube materiale şi 
aceste pagube arată în cifre în felul următor:  
864 de case de locuit afectate, 795 de anexe 
gospodăreşti, obiective socio economice –               
11, străzi – 26 de kilometri, podeţe – 73 din care 
trei distruse, teren arabil – 6.512 hectare, teren 
cultivat 500 de hectare, livezi – 500 hectare, 
păşuni şi fâneţe – 106 hectare, vii – 57 hectare, 
rigole şi acostamente – 200 de metri şi 200 de 
fântâni inundate”. 

Administrația Națională de Meteorologie 
a emis 5 mesaje pentru fenomene periculoase 
immediate: o avertizare cod portocaliu și              
4 atenționări cod galben. Avertizarea se referea 
la zona delimitată de localitățile Supuru de Jos, 
Socond, Satu Mare, Craidorolț, Botiz, Vetis, 
Carei, Andrid. 
 
 
4. CONCLUZII 
 
Deşi mediul era favorabil dezvoltărilor 
simple sau multicelulare, în lipsa unor  
valori semnificative ale forfecării verticale  

a vântului şi ale elicităţii, două supercelule 
ce au produs daune deosebite s-au dezvoltat 
în judeţul Sălaj. Acest lucru s-a datorat atât 
condițiilor speciale de la scară sinoptică 
(prezența nucleului rece din altitudine),    
dar mai ales factorilor locali, preponderent 
de natură orografică. În condițiile unei 
circulații sud-estice, relieful generează 
vorticitate ciclonică, iar în zona aflată între 
Munții Meseș și Șes s-a format o depresiune 
la scară mezo ce a favorizat convergența 
umezelii, premergător declanșării fenome-
nelor convective. Apropierea liniei de 
discontinuitate dinspre sud-vest a inten-
sificat circulația, iar traversarea munților 
Meseş a generat vorticitate orizontală în 
straturile din troposfera joasă, într-un mediu 
în care la scară sinoptică acest parametru are 
valori insuficiente. În condițiile în care 
SBCAPE are valori ridicate, probabilitatea 
formării supercelulelor crește. Datele radar 
indică intensificarea mișcărilor de rotație   
pe intervale de obicei scurte de timp, dar 
uneori se mențin și duc la formarea 
supercelulelor. În urma acestui studiu vor   
fi analizate detaliat mai multe situaţii 
asemănătoare în vederea posibilităţii dezvol-
tării unui model conceptual ce poate permite 
anticiparea unor fenomene similare.  
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Rezumat: Lucrarea analizează situaţia de vreme severă înregistrată în judeţul Mureş, în zona 
localităţii Cuci, în seara zilei de 19 iunie 2016, în urma căreia s-au semnalat  importante pagube 
materiale. Cauza fenomenelor meteorologice extreme a fost contrastul termic între masa de aer 
cald existentă pe teritoriul  ţării şi  frontul  rece, precedat de o linie de vijelie, care a traversat 
jumătatea de vest a României, dispre sud-vest spre nord-vest. 
Pentru a analiza condiţiile atmosferice în care s-au format sistemele convective mezoscalare 
cvasiliniare s-au utilizat date din modelele la scara globală ECMWF, GFS, ieşiri din modele la 
mezoscară (ALADIN,ALARO,COSMO), date satelitare furnizate de METEOSAT-08, date ale 
radarului S-band de la Bobohalma, date reale de la staţia meteorologică Târnăveni, fotografii din 
teren surprinse in dimineaţa zilei de 20 iunie 2016, la 12 ore după consumarea fenomenului.   
 
Cuvinte cheie : linie de vijelie, sisteme convective mezoscalare 

 
 

INTRODUCERE 
 

Pagubele produse de fenomenele din 19 iunie 
2016 - relatări din  presă 
 
,,A fost prăpăd duminică în localităţile   
Dătăşeni şi Cuci din judeţul Mureş în urma   
unei vijelii extrem de puternice, despre care 
oamenii spun că era chiar o tornadă. Sute de 
case au rămas fără acoperişuri, iar turla bisericii 
reformate a fost distrusă. Doi oameni au ajuns  
la spital, răniţi de ţiglele de pe un grajd, în    
timp ce încercau să işi salveze animalele. 
…Vântul extrem de puternic, care nu a durat 
mai mult de 10 minute, a smuls copaci din 
rădăcini şi a azvârlit ca pe confeti în aer țiglele 
de pe case ”, (fig. 1). 

”Cu două ore înainte de începerea a ceea 
ce localnicii au numit o tornadă, temperatura     
a scăzut cu aproape 10 grade Celsius de la                 
27-28 de grade, la doar 18,,. 

,,În judeţul Mureş o vijelie puternică, 
asemanată de martori cu o tornadă, a făcut 
ravagii în peste trei sute de locuinţe. Vijelia       
a pus la pământ 22 de stâlpi de înaltă tensiune. 
Imaginile surprinse după fenomenul meteo 
extrem arata cum stâlpii au fost transformaţi     
în adevărate opere de artă modernă. Este     
vorba despre 6 stâlpi de 400kV, 4 stâlpi de 
220kV şi 18 stâlpi de 110kV. Incidentul s-a 

petrecut  lângă staţia Iernut, în apropiere de 
comuna Cuci.”, (fig. 2). 

