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CARACTERISTICILE STATISTICE ALE JETURILOR DE NIVEL JOS 
ÎN NORD-VESTUL ŞI CENTRUL ROMÂNIEI ŞI LEGĂTURA LOR CU 

CONDIŢIILE DE VREME SEVERĂ 
 

Irina Blaga 

Administrația Naţională de Meteorologie – Serviciul Regional de Prognoză a Vremii, Cluj 
blaga_irina@yahoo.com   

 
 

Rezumat: A fost realizată o climatologie locală a jetului de nivel jos utilizând sondajele 
aerologice de la Cluj Napoca din perioada 1 ianuarie 1973 – 24 octombrie 2012. Rezultatele 
obţinute reflectă caracteristicile statistice ale jeturilor de nivel jos din nord-vestul şi centrul 
României. Au fost determinate principalele caracteristici ale acestora: frecvenţele de apariţie 
diurnă, lunară, sezonieră şi anuală. Au fost puse în evidenţă altitudinea, direcţiile şi vitezele cele 
mai frecvente în regiunea de centru şi de nord-vest a ţării.  
Rezultatele arată că jeturile cu vânt maxim mai mare sau egal cu 7 m/s sunt prezente în 35.6% din 
sondaje, iar cele cu vânt maxim mai mare sau egal cu 12 m/s în 5.6% din sondaje.  
Viteza medie a jeturilor de nivel jos cu vânt maxim mai mare sau egal cu 7 m/s este de 11.9 m/s, 
iar 7.2% dintre ele au viteze de peste 20 m/s. Majoritatea jeturilor au viteze cuprinse între 7 şi     
11 m/s, cu frecvenţa maximă de 31.2% a jeturilor cu viteze maxime 7-8 m/s.  
Jeturile cu vântul maxim mai mare sau egal cu 7 m/s, detectate la sub 1000 m MSL,  reprezintă 
15.1% din numărul total de jeturi detectate. Au direcţiile predominante din NV (cu 39.8%), din SE 
(cu 19%) şi din V (cu 17.3%). În semestrul rece au fost detectate 42.5%, iar în semestrul cald 
57.4%.  
Datele de observaţii ale unei singure staţii aerologice nu permit estimări legate de extinderea şi 
distribuţia spaţială a jeturilor. Cu toate acestea climatologia realizată a reuşit să determine 
caracteristicile principale ale jeturilor de nivel jos din centrul şi nord-vestul României şi conţine 
informaţii utile în diverse domenii ca: prognoza vremii, protecţia navigaţiei aeriene, îndustria 
energiei eoliene şi dispersia poluanţilor atmosferici. 
Au fost realizate două studii de caz prin care s-a pus în evidenţă legătura dintre jeturile de nivel jos 
generate de forcinguri sinoptice şi dezvoltarea fenomenelor meteorologice severe. Studiile conţin 
analize sinoptice detaliate completate şi susţinute cu imagini radar şi satelitare.  
Rezultatele arată că jeturile de nivel jos au un rol important în iniţierea şi susţinerea furtunilor 
convective şi a sistemelor convective mezoscalare. Jeturile cu direcţia vântului maxim din S şi SV 
sunt un factor cheie în transportul maselor de aer cald şi umed dinspre Marea Mediterană spre 
regiunile noastre crescând astfel potenţialul de vreme severă. 
Rezultatele studiilor de caz, în combinaţie cu produsele modelelor numerice de prognoză pentru 
nivelele izobarice de 925, 850 şi 700 hPa, pot fi utilizate în prognoza fenomenelor convective pe 
scurtă şi medie durată şi în nowcasting.  
 
Cuvinte cheie: jet de nivel jos, sondaje aerologice, jet din troposfera superioară, furtuni 
convective. 
 

 
 

1. INTRODUCERE 
 

Jetul de nivel jos (LLJ, Low Level Jet) este un 
fenomen frecvent observat pe toate continentele. 
Este caracterizat printr-un maxim local în 
profilul vertical al vântului situat la un nivel de 
sub 3000 m deasupra solului. În literatura de 

specialitate se găsesc numeroase studii privind 
formarea, dezvoltarea şi caracteristicile jeturilor 
de nivel jos, precum şi legătura lor cu condiţiile 
meteorologice care pot conduce la manifestări 
de vreme severă. Principalele fenomene care pot 
favoriza accelerarea curentului de aer şi prin asta 
formarea jeturilor, sunt: oscilaţia inerţială, 
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canalizarea topografică, blocajul topografic, 
efectele de baroclinicitate cauzate de contrastele 
termice ale suprafeţei terestre sau de forcing de 
scară sinoptică.  

Cunoaşterea caracteristicilor jetului de 
nivel jos este de mare interes în perfecţionarea 
modelelor numerice de prognoză a vremii şi în 
elaborarea prognozelor meteorologice pentru 
vreme severă (Stensrud, 1996; Vernekar şi alţii, 
2003; Banta şi alţii, 2004; Song şi alţii, 2005), în 
siguranţa zborurilor în aviaţie (Blackadar, 1957; 
Balmez şi Ştefan, 2014), în aplicaţiile pentru 
generarea energiei eoliene (Kelley şi alţii, 2004; 
Storm şi alţii, 2008; Christakos şi alţii, 2014), în 
dispersia poluanţilor atmosferici (Banta şi alţii, 
1998; Brown şi alţii, 2007; Banta, 2008), în 
evenimentele legate de furtunile de praf (Todd  
şi alţii, 2008; Fiedler şi alţii, 2013), şi în 
incendiile de pădure (McRae şi alţii, 2006), dar 
şi în studiul altor fenomene meteorologice şi 
climatologice.  

De asemenea, rezultatele studiilor mai 
recente arată că jeturile de nivel jos, îndeosebi 
cele cu viteze mai mari, de peste 12 m/s, au     
un rol important în organizarea furtunilor 
convective în sisteme convective mezoscalare 
(Salio şi alţii, 2007; Saulo şi alţii, 2007).  

Gale şi alţii (2002) studiind dezvoltarea  
şi disiparea a 47 de sisteme convective 
mezoscalare (MCS) a găsit că în 90% din   
cazuri evoluţia acestora a fost influenţată de un 
jet de nivel jos. Au arătat că slăbirea sau 
disiparea jetului de nivel jos are un rol important 
în disiparea MCS-urilor. 

În ultimii 40-50 de ani au fost elaborate 
numeroase studii care au adus clarificări 
semnificative legate de formarea, structura şi 
evoluţia jeturilor. Cele mai studiate jeturi de 
nivel jos de pe glob sunt cele din zona Marilor 
Câmpii (Great Plains) din Statele Unite ale 
Americii (SUA). Cercetările arată că există o 
legătură clară între precipitaţiile din zonele 
central-vestice ale SUA şi fluxul consistent de 
umezeală transportat de aceşti curenţi intenşi  
din Golful Mexic spre aceste regiuni (Blackadar, 
1957; Bonner, 1968; Higgins şi alţii, 1997; Hu şi 
Feng, 2001; Tollerud şi alţii, 2008). Uccellini şi 
Johnson (1979) arată că jeturile de nivel jos de 
pe Marile Câmpii sunt influenţate de curenţii jet 
din troposfera superioară şi de circulaţiile 
secundare legate de acestea.  

Pentru jeturile de nivel jos nu există o 
definiţie unică, unanim acceptată de cercetători. 
Difereţele care apar în definiţiile utilizate sunt 
legate de altitudinea la care apare jetul de nivel 
jos, de viteza maximă din centrul jetului şi de 
forfecările verticale deasupra şi dedesubtul 
nivelului de viteză maximă. Astfel, Bonner 
(1968) a utilizat 3 tipuri de criterii pentru jeturile 
de nivel jos pe baza vitezei maxime din jet şi a 
forfecării verticale. În criteriile 1, 2 şi 3 viteza 
maximă trebuie să fie egală sau mai mare de 12, 
16 şi 20 m/s, şi trebuie să descrească cu cel  
puţin 6, 8 şi 10 m/s la o altitudine mai mică sau 
egală cu 2500 şi 3000 m deasupra solului. 
Aceste definiţii sunt frecvent folosite de 
cercetători în studiile jeturilor din America de 
Nord (Higgins şi alţii, 1997; Pan şi alţii, 2004), 
în America de Sud (Vera şi alţii, 2006; Saulo şi 
alţii, 2007), în Europa (Baas şi alţii, 2009; 
Christakos şi alţii, 2014), în Asia (Du şi alţii, 
2012) şi în Africa (Todd şi alţii, 2008). 

Au fost formulate şi utilizate şi alte 
definiţii prin modificarea limitelor pentru   
viteza maximă, sau pentru înălţimea nivelului  
de vânt maxim şi intensitatea forfecării verticale. 
În general, aceste modificări sunt bazate pe 
caracteristicile topografiei din aria de manifes-
tare a jetului şi pe condiţiile circulaţiei la scară 
sinoptică. Astfel, Zhang şi alţii (2006) pentru 
identificarea jeturilor din nord-estul Statelor 
Unite au folosit definiţia: nivelul de viteză 
maximă se găseşte în stratul sol-1500 m, având 
forfecare verticală de viteză pozitivă sub nivelul 
de viteză maximă şi negativă deasupra, ambele 
estimate într-un strat de aer de grosime egală cu 
300 m.  

Du şi alţii (2012) pentru a studia 
caracteristicile climatologice ale jeturilor de 
nivel jos deasupra Shanghaiului şi zonele 
învecinate au folosit datele de observaţie de la 
un radar Doppler pentru profile de vânt din 
sezoanele Meiyu din anii 2008 şi 2009. 
Rezultatele arată că jeturile de nivel jos detectate 
prezintă două nivele distincte de vânt maxim, 
unul între 500 şi 800 m şi altul între 2100 şi 
2200 m deasupra solului. De aceea au clasificat 
jeturile în două categorii: 

● jeturi de strat limită, cu nivelul de vânt 
maxim sub 1000 m, şi 

● jeturi asociate sistemelor sinoptice, cu 
nivelul de vânt maxim situat între 1000 
şi 3000 m. 
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Cele două tipuri de jet diferă îndeosebi 
prin variaţia temporală a frecvenţei de apariţie, 
direcţia vântului şi prin contribuţia la generarea 
ploilor abundente. Astfel, jeturile de strat limită 
au un mers diurn mai evident, cu un maxim al 
intensităţii vântului în partea a doua a nopţii. 
Majoritatea acestor jeturi au direcţia din sectorul 
sudic. În schimb, jeturile legate de sisteme 
sinoptice apar foarte frecvent ca vânturi din 
direcţia sud-vestică şi vestică, înglobate în 
circulaţia musonică caracteristică acestei regiuni 
şi de regulă sunt asociate cu ploi abundente. 

Whiteman şi alţii (1997) utilizând datele 
de observaţie de la o singură staţie aerologică, 
situată în zona Marilor Câmpii, elaborează o 
climatologie a jeturilor de nivel jos. Datele de 
observaţie se extind pe 2 ani cu câte 8 sondaje 
pe zi. Rezultatele arată că jeturile în această 
regiune sunt prezente în 47% din sondajele 
aerologice efectuate în sezonul cald şi în 45% 
din sondajele sezonului rece. Peste 50% din 
jeturi au nivelul vântului maxim sub 500 m 
deasupra solului. Au folosit pentru identificarea 
jeturilor criteriul: viteza maximă a vântului este 
egală sau mai mare de 10 m/s în straturile sol –
3000 m, iar deasupra nivelului de vânt maxim 
viteza vântului scade cu înălţimea cel puţin        
5 m/s înainte ca nivelul de 3000 m să fie atins. 
Ei reconfirmă existenţa a două tipuri mai 
frecvente de jet de nivel jos în aria studiată: 
 un jet cu direcţia din sectorul nordic, 

având pentru viteza vântului maxim şi 
altitudinea acestuia o gamă de valori 
mult mai largă, şi în general asociat cu 
răcirile accentuate din spatele fronturilor 
reci cu direcţia de deplasare dinspre 
nord către sud, şi  

 al doilea tip de jet având direcţia din 
sectorul sudic, cu nivelul de viteză 
maximă cuprins între 300 şi 600 m 
deasupra solului, mai frecvent în cursul 
nopţilor, asociat cu inversiuni termice 
nocturne situate în general sub nivelul 
de vânt maxim.  

Stensrud (1996) a propus ca în studiile de 
specialitate să se facă distincţie între “curentul 
jet de nivel jos” (notat LLJ) şi “maximul nocturn 
al vântului de nivel jos” (notat NLLJ). El a 
subliniat că curenţii jet de nivel jos sunt curgeri 
cu forfecare orizontală şi verticală bine definită, 
pe când NLLJ nu necesită forfecare verticală 
intensă pentru a exista. Între cele două tipuri de 

jet de nivel jos există diferenţe evidente legate 
de distribuţia, structura orizontală şi verticală, 
variaţia diurnă, mecanismul de formare, dar şi 
legate de efectul lor asupra ploilor convective. 
NLLJ se manifestă la înălţimi mai mici din 
stratul limită, iar LLJ-urile la înălţimi mai mari, 
deasupra stratului limită. Această clasificare a 
fost acceptată de majoritatea cercetătorilor. Unii 
cercetători impun o limită pentru forfecarea 
verticală în jeturi pentru a evita confuzia dintre 
cele două clase de curenţi.  

Pe baza celor de mai sus se poate constata 
că în literatura de specialitate se disting două 
tipuri de jeturi de nivel jos: 

● jeturile induse de forcingul troposferei 
superioare şi/sau de forcingul siste-
melor sinoptice, şi 

●  jeturile nocturne de nivel jos. 

Jeturile nocturne au intensitatea maximă 
în cursul nopţii, iar în cursul zilei slăbesc în 
intensitate sau chiar dispar. Se pot forma prin 
diverse mecanisme. Blackadar (1957) sugerează 
că variaţiile diurne în vâscozitatea turbulentă  
pot conduce la generarea jetului nocturn. La 
apusul Soarelui, când turbulenţele se sting şi în 
vecinătatea solului se dezvoltă stratificarea 
termică stabilă, partea superioară a stratului de 
amestec din cursul după amiezii se izolează de 
sol, realizând astfel o decuplare al acestuia de 
suprafaţa subiacentă. În acest strat, unde forţele 
de frecare nu mai lucrează, se produce o 
perturbare în echilibrul forţelor, context în care 
forţa Coriolis produce o oscilaţie inerţială a 
vectorului vânt în jurul vântului geostrofic, 
producând mai târziu în noapte un jet 
supergeostrofic. Uneori mai multe procese 
concură la generarea jeturilor. Astfel, în zonele 
cu topografie complexă oscilaţia inerţială se 
suprapune cu efectul gradientului orizontal de 
presiune datorat terenului în pantă (Holton, 
1967; Souza şi alţii, 2000). Jeturile nocturne 
frecvent sunt asociate cu inversiuni termice în 
straturile de lângă sol. În aceste situaţii nivelul 
de inversiune se află în vecinătatea nivelului de 
vânt maxim, de regulă sub acest nivel. 

Jeturile induse de forcingul troposferei 
superioare sau de forcing de scară sinoptică, ori 
de ambele, frecvent se găsesc asociate cu jeturi 
din troposfera superioară sau cu cicloni de   
scară sinoptică şi fronturi atmosferice. Prezenţa 
acestor jeturi nu depinde de ora (faza) zilei, ele 
pot apărea la orice oră din zi. De regulă au 
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altitudinea nivelului de vânt maxim la înălţimi 
mai mari decât jeturile nocturne. Frecvent, la fel 
ca în cazul jeturilor nocturne de nivel jos, mai 
multe tipuri de forcinguri sunt implicate în 
generarea şi dezvoltarea acestora.  

În literatura de specialitate românească 
există puţine studii legate de jeturile de nivel  
jos. Studii de caz interesante şi utile pentru 
prognoza vântului, în situaţii sinoptice specifice, 
au fost realizate de Nichita şi Hauer (2010) 
pentru regiunea Banatului, iar în protecţia 
meteorologică a navigaţiei aeriene în zona 
aeroporturilor din Bucureşti de către Balmez şi 
Ştefan (2014).  

Balmez şi Georgescu (2015) pe baza 
rezultatelor obţinute prin rularea modelului 
regional climatic RegCM3 pentru zona 
României, cu datele iniţiale şi la limită obţinute 
din ERA-40 Reanalysis, pentru sezoanele de 
iarnă din perioada 1959-1982, utilizând primul 
criteriu a lui Bonner au identificat 193 de cazuri 
de jeturi de nivel jos deasupra Bucureştiului. 
Rezultatele arată că majoritatea jeturilor de  
nivel jos apar în stratul de aer cuprins între 975 
şi 925 hPa şi au o durată între 3 şi 12 ore, iar 
stratul cu vântul maxim are o grosime cuprinsă 
între 10 şi 50 hPa. 

Blaga (2015), prin studii de caz ale unor 
situaţii sinoptice în care precipitaţiile acumulate 
în 24 de ore aveau valori maxime lunare şi 
anuale, arată că cuplarea unui jet de nivel jos cu 
un jet din troposfera superioară conduce la 
amplificarea instabilităţii datorită forcingurilor 
multiple exercitate prin forfecările verticale 
generate. 

Pentru zonele centrale şi de nord-vest ale 
României, la ora actuală, nu există o climato-
logie a jeturilor de nivel jos, nici studii de 
cercetare sau de inventariere ale proprietăţilor 
acestora legate de frecvenţa de apariţie, înăl-
ţimile caracteristice la care sunt situate nivelele 
de vânt maxim, sau pragurile de viteze mai 
frecvente, tipice pentru această regiune.  

În acest context prezentul studiu are un 
prim scop de a umple un gol prin realizarea  
unei climatologii privind caracteristicile statis-
tice ale jeturilor de nivel jos din centrul şi nord-
vestul ţării. Un al doilea scop, la fel de impor-
tant, este punerea în evidenţă, prin două studii 
de caz detaliate, a impactului jeturilor de nivel 
jos asupra dezvoltării condiţiilor atmosferice de 
vreme severă. Este vorba de jeturi de nivel jos 

asociate sistemelor sinoptice, cuplate sau nu    
cu jeturi din troposfera superioară. Concluziile 
studiului vor putea fi utilizate în activitatea 
curentă de prognoză a vremii, atât în nowcasting 
cât şi în prognoza pe scurtă şi medie durată. 
 
 
2. DATE ŞI METODE 
 
Pentru a realiza o analiză climatologică a 
jeturilor de nivel jos au fost utilizate sondajele 
aerologice de la Cluj Napoca, din perioada         
1 ianuarie 1973 – 24 octombrie 2012. Obser-
vaţiile aerologice au fost efectuate la orele 00, 
06, 12 şi 18:00 UTC, însă în decursul anilor     
au fost multe modificări în programul de 
observaţii: au fost zile cu 4, 3, 2, 1 şi cu             
0 observaţii pe zi. Au fost şi sondaje în care 
vântul nu a fost determinat. În total au fost 
analizate şi validate din punct de vedere al 
direcţiei şi vitezei vântului 21753 de sondaje 
realizate în 12118 zile, din cele 14572 de zile  
ale acestei perioade de aproape 40 de ani. În 
tabelul 1 este centralizat numărul de zile din 
perioada de interes cu diferite ore de observaţii. 
 
Tabelul 1. Numărul de zile din perioada 
01.01.1973-24.10.2012 cu diferite ore de 
observaţii 

Sondaje realizate Număr 
de zile 

4 sondaje, la orele 00, 06, 12 şi 18 UTC 1310 
3 sondaje, la orele 00, 06 şi 12 UTC   912 
3 sondaje, la orele 00, 06 şi 18 UTC   232 
3 sondaje, la orele 00, 12 şi 18 UTC       0 
3 sondaje, la orele 06, 12 şi 18 UTC     27 
2 sondaje, la orele 00 şi 06 UTC     43 
2 sondaje, la orele 00 şi 12 UTC  3282 
2 sondaje, la orele 00 şi 18 UTC     14 
2 sondaje, la orele 06 şi 12 UTC       7 
2 sondaje, la orele 12 şi 18 UTC     14 
2 sondaje, la orele 06 şi 18 UTC       3 
1 sondaj, la orele 00 UTC  6107 
1 sondaj, la orele 06 UTC        2 
1 sondaj, la orele 12 UTC    164 
1 sondaj, la orele 18 UTC        1 
Nici un sondaj, sau sondaj fără vânt ori 
eronat 

 2454 

Total sondaje de ora 00 11900 
Total sondaje de ora 06  2536 
Total sondaje de ora 12  5716 
Total sondaje de ora 18  1601 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 
 
 

 7

Din cele 1310 zile cu 4 sondaje pe zi, 
1285 sunt din perioada 02 februarie 1975 –         
28 octombrie 1982, iar 25 din lunile februarie 
1984 şi mai 1986. 

Extragerea valorilor din listingul sonda-
jelor s-a făcut cu ajutorul unui program de 
calculator realizat în limbajul de programare 
Delphi. Pentru prezentarea rezultatelor au fost 
folosite facilităţile grafice oferite de aplicaţia 
MatLab. Pentru estimarea extinderii orizontale  
a jeturilor şi pentru vizualizarea acestora au   
fost folosite produsele de la NCEP/NCAR 
Reanalysis pentru nivelele de 700, 850, 925 şi 
950 hPa şi secţiunile verticale longitudinale    
sau latitudinale centrate pe staţia aerologică 
Cluj. În cursul acestui proces s-a constatat că o 
parte a jeturilor semnalate de sondajul de la 
Cluj-Napoca, la nivelele de sub 1000 m MSL  
nu sunt reflectate în produsele NCEP/NCAR 
Reanalysis, în special în produsele valabile 
înainte de aprilie 1992, când nivelul de presiune 
de 925 hPa nu era un nivel obligatoriu       
pentru măsurarea parametrilor atmosferici din 
altitudine. În general, valorile observate ale 
vitezei vântului la nivelele standard de 925            
şi 850 hPa diferă cu până la 2-3 m/s de                  
cele indicate de produsele NCEP/NCAR. O       
cauză   ar putea fi medierea făcută pe o grilă    
de 2° latitudine x 2° longitudine (Kalnay şi alţii, 
1996) ceea ce la latitudinea zonei noastre ar 
corespunde aproximativ la o arie de 222 km x 
153 km. 

Pentru analiza sinoptică s-au folosit 
hărţile de altitudine de la suprafaţele izobarice 
de 500 şi 850 hPa, harta indicilor de instabili-
tate http://www1.wetter3.de/, hărțile de sol de   
la DWD (Deutscher Wetterdienst Offenbach)    
şi imagini satelitare (Sat24.com/Eumetsat/ 
MetOffice) şi au fost analizate datele radar de la 
radarul WSR-98D în bandă C, de la Bobohalma 
(RDBB) şi Oradea (RDOD).  

Numărul jeturilor de nivel jos detectate 
este puternic dependent de criteriul de iden-
tificare. În prezenta lucrare sunt utilizate două 
criterii de detectare a jeturilor de nivel jos: 
criteriul Bonner pentru jeturi cu viteze maxime 
relativ mari de peste 12 m/s (vânt tare), şi un 
criteriu pentru jeturi cu viteze maxime mai   
mari sau egali cu 7 m/s (vânt moderat la tare). 
Trebuie precizat că este posibil ca un jet să fie 
identificat de două sau chiar de mai multe ori   

în sondaje consecutive, în funcţie de intensitatea 
şi durata de viaţă a acestuia. 

 
 

3. REZULTATE 
 
Criteriile utilizate pentru identificarea jeturilor 
de nivel jos sunt definite astfel: 

 Criteriul sugerat de Bonner (1968), 
cunoscut ca “primul criteriu al lui Bonner”: 
viteza maximă a vântului din jet se găseşte la o 
înălţime mai mică sau egală cu 2500 m şi este 
mai mare sau egală cu 12 m/s. Între nivelul de 
vânt maxim şi nivelul de 3000 m deasupra 
solului, viteza vântului trebuie să scadă cu cel 
puţin 6 m/s. 

 Criteriul lui Bonner modificat: nivelul 
vântului maxim se află la sub 2900 m deasupra 
solului, pragul pentru viteza vântului maxim  
este redus la 7 m/s pentru a reflecta şi forcingul 
mai slab al reliefului din aceste zone ale ţării,  
iar deasupra nivelului vântului maxim viteza 
vântului scade cu cel puţin 2 m/s până la nivelul 
de 3000 m deasupra solului, adică 3400 m faţă 
de nivelul mediu al mării. De asemenea, sub 
nivelul vântului maxim vitezele trebuie să scadă 
cu cel puţin 2 m/s. Condiţia ca deasupra şi sub 
nivelul vântului maxim viteza vântului scadă cu 
cel puţin 2 m/s a fost utilizată de Andreas şi alţii 
(2000) şi de Banta şi alţii (2002). Aceasta este o 
categorie mai cuprinzătoare, conţine şi jeturile 
obţinute cu primul criteriu al lui Bonner. 

Cu primul criteriu al lui Bonner au fost 
identificate 1130 de jeturi de nivel jos repre-
zentând 5.2% din totalul de 21753 sondaje 
valide, iar cu criteriul Bonner modificat 7734 de 
jeturi, reprezentând 35.6% din sondaje. Jeturile 
au fost detectate cu primul criteriu în 1045 de 
zile, reprezentând 8.6% din totalul de 12118 zile 
cu sondaje valide, iar cu criteriul al doilea în 
6006 zile, reprezentând 49.6% de zile cu sondaje 
valide. 

Frecvenţa relativă de apariţie a jeturilor pe 
luni este prezentată în figura 1. Se vede că 
jeturile identificate cu criteriul Bonner sunt mai 
numeroase în lunile de iarnă, iar frecvenţa 
relativă de apariţie variază între 3.8% în luna 
iulie şi 12.5% în lunile decembrie, ianuarie şi 
februarie. În cazul jeturilor detectate cu criteriul 
Bonner modificat frecvenţele relative de apariţie 
pe luni prezintă variaţii mai mici, între 7.1% în 
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lunile august şi septembrie şi 9.3% în luna 
martie. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1. Frecvenţa relativă de apariţie a jeturilor de 
nivel jos pe luni detectate cu criteriul (a) Bonner  

şi (b) Bonner modificat. 
 
 
În figura 2 sunt prezentate numărul 

jeturilor pe intervale de viteză. În ambele cazuri, 
numărul jeturilor detectate scade o dată cu 
creşterea vitezelor şi graficele corespunzătoare 
au aceeaşi alură de arc de hiperbolă. 

Primul criteriu al lui Bonner este mult  
mai restrictiv pentru zona centrală şi de nord-
vest a României. Astfel, numărul jeturilor 
detectate cu criteriul Bonner modificat este mai 
mare cu 6604 decât numărul celor detectate     
cu primul criteriu al lui Bonner. Aceasta 
înseamnă că 6604 jeturi cu viteze moderate la 
tare rămân neidentificate. Jeturi cu viteze 
maxime mai mari sau egale cu 12 m/s au fost 
detectate în număr de 1130 cu primul criteriu    

al lui Bonner şi în număr  de  3363  cu  criteriul  
Bonner modificat. 

  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2. Numărul  de jeturi detectate pe intervale de 
viteză  cu criteriul (a) Bonner şi (b) Bonner 

modificat. 
 
 

Astfel cu primul criteriu al lui Bonner 2233 de 
jeturi cu viteze mai mari sau egale cu 12 m/s 
rămân neidentificate. De asemenea, criteriul 
Bonner a detectat 918 jeturi cu viteze maxime 
cuprinse între 12 şi 20 m/s, reprezentând 81.2% 
din totalul jeturilor detectate cu acest criteriu şi 
2948 detectate pe acelaşi interval de viteză cu 
criteriul Bonner modificat. 

Criteriul Bonner modificat este mai   
puţin restrictiv pentru regiunile noastre, 
cuprinde şi jeturile detectate cu primul criteriu  
al lui Bonner, motiv pentru care în cele ce 
urmează vor fi prezentate mai pe larg doar 
caracteristicile jeturilor identificate cu criteriul 
Bonner modificat.  
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Cele mai multe jeturi au direcţia vitezei 
maxime din sectorul NV şi V cu 1971 (25.5%) 
şi 1952 (25.2%) de jeturi. Jeturile din celelalte 
sectoare sunt mult mai puţine: 1032 (13.3%) din 
SE,  915 (11.8%) din SV, 777 (10.0%) din S, 
499 (6.5%) din N, 367 (4.7%) din E şi 221 
(2.9%) din NE (fig. 3a).   

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 3. (a) Numărul de cazuri de jeturi detectate pe 
opt direcţii cardinale  şi  (b) Numărul jeturilor 

detectate pe intervale de înălţimi de 300 m 
 
 
Figura 3b prezintă numărul jeturilor 

detectate pe intervale de înălţimi de 300 m 
deasupra solului, cu excepţia ultimului interval 
care are lungimea de 200 m. Intervalele cu cele 
mai multe jeturi sunt: 2400-2700 m cu 2286 
(29.5%), 900-1200 m cu 1400 (18.1%) şi 300-
600 m cu 946 (12.2%) de jeturi. Primele două 
intervale cuprind înălţimile nivelelor standard de 
700 şi 850 hPa, şi astfel sunt cuprinse în toate 

sondajele aerologice. Cele mai puţine jeturi au 
fost identificate la înălţimile de sub 300 m, în 
număr de 231. Pe celelalte intervale de înălţimi 
numărul jeturilor detectate au valori apropiate, 
cuprinse între 402 şi 521. 

Pentru a obţine o estimare mai fină a 
distribuţiei pe verticală a jeturilor au fost 
determinate numărul jeturilor detectate pe 
intervale de înălţimi de 50 m (fig. 4). 

 

 

Fig. 4. Numărul jeturilor  detectate pe straturi de aer 
de grosime de 50 m 

 
 
Numărul maxim de jeturi detectate este  

în intervalul 2600-2650 m cu valoarea de 603 
(7.8%) jeturi, urmat de intervalele 500-550 m cu 
532 (6.9%), 2650-2700 cu 497 (6.4%) jeturi, şi 
intervalul 2550-2600 cu 459 (5.9%) jeturi. În 
intervalul 1050-1100 m s-au înregistrat 388 
(5.0%) de jeturi. La sub 50 m şi între 50-100 m 
au fost detectate 7, respectiv 9 jeturi, iar între 
100-150 m deasupra solului 14 jeturi. Între 150 
şi 200 m au fost identificate 120 de jeturi, 
semnificativ mai multe decât pe intervalele 
vecine. În rest numărul jeturilor detectate are 
valori cuprinse între 16 jeturi pe intervalul 2050-
2100 m şi 360 jeturi pe intervalele 1100-1150 m 
şi 2500-2550 m. Se vede că maximele locale ale 
frecvenţelor absolute sunt situate la distanţe de 
300 m una de alta începând cu intervalul de 
înălţimi 500-550 m. 

Vitezele medii şi maxime pe straturi de 
aer de grosime de 50 m sunt prezentate în   
figura 5. Vitezele medii au valori cuprinse între 
8.0 şi 15.5 m/s. Se vede că începând cu 
intervalul 650-700 m vitezele medii pe strat au 
valori de peste 10 m/s, iar intervale cu viteza 
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medie de peste 15 m/s sunt doar două, cel de 
2200-2250 m şi cel de 2800-2850 m.  

Vitezele maxime pe strat au valori      
între 10.5 şi 48 m/s. Valori maxime de peste    
20 m/s au fost găsite pe 50 de intervale din cele 
58 analizate. Straturile cu viteze maxime de 
peste 45 m/s sunt 1100-1150 m, 1300-1350 m şi 
1700-1750 m deasupra solului. Viteza medie a 
celor 7734 de jeturi (Bonner modificat) este de 
11.9 m/s, şi 536 de jeturi (7.2%) au viteze de 
peste 20 m/s. 

 

 

Fig. 5. Vitezele  medii şi maxime a jeturilor detectate 
pe straturi de aer de grosime de 50 m (AGL). 

 

Variaţia interanuală a frecvenţei relative 
de apariţie a jeturilor este prezentată în figura 6. 
Cea mai mare frecvenţă relativă a fost obţinută 
pentru anul 1992 când din totalul de 247 de 
sondaje valide 159 (64.4%) au prezentat un jet 
de nivel jos. Frecvenţe relative de peste 45%    
au fost înregistrate şi în: 1996 (45.4%), 1997 
(55.8%) şi 2003 (46.5%). Frecvenţa relativă   
cea mai mică, de 23.6%, a fost găsită în anul 
1973 când din 509 sondaje 120 a prezentat       
jet din această categorie. Media multianuală a 
frecvenţelor relative de detecţie a jeturilor este   
de 37.1%. Este de menţionat că pentru primul 
criteriu al lui Bonner valoarea medie 
multianuală de detecţie este mult mai redus,     
de 5.9%, de peste 6 ori mai mică. În anii 2001   
şi 2002 nu au fost efectuate observaţii 
aerologice. 

Din cele 7734 jeturi (Bonner modificat) 
4245 (54.9%) au fost identificate la ora 00 UTC, 
902 (11.7%) la ora 06 UTC, 1951 (25.2%) la ora 
12 UTC şi 635 (8.2%) la ora 18 UTC şi 1 jet la 
ora 21 UTC în sondajul din 28 iulie 2010.  

Un număr de 1168 de jeturi (15.1%)       
au nivelul vântului maxim la altitudini de sub 
1000 m MSL, altitudinea medie a arcului 
carpatic. Dintre aceştea 498 de jeturi au fost 
asociate cu inversiuni termice. 

 

 

Fig. 6. Variaţia interanuală a frecvenţelor relative de 
detecţie a jeturilor între anii 1973-2012 

 
Majoritatea acestora, 370 de jeturi (74%), 

au nivelul vântului maxim la nivelul de 
inversiune, sau deasupra nivelului de inversiune 
şi în 128 de cazuri (26%) sub nivelul inversiunii, 
în concordanţă bună cu rezultatele obţinute de 
Bonner (1968), Banta şi alţii (1998), Andreas şi 
alţii (2000) şi Baas şi alţii (2009). Au direcţiile 
predominante din NV cu 39.8%, din SE cu 19% 
şi din V cu 17.3%. Au o distribuţie sezonieră 
diferită de cea a jeturilor cu vânt maxim de peste 
1000 m MSL, fiind mai numeroase primăvara şi 
vara. În semestrul rece au fost detectate 42.5%, 
iar în semestrul cald 57.4%. În luna ianuarie au 
fost detectate cele mai puţine jeturi, 5.5%, iar în 
luna mai cele mai multe 11.1%. Înălţimile 
vântului maxim se concentrează pe 3 intervale: 
550-600 m, 750-800 m şi 900-950 m MSL, cu 
10.3, 10.3 şi 46.0% din numărul jeturilor de sub 
1000 m MSL.  

În figura 7 sunt prezentate roza vânturilor, 
pe 36 de direcţii, pentru jeturile de nivel jos     
cu vântul maxim la altitudini mai mici decât 
1000 m MSL, şi pentru jeturi cu vânt maxim 
între 1000 şi 3000 m MSL. În prima categorie 
au fost detectate 1168 de jeturi, iar     în cea de a 
doua 6566 de jeturi. Acestea din urmă au fost 
generate cu precădere de forcinguri de scară 
sinoptică, şi o parte din ele în combi-naţie cu 
forcinguri din troposfera superioară.      În figura 
7a, direcţiile vitezelor maxime ale jeturilor sunt 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 
 
 

 11

concentrate pe direcţia NV-SE, direcţia axei 
principale a Depresiunii Transilvaniei. Se vede 
că jeturile din sectorul NV sunt mult mai 
numeroase, probabil pentru că în direcţia  
aceasta Depresiunea Transilvaniei este mai 
deschisă, fiind mărginită de Dealurile Silvaniei 
cu altitudini mai mici şi de Poarta Meseşană. 
Frecvenţa cea mai mare are direcţia de 300° cu 
15.7% urmat de direcţiile de 290° şi 310° cu 
11.3 şi 9.8%. Din sectorul SE direcţia cu 
frecvenţa cea mai mare este cea de 130° cu 
7.5%, urmat de intervalele vecine de 120° şi 
140° fiecare cu 5.5%. Adică direcţiile sunt 
concentrate pe câte trei intervale din NV şi trei 
din SE cu frecvenţe de peste 5%. Direcţiile 
pentru jeturile de la altitudini de 1000-3000 m 
au frecvenţa direcţiilor mai mici şi extinse pe o 
plajă mai largă de intervale (fig. 7b). Astfel 
frecvenţe cu peste 3% au direcţiile cuprinse între 
240° şi 330° şi direcţiile din 130°. Frecvenţa 
vitezelor mari, de peste 18 m/s, este mai mare  
în cazul jeturilor cu altitudini cuprinse între 
1000-3000 m. 

Formarea şi intensificarea jeturilor cu 
altitudini de sub 1000 m MSL este favorizată   
de canalizări orografice, de vânturi de vale şi de 
pantă, de baroclinicitate generată de neunifor-
mităţile suprafeţei subiacente. Existenţa unui 
gradient baric paralel cu axa văilor poate 
favoriza formarea şi intensificarea jeturilor din 
această categorie.  

Au fost identificate 3398 jeturi de nivel 
jos cuplate cu jeturi din troposfera superioară. 
Jeturile de nivel jos cu vântul maxim din 
sectorul V, NV şi SV au frecvenţele absolute 
cele mai mari de apariţie în cuplaj cu jeturi din 
troposfera superioară, în număr de 1071, 908 şi 

509 de jeturi. Frecvenţele absolute a direcţiilor 
jeturilor din troposfera inferioară cuplate cu 
jeturile din troposfera superioară sunt prezentate 
în tabelul 2. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 7. Roza vânturilor pentru jeturi cu vânt maxim la 
altitudini de (a) sub 1000 mMSL şi (b) 1000-3000 m 

MSL. 

Tabelul 2. Frecvenţa absolută a direcţiilor jeturilor de nivel jos  cuplate cu jeturi  
din troposfera superioară. 

 
Jet din troposfera 

superioară 
NE E SE S SV V NV N Total 

Jet nivel jos din V 7 5 4 21 199 594 204 37 1071 
Jet nivel jos din NV 27 10 6 25 91 231 342 176 908 
Jet nivel jos din SV 1 1 2 34 282 165 19 5 509 
Jet nivel jos din S 2 5 9 70 128 74 17 5 310 
Jet nivel jos din SE 11 14 25 33 63 72 30 13 261 
Jet nivel jos din N 27 3 2 8 11 20 40 101 212 
Jet nivel jos din NE 30 8 1 3 1 0 7 14 64 
Jet nivel jos din E 9 17 5 5 11 8 4 4 63 
Total jeturi din trop. 
superioară 

114 63 54 199 786 1164 663 355 3398 
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În majoritatea cazurilor cuplajul jetului 
inferior se face cu un jet superior din aceaşi 
direcţie sau direcţie învecinată. Excepţie face 
jetul de nivel inferior din sectorul SE care are 
frecvenţa absolută maximă de cuplare cu un jet 
din troposfera superioară cu direcţia vântului 
maxim din sectorul V. 

 
Sondajul aerologic detectează prezenţa 

unui jet de nivel jos deasupra unui punct. Însă 
jeturile de nivel jos au o extensie orizontală care 
depăşeşte scara locală, fiind de scară regională şi 
chiar continentală. În majoritatea cazurilor, 
maximul de viteză detectat în profilul vertical al 
vântului face parte dintr-un jet cu o extindere 
orizontală mult mai largă. 

 
 

4. STUDII DE CAZ 
 
În realizarea studiilor de caz au fost folosite 
următoarele definiţii şi noţiuni: 

Mezociclon. Un vortex asociat cu o 
furtună convectivă se clasifică ca mezociclon 
dacă are o mărime comparabilă cu scara furtunii, 
având diametrul cuprins între 2 şi 10 km şi: 

– o extindere verticală minimă în jur de     
3 km, 

– o durată de cel puţin 2 scanări radar 
succesive,  

– viteza de rotaţie de cel puţin 15 m/s, sau 
vorticitatea verticală de cel puţin 10–2 s. 

Supercelulă. Este o furtună unicelulară cu 
o durată de viaţă mai mare de 1 oră, care conţine 
un curent ascendent înclinat şi în rotaţie, care 
satisface criteriile din definiţia mezociclonului. 
Furtunile supercelulare de regulă produc 
grindină de mari dimensiuni şi intesificări de 
vânt puternice. De asemenea pot produce 
precipitaţii torenţiale, inundaţii rapide şi uneori 
tornade. 

Tornadic Vortex Signature (TVS) este o 
regiune mică în interiorul unui mezociclon, în 
care 2 pixeli adiacenţi din câmpul vitezelor 
radiale, aflate la aceeaşi distanţă faţă de radar, 
indică viteze de sens contrar, cu diferenţa   
dintre ele de cel puţin 45 m/s în cazul în care 
perechea de pixeli se află la o distanţă mai   
mică de 56 km, şi de cel puţin 35 m/s dacă 
perechea de pixeli se află la o distanţă cuprinsă 
între 56 şi 102 km. Aceasta înseamnă că 

supercelula – care conţine mezociclonul şi 
perechea de pixeli cu proprietăţile de mai        
sus – trebuie să se afle la o distanţă rezonabilă 
faţă de radar pentru ca TVS-ul să poată fi 
detectat. Dacă este deasupra radarului, atunci 
mezociclonul se află în conul de umbră, dacă 
este prea departe atunci fascicolul radar va   
trece deasupra lui. Distanţa optimă este aceea la 
care mezociclonul poate fi detectat la două sau 
mai multe unghiuri de înclinaţie ale antenei 
radar. TVS-ul nu înseamnă neapărat prezenţa 
unei tornade, în majoritatea cazurilor este un 
mezociclon puternic. 

Hook echo (ecou cârlig), este o zonă cu 
aspect de cârlig sau pandantiv din câmpul 
reflectivităţii al unei furtuni supercelulare. Se 
află în partea inferioară a furtunii şi este produs 
de precipitaţiile şi grindina din curentul 
descendent care înfăşoară mezociclonul. Întrucât 
mezociclonul are o rotaţie în sens invers 
mersului acelor de ceasornic, aspectul reflec-
tivităţii din hook echo are forma unui cârlig 
convex, adică o curbură ciclonică. Este o 
caracteristică a supercelulelor tornadice şi arată 
că supercelula are potenţial de producere a 
tornadelor. Dar nu toate supercelulele cu ecou 
cârlig produc tornade, şi nu toate supercelulele 
tornadice conţin ecou cârlig. 

BWER (Bounded Weak Echo Region)este 
o regiune de ecouri cu reflectivităţi slabe 
mărginite de ecouri cu reflectivităţi mari. Este o 
caracteristică radar în câmpul reflectivităţii care 
prezintă un minim la nivelele joase, extins în sus 
pe verticală, şi flancat de reflectivităţi mai mari 
deasupra. 

Sistem convectiv mezoscalar (SCM) este 
un ansamblu de furtuni convective care s-au 
organizat într-un grup pe o scară mai mare  
decât cea a unei furtuni individuale, dar mai 
mică decât a unui ciclon extratropical şi care   
are o durată de viaţă mai mare decât o furtună 
individuală din componenţa sa. Imaginea 
satelitară poate avea formă rotundă sau liniară  
şi o extindere de ordinul a 100 km sau mai mult, 
cel puţin într-o direcţie, şi o durată de 3-12 ore. 
Se formează cu precădere în cursul după amiezii 
sau al serii şi atinge intensitatea maximă în 
cursul nopţii. 

Showalter Index (SI). SI = T500 – Tp500 , 
unde T500 este temperatura la 500 hPa în °C, iar 
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Tp500 este temperatura particulei în °C urcată 
adiabatic de la nivelul izobaric de 850 hPa la 
nivelul de 500 hPa. Unitatea de măsură: °C. 
SI > 3, masă de aer stabilă; 
0 < SI ≤ 3, instabilitate slabă; 
–4 < SI ≤ 0, instabilitate moderată; 
–6 < SI ≤ –4, instabilitate puternică; 
SI < –6, instabilitate extrem de puternică. 

Lifted Index (LI). LI = T500 – Tp500, unde 
T500 este temperatura la 500 hPa în °C, iar    
Tp500 este temperatura particulei în °C urcată 
adiabatic de la nivelul solului la nivelul de     
500 hPa. Unitatea de măsură: °C. 
LI > 3, masă de aer stabilă; 
1 < LI ≤ 3, instabilitate slabă, averse; 
–1 < LI ≤ 1, instabilitate, averse şi descărcări 

electrice; 
–3 < LI ≤ –1, instabilitate moderată, furtuni pe 

arii extinse; 
–6 < LI ≤ –3, instabilitate puternică, furtuni 

severe; 
LI ≤ –6, instabilitate extremă, furtuni severe pe 

arii extinse, tornade. 

K Index (KI). KI = T850 – T500 + Td850– 
(T700 – Td700), unde T850, T700 şi T500 sunt 
temperaturile la nivelele izobarice de 850, 750 şi 
500 hPa, iar Td850 şi Td700 sunt temperatura 
punctului de rouă la nivelele de 850 şi 700 hPa. 
Unitatea de măsură: °C. 

Relaţia dintre KI şi probabilitatea de 
producere a furtunilor: 
KI < 21, probabilitate sub 19 %; 
21 ≤ KI ≤ 25, probabilitate între 20-39 %; 
26 ≤ KI ≤ 30, probabilitate între 40-59 %; 
31 ≤ KI ≤ 35, probabilitate între 60-79 %; 
36 ≤ KI ≤ 40, probabilitate între 80-89 % 
KI > 40, probabilitate peste 90 % 

Vertical Total. VT = T850 –T500, unde T850 
şi T500 sunt temperaturile la nivelele izobarice de 
850 şi 500 hPa. Unitatea de măsură: °C. 
VT ≤ 25, nu se aşteaptă furtuni convective; 
26 ≤ VT ≤ 30, furtuni slabe la moderate, posibil 

tornadă; 
VT > 30, furtuni severe pe arii extinse, tornade.  

