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1. INTRODUCERE 
Încălzirea climei este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică internaţională, fiind deja 

evidenţiat de analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp. Simulările realizate cu modele 
climatice globale complexe au arătat că principalii factori care au determinat acest fenomen  sunt atât 
naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică) cât şi antropogeni (schimbări în compoziţia 
atmosferei datorită activitaţilor umane). Numai efectul cumulat al celor 2 factori poate explica schimbările 
observate în temperatura medie globală a aerului şi oceanului, topirea zăpezii şi a gheţii precum şi creşterea 
nivelului mediu global al mării (IPCC, 2007). Creşterea concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă, 
în mod special a dioxidului de carbon, a fost cauza principală a încălzirii pronunţate din ultimii 50 de ani ai 
secolului 20 (0.13 ºC/deceniu), fiind   aproximativ dublul  valoarii din ultimii 100 de ani (0.74ºC pe perioada 
1906-2005)), aşa cum arată cel de al patrulea Raport de Evaluare al Comitetului Interguvernamental pentru 
Schimbările Climatice (IPCC, 2007). 11 din ultimii 12 ani (1995-2006) au fost printre cei mai calzi din şirul de 
date înregistrate dupa anul 1850. Creşterea temperaturii aerului a fost mai pronunţată la latitudinile înalte din 
Emisfera Nordică, fiind mai rapidă pentru regiunile acoperite de uscat decât cele acoperite cu apă.  Este 
foarte probabil (probabilitate de producere mai mare de 90%) ca temperaturile medii ale Emisferei Nordice 
din a doua jumătate a secolului 20 să fie mai mari decât în timpul oricărei perioade de 50 de ani din ultimii 
500 de ani şi probabil (probabilitate de producere mai mare de 66%) cele mai mari din timpul ultimilor 1300 
de ani. 

Nivelul mării a crescut cu 1.8 mm/an pe perioada 1961-2003, 3.1 mm/an pe perioada 1993-2003 şi 0.17 
m pe întreg secolul 20. Suprafaţa acoperită cu gheaţă şi zăpadă s-a diminuat, în medie, în ambele emisfere. 
Creşteri semnificative ale cantităţilor de precipitaţii au avut loc în estul Americii de Nord şi Americii de Sud, 
nordul Europei, nordul şi centrul Asiei iar descreşteri s-au evidenţiat în Sahel, regiunea mediteraneană, 
sudul Africii şi părţi din sudul Asiei. Precipitaţiile prezintă o variabilitate spaţială şi temporală pronunţată, însă 
datele sunt limitate în anumite regiuni. Global, area afectată de secetă a crescut după 1970. Încălzirea 
globală a condus la creşterea frecvenţei evenimentelor extreme (precipitaţii intense mai frecvente, nopţi/zile 
reci mai puţin frecvente, zile/nopţi calde mai frecvente) cât şi la creşterea frecvenţei ciclonilor tropicali intenşi.  

Concentraţia atmosferică globală a dioxidului de carbon a crescut de la valoarea pre-industriala de 280 
ppm la 379 ppm în 2005. Concentraţia atmosferică a dioxidului de carbon în 2005 depăşeşte limitele 
variabilităţii naturale pe perioada ultimilor 650 000 de ani, calculată pe baza determinărilor indirecte din 
gheţari. Rata de creştere a concentraţiei anuale a dioxidului de carbon  a fost mai mare în ultimii 10 ani 
(1995-2005: 1.9 ppm/an) faţă de cea determinată pe întreaga perioadă de când există măsurători 
atmosferice directe continue (1960-2005: 1.4 ppm/an). 

Clima Europei s-a încălzit cu aproape 1°C în ultimul secol, mai rapid decât media globală. O atmosferă 
mai caldă conţine mai mulţi vapori de apă, însă noile regimuri de precipitaţii diferă foarte mult de la o regiune 
la alta. Cantităţile de ploaie şi zăpadă au crescut considerabil în nordul Europei, în timp ce, în sudul 
continentului, perioadele de secetă au devenit din ce în ce mai frecvente. Temperaturile extreme înregistrate 
recent, cum ar fi valul de caniculă din vara anului 2003 din centrul şi vestul Europei şi cel din vara anului 
2007 din sud-estul Europei, care au depăşit orice record, sunt o consecinţă directă a schimbărilor climatice 
provocate de om. Deşi fenomenele meteorologice singulare nu pot fi atribuite unei singure cauze, analizele 
statistice au arătat faptul că riscul apariţiei unor astfel de fenomene a crescut deja considerabil datorită 
schimbărilor climatice. 

Multe sisteme naturale, pe toate continentele şi în anumite oceane, sunt afectate de schimbările 
climatice regionale. Schimbările observate în  multe sisteme fizice şi biologice sunt în concordanţă cu 
manifestarea fenomenului de încălzire. Astfel, datorită creşterii  concentratiei dioxidului de carbon 
antropogenic, a crescut aciditatea suprafeţei oceanului. Conform ultimului raport IPCC (IPCC, 2007), mai pot 
fi enumerate şi alte consecinţe  ale încălzirii climei: descreşterea productivităţii  tuturor cerealelor la 
latitudinile joase, creşterea mortalităţii datorită valurilor de caldură, inundaţiilor şi secetelor. 