 

 
 

 
Fig. 1. Acoperişuri deteriorate ale unor locuinţe               
din comuna Cuci, judeţul Mureş –19 iunie 2016 

(sursa Agerpres) 
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„În Dătăşeni 150 de case au fost afec-   
tate cu acoperişul parţial, 5 case cu acoperişul         
în totalitate, 6 stâlpi de electricitate au fost  
rupţi, căzuţi, o autoutilitară a fost răsturnată      
şi 2 persoane cu contuzii minore. A fost 
întreruptă alimentarea cu energie electrică în 
zonă”, a mai declarat inspectorul ISU Mures. 
(sursa: ,,aktual24.ro), (zonele afectate de 
fenomenele extreme din 19 iunie 2016 ), (fig. 3). 

Comuna Cuci este situată în sud-vestul 
judeţului Mureş, în câmpia Transilvaniei pe 
malul stâng al râului Mureş, la o altitudine de 
aproximativ 350 metri faţă de nivelul mării, 
fiind poziţionată la jumătatea distanţei dintre 
Luduş şi Iernut, la nord-vest de Târnăveni (la 
circa 26 km faţă de radarul meteorologic). 
Poziţionarea geografică a  acestei localităţi,    

face ca zona să aibă un caracter deschis în faţa 
fenomenelor meteorologice extreme, dar să se 
afle şi pe direcţia circulaţiilor de nord-vest 
(valea Someşului), respectiv de sud-vest (valea 
Mureşului), dar la adăpostul Munţilor Apuseni, 
în cazul circulaţiilor vestice (fig. 4). 

Duminică, 19 iunie 2016, în judeţul 
Mureş, ziua a debutat cu o vreme caldă şi în 
general frumoasă, dar după-amiaza şi seara, 
vremea a devenit instabilă. Înnorările au fost 
temporar accentuate şi s-au semnalat averse de 
ploaie, frecvente descărcări electrice, izolat 
grindină şi intensificări ale vântului cu aspect  
de vijelie. Viteza vântului a depăşit la rafală    
31 m/s (111 km/h) la Târnăveni, 26 m/s                    
(94 km/h) la  Sărmașu, 18 m/s  (65 km/h) la 
Târgu-Mureş.  

    
Fig. 2. Stația Iernut, judeţul Mureş (sursa foto: Energy for Romania) 

 
 

 

Fig. 3.  Zonele afectate de fenomenele extreme din 19 iunie 2016   
1 –  localitatea Cuci, 2 – stația Iernut, 3 – localitatea Dătăşeni (sursa: Google Earth) 
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Fig. 4.  Localizare Cuci pe harta geografică a 
României şi  în cadrul judeţului  

(sursa  www.interferente.ro) 
 
 

Local în judeţul Mureş s-au înregistrat 
cantități însemnate de apă: 34.0 l/mp Sărmaşu; 
22,6 l/mp Târnăveni, 21,6 l/mp Târgu Mureş, 
43.2 l/mp la Gălăoaia, 31.6 l/mp la Luduş,             
31.0 l/mp la Glodeni, 44.6 l/mp Răstolița,                
45.6 l/mp Breaza, 39.7 l/mp Ibănești, 24.9 l/mp 
Stânceni, 26.7 l/mp la Lăpușna, 19.2 l/mp la 
Band, 43.0 l/mp la Gurghiu, 26.0 l/mp la Sînger, 
37,4 l/mp la Batoș. 

Din regiunea arondată Centrului Meteo-
rologic Regional  Transilvania Sud, zonele cele 
mai afectate de intensificările de vânt cu aspect 
de vijelie şi de cantităţile însemnate de apă 
înregistrate în urma instabilităţii atmosferice, au 
fost în judeţele Alba şi Mureş (dinspre sud-vest 
spre nord-est). 

 
 

2. ANALIZA DATELOR ÎNREGISTRATE 
DE STAŢIA METEOROLOGICĂ TÂR-
NĂVENI 

 
De la ora 18.00 LT presiunea la staţia 
meteorologică Târnăveni a început să scadă, 
înregistrând o scădere de 3.4 mb până la ora    
21 LT. Prima avertizare de oraj a fost emisă la 
ora 18.06 LT, iar la ora 18.55 LT a fost emisă 

avertizarea pentru aversă de ploaie. La ora când 
a început fenomenul (19,42 LT) staţia meteo-
rologică  a emis un mesaj de agravare de vânt şi 
a semnalat o viteză a vântului de 21 m/s la 
rafală, pentru ca după doar un minut să emită o 
avertizare de vijelie. După alte 4 minute, la ora 
locală 19.50, viteza înregistrată a vântului era  
de 31 m/s la rafală (112 km/h), avertizată prin 
mesaj de agravare, vântul scăzând în intensitate 
după 26 de minute, la ora 20.16, ajungând la 
valori de 15 m/s (54 km/h). La ora 20:26     
staţia meteorologică confirmă trecerea vijeliei, 
presiunea marcând o creştere de 2 mb. Precipi-
taţiile au fost însemnate şi s-au înregistrat     
19.6 l/mp în interval de o oră, aversele fiind 
însoţite de frecvente descărcări electrice. La ora 
21.00 ploile au slăbit în intensitate, iar viteza 
vântului a revenit la valorile înregistrate în 
cursul zilei. 