Conţinutul de apă precipitabilă (Precipi-
table Water, PW).  

,  

g acceleraţia gravitaţională, q umezeala 
specifică, p0 presiunea la nivelul solului şi        

p2 = 100 hPa. Reprezintă cantitatea de apă 
lichidă care ar putea să cadă la sol după 
precipitarea întregului volum de vapori de apă 
existenţi într-o coloană verticală cu secţiunea   
de 1 m2 extinsă de la sol până la nivelul de     
100 hPa. Valorile mai mari ale PW indică un 
potenţial mai mare de precipitare pentru norii 
convectivi, dacă aceştia dispun şi de celelalte 
condiţii de dezvoltare verticală. Unitatea de 
măsură: mm sau l/m2. 
PW > 25, conduce la dezvoltarea furtunilor 

convective. 

Energia Potenţială Convectivă Disponi-
bilă (CAPE).  

dz
T

TT
gCAPE

h

b

z

z
m

mp



 

unde g este acceleraţia gravitaţională, zb este 
nivelul convecţiei libere, zh nivelul ascensional 
neutru, Tm temperatura mediului, iar Tp 
temperatura particulei de aer în ascensiune. Are 
unitatea de măsură J/kg. 
CAPE < 1000, instabilitate marginală; 
1000 ≤ CAPE < 2500, instabilitate moderată; 
2500 ≤ CAPE ≤ 3500, instabilitate puternică; 
CAPE > 3500, instabilitate foarte puternică; 

Forfecarea verticală a vântului în stratul 
0-6 km (Deep Layer Shear, DLS). DLS = v6 – 
vsol, unde v6 este viteza orizontală a vântului la 
nivelul de 6 km, iar vsol este viteza vântului la 
sol. Unitatea de măsură: m/s/6 km (sau s–1 dacă 
se efectuază împărţirea cu 6000 m).  

DLS < 10 m/s, forfecare verticală slabă, 
condiţii pentru formarea furtunilor unicelulare; 

10 ≤ DLS < 20 m/s, forfecare verticală 
moderată, condiţii pentru formarea furtunilor 
multicelulare; 

DLS ≥ 20 m/s, forfecare verticală 
puternică, condiţii de formare a supercelulelor. 

 
Jeturile de nivel jos cu vântul maxim 

situat între 1000 şi 3000 m deasupra solului intră 
în categoria jeturilor asociate sistemelor 
sinoptice şi sunt o componentă comună a 
ciclonilor extratropicali. Frecvent se găsesc 
asociate cu jeturi din troposfera superioară, 
situaţii care favorizează declanşarea convecţiei 
adânci şi creşterea severităţii fenomenelor 
convective asociate. De asemenea, pot conduce 
la organizarea furtunilor în sisteme convective 
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mezoscalare şi la creşterea duratei de viaţă ale 
acestora. 

În studiile de caz prezentate în urmă-
toarele secţiuni formarea jetului de nivel jos se 
datorează forcingului sinoptic exercitat de baro-
clinicitatea generată de apropierea unui front 
rece către regiunile noastre şi de advecţia caldă 
din troposfera inferioară. 

        
4.1. Jetul de nivel jos din 25-26.09.2010 
 
Un exemplu de cuplare a unui jet de nivel 

jos cu un jet din troposfera superioară este 
furnizat de situaţia sinoptică din 25-26.09.2010. 
Sondajul aerologic de la Cluj-Napoca din data 
de 26.09.2010 ora 00:00 UTC prezintă un 
maxim de nivel jos în profilul vertical al 
vântului, la 1822 m faţă de nivelul mediu al 
mării, având valoarea de 18.5 m/s (fig. 8a)      
din sectorul S. Imaginile compuse cu datele 
NCEP/NCAR Reanalysis au confirmat existenţa 
jetului indicând o viteza maximă deasupra 
Transilvaniei, la nivelul de 850 hPa, de 16 m/s la 
ora 18:00 UTC din 25.09.2010 şi de 17 m/s la 
ora 00:00 UTC din 26.09.2010 cu direcţia din 
sectorul S (fig. 8b şi c). 

În data de 25.09.2010, ora 06:00 UTC, la 
nivelul izobaric de 500 hPa, Depresiunea 
Islandeză se găseşte deplasată către est, deasupra 
Mării Norvegiene, la nord de Peninsula 
Scandinavă. Talvegul baric adânc legat de ea 
este extins înspre sud până în nord-vestul Italiei, 
mărginit la vest de dorsala Anticiclonului Azoric 
şi blocat la est de dorsala Anticiclonului Est-
European (fig. 9a). În jumătatea nordică a 
talvegului se află un nucleu ciclonic cu izohipsa 
de 544 dmgp închisă. Cu şase ore mai târziu, la 
ora 12:00 UTC, acest nucleu ciclonic devine de 
tip cut-off prin închiderea izotermei de –20°C în 
jurul centrului său şi având trei izohipse închise: 
544, 548 şi 552 dmgp. Totodată, în sudul 
talvegului s-a format un alt nucleu ciclonic de 
tip cut-off cu izohipsa de 552 dmgp şi izoterma 
de –20˚C închise (fig. 9b) care coboară mai la 
sud spre golful Genoa având o tendinţă de 
desprindere de talveg şi de transformare în 
ciclon mediteranean independent. Dar la ora    
18:00 UTC zona de temperaturi mai ridicate, 
care separă cele două pungi reci de –20˚C, 
dispare şi nucleele reci se unesc în urma 
advecţiilor reci pe partea posterioară a talvegului 
(fig. 9c). De asemenea, se poate observa că şi 

izohipsa de 556 dmgp s-a închis şi cuprinde 
ambele nuclee ciclonice, iar cuplul format de 
cele două nuclee s-a izolat de depresiunea 
mamă. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 8. (a) Profilul vertical al vântului la ora  
00:00 UTC din 26.09.2010; Secţiune orizontală în 
câmpul vântului la 850 hPa indicând intensitatea şi 

direcţia în (b) 25.09.2010 ora 18:00 UTC şi (c) 
26.09.2010 ora 00:00 UTC. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 9. Câmpul de geopotenţial şi de temperatură la 
nivelul de presiune de 500 hPa în data de 25.09.2010 

la ora (a) 06:00 UTC, (b) 12:00 UTC şi  
(c) 18:00 UTC. 

 
La ora 00:00 UTC din 26.09.2010 

legătura dintre cele două vortexuri cut-off se 
întăreşte prin închiderea izohipselor de 560 şi 
552 dmgp în jurul lor (fig. 10a). Dorsala caldă 
de –12°C cuprinde România. În următoarele    
24 de ore centrele celor două nuclee, blocate la 

vest şi la est de dorsale anticiclonice, vor avea o 
evoluţie tipică cuplajelor de acest gen: nucleul 
mai intens, cel nordic, coboară spre sud-vest, iar 
cel sudic urcă spre nord-est, trecând pe lângă 
frontiera vestică a României (fig. 10b şi c). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 10. Câmpul de geopotenţial şi de temperatură la 
nivelul de presiune de 500 hPa în data de 26.09.2010 

la ora (a) 00:00 UTC şi (b) 12:00 UTC, şi (c) în 
27.09.2010, ora 00:00 UTC. 
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În data de 25.09.2010, ora 06:00 UTC, 
asociat celor două  vortexuri din troposfera 
mijlocie, la nivelul de 850 hPa se găsesc      
două centre depresionare cu câte o izohipsă de 
136 dmgp închise, având centrele la nord-vest 
de Danemarca, respectiv în nordul Italiei, la 
nord-est de Genoa (fig. 11a). În următoarele    
24 de ore vor avea o mişcare asemănătoare 
centrelor de la nivelul de 500 hPa, cu deosebirea 
că la acest nivel slăbeşte depresiunea din   
nordul talvegului. Astfel, în data de 26.09.2010, 
la ora 00:00 UTC centrul depresionar nordic are 
o valoare de peste 136 dmgp şi este centrat în 
zona Amsterdam, iar depresiunea sudică rămâne 
la valori de sub 136 dmgp şi se află centrată la 
frontiera sudică a Ungariei (fig. 11b). Izohipsele 
de 140 şi 144 dmgp s-au închis în jurul ambelor 
centre şi s-au izolat de Depresiunea Islandeză. 
România se află în interiorul unei dorsale calde 
de 12°C, iar în jumătatea vestică a ţării se 
remarcă şi o pungă caldă de 15°C, urmare a 
advecţiei calde pe partea anterioară a sistemului 
depresionar. 

Harta de sol din 26.09.2010 ora 06 UTC 
arată că România se află în sectorul cald al unui 
vast câmp depresionar care cuprinde partea de 
SE al Europei, având izobarele de 1000, 1005 şi 
1010 hPa închise şi 3 centre cu valori de sub 
1000 hPa. Centrul cel mai apropiat de România 
este poziţionat în vestul Ungariei, iar celelalte 
două în nord-estul Mării Adriatice şi în Golful 
Genova (fig. 11c). Sectorul cald al sistemului 
frontal extins cuprinde ţara noastră. Se vede un 
segment de front rece care urmează să afecteze 
regiunile noastre.  

În troposfera superioară la nivelul de    
250 hPa, în 26.09.2010 la ora 00:00 UTC, la 
vest  de România evoluază un jet cu viteza 
maximă de peste 33 m/s (fig. 12a) care este 
legat de  jetul de nivel jos aşa cum indică 
secţiunile verticale longitudinale din figurile 12b 
şi c, efectuate la latitudinea de 46.7°, latitudinea 
staţiei aerologice din Cluj-Napoca. Secţiunile 
verticale longitudinale prezintă izotahele 
componentei meridionale ale vântului. Întrucât 
vântul are direcţia din sectorul S, componenta 
meridională are valori apropiate de viteza 
vântului. Se vede că în 25.09.2012 la ora          
18:00 UTC, jetul de nivel jos are o izotahă de       
16 m/s închisă, iar la ora 00:00 UTC din 
26.09.2010 jetul se intensifică şi apare o izotahă 
de 18 m/s închisă. 

 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Fig. 11. Câmpul de geopotenţial şi de temperatura  
la nivelul de presiune de 850 hPa în data de 

25.09.2010 la ora 06:00 UTC şi (b) 26.09.2010  
la ora 00:00 UTC; (c) Situaţia sinoptică la nivelul 

solului în data de 26.09.2010 ora  06:00 UTC. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 12. (a) Secţiune orizontală în câmpul vântului la 
nivelul de 250 hPa, în 26.09.2010, ora 00:00 UTC;  

Secţiune verticală longitudinală la latitudinea de 
46.7° indicând intensitatea componentei meridianale 

a vântului în  (b) 25.09.2010 ora 18:00 UTC şi (c) 
26.09.2010 ora 00:00 UTC. 

Uccellini şi Johnson (1979) arată că 
forcingul exercitat de jetul din troposfera 
superioară asupra jetului de nivel jos conduce la 
intensificarea acestuia şi la prelungirea duratei 
de viaţă. Totodată ei arată că jeturile cuplate au 
un impact mai mare în crearea şi intensificarea 
condiţiilor favorabile dezvoltării furtunilor 
convective, în special dacă jeturile au originea  
în zone cu sursă de umezeală sau vin în contact 
cu ele. În cazul României, în particular în 
centrul şi nord-vestul ţării, jeturile de nivel      
jos având direcţia din S şi SV au şansa să 
transporte umezeală şi căldură dinspre Marea 
Mediteraneană. Acest fapt poate fi constatat şi  
în cazul jetului din 26 septembrie 2010. În  
figura 13a este prezentat traseul complet al 
jetului de nivel jos. Se vede fluxul de umezeală 
dinspre Marea Mediteraneană şi fluxul de aer 
mai cald de origine nord-africană (fig. 11b). 
Figura 13b arată umezeala specifică la 850 hPa 
din 26.09. ora 00:00 UTC. Se remarcă umezeala 
specifică ridicată pe traseul jetului, cu valori 
maxime de 9 g/kg. La ora 06:00 UTC valorile 
maxime de umezeală specifică de-a lungul 
jetului depăşesc 10 g/kg (fig. 13c), cu o pungă 
de peste 11 g/kg în sudul României. 

Creşterea umezelii specifice se poate 
constata şi din valorile observate în sondajele 
aerologice disponibile din 25 şi 26 septembrie 
ora 00:00 UTC. În sondaje umezeala este 
exprimată prin raportul de amestec r. Dar 
umezeala specifică q poate fi exprimată cu 
ajutorul raportului de amestec r prin relaţia              
q = r/(1+r). Însă r este mult mai mic decât                 
1 (r<<1) când se lucrează în unităţi de kg/kg 
sau gr/gr, şi de aceea în practică se poate 
considera q≈r. Astfel sondajul din 25.09. ora 
00:00 UTC indica pentru umezeala specifică 
valorile 8.06, 6.20 şi 3.36 g/kg la nivelul   
solului şi la nivelele izobarice de 925 hPa şi   
850 hPa, iar în 26.09. ora 00:00 UTC valorile 
semnificativ mai mari de 10.25, 8.80 şi                    
7.81 g/kg la sol şi la aceleaşi nivele izobarice. 

Sondajul aerologic de la Cluj-Napoca din 
26.09.2010 ora 00:00 UTC prezintă o stratificare 
termică stabilă în întreaga troposferă, fără     
strat de inversiune lângă sol, dar umezeală 
relativ mare, în special în stratul cuprins între 
650 şi 550 hPa (fig. 14a). Majoritatea indicilor 
de instabilitate indică o probabilitate redusă 
pentru declanşarea convecţiei adânci şi pentru 
dezvoltarea   furtunilor  severe, astfel  Showalter 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 13. (a) Jetul la 850 hPa din 26.09.2010  
ora 00:00 UTC, traseul complet dinspre Marea 
Mediteraneană; Câmpul  umezelii specifice la  

850 hPa în (b) 26.09.2010 ora 00:00 UTC şi (c) 
26.09.2010 ora 06:00 UTC. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Fig. 14. Sondajul aerologic de la Cluj din  
data de (a) 26.09.2010, ora 00:00UTC; (b) Indicele 
LI şi CAPE prognozate pentru ora 12:00 UTC din 
26.09.2010; (c) Temperatura punctului de rouă din 

26.09.2010, ora 12:00 UTC 
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Index (SI): 4.8, Lifted Index (LI): 6.1, K Index 
(KI): 28.1, Vertical Totals (VT): 22.7, CAPE: 0, 
Convective Inhibition (CIN): 0. Excepţie fac 
doar cantitatea de apă precipitabilă pe coloană 
(Precipitable Water) PW: 31.9 l/m2 şi forfecarea 
verticală a vântului în stratul sol-6 km (Deep 
Layer Shear) DLS: 18.5 m/s pe 6 km, ambele 
indicând posibilitatea formării furtunilor   
severe. În stratul sol-2000 m, se poate observa 
forfecarea de viteză de 16.5 m/s asociată cu o 
forfecarea de direcţie apreciabilă de 70°. 
Această combinaţie de nivel jos este un 
ingredient important în generarea furtunilor 
convective cu rotaţie puternică. În general, 
pragul de 60° sau mai mare este considerat 
optim pentru formarea ascendenţelor în rotaţie. 

Prognozele numerice GFS indicau pentru 
ora 12:00 UTC valori de CAPE de până la     
400 J/kg în nord-vestul ţării şi până la 900 J/kg 
în sud, iar pentru indicele LI valori cuprinse 
între –2° şi 0°C (fig. 14b). La aceeaşi oră 
temperatura punctului de rouă la 2 m, pe baza 
analizei GFS, avea valori de peste 15°C în 
vestul şi sudul ţării şi astfel umezeala maximă 
era poziţionată în zonele cu CAPE şi LI mai 
favorabile iniţierii şi intensificării activităţii 
convective (fig. 14c).  

 Observaţiile radar de la RDBB nu au 
semnalat furtuni supercelulare, mezocicloane 
sau TVS-uri. Intensitatea ecourilor detectate    
nu a depăşit 60 de dBz. Grindină de mari 
dimensiuni cu probabilitate de 100% a fost 
semnalată doar de radar, cu totul izolat, deasupra 
pantelor sudice ale Carpaţilor Meridionali     
(fig. 15), unde în prima parte a zilei observaţiile 
radar au detectat furtuni care au produs averse 
de ploaie intense însoţite de descărcări electrice, 
dar nu ploi cu caracter torenţial. 
 

 

Fig. 15. Reflectivitate radar de peste 50  dBZ şi 
grindina de dimensiuni mari pe pantele sudice ale  

Carpaţilor  Meridionali 
 

În Transilvania, Maramureş şi Crişana 
fenomenele convective erau mai frecvente în 
cursul după amiezii şi al serii. Furtuna 
multicelulară de cea mai lungă durată, de două 
ore, a evoluat între orele 12:42 şi 14:45 UTC pe 
traseul Alba Iulia – Teiuş – Ocna Mureş – 
Câmpia Turzii – Cojocna – Gherla (fig. 16a). La 
trei observaţii consecutive, între orele 13:07 şi 
13:19 UTC, radarul a indicat o probabilitate de 
40% de grindină cu diametrul de 12 mm. La 
majoritatea scanărilor radar au fost detectate 
ecouri cu reflectivităţi de peste 50 dBz, cu 
valoarea maximă de 60 dBz la ora 13:01 UTC 
situată la înălţimea de 0.5 km deasupra antenei 
radar. Descendenţa ecourilor intense la Teiuş 
(60 dBz) la 500 m şi la Câmpia Turzii (55 dBz) 
la 400 m (fig. 16b), indică ploi intense în aceste 
localităţi. Valorile de VIL pe traseul furtunii 
erau cuprinse între 2 şi 24 kg/m2 şi sunt trecute 
pe figura 16a cu mov.  

 

 
                  a)                                   b) 

Figura 16. (a) Traseul furtuni cu durata de viaţă de  
2 ore în 26.09.2010, între orele 12:42 şi 14:45 UTC; 
(b) Evoluţia reflectivităţii maxime (sus) şi a înălţimii 

acestuia (jos). 
 
 

În data de 26.09.2010 au fost înregistrate 
intensificări ale vântului în judeţele Satu      
Mare (42 km/h), Bistriţa-Năsăud (47 km/h), 
Maramureş (58/km/h), Sibiu (68 km/h) în timp 
ce în zona montană înaltă viteza maximă la 
rafală a depăşit 100 km/h (Vlădeasa 1800, 
Ceahlău-Toaca, Vârfu Omu). Au fost 
înregistrate cantităţi de precipitaţii cumulate în 
24 de ore de: 16.1 l/m2 la Beliş (judeţul Cluj), 
16.2 l/m2 la Sângeorz-Băi (judeţul Bistriţa-
Năsăud), 19.8 l/m2 la Bârgău (judeţul 
Maramureş), 21.6 l/m2 la Satu Mare, 24.0 l/m2 la 
Nuşfalău (judeţul Sălaj). Local, aversele de 
ploaie au fost însoţite şi de descărcări electrice. 
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Aceste fenomene, în sudul şi nord-vestul 
ţării, au avut loc în sectorul cald al sistemului 
frontal, în cursul zilei şi în prima parte a nopţii, 
aşa cum indică şi imaginile satelitare din    
figura 17. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 17. Imagini satelitare  din 26.09.2010 ora 
(a) 07:45 UTC, (b) 12:45 UTC şi (c) 21:45 UTC 

 
În figura 17a se văd norii orografici legaţi 

de Carpaţii Meridionali, sistem noros în care 
radarul a detectat furtuni cvazistaţionare intense. 
În figura 17b se vede sistemul noros deasupra 
undei frontale la ora 12:45 UTC, iar figura 17c 
arată că după ora 21:45 frontul va părăsi 
teritoriul României. În cursul zilei frontul rece 
avansa treptat către nord-est, iar extremitatea sa 
sudică către est astfel încât la ora 00:00 UTC din 
27.09.2012 teritoriul României se afla în spatele 
frontului rece (fig. 17d). 

 

Fig. 17. (d) Harta sinoptică la nivelul solului din 
27.09.2010, ora 00:00 UTC. 

 
 

4.2. Jetul de nivel jos din 09-10 iunie 
2012 

 
În cursul nopţii de 09/10 iunie, precum    

şi în după amiaza zilei de 10 și noaptea de  
10/11 iunie 2012 furtuni convective puternice  
au afectat nord-vestul României producând 
fenomene de vreme severă ca ploi intense cu 
caracter torenţial, intensificări de vânt, căderi de 
grindină şi descărcări electrice nor-sol. 

Este un exemplu care arată că jeturile de 
nivel jos asociate sistemelor sinoptice pot 
contribui la organizarea furtunilor în sisteme 
convective mezoscalare şi la formarea unui efect 
de tren în deplasarea ecourilor radar, favorizând 
astfel acumularea de precipitaţii cantitativ 
însemnate. Cuplarea acestor jeturi cu jeturi din 
troposfera superioară sunt situaţii tipice în care 
jetul de nivel jos contribuie la creşterea 
severităţii fenomenelor convective şi la 
menţinerea acestora în cursul nopţii.  

Harta sinoptică de la nivelul solului      
din data de 09.06. ora 00:00 UTC (fig. 18a) 
indică un brâu depresionar în nordul Europei, 
având două centre depresionare bine definite,  
cu  valori de sub 1000 hPa, în Marea Nordului  
şi în zona Arhangelsk, şi alte trei centre 
deasupra Oceanului Atlantic. La NV de 
Peninsula Scandinavă se remarcă Anticiclonul 
Groenlandez în extindere lentă spre latitudinile 
sudice, iar la vest de Peninsula Iberică este 
centrat Anticiclonul Azoric a cărei dorsală 
tocmai abordează continentul. În SE-ul Europei 
se vede un câmp anticiclonic, uşor peste              
1015 hPa, alungit peste peninsula balcanică şi 
Marea Neagră. Dintre sistemele frontale aferente 
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nucleelor din brâul depresionar de interes pentru 
zona noastră este frontul rece cu ondulaţii care 
se extinde din sudul Spaniei, prin sudul Franţei 
şi zona Praga, până în zona Riga.  

La nivelul de 850 hPa (fig. 18b), în 
câmpul izohipselor, se regăsesc formaţiunile 
barice corespunzătoare celor de la nivelul 
solului. În câmpul temperaturii advecţia de aer 
cald de origine nord-africană favorizează 
formarea dorsalei calde cu valori de peste 20°C. 
Axa dorsalei calde trece prin vestul României. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 18. (a) Situaţia sinoptică la nivelul solului  şi (b)  
câmpul temperaturii la nivelul de 850 hPa în data de 

09.06.2012 ora 00:00 UTC. 
 
 
În faţa frontului rece, pe partea poste-

rioară a dorsalei calde, s-au format jeturi de 
nivel jos surprinse de produsele NCEP/NCAR 
(fig. 19a, b şi c) valabile pentru 09.06.2012 ora 
00:00 UTC, dar şi de observaţiile aerologice 
selectate – marcate cu cerc roşu pe aceste     
hărţi – de la staţiile WMO 16245 Pratica Di 
Mare şi 14240 Zagreb. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 19. Direcţia şi viteza vântului la nivelul de (a) 
925 hPa (b) 850 hPa (c) 700 hPa data de 09.06.2012 

ora 00:00 UTC 
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Profilul vertical al vântului de la cele        
2 staţii (fig. 19d şi e) prezintă pe mai multe 
nivele curenţi de tip jet. La Pratica Di Mare       
5 jeturi troposferice din care 3 de nivel jos la 
altitudinile de 272, 1891 şi 2484 m. La Zagreb  
4 jeturi troposferice din care 2 sunt jeturi de 
nivel jos la altitudinile de 1251 şi 2679 m, şi un 
jet în troposfera superioară. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 19. Profilul vertical al vântului la (d) Pratica Di 
Mare şi (e) Zagreb în data de 09.06.2012  

ora 00:00 UTC 
 
 
Profilul vertical al vântului de la Cluj din 

09.06.2012 ora 00:00 UTC indică un curent jet 
la altitudinea de 4151 m cu viteza de 18.5 m/s  şi 
unul la 10598 m cu viteza de 21.5 m/s, ambele 
din sectorul vestic, dar jet de nivel jos în sensul 
definiţiei adoptate nu este prezent (fig. 20a). 
Diagrama Skew-T prezintă o stratificare termică 
stabilă în troposfera inferioară având nivelul de 

convecţie liberă la 607 hPa, aproximativ la  
4260 m (fig. 20b), deasupra căreia se află un 
strat cu o stratificare termică uşor instabilă. Se 
remarcă umezeala relativ mare în straturile 
inferioare, sol-600 hPa, şi umezeala scăzută      
în troposfera mijlocie, o configuraţie care repre-
zintă un factor de destabilizare a coloanei de aer. 
Indicii de instabilitate CAPE: 99 J kg–1, CIN: 
135 J/kg, LI: 0.2 °C, SI: 0.5 °C, VT: 26 °C, PW: 
30.6 l/m2 şi forfecarea verticală de viteză de 
16m/s în stratul sol-6 km indicau cu o 
probabilitate moderată declanşarea furtunilor 
severe. În plus, forfecarea de direcţie în stratul 
inferior sol-2 km de 65° reprezenta un risc de 
formare al curenţilor ascendenţi în rotaţie şi al 
supercelulelor. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 20. (a) Profilul vertical al vântului la Cluj în data 
de 09.06.2012 ora 00:00 UTC; (b) Sondajul aerologic 

de la Cluj în 09.06.2012 ora 00:00 UTC 
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În cursul zilei, o dată cu avansarea 
frontului rece spre est, se intensifică circulaţia   
şi deasupra regiunilor noastre şi se orientează   
pe o direcţie din SV spre NE aşa cum indică     
şi produsele NCEP/NCAR din 10.06.2012 ora 
00:00 UTC la nivelele de 850 şi 700  hPa      
(fig. 20c şi d). Profilul vertical al vântului de    
la Cluj din data de 10.06.2012 ora 00:00 UTC 
indică deasemenea intensificarea circulaţiei. Se 
remarcă un jet de nivel jos la 2777 m cu     
viteza maximă de 14.5 m/s, cuplat cu un jet de 
nivel superior, la 12150 m, cu viteza maximă   
de 30 m/s (fig. 20e). Se mai disting două jeturi 
la 5204 şi 7470 m cu viteze maxime de 20.5 şi 
18.5 m/s. 

Jeturile având direcţia din SV către NE 
transportă umezeală dinspre Marea Mediterană 
către Europa centrală şi de est, inclusiv spre 
regiunile noastre aşa cum indică observaţiile 
aerologice de la Cluj (tabelul 3). Astfel în 
intervalul 08.06. ora 00:00 UTC – 10.06. ora 
00:00 UTC umezeala specifică a crescut cu    
4.61 g/kg la nivelul de 925 hPa, cu 3.05 g/kg    
la 850 hPa şi cu 1.93 g/kg la nivelul de 700 hPa. 

În data de 10.06.2012, ora 00:00 UTC, 
frontul rece s-a apropiat de frontiera nord-
vestică a României (fig. 21a). La nivelul de 
850 hPa dorsala caldă s-a întărit, atingând 
valori de 20°C şi deasupra Transilvaniei, cu 
5°C mai mult decât cu 24 de ore în urmă 
(fig. 21b). Axa dorsalei este orientată pe o 
direcţie SV-NE, pe linia Băileşti-Avrămeni, 
iar la NV de aceasta se remarcă îndesirea 
izotermelor şi un gradient termic de 5°C, 
între Cluj şi Halmeu, pe o distanţă de 
aproximativ 143 km. În acest context 
mişcarea frontului rece către est este mult 
încetinită, iar creşterea gradientului termic 
favorizează intensificarea şi menţinerea jetului 
de nivel jos. 

Vremea severă s-a manifestat în două 
etape, ambele în situaţii prefrontale: în cursul 
nopţii de 09/10 iunie şi în după amiaza zilei de 
10 iunie menţinându-se şi în cursul nopţii de 
10/11 iunie. 

Fenomenele severe din prima etapă au 
fost determinate de pasajul unui sistem 
convectiv mezoscalar care a intrat în ţară între 
Arad şi Oradea în jurul orei 21:00 UTC şi 
deplasându-se pe direcţia SV-NE a jetului de 
nivel jos a ieşit din ţară în jurul orei 06:00 UTC 

în zona Rădăuţi – Dorohoi (fig. 22a şi c).   
MCS-ul a avut extinderea maximă între orele 
00:00 şi 01:00 UTC (fig. 22b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 20. Direcţia şi viteza vântului la nivelul de (c) 
850 hPa şi (d) 700 hPa în data de 10.06.2012 ora 

00:00 UTC; (e) Profilul vertical al vântului la Cluj în 
data de 10.06.2012 ora 00:00 UTC 
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Ecourile radar ale celulelor convective din 
MSC observate de RDOD şi RDBB indicau 
prezenţa mai multor furtuni supercelulare cu 
durata de viaţă până la 3 ore. Celula convectivă 
cu durata de viaţă cea mai lungă, de 3 ore, 
văzută de RDOD a avut structură supercelulară 
timp de 1 oră şi 40 de minute, şi la 4 scanări    
au fost detectate TVS-uri (Tornadic Vortex 
Signature). Traseul supercelulei este prezentat  
în figura 23. Cifrele de culoare verde indică 
VIL-ul (Vertically Integrated Liquid), iar cele 
roşii diametrul grindinei în cm. Se vede că între 
orele 19:46 şi 22:18 VIL-ul a avut valori 
cuprinse între 52 şi 81 kg/m2, iar diametrul 
grindinei între 3 şi 10 cm. 

 

 

Fig. 23. Traseul supercelulei cu o durată de 3 ore în 
noaptea de 09/10 iunie 2012 

 
 

Tabelul 3. Creşterea umezelii specifice observată la staţia aerologică Cluj Napoca în perioada    
08-10 iunie 2012 la sol şi la nivelele izobarice standard de 925, 850 şi 700 hPa. 

Umezerala specifică q (g/kg) Data 
ora (UTC) Sol 925 hPa 850 hPa 700 hPa ΔqSol Δq925 Δq850 Δq700 

08.06.2012 ora 00 9.09 7.11 7.14 2.61 
09.06.2012 ora 00 11.96 10.14 9.53 4.47 
10.06.2012 ora 00 13.29 11.72 10.19 4.54 

4.20 4.61 3.05 1.93 

 

       
a)                                                                                         b) 

Fig. 21. Situaţia sinoptică la nivelul solului (a) şi câmpul temperaturii la nivelul de 850 hPa (b) în data de 
10.06.2012 ora 00:00 UTC 

     
                           (a)                                                       (b)                                                       (c) 

Fig. 22. În cursul nopţii de 9/10 iunie 2012 un sistem convectiv mezoscalar a traversat NV-ul ţării. Poziţia MSC 
la ora (a) 21:00 UTC, (b) 00:00 UTC şi (c) 06:00 UTC. (Sat24.com/Eumetsat/Met Office) 
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Celula convectivă s-a iniţiat la ora     
19:30 UTC în sud-estul Ungariei, iar la ora 
20:49 UTC ajunge deasupra României ca 
supercelulă conţinând un vortex tornadic TVS. 
La ora 21:56 UTC mezociclonul din supercelulă 
este situat la aproximativ 37 km SSV de RDOD, 
la SE de Salonta, având viteza de rotaţie 
tangenţială de 22.5 m/s şi un diametru de 7 km 
la înălţimea de 323 m deasupra antenei radar, la 
prima elevaţie (fig. 24a). La elevaţiile a 2-a şi  
3-a, la înălţimile de 969 m şi 1549 m, viteza de 
rotaţie tangenţială este de 19 m/s (neprezentat 
aici). Se vede regiunea de “inflow notch” în 
câmpul vitezelor radiale, care face parte din 
curentul de alimentare de nivel jos al furtunii, 
indicat de fâşia cu viteze negative din partea 
dreapta (sud-estică) faţă de direcţia de   
deplasare a furtunii. Regiunea de “inflow notch” 
separă zona de convergenţă de nivel jos de zona 
de divergenţă de nivel jos. Convergenţa de nivel 
jos indică prezenţa unui curent ascendent 
puternic, iar divergenţa de nivel jos implică un 
curent descendent. Între cele două zone se 
formează mezociclonul (Wakimoto şi alţii, 
1998). 

În figura 24b este prezentat câmpul 
reflectivităţii de la prima elevaţie. Se vede 
regiunea de ecouri slabe WER (Weak Echo 
Region), cu valori de reflectivitate între          
10-30 dBz. Este zona în care se găseşte   
curentul ascendent. Se remarcă şi banda de 
ecouri slabe, de 10-15 dBz, generat de curentul 
de alimentare, numită bandă de alimentare 
(Feeder Band) sau Inflow Band, paralel cu 
vântul de nivel jos şi care se deplasează către 
furtună, mai exact către curentul ascendent. 
Indică gradul de încărcare cu umezeală al 
curentului de alimentare. De asemenea, poate fi 
observat ecoul cârlig (hook echo) care 
mărgineşte curentul ascendent cu reflectivităţi 
de 55 dBz. La capătul cârligului se observă      
un pixel cu reflectivitate de 65 dBz, indicând 
zona cea mai favorabilă formării tornadelor 
(Wakimoto şi alţii, 1998). La următoarea 
scanare, la ora 22:02 UTC, valorile de 
reflectivitate de la prima elevaţie pe flancul 
sudic al supercelulei, inclusiv cele din ecoul 
cârlig, sunt mai mari decât la scanarea 
precedentă, de 60-70 dBz, indicând coborârea 
ecourilor în curentul descendent posterior care 
implică ploi intense, grindină şi intensificări de 
vânt (fig. 24c).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 24. (a) Câmpul vitezelor radiale la prima 
elevaţie şi (b) câmpul de reflectivitate la prima 
elevaţie din  09.06.2012 la ora  21:56 UTC; (c) 

câmpul  reflectiviăţii la  22:02 UTC. 
 
 

În figura 25 sunt prezentate câmpul 
reflectivităţii la prima elevaţie (0.5°) şi la a 
cincea elevaţie (4.3°) de la ora 22:02 UTC. În 
zona încercuită, pe ambele nivele, se află pixelii 
având azimutul de 193° şi 194° şi distanţa faţă 
de radar de 33 km. La prima elevaţie, şi la fel pe 
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elevaţiile 2, 3 şi 4, au valori de 10-15 dBz, iar   
la a cincea elevaţie valori de 60-70 dBz, ceea     
ce indică prezenţa zonei de BWER (Bounded 
Weak Echo Region) între cele 2 nivele. 
Reflectivităţile mari deasupra WER, la elevaţii 
mai mari, indică precipitaţii intense şi/sau 
grindină în suspensie în curentul ascendent. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 25. Câmpul de reflectivitate (a) la prima elevaţie 
(0.5°) şi (b) la a cincea elevaţie (4.3°) din  

09.06.2012 la ora 22:02 UTC 
 
 

În figura 26 sunt prezentate precipitaţiile 
acumulate într-o oră şi în 3 ore, imagini de la 
orele 22:20, respectiv 23:02 UTC. Acumulările 
de precipitaţii pe o oră prezintă de-a lungul 
traseului supercelulei  valori de peste 30 l/m2, 
indicând caracterul torenţial al ploilor. 

Precipitaţiile acumulate pe 3 ore arată o 
arie mai extinsă a precipitaţiilor de peste 30 l/m2 
cu valori până la 50 l/m2. 

În cursul nopţii, pe traseul MCS-ului      
au fost semnalate 5 furtuni supercelulare de 
staţia radar RDOD şi 4 de RDBB, dar şi alte 
celule convective bine dezvoltate care au produs 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 26. Cantităţile de precipitaţii accumulate 
 în  09.06.2012 (a) într-o oră la 22:20 UTC şi  

(b) în 3 ore la ora 23:03 UTC. 
 
 
numeroase fenomene de vreme severă. Ploi cu 
caracter torenţial au fost semnalate la Oradea, 
ploi care au inundat străzile din Oradea 
(Cotidianul Ziua Cargo, 10 iunie 2012). La  
staţia meteorologică Oradea au fost înregistrate 
16 l/m2 în 30 de minute. Au fost semnalate 
intensificări de vânt care au lăsat fără curent 
electric 29 de localităţi din judeţul Bihor 
(Cotidianul Puterea, 2012.06.10 ora 10:36). 
Intensificări de vânt au fost înregistrate şi la: 
Baia Mare 21 m/s, Zalău 20 m/s şi Satu Mare   
17 m/s. Grindină a fost semnalată în județul 
Cluj. 

În data de 10 iunie la ora 06:00 UTC 
frontul rece se regăsea tot la V şi NV de 
România, iar la nivelul de 850 hPa izoterma     
de 16°C a dorsalei calde cuprindea regiunile 
noastre (fig. 27a şi c). Această situaţie s-a 
menţinut în cursul zilei (fig. 27b şi d) şi abia 
spre seară şi în cursul nopţii de 10/11 iunie a 
început retragerea dorsalei calde către est. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 27. Situaţia sinoptică la nivelul solului în data de 
10 iunie la ora  (a) 06:00 UTC şi  (b) 12:00 UTC; 

Câmpul temperaturii la nivelul de 850 hPa în 10 iunie 
la ora (c) 12:00 UTC şi (d) 18:00 UTC. 

Emagrama de ora 00:00 UTC din 
10.06.2012 prezenta o stratificare termică insta-
bilă între nivelele izobarice de 700 şi 250 hPa. 
Indicii de instabilitate CAPE: 885 J kg–1, CIN: 
189 J/kg, LI: –4.6°C, SI: –5.1°C, KI: 34.7°C, 
VT 32°C şi PW: 32.6 l/m2 (fig. 28b), indicau 
astfel potenţial ridicat de declanşare a convecţiei 
adânci şi producerea furtunilor severe. Analiza 
sondajelor din 9 şi 10 iunie indică o răcire de 
2.8°C la 500 hPa şi o încălzire de 3.6°C la 
nivelul de 850 hPa, reflectat şi de valoarea 
indicelui VT. 

 În prima parte a zilei a fost o vreme 
frumoasă, primii nori convectivi au început să 
apară după ora 10:00 UTC (fig. 28a). Înclinarea 
spre NE a vârfurilor sugerează că convecţia       
a fost declanşată de liftingul orografic generat  
de circulaţia sud-vestică pe pantele expuse 
vântului, ajutat şi de forfecarea verticală 
considerabilă a vântului de 20.5 m/s pe stratul  
0-6 km (fig. 28b). 

În cursul zilei s-a intensificat circulaţia 
sud-vestică, viteza vântului la 850 hPa şi la    
700 hPa ajungând, în vestul ţării, la valori de   
11 m/s la 850 hPa şi la 15 m/s la 700 hPa      
(fig. 28c şi d), astfel creând condiţii pentru 
continuarea transportului de aer cald şi umed 
dinspre Marea Mediterană şi contribuind astfel 
la un plus de lifting în regiune, dar şi la 
deplasarea furtunilor în şiruri care favorizează 
apariţia efectului de tren şi la menţinerea 
fenomenelor convective severe în cursul nopţii.  

De asemenea, intensificarea jetului de 
nivel jos a favorizat apariţia furtunilor multi-
celulare şi organizarea furtunilor în grupuri 
convective ca MCS-uri. În figura 29 sunt pre-
zentate imagini satelitare, secvenţe legate de 
evoluţia furtunilor convective în centrul,     
vestul şi nord-vestul ţării. Se vede că la ora 
13:00 UTC, la 3 ore după iniţierea convecţiei,  
în jumătatea de nord a ţării s-au format mai 
multe nuclee convective bine dezvoltate        
(fig. 29a). La ora 15:00 UTC se remarcă ten-
dinţa acestora de a forma grupuri de furtuni 
organizate prin fuzionare (fig. 29b), care după 
ora 16 au format un MSC bine dezvoltat. La ora 
19:00 UTC jumătatea nord-vestică continuă să 
fie afectată de furtunile din MSC-ul format după 
ora 16:00 UTC, în timp ce dinspre Serbia şi 
Bulgaria se vede deplasarea spre nord a altor 
două  sisteme  convective  mezoscalare, care  în  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 28. (a) Imagine satelitară din 10.06. ora  
10:00 UTC; (b) Diagrama Skew-T din 10.06. ora 
00:00 UTC; Direcţia şi viteza vântului în 10.06. ora 
18:00 UTC la nivelul de (c) 850 hPa şi (d) 700 hPa. 

următoarele ore vor domina sud-vestul 
României (fig. 29c). Peste două ore, la ora   
21:00 UTC, vestul şi nord-vestul ţării sunt 
afectate în continuare   de cele două MCS-uri   
în deplasare lentă către NE (fig. 29d). La ora 
23:00 UTC cel nordic părăseşte teritoriul 
României, iar cel sudic evoluază în jumătatea de 
NV al ţării, dar ambele MCS-uri prezintă 
primele semne ale slăbirii  prin fragmentarea 
sistemului noros, iar în următoarele 3 ore se vor 
disipa complet. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 29. Imagini satelitare prezentând evoluţia 
furtunilor în data de 10 iunie la ora (a) 13:00 UTC, 
(b) 15:00 UTC, (c) 19:00 UTC şi  (d) 21:00 UTC. 

(Sat24.com/Eumetsat/Met Office) 
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Primele ecouri ale furtunilor supercelulare 
detectate de RDBB în cursul după amiezii au 
apărut după ora 12:47 UTC. Au direcţia de 
deplasare predominant din SV către NE, şi 
durata de viaţă cuprinsă între 1:20 şi 3:16 ore. 
Între orele 14 şi 16:00 UTC, nord-estul judeţului 
Cluj a fost afectat de 3 furtuni supercelulare  
(fig. 30a) cu durata de viaţă cuprinsă între           
1:20 şi 2:52 ore. S-au iniţiat în judeţul Cluj, la 
momente foarte apropiate, la 13:54, 14:24 şi 
14:25 UTC, la nord de Cluj Napoca unde 
câmpul umezelii în straturile de lângă sol avea 
un maxim local indicat de temperatura punctului 
de rouă (fig. 30b). Se vede că acest maxim face 
parte din punga de umezeală ridicată, probabil 
formată în urma ploilor din cursul nopţii 
precedente, extins în nordul ţării, în care 
temperatura punctului de rouă are valori de    
20-22°C. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 30. (a) Traseul supercelulelor în nord-estul 
judeţului Cluj între orele 14 şi 16 UTC din 10 iunie 
2012; (b) Câmpul temperaturii punctului de rouă la 

orele 13 UTC din 10.06.2012, indicând zona de 
umezeală  maximă din nordul ţării. 

Furtuna supercelulară A6, cea mai  
intensă, a avut o durată de 1 oră şi 20 minute şi 
prezenta caracteristici supercelulare: mezociclon 
la 9 scanări succesive, din care la 4 scanări 
mezociclonul întrunea condiţiile necesare pentru 
a fi etichetat ca vortex tornadic, TVS (fig. 31). 
Pe durata evoluţiei sale, supercelula avea 
valorile de VIL cuprinse între 38 şi 73 kg/m2,  
iar diametrul grindinei între 3 şi 9 cm. A produs 
cantitatea maximă de precipitaţii a zilei din 
judeţ, de 43 l/m2, la postul pluviometric 
Aschileu.  

 

 

Fig. 31. Traseul supercelulei A6 în nord-estul 
judeţului Cluj în după amiaza zilei de 10 iunie 2012, 

între orele 14 şi 16:00 UTC. 
 
 

Cantităţile de precipitaţii acumulate într-o 
oră şi 3 ore, măsurate de radarul RDBB, sunt 
prezentate în figura 32. În zona Aschileu 
preciptaţiile acumulate într-o oră depăşesc       
76 l/m2 indicând astfel caracterul torenţial al 
ploilor din regiune, iar acumulările de 
precipitaţii pe 3 ore din aceaşi zonă depăşesc 
101 l/m2. 

În cursul după amiezii şi al nopţii au fost 
detectate un număr de 12 furtuni supercelulare 
de RDBB, 9 de RDOD şi numeroase furtuni 
multicelulare care au produs un număr mare de 
fenomene meteorologice severe.  

Ploi cu caracter torenţial au fost 
înregistrate la: Mesteacănu (judeţul Sălaj)     
63.8 l/m2, Moisei (judeţul Maramureş) 34.3 l/m2, 
Negreşti Oaş (judeţul Satu Mare) 29.5 l/m2. 
Intensificări de vânt de 20 m/s la Bistriţa, 19 m/s 
la Ocna Şugatag, 18 m/s la Zalău şi 17 m/s la 
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Cluj Napoca. În căderile de grindină semnalate 
de staţiile meteorologice diametrele erau 
cuprinse între 6 şi 16 mm: 6 mm la Zalău, 9 mm 
la Vlădeasa 1800 şi Huedin, 12 mm la Dej şi   
16 mm la Vlădeasa 1400.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 32. (a) Cantităţile de precipitaţii acumulate      
într-o oră măsurate de RDBB la ora 15:03 UTC în 

10.06.2012; (b) Cantităţile de precipitaţii acumulate 
în 3 ore măsurate de RDBB la ora 15:09 UTC          

în 10.06.2012. 
 
 

Descărcări electrice puternice nor-sol au 
fost înregistrate în judeţul Satu Mare unde 25 de 
comune au rămas fără curent electric, motiv 
pentru care în comunele în care existau secţii de 
votare numărarea voturilor a fost oprită (Ziarul 
Adevărul, 11 iunie 2012). 

Grindină de mari dimensiuni a fost 
observată la Belfir, judeţul Bihor (Timiş 
Online), figura 33a. În municipiul Satu Mare     
a căzut grindină de mari dimensiuni timp de      
5 minute care a acooperit șoselele din oraş 
(Ziarul Adevărul; Antena 3, 11 iunie 2012 ora 

06:31), figura 33b. Din aceleaşi surse: ploaie 
torenţială la Dej, drumuri şi case inundate, 
copaci doborâţi; drumul naţional 7A blocat de 
ape; trafic feroviar între Deva şi Arad întrerupt, 
trenuri blocate în gări. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 33. (a) Grindină de mari dimensiuni la Belfir, 
judeţul Bihor, în 10.06.2012; (b) Grindină în 

municipiul Satu Mare în 10.06.2012 
 

În judeţul Cluj au fost avariate 2 linii      
de înaltă tensiune, Gherla-Gădălin şi Câmpia 
Turzii-Gligoreşti, lăsând 9 localităţi fără curent 
electric: Căian, Luna, Cămăraşu, Suatu, 
Apahida, Corpadea, Petreştii de Jos, Geaca şi 
Fizeşu Gherlii (Cluj Online). 