Rezultatele ştiinţifice arată că, în următoarele două decenii, se aşteaptă o încălzire de 0.1°C/deceniu 
chiar dacă concentraţia  tuturor gazelor cu efect de seră şi a aerosolilor s-ar menţine  constantă la nivelul 
anului 2000. După aceea, creşterea temperaturii aerului depinde de scenariile de emisie  a gazelor cu efect 
de seră luate în considerare. Proiecţiile schimbărilor climatice viitoare  realizate cu modele climatice globale 
care au fost prezentate în ultimul raport IPCC (IPCC, 2007) sunt mai credibile  pentru anumite variabile (ex. 
temperatura) faţă de alte variabile (ex. precipitaţii), cât şi pentru scări spaţiale  şi perioade temporale de 
mediere mai mari . Din acest motiv, elaborarea unor studii regionale, bine documentate ştiinţific, este 
imperios necesară, având în vedere măsurile de adaptare ce urmeza a fi luate la nivel naţional, cum este şi 
cazul României. 

Rezultatele prezentate în această broşură constituie o sinteză a studiului  de cercetare finanţat de 
Ministerul Mediului (C47/2008),  care a avut ca  obiectiv general elaborarea scenariilor schimbărilor  în 
regimul principalilor parametri climatici din România la nivelul orizontului temporal 2001-2030, faţă de 
perioada actuală 1961-1990.  Studiul conţine două parţi: caracterizarea regimului climatic pe trecut din 
România şi scenarii ale schimbărilor climatice în Romania pe perioada 2001-2030. 
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2. SCHIMBĂRILE OBSERVATE ÎN REGIMUL CLIMATIC DIN ROMÂNIA PE PERIOADA 
1961-2007 
 

Pentru identificarea schimbărilor în regimul climatic observat din România s-au analizat şirurile 
valorilor anotimpuale (iarnă, primavară, vară, toamnă) şi anuale (anumiţi parametri) la toate staţiile cu 
observaţii complete pe perioada 1961-2007 pentru media temperaturii aerului şi vitezei vântului,  cantităţile 
de precipitaţii precum şi şirurile unor indici referitori la evenimente extreme (durata maximă  a intervalelor cu 
ploaie/fără ploaie, cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore, frecvenţa cantităţilor zilnice de 
precipitaţii care depăşesc anumite praguri)  Pentru prima dată, această analiză se realizează la cea mai fină 
rezoluţie spaţială posibilă. 

Analiza schimbărilor în regimul mediu al seriilor temporale menţionate se realizează cu privire la 
identificarea tendinţei liniare pe termen lung sau a saltului în medie (care indică schimbarea de regim), 
semnificaţia statistică a acestora fiind calculată cu ajutorul testelor neparametrice Mann-Kendall şi respectiv 
Pettitt (Boroneanţ şi Râmbu, 1992, Busuioc şi von Storch, 1996). Rezultatele acestei analize sunt sintetizate 
în cele ce urmează. Mecanismele posibile, responsabile pentru schimbările în regimul termic şi pluviometric 
din România, sunt prezentate în capitolul 3. 
 

2.1. Temperatura aerului 
 

 Analiza şirurilor temperaturii medii a aerului, realizată la 94 staţii meteorologice a pus în evidenţă 
schimbări semnificative în toate anotimpurile (figura 1) şi anume:  

 

  O încălzire semnificativă de aproximativ 2
o
C în toată ţara în timpul verii, în regiunile 

extracarpatice în timpul iernii şi primăverii, cu valori mai mari în Modova depăşind 2
 o

C 
(iarna) şi  1

 o
C (primăvara). 

 

  În timpul toamnei se remarcă o tendinţă de răcire uşoară în toată ţara care nu este însă 
semnificativă din punct de vedere statistic. 

 
Iarna 

 

Primavara 

 
Vara 

 

Toamna 

 
 
Figura 1. Tendinţa temperaturii  medii anotimpuale din România (

o
C) pe intervalul 1961-2007. Ariile haşurate arată 

tendinţele semnificative la nivelul de încredere de  cel putin 95% (valori ale statisticii Mann-Kendall Z>= 1.9).  
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Referitor la saltul în medie, în primul rând se poate menţiona cel de creştere identificat în cazul verii în 
jurul anului 1985, în toată ţara, semnificativ din punct de vedere statistic (99% nivel de încredere), ceea ce 
arată existenţa unui mecanism la scară mare care guvernează aceste schimbări. Toamna, s-au identificat 
salturi semnificative de răcire în jurul anilor 1970, în majoritatea regiunilor ţării.  

 

2.2. Precipitaţii 
 
În cazul cantităţilor anotimpuale de precipitaţii, pe intervalul analizat, nu s-a indentificat o tendinţă 

semnificativă clară de schimbare la nivelul întregii ţări, chiar dacă aceasta a avut acelaşi semn. În figura 2 
sunt prezentate tendinţele liniare pentru cele 4 anotimpuri. Analiza s-a realizat pe datele de la 104 staţii 
meteorologice.  
 

 În cazul iernii şi al primăverii s-au identificat tendinţe de scădere a cantităţilor de precipitaţii 
în majoritatea regiunilor ţării, însă acestea au fost semnificative din punct de vedere statistic 
la un nivel de încredere de cel puţin 90% doar pe anumite arii din sudul şi estul ţării (iarna) şi 
în câteva puncte din Oltenia (primăvara). 

 

 Tendinţe semnificative de creştere a cantităţilor de precipitaţii pe arii mai extinse se remarcă 
în  anotimpul de toamnă. Vara, deşi arii extinse prezintă o tendinţă de creştere, aceasta nu 
este semnificativă din punct de vedere statistic iar pe unele arii mai restânse prezintă o 
tendinţă de scădere, aceasta fiind semnificativă doar în câteva puncte izolate.   
 