 
     

3. CADRUL SINOPTIC GENERAL 
 
Situaţia sinoptică în cursul zilei de 19 iunie 
2016: 

Fig. 5. Presiunea atmosferică la nivelul mării şi 
câmpul de geopotenţial la 500 mb din 19 iunie 2016 

ora 00:00 UTC (http://operator.inmh.ro) 
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La nivelul solului, anticiclonul azoric 
prezent în jumătatea de vest a Europei şi-a 
extins dorsala spre nord-estul continentului, 
izolând în Câmpia Panonică un nucleu ciclonic 
(apărut într-o inflexiune a talvegului aferent 
depresiunii de origine islandeză) de presiune 
1015-1018 mb (fig. 2). Acesta s-a adâncit uşor, 
în cursul serii de 19 iunie, la valori de 1013-
1014 mb, revitalizat de aer umed şi rece 
(maritim) transportat pe continent de către 
dorsala anticiclonului azoric. Analiza frontală 
surprinde la ora 18:00 UTC un front cald la 
nord-vestul ţării, în timp ce la sud-vest avansa 
un front rece, România aflându-se în sectorul 
cald al nucleului ciclonic (fig. 6). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig 6.  Presiunea atmosferică la nivelul mării, 
19.06.2016, ora 12:00 UTC (a) şi ora 18:00 UTC (b)  

(date de observaţie) 
 
 

În altitudine, la niveluri medii (500 hPa), 
în cursul zilei de 19 iunie, se observă  blocajul 
termo-baric asigurat în sud-estul continentului 
de dorsala caldă, de origine nord-africană, 
prezentă încă din data de 16 iunie ora                   

18:00 UTC (cu valori de geopotenţial de        
584 dmgp şi temperaturi de –12 grade). Acest 
blocaj a slăbit uşor, datorită extinderii  
talvegului aferent ciclonului islandez spre 
bazinul central-estic al Mării Mediterane      
(care prezenta o structură de cut-off de            
568 dmgp şi temperatura –18 grade) şi datorită 
deplasării acestuia spre estul continentului. 
România s-a aflat pe partea ascedentă a     
acestui talveg  în data de 19 iunie (580 dmgp), 
talveg care a furnizat energia ascensională, la 
scară sinoptică, necesară pentru dezvoltarea 
convecţiei în cursul acelei zile. Circulaţia  la 
acest nivel a fost predominant sud-vestică pentru 
România (fig. 7 şi 8). 

Ţara noastră s-a aflat în zona de contact 
dintre două mase de aer: cea caldă şi uscată 
prezentă în sud-estul Europei şi cea care a 
pătruns dinspre nord-vest, mai rece şi mai 
umedă, adusă de dorsala anticiclonului azoric la 
sol şi de talvegul de altitudine aferent ciclonului 
islandez (printr-o circulație polară întoarsă). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 7.   Câmpul de presiune la nivelul solului, 
câmpul de geopotenţial la 500 mb şi topografia 

relativă 1000-500, din 16.06.2016, ora 18:00 UTC (a) 
şi 19.06.2016 ora 18:00 UTC (b) (Analiza model 

GFS) 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2016 

 97 

 
a) 

 
b) 

Fig. 8. Câmpul de geopotenţial şi temperatura la   
500 mb, din 19.06.2016, ora 12:00 UTC (a) şi ora 

18:00 UTC (b) (analiza model ECMWF) 

 
4. CONTEXTUL MEZOSCALAR 
 
Din analizele modelului numeric ALARO  la  
ora 12:00 UTC se observă în sud-estul ţării o 
dorsală caldă extinsă până la nivelul de 300 hPa, 
pentru ca analiza de la ora 18:00 UTC să indice 
chiar o creştere uşoară a valorii de geopotențial 
de la 954 dmg la 956 dmg pe centrul ţării, creş-
tere care a determinat o intensificare a circulaţiei 
la acest nivel pe vestul ţării,  circulaţia aerului 
devenind sud-sud-vestică pentru centrul ţării 
(fig. 9).  

La nivelurile standard de 700 şi 850 hPa                     
(fig. 11 şi 12) analizele modelului ALARO au 
indicat la ora 12 UTC prezenţa dorsalei calde   
în jumătatea sud-estică a ţării, cu temperaturi 
pentru zona studiată de 8, respectiv 20°C. 
Analiza de la ora 18:00 UTC a arătat la                   
700 hPa, ca şi la nivelele superioare (500 și               
300 hPa), pătrunderea talvegului spre vestul 
țării, axul acestuia fiind oriental meridianal. 
Scăderea de geopotenţial a fost de numai                   
2 dmgp, iar gradientul în câmpul de geopotențial 
a crescut, datorită intensificării dorsalei calde       
de altitudine. În câmpul termic scăderea a fost 
uşoară, de cca. 2°C doar pentru nivelul standard 
de 700 hPa, dar la 300 hPa şi 500 hPa 
temperatura a crescut cu cca. 2°C în vestul şi 
nord-vestul ţării (fig. 9 şi fig. 10). 