În judeţul Bistriţa Năsăud 40 de localităţi 
au rămas fără curent electric, afectând şi 
procesul de numărare a voturilor (City News). 

 
4.3. Sintetizarea rezultatelor obţinute 

prin cele două studii de caz 
 
Ambele jeturi de nivel jos au evoluat în 

situaţii prefrontale, în faţa unui front rece, pe 
partea posterioară a unei dorsale calde, şi 
ambele au fost asociate cu jeturi din troposfera 
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superioară. La ora 00:00 UTC jetul din             
26 septembrie 2010 avea direcţia din sud şi 
viteza maximă de 18.5 m/s la altitudinea de 
1822 m, iar jetul din 10 iunie 2012 la ora    
00:00 UTC avea direcţia din sud-vest cu viteza 
maximă de 14.5 m/s la 2777 m.  

În cursul zilei din 26 septembrie, la 
nivelul izobaric de 850 hPa, nivelul standard   
cel mai apropiat de altitudinea vântului maxim 
de la ora 00:00 UTC, jetul a slăbit în intensitate 
şi s-a deplasat către est (fig. 34 a-d) odată cu 
avansarea frontului rece şi a dorsalei calde din 
faţa sa. Doar la ora 18:00 UTC se vede o uşoară 
creştere a vitezelor de la 7-10 m/s la 9-12 m/s în 
zonele centrale şi de nord-vest. 

Aceeaşi evoluţie a avut jetul de nivel jos   
şi la nivelul de 925 hPa, a slăbit în intensitate    
şi s-a deplasat către est. Astfel în vestul ţării la 
ora 12:00 UTC, la acest nivel, vitezele scad de  
la 13-14 m/s la sub 7 m/s (fig. 35a-d). La nivelul 
de 700 hPa se observă o evoluţie similară a 
jetului, deplasarea către est şi scăderea 
intensităţii de la 15-16 m/s la ora 00:00 UTC la     
9-12 m/s (neprezentat aici). Astfel în vestul  
țării, la nivelele joase, alimentarea cu umezeală 
şi aer cald dinspre bazinul mediteranean s-a 
redus substanţial. După amiaza, această 
diminuare a alimentării cu umezeală şi aer cald a 
condus la diminuarea gradului de instabilitate 
atmosferică în regiunile centrale şi nord-vestice. 

 

        
(a)                                                                (b) 

 

         
(c)                                                                           (d) 

Figura 34. Direcţia şi viteza vântului la nivelul de 850 hPa în data de 26.09.2010, la ora  
(a) 00 UTC, (b) 06 UTC, (c) 12 UTC şi (d) 18 UTC 
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Jetul de nivel jos din 10 iunie a persistat 
în cursul zilei şi al serii, atât ca poziţie cât şi în 
intensitate şi în direcţie, întrucât frontul rece din 
spatele său a încetinit, componenta zonală a 
vitezei sale ajungând aproape de zero, iar 
dorsala caldă din faţa sa şi-a menţinut poziţia    
şi intensitatea. Astfel în nord-vestul ţării, la 
nivelul izobaric standard de 700 hPa, cel mai 
apropiat nivel standard de altitudinea vântului 
maxim de la ora 00:00 UTC, poziţia şi direcţia 
jetului nu   s-au modificat esenţial (fig. 36 a-d), 
iar viteza maximă la acest nivel s-a menţinut la 
valorile de 11-14 m/s, şi în  cursul  după  amiezii 

  

 

şi al serii s-a intensificat uşor la 13-15 m/s    
(fig. 36 d).  

În cursul zilei, la nivelul de 850 hPa    
jetul s-a intensificat în nord-vestul României. 
Vitezele maxime la acest nivel au crescut de la 
sub 7 m/s la ora 00:00 UTC la peste 10 m/s la 
ora 18:00 UTC (fig. 37a-d). Se poate observa   
că în nord-vestul ţării poziţia şi direcţia jetului 
nu au suferit modificări esenţiale. Aceeaşi 
evoluţie a avut loc şi la nivelul de 925 hPa,  
unde viteza maximă a crescut de la sub 7 m/s la 
ora 00:00 UTC la 8-10 m/s la ora 18:00 UTC 
(neprezentat aici). 

 

        
(a)                                                                          (b) 

         
(c)                                                                                (d) 

Fig. 35. Direcţia şi viteza vântului la nivelul de 925 hPa în data de 26.09.2010, la ora  
(a) 00:00 UTC, (b) 06:00 UTC, (c) 12:00 UTC şi (d) 18:00 UTC 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 36. Direcţia şi viteza vântului la nivelul de     
700 hPa în data de 10.06.2012, la ora (a) 00:00 UTC, 

(b) 06:00 UTC, (c) 12:00 UTC şi (d) 18:00 UTC 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 37. Direcţia şi viteza vântului la nivelul de     
850 hPa în data de 10.06.2012, la ora (a) 00:00 UTC, 

(b) 06:00 UTC, (c) 12:00 UTC şi (d) 18:00 UTC 
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Persistenţa poziţiei jetului de nivel jos şi 
intensificarea acestuia în cursul zilei a permis 
transportul continuu al umezelii şi al aerului cald 
dinspre bazinul mediteranean către regiunile 
noastre, asigurând astfel alimentarea continuă a 
furtunilor cu aer cald şi umed. Totodată, 
creşterea vitezelor în straturile inferioare a 
condus la creşterea forfecării verticale în    
aceste straturi întensificând astfel activitatea 
convectivă prin producerea unui lifting 
suplimentar. 

De asemenea, persistenţa poziţiei jetului 
de nivel jos a favorizat naşterea efectelor de  
tren în deplasarea ecourilor radar şi astfel 
acumularea unor cantităţi de precipitaţii 
însemnate. Această persistenţă de poziţie şi 
direcţie a jetului şi tendinţa de intensificare au 
contribuit la organizarea furtunilor în sisteme 
convective mezoscalare. 

 Un alt factor important în generarea 
mişcărilor verticale ascendente/descendente  
este poziţia jetului din troposfera superioară   
faţă de zona de interes. Utilizând teoria 
cadranelor în jurul nucleului de vânt maxim:    
în cadranul din partea posterioară dreapta,   
adică în cadranul drept al regiunii de intrare 
(Entrance Region), şi în cadranul stâng al 
regiunii de ieşire (Exit Region) avem advecţie 
de vorticitate pozitivă ceea ce implică mişcări 
verticale ascendente şi creşterea potenţialului de 
producere a fenomenelor de vreme severă. În 
cadranul stâng al regiunii de intrare şi în 
cadranul drept al regiunii de ieşire avem 
advecţie de vorticitate negativă ceea ce implică 
mişcări verticale descendente şi diminuarea 
potenţialului de producere a fenomenelor de 
vreme severă. 

În figura 38a şi b este prezentat jetul din 
troposfera superioară, la nivelul de 250 hPa, din 
26 septembrie 2010 la orele 06 şi 12:00 UTC. Se 
vede că la ora 06:00 UTC sud-vestul şi vestul, 
iar la ora 12:00 UTC nordul şi centrul României 
se află în cadranul drept al regiunii de intrare  
ceea ce implică creşterea potenţialului de vreme 
severă. 

Analog, în figura 38c şi d este prezentat 
jetul de la nivelul de 250 hPa, din 10 iunie 2012 
la orele 12 şi 18:00 UTC. Se poate constata că în 
ambele imagini jumătatea vestică a României se 
află în cadranul drept al regiunii de intrare ceea 
ce implică mişcări verticale ascendente şi 
creşterea potenţialului de vreme severă. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 38. Direcţia şi viteza vântului la nivelul de     
250 hPa în data de 26.09.2010, la ora (a) 06:00 UTC, 

(b) 12:00 UTC, şi în data de 10.06.2012 la ora 
 (c) 12:00 UTC şi (d) 18:00 UTC 
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Astfel în ambele situaţii de jet de nivel jos 
poziţia jetului din troposfera superioară a 
favorizat creşterea potenţialului de vreme 
severă. 

Cele două situaţii de jet de nivel jos 
analizate diferă în mod deosebit prin aria şi 
intensitatea fenomenelor de vreme severă 
înregistrate. 

În 26 septembrie 2010 cerul a fost mai 
mult noros tot timpul zilei. Stratificarea termică 
la ora 00:00 UTC era stabilă şi indicii de 
instabilitate indicau o probabilitate redusă de 
formare a fenomenelor convective, cu excepţia 
indicelui PW şi a forfecării verticale de viteză 
DLS care indicau cu o probabilitate mare 
declanşarea convecţiei adânci şi formarea 
furtunilor severe (tabelul 4). Nu s-au format 
furtuni supercelulare, deşi forfecarea de viteză  
şi de direcţie în stratul 0-2 km era însemnată, la 
fel şi forfecarea în stratul 0-6 km. Nu s-au 
semnalat nici fenomene meteorologice severe, 
cu excepţia intensificărilor de vânt. Însă 
prezenţa jetului, chiar dacă era în slăbire în 
prima parte a zilei, în combinaţie cu efectele 
orografice şi umezeala ridicată, precum şi cu 
poziţia jetului din troposfera superioară au 
furnizat suficientă ascensionare pentru o 
activitate convectivă moderată. 

Aversele de ploaie însoţite şi de 
descărcări electrice, înregistrate pe arii extinse, 
nu au avut caracter torenţial. Grindina de mari 
dimensiuni, dar şi de dimensiuni mai mici, a  
fost detectată de radar dar nu a fost observată   
de staţiile meteorologice şi pluviometrice. 

În schimb în cazul din 10 iunie 2012, în 
contextul unei instabilităţi condiţionale, toţi 
indicii de instabilitate indicau o probabilitate 
ridicată de producere a fenomenelor convective 
severe (tabelul 4). Convecţia s-a declanşat     
spre amiază, după destrămarea inversiunii din 

straturile de lângă sol. S-a arătat că declanşarea 
convecţiei a fost favorizată de prezenţa jetului 
de nivel jos în combinaţie cu efectele orografice 
generate pe pantele cu expunere sud-vestică.    
S-au format supercelule şi furtunile s-au 
organizat în sisteme mezoscalare convective.   
În cursul după amiezii şi în prima parte a nopţii 
s-a produs toată gama fenomenelor meteo-
rologice severe, cu excepţia tornadelor şi inun-
daţiilor rapide. Staţiile meteorologice, posturile 
pluviometrice şi mass-media pe arii extinse au 
semnalat ploi torenţiale, descărcări electrice 
puternice nor-sol, grindină de mari dimensiuni şi 
intensificări de vânt  cu aspect de vijelie.  

 
 

5. CONCLUZII 
 

A fost realizată o climatologie locală a jeturilor 
de nivel jos utilizând sondajele aerologice de    
la Cluj Napoca din perioada 1 ianuarie 1973 – 
24 octombrie 2012. Rezultatele obţinute reflectă 
caracteristicile statistice ale jeturilor din centrul 
şi nord-vestul României. Au fost determinate 
principalele caracteristici ale acestora: frecven-
ţele de apariţie diurnă, lunară, sezonieră şi 
anuală. Au fost puse în evidenţă altitudinea, 
direcţiile şi vitezele cele mai frecvente ale 
acestora în regiunea de nord-vest a ţării.  

Rezultatele arată că jeturile cu vânt 
maxim mai mare sau egal cu 7 m/s – vânt cu 
viteze moderate la tare – sunt prezente în   
35.6% din totalul de 21753 de sondaje analizate, 
iar cele cu vânt maxim mai mare sau egal cu    
12 m/s – vânt tare – în 5.6% din sondaje.  

Jeturile cu viteze maxime mai mari sau 
egale cu 7 m/s detectate în sezonul rece 
reprezintă 52.8% din jeturile identificate în 
această categorie, iar cele din sezonul cald 
47.2%. Distribuţia pe luni prezintă un minim   

 
Tabelul 4. Parametrii principali de instabilitate furnizaţi de sondajele aerologice de la Cluj Napoca 

din 26.09.2010 şi 10.06.2012, ora 00:00 UTC 
 

Data 
CAPE 
(J/kg) 

CIN 
(J/kg) 

SI 
(°C) 

LI 
(°C) 

KI 
(°C) 

VT 
(°C) 

PW 
(l/m2) 

Forfecare de 
viteză 0-6 km 

(m/s/6km) 

Forfecare de 
direcţie 0-2 km 

(°/2 km) 

26.09.2010 0 0 4.8 6.1 28.1 22.7 31.9 18.5 70 

10.06.2012 885 221 –5.1 –4.6 34.7 32 32.6 16.0 45 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 

 
 

 36

de 7.1% din jeturi în lunile august şi septembrie, 
şi un maxim de 9.3% în luna martie. Direcţiile 
predominante ale vitezei maxime sunt din 
sectorul NV cu 25.5 % şi V cu 25.2%, urmate  
de sectorul SE cu 13.3% şi sectorul S cu 10.0% 
din jeturi. Cele mai puţine jeturi au fost detectate 
din sectorul NE cu 2.9% şi E cu 4.7%, urmate de 
sectorul N cu 6.5%. 

Cele mai multe dintre jeturi, 29.5%, apar 
în intervalul de înălţimi 2400-2700 m AGL, 
18.1% în intervalul 900-1200 m şi 12.2% între 
300-600 m. Majoritatea jeturilor au viteze 
cuprinse între 7 şi 11 m/s, cu frecvenţa maximă 
de 31.2% a jeturilor cu viteze de 7-8 m/s. Viteza 
medie a jeturilor detectate este de 11.9 m/s, şi 
7.2% dintre ele au viteze de peste 20 m/s. Pe 
măsură ce cresc vitezele numărul jeturilor 
detectate scade. Au fost detectate 4 jeturi cu 
viteze mai mari decât 42 m/s. 

Din totalul jeturilor cu viteze maxime mai 
mari sau egali cu 12 m/s, 66.2% apar în 
semestrul rece al anului (octombrie-martie) şi 
aproape de două ori mai puţine, 33.8%, în 
semestrul cald. Cea mai mică frecvenţă de 
apariţie, de 3.8%, a fost înregistrată în luna    
iulie, iar cea mai mare, de 12.5%, în lunile de 
iarnă, cu câte 12.5% în decembrie, ianuarie şi 
februarie.  

Jeturile cu altitudinea vântului maxim     
la sub 1000 m MSL reprezintă 15.1%, adică 
1168 de jeturi din cele 7734. Au direcţiile 
predominante din NV cu 39.8%, din SE cu 19% 
şi din V cu 17.3% din cele 1168 de jeturi. În 
semestrul rece au fost detectate 42.5%, iar în 
semestrul cald 57.4%. Formarea lor este 
favorizată de canalizări orografice, de vânturi de 
vale şi de pantă, de baroclinicitate generată de 
neuniformităţile suprafeţei subiacente. Existenţa 
unui gradient baric paralel cu axa văilor poate 
favoriza formarea şi intensificarea jeturilor din 
această categorie. 

Datele de observaţii ale unei singure staţii 
aerologice, cu o rezoluţie temporală redusă, nu 
permit estimări legate de extinderea şi distribuţia 
spaţială a jeturilor. Cu toate acestea, datele de 
observaţii au permis realizarea unei climatologii 
locale care prezintă caracteristicile principale ale 
jeturilor de nivel jos din nord-vestul României, 
conţinând informaţii utile în diverse domenii ca: 
prognoza vremii, protecţia navigaţiei aeriene, 
îndustria energiei eoliene şi dispersia poluanţilor 
atmosferici. 

Pentru a pune în evidenţă legătura dintre 
jeturile de nivel jos şi dezvoltarea fenomenelor 
meteorologice severe au fost elaborate două 
studii de caz detaliate.  

Cele două cazuri de jet, din 25-26 septem-
brie 2010 şi 09-10 iunie 2012, diferă prin gradul 
de instabilitate al mediului în care au evoluat. 
Jetul din septemrie 2010 a evoluat într-un mediu 
cu instabilitate slabă la moderată, iar cel din 
iunie 2010 într-un mediu cu instabilitate 
pronunţată. Concluziile cele mai importante ale 
studiilor de caz sunt formulate mai jos. 

Jeturile de nivel jos: 

 au un rol important în iniţierea şi susţinerea 
convecţiei. În zonele cu teren accidentat 
acest rol este mult mai accentuat; 

 prin convergenţa generată în faţa nucleului  
de vânt maxim induce un lifting 
suplimentar, contribuind astfel creşterea 
gradului de severitate ale furtunilor. 

 persistente ca poziţie şi direcţie generează 
efect de tren în deplasarea furtunilor 
convective, contribuind la acumularea unor 
cantităţi de precipitaţii însemnate; 

 persistente ca poziţie şi direcţie, cu viteze 
maxime de peste 12 m/s, sunt capabile de a 
organiza furtunile convective în MCS-uri; 

 în slăbire conduc la slăbirea convergenţei   
din faţa nucleului de vânt maxim şi la 
descreşterea forfecării verticale a vântului 
diminuând astfel potenţialul de vreme 
severă. În particular, slăbirea sau disiparea 
jeturilor de nivel jos au un rol important în 
disiparea MCS-urilor;  

 asociate cu jeturi din troposfera superioară 
favorizează dezvoltarea furtunilor convec-
tive severe şi menţinerea acestora în cursul 
nopţii; 

 din sectorul S şi SV cu viteze de peste         
12 m/s, asociate sistemelor sinoptice, pot 
transporta mase de aer cald şi umed dinspre 
Marea Mediteraneană către regiunile noastre 
contribuind astfel la crearea şi intensificarea 
condiţiilor favorabile dezvoltării furtunilor 
convective; 

Rezultatele obţinute pot fi utilizate în 
prognoza fenomenelor convective pe scurtă şi 
medie durată şi în nowcasting, în combinaţie cu 
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produsele modelelor numerice de prognoză 
pentru nivelele izobarice standard de 925, 850 şi 
700 hPa. În particular, tendinţele evoluţiei 
jeturilor de nivel jos prognozate de modelele 
numerice pot fi folosite ca indicatori pentru 
intensificarea sau slăbirea sistemelor convective 
mezoscalare. 

Jeturile de nivel jos au un rol important  
în energetica atmosferei: transportă masă, 

umezeală şi poluanţi dintr-o locaţie în alta. La 
rândul lor, aceste procese de transport afectează 
aspectul local al vremii şi clima. 

Rezultatele obţinute privind caracteris-
ticile statistice ale jeturilor de nivel jos, precum 
şi concluziile studiilor de caz, subliniază rolul 
important ale jeturilor în evoluţia fenomenelor 
meteorologice severe în regiunile de nord-vest şi 
centrale ale României. 
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Rezumat: Generarea unui ansamblu multi-model se realizează prin colectarea prognozelor 
numerice obținute prin integrarea unor modele deterministe, toate fiind valabile la același moment 
de timp. 
În acest studiu sunt prezentate rezultatele ansamblului multi-model generat, pentru domeniul 
României, prin utilizarea prognozelor modelelor ALARO și COSMO integrate în regim 
operațional în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Prin această metodă s-au luat în 
considerare incertitudinile ce apar atât în descrierea stării inițiale a modelului, cât și în descrierea 
propriu-zisă a evoluției sistemului atmosferic. Cele două modele numerice utilizează condiții 
inițiale și la limita domeniului de integrare diferite, parametrizări fizice (în particular scheme de 
convecție diferite) și scheme numerice de discretizare diferite. 
Într-o primă etapă au fost utilizați 4 membri obținuți din integrările de la ora 00:00 UTC din ziua 
curentă și cea precendentă ale celor două modele. În cea de-a doua etapă au fost adăugate 
integrările de la ora 12:00 UTC din ziua anterioară și din urmă cu două zile, numărul membrilor 
fiind crescut la 8. Rezultatele obținute în urma verificării efectuate prin comparație cu valorile 
măsurate la 157 stații synop din România, pentru intervalul 01.07 – 31.08.2016 cu anticipație până 
la 30 de ore de prognoză, sugerează că prin creșterea numărului de membri, de la 4 la 8, ansamblul 
multi-model nu aduce informații suplimentare pentru prognoza vremii. 
Pentru a exemplifica soluția dată de ansamblul multi-model în cazul prognozei precipitațiilor, a 
fost analizat episodul din 15 iulie 2016, când au fost înregistrate cantități însemnate de precipitații 
în zona munților Banatului (peste 100 l/mp). În urma experimentelor realizate s-a constatat că se 
ajunge la o saturație a numărului de membri la 4, membrii proveniți de la același model (ALARO 
sau COSMO) fiind corelați între ei. Efectul acestei corelații este vizibil în calculul împrăștierii 
ansamblului, diferența dintre cele două ansambluri fiind aproape nesemnificativă pentru parametrii 
studiați. 
  
Cuvinte cheie: prognoză numerică a vremii, ansamblul de prognoză, ansamblul multi-model. 
 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
Vremea reprezintă stări instantanee ale 
atmosferei și evoluții zilnice ale sistemelor 
sinoptice individuale. Starea fizică a atmosferei 
este într-o continuă schimbare, și într-un anumit 
loc, la un moment dat sau pentru o anumită 
perioadă de timp ea se caracterizează printr-un 
complex de procese și fenomene meteorologice, 
a căror desfășurare este determinată de interac-
țiunea lor, sub influența unei mulțimi de factori 
diferiți (Ștefan, 2004). 

Prognoza numerică a vremii, realizată 
prin intermediul unui model numeric, reprezintă 

predicția stării viitoare a atmosferei utilizând 
aproximațiile numerice ale ecuațiilor dinamice 
care descriu sistemul, pornind de la o stare 
inițială cunoscută a acestuia. Precizia cu care 
această stare a sistemului atmosferic este 
descrisă reprezintă un factor important în ceea 
ce privește calitatea prognozei numerice. Starea 
reală a atmosferei la un anumit moment de timp 
nu poate fi determinată cu exactitate. Sistemul 
atmosferic este un sistem dinamic neliniar ce are 
la bază principiile fizicii, care implică existența 
unor interacțiuni strânse între scările spațiale și 
temporale la care se lucrează. Neliniaritatea și 
instabilitatea curgerii aerului atmosferic vor 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 

 
 

 42

determina amplificarea micilor erori provenite 
din starea inițială dată, erori care vor afecta din 
ce în ce mai mult scările mai mari ale mișcării. 
În cele din urmă, câmpurile prognozate 
evoluează diferit față de cele reale (Holton, 
1996).  

Așadar, evoluția sistemului atmosferic 
este puternic dependentă de starea inițială a 
acestuia. Această caracteristică poartă numele de 
efect de fluture, descoperit de către Edward 
Lorenz în 1972: „mici variații ale condițiilor 
inițiale datorate, de exemplu, bătăii de aripi a 
unui fluture, undeva pe glob, poate să conducă 
în viitor la modificări dramatice ale stării vremii, 
în altă parte pe glob”. Un exemplu simplu care 
demonstrează sensibilitatea sistemelor neliniare 
la condițiile inițiale se poate observa în figura 1. 

 

 

Fig. 1.   Evoluția unui sistem neliniar pornind de la 
două stări inițiale diferite 

 
 
Considerând ecuația iterativă: 

xn+1 =xn
2− 2

,  

și două soluții inițiale foarte puțin diferite: 

   x0 = 0,4000   și   x0 = 0,4001,  

se poate observa că diferențe din ce în ce mai 
mari încep să apară încă de la cea de-a 10-a 
iterație.  Mici variații ale stărilor inițiale pot 
conduce la diferențe din ce în ce mai mari în 
timp (bifurcarea soluțiilor). 

În consecinţă, primul tip de eroare care 
influențează calitatea prognozei numerice este 
dat de imperfecțiunea descrierii stării inițiale 
într-un model numeric. Unele dintre cele mai 
simple erori ce apar în descrierea stării inițiale 
sunt cauzate de lipsa observaţiilor în anumite 
zone ale globului, în special deasupra oceanelor. 
Pe de altă parte, calitatea prognozei numerice 
poate fi afectată și de imperfecțiunea modelului 

însuși. Chiar dacă starea inițială a atmosferei ar 
fi redată cu exactitate, imperfecțiunile din 
descrierea modelului conduc către o prognoză 
diferită de evoluția reală a sistemului atmosferic. 
Pe de altă parte, presupunând că modelul ar fi 
perfect, erorile mici din descrierea stării inițiale 
duc către același rezultat.  

 
 
2.  ANSAMBLUL DE PROGNOZĂ 
 
În vederea minimizării impactului erorilor 

ce apar atât în descrierea stării inițiale cât și a 
modelului însuși, una dintre soluții este folosirea 
tehnicii ansamblului de prognoză. Ansamblul  
de prognoză reprezintă un set de integrări ale 
unui model numeric determinist în vederea 
evaluării incertitudinilor cauzate de erorile din 
condițiile inițiale și din descrierea propriu zisă a 
modelului. Incertitudinile ce apar în prognoza 
numerică sunt caracterizate în mare măsură de 
diversitatea soluțiilor, numită şi împrăştierea 
ansamblului (Zhu, 2005). 

 
2.1. Generalități 
 
Tehnica ansamblului de prognoză a fost 

introdusă pentru generarea ansamblurilor 
globale încă de la începutul anilor '90 în       
două dintre cele mai importante centre de 
prognoză  a vremii, NCEP (National Centers   
for Environmental Prediction) și ECMWF 
(European Center for Medium range Weather 
Forecasting) (Molteni et. Al, 1996). O lungă 
perioadă de timp, această tehnică a fost utilizată 
numai pentru ansambluri globale și pentru 
prognoza pe durată medie. Mai târziu, din 
necesitatea de a surprinde fenomenele severe 
care nu pot fi observate la scară mare, la NCEP 
a fost integrat în regim operațional primul 
ansamblu de prognoză bazat pe modele 
numerice pe arie limitată.  

 
2.2. Ansamblul multi-model din cadrul 

Administrației Naționale de Meteorologie 
 
Disponibilitatea modelelor deterministe 

ALARO și COSMO, integrate în regim 
operațional în cadrul Administrației Naționale 
de Meteorologie, a făcut posibilă generarea unui 
ansamblu multi-model. Aceasta este cea mai 
simplă tehnică de obținere a unui ansamblu de 
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modele, pentru că se bazează pe prognozele deja 
obținute în urma integrării celor două modele 
deterministe şi necesită o putere de calcul mică. 

 
2.2.1. Modelul ALARO 
  
Modelul numeric ALARO a fost conceput 

ca o versiune a modelului pe arie limitată 
ALADIN („Aire Limitee Adaptation dynamique 
Developpement InterNational”), inițial pentru    
a fi integrat la rezoluții în jur de 5 km, în         
așa numita "zonă gri". Această „zonă gri”   
ridică probleme deosebite, deoarece convecția 
profundă nu poate fi pe deplin rezolvată la   
scara modelului dar nici complet parametrizată. 
Modelul ALARO  (Gerard et al., 2009) este un 
model modular și flexibil, în care diferitele 
scheme de parametrizare ale proceselor fizice 
pot fi schimbate cu ușurință. Alegerea tipurilor 
de parametrizări  a fost și este orientată către 
scheme care să-i confere  modelului un caracter 
multiscalar, acesta putând fi integrat pentru o 
gamă destul de largă de rezoluții. 

 Modelul numeric ALADIN/ALARO 
este integrat în regim operațional în cadrul 
Administrației Naționale de Meteorologie din 
anul 1997. Începând din 2010 s-a trecut la 
versiunea ALARO. Acesta este integrat de 4 ori 
pe zi, cu o anticipație de până la 78 de ore, pe un 
domeniu ce acoperă zona României (fig. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2. Domeniul de integrare – modelul ALARO 
 
Caracteristicile modelului ALARO 

operațional în cadrul Administrației Naționale 
de Meteorologie: 

 condițiile inițiale și la limită cu o frec-
vență de 3 ore sunt furnizate de către 
modelul global ARPEGE; 

 rezoluția orizontală este de 6.5 km, cu 
240 x 240 puncte de grilă; 

  60 de niveluri verticale; 
  pasul de integrare în timp este de 240 s; 
 frecvența de eșantionare a ieșirilor 

modelului este de o oră. 
 
2.2.2. Modelul COSMO 
 
Modelul nehidrostatic COSMO a fost 

dezvoltat inițial la Deutscher Wetterdienst 
(DWD), dezvoltările ulterioare fiind realizate   
în cadrul consorțiului COSMO (Consortium   
for Small-Scale Modeling) și a fost orientat  
către aplicații la scara mezo-β și mezo-γ, unde 
efectele nehidrostatice încep să joace un rol 
esențial în evoluția mișcărilor atmosferice. 
Ecuațiile modelului sunt formulate în 
coordonate orizontale geografice rotite, folosind 
o grilă de tip Arakawa-C și o coordonată 
verticală generalizată ce urmărește orografia cu 
o grilă verticală de tip Lorentz. 

Modelul numeric COSMO este integrat în 
regim operațional în cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie din 2005, de 4 ori pe 
zi, cu o anticipație de până la 78 de ore, pe un 
domeniu ce acoperă zona României (fig. 3). 

Fig. 3. Domeniul de integrare – modelul COSMO 
 
Caracteristicile modelului COSMO 

operațional în cadrul Administrației Naționale 
de Meteorologie:   
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 condițiile inițiale și la limită cu o 
frecvență de 3 ore sunt furnizate de 
către modelul global ICON; 

  rezoluția orizontală este de 7 km, cu  
201×177 puncte de grilă; 

  40 de niveluri verticale; 
  pasul de integrare în timp este de 45 s;  
 frecvența de eșantionare a ieșirilor 

modelului este de o oră. 
 

2.2.3. Caracteristicile ansamblului multi-
model 

 
 Utilizarea ieşirilor celor două modele 

numerice (ALARO și COSMO), cu diferite 
anticipaţii (valabile la acelaşi moment de timp) a 
condus la obținerea unui ansamblu multi-model 
pe un domeniu ce acoperă România (fig. 4). 

Fig. 4. Domeniul ansamblului 
 
 
 Pentru generarea ansamblului multi-

model a fost necesar ca datele de ieșire ale   
celor două modele să fie codificate în acelaşi 
format, GRIB. Acest format este folosit în 
domeniul meteorologiei pentru a arhiva 
informaţii legate de parametrii meteorologici 
prognozaţi de modelele numerice în puncte de 
grilă. Fiecare punct de grilă este georeferenţiat, 
în interiorul fișierului GRIB existând informaţii 
privind latitudinea, longitudinea şi altitudinea 
fiecărui punct. În fişierele GRIB, valorile 
câmpurilor meteorologice pot fi codificate în 
diferite proiecţii (proiecţie geografică regulată 
latitudine-longitudine, proiecţie Lambert, 
proiecţie rotită, etc).   

Modelul ALARO este integrat în proiecţie 
Lambert, iar post-procesările acestuia  sunt în 

proiecţie geografică regulată latitudine-
longitudine. Fişierele în format GRIB sunt 
obţinute cu ajutorul utilitarului PROGRID, 
specific modelului ALADIN/ALARO.  

 Modelul COSMO este integrat în 
coordonate orizontale geografice rotite, post-
procesările acestuia în format GRIB fiind tot 
într-o grilă rotită. Pentru obţinerea fişierelor 
GRIB într-un format de coordonate latitudine – 
longitudine geografice a fost necesară o 
prelucrare a datelor prin utilizarea pachetului 
FIELDEXTRA, specific modelului COSMO.   

 În urma post-procesării ieșirilor mode-
lului ALARO, fișierele au o rezoluţie de            
0.06 x 0.085 grade (201 x 201 puncte de grilă), 
iar cele ale modelului COSMO au rezoluţia de 
0.0625 x 0.0625 grade (251 x 197 puncte de 
grilă). Decuparea celor două domenii, pentru 
obţinerea unui domeniu comun, a fost realizată 
cu ajutorul utilitarului BILINGRB de la     
NCEP (National Centers for Environmental 
Prediction). Rezoluţia noului domeniu este de 
0.0625 x 0.085 grade (118 x 81 puncte de grilă). 
Pentru extragerea parametrilor utilizați în 
ansamblul  multi-model a fost utilizat pachetul 
“grib_api” dezvoltat la Centrul European 
(ECMWF).  

 Pentru generarea ansamblului de prog-
noză, inițial au fost folosiți 4 membri, obținuți 
din integrările de la ora 00:00 UTC ale celor 
două modele (tabelul 1). Prin adăugarea 
integrărilor de la ora 12:00 UTC, numărul 
acestora a fost crescut la 8 (tabelul 2). 

 
Tabelul 1. Ansamblul  multi – model 

obținut din prognozele: zilei actuale – integrarea 
00:00 UTC – pentru ALARO (membrul 1) și 
COSMO (membrul 2) și a celei precedente – 
integrarea 00:00 UTC – pentru ALARO 
(membrul 3) și COSMO (membrul 4). 
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Tabelul 2. Ansamblul  multi – model obținut 
din prognozele: zilei actuale – integrarea     
00:00 UTC – pentru ALARO (membrul 1) și 
COSMO (membrul 2), a celei precedente – 
integrarea 00:00 UTC – pentru ALARO 
(membrul 3) și COSMO (membrul 4), și – 
integrarea 12:00 UTC – pentru  ALARO 
(membrul 5) și COSMO (membrul 6), și 
prognozele din urmă cu două zile – integrarea 
12:00 UTC –  pentru  ALARO (membrul 7) și 
COSMO (membrul 8). 

 
 

Cele două ansambluri au fost generate 
pentru diferiți parametri de suprafață: tempera-
tura aerului la 2 metri, presiunea redusă la 
nivelul mării, umezeala relativă  la 2 metri, 
viteza vântului la 10 metri și precipitațiile 
cumulate în 6 și 24 de ore, pentru care au fost 
calculate media, mediana și valorile maxime 
pentru fiecare punct de grilă. 

 
 

3. VERIFICAREA ANSAMBLULUI MULTI 
- MODEL 

 
Pentru a stabili numărul optim de membri ai 
ansamblului multi-model în scopul utilizării lui 
în activitatea operativă, prognozele celor două 
ansambluri au fost comparate cu observaţiile. 

Evaluarea acestora s-a realizat pentru o 
perioadă de două luni, 01.07.2016 – 31.08.2016, 
pentru anticipații de până la 30 de ore de 
prognoză. Au fost luate în considerare 
observaţiile provenite de la 157 de stații 
meteorologice de pe teritoriul României. 

Parametrii analizați  au fost: temperatura aerului 
la 2 metri (T2m), presiunea redusă la nivelul 
mării (MSLP), umezeala relativă  la 2 metri 
(RH2m), viteza vântului la 10m (W10m) și 
precipitațiile cumulate în 6 ore (PREC6h). 

 În vederea evaluării ansamblului multi-
model au fost utilizate următoarele scoruri de 
verificare: 

 eroarea medie (BIAS) – un BIAS 
pozitiv arată tendința de supraestimare a 
prognozării evenimentului, în timp ce un BIAS 
negativ reprezintă o subestimare a prevederii 
fenomenelor meteorologice;  

 eroarea medie pătratică (RMSE) – oferă 
o indicație asupra amplitudinii erorilor; valori  
mari ale RMSE indică amplitudini mari ale 
diferenţelor prognoză-observaţie; 

 împrăștierea ansamblului (SPREAD) – 
reprezintă diferența dintre fiecare membru în 
parte și media ansamblului; este în corelație cu 
eroarea medie pătratică; o împrăștiere mare 
implică un grad scăzut de predictibilitate, iar o 
împrăștiere mică conduce către un grad ridicat 
de predictibilitate; 

 procentul valorilor extreme – valori 
mult mai mari sau mult mai mici față de restul 
valorilor dintr-un set de date (prognoză-
observaţie); cu cât procentul valorilor extreme 
este mai mic, cu atât scorul este mai bun.  

 
 Scorul BIAS calculat pentru cele cinci 

câmpuri de suprafață este reprezentat în figura 5. 
Se poate observa că diferența dintre ansamblul 
multi-model cu 4 membri și cel cu 8 membri 
este nesemnificativă pentru următorii parametri: 
T2m, W10m și PREC6h. În ceea ce privește 
MSLP, valorile mai scăzute ale scorului pentru 
ansamblul cu 8 membri indică o performanţă 
mai bună a acestuia comparativ cu ansamblul  
cu 4 membri. Pentru RH2m, ansamblul cu         
8 membri este mai performant doar pentru orele 
de prognoză 12:00 și 18:00 UTC.  

Valorile RMSE indică amplitudini 
similare ale erorilor de prognoză pentru ambele 
ansambluri (fig. 6). Totuşi, diferențele foarte 
mici ale acestui scor calculat pentru MSLP 
favorizează ansamblul cu 4 membri. 

Împrăștierea ansamblului (SPREAD) 
pentru aceleași câmpuri meteorologice este 
reprezentată în figura 7. Se pot observa valori 
similare ale scorului în cazul celor două 
ansambluri, pentru toţi parametrii exceptând 
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RH2m. Împrăștierea mai mare a ansamblului cu 
4 membri pentru acest parametru indică o 
performanţă mai bună comparativ cu ansamblul 
cu 8 membri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. BIAS: ansamblul multi-model cu 4 membri 
(roșu) și ansamblul multi-model cu 8 membri (verde) 

pentru perioada 01.07 – 31.08.2016 pentru T2m, 
MSLP, RH2m, W10m și PREC6h. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. RMSE: ansamblul multi-model cu 4 membri 
(roșu) și ansamblul multi-model cu 8 membri (verde) 

pentru perioada 01.07.2016 – 31.08.2016 pentru 
T2m, MSLP, RH2m, W10m și PREC6h. 
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Fig. 7. SPREAD: ansamblul multi-model cu   
4 membri (roșu) și ansamblul multi-model cu  

8 membri (verde) pentru perioada 01.07.2016 – 
31.08.2016 pentru T2m, MSLP, RH2m, W10m și 

PREC6h. 
 
 

Pentru procentul valorilor extreme (fig. 8), 
se poate observa că pentru toate cele cinci 
câmpuri, se obțin mai puține valori de prognoză-
observație mult mai mari sau mult mai mici   
față de restul valorilor în cazul ansamblului cu   
8 membri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8. Procentul valorilor extreme: ansamblul multi-
model cu 4 membri (roșu) și ansamblul multi-model 
cu 8 membri (verde) pentru perioada 01.07.2016 – 
31.08.2016 pentru T2m, MSLP, RH2m, W10m și 

PREC6h 
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Deși procentul valorilor extreme are 
valori mai bune pentru ansamblu cu 8 membri, 
acesta nu oferă informații suplimentare față     
de cel cu 4 membri din punct de vedere 
probabilistic. Acest lucru se datorează faptului 
că ansamblul cu 8 membri nu are o împrăștiere 
(SPREAD) mai mare decât a celui cu 4 membri, 
iar diferența dintre valorile RMSE ale celor  
două ansambluri este aproape nesemnificativă 
(exceptând MSLP).  

 
 

4. STUDIU DE CAZ 
  
Pentru a argumenta faptul că prin creșterea 
numărului de membri (de la 4 la 8) nu se aduc 
îmbunătățiri suplimentare asupra prognozei,  
sunt prezentate soluțiile date de fiecare 
ansamblu multi-model în parte,  pentru câmpul 
de precipitații cumulate în 24 de ore, în cazul 
din 15 iulie 2016, când au fost înregistrate 
cantități însemnate de precipitații în zona 
munților Banatului  (peste 100 l/mp). De 
asemenea, au fost analizate și soluțiile date de 
media, mediana și valoarea maximă a fiecărui 
ansamblu de prognoză (valori ce au fost 
calculate pentru fiecare punct de grilă), acestea 
oferind un semnal în plus cu privire la 
producerea evenimentului ce a avut loc. 

În figura 9 este prezentată harta cu 
precipitații cumulate în 24 de ore (stații meteo, 
posturi meteo, posturi hidro, stații DESWAT, 
mozaic radar DESWAT), pentru intervalul 
15.07.2016, 06:00 UTC-16.07.2016,06:00 UTC. 

 

 
Fig. 9. Observații – cantitatea de precipitații 

cumulate în 24 de ore: 15.07.2016, 06:00 UTC – 
16.07.2016, 06:00 UTC 

 
 

Contextul sinoptic: 

Atât configurația barică de la sol, cât și 
cea din altitudine au fost favorabile producerii 
precipitațiilor însemnate cantitativ din zona 
munților Banatului (peste 100 l/mp).  

În analiza câmpului de presiune de la 
nivelul solului (fig. 10), se poate observa că 
partea de vest a Europei este dominată de 
dorsala anticiclonului Azoric extinsă către 
centrul continentului, cu un nucleu de 1030 mb 
poziționat pe vestul Franței. Restul Europei se 
află într-un câmp depresionar cu un nucleu 
foarte activ ce a fost asociat cu activitatea 
frontală, afectând nordul și nord-estul conti-
nentului. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 10. Analiza modelului ECMWF, 15.07.2016, 
00:00 UTC: presiunea redusă la nivelul mării și 

temperatura la 850 hPa (a) și vântul la 700 hPa (b) 
 
 
Teritoriul României se afla într-un câmp 

de presiune relativ scăzut, cu valori ale 
izobarelor cuprinse între 1010-1012 mb, în 
sectorul rece al sistemului frontal existent în 
vecinătatea țărilor nordice. De asemenea, poate 
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fi observată advecția sud-vestică a masei de aer 
cald și umed în straturile joase ale atmosferei 
(fig. 10 b). 

În figura 11 este reprezentat câmpul de 
precipitații (cumulate în 24 de ore) al ansam-
blului multi-model obținut folosind 4 membri 
(conform tabelului 1). Membrii 1 și 2 reprezintă 
membrii zilei curente, iar membrii 3 și 4 – 
membrii zilei anterioare ai modelelor numerice 
ALARO și COSMO. Pe rândul de jos al figurii 
sunt reprezentate soluțiile mediei, medianei și a 
maximului câmpului de precipitații. 

Se poate constata că, pentru acest caz, în 
care au fost folosiți 4 membri pentru generarea 
ansamblului multi-model, cantitățile de precipi-
tații înregistrate în zona munților Banatului au 
fost cel mai bine estimate de către membrul 3, 
însă acesta simulează cantități nerealiste și        
în zona Carpaților Orientali și de Curbură. 
Structura câmpului de precipitații este bine 
surprinsă de către membrul 2, însă acesta 
supraestimează ușor cantitatea de precipitații  
din zona judetului Dolj și introduce în mod 
artificial precipitații în zona județului Harghita 
(de asemenea, soluția oferită și de către 
membrul 4). Comparând cu observațiile, 
membrul 4 subestimează cantitatea de precipi-
tații în zona munților Banatului și simulează 
artificial un nucleu de precipitații în zona 
judeţului Suceava. Spre deosebire de soluția 
oferită de către membrul 3, banda de precipitații 
simulată de către membrul 1 este ușor 
„întârziată” spre vestul țării.   

 Media, mediana și valoarea maximă a 
parametrului analizat (fig. 11, rândul de jos) au 
fost calculate pentru fiecare punct de grilă 
utilizând toți cei patru membri ai ansamblului. 
Soluțiile date de media și mediana ansamblului 
multi-model au structuri asemănătoare, surprin-
zând câmpul de precipitații mai bine decât   
orice membru individual. Nucleul de precipitații 
înregistrat în zona munților Banatului este     
bine surprins ca locație și intensitate, iar 
precipitațiile introduse în mod artificial în    
zona județului  Dolj sunt diminuate. Valorile 
maxime (fig. 11, rândul de jos – dreapta), oferă 
o informație în plus, astfel se poate lua în 
considerare semnalul de producere a unui 
eveniment ce poate fi sever. 

În figura 12 este reprezentat câmpul de 
precipitații (cumulate în 24 de ore) al ansam-
blului multi-model ce cuprinde 8 membri 
(conform tabelului 2). Membrii 1 și 2 reprezintă 
prognozele zilei actuale, membrii 3, 4, 5 și 6 
prognozele zilei anterioare ale integrărilor de   
00:00 și 12:00 UTC, iar membrii 7 și 8 
prognozele din urmă cu două zile ale integrării 
de 12:00 UTC ale celor două modele numerice 
ALARO și COSMO. Pe rândul de jos al figurii 
sunt reprezentate soluțiile mediei, medianei și a 
maximului câmpului de precipitații pentru 
fiecare punct de grilă.  

Pentru cazul ansamblului cu 8 membri, în 
figura 12 se poate observa că structura câmpului 
de precipitaţii este suprinsă cel mai bine tot de 
către membrul 2. Membrii 3, 4, 5, 7  simulează 

 

Fig. 11. Precipitații cumulate în 24 de ore: 15.07.2016, 06:00 UTC – 16.07.2016, 06:00 UTC 
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destul de bine cantitățile de precipitații înregis-
trate în zona munților Banatului. 

Media și mediana oferă soluții 
asemănătoare ca și în cazul ansamblului cu 4 
membri, indicând faptul că în zona munților 
Banatului sunt posibile fenomene de vreme 
severă. În ceea ce privește valorile maxime 
pentru ansamblul cu 8 membri, acestea sunt 
mult mai mari decât pentru cel cu 4 membri 
(atingând chiar valori de 200 l/mp în zona 
munților Banatului). De asemenea, în acest caz, 
valorile maxime indică producerea unor 
fenomene ce pot fi severe pe o arie mai extinsă 
decât în cazul valorilor maxime ale ansamblului 
cu 4 membri, acesta din urmă fiind mai realist în 
raport cu observațiile. 