O caracteristică importantă a variabilitaţii temporale a cantităţilor de precipitaţii o constituie 

componenta pronunţată interdecenială (figura 3) care face dificilă separarea semnalului climatic pe termen 
lung,  aceeaşi concluzie fiind menţionată şi în ultimul raport al IPCC (IPCC, 2007) privitor la variabilitatea 
cantităţilor de precipitaţii la nivel global.  

 
Iarna 

 

Primăvara 

 
Vara 

 

Toamna 

 
Figura 2. Tendinţa cantităţilor anotimpuale  de precipitaţii (mm) pe intervalul 1961-2007. Ariile haşurate arată  tendinţe 

semnificative la nivel de încredere de cel puţin 90% (valori ale statisticii Mann-Kendall Z>= 1.7 pentru creşere şi Z<=-1.7 
pentru descreştere). 
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Figura 3. Anomaliile cantităţilor de precipitaţii din iarnă (stânga) şi vară (dreapta) faţă de media multianuală 1961-1990, 

mediate pe ţară. 

 
 

2.3. Vânt 
 

Studiul s-a efectuat pe baza datelor de viteză medie lunară a vântului măsurată la înălţimea de 10 m, 
la 64 de staţii meteorologice cu o bună distribuţie pe teritoriul României, omogenizate cu ajutorul metodei 
MASH (Multiple Analysis of Series for Homogenization; Szentimrey, 1997). Analiza arată o tendinţă de 
scădere, atât la nivel anual (majoritatea regiunilor ţării), cât şi anotimpual. Magnitudinea tendinţei de scădere 
atinge niveluri diferite în funcţie de anotimp şi de poziţia geografică, fiind mai pronunţată în regiunile din 
estul ţării şi la munte unde şi vitezele medii ale vântului sunt mai mari. Figura 4 prezintă, spre exemplificare, 
variaţia temporală a vitezei medii anuale şi de iarnă a vântului pentru câteva staţii reprezentative pentru 
diferite regiuni geografice ale ţării.  

 

 Iarna şi primăvara, viteza medie a vântului prezintă tendinţe semnificative de scădere în toate 
regiunile extracarpatice şi în arealele montane.  

 

 Vara şi toamna, tendinţele de scădere sunt mai reduse sau sunt nesemnificative statistic în 
cea mai mare parte a ţării. În regiunile intracarpatice, nu s-au identificat tendinţe 
semnificative de scădere a vitezei vântului în niciun anotimp, situaţie valabilă pentru toată 
jumătatea de nord-vest în cazul verii (figura 5). 
 
Tedinţa lineară de evoluţie a vitezei medii anuale indică scăderi medii pe perioada 1961-2007 mai 

mari de 1 m/s pentru nordul Carpaţilor Orientali, Podişul Moldovei şi nordul Câmpiei Bărăganului şi al 
Podişului Dobrogei. Aceleaşi regiuni au valorile cele mai relevante din punct de vedere al scăderii vitezei 
vântului şi la scară anotimpuală, cu valori ce ajung la -2...-3 m/s la mai multe staţii meteorologice din 
jumătatea de est a ţării. 
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Figura. 4. Variabilitatea vitezei medii anuale a vântului (A) şi a iernii (B) la unele staţii meteorologice. Date omogenizate 

prin metoda MASH 
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Iarna 

 

Primăvara 

 
Vara 

 

Toamna 

 
 

Figura. 5. Viteza medie anotimpuală a vântului  - repartiţia spaţială a tendinţei liniare (m/s). Ariile haşurate arată  

tendinţe  negative semnificative la nivel de încredere de cel puţin 95% (valori ale statisticii Mann-Kendall Z< = -1.96). 
 

 
2.4. Evenimente extreme 
 

Au fost calculaţi şi analizaţi mai mulţi indici anotimpuali referitori la evenimentele pluviometrice 
extreme: durata maximă a intervalelor cu ploaie/fară ploaie, cantitatea maximă de precipitaţii cazută în 24 de 
ore şi frecvenţa unor cantităţi de precipitaţii deosebite: cantitatea zilnică de precipitaţii mai mare de 10 mm/zi 
şi cantitatea zilnică de precipitatii care depăşeşte pragul ce defineşte ploile excepţionale (cantităţi zilnice  
mai mari decat percentila de 90%  calculată din perioada 1961-2007 sau, altfel exprimat, cantităţi zilnice mai 
mari  decât pragul ce defineşte cele mai mari 10% cantităţi). Analiza a fost realizată pe date zilnice de la 100 
staţii meteorologice.  În cele ce urmează sunt sintetizate rezultatele referitoare la acei indici care au 
prezentat tendinţe semnificative de schimbare (creştere sau descreştere). 

Rezultatele obţinute arată:  
 

 Creşterea semnificativă a duratei maxime a intervalului cu zile consecutive fără ploaie în 
sudul ţării în timpul iernii (figura 6) şi în vestul ţării în timpul verii (figura 7).  

 

 Pentru durata maximă a intervalului cu zile consecutive cu ploaie nu s-au identificat 
schimbări semnificative în nici un anotimp.  