 

 

        
                                       a)                                                                                                  b) 

Fig. 9. Câmpul de geopotenţial şi de temperatură la 300 hPa, 19.06.2016, ora 12:00 UTC (a) 
 şi ora 18:00 UTC (b), (analiza model ALARO) 
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                                                   a)                                                                              b) 

Fig. 10. Câmpul de geopotenţial şi de temperatură   la 500 hPa, 19.06.2016, ora  12:00 UTC (a)  
şi ora  18:00  UTC (b), (analiza model ALARO) 

 

          
                                            a)                                                                                    b) 

Fig. 11. Câmpul de geopotenţial şi de temperatură   la 700 hPa, 19.06.2016, ora 12:00 UTC (a)  
şi ora 18:00  UTC (b), (analiza model ALARO 

 

          
                                        a)                                                                                           b) 

Fig. 12. Câmpul de geopotenţial şi de temperatură la 850 hPa, 19.06.2016, ora 12:00 UTC (a)  
şi ora 18:00 UTC (b), (analiza model ALARO) 
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Analiza modelului ALARO la nivelul 
solului a surprins scăderea presiunii pe vestul 
ţării, spre valori de 1012-1014 mb şi a identificat 
un nucleu ciclonic de 1012 mb la vest de zona 
studiată  (fig. 13). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 13. Presiunea la nivelul solului şi temperatura la 
850 hPa, 19.06.2016, ora 12:00 UTC (a) şi ora  

18:00 UTC (b), (analiza model ALARO) 
 

Pentru descrierea contextului de la   
nivelul solului a fost urmărită evoluţia presiunii 
din milibar în milibar, între două momente,     
cel anterior fenomenelor meteorologice               
(16:00 UTC) şi faza finală (18:00 UTC) în zona 
analizată.  Astfel, la 16 UTC, ora locală 19.00, 
presiunea a scăzut în vestul ţării spre valori de 
1009-1010 mb, dar şi în sudul Transilvaniei             
s-a putut identifica un turbion ciclonic de               
1011 mb la sud-est de Târnăveni, în timp ce 
Moldova, estul Munteniei şi Dobrogea se 
menţinea un câmp ridicat de presiune                 
(1016-1018 mb). La sud-vest de localitatea 
Târnăveni s-au putut identifica o zonă de 

convergenţă în câmpul vântului  (fig. 14 a). La 
ora 18:00 UTC în sudul Transilvaniei s-a 
menţinut turbionul ciclonic de 1011 mb, în   
timp la nord-vest de localitatea Cuci presiunea a 
crescut spre valori de 1014.8 mb, astfel încât 
între localităţile Târnăveni şi Sărmaşu (din 
judeţul Mureş), s-a identificat o zonă de gradient 
mare, sistemul convectiv mezoscalar s-a 
organizat şi s-a deplasat de-a lungul acestei zone 
(fig. 14 b). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 14. Presiunea la nivelul solului, trasată din mb 
 în mb, 19.06.2016, ora 16:00 UTC (a) şi ora  

18:00 UTC (b) 

 
                      

5. ANALIZA SONDAJULUI AEROLOGIC 
ŞI A INDICILOR DE INSTABILITATE  

 
Sondajul din data de 19 iunie, efectuat la 
Szeged–Ungaria (aproape de graniţa vestică a 
României)  la ora 12:00 UTC, a surprins în 
stratul 1000-950 mb un aer uscat, iar mai sus, pe 
toată coloana troposferică, o umezeală relativă 
de peste 80%. Tot în stratul limită, sondajul 
aerologic a înregistrat schimbarea direcţiei 
vântului cu altitudinea, o anumită forfecare a 
vântului înregistrând  trecerea unei linii de 
instabilitate. 
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Deasupra acestui nivel direcţia vântului   
s-a menţinut sudică. La nivelul standard de          
500 hPa circulaţia a fost intensă, predominant 
sud-vestică, indicând faptul că la ora efectuării 
măsurătorii, Szeged se afla pe partea ascendentă 
a talvegului de altitudine (zona cu gradient 
mare) acesta fiind ,,întîrziat” faţă de activitatea 
turbionului ciclonic de la nivelul solului.               
(fig. 15). 

 

 
Fig. 15.  Diagrama aerologică Skew-T, 19.06. 2016, 

ora 12:00 UTC (Szeged, Ungaria) 
(http://weather.uwyo.edu/) 

 
Distribuţia verticală a temperaturii şi 

umezelii influenţează convecţia. Există tipuri   
de sondaje care au asociate diferite fenomene  
de vreme severă. Un astfel de sondaj aerologic, 

cu strat umed la nivele medii, peste un strat 
uscat  la nivele joase (până la 1500 m), o zonă 
uşor mai uscată între 500 si 400 hPa, izoterma 
de 0 grade la circa 3300-3500 m, este un 
indicator pentru apariţia grindinei de dimensiuni 
medii şi mari. Forfecarea vântului pe verticală în 
primii     1500 m şi forfecare unidirecţională la 
peste  1500 m este un indicator al organizării şi 
dezvoltării furtunilor convective.  

Pentru situaţia de vreme severă din judeţul 
Mureş, mult mai util ar fi fost un sondaj efectuat 
la Cluj Napoca, aflat la 70 km distanţă de 
localitatea Cuci. 