Atât din punct de vedere al verificării 
obiective (validare pentru două luni), cât și a 
celei subiective (studiu de caz), se observă că 
utilizând mai mult de 4 membri, ansamblul      
nu oferă informații suplimentare. În studiul 
realizat de Palmer et al., 2006, prin utilizarea 
prognozelor modelului determinist ECMWF     
s-a demonstrat că un ansamblu similar, cu mai 
mult de 5 membri obţinuţi din integrări la ore 

diferite (valide la acelaşi moment de timp) ale 
aceluiaşi model,  devine  incapabil să reprezinte 
incertitudinile ce apar în prognoza numerică.  

 
 

5. CONCLUZII 
 
Rezultatele obținute indică faptul că ansamblul 
multi-model obținut prin utilizarea a 8 membri 
nu aduce prea multe informații suplimentare  
față de cel cu 4 membri. În urma acestor 
experimente preliminare s-a constatat că se 
ajunge la saturația numărului de membri încă   
de la 4.  Membrii obţinuți din cele două modele 
sunt corelați (diferite anticipații), diferența 
dintre cele două ansambluri, din punct de  
vedere al împrăștierii, este nesemnificativă 
pentru aproape toți parametrii analizaţi. 

Având în vedere rezultatele obținute, pe 
viitor, sunt necesare și alte evaluări ale celor 
două sisteme de ansamblu (cu 4 și 8 membri) 
pentru diferite intervale de timp și mai multe 
studii de caz. De asemenea, se pot realiza 
experimente cu un ansamblu cu 6 membri. După 
stabilirea unei configurații optime, ansamblul 

 

 

Fig. 12. Precipitații cumulate în 24 de ore: 15.07.2016, 06:00 UTC - 16.07.2016, 06:00 UTC 
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multi-model va fi introdus în regim operațional, 
fiind deja realizate procedurile specifice de 
prelucrare a fișierelor modelelor numerice, 
necesare pachetelor de verificare și vizualizare 

dezvoltate în cadrul proiectului RC-LACE 
(Regional Cooperation for Limited Area 
Modelling in Central Europe) și Administrației 
Naționale de Meteorologie. 
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Rezumat: În cadrul acestui studiu am realizat o comparație între cantitățile de precipitații 
înregistrate de către stațiile meteorologice din interiorul arcului Carpatic în sezonul convectiv, 
zonă care reprezintă arealul deservit de radarul meteorologic Doppler WSR-98D din Bobohalma – 
județul Mureș, și cantitățile de precipitații estimate de către radar pe zona stațiilor meteorologice. 
Comparația s-a făcut atât la punct fix, considerat în platforma stației meteorologice, cât și ca 
valoare maximă, minimă și medie pe o suprafață de 25 km2 în jurul stațiilor, pentru a surprinde 
semnalele din imediata vecinătate a stației care în unele cazuri, din cauze ce țin de factori 
meteorologici (vânt, deplasare rapidă a norului etc.) sau de erori de scanare ale radarului (distanță 
crescută față de radar, beambroadening, superrefracție etc.) pot genera mici erori de poziționare a 
cantităților căzute. Au fost luate în calcul atât stații meteorologice de șes cât și de munte. Am 
calculat erorile medii, medii absolute și pătratice medii pe fiecare stație în parte și am realizat o 
distribuție spațială a erorilor apărute pentru a evidenția zonele cu subestimările și cu 
supraestimările radarului, legat de cantitățile de precipitații căzute.  
 
Cuvinte cheie: analiză precipitații, erori radar, evaluare ecouri. 
 
 

 
 

I. INTRODUCERE 
 
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze preci-
pitaţiile înregistrate în Transilvania în perioada 
2012-2016 pe durata sezoanelor considerate 
convective şi anume 01 aprilie – 31 octombrie, 
prin realizarea unui set de comparaţii între 
valorile înregistrate de staţiile meteorologice din 
interiorul arcului Carpatic care sunt în raza de 
scanare a radarului Doppler WSR-98D de la 
Bobohalma şi estimările radarului prin produ-
sele de precipitaţii. Au fost alese atât staţiile de 
şes, cât şi cele de munte, pentru a scoate în 
evidenţă diferenţele de estimare ale radarului în 
diverse cazuri. Au fost alese şi staţii mai 
apropiate de radar cum sunt Târgu Mureş, 
Dumbrăveni şi Blaj, unde presupunerea iniţială a 
fost că radarul nu va putea scana mereu întreaga 
coloană de apă asociată norului convectiv, cât şi 
staţii mai îndepărtate, unde iarăşi pot apărea 
erori de beam broadening (lărgirea fasciculului 
radar).  

Deşi sezonul 01 aprilie – 31 octombrie  
este considerat convectiv, în lunile aprilie şi 

octombrie, deseori întâlnim precipitaţii din nori 
stratiformi sau din mase mai reci de aer, care  
pot genera alt tip de informaţii radar, aşa că    
am decis efectuarea unor verificări suplimentare 
pe perioada mai-septembrie, când fenomenele 
orajoase sunt predominante.  

Obiectivul lucrării este acela de a 
evidenţia corelaţiile dintre valorile estimate de 
radar şi cele reale înregistrate de staţiile meteo, 
de a stabili plaja de eroare în care pot fi citite 
cantităţile estimate de radar şi de a găsi 
eventuale erori sistematice ce pot apărea la 
anumite staţii sau în anumite areale geografice, 
supraestimări sau subestimări. 

Scopul final este acela de a folosi 
informaţia în prognozele de tip nowcasting, 
pentru creşterea gradului de încredere în 
algoritmul de precipitaţii al radarului, de a 
identifica zonele în care e constant, fără 
fluctuaţii, şi evidenţierea eventualelor arii sau 
intervale de timp în care radarul nu estimează 
suficient de bine precipitaţiile, pentru o 
interpretare corectă a informaţiei în timp real şi 
de ce nu, pentru corecţii, dacă e cazul.  
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II. DESCRIEREA RADARULUI WSR-98D 
DE LA BOBOHALMA 

 
Radarul Doppler este unul din instrumentele 
principale în meteorologia actuală care asigură 
de câteva decenii o calitate sporită a obser-
vaţiilor legate de aria şi intensitatea preci-
pitaţiilor. Spre deosebire de primele radare 
apărute după al doilea război mondial, radarul 
Doppler măsoară schimbarea fazei radiaţiei 
electromagnetice emise de la un puls la altul, 
atunci când întâlneşte o ţintă meteorologică 
(picătură de apă sau cristal de gheaţă), sau alte 
ţinte non-meteorologice. 

Reţeaua Radar a Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie constă din cinci radare 
meteorologice în banda S, de tipul WSR-98D, 
situate în Bârnova, Medgidia, Bobohalma, 
Oradea şi Timișoara, instalate în perioada 2000-
2003, în cadrul proiectului SIMIN, plus 4 radare 
în bandă C în Bucureşti, Craiova, Baia Mare şi 
Oradea.  

Radarul WSR-98 D (Weather Survei-
llance Radar) este un model construit în China 
de către Metastar Radar Co., dar derivat din 
WSR-88 D care este operaţional în Statele  
Unite ale Americii. Modelul WSR-98 D aduce 
numeroase îmbunătăţiri faţă de modelul iniţial, 
atât pe linie hardware, cât şi software. 
Principalele avantaje constau în auto-calibrare, 
auto-monitorizare şi identificarea propriilor 
erori, ceea ce duce la un set mai precis de 
măsurători şi mai multă flexibilitate în faţa 
utilizatorilor. În plus, WSR-98D acordă o 
importanţă sporită eliminării ţintelor false.   

El produce o scanare completă a 
atmosferei la fiecare 6 minute, pe o rază de    
230 km şi pe elevaţiile de 0.5°, 1.5°, 2.4°, 3.4°, 
6.0°, 9.9°, dar poate merge până la 20° faţă de 
orizontală. 

O problemă a fost ridicată încă de la 
începutul folosirii radarelor şi anume aceea de 
”Ground Truthing”, şi anume de verificare la 
faţa locului a estimărilor date de către radar.  

Radarul măsoară trei mărimi de bază, din 
care apoi generează numeroase produse 
derivate. Produsele de bază sunt: reflectivitatea, 
viteza radială şi lărgimea spectrală (o măsură     
a dispersiei vitezei în unitatea de volum 
scanată). Principalele produse derivate sunt:  
VIL (Vertically Integrated Liquid) – care 
estimează coloana de apă prezentă pe verticală 

în aria considerată, Echo Tops – ce reprezintă 
înălţimea semnalului de 18 dBz a reflectivităţii 
(asociat de obicei cu înălţimea norului) şi 
produsele de estimare a cantităţii de precipitaţii 
căzute (One Hour Precipitation, Three Hour 
Precipitation, User Selectable Precipitation – 
care toate au la bază acumularea în timp a 
intensităţii precipitaţiilor obţinută din factorul  
de reflectivitate Z pe baza unor relaţii Z-R 
definite pentru diferite tipuri de nori predomi-
nanţi). Mai sunt şi alte produse derivate de   
mare importanţă în prognoză, cum ar fi: 
Mesocyclone (identifică rotaţiile mezociclonice 
în 2 sau 3 elevaţii consecutive în câmpul vitezei 
radiale deasupra aceleaşi zone), Tornado Vortex 
Signature (TVS – rotaţii intense pe areale 
înguste, cu viteze mari radiale, contrare, în 
pixeli alăturaţi), Hail Algoritm (prezenţa unor 
reflectivităţi importante, de peste 40 dBz, la 
altitudini de peste 0, respectiv –20 grade Celsius 
– valori ce trebuiesc introduse zilnic de către 
utilizator), Storm Tracking Info (identifică 
apariţia unor celule prin observarea prezenţei 
unor centroizi în câmpul reflectivităţii la diferite 
nivele consecutive de elevaţie în aceeaşi arie, 
urmărindu-le traiectoria), ce sunt vitale în 
prognoza de tip nowcasting 

Măsurarea precipitaţiilor de către staţiile 
meteorologice este supusă unor serii de incer-
titudini (Leroy, 2000) după cum urmează: 

 Principala cauză o reprezintă vântul puternic. 
Pe parcursul zilelor cu vânt intens, nu se rea-
lizează în mod eficient captura precipitaţiilor 
lichide sau solide, datorită turbulenţei aero-
dinamice cauzate de forma ploii. Aceasta 
conduce la diferenţe de +5/–10% pentru un 
vânt de 5 m/s şi de –10/–60% pentru viteze 
ale vântului de peste 10 m/s; 

 Asociat impactului vântului vine şi poziţio-
narea platformei meteorologice şi a instru-
mentelor de măsură relativ la obstacolele din 
jur (clădiri, copaci, relief local ce poate 
influenţa vântul); 

 Este necesară verficarea orizontalităţii supra-
feţei colectoare pentru o măsurătoare adec-
vată (o înclinare de 10% a suprafeţei reduce 
cu 2% suprafaţa colectoare); 

  Diferenţe de 0.1 mm pot apărea din cauze ce 
ţin de comportamentul instrumentului legate 
de reţinerea apei; 
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 Probleme mai pot apărea dacă se atinge limita 
de sus a pluviometrului, de aceea cantităţile 
ce depăşesc această limită trebuie citite cu 
precauţie (cazuri extrem de rare); 

 O altă eroare ce poate apărea este citirea 
greşită a cantităţii de către observator în 
cazul staţiilor clasice; 

 În condiţii de iarnă, mecanismul de încălzire 
a precipitaţiilor solide poate afecta rezultatul 
final; 

 
Interesul privind estimările cantitative ale 

precipitaţiilor bazate pe radarele meteorologice  
a crescut în ultimele decenii. S-au dezvoltat 
aplicaţii noi în modelarea meteorologică şi 
hidrologică, ce necesită estimări precise şi de 
rezoluţie înaltă. Radarul meteorologic este un 
instrument ce măsoară reflectivitatea precipi-
taţiilor la o anumită altitudine, cu ajutorul cărora 
se pot estima cantităţile de precipitaţii ce ating 
solul. Mai multe surse de erori afectează 
acurataţea acestor estimări (Wilson and Brandes, 
1979; Joss and Waldvogel, 1990; Germann et 
al., 2006; Ciach et al., 2007). Acestea sunt: lipsa 
calibrării, contaminarea cu ecouri non-meteo-
rologice, atenuări ale semnalului, propagări 
anormale, creşteri ale volumului scanat datorită 
lărgirii fasciculului radiaţiei electromagnetice  
ce pleacă de la radar. Aceasta, la întoarcerea 
semnalului, este însoţită de anumite incerti-
tudini datorate în principal profilului vertical 
neuniform al reflectivităţii şi conversiei acesteia 
în rată a precipitaţiei, pe baza relaţiei Z-R 
(reflectivitate – rata precipitaţiilor; E. 
Goudenhoofdt). Radarul oferă informaţie la o 
scară densă spaţial şi temporal peste o arie largă. 
Pe de altă parte, o reţea de staţii meteorologice 
şi/sau hidrologice oferă măsurători mult mai 
precise, dar reprezentarea spaţială şi temporală 
este redusă. Aceste două sisteme de observaţie – 
radar/staţii – sunt complementare.  

 
Relaţia Z-R 

Au fost efectuate mai multe studii 
despre relaţia dintre factorul de reflectivitate Z  
şi rata precipitaţiei R, în special pentru ploaie. 
Una dintre primele relaţii este:  

Z = 200R1.6    

descrisă de Marshall şi Palmer în 1948 (1). 

Reflectivitatea este legată de diametrul 
picăturilor de apă prin relaţia: 

Z = ∫N(D)D6dD 

unde: Z = factorul de reflectivitate; D = 
diametrul picăturii; N(D) = numărul picăturilor 
de un anumit diamteru/metru cub 

 
Rata precipitaţiilor este descrisă de 

relaţia: 

R = π/6∫N(D)D3wt(D)dD  

unde: R e rata precipitaţiei şi wt(D) e viteza de 
cădere a picăturii de diametru D. 

 
Numeroase studii au fost făcute în nori 

stratiformi, în averse de ploaie şi în furtuni 
convective, iar rezultatele au fost publicate în 
literatură (Batlan 1973). 
Exemple: 

– Burniţă: Z = 140R1.5   
– Furtuni orajoase:  Z = 500R1.5  

 
Prezenţa picăturilor mari de ploaie 

determină un coeficient mare în relaţia Z-R.  
Măsurători asupra dimensiunilor picăturilor de 
apă din furtuni au fost făcute lângă Oklahoma, 
de către Martner, în 1977, rezultând că:  

– În partea frontală a furtunii: Z = 667R1.33  

– În miezul furtunii:  Z = 124R1.64  

– În urma furtunii:  Z = 436R1.43  
  
Au fost elaborate relaţii Z-R chiar şi 

pentru grindină, în funcţie de creşterea 
cristalului de gheaţă. Astfel Douglas (1963) a 
găsit relaţiile: 

• Z = 84000R1.29  pentru creşterea lentă 
(umedă)    

• Z = 22500R1.17   pentru creştere rapidă 
(uscată, prin picături suprarăcite)  

 
În România, în sezonul convectiv, 

pentru radarele WSR-98D în bandă S se 
foloseşte relaţia:  

Z = 300R1.4 

relaţie care e standard şi pentru radarele WSR-
88D. În sezonul de iarnă, pentru norii stratiformi 
folosim relaţia: 

Z = 200R1.6 
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III. METODA DE LUCRU 
 
În lucrare am analizat precipitaţiile căzute în 
sezoanele convective 2012-2016 (perioada       
01 aprilie – 31 octombrie), din interiorul   
arcului Carpatic, atât la şes cât şi la munte,    
mai ales în perioada mai convectivă, 01 mai – 
30 septembrie. Am ales compararea cantităţilor 
pe 24 de ore obţinute la climatul de 06 GMT     
şi nu pe cele din intervalul climatologic          
18-18 GMT, pentru a surprinde în interval 
debutul şi sfârşitul episoadelor de instabilitate, 
ştiut fiind faptul că instabilitatea de vară trece 
deseori de ora 18 GMT până noaptea târziu. 
Există mereu posibilitatea de a surprinde un 
front atmosferic la limita dintre două intervale, 
lucru care s-a şi întâmplat, iar din această    
cauză am ales extragerea informaţiei radar 
aproximativ la ora la care se citesc şi datele de 
către observatorul de la staţia meteorologică, şi 
anume 05.30 GMT, pentru a reduce la minim 
eventualele situaţii când un front atmosferic     
se ”întinde” pe parcursul a două intervale  
sinoptice.   

Produsul radar pe care am ales să îl 
analizez a fost USP 31 (User Selectable 
Precipitation) care se actualizează oră de oră     
şi care conţine precipitaţiile acumulate în 
ultimele 24 ore ca un cumul al ratei 
precipitaţiilor pe 24 ore, rată obţinută din 
valorile factorului de reflectivitate instantanee 
din fiecare scanare după relaţia Z-R.  

Pentru a obţine aceste informaţii am 
folosit kitul NOOA – Weather and Climate 
Toolkit, care este o platformă independentă şi 
liberă, ce permite vizualizarea şi exportul  
datelor de vreme şi climă ce includ imagini 

radar, satelit şi din modele atmosferice și un  
soft creat în cadrul Serviciului Regional de 
Prognoză Sibiu, în Python, cu care am extras 
informaţia la nivel de latitudine şi longitudine 
pentru fiecare staţie ale cărei coordonate au fost 
introduse ca variabilă de căutare într-un 
dicţionar definit apriori. 

Staţiile şi coordonatele pentru care am 
făcut interogarea sunt prezentate în figura 1. 

Precipitaţiile reale de la fiecare staţie 
din sezoanele convective, au fost comparate cu 
produsul de precipitaţii ca valoare în punctul fix 
al platformei, valorile maxime şi minime căutate 
într-un pătrat cu latura de 5 km, având staţia în 
mijloc, precum şi o valoare medie a precipitaţiei 
calculate în acel pătrat.  

Am decis extragerea acestor 3 produse, 
valoare în punct fix, maxima din proximitate şi 
media, având în vedere că în foarte multe cazuri 
precipitaţia căzută la sol provine din nori aflaţi 
în vecinătatea staţiei, datorită vântului puternic, 
a deplasării rapide a norului ce nu e surprinsă   
la timp de scanarea radarului, sau a unor 
incertitudini de măsurare, ce pot apărea din erori 
de tip beam broadening (fascicul lărgit) la 
distanţă de radar.  

Odată obţinute datele de precipitaţii 
reale versus cele estimate de către radar, ca total 
pe 24 de ore, am trecut la analiza datelor în 
funcţie de tipul staţiilor şi de intervalele de timp 
caracteristice.  

 
  

4. REZULTATE ȘI INTERPRETĂRI 
 
Am făcut mai multe analize comparative pe 
diferenţele constatate între valoarea reală 

'15120' : [23.5713, 46.7777], '15145' : [24.5283, 46.5308], '15163' : [23.3102, 46.5355], 
'15260' : [24.0914, 45.7893], '15083' : [23.8988, 47.1280], '15143' : [23.7912, 46.5830], 
'15047' : [23.8723, 47.4397], '15085' : [24.5139, 47.1491], '15014' : [23.4734, 47.6608], 
'15099' : [23.0325, 46.8573], '15063' : [23.0467, 47.1949], '15300' : [25.5271, 45.6967], 
'15217' : [26.1160, 45.9925], '15215' : [25.5951, 46.0806], '15238' : [25.8021, 45.8715], 
'15262' : [26.3752, 45.8236], '15123' : [24.1598, 46.7475], '15165' : [24.2260, 46.3601], 
'15261' : [26.0568, 45.6682], '15168' : [25.2918, 46.2968], '15124' : [24.6454, 46.8862], 
'15254' : [23.9324, 46.6571], '15170' : [25.7726, 46.3712], '15107' : [25.3598, 46.9264], 
'15127' : [25.5126, 46.7057], '15148' : [25.2965, 46.6490], '15302' : [25.5836, 45.5025], 
'15325' : [25.5142, 45.3550], '15280' : [25.4571, 45.4458], '15301' : [25.2715, 45.4315], 
'15277' : [24.2714, 45.6530], '15189' : [24.5916, 46.2279], '15279' : [24.6146, 45.6043], 
'15209' : [23.9351, 46.1784], '15231' : [23.5363, 45.9682], '15208' : [23.5634, 46.0639], 
'15162' : [23.0399, 46.3621], '15184' : [23.1391, 46.3176], '15235' : [24.9353, 45.8362] 

Fig. 1. Stații și coordonate meteorologice 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 
 
 

 57

înregistrată la staţiile meteorologice (RR) şi 
estimările radarului pentru platformă (USPfix), 
maximul (USPmax) şi media zonei (USPmed) 
pe o latură de 5x5 km, cu staţia considerată în 
centru, pentru a vedea ce parametrii au cea mai 
bună corelaţie şi unde apar erori mai frecvente, 
(tabelul 1.  

 Din analiza erorii medii se observă că 
diferenţa dintre precipitaţiile reale (RR) şi 
valoarea produsului de precipitaţii la punct     
fix, respectiv media zonei, este preponderent 
pozitivă, ceea ce înseamnă că, per ansamblu, 
radarul produce o uşoară subestimare a 
precipitaţiilor pe media tuturor staţiilor, dar 
subestimarea este mai pronunţată în cazul 
staţiilor de munte (ultima coloană) şi în cazul 
precipitaţiilor mai mari (ce depăşesc anumite 
praguri). Dar dacă eliminăm staţiile de munte 
(coloana 3 – 11584 cazuri), precum şi lunile 
aprilie şi octombrie (coloana 4 – 8296 cazuri), 
când frecvenţa ploilor stratiforme este mai   
mare şi masele de aer mai reci, observăm că     
în intervalul mai-septembrie există o uşoară 
supraestimare a radarului în media precipitaţiilor 
pentru staţiile de şes, iar eroarea este destul      
de mică. Eroarea în ceea ce priveşte cantităţile 
de peste 20 l/mp la staţiile de şes pe perioada 
mai-septembrie arată subestimări ale radarului 

pe valori în punct fix (USPfix) şi medie 
(USPmed) şi supraestimări semnificative ca 
valoare maximă în zona staţiei. Aceste valori 
ridicate ale precipitaţiilor în zona staţiei pot fi 
date de prezenţa grindinei în nor (am selectat 
doar cazurile cu precipitaţii înregistrate de peste 
20 l/mp).  

În schimb, la staţiile de munte, valorile 
maxime prezente în vecinătatea staţiilor 
(USPmax) sunt apropiate de valorile reale şi 
uşor mai mari.  

Eroarea medie absolută este o măsură 
a acurateţii prognozelor. Pentru un set de N 
perechi măsurători/estimări, eroarea medie 
absolută este dată de: 

MAE = 1/n*∑n
i=1 Iyi-xiI   (Mean Absolut Error) 

Este un scor liniar care indică ″media″ 
amplitudinii erorilor, dar nu indică sensul 
deviaţiilor, (16), (tabelul 2). 

Eroarea pătratică medie, RMSE, este 
un scor care caracterizează acurateţea prog-
nozelor. Pentru o serie de n estimări, acesta se 
defineşte prin: 

RMSE = [(1/n)∑n
i=1(yi-xi)

2]1/2 

(Root Mean Square Error) 

Tabelul 1. Erorile estimărilor radarului WSR-98D pentru toate staţiile din areal – BIAS 
 
Bias 
 
 
Nr.cazuri 

Toate 
staţiile 

(T) 
(16175) 

Toate – 
stații de 

munte(SM) 
(11584) 

T–SM 
mai-sep. 
(8296) 

T-SM 
PP> 

1 l/mp 
(8426) 

T-SM 
PP> 

5 l/mp 
(4215) 

T-SM 
mai-sep. 

pp>20l/mp 
(455) 

Doar 
SM 

 
(4591) 

RR-
USPfix 

1.16 
 

0.36 
 

-0.14 
 

0.71 
 

1.64 
 

3.30 
 

3.16 
 

RR-
USPmax 

-2.84 
 

-3.51 
 

-4.92 
 

-4.02 
 

-4.71 
 

-8.76 
 

-1.14 
 

RR-
USPmed 

1.05 
 

0.25 
 

-0.27 
 

0.59 
 

1.58 
 

3.44 
 

3.07 
 

 

Tabelul 2. Erorile estimărilor radarului WSR-98D pentru toate staţiile din areal – MAE 
 

MAE Toate  
staţiile 

(T) 
 (16175) 

Toate – 
stații de 

munte (SM) 
(11584) 

T–SM 
mai-sep 
(8296) 

T-SM 
PP> 

1 l/mp 
(8426) 

T-SM 
PP> 

5 l/mp 
(4215) 

T-SM 
mai-sep 

pp>20l/mp 
(455) 

Doar 
SM 

(4591) 

RR-SPfix 4.59 3.94 4.13 5.09 8.04 15.69 6.23 
RR-USPmax 6.49 6.06 6.93 7.47 10.54 18.56 7.58 
RR-USPmed 4.31 3.67 3.82 4.73 7.41 14.51 5.95 
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unde yi  este valoarea estimată, iar xi  valoarea 
observată.  

 
Eroarea pătratică medie este un scor 

pătratic ce indică media magnitudinii erorilor. 
La fel ca şi MAE, acest scor nu indică direcţia 
deviaţiei. În comparaţie cu eroarea medie 
absolută, RMSE acordă mult mai multă 
importanţă erorilor mari decât a celor mici în 
calculul mediei. Este deci un scor potrivit a se 
utiliza în scopul testării erorilor importante 
(tabelul 3). Prin comparaţie cu MAE , RMSE 
oferă o indicaţie asupra varianţei erorilor şi 
anume, dacă: 

• RMSE >> MAE, acest fapt indică o 
varianţă a erorilor destul de mare 

• RMSE = MAE, dacă şi numai dacă toate 
erorile au aceeaşi magnitudine;  

• RMSE nu trebuie să fie niciodată mai 
mic decât MAE.  
 
În tabelul 4 am listat în ordine 

descrescătoare cele mai mari subestimări ale 
radarului pe întreaga perioadă considerată, 
subestimare calculată între precipitaţiile reale şi 
valoarea maximă din jurul staţiei. După cum se 
poate observa, cele mai importante erori apar la 
staţiile de munte.  

Tabelul 3. Erorile estimărilor radarului WSR-98D pentru toate staţiile din areal – RMSE 

RMSE Toate staţiile 
(T) (16175) 

Toate staţiile 
de munte 

(SM) (11584) 

T–SM 
mai-sep 
(8296) 

T-SM 
pp>1l/mp 

(8426) 

T-SM 
 pp>5 l/mp 

(4215) 

T-SM 
mai-sep 

pp>20l/mp 
(455) 

Doar 
SM 

(4591) 

RR-USPfix 8.40 7.27 7.62 8.44 11.30 20.33 10.75 
RR-SPmax 11.93 11.26 12.41 12.74 15.82 25.33 13.48 
RR-SPmed 7.85 6.68 6.92 7.76 10.38 18.53 10.22 
 

Tabelul 4. Subestimări ale radarului WSR-98D  

Id_staţie Data RR24 USP fix 
USP 
max USP min 

USP 
med RR-USP 

RR-
USPmax 

15279 20160412 89.000 1.270 4.445 1.270 2.825 87.730 84.555 

15254 20160411 68.800 4.445 4.445 1.270 2.890 64.355 64.355 

15279 20160526 110.200 34.925 47.625 9.525 34.795 75.275 62.575 

15325 20131001 64.000 0.000 4.445 0.000 1.011 64.000 59.555 

15254 20120528 61.600 4.445 4.445 1.270 2.760 57.155 57.155 

15325 20141024 72.400 1.270 15.875 1.270 4.367 71.130 56.525 

15165 20150626 70.000 0.000 15.875 0.000 5.961 70.000 54.125 

15163 20150807 54.400 1.270 1.270 0.000 0.389 53.130 53.130 

15235 20150626 67.347 15.875 15.875 9.525 13.802 51.472 51.472 

15280 20160629 66.700 9.525 15.875 4.445 10.458 57.175 50.825 

15254 20160728 49.800 0.000 0.000 0.000 0.000 49.800 49.800 

15325 20161012 63.500 1.270 15.875 1.270 3.654 62.230 47.625 

15254 20131017 47.400 1.270 1.270 1.270 1.270 46.130 46.130 

15254 20140531 50.400 1.270 4.445 1.270 1.788 49.130 45.955 

15254 20160525 53.200 9.525 9.525 4.445 8.903 43.675 43.675 

15325 20140515 48.100 0.000 4.445 0.000 1.309 48.100 43.655 

15254 20140515 58.800 9.525 15.875 9.525 10.432 49.275 42.925 

15325 20140420 42.800 0.000 0.000 0.000 0.000 42.800 42.800 

15254 20140417 43.300 0.000 1.270 0.000 0.078 43.300 42.030 

15254 20160727 50.800 1.270 9.525 1.270 3.512 49.530 41.275 

  l/mp l/mp l/mp l/mp l/mp l/mp l/mp 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 
 
 

 59

Acesta este un motiv întemeiat pentru a 
trata separat staţiile de munte de cele de şes când 
vine vorba de interpretarea imaginilor radar.  

În ceea ce priveşte supraestimările, 
acestea evident pot apărea la orice staţie. Am 
reprezentat în tabelul 5 supraestimările de peste 
50 l/mp înregistrate în aceşti 5 ani, din punctele 
fixe (platformă), extrase din produsul USP31 
faţă de cantităţile căzute (tabelul 5).  

Putem distinge în cele 27 de evenimente 
în care radarul a supraestimat cu mai mult de   
50 l/mp cantităţile căzute o serie de staţii de 
munte şi alte staţii care se repetă (Făgăraş cu     
4 cazuri, Baia Mare cu 3 cazuri, Topliţa, Bistriţa 
şi Târgu Secuiesc cu 2 cazuri) dar şi zile în care 
mai multe staţii au dat erori substanţiale 
(2016.06.24 la Bâlea Lac şi Vârful Omu, 
2012.04.26 la Bistriţa şi Topliţa, 2013.05.21 la 
Vârful Omu şi Întorsura Buzăului). 

În graficele de mai jos am reprezentat  
cele trei tipuri de erori calculate pe luni,     
pentru fiecare valoare considerată de interes, atât 
pentru cea din punctul fix, unde se află 
platforma, cât şi pentru cele maximă din 
proximitate, respectiv medie pe aria în care se 
caută valoarea maximă, şi anume un pătrat de 
5x5 km având platforma în centru.   S-au luat în 
considerare doar staţiile de şes.  

În graficul RR vs. USPfix în platformă, 
din figura 2, se poate observa cu uşurinţă o 
supraestimare a cantităţii de precipitaţii de   
către radar în lunile mai-august şi o subestimare 
pentru lunile aprilie, septembrie şi octombrie. 
Eroarea pătratică medie RMSE arată că erorile 
cele mai mari se înregistrează tot în lunile de 
vară, cu un maxim în luna iunie (BIAS = RR – 
USPfix). 
 

Tabelul 5. Supraestimări ale radarului WSR-98D, sortate după cele mai mari diferenţe RR-USP 
 

15209 20140805 38.000 88.900 127.000 28.575 71.405 ‐50.900 ‐89.000

15014 20130611 18.800 69.850 69.850 47.625 60.649 ‐51.050 ‐51.050

15235 20120529 17.677 69.850 69.850 47.625 58.640 ‐52.173 ‐52.173

15170 20120525 17.600 69.850 69.850 57.150 62.074 ‐52.250 ‐52.250

15235 20160728 15.965 69.850 88.900 4.445 55.323 ‐53.885 ‐72.935

15279 20160716 34.900 88.900 88.900 57.150 79.958 ‐54.000 ‐54.000

15085 20120426 14.800 69.850 88.900 57.150 66.740 ‐55.050 ‐74.100

15085 20140727 32.800 88.900 88.900 34.925 72.571 ‐56.100 ‐56.100

15143 20150614 1.000 57.150 69.850 9.525 32.333 ‐56.150 ‐68.850

15262 20120713 13.300 69.850 69.850 1.270 51.007 ‐56.550 ‐56.550

15107 20120426 12.600 69.850 88.900 57.150 74.256 ‐57.250 ‐76.300

15189 20130405 11.200 69.850 88.900 34.925 59.807 ‐58.650 ‐77.700

15184 20120504 30.000 88.900 88.900 41.275 75.746 ‐58.900 ‐58.900

15014 20150526 10.800 69.850 69.850 28.575 53.197 ‐59.050 ‐59.050

15063 20130611 29.000 88.900 127.000 57.150 73.479 ‐59.900 ‐98.000

15235 20161013 27.458 88.900 127.000 88.900 90.455 ‐61.442 ‐99.542

15280 20130521 5.800 69.850 88.900 28.575 60.001 ‐64.050 ‐83.100

15217 20140707 5.800 69.850 88.900 9.525 58.705 ‐64.050 ‐83.100

15261 20130521 23.600 88.900 88.900 57.150 75.293 ‐65.300 ‐65.300

15254 20150616 4.000 69.850 88.900 34.925 65.638 ‐65.850 ‐84.900

15217 20120801 3.400 69.850 69.850 15.875 56.243 ‐66.450 ‐66.450

15280 20160624 8.000 88.900 127.000 57.150 99.267 ‐80.900 ‐119.000

15235 20120921 45.814 127.000 127.000 88.900 123.890 ‐81.186 ‐81.186

15107 20130607 36.000 127.000 127.000 127.000 127.000 ‐91.000 ‐91.000

15014 20150921 27.800 127.000 127.000 69.850 100.563 ‐99.200 ‐99.200

15301 20120523 23.400 127.000 127.000 69.850 119.224 ‐103.600 ‐103.600

15279 20160624 14.000 127.000 127.000 22.225 94.084 ‐113.000 ‐113.000

Id_stație Data RR24 USP fix USP max USP min USP med RR‐USP RR‐USPmax

l/mp l/mp l/mp l/mp l/mp l/mp l/mp  
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Fig. 2. Repartiţia erorilor pe luni  
la estimarea valorilor din platforme (RR-pp.reale, 

USPfix-radar) – șes 
 
Dacă facem comparaţie între cantitatea 

înregistrată şi valoarea maximă a cantităţii 
estimate din proximitatea staţiei, atunci consta-
tăm că singura lună subestimată de radar rămâne 
luna octombrie, iar supraestimarea creşte semni-
ficativ pe parcursul lunilor de vară. În acest tip 
de comparaţie presupunem că sunt situaţii în 
care un semnal puternic aflat la cel mult 2.5 km 
de staţie poate afecta punctul de reper (vânt 
puternic, eroare de beam broadening a radarului 
– fascicul lărgit la distanţă de radar, etc.) –     
fig. 3. De reţinut însă, că de obicei în sezonul 
cald, prezenţa grindinei creşte reflectivitatea şi 
în mod direct precipitaţiile estimate.  

 

 
Fig. 3. Diferenţe în arealul de 25 km2  

al staţiilor (RR-pp.reale, USPmax-radar) – șes 
 
 
Erorile calculate pentru USPmed în aria 

de 5x5 km prezintă un comportament apropiat 
de cele calculate pentru valorile din punctele 
fixe, ceea ce arată că de obicei valorile medii 
sunt apropiate de cele din punctele fixe. 

Singura diferenţă ce apare este uşoara 
reducere a erorii pătratice RMSE, ceea ce arată 
că folosind valorile medii, se reduc practic 

cazurile când sunt luate în considerare semnalele 
puternice, valorile mari generând erori mari şi 
implicit de erori pătratice mari (fig. 4).  
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Fig. 4. Diferenţe în arealul de 25 km2  

al staţiilor (RR-pp.reale, USPmed-radar) 
 

 
5. ANALIZA PE STAȚII 
 
Pentru fiecare staţie meteorologică studiată, am 
reprezentat erorile medii, mediile absolute şi 
pătratice medii ale şirurilor de precipitaţii 
înregistrate, versus cele estimate de radar, atât în 
punctul platformei meteorologice, cât şi în aria 
staţiei, ca valoare maximă şi medie. Am obţinut 
astfel seturi de erori pe întreaga perioadă, cât şi 
structurate pe luni, pentru a observa tendinţe 
specifice în funcţie de sezon. De asemenea, am 
reprezentat pentru fiecare staţie un grafic al 
precipitaţiilor din ultimul an (2016) şi al lunii 
mai pe cei 5 ani, cu regresie liniară pentru 
fiecare tip de precipitaţii. Mai jos am ales câteva 
exemple de stații.  
 

15014 – Baia Mare 

Oraşul este situat în depresiunea Baia 
Mare, pe cursul mijlociu al râului Săsar, la 
poalele Munţilor Gutâi, la o altitudine medie    
de 228 m faţă de nivelul mării. Staţia 
meteorologică se află la 216 m altitudine şi 
aproximativ 150 km N de radar.   
 
Tabelul 6. Erorile de estimare pentru staţia 
15014 pe anii 2012-2016 

15014 / 2012-
2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP -0.06 4.51 8.94 
RR24-USPmax -2.42 5.84 11.16 
RR24-USPmed 0.06 4.17 7.67 
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Erorile medii sunt relativ mici, având în 
vedere distanţa la care se află staţia de radar.   
Se disting lunile aprilie, mai şi octombrie, ca 
luni în care radarul subestimează cantităţile de 
precipitaţii. Singura lună cu un comportament 
atipic este septembrie, când radarul supra-
estimează precipitaţiile (în contrast cu majori-
tatea staţiilor) şi când apar erori pătratice destul 
de mari. Cauza erorilor din luna septembrie o 
poate reprezenta un episod în care radarul a 

supraestimat puternic cantităţile de precipitaţii şi 
anume cel din 21.09.2015. Fără acel eveniment, 
BIAS-ul se schimbă din –1.99 în +0.49, chiar 
dacă mai sunt şi alte episoade cu supraestimări. 
Din cele 40 de cazuri cu episoade de precipitaţii 
din luna septembrie la Baia Mare, în perioada 
2012-2016, doar 14 sunt cazuri de supraestimări, 
cu cele mai importante prezentate în tabelul de 
mai jos. Erorile medii absolute sunt relativ mari, 
datorită distanţei mari faţă de radar.  

 

Indicativ  Data RR stație USP-FIX USP-Max USP-Min USP-Med RR-USPFix 

15014 20150905 6.200 22.225 28.575 4.445 19.063 –16.025 

15014 20150921 27.800 127.000 127.000 69.850 100.563 –99.200 

15014 20160906 12.200 22.225 28.575 9.525 20.152 –10.025 

15014 20160920 26.000 47.625 57.150 41.275 48.662 –21.625 
 
Tabelul  7. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15014 pe anii 2012-2016 

15014 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR 2.77 3.53 5.96 2.30 3.46 5.59 2.84 3.43 5.86 
MAI 0.82 4.13 8.31 -0.59 4.15 8.31 0.91 3.76 6.68 
IUN -1.74 4.88 9.03 -5.75 7.82 13.69 -1.84 4.87 8.56 
IUL -3.00 4.84 7.78 -6.08 6.94 10.87 -2.41 4.00 6.43 
AUG -1.67 3.60 6.10 -6.92 7.81 13.21 -2.30 3.41 5.75 
SEP -1.99 6.70 16.89 -4.53 7.97 18.33 -1.23 5.85 13.10 
OCT 3.40 4.41 6.72 2.68 4.28 6.68 3.44 4.22 6.58 

 

 

Fig .4. Precipitații reale RR şi cele estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15014 pe anul 2016 
 

 

Fig. 5. Precipitații reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona stației 15014 pe luna mai 2012-2016 
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15083 - Dej 

Oraşul Dej se află la confluenţa Someşului 
Mic şi a Someşului Mare. Staţia meteorologică 
este situată la 232 m altitudine şi la o distanţă de 
90 km N de radar. 

 
Tabelul 8. Erorile de estimare pentru staţia 
15083 pe anii 2012-2016 

15083 /  
2012-2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP -0.05 3.42 6.02 
RR24-USPmax -3.58 5.62 9.62 
RR24-USPmed -0.12 3.38 5.73 

 

Erorile sunt destul de reduse, singura 
excepţie fiind luna iulie, când apar supraestimări 
mai importante. Chiar dacă în lunile aprilie, 
septembrie şi octombrie, radarul subestimează 
cantităţile din zonă, erorile medii absolute sunt 
relativ mici, ceea ce confirmă faptul că 
subestimările nu sunt mari. 

Caracteristicile analizate pentru această 
stație  sunt redate în tabelele 8-9 și figurile 6-7. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 9. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15083 pe anii 2012-2016 

15083 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR 0.72 2.03 3.37 -1.14 3.29 5.08 0.44 2.23 3.53 
MAI -1.04 4.25 7.51 -5.99 7.78 13.11 -1.25 4.36 7.33 
IUN -0.30 4.32 7.33 -5.21 7.51 12.18 -0.29 4.18 6.60 
IUL -2.68 4.77 7.88 -7.77 8.21 12.37 -2.87 4.46 7.29 
AUG -0.13 2.36 3.69 -4.73 5.63 7.84 -0.29 2.15 3.28 
SEP 1.39 3.03 4.56 -0.34 3.20 4.57 1.70 2.85 4.42 
OCT 2.14 2.63 4.61 0.86 2.74 4.78 2.22 2.69 4.75 

 

 

Fig. 6. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15083 pe anul 2016 

 

 

Fig. 7. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15083 pe luna mai 2012-2016 
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Tabelul  11. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15124 pe anii 2012-2016 

15124 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR -0.44 3.02 5.25 -2.92 5.01 9.29 -0.37 3.06 5.54 
MAI -1.44 4.38 7.42 -6.53 8.01 14.23 -1.19 3.83 6.74 
IUN -0.05 3.43 5.74 -3.78 5.80 9.68 -0.19 3.12 5.30 
IUL -2.88 3.85 6.73 -8.01 8.43 12.92 -2.33 3.26 5.41 
AUG -0.31 2.80 4.68 -6.90 7.64 13.48 -1.40 3.04 5.97 
SEP 1.90 2.66 4.10 -1.11 4.17 7.77 1.64 2.53 3.87 
OCT 1.39 2.25 3.53 -0.08 2.20 3.74 1.43 2.28 3.50 

 

 

Fig. 8. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15124 pe anul 2016 
 

 

Fig. 9. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15124 pe luna mai 2012-2016 

15124 – Batoş 
 
Localitatea este situată în nordul judeţului 

Mureş, la 15 km de Reghin. Staţia meteo-
rologică este situată la 449 m altitudine şi la o 
distanţă de 65 km NE de radar. 
 
Tabelul 10. Erorile de estimare pentru staţia 
15124 pe anii 2012-2016 
 

15124 / 2012-
2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP -0.43 3.29 5.67 
RR24-USPmax -4.42 6.07 11.00 
RR24-USPmed -0.47 3.08 5.43 

Erorile sunt destul de reduse. Se observă 
supraestimarea precipitaţiilor pe lunile aprilie-
august, cu cele mai mari erori în mai şi iulie, dar 
erorile pătratice medii relativ reduse   în zona 
platformei, nu indică posibilitatea de apariţie a 
erorilor de estimare consistente. 

 
Caracteristicile analizate pentru această 

stație sunt redate în tabelele 10-11 și                  
figurile 8-9. 
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15127 – Joseni 
 
Localitatea se află în depresiunea 

Giurgeului. Staţia meteorologică este situată la 
750 m altitudine şi la aproximativ 101 km 
distanţă E de radar.  
 
Tabelul 12. Erorile de estimare pentru staţia 
15127 pe anii 2012-2016 
 

15127 /  
2012-2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 1.39 4.12 7.00 
RR24-USPmax -1.51 4.98 9.07 
RR24-USPmed 1.23 3.86 6.64 

 

Aici radarul subestimează precipitaţiile 
per ansamblu, în special în lunile aprilie, august, 
septembrie şi octombrie. Cele mai mici erori 
apar în lunile mai-iulie, iar singura perioadă cu 
erori pătratice mari este luna iunie, în câmpul 
valorilor maxime estimate în proximitatea 
staţiei.  

 O posibilă cauză a subestimării este faptul 
că staţia este situată în depresiunea Giurgeului, 
iar între radar şi staţie sunt interpuşi Munţii 
Gurghiului, cu înălţimi de 1500-1800 m, ce 
blochează parţial prima elevaţie a radarului pe 
zona Joseni. 

Caracteristicile analizate pentru această 
stație sunt redate în tabelele 12-13 și                  
figurile 10-11. 

Tabelul 13. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15127 pe anii 2012-2016 

15127 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR 1.58 3.54 6.43 0.22 3.43 8.25 1.53 3.29 6.43 
MAI 0.57 3.46 5.15 -2.22 4.71 7.91 0.25 3.41 5.10 
IUN 0.67 5.36 9.66 -3.92 7.50 13.03 0.39 5.01 9.04 
IUL -0.04 3.71 6.11 -3.59 5.34 8.63 0.23 3.48 5.31 
AUG 2.80 5.12 7.64 -1.79 5.28 8.63 2.48 4.38 6.96 
SEP 2.84 3.47 4.99 1.77 3.15 4.72 2.66 3.24 4.78 
OCT 2.82 3.82 6.60 1.66 3.74 6.87 2.70 3.78 6.64 
 

 

Fig. 10. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15127 pe anul 2016 
 

 

Fig. 11. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15127 pe luna mai 2012-2016 
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15162 – Câmpeni 
 
Oraşul Câmpeni, considerat "capitala" 

Ţării Moţilor, se află în judeţul Alba, amplasat 
în depresiunea omonimă, la confluenţa râului 
Bistra cu râurile Cerniţa şi Arieş. Distanţa       
din municipiul Alba-Iulia până la Câmpeni     
este de 77 km în direcţia nord-vest. Staţia 
Meteorologică se află la o altitudine de 591 m şi 
la aproximativ 90 km vest de radar .  