 
Regiunile pentru care au fost identificate tendinţe pozitive semnificative se caracterizează prin salturi 

de creştere în medie identificate pe perioada 1980-1990, atât iarna cât şi în  vara. Aceste regiuni coincid, în 
general, cu ariile pentru care au fost identificate tendinţe spre deficit în anotimpurile respective, chiar dacă 
acestea sunt mai restrânse în timpul iernii. Fig. 8 prezintă o exemplificare a evoluţiei temporale a intervalului 
maxim fără precipitaţii din timpul verii pentru statiile Târgu-Jiu şi Caransebeş. 
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 Figura 6. Repartiţia spaţială a tendinţei liniare ( număr de 

zile) şi a statisticii Mann Kendall (z) pentru durata maximă 
a intervalului  fără precipitaţii din anotimpul de iarnă. Ariile 
haşurate arată  tendinţe  pozitive semnificative din punct 
de vedere statistic  la nivelul de încredere de cel puţin 
95% (valori ale statisticii Mann-Kendall Z> = 1.9) 

 

 

 
 
Fiura 7. Repartiţia spaţială a tendinţei liniare (număr 

de zile) şi a statisticii Mann Kendall (Z) pentru durata 
maximă a intervalului fără precipitaţii din anotimpul de 
vară. Ariile haşurate arată  tendinţe  pozitive 
semnificative din punct de vedere statistic  la nivelul de 
încredere de cel puţin 95% (valori ale statisticii Mann-
Kendall Z> = 1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 8. Evoluţia temporală a duratei maxime a intervalului  fără precipitaţii din anotimpul de iarnă (1961-2007) pentru 

staţiile Târgu-Jiu şi Caransebeş. Sunt marcaţi anii de schimbare  în medie. 

 

 
În cazul cantităţiilor maxime de precipitaţii cazute în 24 de ore, rezultatele obţinute sunt mai puţin 

concludente, constatându-se o tendinţă de descreştere iarna şi o tendinţă de creştere toamna doar la cateva 
din staţiile analizate.  

 
Analiza frecvenţei evenimentelor pluviometrice extreme a pus în evidentă următoarele concluzii : 

 

 Creşterea semnificativă a numărului de zile cu precipitaţii mai mari de 10 mm/zi (până la 4 
zile),  pe arii extinse în jumătatea de nord a ţării în anotimpul de toamnă (figura 9a). 

 

 Creşterea semnificativă a frecvenţei cantităţilor exceptionale de precipitatii pe areale extinse 
din jumătatea de nord, vestul şi sud-estul ţării în anotimpul de toamnă, până la 3 zile (figura 
9b). 

 
Schimbările în regimul evenimentelor pluviometrice extreme sunt în concordanţă cu cele identificate 

în regimul cantităţilor anotimpuale de precipitaţii şi anume: tendinţa spre excedent în cazul toamnei 
determină şi o tendinţă de creştere a frecvenţei zilelor cu cantităţi mari/excepţionale de precipitaţii în timp ce  
tendinţa spre deficit din iarnă determină o tendinţă de creştere a duratei maxime a intervalelor fară 
precipitaţii.  
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a) 

 

b) 

 
 
Figura 9. Distribuţia spaţială a tendinţei numărului de zile cu precipitaţii >= 10 mm/zi (a) şi a tendinţei numărului de 

evenimente care depăşesc percentila de 90% (ploi exceptionale) (b),  în anotimpul de toamnă. Haşurile sunt aplicate în 
acele regiuni în care tendinţa calculată este semnificativă la nivelul de încredere de cel puţin 90%.  
 

 
3.  MECANISME CARE CONTROLEAZĂ VARIABILITATEA CLIMATICĂ DIN ROMÂNIA 
 

Pentru înţelegerea mecanismelor care au condus la schimbările în regimul climatic din România 
prezentate anterior, s-a analizat legătura dintre variabilitatea seriilor de date climatologice la staţiile din 
România şi circulaţia la scară mare. Pentru aceasta, au fost utilizate metode statistice avansate cum ar fi: 
analiza corelaţiei canonice (CCA) dintre anomaliile climatice din România pe de o parte şi anomaliile la 
scară mare ale presiunii aerului la nivelul mării (SLP) şi înaltimea geopotenţialului la 500 mb (H500), pe de 
altă parte; corelaţia dintre seriile temporale asociate principalelor moduri de variabilitae ale temperaturii 
aerului/cantitaţilor de precipitaţii din România şi a principalelor moduri de variabilitate ale variabilelor 
climatice la scară mare (H500, umiditatea specifică la 850m mb-SH850, temperatura aerului la 850 mb); 
corelaţia dintre anomaliile climatice din România şi indicele oscilatiei nord atlantice (NAO).  

Pentru prima dată, această analiză se realizează la cea mai fină rezoluţie spaţială posibilă, cu excepţia 
indicilor referitori la durata maximă  a intervalelor cu ploaie/fară ploaie şi cantitatea maximă de precipitaţii 
cazută în 24 de ore care au fost analizaţi într-un studiu anterior numai pe perioada 1901-2000, în studiu de 
faţă actualizându-se analiza până  în anul 2007, pentru a avea un tablou cat mai complet al caracteristicilor 
regimului climatic din România pe perioada analizată. Analize anterioare pentru o parte din aceşti parametri 
au fost realizate pentru şiruri mai lungi dar pentru mai puţine staţii sau pentru şiruri mai scurte (Bojariu şi 
Dinu, 2008; Busuioc şi von Storch, 1996; Busuioc şi Tomozeiu, 1998, Baciu şi alţii, 2004, Boroneanţ şi 
Rimbu, 1992a şi 1992b). 