O parte din indicii de instabilitate     
(prognozaţi de modelul ECMWF-HRES – 
rularea din 19.06.2016 ora 00:00 UTC) au 
prognozat valori care indicau o mare proba-
bilitate de apariţie a fenomenelor meteorologice 
severe (K Index a fost de 40 pentru ora             
18:00 UTC, Total Totals Index (TTI): valori de 
de 50-53 pentru ora 18:00 UTC, chiar 53-55 
pentru ora 12:00 UTC). Valorile lui CAPE 
(Convective Available Potential Energy) au fost 
de peste 1500 J/kg pentru ora 12:00 UTC,              
dar mai mici pentru ora 18:00 UTC, maxim              
1200-1400 J/Kg pentru sudul judeţului Mureş 
(fig. 16, 17, 18). 

Modelul ALADIN prognoza valori   
CAPE de peste 2500 J/kg pentru 19.06.2016   
ora 12:00 UTC şi 18:00 UTC  (cu anticipaţie de 
12, respectiv 18 ore), iar la 700 hPa o umezeală 
relativă de 90-100 % la ora 12:00 UTC, dar      
în scădere spre 70% la ora 18:00 UTC şi un  

 

      
a)                                                                                   b) 

Fig. 16.  KI – valori prognozate de modelul ECMWF-HRES cu anticipație de 18 ore, 24 de ore, pantru  
19.06.2016 ora 18:00 UTC (a), respectiv pentru 20.06.2016 ora 00:00 UTC (b) 
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vânt unidirecţional, predominant sudic la ora   
12:00 UTC, respectiv sud-vestic la ora                
18:00 UTC cu intesificare a vitezei, spre valori 
de 22-24 m/s pentru zona studiată (fig. 19).  

Modelul de arie limitată COSMO, rularea 
din 19 iunie ora 00:00 UTC, estima cu o 
anticipaţie de 15 ore (pentru ora locală 18), 
valori ale energiei potențiale disponibile 
(CAPE_MU) de 2500-300 J/kg (pentru judeţele 
Alba şi Mureş) şi o linie de convergenţă în 
câmpul vântului în zona judeţului Mureş şi Alba 
care este cauza organizării Sistemului Convectiv 
Mezoscalar în sudul judeţului Alba, deplasarea 

pe direcţia SV-NE fiind asigurată ulterior de 
vântul mediu din altitudine, unde predomina 
componenta sud-vestică (fig. 20). 
 
 
6. ANALIZA DATELOR RADAR 
     
Din analiza imaginilor înregistrate de radarul    
în banda S de la Bobohalma –Târnăveni, 
Sistemul Convectiv Mezoscalar este evidenţiat 
în câmpul de reflectivitate pe măsură ce se 
apropie de aria Luduş-Cuci-Târnăveni încă din 
judeţul Alba, unde au fost identificate semnale 

 

     
                                          a)                                                                                         b) 

Fig. 17. TTI (Total Totals Index – valori prognozate de modelul ECMWF-HRES cu anticipație de 12 ore,         
18 ore pentru  19.06.2016 ora 12:00 UTC (a), respectiv 19.06.2016 ora 18:00 UTC (b) 

 
 

      
                                           a)                                                                                           b) 

Fig. 18. Modelul ECMWF-HRES  – valori prognozate pentru CAPE – cu anticipație de 12 ore, 18 ore pentru  
19.06.2016 ora 12:00 UTC (a), respectiv 19.06.2016 ora 18:00 UTC (b) 
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3D SHEAR, MESO şi TVS între orele 15:06-
16:20 UTC (până la o distanţă de 23 km de  
radar – figura 21).  Algoritmul de stabilire a  
unei rotaţii mezociclonice presupune identifi-
carea rotaţiei pe 2 nivele separate, iar pentru un 

semnal TVS pe 3 nivele. La distanţe prea 
apropiate de radar nu a mai fost surprinsă   
rotaţia. La ora 16:52 UTC, în câmpul de viteză  
a vântului, la primul nivel de elevaţie (0,5)             
(fig. 23) componenta radială a vântului avea 

      
                                         a)                                                                                  b) 

Fig. 19. Modelul ALADIN: valori prognozate CAPE şi direcția vântului și umezeala relativă la 700 hPa   cu 
anticipaţie de 12 ore, 18 ore pantru  19.06.2016 ora 12:00 UTC, respectiv ora 18:00 UTC 

   
  

   

Fig. 20. CAPE (Convectiv Available Potential Energy) şi direcţia vântului la 10 m  – valori prognozate de 
modelul de arie limitată COSMO cu anticipaţie de 15 ore, pentru 19.06.2016 ora 15:00 UTC 
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valori de 20-25 m/s, direcţia de deplasare a SCM 
fiind dinspre sud-vest spre nord-est, rotaţia a 
reapărut, la îndepărtarea Sistemului Mezoscalar 
de Radar, după trecerea prin zona afectată (după 
ora 17:16 UTC, la 34 km de radar, în zona 
localităţilor Pogăceaua – Rîciu – figura 22). 