 
Tabelul 14. Erorile de estimare pentru staţia 
15162 pe anii 2012-2016 
 

15162 / 2012-
2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 1.54 3.80 6.78 
RR24-USPmax -4.79 6.71 13.53 
RR24-USPmed 0.54 3.30 5.71 

 

Tabelul 15. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15162 pe anii 2012-2016 

15162 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR 1.05 4.13 7.25 -1.64 4.93 10.34 1.36 3.34 5.61 
MAI 0.89 3.73 6.53 -4.26 6.15 16.96 0.93 3.40 6.06 
IUN 1.43 3.34 5.61 -5.92 6.62 11.06 -0.15 2.83 4.59 
IUL 0.55 4.43 8.84 -11.22 11.96 19.38 -1.68 4.31 7.13 
AUG 1.83 3.21 4.68 -8.31 9.60 15.49 -0.58 3.10 5.08 
SEP 2.77 3.80 6.70 -2.02 4.12 7.98 1.80 2.69 4.78 
OCT 2.80 3.95 7.10 -0.18 3.78 8.51 2.20 3.34 6.34 
 

Radarul are tendinţa să subestimeze precipitaţiile în această zonă, mai pronunţat în lunile 
septembrie şi octombrie. De fapt frecvenţa subestimărilor este mai mare decât cea a supraestimărilor, 
dar marja erorilor din zona platformei este foarte bună. Mai jos sunt şi câteva exemple de 
supraestimări: 

Indicativ Data Statie USP-FIX USP-Max USP-Min USP-Med RR-USPFix 
15162 20130620 0.400 15.875 34.925 0.000 15.694 -15.475 
15162 20120728 27.600 57.150 57.150 1.270 35.534 -29.550 
15162 20130708 8.200 28.575 41.275 9.525 26.502 -20.375 

 

 

Fig. 12. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15162 pe anul 2016 

 

Fig. 13. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15162 pe luna mai 2012-2016 
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165 – Târnăveni (Bobohalma) 
 
Localitatea este aşezată în partea de sud-

vest a judeţului Mureş, la nord-vest de oraşul 
Târnăveni, căruia îi aparţine din punct de vedere 
administrativ din anul 1968. În incinta staţiei 
meteorologice, situate la 523 m altitudine, se 
află radarul tip WSR-98D.  
 
Tabelul 16. Erorile de estimare pentru staţia 
15165 pe anii 2012-2016 

15165 /  
2012-2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 5.64 5.64 9.54 
RR24-USPmax -1.81 5.13 9.27 
RR24-USPmed 3.87 4.18 7.41 

 

Am ales să prezint şi informaţia colectată 
în punctul radarului, pentru a vedea magnitu-
dinea erorilor. Evident că radarul va subestima 
puternic precipitaţiile căzute, dat fiind volumul 
extrem de redus scanat în zona staţiei, dar 
interesant este că valorile maxime găsite pe 
pătratul de 5x5 km sunt îndeajuns pentru a 
supraestima precipitaţiile. Acesta este un aspect 
de luat în seamă legat de situaţiile ce impun 
avertizări nowcasting în zona radarului şi anume 
că informaţia din proximitatea radarului, deja 
este apropiată de realitate chiar dacă întîmpină 
erori semnificative uneori. 

Caracteristicile analizate pentru această 
stație sunt redate în tabelele 16-17 și                  
figurile 14-15. 

 
 

Tabelul 17. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15165 pe anii 2012-2016 

15165 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR 3.95 3.95 6.30 -1.32 4.30 11.30 2.48 3.27 5.41 
MAI 5.40 5.40 8.13 -2.35 5.17 8.25 3.56 3.81 6.14 
IUN 7.41 7.41 13.20 -2.19 6.06 10.78 5.16 5.25 10.59 
IUL 5.42 5.42 10.59 -5.35 6.22 9.91 2.95 3.37 6.92 
AUG 6.44 6.44 10.47 -4.70 7.13 11.12 3.91 4.38 7.18 
SEP 6.48 6.48 10.04 1.58 3.73 5.77 5.33 5.39 8.50 
OCT 4.96 4.96 7.34 2.09 3.45 5.43 4.32 4.37 6.64 
 

 

Fig. 14. Precipitaţii reale RR şi estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15165 pe anul 2016 
 

 

Fig. 15. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15165 pe luna mai 2012-2016 
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189 – Dumbrăveni  
 
Oraşul se află pe malul râului Târnava 

Mare, la 20 km distanţă de Mediaş, 20 km de 
Sighişoara şi la 77 km de municipiul Sibiu şi 
este situat pe partea dreaptă a râului Târnava 
Mare, în regiunea de dealuri mijlocii a Podişului 
Transilvaniei, mai exact Podişul Târnavelor. 
Staţia meteorologică este situată în satul 
învecinat – Hoghilag, la o altitudine de 318 m şi 
la o distanţă de aproximativ 32 km ESE  de 
radar. 

Erorile medii dintre precipitaţiile măsurate 
şi cele estimate de radar în platformă sau în 
proximitatea staţiei sunt apropiate de zero, dar 
cele absolute sunt relativ ridicate în perioada 
aprilie-iunie. Surprinzător este şi faptul că 
eroarea pătratică medie are valoarea cea mai 
mare în şirul de valori estimate pentru platformă 
în aprilie (10.55). Erori pătratice mari apar 
constant în câmpul valorilor maxime în perioada 
aprilie-august.  

 

Tabelul 18. Erorile de estimare pentru staţia 
15189 pe anii 2012-2016 
 

15189 /  
2012-2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 0.02 3.99 7.57 
RR24-USPmax -4.20 6.50 12.60 
RR24-USPmed 0.02 3.63 6.87 

 
Valoarea ridicată a erorii pătratice este 

dată de un eveniment singular descris mai jos, 
eveniment care a generat o supraestimare 
puternică în zona staţiei în condiţiile pasajului 
unui ciclon mediteranean peste o masă de aer 
mai rece, în cursul zilei de 04.04.2013, cauzând 
cel mai probabil un fenomen de bandă 
luminoasă (brightband) datorită prezenţei 
precipitaţiilor mixte în nor, în zona izotermei   
de 0 grade. Eliminând această valoare şi 
recalculând RMSE pentru luna aprilie (58 de 
cazuri în total) am obţinut o valoare de 7.28. 
 

 

Indicativ Data Stație USP-FIX 
USP-
Max 

USP-Min 
USP-
Med 

Real-Fix 
Real-
Max 

15189 20130405 11.200 69.850 88.900 34.925 59.807 -58.650 -77.700 

 

Tabelul 19. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15189 pe anii 2012-2016 

15189 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR -0.75 4.90 10.55 -3.46 6.28 13.83 -1.01 4.46 9.71 
MAI -0.36 4.47 7.07 -6.18 8.37 13.99 -0.59 4.37 6.89 
IUN 0.25 4.42 8.20 -4.47 7.03 14.09 0.48 3.63 7.45 
IUL -1.11 3.68 6.89 -6.70 7.11 11.00 -0.98 3.27 5.61 
AUG -2.15 3.69 7.86 -7.66 8.25 16.34 -1.85 3.04 6.42 
SEP 1.77 3.22 5.89 -1.80 4.30 8.79 1.57 3.00 5.24 
OCT 2.75 2.94 4.73 2.07 2.70 4.26 2.85 2.97 4.75 

 

 

Fig. 16. Precipitaţii reale RR şi estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15189 pe anul 2016 
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15209 – Blaj  
 
Oraşul se află în Podişul Transilvaniei, la 

confluenţa Târnavei Mari cu Târnava Mică, iar 
staţia  meteorologică în partea de nord-est a 
oraşului, la o altitudine de 337 m şi la o distanţă 
de aproximativ 30 km SV de radar.  
 
 

Tabelul 20. Erorile de estimare pentru staţia 
15209 pe anii 2012-2016 

15209 / 2012-
2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 0.82 3.48 6.54 
RR24-USPmax -3.61 6.13 10.79 
RR24-USPmed 0.75 3.17 5.65 
 

 

 

Fig. 17. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15189 pe luna mai 2012-2016 
 
 

Tabelul 21. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15209 pe anii 2012-2016 

15209 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR 0.71 3.67 6.73 -1.10 4.44 7.32 0.95 3.18 5.51 
MAI 0.56 3.11 5.12 -3.52 5.67 9.02 0.72 2.68 4.42 
IUN 1.67 4.19 7.48 -4.36 6.82 10.41 1.23 3.67 6.57 
IUL -0.57 2.55 4.62 -7.95 8.31 12.79 -0.93 2.80 4.89 
AUG -1.45 4.94 10.20 -9.72 11.02 19.40 -1.53 4.12 7.36 
SEP 1.71 2.81 5.24 -0.73 4.09 6.76 1.74 2.73 5.26 
OCT 3.08 3.20 5.47 1.93 2.95 5.25 3.02 3.19 5.60 
 
 

Erorile medii absolute şi pătratice medii au valori relativ mici, exceptând luna august, când două 
evenimente cu erori de peste 30 respectiv 50 l/mp au generat valori mai ridicate. O subestimare a 
apărut în luna iunie, iar sursa acesteia constă într-o serie de subestimări pronunţate, în 3 zile 
consecutive, datorate unor precipitaţii frontale.  

 

Indicativ  Data Stație USP-FIX USP-Max USP-Min USP-Med Real-Fix 

15209 20150625 16.400 1.270 4.445 1.270 3.603 15.130 

15209 20150626 52.000 28.575 28.575 15.875 21.966 23.425 

15209 20150627 26.200 9.525 15.875 4.445 9.940 16.675 

15209 20120801 25.800 57.150 69.850 28.575 50.087 -31.350 

15209 20140805 38.000 88.900 127.000 28.575 71.405 -50.900 
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15235 – Făgăraş 
 
Municipiul Făgăraş se află situat pe 

traseul şoselei DN1, la 66 km de oraşul Braşov 
şi 76 km de oraşul Sibiu, pe malul râului Olt,    
la poalele Munţilor Făgăraş. Din punct de 
vedere geografic, oraşul Făgăraş este situat în 
zona numită Țara Făgăraşului. Staţia 
meteorologică se află lângă localitatea Beclean, 
la ieşirea vestică din Făgăraş, la o altitudine de 
428 m şi la o distanţă de aproximativ 81 km SE 
de radar.  
 

 

Tabelul 22. Erorile de estimare pentru staţia 
15235 pe anii 2012-2016 

15235 / 2012-
2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP -0.82 4.95 10.20 
RR24-USPmax -5.07 7.49 14.35 
RR24-USPmed -0.70 4.41 9.22 

 
Caracteristicile analizate pentru această 

stație sunt redate în tabelele 22-23 și                  
figurile 20-21. 
 
 

 

 

Fig. 18. Precipitaţii reale RR şi estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15209 pe anul 2016 

 

 

Fig. 19. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15209 pe luna mai 2012-2016 

Tabelul 23. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15235 pe anii 2012-2016 
 
15235 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR -0.27 4.85 8.05 -2.35 6.24 9.50 -0.37 4.69 7.58 
MAI -2.32 5.91 10.60 -8.32 10.26 17.23 -2.21 5.49 9.67 
IUN -1.80 5.78 10.57 -6.49 9.38 15.03 -0.97 4.82 9.31 
IUL -0.24 4.63 9.75 -6.65 7.41 13.49 -0.35 3.43 7.01 
AUG 0.00 2.58 4.58 -4.79 5.43 11.11 -0.30 2.34 4.53 
SEP -0.56 5.84 14.70 -3.08 6.02 14.74 -0.46 5.18 13.46 
OCT 0.71 4.29 10.83 -0.71 5.09 16.20 0.82 4.32 11.09 
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Sibiu - 15260 
 
Municipiul Sibiu este situat în partea de 

sud a Transilvaniei, în Depresiunea Sibiului, 
străbătută de Râul Cibin. Staţia meteorologică  
se află în partea de vest  a oraşului, pe terasa 
Cibinului, la o altitudine de 443 m şi la 65 km S 
de radar.  

Din tabelul 24 se poate observa că radarul 
subestimează în ansamblu precipitaţiile ca 
valoare la punct fix şi medie în proximitatea 
staţiei, dar sursa principală a creşterii erorii o 

reprezintă luna octombrie (tabelul 25) şi apoi 
septembrie, restul lunilor luate în calcul oscilând 
într-o marjă redusă de eroare. 
 
Tabelul 24. Erorile de estimare pentru staţia 
15260 pe anii 2012-2016 
 

15260 / 2012-
2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 0.73 4.42 7.49 
RR24-USPmax -2.97 6.28 11.27 
RR24-USPmed 0.90 3.97 6.69 

Zona prezintă erori absolute destul de mari şi erori pătratice medii mari, inclusiv în lunile de 
toamnă. De altfel, staţia Făgăraş, este staţia cu cele mai multe supraestimări de peste 50 l/mp dintre 
staţiile de şes. 

 

Fig. 20. Precipitaţii reale RR şi estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15235 pe anul 2016 
 

 

Fig. 21. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15235 pe luna mai 2012-2016 

 

Tabelul 25. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15260 pe anii 2012-2016 

15260 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 
APR 0.12 3.99 6.95 -2.28 5.15 10.00 0.60 3.45 5.50 
MAI 0.03 5.09 7.95 -4.25 7.38 12.44 -0.20 4.84 7.91 
IUN -0.59 5.05 8.69 -6.03 8.55 14.85 -0.22 3.93 6.58 
IUL -0.23 3.43 6.64 -5.51 6.64 10.43 0.05 3.55 6.00 
AUG 0.62 4.07 6.54 -4.09 5.92 10.83 0.96 3.25 5.44 
SEP 2.50 3.79 5.80 0.25 4.02 7.99 2.37 3.53 5.57 
OCT 4.25 4.89 8.42 3.56 4.66 8.19 4.34 4.78 8.46 
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Eroarea medie absolută este în jur de        
4 mm la precipitaţiile la punct fix şi valoare 
medie şi de 6 mm la diferenţele faţă de valoarea 
maximă din aria staţiei (25 km2). Eroarea 
pătratică medie este cea mai redusă în cazul 
valorilor medii (6.5 mm), apoi în punct fix       
(7 mm), cele mai mari valori fiind evident la 
diferenţele faţă de USP max din aria staţiei. Aici 
luna iunie pare luna în care pot apărea cele mai 
mari diferenţe între valorile estimate  de radar şi 
cele reale (prin prisma RMSE), (fig. 22-23). 

 
Braşov 15300  
 
Municipiul Braşov se află în centrul ţării, 

în Depresiunea Braşovului, la o altitudine medie 
de 625 m, în curbura internă a Carpaţilor, 

delimitat în partea de S şi SE de Masivele 
Postăvaru care pătrunde printr-un pinten 
(Tâmpa) în oraş şi Masivul Piatra Mare. Staţia 
meteorologică se află în localitatea Ghimbav, la 
125 km SE de radar, la o altitudine de 535 m.  

Și pentru această staţie radarul 
subestimează precipitaţiile căzute în lunile 
aprilie, septembrie şi octombrie.  

 
Tabelul 26. Erorile de estimare pentru staţia 
15300 pe anii 2012-2016 

15300 / 2012-
2016 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 0.65 4.38 8.12 
RR24-USPmax -2.92 6.60 12.49 
RR24-USPmed 0.47 4.39 8.08 

 

Fig. 22. Precipitaţii reale RR şi estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15260 pe anul 2016 
 

 

Fig. 23. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15260 pe luna mai 2012-2016 
 

Tabelul 27. Erorile lunare de estimare pentru staţia 15300 pe anii 2012-2016 

15300 RR24 – USP fix RR24 – USP max RR24 – USP med 
 BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE BIAS MAE RMSE 

APR 2.80 4.61 7.63 1.07 5.18 8.26 2.52 4.47 7.40 
MAI -0.53 4.25 8.00 -3.38 5.80 12.08 -0.50 3.96 7.64 
IUN 1.08 4.46 8.57 -3.99 7.90 14.58 0.61 4.63 8.87 
IUL -1.86 3.82 8.45 -7.28 8.31 15.60 -2.11 4.25 7.91 
AUG -2.30 5.41 9.60 -8.70 10.19 17.60 -2.60 5.67 10.08 
SEP 2.51 3.63 6.03 0.62 4.59 6.84 2.64 3.78 6.30 
OCT 2.92 4.46 7.91 1.36 4.28 7.38 2.87 4.09 7.72 
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Distribuţia erorilor 

 
Mai jos am plotat distribuţia erorilor pe 

harta Transilvaniei, pentru a evidenţia mai bine 
ariile cu erori specifice.  

În câmpul erorilor medii din platformele 
meteorologice, se pot observa două zone de 
supraestimări, şi anume: nordul Transilvaniei 
(peste linia Topliţa – Sărmaş – Huedin) şi 
regiunea formată din Depresiunea Braşovului şi 
Depresiunea Făgăraşului. În zonele deluroase 
sau submontane din centrul, vestul şi sudul 
Transilvaniei, radarul subestimează uşor 
precipitaţiile. Aceeaşi distribuţie se regăseşte în 
linii mari şi în erorile medii faţă de valoriile 
medii din perimetrul de 5x5 km din zona 
staţiilor, cu două mici excepţii, care sunt foarte 
aproape de zero, erorile fiind oricum reduse ca 
valoare. 
 

 

 

Fig. 26. Repartiţia BIAS-ului dintre RR şi valorile 
USP din platformele staţiilor, 2012-2016 
 
În câmpul erorilor medii absolute se 

observă că cele mai mari erori apar la staţiile 
mai îndepărtate de radar şi la cele submon-tane, 
mai ales la cele situate la poalele Carpaţilor 
Meridionali şi de Curbură. Cele mai mici erori le 

Eroarea medie absloută are valori de 4.3-4.4 mm pentru valorile din punct fix şi mediane din 
jurul staţiei şi creşte semnificativ pentru compararea cu valoarea maximă USP max. Cele mai reduse 
valori apar când luăm în considerare valorile medii pe arealul staţiei (25 km2). 
 

 

Fig. 24. Precipitaţii reale RR şi estimate prin produsul USP31 în zona staţiei 15300 pe anul 2016 
 

 

Fig. 25. Precipitaţii reale RR şi cele estimate prin USP31 în zona staţiei 15300 pe luna mai 2012-2016 
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regăsim la staţiile din proximitatea radarului, dar 
valori bune se găsesc şi în direcţiile în care 
deschiderile sunt mai largi (Podişul Secaşelor – 
Culoarul Orăştie la sud-vest, Depresiunea 
Braşovului la sud-est, Poarta Someşană la nord-
vest). Depresiunile Giurgeu şi Ciuc prezintă 
erori apropiate pentru cele 3 staţii (Miercurea 
Ciuc, Joseni şi Topliţa). 

 

 

Fig. 27. Repartiţia BIAS-ului dintre RR şi valorile 
medii USP din perimetrul staţiilor pe 2012-2016 

 
 

 

Fig. 28. Repartiţia MAE dintre RR şi valorile USP 
din platformele staţiilor 2012-2016 
 

 

Şi erorile pătratice medii respectă 
oarecum distribuţia spaţială a celor absolute. 
Singura valoare care pare să nu se încadreze     
în logica distribuţiei este de 7.57 de la 
Dumbrăveni. Doar evenimentul de supra-
estimare a precipitaţiilor cu peste 50 l/mp, din 
04.04.2013, din cauza bandei luminoase apărute 
în jurul izotermei de 0 grade, a contribuit la 

creşterea erorii de la 7.01 la 7.57. De obicei, 
fenomenul de brightband apare cu precădere la 
30-50 km în jurul radarului, de aceea staţiile 
apropiate de radar sunt mai expuse acestui tip de 
eroare. 

 

 

Fig. 29. Repartiţia RMSE dintre RR şi valorile USP 
din platformele staţiilor pe 2012-2016 

 
 
 

6. VERIFICAREA ESTIMĂRILOR RADA-
RULUI ÎN CAZURI PARTICULARE   

 
Pentru verificarea estimărilor radarului, nu doar 
ca statistici pe termen lung, ci şi în cazurile 
particulare ale unor episoade convective, am 
ales câteva situaţii care au generat cantităţi de 
precipitaţii de peste 20 l/mp la una sau mai 
multe staţii meteorologice, atât din instabilitate 
de masă, cât şi formaţiuni sinoptice sau 
mezoscalare.  
 

16.07.2016 
 
În această zi, un front rece a traversat 

regiunea ţării noastre. La nivelul solului, 
presiunea a fost scăzută şi relativ staţionară,     
în jur de 1012 mb, iar în altitudine, la nivelul    
de 500 hPa, ţara noastră s-a aflat pe partea 
ascendentă a talvegului Islandez. Valorile        
de geopotenţial au fost relativ staţionare (de 
578-580 dmgp), iar circulaţia a fost sud-vestică. 
Valorile indicelui CAPE au fost de 1000-     
1500 J/kg în vestul regiunii la amiază şi pe 
centru spre seară. Convergenţa de vânt a fost 
iniţial în vest, apoi treptat spre centru si est.  
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Cantităţile de precipitaţii au depăşit pe  
arii extinse 25 l/mp şi local 40 l/mp în judeţele 
Sibiu şi Alba şi izolat în judeţul Mureş, cu un 
maxim de 75,8 l/mp la Păltiniş. 

A fost în vigoare o avertizare cod 
portocaliu de precipitaţii pentru judeţele Alba   
şi Sibiu şi cod galben pentru Mureş, unde a    
fost emisă şi o avertizare cod portocaliu    
privind fenomene meteo periculoase imediate 
(nowcasting). 
 

 

Imagine satelit IR, 16.07.2016 18:45 UTC 
 

 
Geopotenţial 500 hPa 16.07.2016 00:00 UTC 

 

 

Presiunea la nivelul solului, 16.07.2016  18:00 UTC 

 

 

Precipitaţii 2016.07.16/17 ora 06:00 UTC 
 

 

Temperaturile maxime în 2016.07.16 (22-30 grade) 
 

 

Reflectivitate compozită 16.07.2016 18:00 UTC 
 

 

Hail Index 16.07.2016 18:00 UTC 
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Analiza arată că în această situaţie, a 
pasajului unui front rece fără cumulizări 
prefrontale, radarul a subestimat cantităţile 
căzute ca valoare în punct fix şi medie, dar 
prezintă valori ridicate în vecinătatea staţiei. 
Cauza stă în ”low-level growth” – dezvoltări 
convective în nivelurile joase odată cu avansul 
frontului, parţial în înclinarea norilor, dar  şi în 
deplasarea rapidă între scanări (Browning 1982).  
 
Tabelul 28. Erorile de estimare pentru 16-
17.07.2016 
 

Toate staţiile cu 
pp 

Eroare 
medie 

(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP 2.52 6.91 9.93 
RR24-USPmax -5.39 8.61 11.85 
RR24-USPmed 1.75 5.95 8.00 
 
 

23.08.2016 
 
Această zi s-a caracterizat printr-o 

instabilitate de masă la orele amiezii, când s-au 
dezvoltat multiple celule convective, urmată 
seara de înaintarea unui front rece din vest. O 
linie de vijelie formată în cursul dimineţii în 
vestul Transilvaniei, ce a avansat spre est, a 
organizat celulele convective formate la orele 
amiezii pe direcţia N-S. Cantităţile de apă căzute 
au depăşit local 20-30 l/mp şi izolat 60 l/mp (au 
căzut 67.2 l/mp la Poşaga, în judeţul Alba).  

În intervalul de diagnoză au fost în 
vigoare 25 atenţionări meteorologice de feno-
mene meteorologice periculoase imediate, 
privind instabilitatea atmosferică, din care         
9 avertizări cod portocaliu. 

 

 

Imagine satelit VIS, 22.08.2016, 15:00 UTC 

 

Geopotenţial 500 hPa, 22.08.2016 00.00 UTC 

 

Presiunea la nivelul solului, 22.08.2016, 12:00 UTC 
 

 

Precipitaţii 22/23.08.2016 ora 06:00 UTC 
 

 
Temperaturile maxime în 22.08.2016 
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Reflectivitate compozită 23.08.2016, 15:00 UTC 
 

 

Hail Index 23.08.2016, 15:00 UTC 
 
 
Aceste situaţii extrem de instabile, cu 

averse de ploaie însoţite de grindină, sunt 
supraestimate de către radar în câmpul 
precipitaţiilor, iar erorile RMSE foarte ridicate 
arată şi că generează erori importante.  

 
 

Tabelul 29. Erorile de estimare pentru 22-
23.08.2016 

 
Toate staţiile cu 
pp 

Eroare 
medie 
(BIAS) 

Eroare 
absolută 
(MAE) 

Eroare 
pătratică 
(RMSE) 

RR24-USP -1.71 7.69 11.62 
RR24-USPmax -18.64 19.79 30.45 
RR24-USPmed -4.42 7.98 13.48 

 
 
19-20.09.2016 
 
La nivelul solului, un ciclon meditera-

neean s-a deplasat pe traiectorie transbalcanică, 
în timp în altitudine, la nivelul de 500 hPa, a fost 
activ un vast talveg, cu valorile de geopotenţial 
în scădere (560 dmgp). CAPE a avut valori până 
la 1300 J/Kg în toată regiunea şi local până la 
1800 J/Kg în jumătatea sudică a regiunii. A fost 

convergenţă de umezeală şi vânt pe munte şi pe 
arii restrânse în rest.  

Precipitaţiile căzute au fost însemnate, 
înregistrându-se cantităţi de peste 20 l/mp pe arii 
extinse şi local de peste 40 l/mp.  

În intervalul de diagnoză, au fost emise    
2 avertizări cod portocaliu de fenomene pericu-
loase imediate vizând instabilitatea atmosferică, 
pentru judeţele Alba şi Sibiu. 

 

 

Imagine satelit IR, 19.09.2016, 12:00 UTC 
 

 

Geopotenţial 500 hPa, 19.09.2016, 00:00 UTC 
 

 

Presiunea la nivelul solului, 19.09.2016 12:00 UTC 
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Precipitaţii 19/20.09.2016 ora 06:00 UTC 
 

 

Temperaturile maxime 19.09.2016 (17-23 grade) 
 

 

Reflectivitate compozită 19.09.2016, 11:00 UTC 
 

 

Hail Index 16.07.2016, 11:00 UTC 

7. CONCLUZII 

Se pot desprinde câteva concluzii clare şi unele 
care necesită investigaţii suplimentare: 
 Staţiile de munte generează cele mai mari 

erori, altfel spus cantităţile estimate de radar 
în aria montană în situaţii convective sunt de 
obicei subestimări ale celor reale, iar 
meteorologul trebuie să aibă o atenţie 
sporită la aceste cazuri.  

 La staţiile de şes există o supraestimare 
uşoară a cantităţilor căzute vara şi o 
subestimare în lunile septembrie, octombrie, 
uneori şi aprilie. Meteorologul trebuie să 
acorde o atenţie specială ploilor convective 
intense sau de durată din aceste luni de 
toamnă, care pot cumula mai mult decât 
indică produsele de precipitaţii radar. 

 Staţiile situate în apropierea radarului au erori 
medii absolute mici şi erori pătratice medii 
relativ reduse. Erorile în câmpul de 
precipitaţii nu sunt de aşteptat să fie mari, 
dar o atenţie sporită trebuie acordată 
cazurilor în care izoterma de 0 grade este la 
altitudini mai joase, putând astfel genera 
fenomenul de bandă luminoasă, ce 
supraestimează puternic reflectivitatea şi 
produsele de precipitaţii.  

 Prezenţa unui lanţ muntos chiar şi de 
altitudini reduse (sub 1800 m), va bloca 
fasciculul radar din a scana baza norului - 
dacă este la niveluri mai joase, sau chiar 
precipitaţia ce cade, ducând astfel la 
subestimări ale cantităţilor căzute (vezi 
cazul staţiei Joseni - şi prin extrapolare orice 
altă zonă aflată după un lanţ muntos). 

 Eroarea medie absolută creşte odată cu 
îndepărtarea de radar şi cu apropierea de 
bariere montane.  

 Eroarea pătratică medie înregistrează şi ea o 
creştere odată cu îndepărtarea de radar, 
precum şi în lunile de vară, când se pot 
produce erori mari de estimare, în special la 
staţiile mai îndepărtate, unde apar mai 
pregnant erori de tip beam broadening 
(lărgirea fasciculului radar) sau de 
propagare anormală a fasciulului. 

 Cazurile particulare investigate arată că în 
situaţiile de convecţii puternice, în aceeaşi 
masă de aer pot apărea supraestimări 
puternice ale precipitaţiilor căzute, iar în 
cazul fronturilor sau maselor mai reci de aer 
apar subestimări. 
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 Precipitațiile înregistrate la stații sunt de 
obicei mai mari decât ceea ce indică radarul 
în lunile septembrie şi octombrie, uneori şi 
aprilie, şi mai reduse decât ceea ce arată 
radarul în lunile de vară, mai ales în zilele 
extrem de instabile, cu descărcări electrice şi 
grindină. 

 Analiza trebuie continuată pe un număr mai 
mare de staţii şi de ani, precum şi pe cazuri 
particulare, pentru a evidenţia mai precis, 
spaţial şi temporal, diferenţele existente în 
aria radarului şi pentru a propune o 
interpretare mai corectă a valorilor estimate 
de către radar.  
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Rezumat: Succesiunea pătrunderilor de are cald urmate de pătrunderi de aer rece în partea 
superioară a troposferei în anotimpurile de tranziţie generează manifestări de vreme severe 
specifice anotimpului cald. Ȋn 9 aprilie 2016, prezenţa unei mase de aer cald şi umed în starturile 
inferioare asociată trecerii unui talveg de undă scurtă susţinut de o perturbaţie a PV 1.5 au dus la 
scăderea treptată a presiunii şi generarea unui grad ridicat de instabilitate pentru o parte a zonei de 
nord–vest a României. Circulația slabǎ din altitudine a fǎcut ca sistemele convective sǎ fie 
saţionare şi de durată. Precipitațiile au fost ȋnsemnate, urmate de scurgeri de pe versanți și 
creșterea bruscǎ a vǎilor. Estimǎrile radar au indicat pâna la 101 l/mp/3 ore la vestul și nordul 
municipiului Dej, la sud-est de localitatea Târgu Lǎpuș și la nord de localitatea Cavnic. Forma 
reliefului, gradul de populare al zonei au generat efecte diferenţiate, în zona localităţii Dej, efectele 
fiind cele mai însemnate. 

 
Cuvinte cheie: instabilitate, sisteme staţionare, torenți 
 

 
 

1. INTRODUCERE 
 

Ziua de 09 aprilie 2016 se caracterizeazǎ   
printr-o vreme caldǎ și ȋn general instabilǎ cu 
maxime cuprinse ȋntre 20 și 23 de grade, 
abaterile fiind cu + 7...8° fațǎ de medile 
multianuale (Clima României 2008).  

Caracteristica acestui pasaj de instabilitate 
constǎ ȋn apariția unor celule convective 
staţionare, în zona aliniamentului: Dej, Tg. 
Lǎpuş, Cavnic. Acestea au dus la acumulări 
însemnate de precipitaţii, estimarea radarului de 
la Bobohalma indica cantităţi de 101 l/mp     
într-un interval de 3 ore, în patru puncte din 
zonă. Ȋn zona situată la nord de localitatea 
Cavnic a fost semnalată doar o creştere a 
debitului pe cursul superior al Râului Mara 

(ZiarMM.ro) alte efecte nefiind cunoscute. 
Efectele cele mai însemnate au fost semnalate în 
zona Municipiului Dej, unde arealul afectat de 
precipitaţii a fost mai mare şi zona mai intens 
populată. Ploile cu caracter torențial, au 
determinat scurgeri însemnate de pe versanti şi 
formarea de viituri pe vǎile: Salca, Sălătruc, 
Ocnei şi Codor (fig. 1). În municipiul Dej şi în 
localităţile: Jichişu de Jos, Codor, Tǎrpiu, Viile 
Dejului, Şomcut, Coplean, Căşeiu, Rugăşeşti au 
fost afectate 4 case, 100 de subsoluri, 40 ha 
teren agricol, 4 drumuri avariate, rupere de cale 
de rulare şi alunecări de teren. În Ţara Lăpuşului 
în zona localităţii Tg. Lăpuş exista posibilitatea 
ca lacul de agrement Lighet să se reverse, 
drumul DN 18B a fost afectat de torenţi, în 
localitatea Boiereni patru anexe au fost  

   

Fig. 1. Valea Salca ȋn municipiul Dej ȋn condiții de debit normal (stânga) și ieșitǎ din matcǎ ȋn  seara zilei  
de 9 aprilie 2016 și Valea Ocnei ȋn localitatea Ocna Dej (dreapta) 
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inundate. La postul hidro Cǎșeiu, ȋn apropierea 
municipiului Dej, s-au ȋnregistrat 50 l/mp ȋn 
intevalul 17.00–19.20 (OVR), intensitatea medie 
a ploii de 0.35 l/mp/min, conferă după criteriului 
lui Hellman, caracterul de torențialitate. 

Cantitǎțile de apǎ cumulate ȋn 24 de ore, 
din datele provenite de la stațiile meteo și 
posturile pluvio, au atins 60.2 l/mp la Cǎșeiu ȋn 
județul Cluj, 31.2 l/mp la Valcǎul de Sus ȋn 
județul Sǎlaj și 19.5 l/mp la Suciu de Sus ȋn 
județul Maramureș. În zona localitǎții Dej a fost 
depașitǎ media precipitațiilor pentru luna aprilie, 
de 50.1 l/mp (Clima României 2008).  

 
 

2. DATE ȘI METODE 
 
Ȋn acestă analiză, pentru diagnoză au fost 
utilizate date provenite de la observaţiile staţiilor 
meteorologice, pluvio şi hidro din zona de nord-
vest a ţării. Efectele generate de precipitaţii au 
ca sursă rapoartele Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Cluj şi Maramureş şi presa 
locală. Evoluţia spaţio-temporală a sistemelor 
noroase şi a estimărilor precipitaţiilor a fost 
făcută pe baza produselor provenite din arhiva 
radar situat la Bobohalma. Pentru analiza la 
scară sinoptică și localǎ au fost folosite harți de 
la ECMWF, ALARO, COSMO, ZAMG și 
EUMETRAIN. 

 
 

3. REZULTATE    
 

În cursul zilei de 9 aprilie, cea mai mare parte a 
Europei se afla sub influenţa unui vast câmp 
depresionar, cu nucleu închis centrat la vestul 
Angliei şi un altul în bazinul nordic al Mării 
Mediterane, figura 2. 

În acest context sudul, sud-estul Europei 
şi implicit al României este sub influența unei 
mase de aer cald, umed şi instabil din zona 
Mǎrii Mediterane, figura 3. Deasupra zonei de 
nord-vest a țǎrii la nivelul de 850 hPa 
temperatura era de 8...10º C, cu  7...8º C mai 
mult decât media multianualǎ, şi –18°...–20º C, 
cu 6° faţă de medie, la nivelul de 500 hPa. 
Diferența de temperaturǎ de 26...30º C ȋntre cele 
douǎ nivele, VTI – indicator al transportului 
vertical de aer, aratǎ potențial ridicat de formare 
al furtunilor severe.  

 
Fig. 2. Temperatura și ȋnǎlțimea geopotențialului la 
nivelul de 500 hPa analiza ECMWF de 12:00 UTC 

 

 

Fig. 3. Temperatura și ȋnǎlțimea geopotențialului la 
nivelul de 850 hPa analiza ECMWF de 12:00 UTC 

 
 
Pe partea anterioarǎ a talvegului, ȋn 

troposfera medie și ȋnaltǎ, un talveg de undǎ 
scurtǎ, bine reprezentat câmpul de geopotețial   
și temperaturǎ la 300 hPa (fig. 4), asociat      
unei coborâri a tropopauzei dinamice (fig. 5), 
traverseazǎ zona țǎrii noastre, a dus la cresterea 
instabilitǎții ca urmare a pǎtrunderii de aer rece 
din troposfera ȋnaltǎ peste cel cald preexistent. 

 

 

Fig. 4. Temperatura și ȋnǎlțimea geopotențialului 
la nivelul de 300 hPa analiza ECMWF de 12:00 UTC 
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Fig. 5.  PV = 1.5 suprapusǎ  peste imaginea WV6.2 
EUMETRAIN 

 

Ascendența la scarǎ sinopticǎ pe panta 
anterioarǎ a talvegului duce la scăderea    
treptatǎ a presiunii la nivelul solului, astfel cǎ,  
ȋn zona țǎrii noastre, pe harta de analiză la 
nivelul solului, la ora 12 regǎsim o presiune de 
1000 de mb (fig. 6). 

 
Fig. 6. Presiunea la sol și temperatura la 850 hPa 

analiza ECMWF de 12:00 UTC 
 
Presiunea scǎzutǎ preexistentǎ și scǎderea 

din cursul zilei, ȋncǎlzirea diurnǎ și prezența 
unui grad ridicat de umezealǎ ȋn stratul 0-500 m, 
cu un raport de amestec de 8...9 g/kg, la valori 
ale MLCAPE de 400...800 J/kg (GFS), au dus la 
apariția dezvoltǎrilor convective.  

Și modelul ALADIN surprinde prezența 
ȋn zonǎ, pentru orele dupǎ-amiezei, a unui grad 
ridicat de instabilitate, valori ale CAPE ȋn jurul a 
3000 J/Kg ȋmpreunǎ cu existența convergenței 
de umezealǎ, ingrediente necesare convecției 
(fig. 7). 

 

 
 

 

Fig. 7. CAPE și convergența de umezealǎ pentru  
ora 15, ALADIN rularea de 00:00 UTC 

 

Circulația slabǎ din altitudine, surprinsǎ 
de modelul COSMO ȋn prognoza de 00:00 UTC  
pentru dupǎ-amiaza zilei de 9 aprilie, (fig. 8), a 
creat premizele caracterului staționar al siste-
melor noroase, ducând la acumularea de cantitǎți 
importante de apǎ. 

Urmǎrind evoluția presiunii, pentru ziua 
de 9 aprilie, la stațiile din zona de nord-vest        
a țǎrii, (fig. 9), se constatǎ o scǎdere continuǎ 
pânǎ ȋn jurul orei 12:00 UTC la aproape       
toate stațiile, valorile cele mai coborâte 
ȋnregistrându-se la: Dej (997.8), Sighetu 
Marmației (997.8 hPa), Baia Mare (998.4 hPa), 
Tg. Lǎpuș (998.6 hPa), Cluj-Napoca          
(998.5 hPa), Turda (999.1 hPa), acestea        
fiind situate ȋn zona aliniamentului formǎrii 
nucleelor precipitabile. 
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Fig. 8. Vântul și umezeala relativǎ la 700 și 
850 hPa prognoza pentru 13:00 UTC a modelului 

COSMO rularea de 00:00 UTC 

Modelul de arie limitatǎ ALARO ȋn 
prognoza de 00, surprinde ȋntre orele 11-          
17:00 UTC, prezența de nuclee ciclonice 
staționare la sol ȋn zona ȋn care s-au format 
celulele analizate, (fig. 10). 

 

 
Fig. 10. Presiunea la sol și temperatura la 850 hPa, 
prognoza ALARO de ora 00:00 UTC, pentru orele  

13:00 UTC (sus) și 14:00 UTC (jos) 
 
 

Viteze verticale asociate acestor nuclee de 
presiune au fost evidențiate de cǎtre model 
ȋncepând de la ora 12 pânǎ la ora 16:00 UTC, 
atingând valori de pânǎ la –4 Pa/s (la ora 15,     
16:00 UTC) la nivelul de 700 și –5 Pa/s (la ora 
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Fig. 9. Variația presiunii la stațiile meteorologice din zona de nord-vest a țǎrii 
 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 
 
 

 83

14, 15:00 UTC) la 850 hPa. Arealul și valorile 
mai mari ale vitezelor verticale fiind mai mari  
la nivelul de 850 hPa decât la de 700 hPa, 
(fig.11), indicǎ faptul cǎ sursa principalǎ a 
mișcǎrilor ascendente se gǎsește ȋn straturile 
inferioare. Prognoza vitezelor verticale din zonǎ 
anticipează destul de bine zona unde urmeazǎ sǎ 
se dezvolte sistemele convective. 

 

 

Fig. 11. Prognoza ALARO de ora 00:00 UTC pentru: 
vitezele verticale la ora 15:00 UTC la nivelul de     

700 hPa (sus) și 850 hPa (jos) 
  
 
Toate modelele de arie limitatǎ au 

surprins apariția de cantitǎți de apǎ, de pânǎ       
la 25 l/mp ȋn zonǎ, modelul ALARO având 
estimǎrile cele mai aproape de realitate,         
(fig. 12).  

 

 

Fig. 12. Prognoza ALARO de ora 00:00 UTC 
precipitațiilor din intervalul orar 12-18:00 UTC 

 
 
Deși cantitǎțile de precipitații mǎsurate ȋn 

teren nu sunt suficient de relevante pentru 
efectele ȋnregistrate, estimǎrile precipitațiilor 
pentru 24 de ore ale radarului de la Bobohalma 
(RDBB) de la ora 23:57:47 UTC (produsul   
USP  31) aratǎ ȋn zona de nord-vest a țǎrii 
cantitați maxime cumulate de pânǎ la 101 l/mp 
la vestul și nordul municipiului Dej, la sud-est 
de localitatea Târgu Lǎpuș și la nord de 
localitatea Cavnic. Faptul cǎ aceste cantitǎți      
s-au cumulat ȋndeosebi ȋn cursul dupǎ-amiezei 
de 9 aprilie este indicat de acumulǎrile             

de precipitații pe trei ore (THP ) de la ora 
16:02:39 UTC, (fig. 13). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 13. Estimările precipitațiilor pe 24 de ore de la 
ora 23:.57:47(a) și pe 3 ore de la ora 16:02:39 (b)  

date de Radar Bobohalma 
 
 
Deşi acumulǎrile de precipitaţii din cele 

patru zone afectate sunt aproximativ aceleaşi, 
efectele lor sunt „resimţite” în funcţie de    
gradul de populare al zonei şi de caracteristica 
geografică a zonei, albia unei văi, versanţi 
înpăduriţi. În cazul precipitaţiilor căzute, la  
nord de Cavnic neȋnregistrându-se pagube. 
Acumulǎrile maxime de precipitații estimate    
de radar pe o orǎ indicǎ valori de 76.2 mm la 
nord de Cavnic, la sud-est de Targu Lǎpuș și    
ȋn apropiere de Dej, lânga Jichișul de Jos și   
63.5 mm la nord de Dej, ȋn zona localitǎții 
Rugǎșești (fig. 14). 

Pentru a avea o imagine de ansamblu a 
instabilitǎții zilei "vǎzutǎ" cu ajutorul radarului a 
fost fǎcutǎ o analizǎ a dezvoltǎrilor convective 
(celulelor) "vǎzute" de RDBB pe interval de     
24 de ore (9/10  aprilie ora 00). Au fost 
identificate de cǎtre radarul de la Bobohalma un 
numǎr de 2026 celule. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 14. Estimările maxime de precipitații pe o ora: 
de la ora: 15:00:24 UTC (a), 15:06:31 UTC (b 

15:13:48 UTC (c) şi 14:36:57 (d)  

 

Se observǎ valori modeste ale mediei 
cantitǎții de apǎ pe metru patrat din celule 
(media VIL) de 5 kg/mp și ale mediei 
reflectivitǎții maxime (Rmax) de 44 dBz. Viteza 
medie estimatǎ de radar de doar 3 km/h, mult 
mai mică faţă de viteza medie a celulelor de    
32 km/h calculată după RDBB pentru lunile 
mai-septembrie 2003 – 2012 (Maier 2012) face 
posibilǎ acumularea de cantitǎți ȋnsemnate. 
Frecvenţa absolută a valorilor maxime pe 
praguri, a VIL, tabelul 1 și Rmax a celulelor, 
prezentatǎ ȋn tabelul 2, aratǎ o dezvoltare 
aparent modestǎ a convecției acelei zilei, 
valorile cele mai mari înregistrâdu-se în cursul 
după-amiezei. 
 
Tabelul 1. Frecvenţa absolută a valorilor 
maxime pe praguri, a VIL 

Parametru VIL (kg/mp) 
praguri [20;25) [25;30) [30;35) 

nr. celule 28 15 6 
 
Tabelul 2. Frecvenţa absolută a valorilor 
maxime pe praguri a reflectivitǎții maxime                          

Parametru Rmax (dBz) 
praguri [45;50) [50;55) [55;60) [60;65) 

nr. celule 510 191 53 1 
              

 Au fost identificate şi analizate un 
numǎr de 4 celule care, au evoluat în zonele cu 
acumulǎri mari de precipitațiii. Momentul 
ȋnceperii creșterii câmpului de presiune la sol 
coincide cu apariția primelor celule analizate: 
E6, R4 urmate de J7 și W5. 

Din tabeleul 3, se observă că durata de 
viaţă, a celulelor, de 3...4 ore, depăşeşte cu   
mult durata 26,5 minute, durata medie de     
viaţă calculată după RDBB pentru lunile de  
mai-septembrie 2003-2012 (Maier 2012). 

Tabelul 3. Parametrii celulelor analizate 

Interval orar  (UTC) valoarea medie/valoarea maximǎ a parametrilor 
Celula Zona 

durata VIL (kg/mp) 
Rmax 
(dBz) 

H Rmax 
(km) 

Viteza 
(km/h) 

E6 la nord de Dej 
12:50 - 16:57 
4 ore 07 min 

12/34 50/59 1.6/1.7 1.3/2.6 

J7 la vest de Dej 
13:16 - 16:14 
2 ore 58 min 

15/34 52/60 1.5/3.1 2.2/3.6 

R4 la nord de Cavnic 
12:20 - 15:50 
3 ore 30 min 

17/32 51/57 3.0/3.2 1.4/2.6 

W5 lângǎ Tg Lǎpuș 
12:58 - 16:02 
3 ore 24 min 

13/33 50/59 2.1/4.0 1.0/2.1 
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Valoarea medie a VIL-ului celulelor de      
12...17 kg/mp asociată cu caracterul staţionar    
al celulelor şi duratei mare de viaţă a acestora  
au creat premizele acumulărilor însemnate de 
precipitaţii. 

Urmărind în figurile 15, 16, 17 și 18, 
evoluţia reflectivităţii maxime în timp a 
celulelor se observă că, în toate cele patru 
cazuri, aceasta oscilează în jurul valorii de       
50 dBz. Ȋn cazul evoluţiei VIL-ului se observă 

un maxim, urmat de un al doilea. În cazul 
celulelor J7, R4 și W5 cel de al doilea maxim 
este mai intens. Este evidentă în acest caz 
existenţa unei alimentări susținute cu aer cald şi 
umed din straturile inferioare. Înǎlțimea maximǎ 
a sistemelor noroase este ȋn general ȋntre       
7...9 km și uneori 10 km. 