De asemenea, au fost realizate anumite experimente cu un model climatic regional (Caian şi altii, 
2006; Zoran şi altii, 2006).  Rezultatele obţinute sunt sintetizate în cele ce urmează.  

 
 

3.1. Schimbări în configuraţiile circulaţiei atmosferice responsabile de schimbările 
regimului climatic din România 
 
 

Metoda CCA a pus în evidenţă perechi de  configuraţii ale circulaţiei atmosferice de suprafaţă (date 
de anomaliile SLP) şi de altitudine (date de anomaliile H500), optim corelate cu  anomaliile temperaturii 
medii a aerului şi cu cele ale cantităţilor de precipitaţii din România, împreună cu seriile temporale asociate 
acestor perechi. Legătura dintre aceste configuraţii este foarte strânsă. Analiza statistică a acestor serii 
(tendinţă generală, salturi) poate oferi o explicaţie obiectivă plauzibilă pentru schimbările în regimul 
anomaliilor climatice din Romania (Busuioc şi von Storch, 1996; Busuioc şi alţii, 2001; Busuioc, 2001). 

În cazul temperaurii aerului, rezultatele au arătat că în anotimpurile de iarnă, primăvară şi vară  a 
crescut frecvenţa şi intensitatea structurilor anticiclonice de altitudine (anomalii pozitive de H500) centrate pe 
Romania, asociate  cu creşterea temperaturii la 850 mb, ceea ce a condus la creşterea temperaturii aerului 
în Romania, fenomenul de încălzire fiind mai pronunţat în timpul verii. În timpul toamnei, s-a evidenţiat o 
uşoară tendinţă de descreştere a frecvenţei structurilor anticiclonice (nesemnificativă statistic) cu nucleul în 
nordul României ( figura 10), asociată, de asemenea, cu descreşterea uşoară a temperaturii aerului la 850 
mb, ceea ce a determinat o descreştere uşoară a temperaturii aerului în România.  
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Figura 10.  Configuraţiile anomaliilor înălţimii geopotenţialului la 500 mb (H500), maxim corelate cu anomalii pozitive ale 

temperaturilor medii la toate cele 94 staţii din România,  pentru toamnă (stânga ) şi primăvară (dreapta). Sunt 
reprezentaţi, de asemenea, coeficienţii de corelaţie dintre seriile temporale asociate acestor configuraţii (r). 
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Într-o lucrare recent publictă (Busuioc şi altii, 
2007; http://www.rjm.inmh.ro) s-a explicat, în 
detaliu, legatura dintre variabilitatea anomaliilor 
termice din timpul verii din România şi 
anomaliile de circulaţie/temperatura aerului la 
altitudine (figura 11), cu accentul pe anomaliile 
termice deosebite din verile 2000, 2003 şi 2007. 
S-a demonstrat că intensitatea şi extinderea 
spaţială a anomaliior termice de vară din 
România este strâns corelată cu intensitatea şi 
extinderea spaţială a anomaliior temperaturii 
aerului la 850 mb, pe fondul unor structuri 
anticiclonice de altitudine (500 mb) pronunţate. 
 
În cazul precipitaţiilor, mecanismele sunt mai 
complexe, variabilitatea anomaliilor 
pluviometrice din România fiind controlată de 
acţiunea simultană a mai multor factori, atât 
dinamici (presiunea aerului la nivelul mării şi la 
altitudine) cât şi termodinamici (ex. umiditatea 
specifică la 850 mb). Această legătură  depinde 
de anotimp, fiind puternic influenţată  şi de 
factorii locali/regionali (orografia). 

 
 În timpul iernii, există o legatură strânsă între circulaţia atmosferică de suprafaţă şi anomaliile 
pluviometrice din România, un rol predominant avându-l structurile ciclonice /anticiclonice centrate în nordul 
Italiei care induc circulaţii sud-vestice/nord-vestice peste România şi care explică aproximativ 50% din 
variabilitatea totală a precipitaţiilor de iarnă din România, impactul mai mare fiind în sud-vestul ţării (figura 12, 
CCA1). Corelaţia dintre seriile temporale asociate acestei perechi de configuraţii este foarte strânsă (r=0.87, 
CCA1,  figura 12). Rezultatele actualizate până în anul 2007 obţinute în cadrul studiului de faţă arată că 
frecvenţa şi intensitatea circulaţiilor sud-vestice  a scăzut pe perioada 1961-2007, aceasta fiind asociată cu 
scăderea precipitaţiilor de iarnă din toată ţara, cu valori mai pronunţate în sud şi sud-vest. Acest rezultat îl 
confirmă pe cel anterior obţinut pentru 14 staţii pe perioada 1901-1987 (Busuioc şi von Storch, 1996). . 
  În afara acestui mecanism, s-a demonstrat că a crescut frecvenţa structurilor bipolare (CCA3, 
figura12) care induc circulaţii nord-vestice/sud-estice peste România, asociate cu anomalii pozitive/negative 
de precipitaţii în regiunea intra-carpatică şi negative/pozitive în restul ţării. Deşi legătura dintre seriile 
temporale asociate acestei perechi de configuraţii este strânsă (r=0.73, figura13), ponderea lor în 
variabilitatea totală observată este scăzută (9% pentru precipitaţii). În concluzie, acţiunea cumulată a 
acestor două mecanisme explică tendinţa de scădere a cantităţilor de precipitaţii din timpul iernii pe toată 
ţara, cu unele tendinţe spre excedent în nord-vest. 
 