Altfel spus, semnalul MESO a dispărut cu 
aproximativ 25-30 km înainte de Cuci şi a 
reapărut la aproximativ 25-30 km după Cuci. În 
acest interval de timp (16:20-17:16 UTC) 
practic nu au existat informaţii relevante pentru 
evidenţierea unei supercelule, ci doar zone în 

 

Fig. 21 TVS, MESO, Base Reflectivity 2.4 –  orele 15:12 UTC şi 16:20 UTC 

 

Fig. 22. Evoluţia semnalului radar în Reflectivity 2.4 –orele 16:52, 17:16 UTC 

 

Fig. 23. VIL la 16:45 UTC,  Base Velocity 0,5 la 16:52 UTC 
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câmpurile de viteză în  care sunt observate 
deplasări contrare ale vântului, ce pot atrage 
atenţia asupra prezenţei unei mişcări mai ample 
de rotaţie, dar este imposibil să se poată certifica 
prezenţa unei supercelule în timp real, fără un 
algoritm de confirmare), (fig. 23). 

Deoarece fenomenele meteorologice 
severe (descărcări electrice, vijelie) au avut loc 
chiar în zona radarului, acesta nu a mai lucrat în 
parametri normali şi, din acest motiv, produsele 
radar (reflectivitate simplă şi composită, viteză 
radială, VIL) au lipsit în intervalul 16:52-17:10 
(imaginile furnizate de radarul de la Bobohalma 
fiind din 6 în 6 minute, în acest interval de timp 
s-au pierdut 2 scanări din fiecare produs 
enumerat mai sus).  

De obicei valorile măsurate în zona 
radarului (sub 30 km distanţă faţă de radar) sunt 
subestimate, în special în VIL, ET, OHP etc, 
produse de volum care necesită o integrare       
pe întreaga coloană, ceea ce face dificilă 
interpretarea severităţii fenomenelor. 

La ora 17:10 UTC, SCM este regăsit la 
nord-est de zona afectată, mult mai dezvoltat, 

prezentând valori importante în câmpul de 
reflectivitate (cu un maxim de 65-70 dBz, în 
produsul radar Composite Reflectivity), valori 
maxime de VIL (Vertical Integral Liquid) de  
50-55 kg/mp în zona centrală a sistemului 
mezoscalar şi valori ale Echo-Top-ului de peste 
11 km, până la 14-15 km odată cu îndepărtarea 
de radar (fig. 24 şi 25). 

În deplasare spre nord-est, pe aliniamentul 
Luduş-Reghin, SCM ia formă de ecou arcuit, 
acesta nefiind prezent la intrarea SCM în judeţul 
Mureş dinspre partea de sud-vest. Cel mai 
probabil SCM s-a intensificat cu puţin timp 
înainte de Cuci, iar pentru că a fost foarte 
aproape de radar acest lucru nu a putut fi sesizat 
(fig. 24). 

Produsul VAD (Velocity Azimuth 
Display) Wind Profile se generează din produsul 
Velocity din apropierea radarului meteorologic, 
şi este un produs ce reprezintă un indicator al 
vântul mediu de la o anumită altitudine, ca 
direcţie şi intensitate. În cazul nostru, la nivelul 
de 2 kft (circa 600 metri – prima elevaţie a 
radarului de la Bobohalma) în intervalul orar 

  

Fig 24 – Composite Reflectivity şi VIL după trecerea SCM de zona afectată – la ora 17:10 UTC 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25. Composite Reflectivity şi Echo Top  la ora 17:28 UTC 
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16:26-17:28 UTC se observă rotaţia vântului  
din sector sud-estic (în faţa unei linii de 
instabilitate-linie de vijelie) în sector vestic, cu 
viteze de 20-25 m/s. Intervalul de timp în care 
vântul şi-a schimbat direcţia şi a atins valori 
maxime ale intensităţii a fost: 16:45-16:58 UTC. 
Datele radar au fost confirmate şi de măsură-
torile efectuate la staţia meteorologică de la 
Târnăveni: la ora 16:42 UTC a fost  emis un 
mesaj de agravare de vânt, de 21 m/s,  pentru ca 
la 16:50 UTC să emită avertizarea de vijelie, 
vântul atingând la rafală viteze de 31 m/s, acesta 

scăzând în intensitate la ora 17:16 UTC (la 
viteze de 15 m/s) (fig. 26). 

Peste 600 m altitudine, se observă 
circulaţia predominant sudică până la 10-11 kft 
(circa 3048-3353 metri – 700 hPa), apoi 
predominant sud-vestică, conform circulaţiei din 
troposfera medie, circulaţie indicată şi de ieşirile 
din modelele la mezoscară. 

Produsul OHP (fig. 27) indica pentru ora 
16.45 UTC cantităţi de 20-50 l/mp pe 
alianiamentul Sebeş-Ocna Mureş, iar OHP de   
la ora 17:16 UTC, cantităţi de 25-35 l/mp  

 

Fig. 26. Date radar Bobohalma-Târnăveni (banda -S) – Produsul VAD (Wind Profile)  
în intervalul orar 16:26-17:28 UTC 

 

Fig. 27. Date radar Bobohalma-Târnăveni (banda -S) – OHP în intervalul orar 16:45 şi 17:16 UTC 
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pentru zona Luduş-Iernut-Târnăveni, cantităţi 
confirmate de măsurătorile de la staţiile 
meteorologice/hidrologice. 