În câmpul vitezelor radiale al radarului 
atât pe prima cât și pe a doua elevație la ora 
15.27 UTC, se observǎ existența unei zone de 

0

10

20

30

40

50

60

70

12
:0
5

13
:0
3

13
:1
6

13
:2
8

13
:4
0

13
:5
3

14
:0
5

14
:1
7

14
:2
9

14
:4
2

14
:5
4

15
:0
6

15
:1
9

15
:3
2

15
:4
4

15
:5
6

16
:0
8

16
:2
0

16
:3
3

16
:4
5

16
:5
7

VIL (kg/mp) R max (dBz) 

 

Fig. 15. Evoluţia VIL, Rmax în timp pentru celula E6 
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Fig. 16. Evoluţia VIL, Rmax în timp pentru celula J7 
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Fig. 17. Evoluţia VIL, Rmax în timp pentru celula R4 
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Fig. 18. Evoluţia VIL, Rmax în timp pentru celula W5 
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convergențǎ bine conturatǎ, (fig. 19), ora la care 
sistemele convective erau ȋn plinǎ evoluție. 
Curbura izodopei de zero sugereazǎ existența 
unei advecții calde pentru zona de nord-est a 
județului Cluj. 

 

 
Fig. 19. Viteza radialǎ la radar pe elevația 0.5° și 1.5° 

de la ora 15:27 UTC RDBB 
  
 

CONCLUZII 
 
În condițiile unei mase de aer calde cu o 
instabilitate accentuatǎ de ȋncǎlzirea diurnǎ, cu 
un grad ridicat de umezealǎ ȋn straturile 
inferioare, scǎderea presiunii din cursul zilei, ca 
urmare a ascendeței la scarǎ sinopticǎ accentuatǎ 
de prezența talvegului de undǎ scurtǎ, a dus la 
apariția nucleelor ciclonice care au generat 

convergența ȋn straturile inferioare necesarǎ 
alimentǎrii celulelor cu aer cald și umed. 
Persistența ȋn timp a acestor nuclee a fǎcut ca 
unele celule sǎ aibǎ o duratǎ de viațǎ ridicatǎ 
care, coroboratǎ cu lipsa unei circulații (pentru 
câteva ore) ȋn mediul ȋn care s-au dezvoltat au 
facut ca acestea sǎ fie staționare și sǎ ducǎ la 
acumulǎri importante de precipitații. 

Este necesarǎ estimarea pe cât posibil       
a duratei de viațǎ și a vitezei de deplasare           
a celulelor cu grad ridicat de severitate pe     
baza: parametrilor furnizați de modelele de    
arie limitatǎ, a parametrilor  estimați de radar    
și a evoluției parametrilor atmosferici din     
zonǎ (presiune/tendințǎ, vânt, temperaturǎ,  
umezealǎ). 

Uneori diminuarea parametrilor celulelor, 
poate fi o alarmǎ falsǎ, ea putând fi urmatǎ de o 
reintensificare a acestora care poate fi mai 
accentuatǎ decât precedenta, ceea ce ȋn cazul de 
fațǎ a dus la cumulǎri ȋnsemnate de precipitǎții.  

Este foarte importantǎ monitorizarea 
acumulǎrilor de precipitații pe o orǎ și trei ore și 
a VIL ȋn cazul sistemelor aparent slab 
dezvoltate. 
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Rezumat: Viscolul este cel mai reprezentativ fenomen de risc meteo-climatic pentru regiunile 
extracarpatice ale României în sezonul rece al anului. Acest fenomen provoacă, anual, pagube 
importante la nivelul fiecărei regiuni în care se manifestă, mai ales când ne confruntăm cu un 
episod sever de viscol timpuriu sau târziu. 
Viscolul care a afectat ţara noastră în intervalul 19-21 aprilie 2017, poate fi cu uşurinţă calatogat 
drept cel mai târziu viscol înregistrat pe spaţii mari în istoria recentă a climatologiei românești, 
aceasta dacă avem în vedere faptul că ultimul cel mai târziu viscol s-a înregistrat la data de          
15 aprilie 1996 la scară mai mică, doar în nordul Moldovei. 
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze configuraţiile câmpurilor meteorologice la scară sinoptică 
şi la mezoscară, atât la nivelul suprafeţei subiacente, cât şi în straturile troposferice de altitudine, 
configurații responsabile de producerea viscolului ce a afectat teritoriul României, inclusiv al 
Dobrogei, în intervalul 19-21 aprilie 2017. Fenomenul având şi un mare potenţial calamitar, se vor 
prezenta unele consecinţe socio-economice pe care le-a avut acest episod târziu de viscol asupra 
agriculturii, transporturilor, comunicaţiilor etc. 
Motivul pentru care s-a ales prezenta analiză de caz este, deci, perioada extrem de târzie la care s-a 
produs fenomenul periculos de viscol. Prin analiza sinoptică şi cea mezoscalară particularizată la 
nivelul Dobrogei, se caută elementele speciale care au permis producerea sa, utile în prognoza 
unor situaţii meteorologice similare viitoare. 
 
Cuvinte cheie: viscol târziu, ciclon mediteranean, gradient baric, advecţie rece. 
 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
Viscolul constă în asocierea ninsorii abundente 
cu intensificările puternice ale vântului, 
reducând, astfel, semnificativ, vizibilitatea 
orizontală. 

El se înregistrează cu frecvenţa cea mai 
mare şi maximul de zile din an pe crestele 
montane, dar are şi câteva episoade în sezonul 
rece al anului în care afectează regiunile 
extracarpatice, unde desfășurarea sa este 
influenţată de existenţa Carpaţilor şi a Mării 
Negre. 

În funcţie de aria şi intervalul de timp    
de periculozitate, viscolul constituie subiectul 
mesajelor de alertă meteorologică. De aceea, 
pentru intervalul 19-21 aprilie 2017, ANM a 
emis o suită de mesaje meteorologice de aten-
ţionare şi avertizare pe termen scurt privind 
producerea acestui fenomen periculos.  

În ziua de 18.04.2017, ora 13, s-a emis 
mesajul meteorologic nr. 38 referitor la două 
intervale de timp (fig. 1): 

● pentru ziua de 19 aprilie, o atenţionare cod 
galben viza precipitaţii abundente în jumătatea 
de sud-vest a teritoriului şi în cea mai mare 
parte a zonei de munte, ninsori şi strat de 
zăpadă la munte, precum şi intensificări ale 
vântului, iar o avertizare cod portocaliu 
specifica ninsori abundente, viscol în zona 
înaltă a Carpaţilor Meridionali şi a Munţilor 
Banatului (fig. 1 a); 

● pentru intervalul 19-21 aprilie, o atenţionare 
cod galben avea ca subiect precipitaţiile 
abundente în sudul, centrul şi estul ţării, cu 
tranformarea lor în lapoviţă şi nisoare pe arii 
mai extinse decât la munte, precum şi 
intensificări ale vântului, iar o avertizare cod 
portocaliu viza ninsori abundente şi local 
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viscolite în zona montană, respectiv în 
Carpaţii Meridionali şi Orientali (fig. 1 b). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1. Ariile atenţionate/avertizate în data de 
18.04.2017: a) pentru 19 aprilie; b) pentru intervalul 

19-21 aprilie 
 
 
În ziua de 19.04.2017, ora 16, s-a emis 

mesajul meteorologic nr. 39 referitor la două 
intervale de timp (fig. 2): 

● pentru intervalul 19 aprilie, ora 16–20 aprilie, 
ora 09, o atenţionare cod galben viza 
precipitaţii abundente la munte, în Moldova, 
cea mai mare parte a Munteniei, Transilvaniei 
a Maramureșului, în nordul Olteniei și al 
Dobrogei sub formă de ninsoare pe arii mai 
mari decât la munte, precum şi intensificări 
ale vântului, iar o avertizare cod portocaliu 
menţiona asocierea ninsorilor abundente cu 
intensificările şi rafalele vântului în zona 
Carpaţilor Meridionali şi Orientali, precum şi 
ploi importante cantitativ în zona joasă de   
relief a județelor Buzău și Vrancea (fig. 2 a); 

● pentru intervalul 20 aprilie, ora 09–21 aprilie, 
ora 14, o atenţionare cod galben specifica 
precipitaţii mai ales în regiunile estice și 
centrale, în general însemnate cantitativ, 
predominant sub formă de ninsoare, inten-
sificări ale vântului şi, în zona de munte, strat 
suplimentar de zăpadă, iar o avertizare cod 
portocaliu valabilă în subintervalul 20 aprilie, 
ora 18–21 aprilie, ora 09 viza precipitațiile 

însemnate cantitativ, predominant sub formă    
de ninsoare în Moldova, ninsorile și stratul       
de zăpadă consistent din zona Carpaților 
Orientali și Meridionali şi intensificările 
vântului (fig. 2, b). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2. Ariile atenţionate/avertizate  
în data de 19.04.2017:  

a) pentru intervalul 19.04, ora 16–20.04, ora 09;               
b) pentru intervalul 20.04, ora 09–21.04, ora 14 

 
 
În ziua de 20.04.2017, ora 11, s-a emis 

mesajul meteorologic nr. 40 de actualizare a 
alertelor pe aceleaşi arii precedent avertizate (ca 
în figura 2 b): 

● pentru intervalul 20 aprilie, ora 11–21 aprilie, 
ora 14 se actualiza atenţionarea cod galben   
de precipitaţii însemnate cantitativ, predomi-
nant sub formă de ninsoare în Moldova și 
Transilvania şi mixte în nordul Munteniei și  
al Dobrogei, cu ninsori şi strat de zăpadă       
la munte şi intensificări ale vântului, cu o 
menţiune privind vremea deosebit de rece şi 
apariţia brumei; 

● pentru subintervalul 20 aprilie, ora 11 –         
20 aprilie, ora 15, o avertizare cod portocaliu 
specifica ninsori și strat de zăpadă consistent, 
intensificări ale vântului în cea mai mare  
parte a Carpaților Orientali, Meridionali și în 
zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău 
și Vrancea; 
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● pentru subintervalul 20 aprilie, ora 15 –        
21 aprilie, ora 09, o avertizare cod portocaliu 
specifica precipitații însemnate cantitativ, 
ninsori și depunere de strat de zăpadă, 
intensificări ale vântului în cea mai mare  
parte a Moldovei și a Carpaților Orientali și 
Meridionali. 

În ziua de 20.04.2017, ora 15, s-a emis un 
nou mesaj meteorologic, nr. 41, de actualizare a 
alertelor pe aceleaşi arii precedent avertizate (ca 
în figura 2 b): 

● pentru intervalul 20 aprilie, ora 15–21 aprilie, 
ora 14 se actualiza atenţionarea cod galben   
de precipitaţii însemnate cantitativ, predomi-
nant sub formă de ninsoare în Moldova și 
Transilvania şi mixte în nordul Munteniei și   
al Dobrogei, cu ninsori şi strat de zăpadă la 
munte şi intensificări ale vântului, cu 
menţiunea privind vremea deosebit de rece şi 
apariţia brumei; 

● pentru subintervalul 20 aprilie, ora 15–         
21 aprilie, ora 09, se menţinea avertizarea cod 
portocaliu de precipitații însemnate cantitativ, 
ninsori și depunere de strat de zăpadă, 
intensificări ale vântului în cea mai mare  
parte a Moldovei și a Carpaților Orientali și 
Meridionali. 

În ziua de 21.04.2017, ora 09, s-a emis 
mesajul meteorologic nr. 42: 

● pentru intervalul 21 aprilie, ora 09–21 aprilie, 
ora 14 se ridica avertizarea cod portocaliu, 
trecându-se în cod galben de atenţionare 
privind intensificări temporare ale vântului    
în regiunile estice şi la munte şi continuarea 
ninsorii cu depunere de strat în Moldova și    
în zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali şi 
precipitaţii sub formă de lapoviță și ninsoare 
în nord-estul Munteniei şi nordul Dobrogei; 

● pentru intervalul 21 aprilie, ora 09–22 aprilie, 
ora 09 s-a emis informarea de vreme deosebit 
de rece în toare regiunile, cu brumă şi îngheţ 
la sol. 

 

Fig. 3. Ariile atenţionate/avertizate în data de 
20.04.2017 pentru intervalul 20.04, ora 15 – 21.04, 

ora 14 
 

Tabloul următor (fig. 4) prezintă princi-
palele „ingrediente” ale viscolului (abaterea 
negativă de temperatură, precipitaţii transfor-
mate în ninsoare, intensificarile de vânt) şi 

 
APRILIE, 2017 18 19 20 21 22 

Abaterea 
temperaturii 

medii 

Precipitaţii 

Stratul de 
zăpadă 

Vântul mediu 

Fig. 4. Abatere termică, total precipitaţii, ninsoare, vânt – asociere zilnică a elementelor de viscol, indicând 
intensitatea lui şi ariile afectate 
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realizarea lor. Astfel se confirmă, prin datele 
oficiale înregistrate la staţiile meteorologice (nu 
doar prin evenimentele şi reportajele din teren) 
producerea acestui fenomen periculos avertizat 
prin mesajele Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.  

 
 

2. CONJUNCTURA LA SCARĂ EMIS-    
FERICĂ 

 
Situaţia care a evoluat favorabil producerii 
viscolului în România a fost specială, având în 
vedere perioada atât de târzie a advecției termice 
prea reci şi a perturbaţiilor ciclonice de la scară 
mare. De aceea, apare interesant de punctat şi 
verificat o corelaţie indusă de Oscilaţia Nord-
Atlantică. 

 Pe site-ul public: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.
shtml se regăsesc informaţiile următoare: 

 “NAO constă într-un dipol de anomalii nord-
sud, cu un centru situat peste Groenlanda, iar 
celălalt centru de semn opus, care se întinde la 
latitudinile centrale ale Atlanticului de Nord 
între 35° N și 40° N. Faza pozitivă a NAO 
reflectă înălțimi de geopotenţial și presiuni 
sub-normale la latitudinile înalte ale 
Atlanticului de Nord și înălțimi de 
geopotenţial și presiuni normale ori mari în 
zona centrală a Atlanticului de Nord, a țărilor 
din estul Statelor Unite și a Europei de Vest. 
Faza negativă reflectă un model opus de 
anomalii de înălțime de geopotenţial și 
presiune asupra acestor regiuni. Ambele faze 
ale NAO sunt asociate cu modificări în 
intensitatea și localizarea fluxului jetului nord-
atlantic și al traseului furtunilor și în fluctuaţii 
pe scară largă faţă de modul normal de 
transport de căldură și de umiditate zonal și 
meridional (Hurrell 1995), cu efect în 
schimbări de temperatură și precipitații care se 
extind adesea în America de Nord spre vest și 
în Europa centrală (Walker și Bliss 1932, van 
Loon și Rogers 1978, Rogers și van Loon 
1979).” 

 Pe site-ul menţionat sunt indicate rezultate în 
care oscilaţia este considerată nu doar pentru 
dipoli barici de la nivelul mării, ci inclusiv în 
straturile troposferice medii. Se prezintă 
următoarea concluzie practică: 

 “Fazele pozitive puternice ale NAO tind să 
fie asociate cu temperaturi mai mari decât 
normal în estul SUA şi nordul Europei și 
temperaturi sub medie în Groenlanda și de 
multe ori în sudul Europei până în Orientul 
Mijlociu. Acestea sunt, de asemenea, asociate 
şi cu precipitații peste medie în nordul Europei 
și Scandinavia în timpul iernii, și precipitații 
sub medie în Europa sudică şi centrală. 

 Anomalii inverse de temperatură și preci-
pitații sunt observate, de regulă, în timpul 
fazelor negative puternice ale NAO. În 
perioade deosebit de lungi dominate de o 
anumită fază a NAO, se mai observă, adesea, 
anomalii ale înălțimii geopotenţialului și 
temperaturii care se extind până în centrul 
Rusiei și în nordul şi centrul Siberiei”. 

  
Dintre datele zilnice disponibile pe site-ul: 

fttp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/cwlinks/norm.daily.
nao.index.b500101.current.ascii, au fost selec-
tate valorile indicelui NAO pentru luna aprilie 
2017 (fig. 5). Astfel, următorul grafic indică 
valori puternic pozitive, dar în scădere 
accentuată de la o zi la alta pe timpul derulării 
viscolului în România.  
 

Indicele NAO in luna aprilie, 2017
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Fig. 5. Valorile indicelui NAO pentru luna aprilie, 

2017 
  
 

 Rezultatul de mai sus este de reţinut şi 
de detaliat în studii viitoare, fiind un reper de 
efect la scară emisferică ce ar sugera că nu doar 
curgerea însăşi între cei doi centri de presiune 
din NAO ar avea importanţă, ci şi diminuarea 
sau amplificarea ei, adică dinamica pantei zonei 
de gradient din cuplul baric. 
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3. ANALIZA LA SCARĂ SINOPTICĂ 
 

Această analiză a fost efectuată utilizând 
materiale grafice din arhiva de date ECMWF și 
Deutscher Wetterdienst.  

Au fost analizate, cronologic, patru 
secvenţe temporale care au surprins evoluţia la 
scară sinoptică a principalilor centri barici ce au 
determinat apariţia fenomenelor caracteristice 
viscolului, în partea de sud-est a Europei. 

a) 18.04.2017, ora 12:00 UTC – 19.04.2017, 
ora 06:00 UTC – faza premergătoare        
a viscolului, conturarea depresiunii 
mediteraneene 

La scară europeană şi la nivelul solului, 
configuraţia barică la data de 18.04.2017, ora 
12:00 UTC (fig. 6), premergătoare momentului 
declanşării viscolului în sud-estul Europei, 
relevă existenţa a două zone barice distincte: 

 o vastă zonă anticiclonică, cu valori  
ale presiunii mai mari de 1020 hPa peste 
aproape toată Europa. Aceasta este determinată 
de acţiunea anticiclonului scandinav, centrat 
deasupra Peninsulei Scandinave şi a Arhipe-
lagului Britanic unde valorile câmpului baric 
depăşesc 1030 hPa; 

 o arie ciclonică, peste Europa de sud şi 
de sud-est, formată, la rându-i, din două zone 
depresionare.  

 O primă arie ciclonică este cea de 
interes, fiind structura de urmărit în generarea 
viscolului studiat. Ea s-a conturat peste Marea 
Mediterană (1010 hPa), în zona clasică de 
ciclogeneză a Golfului Genova. Aici, advecţia 
de aer de la latitudini foarte mari, pe partea 
anterioară a anticiclonului scandinav, a 
accentuat contrastele termo-barice şi a 
determinat apariţia unei ondulaţii pe frontul rece 
al unui ciclon ce traversase, în zilele anterioare, 
Atlanticul şi intrase pe continentul european 
până în zona sa centrală. Ciclonul de interes s-a 
extins până la momentul despre care se face 
referire, spre sud şi sud-est, deasupra nordului 
Mării Tireniene, nordului şi centrului Peninsulei 
Italice şi peste jumătatea de nord a Mării 
Adriatice.  

 Cealaltă zonă depresionară, (cu valori la 
centru mai mici de 1005 hPa), este centrată pe 
ţărmul central-nordic al Mării Negre şi angajată 
pe o traiectorie nord/nord-estică. Frontul rece 

aferent acestei arii ciclonice coboară peste nodul 
Turciei şi până în sudul Greciei. Frontul cald se 
regăseşte pe teritoriul Federaţiei Ruse, unde este 
conectat cu o altă zonă depresionară din nordul 
extrem al Rusiei. Acest al doilea ciclon, deşi 
poziţionat în proximitatea ţării noastre, nu o mai 
afectează în intervalul avertizat cu viscol decât 
prin aceea că facilitează formarea unui culoar 
depresionar cu primul ciclon. 

 

 
Fig. 6. Analiza fronturilor la sol – 18.04.2017, ora 

12:00 UTC (Deutscher Wetterdienst) 
 

În ceea ce priveşte structura la nivelul 
troposferei medii, câmpul de geopotenţial la   
500 hPa (fig. 7)  relevă existența unui larg  
talveg extins deasupra Europei centrale, 
alimentat de la latitudini nordice cu aer foarte 
rece (izoterma de –36 grade “îmbracă” tot 
teritoriul Germaniei). Aferentă acestui talveg, 
remarcăm o circulaţie extrem de intensă în 
special deasupra bazinului Mării Mediterane, cu 
viteze de chiar 45 m/s, în partea de est a Franţei. 

 

 

Fig. 7. Analiza câmpului de geopotenţial şi a 
temperaturii la 500 hPa – 18.04.2017, ora 12:00 UTC 

(ESTOFEX) 
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b) Intervalul 19.04.2017, ora 06:00 UTC – 
20.04.2017, ora 00:00 UTC – faza de debut a 
viscolului, evoluţia ciclonului la sud de România 

După 18 ore de la momentul descris 
anterior, la 19.04.2017, ora 06 UTC, la nivelul 
solului (fig. 8) regăsim vasta arie anticilonică,  
cu valori la centru de peste 1035 hPa, extinsă 
chiar până la latitudini mai mici. Dorsala   
sudică a anticiclonului, cu valori în creştere de la 
1015 hPa la 1020 hPa este axată pe bazinul 
vestic al Mării Mediterane, atingând chiar 
nordul Africii.  

 

 

Fig. 8. Analiza presiunii la sol şi a temperaturii la 
850 hPa – 19.04.2017, ora 06:00 UTC (ECMWF) 

 
 
Pe de altă parte, concomitent cu avansul 

aerului rece şi dens din zona estică a 
anticiclonului către latitudini mai sudice, se 
constată deplasarea câmpului ciclonic din  
Marea Mediterană spre est, pe deasupra Mării 
Adriatice şi peste Balcani şi adâncirea lui până 
la valori de 1005 hPa; la ora 06:00 UTC, partea 
nordică a lui, cuplată încă de ciclonul care a 
generat-o, afectează sud-vestul şi vestul 
României (fig. 9). 

În următoarele 18 ore, odată cu înain-
tarea dorsalei anticiclonice în bazinul Mării 
Mediterane, are loc decuplarea depresiunii 
mediteraneene de formaţiunea barică ce a  
iniţiat-o şi evoluţia noului ciclon pe o traiec-
torie est-nord/est. La sfârşitul acestei faze 
(20.04.2017, ora 00:00 UTC), el se regăsește,  
cu valori la centru mai mici de 1010 hPa, extins 
peste jumătatea de nord a Mării Egee, estul şi 
nordul Greciei, sudul Bulgariei şi Strâmtoarea 
Bosfor, gata să abordeze o traiectorie peste 
vestul Mării Negre (fig. 10). 

 

 

Fig. 9. Analiza fronturilor la sol – 19.04.2017, ora 
06:00 UTC (Deutscher Wetterdienst) 

 

 

Fig. 10. Analiza presiunii la sol şi a temperaturii la 
850 hPa – 20.04.2017, ora 00:00 UTC (ECMWF) 

 
Structura de altitudine la momentul 19.04, 

ora 12:00 UTC, surprinde prezenţa talvegului    
de geopotenţial al suprafeţei de 500 hPa extins 
peste toată Europa centrală şi răsăriteană       
(fig. 11). În cadrul acestuia se distinge un centru 
de minim, poziţionat la foarte mică distanţă de 
vestul României şi caracterizat prin valori de 
540 dmgp şi prin temperaturi asociate de –36oC. 

Cât priveşte cuplajul cu troposfera 
inferioară, acesta începe să se manifeste prin 
infiltrarea vertical descendentă a aerului rece pe 
latura posterioară a talvegului de altitudine care 
continuă să se adâncescă, stimulând astfel 
vorticitatea ciclonică şi la nivelurile inferioare. 
Astfel, la nivelul de 700 hPa, se remarcă, la 
acest moment, existenţa unui centru de minim 
corespondent, închis de izohipsa de 288 dmgp 
(fig. 12), în timp ce pe harta nivelului de        
850 hPa apare nucleul de minim de 140  dmgp 
pe nord-vestul României (fig. 13). 
 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 
 
 

 93 

 

Fig. 11. Geopotenţialul şi temperatura la 500 hPa – 
19.04.2017 ora 12:00 UTC 

 

 

Fig. 12. Geopotenţialul şi temperatura la 700 hPa, 
19.04.2017 ora 12:00 UTC 

 

 
Fig. 13. Geopotenţialul şi temperatura la 850 hPa, 

19.04.2017 ora 12:00 UTC 
 
Pe parcursul următoarelor 12 ore, 

troposfera medie (500 hPa) prezintă, la nivel 
european, aproximativ aceeaşi configuraţie. 
Deasupra Europei centrale şi răsăritene 
stagnează talvegul de geopotenţial cu punga rece 
aferentă, izoterma de –34 grade fiind poziţionată 

peste Câmpia Panonică, iar aria de minim cu 
valori ale izohipsei de 540 dmgp abordează 
vestul ţării noastre. Contactul cu dorsala extinsă 
peste tot sud-estul Europei şi peste Marea 
Neagră accentuează gradienţii termo-barici şi 
susţin circulaţia extrem de rapidă pe 
componentă vestică şi sud-vestică. Peste 
România, circulaţia la acest nivel este sud-
vestică (fig. 14). 

 

 

Fig. 14. Geopotenţialul şi temperatura la 500 hPa, 
20.04.2017 ora 00:00 UTC 

 
Cuplajul cu troposfera inferioară se 

menţine în tot acest interval, existând nuclee de 
minim corespondente pe fiecare nivel standard 
de presiune.  
 
c) Intervalul 20.06.2017, ora 00:00 UTC – 

21.04.2017, ora 06:00 UTC – manifestarea 
fenomenului de viscol la intensitatea cea 
mai mare, surprinde evoluţia ciclonului de 
origine mediteraneană peste bazinul vestic 
al Mării Negre 

Evoluţia, dincolo de cercul polar, a unei 
vaste arii depresionare nord-atlantice extrem de 
active (în ciclogeneză, cu valori minime ale 
centrului în scădere de la 965 la 960 hPa), ale 
cărei formaţiuni frontale abordează nord-vestul 
continentului european, contribuie la deplasarea 
câmpului anticiclonic extins peste aproape tot 
restul Europei, spre sud şi sud-est. 

Astfel (fig. 15 a, b), în intervalul 20.04, 
ora 12:00 UTC – 21.04, ora 00:00 UTC, se 
observă intensificarea gradientului baric la 
nivelul României de la 10-15 hPa/~1000 km la 
peste 20 hPa/~1000 km. Gradientul baric s-a 
accentuat prin înaintarea izobarei de 1017,5 hPa 
(ce se regăsea iniţial intrată ca un “pinten” doar 
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pe nordul Modovei), de la graniţa vestică a ţării 
până pe rama exterioară a Carpaţilor Orientali şi 
Meridionali, odată cu scăderea drastică a 
presiunii din centrul ciclonului de interes. 
Creşterea gradientului baric s-a datorat şi 
apropierii acestui ciclon, prin deplasarea sa către 
nord - nord-est, peste sud-vestul şi, apoi, vestul 
Mării Negre, unde era centrat în dimineaţa zilei 
de 20.04, având sub 1002,5 hPa la centru, în 
imediata vecinătate a litoralului românesc. 
Astfel, zona de cuplaj ciclon-anticiclon cu 
gradient baric maxim a acoperit, din ţară, tocmai 
“fâşia” extracarpatică estică şi sud-estică, până 
la mare. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 15. Analiza la sol (ECMWF): a) din 20.04.2017, 
ora 12:00 UTC; din 21.04.2017, ora 00:00 UTC 

 
 

La nivelul de 500 hPa se evidenţiază 
deplasarea spre est a nucleului de minim de la 
500 hPa situat anterior pe sud-vestul României, 
nucleu care ajunge să se poziţioneze peste sud-
estul ţării şi chiar să se adâcească peste nord-
estul Dobrogei şi bazinul nord-vestic al Mării 
Negre (fig. 16, a, b). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 16. Analiza la 500 hPa (ECMWF): a) din 
20.04.2017, ora 12:00 UTC;  b) din 21.04.2017,  

ora 00:00 UTC 
 

Cuplajul cu jumătatea inferioară a 
troposferei (fig. 17 a, b) este deplin realizat       
în acest interval, astfel încât la momentul cu  
intensitate maximă a fenomenului de viscol, 
(21.04.2017, 00:00 UTC) vortexul ciclonic    
este deosebit de activ, fiind prezent cel puțin 
până în troposfera medie (fig. 16, b). 

Totodată, câmpul umezelii relative la   
700 hPa indică, la 21.04, ora 00:00 UTC, 
existenţa unui maxim de saturaţie a aerului 
atmosferic cu vapori de apă deasupra    
Moldovei (fig. 18), în concordanţă cu abundenţa 
precipitaţiilor înregistrate aici. 

Pe imaginea satelitară RGB_0018_RSS, 
utilă pentru monitorizarea evoluţiei ciclonilor,  
în particular a ciclogenezelor rapide şi a 
anomaliilor de vorticitate potenţială, se poate 
observa, în nuanţe de albastru, pătruderea 
aerului deosebit de rece, de origine polară, peste 
Europa de sud-est, iar cu nuanţe de roşu-
portocaliu un puternic curent de advecţie  de 
vorticitate pozitivă (fig. 19). 
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a) 
 

 
b) 

Fig. 17. Geopotenţialul şi temperatura – analiza din 
21.04.2017, ora 00 UTC (ECMWF): 

 
 

 
Fig. 18. Umezeala relativă la 700 hPa, 21.04,  

00:00 UTC (ECMWF) 
 
 
 

 

 

Fig. 19. Imagine satelitară EUMETSAT 
RGB_0018_RSS –  21.04.2017, 00:00 UTC 

 
 
d) Intervalul 21.04.2017, ora 06:00 UTC – 

21.04.2017, ora 18:00 UTC – faza finală a 
viscolului, umplerea/ocluderea ciclonului 

În aceste ultime ore ale manifestării 
fenomenului de viscol, presiunea de la nivelul 
solului  creşte  puternic  pe  teritoriul  României, 
concomitent cu retragerea către nord-est a 
ciclonului aflat în stadiul de ocludere (fig. 20). 

 

Fig. 20. Analiza presiunii la sol şi a temperaturii la 
850 hPa din 21.04.2017, ora 18:00 UTC (ECMWF) 

 
În altitudine (fig. 21), la 500 hPa câmpul 

de geopotenţial (fig. 21a), evoluează astfel încât 
continuă deplasarea spre nord-est a nucleului   
minim de geopotenţial, concomitent cu creşterea 
valorilor acestuia. Aceeaşi configuraţie se 
regăsește şi la nivelurile mai joase, de 700 şi  
850 hPa (fig. 21, b, c). 

Pe imaginea maselor de aer 
RGB_0018_RSS de la sfârşitul evenimentului 
meteorologic (fig. 22), este bine surprinsă 
instalarea masei reci peste tot teritoriul 
României, precum şi diminuarea semnificativă  
a nebulozităţii precipitabile din acelaşi areal. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 21. Distribuția centrilor de geopotenţial la 
21.04.2017, ora 12:00 UTC (ECMWF):  

a) la 500 hPa; b) la 700 hPa; c) la 850 hPa 
 

 

Fig. 22 Imagine satelitară EUMETSAT 
RGB_0018_RSS din 21.04.2017, ora 18:00 UTC 

4. ANALIZA MEZOSCALARĂ ŞI DIAG-
NOZELE PE EPISOADE ALE VISCO-
LULUI 

 
Pentru această abordare au fost utilizate 
materiale grafice realizate pe baza modelului   
de arie limitată ALARO, de interes pentru 
Administraţia Naţională de Meteorologie, 
precum şi din analize arhivate din surse    
publice ca http://ready.arl.noaa.gov/index.php. 

Corespunzător evoluţiei la scară sinop-
tică descrise anterior, la mezoscară sunt de 
evidenţiat două etape principale ale desfăşurării 
fenomenului de viscol pe teritoriul ţării noastre: 
cea de debut şi manifestarea fenomenului de 
viscol la intensitatea cea mai mare (b şi c). 

 
 

b) Intervalul 19.04.2017, ora 06 UTC – 
20.04.2017, ora 00:00 UTC – faza de 
debut a viscolului, evoluţia ciclonului la 
sud de România 

 
Analiza câmpului de presiune la nivelul 

solului (fig. 23) pe teritoriul României la 
începutul intervalului de interes evidenţiază 
dominanţa ciclonică pe jumătatea de vest a    
ţării (cu valori ale presiunii de 1009-1010 hPa  
în extremitatea sud-vestică), în timp ce, în 
jumătatea estică, este extinsă, dinspre nord, o 
dorsală anticiclonică impunând o presiune de 
1019 hPa în nordul Moldovei. 

Contactul dintre cele două formaţiuni 
barice determină o diferenţă de presiune de        
9-10 hPa pe distanţe sub 1000 km, la scara 
întregii ţări. Gradientul baric este foarte  
puternic însă în vestul Câmpiei Române, ceea  
ce determină intensificări notabile ale vântului      
în vestul  Munteniei şi Oltenia. În intervalul 
19.04, ora 06:00 UTC – 20.04, ora 00:00, 
intensificările de vânt (predominant din E şi   
SE, exceptând zona subcarpatică din Muntenia 
în a doua jumătate a intervalului unde au        
fost devieri din NE impuse de barajul   
orografic) au fost prezente, mai întâi, aşa cum    
a fost deja menţionat, în Oltenia şi vestul 
Munteniei, cuprinzând, treptat, toată Muntenia, 
Dobrogea şi bazinul central-vestic al Mării 
Negre (fig. 24). 
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a) 

 
b) 

Fig. 23. Câmpul baric la sol şi T la 850 hPa, analiza 
ALARO: a) 19.04.2017, ora 06:00 UTC; b) 

20.04.2017, ora 00:00 UTC 
 

 
a) 

 
b) 

Fig. 24. Vântul la sol, analiza ALARO:  
a) 19.04.2017, ora 06:00 UTC; b) 20.04.2017,  

ora 00:00 UTC 

În ceea ce priveşte evoluţia temperaturii  
la nivelul de 850 hPa (fig. 33, 34), se remarcă, 
de la o oră la alta, avansul masei reci dinspre 
nord. Astfel, dacă pe 19.04, ora 06, izoterma de 
–4 grade este poziționată la graniţa de nord-est a 
ţării, după 12 ore aceasta “îmbracă” toată zona 
Moldovei, Banatul şi Crişana. Pe 20.04, ora 00, 
aceeaşi izotermă de –4 grade este extinsă peste 
Moldova, mare parte din Transilvania, Carpaţii 
Orientali, Occidentali şi Munţii Banatului. 
Valori de –6 grade la acest nivel pot fi observate 
doar peste Câmpia Timişului, a Mureşului, 
(datorită infiltraţiei vest pericarpatice şi advecţie 
rece indusă vertical descendent din troposfera 
superioară) şi în zona de nord a Orientalilor. 

Astfel, sondajul de la Bârnova indică, 
între orele 06-21:00 UTC, răcirea de la baza 
coloanei, simultan cu menţinerea valorilor 
temperaturii la 700 hPa şi creşterea mare a 
umezelii relative, cu determinarea unei 
inversiuni saturate aferente norilor de tip 
stratiform precipitabili către 3 km (fig. 25). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 25. Analiza skew-T pentru locaţia 
Bârnova (http://ready.arl.noaa.gov/index.php):  

a) 19.04.2017, ora 06:00 UTC; b) 19.04.2017, 
ora 21:00 UTC 
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La Tulcea, pe sondaj se distinge advecţia 
caldă şi creşterea umezelii relative în special în 
jurul suprafeţei de 600 hPa, odată cu apropierea 
de Dobrogea a sistemului noros din faţa 
ciclonului (fig. 26). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 26. Analiza skew-T pentru locaţia Tulcea 
(http://ready.arl.noaa.gov/index.php): a) 19.04.2017, 

ora 06:00 UTC; b) 19.04.2017, ora 21:00 UTC 
 
 
Advecţia caldă din Dobrogea este bine 

surprinsă şi de produsul radar Base Velocity 
(V27), furnizat de radarul de la Medgidia      
(fig. 27). 

 Deplasarea la sud de teritoriul României 
a centrului depresiunii mediteraneene, cu 
câmpul de umezeală suplimentară din faţa 
punctului triplu, în corelaţie cu evoluţia 
troposferei medii şi puternica advecţie de 
vorticitate pozitivă, a condus la apariţia de 
precipitaţii importante cantitativ (fig. 28), la 
nivelul întregii ţări, mai întâi în vestul acesteia, 
după care aria fenomenelor s-a extins treptat 
(fig. 29). Şi forma precipitaţiilor a diferit de la o 
zonă la alta şi de la un moment de timp la altul. 

 

Fig. 27. Produsul  radar Base Velocity V(27) 
indicând advecția caldă și vitezele Doppler mari pe 

stratul 0,7-3 km la 20.04.2017, ora 00:13 UTC 
  
 

 

Fig. 28. Totalul de precipitaţii pe 24 de ore din 
20.04.2017, ora 06:00 UTC 

 
 
Astfel, conform raportului emis de 

Administrația Națională de Meteorologie în 
dimineaţa zilei de 20 aprilie: “Vremea a fost 
închisă și a devenit deosebit de rece pentru 
această dată în majoritatea regiunilor. 
Temporar au căzut precipitații în toată țara. 
Astfel, în zona de munte, în Muntenia, cea mai 
mare parte a Olteniei şi pe arii restrânse în 
Transilvania și Moldova, cantitățile de apă, au 
depășit 20 l/mp. Cantităţi de peste 30 l/mp, s-au 
acumulat, pe arii restrânse, în special la munte și 
în sudul teritoriului. În zona montană a nins și  
s-a depus strat nou de zăpadă consistent, de până 
la 20 cm. Astfel, la peste 2000 m altitudine, în 
masivul Făgăraş, erau 154 cm. În Banat, 
Maramureș, Transilvania, Moldova și în zona 
Subcarpaților Getici precipitațiile au fost mixte, 
iar  în  restul  teritoriului  au  predominat  ploile.  
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a) 

 
b) 

Fig. 29. Grosimea stratului de zăpadă din a) 19.04, 
06:00 UTC și b) 20.04, 06:00 UTC 

 
Vântul a prezentat intensificări temporare în 
toate regiunile, cu viteze mai mari în cele estice 
și de sud-est, unde la rafală s-au depășit frecvent 
55 km/h, iar la munte a suflat tare îndeosebi pe 
creste, local cu peste 90 km/h, viscolind puternic 
zăpada și reducând vizibilitatea. Temperaturile 
maxime s-au încadrat între 4 grade la Șiria, 
Câmpulung, Moldova Nouă, Apa Neagră și 
Oravița și 18 grade la Zimnicea, iar cele minime 
au fost cuprinse între  –4 grade la Câmpulung 
Muscel  și Arad și 9 grade la Constanța, 
Mangalia, Gura Portiței și Sfântu Gheorghe 
Deltă.” 
 
 
c) Intervalul 20.06.2017, ora 00:00 UTC – 

21.04.2017, ora 06:00 UTC – manifestarea 
fenomenului de viscol la intensitatea cea 
mai mare, surprinde evoluţia ciclonului de 
origine mediteraneană peste bazinul vestic 
al Mării Negre 

Începând cu 20.04, ora 06:00 UTC, odată 
cu abordarea de către depresiunea mediterană a 

unei traiectorii peste bazinul vestic al Mării 
Negre, fenomenul de viscol se manifestă la 
intensitate deosebită în estul şi sud-estul ţării.   

 La 20.04, ora 06:00 UTC, la nivelul 
solului, peste extremitatea de nord-est a ţării, 
presiunea – în creştere uşoară faţă de momentul 
descris anterior – atinge valori de 1020 hPa,     
în timp ce în sud-estul ţării, în Dobrogea,        
sub influenţa câmpului depresionar de     
sorginte mediteraneană, presiunea are valori de 
1010 hPa. Gradientul baric este intens între 
aceste arii, contactul dintre cele două formaţiuni 
barice făcându-se în regiunea Tecuci-Bârlad, 
astfel că intensificările vântului apar în arealul 
delimitat de Vaslui, Bârlad, Tecuci, Câmpia 
Buzăului, Urziceni, Bucureşti. 

În acelaşi timp, peste vestul ţării, odată cu 
deplasarea spre est a zonei depresionare, are loc 
destinderea gradientului baric, astfel încât vântul 
scade. 

La acest moment de timp, circulaţia pe 
toată coloana troposferică, se face din sud şi 
sud-vest, nuclee de minim regăsindu-se pe toate 
nivelurile standard de presiune. 

La nivelul de 850 hPa izoterma de                  
–4 grade ”îmbracă” toată zona montană, 
intracarpatică şi Moldova central-nordică, în 
timp ce izoterma de +4 grade se regăsește în 
sudul litoralului. Se remarcă un intens gradient 
termic în zona de nord-nord/est a Dobrogei, 
sugerând poziţionarea în zonă a frontului cald   
al depresiunii.  

La nivelurile mai înalte, 925-850 hPa, 
dorsala termică se extinde peste sud-estul 
României datorită unui cumul de doi factori: în 
straturile joase se resimte influenţa mării, în 
timp ce la nivelul de 850 hPa se manifestă 
procesele advective specifice circulaţiei 
ciclonice de origine mediteraneană, ascensiunea 
treptată a aerului cald peste infiltraţia rece de la 
sol fiind una dintre caracteristicile fenomenului 
de viscol. 

„Lobarea” pătrunderii anticiclonice pe 
lânga rama estica a Carpaţilor Orientali (fig. 30) 
relevă rolul extrem de important al barajului 
orografic în analiza curgerilor de aer rece şi dens 
peste Moldova, către Câmpia Română. 
Totodată, se remarcă rolul de baraj termic al 
Mării Negre, esenţial în astfel de conjuncturi 
sinoptice pentru canalizarea masei reci de aer: 
alura de talveg a izotermelor indică avansul 
masei reci de aer către centrul Munteniei, în 
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timp ce bazinul vestic al Mării Negre se afla  
sub influenţa unei dorsale calde. Temperatura 
apei mării, măsurată de-a lungul litoralului 
românesc pe 20.04, ora 06:00 UTC, se încadra 
între 8 şi 10 grade, cu cele mai ridicate valori la 
Gura Portiţei. 

 

 

Fig. 30. Temperatura şi geopotenţialul la 1000 hPa, 
analiza ALARO pentru 20.04, ora 06:00 UTC 

 
 

La 20.04, ora 12:00 UTC – continuă 
avansul masei reci, anticiclonice. Acest lucru, 
coroborat cu adâncirea în bazinul vestic al  
Mării Negre a depresiunii mediteraneene, prin 
închiderea unui nucleu ciclonic vizibil pe 
analiza ALARO prin izobara de 1008 hPa în 
zona lagunară Razelm-Gura Portiţei, conduce la 
intensificarea gradientului baric la sol (fig. 31). 

  

 
Fig. 31. Câmpul baric la sol şi T la 850 hPa, analiza 

ALARO din 20.04.2017, ora 12:00 UTC 
 
 
Vântul prezintă intensificări susţinute în: 

Bărăgan, Delta Dunării, sudul Dobrogei, iar la 
curbura Carpaţilor se înregistrează cele mai mari 
viteze (fig. 32). 
 

 

Fig. 32. Vântul la sol, analiza ALARO din 
20.04.2017, ora 12:00 UTC 

 
 

Temperatura la nivelul de 850 hPa        
(fig. 31) scade odată cu avansul masei reci, 
astfel încât izoterma de –6 grade pătrunde    
până în zona centrală a Moldovei. Doar pe 
litoral, temperaturile la acest nivel mai sunt 
pozitive. Şi la 1000  hPa continuă advecţia   
rece, aerul polar infiltrându-se până în sudul 
extrem al ţării, la Olteniţa (fig. 33). 

 

 

Fig. 33. Geopotenţial şi T la 1000 hPa, analiza 
ALARO din 20.04.2017, ora 12:00 UTC 
 
 
La ora 18:00 UTC, se remarcă extinderea 

accentuată a câmpului anticiclonic peste    
vestul, centrul şi sudul ţării. Doar în Dobrogea, 
în jumătatea de est a Munteniei şi în sudul 
Moldovei domină ciclonul care, adâncit la 
aproximativ 1008 hPa la centru, se deplasează 
lent spre nord, de-a lungul ţărmului. Odată       
cu poziţionarea centrului ciclonic peste 
extremitatea sud-estică a ţării şi adâncirea       
lui, vântul capătă componentă nord-nord/estică 
pe Moldova, iar pe Dobrogea nord-vestică. 
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În altitudine, la nivelul de 850 hPa, 
izoterma de –6 grade este poziționată peste 
Câmpia Bărăganului, fiind orientată în lungul 
Dunării. Este momentul în care chiar şi în 
Dobrogea, la staţia meteo Corugea, apar 
precipitaţii sub formă de ninsoare. 

Vitezele verticale mari prezente la 
nivelurile de 850, respectiv 700 hPa, pe nordul 
Dobrogei, pot justifica precipitaţiile importante 
cantitativ ce s–au înregistrat aici. (58 l/mp la 
Tulcea, 50 l/mp la Isaccea, 49 l/mp la Latea,    
46 l/mp la Poşta, 32 l/mp la Mahmudia). 

În următoarele 6 ore (până pe 21.04,     
ora 00:00 UTC), continuă adâncirea nucleului 
ciclonic; acesta ajunge la valori de 1002,5 hPa    
şi contribuie la accentuarea gradientului baric 
deasupra Moldovei şi a Dobrogei. 

Exceptând Delta Dunării, peste toată  
zona Dobrogei s-au extins izotermele de –4, 
chiar –6 grade, la nivelul de 850  hPa, fapt ce 
justifică apariția precipitaţiilor sub formă de 
ninsoare la mai multe staţii. 