Figura 11. Coeficienţii temporali asociaţi  

principalelor moduri de variabiltate (EOF) ale 
anomaliilor înălţimii geopotenţialului la 500 mb 
(albastru) şi temperaturii aerului la 850 mb (verde) 
pe aria 20-30E, 40-50N, precum şi ale anomaliilor 
temperaturii aerului la 94 de staţii din România  
(roşu). 
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CCA1 precip. iarna 47% 

 
 

 

CCA3 precip. iarna 9% 

 

 
Figura 12. Perechile configuraţiilor de circulaţie atmosferică la suprafaţă date de anomaliile SLP (stânga), optim corelate 

cu configuratiile anomaliilor de precipitaţii din timpul iernii (dreapta). Sunt prezentaţi coeficienţii de corelaţie dintre seriile 
temporale associate acestor perechi (r) şi fracţiunea din varianţa explicată de fiecare configuraţie observtă: CCA1-
corelaţia maximă, CCA3- a 3-a în ordine descrescătoare.  Seriile temporale asociate acestor configuraţii sunt prezentate 
în figura  13. 
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Figura 13. Seriile temporale  (valori standardizate) asociate perechilor de configuraţii CCA1 şi CCA3 prezentate în figura 

12. 

 
Se remarcă caracterul pronunţat interdecenial al variabilităţii precipitaţiilor indus de aceleaşi caracteristici ale 
variabilităţii configuraţiilor de circulaţie menţionate (figura 13).  

Un mecanism similar a fost găsit şi pentru anotimpul de primăvara. Pentru toamnă, s-au identificat 
două mecanisme care au condus la creşterea cantităţilor de precipitaţii în toată ţara. Primul, se referă la o 
creştere a frecvenţei structurilor ciclonice, mai puţin intense, centrate în vestul României, asociată cu o 
creştere a cantităţilor de precipitaţii în toată ţara, mai pronunţată în sud-est (figura 14, CCA1). Al doilea 
mecanism (figura 14, CCA2), presupune creşterea frecvenţei circulaţiilor zonale peste Europa,  asociate  cu 
o tendinţă spre excedent în regiunea intra-carpatică (mai pronunţat în nord-vest) şi spre deficit uşor în restul 
ţării (mai pronunţat în  sud-estul Câmpiei Române). Acţiunea cumulată a celor două mecanisme a 
determinat tendinţa spre excedent în toată ţara, semnificativă din punct de vedere statistic în anumite areale 
din nord-vest şi sud-est.   
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Pentru vară, mecanismele sunt mult mai complexe, prin acţiunea cumulată a mai multor factori: 
creşterea frecvenţei structurilor anticiclonice de altitudine centrate pe România (asociate cu deficit de 
precipitaţii şi temperaturi ridicate), creşterea pronunţată a umidităţii specifice a aerului la 850 mb peste 
România (asociată, în general, cu creşterea cantităţilor de precipitaţii), precum şi creşterea frecvenţei unor 
configuraţii regionale ciclonice sau anticiclonice de suprafaţă care influenţează Romania (asociată cu 
creşteri sau descreşteri de precipitaţii pe România). S-a evidenţiat faptul că rolul predominant în 
variabilitatea precipitaţiilor din timpul verii îl are umiditatea specifică (figura 15), spre deosebire de iarnă 
când circulaţia atmosferică de suprafaţă joacă rolul predominant (Busuioc şi von Storch, 1996; Busuioc, 
2001). Secetele pronunţate din timpul verii din România pot fi explicate prin anomalii pronunţate pozitive de 
H500 şi negative de SH850. Mai multe detalii sunt prezentate în Busuioc şi alţii (2007). 

 
 

 

 

 
CCA1 precip. toamna  cor=0.84   var:39% 

 
 

 

 
CCA2  precip. toamna    cor=0.77 var:13% 

 
 
Figura 14. Primele două perechi ale configuraţiilor de circulaţie atmosferică la suprafaţă date de anomaliile SLP (stânga), 

optim corelate cu configuraţiile anomaliilor de precipitaţii din timpul toamnei (dreapta). Sunt prezentaţi coeficienţii de 
corelaţie dintre seriile temporale asociate acestor perechi (r) şi fracţiunea din varianţa explicată de fiecare configuraţie 
din varianţa totală observată:  
 

Mecanismele prezentate mai sus pentru explicarea schimbărilor observate în regimul pluviometric 
anotimpual oferă, de asemenea, o explicaţie plauzibilă şi pentru schimbările în regimul de variabilitate al 
indicilor asociaţi unor evenimente pluviometrice extreme analizate în studiul de faţă. Astfel, creşterea 
frecvenţei ploilor excepţtionale din timpul toamnei, cu valori semnificative din punct de vedere statistic pe 
aproximativ aceleaşi areale ca şi în cazul tendinţelor spre excedent al cantităţilot totale de precipitaţii din 
acest anotimp, pare plauzibil să fie controlate de acelaşi mecanism. Creşterea semnificativă a duratei 
maxime a intervalelor fără ploaie în regiuni din sud-vestul şi sud-estul ţării în timpul iernii coincide, în general, 
cu zonele în care cantitatea totală a precipitaţiilor de iarnă are o tendiţă semnificativă de scădere. Alte 
mecanisme sunt prezentate  în cele ce urmează (3.2).  
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Figura 15. Coeficienţii temporali asociaţi  principalelor moduri de variabiltate (EOF) ale anomaliilor înălţimii 
geopotenţialului la 500 mb (roşu) şi umidităţii aerului la 850 mb (verde) pe aria 20-300E, 40-500N, precum şi ale 

anomaliilor cantităţilor de precipitaţii la 104 staţii din România (albastru) . 
   