 
 
7. ANALIZA IMAGINILOR SATELITARE 
ŞI A DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE 

                            
Imaginea în IR obţinută cu ajutorul Meteosat-08 
surprinde dezvoltarea mare pe verticală a 
formaţiunilor noroase, temperatura la vârful 
sistemelor noroase atingând – 65 gr.C, în data de 

19 iunie 2016 la orele 16:58 UTC, respectiv 
17:35 UTC, iar în HRV se observă 
overshooting-ul supercelulei la 17:20 UTC   
(fig. 28). 

Activitatea electrică a fost intensă, iar 
între cele două momente se poate observa 
traiectoria sistemului convectiv mezoscalar 
(sud-vest către nord-est) şi evoluţia sa de-a 
lungul traseului urmat. Maximul activităţii 
electrice a fost înregistrat în intervalul orar 
16:45 – 17:30 UTC, în jumătatea sud-vestică a 
judeţului Mureş (fig. 29). 

   
 

 

Fig. 28.  Imagine satelitară în infraroşu – 19.06.2016, ora 16.58, respectiv 17.35 UTC şi HRV   
de la  Meteosat 08– 19.06.2016, ora 17.20 UTC 
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a) 

 
b) 

Fig. 29.   Romania – Harta distribuţiei descărcărilor 
electrice,  în 19 iunie 2016, ora 16:45 (a)  și                 
17:20 UTC (b) (www.lightningmaps.org) 

8. ESTIMĂRI ALE MODELELOR – 
    CÂMPUL DE PRECIPITAŢII 
 
Modelele la scară globală ECMWF și 
ARPEGE 

Din compararea cantităţilor de apă estimate     
de modelele globale ECMWF şi ARPEGE 
(rularea din 19.06.2016 ora 00:00 UTC – cu 
anticipaţie 6-30 de ore) pentru intervalul 
19.06.2016 ora 06:00 UTC – 20.06.2016 ora 
06:00 UTC, cu cele înregistrate la staţii meteo/ 
posturi hidro/statii hidro/statii DESWAT/ 
mozaic radar DESWAT (fig. 30, 31) reiese 
faptul că modelul global ECMWF a estimat   
mai bine decât modelul ARPEGE aria în care se 
vor semnala ploile, dar ambele modele au 
subestimat cantităţile de apă care se vor 
înregistra pentru judeţul Mureş şi anume 
cantităţi de maxim 10-15 l/mp faţă de 10 până la 
50 de l/mp, cât s-au înregistrat în realitate. 

Din rularea modelului ECMWF-HRES 
(fig. 32), cu o anticipaţie de 12-18 ore, a fost 
prognozată o cantitate de apă pentru 6 ore 
(precipitaţii convective) apropiată de cantitatea 
reală, în sud-vestul judeţului Mureş şi anume de 
circa 20 l/mp (la staţia meteorologică Târnăveni 
s-a înregistrat 22.6 l/mp, iar la staţia hidro-
metrică Luduş 31.6 l/mp). 

 

Fig.  30. Cantitatea de precipitaţii în intervalul 19.06.2016 ora 06:00 UTC – 20.06.2016 ora 06:00 UTC la 
staţiile meteo/posturi hidro/staţii hidro/staţii DESWAT/mozaic radar DESWAT 
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a) 

 
b) 

Fig. 31. Modele ECMWF si ARPEGE – cantitatea  
de precipitaţii prognozată în intervalul 19.06.2016 

ora 06:00 UTC – 20.06.2016 ora 06:00 UTC,                  
cu anticipaţie de 6-30 ore (rularea din 19.06.2016  

ora 00:00 UTC) 
 

 

Fig. 32. Modele ECMWF-HRES – cantitatea de 
precipitaţii prognozată în intervalul 19.06.2016 ora 

12:00 UTC – 18:00 UTC  cu anticipaţie de 12-18 ore 
(rularea din 19.06.2016 ora 00:00 UTC) 

 

Modele la mezoscară: ALADIN, ALARO, 
COSMO 

Din compararea precipitaţiilor estimate de 
modelele de arie limitată ALADIN, ALARO, 
COSMO (rularea din 19.06.2016 ora 00:00 UTC 

– cu anticipatie 6-30 de ore), pentru intervalul 
19.06.2016 ora 06:00 UTC – 20.06.2016 ora 
06:00 UTC, cu cele înregistrate la staţii 
meteo/posturi hidro/statii hidro/statii DESWAT/ 
mozaic radar DESWAT (fig. 33 a, b, c ) reiese 
faptul ca modelul de arie limitata COSMO a 
indicat cel mai bine atât cantităţile  de apă     
(20-50 l/mp), cât şi aria în care se vor semnala 
precipitaţiile, surprinzând cel mai bine poten-
ţialul convectiv al zilei de 19 iunie. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 33. Modele de arie limitata ALADIN, ALARO, 
COSMO  – cantitatea de precipitaţii prognozată în 

intervalul 19.06.2016 ora 06:00 UTC – 20.06.2016, 
cu anticipaţie de 6-30 ore (rularea din 19.06.2016  

ora 00:00 UTC) 
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9. CONCLUZII  
 
La scară sinoptică, la nivelul solului, au existat 
condiţii favorabile pentru interferenţa aerului 
cald şi uscat prezent pe teritoriul ţării noastre, cu 
cel rece şi umed advectat pe partea anterioară a 
dorsalei anticiclonului azoric. Jumătatea vestică 
a României s-a aflat la zona de contact dintre 
cele două mase de aer. Aerul rece şi mai umed a 
determinat realimentarea  nucleul ciclonic aflat 
în Câmpia Panonică, favorizând uşoara adâncire 
a acestuia. Deşi zona depresionară de la nivelul 
solului nu a fost bine organizată (neavând 
corespondent în altitudine), blocajul asigurat în 
nordul ţării noastre de dorsala anticiclonului 
azoric şi advecţia de aer cald în zonele joase au 
făcut ca aceste manifestări de instabilitate să fie 
violente. 