Masa deosebit de rece şi suprasaturată se 
identifică şi pe sondajele acestei zile, la Bârnova 
(fig. 34), respectiv Tulcea (fig. 35). 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 34. Analiza skew-T pentru locaţia Bârnova 
(http://ready.arl.noaa.gov/index.php): a) 20.04.2017, 

ora 06:00 UTC; b) 20.04.2017, ora 21:00 UTC 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 35. Analiza skew-T pentru locaţia Tulcea 
(http://ready.arl.noaa.gov/index.php):  

a) la 20.04.2017, ora 06:00 UTC; b) la 20.04.2017, 
ora 21:00 UTC 

 
 
În următoarele 6 ore (până pe 21.04, ora 

00:00 UTC), continuă adâncirea nucleului 
ciclonic; acesta ajunge la valori de 1002,5 hPa şi 
contribuie la accentuarea gradientului baric 
deasupra Moldovei şi a Dobrogei. Exceptând 
Delta Dunării, peste toată zona Dobrogei s-au 
extins izotermele de –4, chiar –6 grade, la 
nivelul de 850  hPa (fig. 36), fapt ce justifică 
apariția precipitaţiilor sub formă de ninsoare la 
mai multe staţii. 

La ora 06:00 UTC, este remarcată 
trecerea la faza finală a viscolului prin   
relaxarea gradientului baric în estul ţării, 
datorată deplasării spre nord-est a nucleului 
ciclonic ce ajunge peste Golful Odessa. 
Continuă advecţia rece, odată cu extinderea 
câmpului anticiclonic spre est, izobara de     
1014 hPa poziţionându-se pe vestul Dobrogei.   
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Fig. 36. Câmpul baric la sol şi T la 850 hPa, analiza 
ALARO din 21.04.2017, ora 00:00 UTC 
 
 
Conform raportului emis de Administrația 

Națională de Meteorologie, în dimineaţa zilei  
de 21 aprilie: “Vremea s-a răcit față de 
intervalul precedent, exceptând Oltenia, cea mai 
mare parte a Banatului și areale restrânse din 
Crișana, unde valorile termice diurne au fost 
ușor mai ridicate decât cele din ziua anterioară.  
Raportat la mediile multianuale, vremea a fost 
deosebit de rece în toată țara, cu abateri 
negative, în general, mai mari de 10...15 grade. 
Temperaturile maxime au fost cuprinse între      
0 grade la Suceava, Cotnari, Bârlad și Târgu 
Secuiesc și 12 grade la Bechet. Cerul a fost 
noros și au căzut precipitații, local în Oltenia și 
pe arii extinse în celelalte regiuni. Acestea au 
fost predominant sub formă de ninsoare la 
munte și în Moldova, mixte în Crișana, 
Muntenia, Transilvania și nordul Olteniei, mai 
ales ploi în Dobrogea și doar ploi în restul 
teritoriului. În Moldova, jumătatea de nord a 
Dobrogei și local în Muntenia, în Transilvania  
și la munte cantitățile de apă cumulate au 
depășit local 20...25 l/mp și pe arii restrânse    
40 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat, cu 
intensificări în vestul, nord-vestul, nordul și 
estul țării, pe arii restrânse în centru și în sud-
vest, cu viteze la rafală de până la 65 km/h, 
precum și la munte, unde pe spații mici, 
îndeosebi în zona Carpaților Orientali, rafalele 
au depășit 70 km/h, viscolind și spulberând 
zăpada. La ora 08 era strat de zăpadă, în zona de 
munte cu grosimi de până la 196 cm (Bâlea 
Lac), în cea mai mare parte a Moldovei – până 
la 36 cm, local în Transilvania – până la 25 cm 
și izolat în nordul Munteniei – până la 17 cm și 
în Dobrogea – până la 2 cm. Temperaturile 

minime s-au încadrat între –4 grade la 
Câmpulung și 3 grade la Baia Mare, Calafat, 
Drobeta Turnu Severin, Turnu Măgurele, 
Sighetu Marmației, Târgu Jiu și Sânnicolau 
Mare. Spre dimineață, izolat în Crișana, Oltenia 
și Muntenia s-a produs brumă.” 
Totalul de precipitaţii din acest interval şi  
stratul de zăpadă final au fost sintetizate mai jos 
(fig. 37). 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 37. Cantitatea de precipitaţii totalizată în 
ultimele 24 de ore (a) şi grosimea stratului de zăpadă 

(b) raportate la 21.04.2017, ora 06:00 UTC 
 
 
d) Intervalul 21.04.2017, ora 06 UTC – 

21.04.2017, ora 18 UTC – faza finală a 
viscolului, umplerea/ocluderea ciclonului 

 
Treptat, în cursul zilei de 21 aprilie, 

depresiunea îşi continuă deplasarea către     
nord-nord/est, se oclude, iar pe teritoriul 
Romaniei se generalizează dominaţia regimului 
anticiclonic, caracterizat prin presiuni ridicate, 
dar nu foarte mari (1020-1022 mb) şi 
temperaturi scăzute (–6 la –4 grade la nivelul de 
850 mb). 
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Advecţia rece (forma de S întors a 
izotopelor), peste Dobrogea, este surprinsă 
foarte bine de produsul radar V(27) de la ora 
10:26 UTC (fig. 39).  

 

 

Fig. 39. Produsul V(27) indicând advecția rece și 
vitezele Doppler mari pe stratul 0,6-1,5 km, la 

21.04.2017, ora 10:26 UTC 
 

Fenomene reziduale ale episodului de 
viscol au mai fost prezente în estul ţării, dar pe 
sondajele verticale, desaturarea este clară, iar pe 
orizontală gradientul termic a cunoscut o 
relaxare notabilă. 

În faza finală a evenimentului meteo-
rologic, ciclonul a mai acţionat în dimineaţa 
zilei de 21.04.2017 în zona de nord-vest a Mării 
Negre (fig. 40), unde şi vântul a mai suflat 
intens, apoi s-a îndepărtat spre est şi nu a mai 
determinat fenomene severe în ţara noastră. 
Acestă evoluţie se observă foarte bine în câmpul 
vântului estimat cu scaterometrul (fig. 41). 

 

 

Fig. 40. Câmpul vântului (direcţii, viteze) pe  
Marea Neagră estimat cu scaterometrul la 

21.04.2017, ora 08:43 UTC 

 
Fig. 41. Câmpul vântului (direcţii, viteze) pe  

Marea Neagră estimat cu scaterometrul la 
21.04.2017, ora 18:28 UTC 

 
În Dobrogea, deşi viscolul nu s-a 

manifestat cu aceeaşi intensitate ca în Moldova, 
totuşi elementele lui au fost înregistrate la 
staţiile meteorologice şi posturile pluvio din 
zonă. Diagnoza vântului şi cea a precipitaţiilor/ 
ninsorii sunt prezentate sub formă grafică în 
figurile 42 și respectiv 43. 

 
 

5.  EFECTE INDUSE DE ACEST VISCOL 
TÂRZIU 

 
Efectele induse de acest episod de viscol târziu 
au fost dintre cele mai diverse şi au afectat, 
treptat, aproape tot teritoriul ţării.  

Astfel, primele urmări ale viscolului  au 
apărut încă din noaptea de 19 spre 20 aprilie, aşa 
cum era de aşteptat, în zona montană a 
României, unde vântul puternic a rupt copacii 
care au blocat circulația pe mai multe drumuri 
(Râşnov-Braşov), dar şi porţiuni de cale ferată 
(între Predeal şi Braşov). Şi în principalele 
trecători montane (pasul Tihuţa, pasul Oituz) au 
fost probleme de trafic, din cauza faptului că 
autoritățile au demontat parazăpeziile, dar şi 
pentru că cei mai mulţi şoferi renunțaseră deja la 
cauciucurile de iarnă. 

Odată cu extinderea ariei afectate de 
fenomenele meteo specifice iernii au apărut 
probleme şi în celelalte zone ale ţării. În 
dimineaţa zilei de 20 aprilie, şase curse 
aeriene operate pe Aeroportul International 
Cluj au avut întârzieri din cauza ninsorii 
abundente (procesul de degivrare a apara-
telor de zbor fiind mult îngreunat).  
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APRILIE, 
2017 (ZZ) 

Vânt mediu Rafale 
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Vitezele medii maxime ale vantului din ziua de 22.04.2017
la statiile din Dobrogea  
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Fig. 42. Vântul (viteza şi rafala maximă, pe zile) măsurat la staţiile meteorologice din Dobrogea 
pe timpul episodului de viscol târziu 

 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 
 
 

 105

 Cantitatea de precipitatii totalizata in jud. Tulcea
in intervalul 20.04.2017, ora 6 UTC - 21.04.2017, ora 6 UTC

si transformarea in ninsoare/stratul depus  
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Fig. 43. Cantitatea de precipitații totalizată în jud. 
Tulcea și Constanţa şi transformarea în ninsoare/ 

stratul depus în intervalul 20.04.2017, ora 6 UTC – 
21.04.2017, ora 6 UTC 

 
S-a circulat în condiţii de iarnă, 

zăpada fiind prezentă pe carosabil, în toate 
judeţele din Transilvania, Moldova şi 
Carpaţii Orientali. Pe alocuri circulaţia a 
fost blocată din cauza copacilor căzuţi pe 
drumuri (DN1, DN 1J – Cluj). În zona de 
munte a judeţului Argeş, în masivul Făgăraş, 
a existat risc mare de avalanşă datorită 
startului de zăpădă de peste 150 cm.  

Însă, cele mai însemnate pagube s-au 
înregistrat acolo unde viscolul s-a manifestat cu 
violenţa cea mai mare, în judeţele din zona 
Moldovei, avertizate cu cod portocaliu pentru 
precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori şi 
depunere de strat de zăpadă, intensificări ale 
vântului.  

Astfel, alimentarea cu energie electrică    
a fost întreruptă în: judeţul Neamţ (10 localităţi), 
judeţul Vrancea (35 de localităţi), judeţul Bacău 
(peste 100 de localităţi – 15.000 abonaţi), 

judeţul Buzău (27 localităţi – 22.000 de 
abonaţi), judeţul Suceava (35 de localităţi – 
14.160 abonaţi), judeţul Vaslui (33 localităţi), 
judeţul Galaţi (24 localităţi), judeţul Brăila     
(14 localităţi).  

În Moldova, mai întâi s-a circulat în 
condiţii de iarnă pe toate sectoarele de drum, 
apoi, odată cu continuarea ninsorii şi creşterea 
stratului de zăpadă, s-a impus restricţionarea 
circulaţiei, pe anumite drumuri (judeţul 
Suceava) pentru autovehiculele care nu au fost 
echipate cu anvelope de iarnă. În după      
amiaza zilei de 20 aprilie au apărut şi primele 
drumuri închise circulaţiei. Din cauza 
fenomenului de viscol, intervenţia pentru 
dezăpezirea drumurilor şi redarea lor circulaţiei 
a fost mult îngreunată. Astfel, din comunicatul 
de presă al Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, emis în dimineaţa zilei de 
21.04, reise că: ”din cauza vremii nefavorabile, 
la nivel național sunt închise circulației rutiere   
8 drumuri naționale, 9 drumuri județene și         
1 drum comunal.” (de pe raza judeţelor Galaţi, 
Vaslui, Neamţ, Vrancea). ”În ceea ce privește 
transportul maritim și fluvial, la această oră, sunt 
închise porturile Constanța Nord, Constanța 
Sud-Agigea, Mangalia și Midia. La nivel 
național, în 408 localități din 17 județe (CJ, AB, 
BT, BR, BV, BZ, CV, GL, HR, MS, PH, VN, 
BC, IS, NT, SV, VS), echipaje specializate 
intervin pentru remedierea situației privind 
alimentarea cu energie electrică.” 

Au fost executate misiuni de salvare cu 
șenilata și autospeciala pentru transport victime, 
acordându-se, astfel, îngrijiri medicale mai 
multor persoane care au avut nevoie.  

O parte din efectele imediate ale 
viscolului au fost enumerate anterior. Efectele 
pe termen mai lung, ale căror pagube nu pot, 
ȋncă, fi cuatificate sunt însă, cele asupra 
culturilor agricole. Este binecunoscut faptul că 
acestea sunt sensibile la variaţiile bruşte de 
temperatură, care apar toamna devreme sau 
primăvara târziu. Zilele de 20 şi 21.04.2017 au 
fost printre cele cu temperaturi foarte scăzute de 
când se fac măsurători în România, stabilindu-se 
recorduri negative de temperatură la aproape 
toate staţille meteorologice (abateri negative, în 
general mai mari de 10...15 grade). 
Temperaturile minime au coborât până la           
–2 grade în noaptea de 20/21 aprilie şi până la   
–9 grade în noaptea de 21/22 aprilie, iar 
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maximele zilei de 20 aprilie au avut frecvent 
valori de 0...2 grade. Aceste valori termice 
scăzute, corelate cu intensificările mari ale 
vântului (ce au depăşit local în Moldova şi 
Dobrogea 15 m/s) au făcut ca temperatura pe 
care plantele au resimţit-o să fie foarte mică, 
vătămătoare (fig. 44), mai ales că valorile 
Indicelui de răcire au coborât până la –20 la 
Sulina şi până la –21 la Adjud şi Negreşti. 

 
Temperatura* aerului care 

provoacă vătămarea la 
 

Muguri 
florari 

desfăcuţi 
flori rod 

Măr –4.0 –2.3 –1.1...–2.2 
Păr –4.0 –2.3 –1.2 

Vişin –2.0 –2.3 –1.2 
Cireş – –2.0 –1.0 
Prun –4.0 –2.3 –1.2 
Cais –4.0 –2.3 –0.7 

Piersic –4.0 –2.9 –1.2 
Viţă de vie –1.2 –0.2 0.7 

Fig. 44. Pragurile termice critice (°C) ale culturilor  
în diferite faze de vegetaţie, faţă de îngheţ  

(după Maximov)  
* limitele termice care provoacă începutul vătămării 

 

Cu siguranţă există (fig. 45) diminuări ale 
producţiilor agricole, atât la culturile cerealiere 
(cultura de rapiţă fiind una dintre cele mai 
vulnerabile la temperaturile scăzute), cât şi la 
cele viticole (zona Vrancea – binecunoscută arie 
viticolă), legumicole (bazinul legumicol Matca-
Galaţi afectat de acţiunea  mecanică a vântului 
asupra serelor şi solariilor din zonă, dar şi de 
degerarea plantelor) sau pomicole. 

Presa din Galaţi: (http://presagalati.ro/   
la-galati-au-fost-compromise-productiile-de-pe-
100-ha-de-vii-si-240-ha-de-livezi/) a reflectat 
constatări şi păreri legate de consecinţele 
evenimentului meteorologic astfel: «„Vremea 
aceasta rea, cu îngheţul şi cu zăpada, a avut un 
impact negativ asupra legumelor care au fost 
puse în solarii şi asupra viei şi pomilor 
fructiferi. I-a prins într-o fază sensibilă, atunci 
când erau înfloriţi, de aceea ne aşteptăm la 
scăderea producţiei în acest an. Nu cred că se 
va face mai mult de 60% din producţia de 
legume și fructe obţinută în 2016”, a declarat 
Ion Cioroianu, consilier din cadrul Asociaţiei 
Fermierilor din România. 

Planta Răsărire Înflorire Coacere 
 * ** * ** * ** 
Plante cu rezistenţă medie la îngheţ 

Soia -3 -4 -2 -2 -2 -3 
Dughia -3 -4 -1 -2 -2 -3 

Plante slab rezistente la îngheţ 
Porumb -2 -3 -1 -2 -2 -3 

Mei -2 -3 -1 -2 -2 -3 
Cartof -2 -3 -1 -2 -1 -2 

Plante nerezistente la îngheţ 
Fasolea -1 -1.5 -0.5 -2 -2 - 

Bostănoase -0.5 -1 -0.5 -1 -0.5 -1 
Castraveţi 0.0 -1 0.0 -1 0.0 -1 

Tomate 0.0 -1 0.0 -1 0.0 -1 
Tutun 0.0 -1 0.0 -1 0.0 -1 

Fig. 45. Pragurile termice critice (°C) ale culturilor 
 în diferite faze de vegetaţie, faţă de îngheţ 

(după Maximov) 
* limitele termice care provoacă începutul vătămării, 

respectiv ** distrugerea parţială a plantelor 
 
 

Potrivit reprezentatului Asociației Fermi-
erilor, una dintre cele mai afectate zone este    
cea a Galațiului. El a discutat cu agricultori din 
judeţul Galaţi, care i-au spus că 100 de hectare 
de vie erau compromise 100%, iar 240 de 
hectare de livezi erau compromise în proporţie 
de 60%.» 

Într-adevăr, efectele viscolului din                 
19-21.04 asupra agriculturii vor putea fi 
cuantificate doar după recoltarea culturilor. 

Şi ȋn Dobrogea, deşi stratul de zăpadă 
măsurat la staţiile meteorologice nu a fost 
semnificativ, au existat zone din partea de    
vest-nord vest unde s-a circulat în condiţii de  
iarnă, iar în localitatea Măcin din judeţul Tulcea 
a fost nevoie chiar de intervenţia unui utilaj de 
dezăpezire pentru  deblocarea drumului. S-au 
semnalat, de asemenea, numeroase întreruperi 
ale alimentării cu energie electrică din cauza 
vântului. 
 

 

Fig. 46. Sursa: „Adevarul.ro” 
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Fig. 47. Sursa: „vrancea24.ro” 
 
 
 
6. CONCLUZII 
 
►O anomalie puternic pozitivă a Oscilaţiei 

Nord-Atlantice implică modificări ale 
circulaţiei de la scară emisferică ale căror 
implicaţii se transferă diferenţiat, la scări mai 
mici, pe arii continentale şi subintervale de 
timp.  

►Pentru viscolul târziu studiat, circulaţia 
troposferică intensă din faza puternic pozitivă 
NAO a impus amplitudini mari ale undelor de 

geopotenţial, cu implicaţii la scară sinoptică: o 
dorsală mult infiltrată peste vestul şi spre 
nordul Europei, dar nu şi peste restul acesteia, 
un talveg de geopotenţial cu punga rece 
aferentă impunându-se peste Europa centrală 
şi de răsărit. Este posibil ca trecerea bruscă de 
la anomalia pozitivă la valori apropiate de 
normal ale NOA să fi permis evoluţia mai 
severă a subsistemelor baric-termic care au 
afectat regiunea ţării noastre: strangularea 
talvegului cu izolarea nucleelor de minim de 
geopotenţial/presiune, advecţia rece succesivă 
din nord-est, nord, apoi nord-vest cu 
determinarea gradienţilor termici, respectiv 
persistenţa masei reci. 

►La mezoscară s-au resimţit aceste perturbaţii 
în câmpul şi gradienţii baric şi termic, evoluţia 
structurilor verticale, chiar existenţa curentului 
de nivel jos. 

►Concret, viscolul înregistrat a fost un record 
pentru perioada din an în care s-a manifestat, 
aria mare din ţară afectată şi intervalul relativ 
lung de persistenţă, precum şi prin efectele 
sale socio-economice. 
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Rezumat: Analiza anului agricol septembrie 2015-august 2016 presupune caracterizarea 
condiţiilor agrometeorologice şi a parametrilor agrometeorologici care influenţează recolta de grâu 
de toamnă şi porumb, principalele culturi semănate pe teritoriul agricol al României.  
Datele utilizate în cadrul acestei lucrări au fost înregistrate la staţiile meteorologice cu program de 
observaţii fenologice şi măsurători de umiditate a solului reprezentative pentru teritoriul agricol al 
României. Indicii agrometeorologici s-au prelucrat şi interpretat pe anotimpuri, intervale 
caracteristice pentru agricultură, dar şi la nivelul întregii perioade de vegetaţie a culturilor 
agricole. 
La nivelul anului agricol septembrie 2015-august 2016, s-au analizat indici agrometeorologici 
termici şi hidrici specifici, în legătură directă cu consumul optim de apă al plantelor agricole, 
respectiv: „asprimea iernii”, „arşiţa”, precipitaţii înregistrate în perioada dezvoltării şi creşterii 
grâului de toamnă şi porumbului, indicele de împrimăvărare, precum şi rezerva de umiditate din 
sol la date calendaristice şi pe diferite adâncimi de sol, respectiv 0-20 cm, 0-50 cm şi 0-100 cm, în 
funcţie de fazele fenologice ale culturilor agricole (grâu de toamnă şi porumb). 
Producerea stresului hidric din aer (precipitaţii reduse) şi sol (deficite/excedente de umiditate) 
asociat cu cel termic („arşiţă”) îndeosebi în perioada cu cerinţe maxime faţă de apă ale culturilor 
agricole aflate în faze fenologice de consum maxim, determină reduceri importante ale recoltelor. 
Pe parcursul unui an agricol, în scopul aplicării unui sistem de management modern şi eficient, 
este necesar să se cunoască evoluţia condiţiilor meteorologice şi a indicilor agrometeorologici 
specifici, în vederea diminuării pierderilor cantitative și calitative a producţiilor obţinute. 
 
Cuvinte cheie: parametri agrometeorologici, faze fenologice, an agricol 
 

 
 

1. INTRODUCERE 
 

Descrierea particularităţilor agrometeorologice 
ale anului agricol 2015-2016 constă în analiza 
parametrilor agrometeorologici caracteristici şi 
influenţa acestora asupra culturilor de câmp şi 
pomi-viticole. În această lucrare sunt analizaţi 
indicii hidrotermici specifici şi condiţiile 
agrometeorologice din anul agricol 2015-2016, 
necesari pentru evaluarea influenţei condiţiilor 
de vegetaţie asupra culturilor de grâu de toamnă 
şi porumb, în scopul precizării zonalităţii 
gradului de favorabilitate. 

Cunoașterea caracteristicilor agrometeo-
rologice ale anului agricol 2015-2016 este 
necesară în aplicarea unui management modern 
care presupune realizarea asolamentului, a 
rotaţiei culturilor, ponderea speciilor cultivate, 
cu scopul de a diminua efectele negative ale 

factorilor meteorologici de risc termic și hidric 
asupra culturilor agricole. 

 
 

2. DATE ŞI METODE 
 
Analiza datelor de specialitate include informaţii 
privind factorul de temperatură, precipitaţii şi 
rezerva de umiditate din sol, pe parcursul 
principalelor faze de vegetaţie ale culturilor de 
grâu de toamnă şi porumb, specii cu ponderea 
cea mai însemnată în structura culturilor de 
câmp din ţara noastră. Un accent deosebit s-a 
pus pe evoluţia regimului hidrotermic din aer şi 
sol, analiza efectuându-se pe anotimpuri, 
intervale caracteristice şi pe întreg sezonul de 
vegetaţie, în care acţiunea limitativă a acestor 
factori au un rol hotărâtor asupra producţiei 
agricole.  
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Pentru evaluarea potenţialului resurselor 
agroclimatice disponibile culturilor de grâu de 
toamnă şi porumb la nivelul României, s-au 
analizat datele agrometeorologice înregistrate la 
staţiile meteorologice cu program agrometeo-
rologic reprezentative pentru agricultură din 
perioada septembrie 2015-august 2016. 

Caracterizarea condiţiilor agrometeo-
rologice din anul agricol septembrie 2015-
august 2016 și impactul acestora asupra stării de 
vegetaţie a grâului de toamnă şi porumb, precum 
şi a producţiilor obţinute, se realizează prin 
caracterizarea următorilor indici agrometeo-
rologici specifici: 
  Regimul hidrotermic din aer şi sol în 

perioada însămânţărilor de toamnă. Starea 
de vegetaţie a culturilor de toamnă la 
intrarea în repausul vegetativ: 
  Precipitaţii înregistrate în perioada 

septembrie-octombrie 2015; 
  Temperatura medie decadică în sol, la 

adâncimea de 10 cm în luna octombrie 
2015; 

  Rezerva de umiditate la data de           
30 septembrie 2015, în stratul de sol    
0-20 cm (ogor). 

  „Asprimea iernii” şi impactul ei asupra 
vegetaţiei: 
  Tmed ≤ 0C (unităţi de „frig”) în 

intervalul 01 noiembrie 2015-31 martie 
2016; 

  Tmin ≤ –10…–15C (unităţi de „ger”), 
01 decembrie 2015-28 februarie 2016. 

  Particularităţile perioadei de tranziţie de la 
iarnă la primăvară: 
  Indicele de împrimăvărare (Tmed ≥ 

0C/unităţi de „căldură”) în intervalul                    
01 februarie-10 aprilie 2016; 

  Cantităţi de precipitaţii cumulate în 
perioada 01 noiembrie 2015-31 martie 
2016; 

  Rezerva de umiditate la 31 mai 2016, în 
stratul de sol 0-100 cm, în cultura 
grâului de toamnă; 

  Aprovizionarea cu apă la sfârşitul lunii 
aprilie 2016 (în cultura de porumb); 

  Temperatura medie decadică în sol, la 
adâncimea de 10 cm, în intervalele     
01-10 și 11-20 aprilie 2016. 

  Caracterizarea agrometeorologică a peri-
oadei de vegetaţie a culturilor agricole. 

Analiza în dinamică a cantităţilor de 
precipitaţii şi efectele acestora asupra stării 
de vegetaţie şi productivităţii culturilor, 
evoluţia regimului termic cu impact asupra 
datelor de producere a fazelor fenologice la 
grâul de toamnă și porumb: 
  Rezerva de umiditate pe profilul de sol 

0-100 cm în cultura grâului de toamnă, 
la data de 30 iunie 2016; 

  Precipitaţii înregistrate în intervalul     
01 iunie-31 august 2016 şi pe parcursul 
anului agricol 01 septembrie 2015 –     
31 august 2016; 

  Aprovizionarea cu apă pe adâncimea de 
sol 0-100 cm în cultura neirigată de 
porumb, la sfârşitul lunilor iulie şi 
august 2016; 

  Intensitatea fenomenului de „arşiţă” 
(Tmax ≥ 32C / unităţi de „arşiţă”) în 
perioada    01 iunie – 31 august 2016. 

Prin monitorizarea şi supravegherea 
permanentă a fenomenelor de risc/stres se pot 
adopta cele mai eficiente măsuri de prevenire şi 
diminuare a efectelor asupra producţiilor 
agricole obţinute. 
 
 
3. REZULTATE 

 
TOAMNA 2015 

Pe parcursul toamnei 2015 a predominat o 
vreme în general mai caldă decât în mod 
obişnuit în aproape toată ţara, exceptând luna 
octombrie 2015, când regimul termic din aer a 
fost pe ansamblu normal. Temperaturile medii 
diurne ale aerului s-au încadrat între 6...31°C în 
zilele cele mai calde, abaterile termice pozitive 
fiind de 1...15°C şi 1...17°C în zilele normale. 
Temperaturile maxime ale aerului au oscilat 
între 2...39°C, cele mai ridicate valori 
înregistrându-se în luna septembrie 2015, 
îndeosebi în zonele de câmpie sudice, estice şi 
vestice. Minimele din aer au fost cuprinse între 
2...27°C în aproape toată ţara şi –4...0°C local  
în depresiunile din nord şi centru, unde izolat   
au fost condiţii de producere a brumei. 
Precipitaţiile înregistrate au fost sub formă de 
ploaie, izolat cu caracter de aversă în cea mai 
mare parte a regiunilor agricole, dar şi mixte 
(ploaie, lapoviță şi ninsoare) îndeosebi în nordul 
şi centrul țării, acestea fiind însoţite de 
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intensificări temporare ale vântului. În aproape 
toate zonele de cultură, cantitățile de apă au fost 
semnificative din punct de vedere agricol.  

Pe parcursul lunii septembrie 2015 s-au 
înregistrat precipitaţii reduse cantitativ                 
(2-25 l/mp) în estul, local în centrul și sud-estul 
Moldovei, nord-estul și estul Dobrogei. Cantităţi 
normale de precipitaţii (26-50 l/mp) s-au 
înregistrat pe suprafețe extinse din Moldova și 
Dobrogea, nord-estul Munteniei, local în sudul 
și vestul Banatului, nord-vestul Crișanei. În cea 
mai mare parte a Maramureșului, Crișanei, 
Banatului, Transilvaniei, sudul, centrul, nordul 
și sud-estul Munteniei, sudul și nord-estul 
Olteniei, izolat în sud-vestul Dobrogei, vestul și 
sud-vestul Moldovei, precipitaţiile au fost 
ridicate, 51-100 l/mp. Cantităţi abundente    
(101-125 l/mp) și chiar excedentare (126-      
198 l/mp) s-au semnalat pe suprafețe extinse   
din Oltenia, vestul, nordul, centrul și local în 
sudul Munteniei, nordul și izolat în centrul și 
sudul Transilvaniei, local în estul Crișanei și 
nordul Maramureșului, figura 1a. 

La sfârşitul lunii septembrie 2015, rezerva 
de umiditate în stratul de sol 0-20 cm (ogor), se 
încadra în limite satisfăcătoare (200-300 mc/ha), 
apropiate de optim (300-450 mc/ha) și optime 
(450-550 mc/ha), în Banat, Crișana, Maramureș 
și Transilvania, cea mai mare parte a Olteniei şi 
Munteniei, izolat în sudul şi vestul Moldovei, 

sud-vestul Dobrogei. Pe terenurile joase și cu 
drenaj defectuos din nord-vestul, vestul şi izolat 
sudul Munteniei, local în estul Olteniei, se 
semnalau excese de umiditate (550-570 mc/ha) 
şi băltiri temporare de apă la suprafața solului. 
Deficite de apă în sol, seceta pedologică       
fiind moderată (150-200 mc/ha), puternică (100-
150 mc/ha) şi local extremă (50-100 mc/ha), se 
înregistrau pe suprafețe agricole extinse din 
Dobrogea, Moldova, local în centrul şi nord-
estul Munteniei, figura 1b.  

Pe parcursul primelor două decade ale 
lunii octombrie 2015, temperatura medie diurnă 
a solului la adâncimea de 10 cm prezenta valori 
ridicate, 12…17°C, în majoritatea regiunilor 
agricole, limite optime efectuării însămânţărilor 
culturilor de toamnă şi parcurgerii fazelor 
incipiente de vegetaţie (germinare şi răsărire) la 
cele deja semănate. În decada a treia din luna 
octombrie 2015, temperatura medie diurnă a 
solului se încadra în limite ridicate, 10…12°C, 
la nivelul întregului teritoriu agricol al ţării, încă 
favorabile continuării semănăturilor de toamnă, 
precum şi desfăşurării primelor faze de 
vegetaţie, respectiv germinare, răsărire şi 
înfrunzire. În zonele depresionare din centrul şi 
nord-estul ţării, s-au înregistrat valori scăzute, 
6...9°C, ritmurile de creştere şi dezvoltare fiind 
mai lente, figura 2. 

 

        
Fig. 1. 

 
Fig. 2. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm, în intervalele 01-10 (a), 11-20 (b)  

și 21-31 (c) octombrie 2015 
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În perioada însămânţării culturilor de 
toamnă (intervalul septembrie-octombrie 2015), 
precipitaţiile înregistrate au fost deficitare     
(40-80 l/mp), local în nord-estul și estul 
Moldovei, nord-estul și sud-estul Dobrogei. 
Cantităţi optime de precipitaţii (81-150 l/mp)    
s-au semnalat în Banat, pe suprafețe extinse din 
Moldova, Transilvania, Dobrogea, Muntenia, 
sudul Olteniei, nordul și sudul Crișanei, nord-
vestul și estul Maramureșului. Izolat în nordul, 
estul și sud-estul Olteniei, centrul și sudul 
Munteniei, nordul, centrul și local în sudul 
Transilvaniei, vestul, centrul și estul Crișanei, 
nordul, centrul și sudul Maramureșului, izolat   
în sud-vestul Moldovei, s-au înregistrat cantităţi 
abundente de precipitaţii (151-200 l/mp). 
Cantităţi de apă excedentare (201-358 l/mp)      
s-au înregistrat în nord-vestul, centrul, estul      
și nord-estul Olteniei, nord-vestul, nordul și 
local în sudul Munteniei, izolat în centrul 
Transilvaniei, figura 3. 

 

 

Fig. 3. 
 
La data de 30 noiembrie 2015, rezerva   

de umiditate pe profilul de sol 0-50 cm, în 
cultura grâului de toamnă, se încadra în      
limite satisfăcătoare (500-700 mc/ha), apropiate 
de optim (700-900 mc/ha) şi optime (900-    
1100 mc/ha), pe aproape întreg teritoriul   
agricol al țării. În sud-estul şi izolat în sudul 
Moldovei se semnalau excese de apă în sol 
(1100- 1170 mc/ha). Deficite de umiditate în sol 
(secetă pedologică moderată/340-500 mc/ha) se 
înregistrau izolat în nordul şi nord-vestul 
Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, figura 4.  

Procesele biologice ale speciilor de 
toamnă au evoluat în general normal, în aproape 
toate regiunile agricole ale țării. Local în 
Moldova și Transilvania, ritmurile de creștere și 
dezvoltare s-au desfășurat ușor mai lent datorită 

temperaturilor minime mai scăzute din aer și sol. 
Starea de vegetație a plantelor s-a menținut 
medie și bună, în aproape toate zonele de 
cultură. 

În funcție de data semănatului, cultura de 
rapiță se afla în fazele de răsărire și înfrunzire 
(5-14 frunze), uniformitatea și vigurozitatea 
plantelor fiind medie și bună la culturile 
înființate în epoca optimă. Sub aspect fenologic, 
orzul și grâul de toamnă și-au continuat 
răsărirea, apariția frunzei a treia și înfrățirea, în 
majoritatea regiunilor agricole, figura 5.  

 

 

Fig. 4. 
 

 

Fig. 5. Starea de vegetație la grâul de toamnă din 
zona Călărași/Muntenia 

 

Pomii fructiferi parcurgeau maturarea 
lemnului, precum şi îngălbenirea şi căderea 
masivă a frunzelor, iar la viţa de vie se semnala 
stadiul de repaus biologic. 

 
 
IARNA 2015-2016 

Iarna 2015-2016 s-a caracterizat printr-un 
regim termic al aerului mai ridicat decât în mod 
normal, în cea mai mare parte a ţării. În 
intervalul 10-25 ianuarie 2016 a predominat o 
vreme rece la nivelul întregului teritoriu agricol, 
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chiar geroasă, îndeosebi în zonele centrale şi 
sudice. Regimul termic mediu diurn al aerului a 
fost cuprins între –7...18°C în lunile calde, 
abaterile termice pozitive fiind de 1...18°C şi     
–16...2°C în intervalul rece, valori mai scăzute 
cu 1...15°C în raport cu mediile climatologice. 
Maximele din aer s-au situat între –9...26°C la 
nivelul întregii ţări. Temperaturile minime ale 
aerului s-au încadrat între –24...15°C, 
producându-se brumă şi îngheţ la sol, afectând 
astfel culturile agricole, în special în centrul, 
sudul şi izolat vestul ţării. Precipitațiile 
înregistrate au fost sub formă de ploi locale, dar 
și mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), iar în 
zilele cele mai reci, au predominat ninsorile, în 
aproape toată țara. De asemenea, vântul a 
prezentat intensificări temporare, local cu  
aspect de viscol, îndeosebi în sudul şi sud-estul 
ţării, iar cantitățile de apă au fost semnificative 
din punct de vedere agricol. Ȋn zonele joase      
s-a semnalat ceaţă, izolat, asociată cu depunere 
de chiciură. Grosimea stratului de zăpadă în 
intervalul 14-27 ianuarie 2016 a oscilat între         
10-50 cm, pe întreg teritoriul agricol al ţării. 

Pentru a evalua condiţiile de iernare ale 
speciilor de toamnă s-a analizat indicele termic 
specific perioadei 01 decembrie 2015 –            
29 februarie 2016, respectiv cuantumul tempera-
turilor minime negative din aer (Σtmin ≤ –10°C/ 
unităţi de „ger”), ce caracterizează anotimpul 
rece prin „asprimea iernii”. Astfel, din analiza 
sumei temperaturilor minime negative din aer 
situate sub limitele critice de rezistenţă ale 
culturilor agricole (Tmin ≤ –10°C), se constată 
caracterul de iarnă aspră (31-50 unități de „ger”) 
și foarte aspră (51-103 unități de „ger”) în cea 

mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei, 
Munteniei, izolat în estul și nord-vestul 
Moldovei, nord-vestul Maramureșului și vestul 
Dobrogei. Pe suprafețe extinse din Dobrogea, 
Moldova, Crișana, estul Banatului, centrul 
Maramureșului, local vestul Transilvaniei, 
vestul și nord-estul Olteniei, izolat în vestul      
și nord-estul Munteniei s-au înregistrat                         
11-30 unități de „ger” (iarnă normală). În cea 
mai mare parte a Banatului, izolat în sudul 
Crișanei, nord-vestul Transilvaniei, sud-estul și 
estul Dobrogei s-a semnalat o iarnă blândă       
(≤ 10 unități de „ger”), figura 6a. 

Din analiza sumei temperaturilor minime 
negative din aer (Tmin ≤ –15°C) situate sub 
limitele critice de rezistenţă ale plantelor 
agricole, în Banat, Crişana, Maramureş, 
Moldova şi Dobrogea, pe suprafeţe extinse din 
Transilvania, jumătatea de nord a Olteniei, nord-
vestul, nord-estul şi local în estul şi nordul 
Munteniei, s-au cumulat sub 10 unităţi de „ger”. 
O iarnă aspră şi foarte aspră (11-41 unităţi de 
„ger”), s-a semnalat pe suprafeţe extinse din 
Muntenia, jumătatea de sud a Olteniei, estul şi 
sudul Transilvaniei, figura 6b. 

Pe fondul temperaturilor mai ridicate din 
aer și sol, speciile de toamnă și-au continuat 
procesele vegetative, acestea având o evoluție în 
general normală. Uniformitatea şi vigurozitatea 
culturilor înfiinţate în perioada optimă se 
prezenta bună şi medie, respectiv medie şi slabă 
în semănăturile tardive. Fenologic, orzul și grâul 
de toamnă își continuau formarea frunzei a treia 
şi înfrăţirea, pe întreg teritoriul agricol al țării, 
figura 7. 

 

 

 

Fig. 6. 
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În funcție de data semănatului, rapița 
parcurgea faza de înfrunzire (7-15 frunze), în 
cea mai mare parte a zonelor de cultură. Pomii 
fructiferi din majoritatea plantațiilor înregistrau 
starea de repaus biologic. Local, la soiurile 
timpurii de sâmburoase (cais, cireș, piersic) s-au 
semnalat fazele de umflare a mugurilor de rod, 
precum și izolat înflorirea îndeosebi în vestul 
țării. În majoritatea podgoriilor s-a menținut 
stadiul de repaus vegetativ, iar local în 
Transilvania, Muntenia și Dobrogea, la vița de 
vie s-a declanșat faza de „plâns”. 

 
 
PRIMĂVARA 2016 

Sub asptect termic, în anotimpul de 
primăvară 2016 a predominat un regim termic al 
aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, 
exceptând ultimele zile ale intervalului, când s-a 
produs o răcire treptată a vremii, aceasta 
devenind normală, la nivelul întregii țări. 
Temperaturile medii diurne ale aerului au fost 
cuprinse între 6...24°C în prima parte a 
perioadei, abaterile termice pozitive fiind de 
1...14°C şi 5...18°C spre sfârşitul intervalului, 
valori apropiate de mediile multianuale, în cea 
mai mare parte a ţării. Temperaturile minime din 
aer s-au situat între 0...19°C, în majoritatea 
zonelor de cultură, valori mai scăzute                           
(–10...0°C) înregistrându-se local în depresiunile 
din estul Transilvaniei, unde s-a produs brumă şi 
îngheţ superficial la sol. Temperaturile maxime 
din aer au oscilat între 5...33°C, în aproape toate 
regiunile agricole. Spre sfârşitul perioadei, 
instabilitatea atmosferică a fost accentuată şi     
s-a manifestat prin ploi locale sub formă de 
aversă, dar şi torenţiale, fiind însoțite de 
descărcări electrice și intensificări ale vântului, 

izolat cu aspect de vijelie. Local, vântul puternic 
asociat cu căderile de grindină au provocat 
pagube culturilor agricole prin culcarea lanurilor 
în vetre, precum și ruperea ramurilor tinere și a 
coardelor la pomii fructiferi și vița de vie.       
De asemenea, cantitățile de apă au fost 
semnificative din punct de vedere agricol. 

Pentru evaluarea condițiilor de iernare    
la culturile de câmp și cele pomi-viticole, s-a 
analizat indicele agrometeorologic ce carac-
terizează anotimpul rece, respectiv „asprimea 
iernii” prin cuantumul temperaturilor medii 
diurne negative din aer    (ƩTmed ≤ 0C / unități 
de „frig”) înregistrate în intervalul 01 noiembrie 
2015-31 martie 2016. Din analiza unităților de 
„frig” /  ƩTmed ≤ 0C, se exemplifică caracterul 
de iarnă blândă (59-200 unități de „frig”), în 
aproape toată țara. O intensitate moderată a 
frigului, 201-248 unități de „frig” (iarnă 
normală) s-a semnalat local în depresiunile din 
estul Transilvaniei, figura 8. 

 

 
Fig. 8. 

 
În luna martie 2016, precipitaţiile au fost 

reduse cantitativ, 14-25 l/mp, local în sudul, 
sud-estul și nord-estul Transilvaniei, izolat în 
nordul Maramureșului, nord-estul și estul 

 

Fig. 7. Starea de vegetație a culturii de grâu din zona Cluj/Transilvania (a) şi din zona Iași/Moldova (b) 
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Moldovei. Cantităţi normale, 26-50 l/mp, s-au 
înregistrat în Dobrogea, pe suprafețe extinse din 
Transilvania, Moldova, Crișana, izolat în nord-
vestul și nord-estul Banatului precum și în sud-
estul Munteniei, centrul Maramureșului. În cea 
mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Banatului, 
izolat în estul Crișanei, vestul Transilvaniei și 
sudul Moldovei, s-au semnalat cantităţi ridicate 
(51-100 l/mp) de precipitaţii. Precipitaţii 
abundente (101-125 l/mp) și chiar excedentare 
(126-144 l/mp) s-au semnalat local în nord-
vestul, centrul și estul Olteniei,   nord-vestul 
Munteniei, figura 9.  

 

 

Fig. 9. 
 
În intervalul 01 noiembrie 2015-31 martie 

2016 s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii 
deficitare (77-200 l/mp / regim pluviometric 
foarte secetos, secetos și moderat secetos), pe 
suprafețe extinse din Moldova, Transilvania, 
Dobrogea, local în nord-estul și estul Munteniei, 
izolat în vestul și nord-estul Banatului. Cantităţi 
optime de precipitaţii (201-300 l/mp) s-au 
înregistrat în cea mai mare parte a Munteniei, 

Olteniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului, 
local în nordul Transilvaniei, sudul Moldovei, 
nordul și sud-estul Dobrogei. Local în centrul, 
estul și izolat în nord-vestul Olteniei, estul 
Crișanei și centrul Maramureșului, cantităţile de 
precipitaţii au fost ridicate (301-404 l/mp), 
figura 10.  

 

 

Fig.  10. 
 
În primele decade ale lunii aprilie 2016, 

temperaturile medii diurne ale solului 
înregistrate pe adâncimea de 10 cm, se situau în 
limite optime, 10...15C, pentru desfășurarea 
fazelor incipiente de vegetaţie (germinare și 
răsărire) la speciile deja semănate, figura 11.  

Potenţialul termic al perioadei de trecere 
de la iarnă la primăvară este exprimat prin 
indicele de împrimăvărare (ΣTmed  0°C), 
calculat la nivelul intervalului 01 februarie –              
10 aprilie 2016. Astfel, o împrimăvărare foarte 
timpurie (501-680 unităţi de „căldură”) și 
timpurie (401-500 unităţi de „căldură”) s-a 
semnalat în cea mai mare parte a țării, cu 
excepția depresiunilor din estul Transilvaniei 

 
Fig. 11. Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm,  

în intervalele 01-10 (a) și 11-20 (b) aprilie 2016 
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unde s-a semnalat o împrimăvărare normală              
(305-400 unităţi de „căldură”), figura 12. 

 

 

Fig. 12. 
 
Precipitaţii în intervalul 01-30 aprilie 

2016: 
 reduse cantitativ, 5-25 l/mp, în centrul și 

sud-estul Dobrogei, local în sud-vestul, 
vestul și izolat în nordul Crișanei, nord-
vestul Banatului, sudul Olteniei, nordul 
și vestul Moldovei; 

 normale, 26-50 l/mp, local în nordul, 
centrul, estul și sud-vestul Olteniei, estul 
și nord-estul Munteniei, nordul, nord-
estul și vestul Dobrogei, nord-vestul, 
vestul și centrul Transilvaniei, jumătatea 
de vest a Maramureșului, nord-vestul, 
vestul, nord-estul și izolat în centrul 
Moldovei, vestul, estul și sud-estul 
Crișanei, vestul și sudul Banatului; 

 ridicate, 51-75 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Muntenia, Oltenia, centrul, 
estul și    sud-estul Moldovei, local în 
nordul, nord-estul, estul, izolat în 
centrul și sud-vestul Transilvaniei, 

nordul Maramureșului, centrul și estul 
Crișanei, nordul Banatului; 

 abundente, 76-100 l/mp și chiar 
excedentare 101-129 l/mp, local în 
sudul, centrul și sud-estul Transilvaniei, 
sud-vestul Moldovei, izolat în centrul 
Maramureșului, nord-estul Crișanei, 
estul și vestul Banatului, vestul, centrul 
și nord-estul Munteniei, figura 13a. 

 
La sfârşitul lunii aprilie 2016, în cultura 

de porumb, aprovizionarea cu apă în stratul      
de sol 0-20 cm, prezenta valori satisfăcătoare 
(300-400 mc/ha), apropiate de optim (400-     
500 mc/ha) şi optime (500-620 mc/ha), în cea 
mai mare parte a regiunilor agricole. Deficite de 
umiditate în sol (secetă pedologică moderată / 
200-300 mc/ha și puternică / 90-200 mc/ha) se 
înregistrau în nordul și nord-estul Moldovei, 
centrul și sud-estul Dobrogei, izolat în nord-
vestul Banatului şi vestul Crişanei, figura 13b. 