 

3.2. Alte mecanisme care controlează variabilitatea climatică din România 

 
Oscilaţia Nord-Atlanticǎ  

 
Oscilaţia nord-atlanticǎ este asociată cu un transport de masǎ atmosfericǎ între regiunile din 

vecinatatea insulelor Azore si cele din zona Islandei. Faza pozitivă a oscilaţiei nord-atlantice este 
caracterizată de o intensificare a vânturilor de vest, la latitudinile medii. Această intensificare determină iarna 
un aport de aer cald, oceanic, peste cea mai mare parte a Europei. Simultan, o invazie de aer rece, de 
provenienţă arctică se produce peste vestul Groenlandei. Cauza cea mai des invocată în explicarea 
tendinţei de persistenţă a fazei pozitive a oscilaţiei nord-atlantice din ultimele decenii este încălzirea globală. 
Întelegerea mecanismelor oscilaţiei nord-atlantice depăşeste înţeresul pur teoretic, putând contribui la 
predicţia condiţiilor de iarnă în România, ca în cea mai mare parte a Europei. Prin controlul său asupra 
anomaliilor regionale termice şi de precipitaţii, oscilaţia nord-atlantică are un impact direct asupra 
managementului resurselor de energie şi apă, asupra dinamicii ecosistemelor şi asupra agriculturii. 

În România, faza pozitivã a oscilaţiei nord-atlantice aduce, în general, temperaturi de iarnă mai 
ridicate decat cele obişnuite, în timp ce precipitaţiile sunt deficitare  (Bojariu şi Paliu, 2000; Bojariu şi Giorgi, 
2005). În figura 16 sunt reprezentate seriile de timp ale temperaturii aerului din sezonul rece mediate pe 
teritoriul României, împreunǎ cu indicele oscilaţiei nord-atlantice. Coeficienţul de corelaţie dintre aceste serii 
este 0.54 iar  în cazul precipitaţiilor  valoarea acestuia este -0.48..  

 

   
Figura 16. Evoluţia temporala (1961-2007) a temperaturii aerului la suprafaţǎ mediatǎ pe teritoriul României (roşu, 

în °C) şi indicele oscilaţiei nord-atlantice (albastru, abateri standizate) în cazul sezonului rece (decembrie-martie). Staţiile 
de munte sunt excluse. 
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Diferenţiind seriile de timp de temperaturǎ, precipitaţii şi indicele NAO, pentru a elimina tendinţele din 
date, se obţin coeficienţi de corelatie de 0.39 (temperatura/indice NAO) şi -0.25 (precipitaţii/indice NAO). 
Coeficienţii rǎmân semnificativi statistic la intervalul de încredere de 90%, chiar daca magnitudinea lor scade. 
Figura 17 relevǎ faptul cǎ arcul carpatic acţioneazã ca o barierã complexă în calea transportului maselor de 
aer astfel încât semnalul oscilaţiei nord-atlantice este mai puternic în regiunile exterioare lanţului muntos. 
Harta de corelaţii pentru precipitaţii indicǎ regiunile în care impactul ciclonilor mediteraneeni (cu frecvenţǎ 
crescutǎ în timpul fazelor negative ale oscilaţiei nord-atlantice) este maxim, pe teritoriul României, în 
sezonul rece. Dispunerea acestor regiuni este legatǎ şi ea de prezenţa arcului carpatic. 
 

 
 

Figura 17. Coeficientii de corelaţie între indicele oscilaţiei nord-atlantice (decembrie-martie) si temperatura medie a 

aerului (stânga), cantitatea de precipitaţi (dreapta), calculate pentru perioada decembrie-martie . Ambelor serii de timp 
le-au fost eliminate tendinţele prin metoda diferenţierii.  Au fost reprezentaţi doar coeficienţii semnificativi statistic la 
nivelul de încredere de 95%. 

 
Efectele încălzirii globale sunt însă suprapuse peste fluctuaţiile naturale ale geosistemului şi este 

încă dificil de estimat raportul dintre factorul antropogen şi cel natural în configurarea  variabilitaţii climatice a 
oscilaţiei nord-atlantice. Felul în care se modificǎ configuraţia oscilaţiei nord-atlantice în condiţiile schimbǎrii 
climatice este unul foarte complex. Un exemplu sunt experimentele numerice efctuate cu modelul climatic 
regional RegCM care evidenţiazǎ că centrii de acţiune islandez şi azoric îsi pot modifica poziţia în condiţiile 
scenariilor A2, B2 şi B1 şi modificǎrile acestea au un impact local considerabil asupra predictibilitǎţii 
precipitaţiilor de iarnǎ (figura 18).  

 

 
 
Figura 18. Coeficienţii de corelaţie între indicele oscilaţiei nord-atlantice şi precipitaţiile de iarnǎ din Europa şi România 

în cazul scenariului A2 (a), a observaţiilor (b), scenariului B2 (c) şi rularii de control (d) (1961-1990). Datele au fost 
obţinute pe baza experimentelor cu modelul regional RegCM, forţat la frontierele laterale cu modelul global HadCM3. 

Scenariile au fost analizate pe perioada 2071-2100. 
 