În altitudine, gradientul de geopotenţial a 
crescut în cursul zilei, datorită contactului 
realizat între dorsala termo-barică prezentă în 
sud-estul ţării (situaţie de blocaj care s-a 
menţinut în cursul zilei de 19 iunie) şi talvegul 
aferent depresiunii islandeze, ajuns la acea dată 
în vestul României (circulaţie polară întoarsă). 
Forcingul pentru mişcarea ascendentă la scară 
sinoptică a fost asigurat de prezenţa în vestul 
ţării a acestui talveg de altitudine (jetul de 
altitudine existent pe vestul ţării) şi frontul rece 
aferent nucleului ciclonic de la sol. 

La mezoscară, a fost identificată o linie de 
convergenţă în câmpul vântului, linie de-a 
lungul căreia sistemul convectiv mezoscalar 
(SCM) s-a reorganizat şi dezvoltat în cursul serii 
de 19 iunie, în intervalul orar 16:30-17:20 UTC 
(interval în care au avut loc manifestările de 
vreme severă în sud-vestul judeţului Mureş. 

În cazul liniei de vijelie (,,sistemele 
convective mezoscalare sunt definite ca fiind un 
ansamblu de nori convectivi al căror curenţi 
ascendenţi sunt alimentaţi continuu datorită 
circulaţiilor la mezoscară şi care determină 
apariţia fenomenelor severe la sol. Sistemele 
convective mezoscalare includ sistemele 
convective mezoscalare cvasiliniare care sunt 
cunoscute sub denumirea de linii de vijelie,,) cu 
ecouri arcuite, care a fost responsabilă de 
fenomenele de vreme severă din seara zilei de 
19 iunie 2016 în zona localităţii Cuci, convecţia 
a fost iniţiată în lungul frontului rece de la sol, 
asociat nucleului ciclonic existent în vestul ţării, 
iar linia de vijelia s-a deplasat odată cu frontul. 

În ceea ce priveşte comportarea mode-
lelor, modelele la scară mare (ECMWF, 
ARPEGE) au subestimat cantităţile de apă, dar 

modelul ECMWF a prognozat mai bine aria în 
care se vor înregistra precipitaţiile, iar pentru 
precipitaţii convective (în 6 ore), modelul 
ECMWF-HRES a estimat relativ bine atât zona , 
cât şi cantitatea de apă. Dintre modelele de      
arie limitată – ALADIN, ALARO, COSMO – 
cel mai bine a estimat modelul COSMO care a 
prognozat, atât ca suprafaţă, cât şi din punct de 
vedere al cantităţilor de apă, zonele afectate. 
Rulări ale modelului de arie limitată (COSMO) 
au surprins apariţia unei linii de convergenţă în 
câmpul vântului şi creşterea energiei potenţial 
convective în zona studiată, parametrul CAPE 
(Convective Available Potential Energy) fiind 
folosit ca indicator al instabilităţii atmosferei.  

  Apariţia acestor fenomene a fost 
anunţată încă din data de 18 iunie 2016 de către 
meteorologii din cadrul Centrului Naţional de 
Prognoză Meteorologică Bucureşti, prin averti-
zarea populaţiei şi a instituţiilor publice, pentru 
luarea măsurilor care se impun în situaţii de 
urgenţă pentru prevenirea şi limitarea pagubelor 
şi a pierderilor de vieţi omeneşti în astfel de 
situaţii. Astfel, a fost emisă o atenţionare cod 
galben pentru instabilitatea accentuată generală, 
care viza Oltenia, Banat, Crişana, Maramureş şi 
Transilvania, vizând ,,ploi cu caracter torenţial, 
frecvente descărcări electrice, intensificări ale 
vântului cu aspect de vijelie şi căderi de  
grindină pentru intervalul 19.06.2016 ora 09 – 
20.06.2015 ora 06. Cantităţile de apă progno-
zate pentru acest interval, au fost local de  
20...25 l/mp şi izolat de 35-40 l/m’’ (fig. 34).  
 

 

Fig. 34.  Atenţionare cod galben pentru intervalul 
19.06.2016 ora 09- 20.06.2016 ora 06 

 
Pentru judeţul Mureş, Serviciul Regional 

de Prognoză a Vremii Sibiu a emis în data        
de 19 iunie 2016, la ora 18:11 o avertizare 
nowcasting cod portocaliu pentru judeţul      
Alba (cu valabilitate de o oră), iar la ora 20:20                  
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o avertizare nowcasting cod portocaliu pentru 
judeţul Mureş pentru intervalul orar 20:30-
22:00, vizând ,,grindină de dimensiuni medii şi 

mari, intensificări ale vântului cu aspect de 
vijelie, frecvente descărcări electrice şi cantităţi 
însemnate de precipitaţii de peste 35 l/mp,,. 
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