În cultura grâului de toamnă, rezerva      
de umiditate accesibilă plantelor pe profilul     
de sol 0-100 cm, se încadra în limite satisfăcă-
toare, apropiate de optim şi optime, în 
majoritatea regiunilor agricole. Deficite de apă 
în sol (secetă pedologică moderată și puternică) 
se înregistrau pe suprafețe extinse din Moldova, 
Crișana, centrul și sud-estul Dobrogei, izolat în 
centrul și sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul 
Banatului. 

Precipitaţii în intervalul 01–31 mai 2016: 
 normale, 38-50 l/mp, în nord-estul și 

izolat în centrul Dobrogei, estul și nord-
estul Munteniei, nord-estul Moldovei, 
nordul și vestul Transilvaniei, nord-
vestul Maramureșului, vestul Crișanei; 

 

Fig. 13. 
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 ridicate, 51-100 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Moldova, Transilvania, 
Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea; 

 abundente, 101-125 l/mp și chiar exce-
dentare, 126-152 l/mp, în vestul și local 
în centrul Moldovei, estul, sudul și 
izolat în centrul Transilvaniei, izolat în 
nordul Maramureșului și al Munteniei, 
sud-vestul Banatului, nord-vestul și 
sudul Olteniei, figura 14a. 

La data de 31 mai 2016, în cultura grâului 
de toamnă rezerva de apă pe adâncimea de       
sol  0-100 cm, se încadra în limite satisfăcă-
toare (950-1250 mc/ha) până la apropiate de 
optim (1250-1650 mc/ha) şi optime (1650-  
2000 mc/ha), în cea mai mare parte a țării. În 
nordul, nord-estul și estul Moldovei, centrul și 
estul Dobrogei, vestul Crișanei și izolat în nord-
vestul Banatului se înregistrau deficite de 
umiditate în sol (secetă pedologică moderată /               
650-950 mc/ha și puternică / 420-650 mc/ha), 
figura 14b. 

În condițiile agrometeorologice mențio-
nate, ritmurile vegetative la culturile de câmp   
şi pomi-viticole au prezentat o evoluţie pe 
ansamblu normală în cea mai mare parte a 
teritoriului agricol, iar spre sfârșitul intervalului 
temperaturile mai ridicate din aer și sol au 
determinat intensificarea proceselor vegetative. 

Culturile de orz şi grâu de toamnă 
semănate în epoca optimă se aflau la înspicare  
și înflorire, maturitate în lapte, precum și 
începutul maturității în ceară, figura 15. În 
Transilvania se menținea atacul gândacului 
bălos (Lema melanopa), iar în Moldova făinarea 
(Erysiphe graminis). 

Cultura de rapiță parcurgea formarea 
silicvelor și a boabelor în silicve. Local, în 
Oltenia se semnala apariția afidelor (Melighetes 
sp.). Funcţie de data semănatului, la floarea-
soarelui se definitiva răsărirea, continuându-se 
totodată dezvoltarea primei perechi de frunze și 
înfrunzirea (5-15 frunze). Porumbul se afla la 
răsărire, formarea frunzei a treia şi înfrunzire    
(3-10 frunze), figura 16. 

 

 
Fig. 14. 

 

                              
 

Fig. 15. Starea de vegetație la cultura grâului  
de toamnă din zona Călărași/Muntenia 

Fig. 16. Starea de vegetație la cultura de porumb din zona 
Călărași/Muntenia 
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Sfecla de zahăr din centrul țării își 
continua dezvoltarea primei perechi de frunze și 
local înfrunzirea. La cartoful din principalele 
bazine specializate predominau fazele de 
răsărire, formarea şi creşterea lăstarilor, precum 
și tuberizarea la soiurile timpurii. Speciile de 
sâmburoase parcurgeau creşterea fructelor, 
precum şi înfrunzirea, iar soiurile de cireş ajunse 
la maturitatea tehnologică se recoltau. La 
seminţoase (măr, păr, gutui) se semnala 
formarea rodului, creşterea lăstarilor şi 
înfrunzirea. În cea mai mare parte a podgoriilor, 
viţa de vie înregistra înfrunzirea, creşterea 
lăstarilor şi apariţia inflorescenţelor, iar la 
soiurile timpurii de masă se continua înflorirea. 

 
VARA 2016 

Pe ansamblu, vara 2016 s-a caracterizat 
printr-o vreme în general mai caldă decât           
în  mod obișnuit, chiar caniculară în zonele      
de câmpie din sudul și sud-estul țării. 
Temperaturile medii diurne ale aerului au fost 
cuprinse între 14...30°C, abaterile termice 
pozitive fiind de 1...10°C. Minimele din aer au 
oscilat între 3...27°C la nivelul întregii ţări, 
înregistrându-se frecvente nopţi tropicale 
(Tmin>20°C), îndeosebi în zilele cele mai calde. 
Temperaturile maxime ale aerului s-au situat 
între 14...39°C, valorile cele mai ridicate 
(32...39°C) înregistrându-se în lunile iunie şi 
iulie (Botoșani/37,8°C; Călărași/37,7°C; Roșiori 
de Vede/37,6°C; București Băneasa/37,1°C). 
Din punct de vedere pluviometric, precipitațiile 
au fost sub formă de aversă în majoritatea 
regiunilor agricole, fiind însoțite de descărcări 
electrice și intensificări temporare ale vântului. 
Totodată, în zonele vestice, nordice și centrale, 

cantitățile de apă au fost semnificative din punct 
de vedere agricol, iar izolat în Transilvania, 
vântul asociat cu căderile de grindină au afectat 
parţial culturile agricole prin culcarea lanurilor 
în vetre, perforarea/sfâşierea aparatului foliar la 
prăşitoare, căderea fructelor la pomii fructiferi şi 
scuturarea boabelor la viţa de vie. 

Precipitaţii în intervalul 01-30 iunie 2016: 
 reduse cantitativ, 18-25 l/mp, izolat în 

sud-vestul Dobrogei; 
 normale, 26-50 l/mp, izolat în nord-estul 
și estul Dobrogei, sud-estul, sud-vestul 
şi vestul Munteniei, sud-vestul și estul 
Olteniei, sudul Transilvaniei; 

 ridicate, 51-100 l/mp, în cea mai mare 
parte a Dobrogei, Munteniei, Olteniei, 
sudul şi local în estul Moldovei, sudul, 
sud-estul și centrul Transilvaniei; 

 abundente, 101-125 l/mp și chiar 
excedentare 126-220 l/mp, în Banat, 
Crișana, Maramureș, pe suprafeţe 
extinse din Transilvania și Moldova, 
local în nordul, centrul și vestul 
Munteniei, nord-estul, nordul și izolat în 
nord-vestul Olteniei,  figura 17a. 

Aprovizionarea cu apă accesibilă plan-
telor de grâu de toamnă pe profilul de sol 0-   
100 cm, se încadra în limite satisfăcătoare (950-
1250 mc/ha), apropiate de optim (1250-        
1650 mc/ha) şi optime (1650-1970 mc/ha), în 
majoritatea regiunilor agricole. În Dobrogea, 
estul, nord-estul și izolat în sud-vestul 
Munteniei, nord-estul, estul și sud-estul 
Moldovei, sud-vestul și estul Olteniei, se sem-
nala seceta pedologică moderată (650-           
950 mc/ha) și puternică (470-650 mc/ha),    
figura 17b. 

 

Fig. 17. 
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În perioada critică faţă de apă a plantelor 
de grâu de toamnă, respectiv intervalul            
mai-iunie 2016, regimul pluviometric a fost 
secetos (79-100 l/mp) şi moderat secetos               
(101-150 l/mp), în cea mai mare parte a 
Munteniei, Dobrogei, estul și sudul Olteniei, 
izolat în estul și sud-estul Moldovei, centrul 
Transilvaniei. Valori optime (151-200 l/mp)     
s-au înregistrat pe suprafețe extinse din 
Transilvania, local în centrul, estul și nord-estul 
Munteniei, izolat în centrul, sudul, sud-vestul, 
vestul și nordul Olteniei, nord-vestul și nordul 
Maramureșului, nord-estul, estul și sud-vestul 
Moldovei, nordul, centrul, vestul și estul 
Dobrogei. În Banat, Crișana, în cea mai mare 
parte a Moldovei, Maramureșului, nord-vestul, 
centrul, sud-vestul, estul și sudul Transilvaniei, 
local în nordul Munteniei, izolat în nordul, nord-
estul și nord-vestul Olteniei, regimul 
pluviometric a fost ploios (201-373 l/mp),             
figura 18. 

 

 

Fig. 18. 

 
Gradul de aprovizionare cu apă a     

solului pe adâncimea de 0-100 cm, în cultura 
neirigată de porumb, se situa în limite scăzute 
(650-850 mc/ha/secetă pedologică moderată) și 
deosebit de scăzute (secetă pedologică puter-
nică/ 350-650 mc/ha și izolat extremă /270-   
350 mc/ha) în Dobrogea, pe suprafețe extinse 
din Muntenia, Moldova, sudul și local în estul 
Olteniei. Rezerva de umiditate din sol prezenta 
valori satisfăcătoare (850-1250 mc/ha) până      
la apropiate de optim (1250-1700 mc/ha) şi 
optime (1700-1920 mc/ha), în Banat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania, nordul și izolat în 
centrul Olteniei, local în nord-vestul și centrul 
Moldovei, nordul și vestul Munteniei, figura 19. 

 

Fig. 19. 
 
În vederea evaluării condițiilor 

agrometeorologice din intervalul iunie-august, 
respectiv perioada cu cerinţe maxime față de apă 
ale culturilor agricole, s-au prelucrat date 
privind intensitatea fenomenului de „arşiţă”. 
Analiza „arşiţei” exprimată prin intensitate 
(Σtmax ≥ 32°C / unităţi de „arşiţă”) a evidenţiat 
faptul că, în intervalul 01 iunie-31 august 2016, 
cuantumul unităţilor de „arşiţă” a fost redus    
(0-50 unităţi de „arşiţă”), în cea mai mare parte 
a țării. O intensitate ridicată a fenomenului de 
„arşiţă” (51-90 unităţi de „arşiţă”) s-a semnalat 
în centrul și local în vestul și estul Munteniei, 
izolat în sudul și vestul Olteniei, precum şi în 
sud-estul Moldovei. Local în sudul și nord-estul 
Munteniei, sudul Olteniei, s-a înregistrat o 
intensitate accentuată a fenomenului de „arşiţă” 
(91-111 unităţi de „arşiţă”), figura 20. 

 

 

Fig. 20. 
 
În perioada de consum maxim faţă de   

apă al plantelor agricole (lunile iunie, iulie şi 
august), precipitaţiile au fost deficitare (sub   
200 l/mp) în Dobrogea, pe suprafețe extinse din 
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Oltenia și Muntenia, estul și sudul Moldovei, 
local în sudul Transilvaniei, unde s-au menţinut 
deficite de umiditate în sol, fenomenul de secetă 
pedologică având diferite grade de intensitate, 
respectiv moderată, puternică şi extremă. În 
majoritatea regiunilor agricole, s-au înregistrat 
cantităţi optime de precipitaţii. 

 Precipitaţii în intervalul 01 iunie-                   
31 august 2016: 

 deosebit de scăzute şi scăzute, 46-        
200 l/mp, în Dobrogea, pe suprafețe 
extinse din Oltenia și Muntenia, estul, 
sudul și izolat în centrul Moldovei, local 
în sudul Transilvaniei; 

 optime, 201-300 l/mp, în cea mai     
mare parte a Maramureșului, Crișanei, 
Transilvaniei, Moldovei, nordul 
Olteniei, nord-vestul și sudul Banatului, 
local în nordul și centrul Munteniei, 
izolat în vestul Dobrogei; 

 ridicate, 301-401 l/mp, pe suprafețe 
extinse din Banat, local în nord-vestul, 
vestul și estul Transilvaniei, nordul 
Maramureșului și al Munteniei, sudul 
Moldovei, estul Crișanei și nord-vestul 
Olteniei, figura 21. 

 

 

Fig. 21. 
 

Pe parcursul anului agricol 01 septembrie 
2015-31 august 2016, regimul pluviometric 
prezintă valori optime (601-700 l/mp), 
abundente (701-900 l/mp) şi chiar excedentare             
(901-1211 l/mp), în majoritatea regiunilor 
agricole. Pe suprafețe extinse din Moldova, 
Dobrogea, local în estul, nordul și sud-vestul 
Munteniei, izolat în sudul Transilvaniei, 
cantităţile de precipitaţii au fost deficitare (sub 
600 l/mp), figura 22. 

 

Fig. 22. 
 
În cultura neirigată de porumb, rezerva  

de apă pe profilul de sol 0-100 cm, se situa în 
limite scăzute (secetă pedologică moderată/  
600-900 mc/ha) și deosebit de scăzute (secetă 
pedologică puternică/300-600 mc/ha și extremă/ 
Co-300 mc/ha), în majoritatea zonelor de  
cultură ale ţării. În Transilvania, cea mai mare 
parte a Banatului, nord-vestul Olteniei, local în 
centrul, sud-vestul şi estul Moldovei, nord-
vestul și nordul Munteniei, aprovizionarea cu 
apă a solului prezenta valori satisfăcătoare (900-
1200 mc/ha) până la apropiate de optim          
(1200-1520 mc/ha), figura 23. 

 

 

Fig. 23. 
 
În condițiile agrometeorologice mențio-

nate, lucrările de pregătire a patului germinativ 
în vederea însămânţărilor din prima epocă 
(rapiţă, orz și grâu de toamnă) s-au desfășurat cu 
dificultate, în special pe terenurile agricole unde 
se mențineau deficite de umiditate în sol. De 
asemenea, starea de vegetaţie la culturile 
prăşitoare neirigate a continuat să se deprecieze, 
iar în plantaţiile pomi-viticole se semnalau 
fructe mici şi deshidratate, precum şi căderea 
prematură a acestora, îndeosebi în zonele 
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agricole afectate de fenomenul de secetă 
pedologică prelungită.  

Sub aspect fenologic, floarea-soarelui     
îşi continua maturitatea în ceară, maturitatea 
deplină și recoltarea. Local, în sudul țării 
producţiile obţinute erau cuprinse între              
1200-3300 kg/ha. În funcţie de data semăna-
tului, cultura de porumb parcurgea predominant 
maturitatea în ceară şi deplină, iar izolat în sud-
estul țării se declanșau lucrările de recoltare. În 
Transilvania se menținea atacul gândacului 
bălos (Lema Melanopa), iar în vestul și nordul 
țării se semnala sfrederitorul porumbului 
(Ostrinia Nubilaris).  

În bazinele specializate din centrul, estul 
şi vestul ţării, sfecla de zahăr se afla în fazele de 
îngroşare a axei hipocotile, precum şi 
acumularea zahărului în rădăcină. Cartoful 
înregistra fazele de creştere a tuberculilor, 
veştejirea vrejilor, maturitatea deplină şi 
recoltarea. Local, în centrul țării se menținea 
atacul gândacului de Colorado (Leptinotarsa 
decemlineata). Pomii fructiferi şi viţa de vie din 
toate plantaţiile parcurgeau creşterea şi coacerea 
fructelor/boabelor, acumularea zaharurilor şi 
recoltarea la soiurile aflate la maturitatea de 
consum. În Transilvania, izolat se semnala 
atacul de rapăn (Venturia inaequalis) şi afide 
(Aphis sp.). 

În figura 24 sunt prezentate cantitățile 
medii de precipitații (l/mp), înregistrate în anul 
agricol 01 septembrie 2015-31 august 2016, 
comparativ cu perioada de referință, 1981-2010. 

Astfel se observă că, valoarea maximă se 
înregistrează în luna iunie 2016, ajungând la         
100 l/mp, depășind perioada de referință cu 
aproximativ 25 l/mp, iar cea minimă 5 l/mp s-a 
înregistrat în luna decembrie 2015, cu o abatere 
de aproximativ 35 l/mp. Cele mai scăzute valori 
sub 50 l/mp s-au înregistrat în lunile decembrie 
2015, ianuarie, februarie, iulie 2016, iar cele mai 
ridicate, peste 70 l/mp s-au înregistrat în lunile 
septembrie 2015, mai și iunie 2016. 
 

 
4. CONCLUZII 
 
  În perioada însămânţării culturilor de 

toamnă (intervalul septembrie-octombrie 
2015), pe aproape întreg teritoriul agricol al 
ţării a predominat un regim pluviometric 
optim şi abundent. Cantităţi deficitare de 
precipitaţii s-au înregistrat local în nord-
estul și estul Moldovei, nord-estul și sud-
estul Dobrogei. 

  În intervalul 01 noiembrie 2015-31 martie 
2016 (perioada acumulării apei în sol)        
s-au înregistrat cantităţi deficitare de 
precipitaţii (regim pluviometric foarte 
secetos, secetos și moderat secetos), pe 
suprafețe extinse din Moldova, Transilvania, 
Dobrogea, local în nord-estul și estul 
Munteniei, izolat  în vestul și nord-estul 
Banatului. Cantităţi optime şi ridicate de 
precipitaţii s-au înregistrat în Oltenia, 
Crişana, Maramureş, cea mai mare parte a 

 

Fig. 24. 



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2017 
 
 

 
 

 122

Munteniei, Banatului, local în nordul 
Transilvaniei, sudul Moldovei, nordul și 
sud-estul Dobrogei. 

  În perioada critică faţă de apă a plantelor   
de grâu de toamnă, respectiv intervalul   
mai-iunie 2016, regimul pluviometric a fost 
optim şi abundent,  în majoritatea zonelor  
de cultură. Un regim pluviometric secetos   
şi moderat secetos (<150 l/mp), s-a semnalat 
în cea mai mare parte a Munteniei, 
Dobrogei, estul și sudul Olteniei, izolat în 
estul și sud-estul Moldovei, centrul 
Transilvaniei.  

  În anotimpul de primăvară, precipitaţiile 
înregistrate au avut caracter de aversă, dar  
şi torenţial, fiind însoţite de descărcări 
electrice, intensificări de scurtă durată       
ale vântului şi izolat, căderi de grindină      
în cea mai mare parte a ţării, afectând  
parţial culturile agricole (prin sfâşierea şi 
perforarea aparatului foliar la prăşitoare, 
ruperea lăstarilor şi căderea fructelor la 
pomii fructiferi şi viţa de vie). 

  Producţiile medii obţinute la grâul de 
toamnă la nivelul întregii ţări au fost 
cuprinse între 3500 şi 8500 kg/ha. Cele    
mai scăzute producţii au fost obţinute, în 
general, pe suprafeţele agricole neirigate, 
unde s-a semnalat fenomenul de secetă 
pedologică cu diferite grade de intensitate 
(moderată, puternică şi extremă). În      
regim neirigat, pragul potenţialului mediu 
productiv la cultura de grâu de toamnă 
(4500 kg/ha) s-a atins şi chiar depăşit     
doar pe suprafeţele agricole cu o bună 
aprovizionare cu apă a solului. 

  În anul agricol 2015-2016, regimul pluvio-
metric a înregistrat valori ce au depăşit 
mediile multianuale (1981-2010) în aproape 
toată ţara, exceptând lunile decembrie 2015, 
iulie şi august 2016, când precipitaţiile 
înregistrate au fost deficitare în raport cu 
normele climatologice şi abaterile negative 
s-au situat între 3...36 l/mp. 

  Pe fondul deficitului pluviometric din 
perioada cu cerințe maxime față de apă     
ale plantelor (mai-iunie 2016 pentru 
culturile de toamnă şi iunie-august 2016 
pentru cele de primăvară), s-a înregistrat 
fenomenul de secetă pedologică cu diferite 
grade de intensitate, respectiv moderată, 
puternică şi extremă. 

  La culturile prăşitoare semănate pe  
suprafeţe agricole extinse din sud-estul, 
sudul, estul şi vestul ţării, unde s-au 
înregistrat deficite accentuate de apă în sol, 
s-au semnalat forţări stadiale, ofilirea, 
răsucirea şi uscarea parţială sau totală a 
aparatului foliar, neuniformitatea lanurilor 
pronunţată, creşterea procentului de boabe 
şiştave la porumb şi seminţe seci la floarea-
soarelui, precum şi un procent ridicat de 
plante sterile.  

  Utilizarea genotipurilor (soiuri/hibrizi) şi a 
investiţiilor în tehnologiile de cultivare 
(fertilizare, combaterea buruienilor, bolilor 
şi dăunătorilor, irigare, etc.) se realizează   
cu randamente superioare în condiţii de 
mediu care corespund optimului fiziologic 
al plantelor. 
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PLOI DE SCURTĂ DURATĂ, ȊNSEMNATE CANTITATIV   
DIN VARA ANULUI 2007 DIN NORD-VESTUL ŢĂRII 
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Rezumat: Precipitațiile de scurtǎ duratǎ ȋnsemnate cantitativ cu cantitǎți de apǎ mai mari de       
50 l/mp ȋntr-un interval scurt de timp, din vara anului 2007 sunt generate de instabilitatea termicǎ 
asociatǎ pantelor ascendente ale structurilor depresionare ce urmează a pǎtrunde pe teritoriul țǎrii 
noastre potențeazǎ dezvoltarea convecției profunde. Dinamica sistemelor convective este 
influențatǎ de tipul de circulație, intensitatea acesteia și orografia fiind identificate astfel sisteme 
staționare și cu "efect de tren" generatoare de cantitǎți ȋnsemnate ȋntr-un interval scurt de timp. 
Pentru fiecare caz s-a analizat situația sinopticǎ utilizȃnd hǎrțile de sol și altitudine, indicii de 
instabilitate și evoluția nucleelor convective care au generat cantitǎți ȋnsemnate ȋntr-un interval 
scurt de timp folosind produsele de la RDBB și RDOD.  
 
Cuvinte cheie:inundație rapidǎ- viituri, efect de tren, pante ascendente 

 
 

 
 

1. INTRODUCERE 
 

Inundația rapidǎ este rezultatul precipitațiilor 
abundente care cad ȋntr-o arie limitatǎ ȋntr-un 
interval scurt de timp. Acest tip de inundație este 
cea mai periculoasǎ pentru cǎ ea combinǎ forța 
distructivǎ a apei acumulate cu timpul scurt. De 
aceea cunoașterea și ȋnțelegerea caracteristicilor 
circulațiilor convective ce genereazǎ precipitații 
abundente  intr-un interval scurt de timp au un 
rol important ȋn determinarea zonelor ȋn care se 
pot forma furtuni convective, precum și ȋn 
aprecierea anticipatǎ a tipului furtunii și a poten-
țialului de severitate cu care se poate manifesta. 
Ȋn activitatea de meteorologie operativǎ un 
interes deosebit ȋl prezintǎ diagnoza și prognoza 
furtunilor convective. 

Dintre evenimentele corelate cu furtunile 
convective, inundaţiile sunt cele care produc 
anual cele mai multe victime. Dificultatea 
majoră legată de inundaţii este dată de caracterul 
cantitativ al prognozei deoarece sarcina constă 
nu numai din a prognoza apariţia evenimentului, 
care este ea însăşi destul de dificilă, dar şi de a 
anticipa mărimea, intensitatea acestuia. Canti-
tatea de precipitaţii este cea care transformă o 
aversă obişnuită într-una extraordinară, 
ameninţătoare. Această dificultate este exacer-
bată de interacţiunea dintre fenomenele meteo-
rologice şi cele hidrologice.  

 O altă problemă este legată de percepţia 
publicului: astfel dacă o tornadă este în stare să 
alerteze oamenii, ploaia – fiind în general un 
lucru comun şi deseori benign – nu trezeşte 
acelaşi instinct de apărare, chiar dacă 
meteorologul reuşeşte o prognoză cantitativă 
corectă.  

Inundaţiile rapide produse de ploile 
torenţiale sunt evenimente ce apar din rate de 
ploaie mari şi foarte mari, în timp ce inundaţiile 
produse de devărsări de râuri sunt asociate cu 
ploi de-a lungul unor zile dacă nu chiar luni de 
zile.  Bineînţeles că sunt şi cazuri (îndeosebi 
vara) când cele două situaţii se pot întâlni 
simultan. Nu furnizăm praguri cantitative  
pentru ceea ce considerăm a fi rate de 
precipitaţii “mari” şi “foarte mari” cum nu o 
facem nici pentru   durate “lungi” sau “foarte 
lungi”. Pragurile pot fi capcane intelectuale 
pentru cel neavizat şi ceea ce poate constitui    
un prag periculos într-o anumită situaţie 
hidrometeorologică, poate fi lipsit de importanţă 
în alta.  
 
 
2. DATE ȘI METODE 
 
Din arhiva SRPV Cluj au fost extrase zilele cu 
situații de vreme deosebit de severǎ. Datele fiind 
grupate ȋn funcţie de intensitatea furtuni și 
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cantitatea de apǎ cumulatǎ ȋntr-un interval de 
timp cȃt mai scurt. Au fost utilizate imaginile 
radar de la RDOD și RDBB, produsele de 
reflectivitate, de vitezǎ radialǎ, echo-tops, VIL și 
SRM. Pentru determinarea contextului sinoptic 
ȋn care s-au produs situațiile de vreme deosebit 
de severǎ au fost utilizate hǎrțile de sol și de 
altitudine. Cazurile de precipitații obținute care 
au avut loc ȋntr-un interval scurt de timp sunt 
prezentate ȋn tabelul de mai jos (tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Cazurile de precipitații cǎzute ȋn anul 
2007 ȋntr-un interval scurt de timp 

Localiatea Data 
Cantitate 

precipitații 
Intervalul 

de timp 
Craidorolț 6 mai 65 l/mp 90 minute 
Şieu 
Rozavlea 

19 
august 

50 l/mp 50 minute 

Andrid 
19 

august 
50 l/mp 50 minute 

Şintereag 
19 

august 
102 l/mp 81 minute 

Teaca 
19 

august 
75.2 l/mp 84 minute 

Crǎiești 
25 

august 
34 l /mp 90 minute 

Tureni 
25 

august 
106 l/mp 210 min 

Teaca 
26 

august 
62.5 l/mp 65 min 

 
Conținutul de apǎ pe verticalǎ din nor 

(VIL) este foarte important ca mǎrime. 
Analizȃnd durata de viațǎ a VIL-ului de la 
apariția lui și pȃnǎ ȋn momentul atingerii maxi-
mului pentru sistemele convective staționare din 
cazurile cu precipitații obținute reiese cǎ durata 
de viațǎ dintre VIL-ul minim și cel maxim 
pentru fiecare sistem convectiv variazǎ ȋn jurul a 
30 de minute, rezultȃnd o duratǎ de viațǎ și o 
vitezǎ mare de precipitare care s-au consumat 
ȋntr-un interval scurt de timp (tabelul 2). 

 
Tabelul 2. Durata de viațǎ a VIL 

Localitatea Vil-min Vil-max 
Durata 

(minute) 
Şintereag 3 kg/mp 68 kg/mp 31 

Teaca 3 kg/mp 
33 

Kg/mp 
37 

Andrid 8 kg/mp 
70 

Kg/mp 
31 

Şieu 
Rozavlea 

3 kg/mp 
38 

Kg/mp 
43 

Ȋntr-un mediu favorabil furtunii pulsante, 
este importantă identificarea timpurie a furtu-
nilor care au cea mai mare probabilitate de a 
produce vreme severă. Clasificȃnd sistemele 
convective care au generat cantitǎții ȋnsemnate 
de precipitații dupǎ forma furtunii rezultǎ cǎ ȋn 
fiecare caz am avut datoritǎ cantitǎții mari de 
apǎ cǎzutǎ ȋntr-un interval scurt de timp "furtuna 
convectivǎ foarte puternicǎ". 

 
 

3. STUDII DE CAZ. CRAIDOROLȚ, JUD. 
SATU MARE, 6 MAI 2007  

 
Existența unui maxim de vorticitate ȋn altitudine 
bine pronunțat la periferia esticǎ a talvegului de 
undǎ lungǎ, centrat deasupra Europei centrale și 
de est. Ȋn altitudine partea de vest a țǎrii 
noastre, se aflǎ sub influența unui nucleu ȋnchis 
"cut-off" care la ora 12:00 UTC pǎtrunde pe 
vestul țǎrii, ȋn timp ce la sol suntem sub 
influența unei dorsale termice (fig. 1). 
 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 1. Geopotențialul (dmgp), temperatura (°C) din           
6 mai ora 12:00 UTC la 500 hPa (a) și la 850hPa (b). 
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Din punct de vedere termic ziua a fost 
caracterizatǎ ca o zi caldǎ cu temperaturi 
maxime peste cele normale fiind cuprinse ȋntre 
25 și 27 de grade.  

Indicii de instabilitate pentru aceastǎ zi 
erau: LI = 0.86 (instabilitate, averse și descǎrcǎri 
electrice), VTI = 29.7 (furtunǎ puternicǎ) iar   
KI = 31.7 posibilitate mare de apariție a 
furtunilor non-frontale) analizȃndu-i reiese cǎ ei 
nu prevǎd pentru această zi instabilitate 
puternicǎ sau cel puțin moderatǎ.  

Ȋn cursul dupǎ-amiezii au apǎrut primele 
celule convective ce au format un sistem 
multicelular cu direcția de deplasare SV-NE. Ȋn 
zona localitǎții Craidorolț la ora 12:26 UTC 
apare primul ecou cu reflectivitatea de 23 dBz, 
iar  la ora 15:41 UTC nucleul atinge apogeul 
avȃnd reflectivitatea maximă de 63 dBz,            
VIL = 58 kg/mp iar ȋnǎlțimea de 11 km. La      
ora 15:47 UTC sistemul convectiv ȋncepe sǎ 
diminueaze. Din estimările de precipitații 
folosind produsul OHP (precipitații cumulate   
pe orǎ) ȋn zona localitǎții Craidorolț avem          
70 l/mp (fig. 2).  

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 2. VIL-ul maxim de la ora 15:41 UTC (a) și 
OHP la 16:19 UTC (b) 

Avertizarea de la postul pluvio a venit cu 
cantitatea de 65 l/mp cǎzutǎ ȋn intervalul orar 
18:30-19:00 OVR. Tot ȋn aceastǎ zi s-au mai 
semnalat și intensificǎri de vȃnt la Satu Mare cu 
viteze de pȃnǎ la 47 km/h. Datoritǎ lipsei 
imaginilor radar ȋn intervalul 14:22-15:40 UTC 
a fost dificil de analizat situația radar. 

 

 

Fig. 3. Harta de precipitații ȋn intervalul 06.05.2007 
ora 06:00 UTC – 07.05.207 ora 06:00 UTC 

 
 
Şintereag, județul Bistrița-Nǎsǎud,     

19 august 2007  
 
Ȋn altitudine, ȋn data de 19 august 2007 

ora 12:00 UTC, se află un talveg extins care   
era sub influența unei dorsale anticiclonice. 
Zona noastrǎ situȃndu-se la periferia celor  douǎ 
formațiuni barice care au determinat o circulație 
sud-vesticǎ (fig. 4). La 850 hPa, se observǎ 
dorsala caldă de 15°C, avansul spre est al 
talvegului de altitudine cu o masă mai  rece la 
nivelul de 500 hPa și ascendența pe partea 
anterioarǎ a acesteia au determinat declanșarea 
convecției profunde. Avem o troposferǎ 
instabilǎ, cu gradiențti puternici și o masǎ de aer 
uscat la nivel mediu, atunci furtunile ar putea 
deveni multicelulare, capabile de rafale 
puternice de vȃnt și grindinǎ. 

Ȋn partea de vest a jud. Bistrița-Nǎsǎud 
(ȋntre Beclean și Bistrița) apare primul ecou de 
15 dBz la ora 12:49 UTC iar la ora 13:01 UTC 
la granița cu județul Cluj apare un ecou cu 
refectivitatea de 38 dBz. Nucleele convective 
dezvoltȃndu-se ajung la ora 13:56 UTC ȋn    
zona Şintereag astfel ȋncȃt reflectivitatea  ajunge 
la 60 dBz ȋn jurul orei 14.00 (fig. 5).  
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a) 
 

 
b) 

Fig. 4. Geopotențialul (dmgp), temperatura (°C)   
din 19 august ora 12:00 UTC la 500 hPa (a) și la   

850 hPa (b) 
 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 5.  Imaginile reflectivitǎții radar la elevația de 
0.5 la ora 14:08 UTC (a) și la ora 14:45 UTC (b) 

Aceste nuclee convective staționeazǎ ȋn 
zona amintitǎ continuȃnd sǎ se dezvolte astfel ca 
la ora  14:39 UTC avem reflectivitǎți de 68 dBz 
(fig. 5), urmȃnd a se forma un alt nucleu           
ȋn spatele acesteia. Analizȃnd reflectivitățiile   
pe cele trei elevații se observǎ cǎ siste-         
mele convective ȋn intervalul 14:14 UTC și 
14:39 UTC ating apogeul iar vil-ul la ora              
14:21 UTC atinge maximul de 68 kg/mp, 
ȋnǎlțimea celulei fiind de 11 km. 

Estimǎrile de precipitații, folosind 
produsul OHP (precipitații cumulate pe orǎ)      
de la ora 15.10 UTC respectiv produsul THP 
(precipitații cumulate pe 3 ore) de la ora             
15:59 UTC, indicǎ valoarea maximǎ de                
76.20 l/mp ȋn zona Şintereag (fig. 6) respectiv 
101 l/mp pe 3 ore ȋn aceiași zonǎ (fig. 6). 
Analizȃnd indicii de instabilitate din aceastǎ zi 
reiese cǎ ei nu prevǎd o instabilitate puternicǎ 
sau cel puțin moderatǎ. Calculȃnd cantitatea de 
apǎ cazutǎ pe minut reiese cǎ au picat 1.26 l/mp 
pe minut de unde rezultǎ intensitatea ploi. 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 6. Produsul OHP de la ora 15:10 UTC (a) și 
produsul THP de la ora 15:59 UTC (b) 
 
 
Avertizarea de precipitații primitǎ de la   

postul Şintereag ȋntre orele 17:20 și 18:10 OVR         
a fost de 87,0 l/mp. Ȋntr-un interval de o orǎ și                  
10 minute, iar între 17:20 și 18:41 OVR, s-a 
primit cantitatea de 102 l/mp, semnalȃndu-se    
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și grindinǎ timp de 15 minute. Ȋn urma acestor 
cantitǎți mari de apǎ, au fost inundate 50 de 
gospodǎrii din comuna Şintereag. 

Tot ȋn aceastǎ zi instabilitatea din cursul 
dupǎ-amiezii s-a fǎcut simțitǎ și la Andrid 
(județul Satu Mare) unde au cǎzut 65 l/mp și 
grindinǎ de mǎrimea cireșei, analizȃnd dupǎ 
RDOD reiese existența unui singur nucleu ce a 
generat aceastǎ cantitate, el staționȃnd ȋn zonǎ 
aproximativ o orǎ, atingȃnd apogeul la ora  
16:43 UTC cȃnd compozita maximǎ avea 
valoarea 68 dBz, VIL-ul de 70 kg/mp iar 
ȋnǎlțimea celulei avȃnd un maxim de 13 km. 
Durata de viațǎ a celulei fiind de 2 ore. 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 7. Compozita maximǎ de la ora 16:37 UTC (a)  
și produsul OHP de la ora 17:20 UTC (b) din zona 

localitǎți Andrid 
 
 
La Şieu Rozavlea (județul Maramureș)   

tot ȋn aceastǎ zi au cǎzut 50 l/mp ȋntr-o orǎ iar  
la  Teaca (județul Bistrița-Nǎsǎud) au fost     
75.2 l/mp ȋntr-o orǎ și jumǎtate plus 
intensificǎrile de vȃnt semnalate la Baia Mare  
de pȃnǎ la 61 km/h, la Bistrița de pȃnǎ la          
58 km/h și la Satu Mare de pȃnǎ la 68 km/h      
și grindinǎ cu diametrul de 5 mm la Sighetu 
Marmației. 

Crǎiești  și Tureni, jud.Cluj, 25 august 
2007  

 
Ȋn altitudine, ȋn data de 25 august 2007 

ora 00:00 UTC, se gǎsește un talveg întins peste 
Europa Centralǎ și de Vest, aferent Ciclonului 
Islandez, cu un nucleu ȋnchis "cut off". Ȋn 
același timp Europa de sud și sud-esticǎ se află 
sub influența unei dorsalei barice și termice  
(fig. 8). Talvegul din Europa Centralǎ se 
depaseazǎ lent spre sud-est astfel ȋncȃt la ora   
18:00 UTC se apropie de nord-vestul Romȃniei. 
Ȋn ziua de 25 august 2007 vremea ȋn Romȃnia 
era caldǎ, cǎlduroasǎ ȋn sudul și estul țǎrii ca 
urmare a influenței  acestei dorsale aferenta 
anticiclonului nord-african. La sol, vestul, 
centrul, sudul și sud-estul continentului 
European se aflau sub influența dorsalei 
Anticiclonului Azoric. La nord de aceastǎ 
dorsalǎ, pe o traiectorie V-E  regǎsim un Ciclon 
Islandez, cu fronturile aferente. 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 8. Geopotențialul (dmgp), temperatura (°C)  
din 25 august ora 00:00 UTC la 500 hPa (a) și  

la 850 hPa (b) 
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Ȋn imaginea satelitarǎ HRV (fig. 9) de la 
ora 13:00 UTC se poate vedea sistemul 
convectiv situat peste centrul țǎrii. 

 

 
Fig. 9. Imagine satelitarǎ HRV de la ora 13:00 UTC 

 
 
Ziua de 25 august a fost o zi canicularǎ cu 

temperaturi cuprinse ȋntre 32 și 34 de grade, 
ȋnregistrȃndu-se pe arii relativ extinse ITU. 
Indicii de instabilitate pentru aceastǎ zi erau:    
LI = –2.63 (instabilitate moderatǎ, furtunǎ de 
mare intindere), VTI = 31.5 (furtunǎ puternicǎ) 
iar CAPE = 1369.9 J/kg, instabilitatea din 
aceasta zi fiind prognozatǎ și de modelul   
Aladin (fig. 10).  

Fiind ȋndeplinite condițile inițierii 
convecției profunde. ȋn cursul dupǎ-amiezii ȋn 
masa caldǎ s-au format celule convective, 
formȃndu-se un sistem multicelular. 

Primele ecouri ȋn zona afectatǎ apar la    
ora 11:02 UTC cu reflectivitatea de 58 dBz,    
VIL = 53 kg/mp maximul fiind atins la ora   
14:37 UTC cȃnd reflectivitatea ajunge la          
73 dBz, Vil-ul la 70 kg/mp, iar ȋnǎlțimea ecoului 
fiind de 15 km (fig. 11).  

Direcția de deplasare a sistemului 
multicelular fiind V-E, nucleele convective 
dezvoltȃndu-se ȋn spatele celor aflate ȋn stadiu 
de disipare pe aceași traiectorie ("efect de  
tren"). 

Din estimǎrile de precipitații, folosind 
produsul OHP de la ora 15:33 UTC respectiv 
produsul THP de la ora 16:00 UTC, avem 
valoarea maximǎ de 76.20 l/mp pe o suprafațǎ 
mai mare din zonǎ, respectiv 203 l/mp pe 3 ore 
ȋntre Crǎiești și Deleni (fig. 12). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 10. Cape și Moconul din modelul Aladin din 
dupǎ-amiaza zilei de 25 august 2007 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 11. Imaginile reflectivitǎții radar pe prima 
elevație de la ora 14:37 UTC (a) și  

15:08 UTC (b) 
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a) 
 

 
b) 

Fig. 12.  Produsul OHP de la ora 15:30 UTC și 
produsul THP de la ora 16:04 UTC 

 
 
Cantitǎțile primite de la stațiile pluvio-

metrice din acea zi au fost urmǎtoarele: de la 
postul pluviometric Crǎiești s-a primit o aver-
tizare de precipitații de 34 l/mp ȋntre orele 
16.30-18.00 OVR și de 74. 5 l/mp ȋntre orele 
18.00-19.00 OVR plus grindinǎ cu diametrul    
de 4 cm. De la postul pluviometric Tureni s-a 
primit cantitatea de 106 l/mp, ȋntre orele 15:00   
și 18:30 OVR, semnalȃndu-se și grindinǎ cu 
diametrul de 3 cm. 

Conform celor relatate de Inspectoratul 
pentru Situații de Urgențǎ Cluj aceste 
precipitații au produs pagube materiale avȃnd 
loc curgeri de material pe versanți fiind   
afectate 100 de familii din localitatea Vǎlișoara 
iar drumul ce leagǎ localitǎțile Crǎiești de Pruniș 
a fost rupt pe o porțiune de 3 metri.  Tot ȋn 
aceastǎ zi la Cluj-Napoca au cǎzut 57.0 l/mp    
ȋn 12 ore semnalȃndu-se și grindinǎ cu diametrul 
de 7 mm iar ȋn localitatea Dej a fost vijelie    
(fig. 13). 

 
Fig. 13. Harta de precipitații cǎzute ȋn 25.08.2007  

ora 06:00 UTC – 26.08.2007 ora 06:00 UTC 
 
 
Teaca, jud. Bistrița-Nǎsǎud, 26 august 

2007  

Ȋn ziua de 26 august, ȋn altitudine se     
afla talvegul ȋntins peste Europa Centrală, 
aferent Ciclonului Islandez ce avanseazǎ 
deasupra țǎrii noastre aducȃnd instabilitate și o 
ușoarǎ rǎcire, iar la sol dorsala Anticiclonului 
Azoric se retrage ușor ȋn partea de vest a țǎrii 
datoritǎ avansǎrii din nord a Ciclonului Islandez 
(fig. 14), temperatura la 850 hPa scǎzȃnd de la 
20 de grade  la 15 grade. 

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 14. Geopotențialul (dmgp), temperatura (gr.C) 
din 26 august ora 06:00 UTC la 500 hPa (a) și la    

850 hPa (b) 
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Existența unui maxim slab de vorticitate 
și un mediu relativ uscat pot favoriza 
descendențe puternice,  dar mai ales posibilitatea 
de ploi intense ce pot provoca inundații rapide 
de tip flash-flouds. 

Ziua de 26 august 2006 a fost din punct  
de vedere termic o zi cu temperaturi ușor sub 
cele normale datoritǎ pǎtrunderii unei mase de 
aer rece. Indicile de instabilitate Lifted Index 
pentru aceastǎ zi era LI = –3.74 (instabilitate 
puternicǎ) iar CAPE avea valoarea 902.35 J/kg. 
Primele ecouri radar au apǎrut ȋn sudul  
județului Bistrița-Nǎsǎud ȋn jurul orei 5:00 UTC 
cu reflectivitǎți de 33 dBz. Ulterior apar alte   
ecouri ȋn spatele acestora transformȃndu-se   
ȋntr-un sistem multicelular cu deplasare V-E, pe 
imaginile radar observȃndu-se cum noile nuclee 
convective se dezvoltǎ ȋn spatele celor aflate ȋn 
stadiu de disipare pe aceiași traiectorie ("efectul 
de tren").  

Ȋn zona afectatǎ de precipitații reflectivi-
tatea maximă s-a realizat la ora 6:47 UTC fiind 
de   58 dBz, ȋnǎlțimea nucleului fiind de 13 km 
iar VIL-ul maxim de 33 kg/mp (fig. 15). Durata 
de viațǎ a sistemului convectiv fiind de 
aproximativ o orǎ. Estimările de precipitații, 
folosind produsul OHP de la ora 7:49 UTC 
indicǎ valoarea maximă de 57 l/mp. 

Avertizarea de precipitații primitǎ de 
postul pluvio a fost de 62.5 l/mp ȋn intervalul 
orar 9.55-11.00 OVR, tot ȋn aceeași zi în 
localitatea Bistrița au cǎzut 52 l/mp ȋn 12 ore iar 
la Tȃrgu Lǎpuș au fost 21 l/mp ȋn 12 ore. 
 
 
5. CONCLUZII 
 
Analizȃnd sistemele convective care au generat 
cantitǎți ȋnsemnate de precipitații ȋntr-un  
interval scurt de timp obținem patru situații      
de supercelulǎ (Craidorolț, Şieu Rozavlea, 
Andrid, Şintereag) și patru situații ȋn care 
sistemele convective au "efect de tren" (Teaca 
19 august, Teaca 26 august, Crǎiești și Tureni).   
Inundația rapidǎ este rezultatul vitezelor mari  
de  precipitare;  convecția   severǎ   determinȃnd  

 

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 15.  Compozita maximǎ (a) și produsul OHP (b) 
de la ora 7:49 UTC 

 
 

apariția vitezelor mari de precipitare iar acestea 
depinzȃnd de durata evenimentului convectiv 
totodatǎ durata fiind asociatǎ cu viteza de 
deplasare și dimensiunea sistemului convectiv. 

Convecția severǎ este datoratǎ diferențelor 
foarte mari de temperaturǎ dintre masa de aer 
rece care avanseazǎ de la V la E rapid și masa de 
aer cald aflatǎ asupra țǎrii noastre. Cu cȃt 
forfecarea ȋn câmpul vitezelor este mai bine 
conturatǎ, ca arie și mǎrime, cu atȃt sistemele 
convective sunt mai organizate avȃnd ȋn 
consecințǎ un grad de severitate și o duratǎ de 
viațǎ mai mare. Cǎderile de precipitații din 
punct de vedere sinoptic pentru situațiile 
analizate ȋn lucrare au fost datorate instabilitǎții 
termice asociatǎ pantelor ascendente structurilor 
depresionare ce urmeazǎ a pǎtrunde pe teritoriul 
țǎrii noastre prin NV și SV sau a unor curgeri 
difluente a aerului la jumătatea troposferei. 
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