Influenţa Mării Negre 
 

Un alt factor natural care poate interfera cu proiecţia localǎ a semnalului încǎlzirii globale în 
câmpul de precipitaţii (în special al celor extreme) este temperatura apei  Mǎrii Negre la suprafaţǎ. 
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Analiza datelor de observaţii a arǎtat cǎ variaţia temperaturii Mǎrii Negre la suprafaţǎ, iarna, are o puternicǎ 
componentǎ interdecenialǎ, deceniile când ea este mai ridicatǎ fiind asociate cu o creştere a cantitaţii de 
precipitaţii extreme, iar cele când este scǎzutǎ, cu o diminuare a lor. Experimente realizate cu modelul 
climatic regional, prin care s-a ridicat temperatura apei mǎrii cu 2 

0
K, au arǎtat ca existǎ un suport fizic al 

acestui semnal: sistemele de joasǎ presiune care trec peste o mare mai caldǎ se “alimenteazǎ” cu o 
cantitate sporitǎ de umiditate care determinǎ în sud-estul  României o intensificare a precipitaţiilor (figura 19)   

 
Figura 19. Câmpul de precipitaţii în  experimentul de control (stânga) şi experimentul în care temperatura mǎrii a fost 

ridicata cu 2 K (dreapta). 
 
 

4. SCENARII PRIVIND SCHIMBĂRILE ÎN REGIMUL CLIMATIC DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2001-2030 

FAŢA DE PERIOADA ACTUALĂ 1961-1990 
 
 Modelele de circulaţie generală atmosfera-ocean (AOGCM) sunt cele mai plauzibile tehnici pentru 
simularea caracteristicilor sistemului climatic global cât şi pentru proiectarea răspunsului sistemului la 
scenarii ale influenţei unor factori externi (naturali sau antropogeni). Prin natura construcţiei lor, aceste 
modele furnizează direct informaţii referitoare la climatul regional şi la schimbarea climei la nivel regional. 
Gradul de împrăştiere a estimărilor obţinute în cadrul unui ansamblu de mai multe AOGCM-uri este utilizat 
adesea pentru caracterizarea incertitudinilor în proiecţiile viitoarelor schimbări climatice. O împrăştiere mai 
mare (atât din punct de vedere al intensităţii schimbării cat şi al semnului creştere sau descreştere) arată o 
incertitudine mai mare. Media schimbărilor pe un ansamblu de multi-modele este considerată valoarea 
optimă (IPCC, 2007). 
 Datorită complexitaţii lor, rezoluţia orizontală a componentei atmosferice a acestor modele globale 
este destul de grosieră (de la 400 la 125 km), ceea ce este insuficient pentru necesităţile practice privind 
studiul impactului schimbărilor climei asupra diferitelor ecosisteme. Pentru a obtine informaţii la o scară mai 
fină (downscaling) sunt cunoscute doua metode principale, sintetizate în ultimul Raport IPCC (Christensen şi 
alţii, 2007): a) metoda dinamică reprezentată de modelele climatice regionale (RegCM) care sunt cuplate la 
condiţiile laterale cu modelele climatice globale şi b) metoda statistică care se bazează pe anumite relaţii 
statistice stabilite pe baza datelor de observaţie între variabile climatice la scară locală/regională şi variabile 
atmosferice la scară mare. În ambele cazuri, calitatea produselor obţinute prin downscaling depinde de 
calitatea modelelor globale. Ambele metode prezintă avantaje şi dezavantaje, asupra cărora nu intrăm în 
multe detalii, ele find sintetizate, printre altele, în lucrarea amintită mai sus. Pentru o anumita regiune, este 
ideal să se utilizeze ambele metode, în vederea unei mai bune estimări a incertitudilor.  
 Proiecţiile schimbărilor în regimul climatic din România (temperatura aerului şi precipitaţii 
atmosferice) pentru perioada 2001-2030 faţă de perioada actuală 1961-1990 au fost realizate prin cele două 
metode de downscaling aplicate unor modele climatice globale (AOGCM) sau regionale (RegCM), în 
condiţiile scenariului IPCC de emisie A1B, care presupune o rată ponderată de creştere a concentraţiei 
gazelor cu efect de seră pentru secolul 21. Detalii despre acest scenariu se gasesc în Raportul 4 de 
Evaluare al IPCC (IPCC, 2007).  Conform acestui raport, diferenţele între scenariile climatice pentru 
începutul secolului 21, bazate pe diferite scenarii de emisie a gazelor cu efect de seră sunt nesemnificative. 
Aceste diferenţe cresc pe masură ce ne apropiem de sfârşitul secolului 21. Schimbările parametrilor climatici 
menţionaţi pentru perioada 2001-2030 sunt calculate ca diferenţe între media acestora pe intervalul 2001-
2030 şi media pe intervalul 1961-1990. În acest capitol sunt prezentate rezultatele obţinute prin ambele 
metode: downscaling statistic (4.1) şi downscaling dinamic (4.2). În paragraful 4.3 se prezintă o sinteză a 
mediei pe România a schimbărilor în regimul termic şi pluviometric obţinută direct din simulările cu 16 
modele climatice globale din cadrul programului PCMDI (The Program for Climate Model Diagnosis and 
Intercomparison), pentru a avea o ideee generală despre dependenţa rezultatului de utilizarea mai multor 
modele în analiză. 
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4.1. Downscaling statistic 
 
Temperatura aerului 
 

 Pentru anomaliile (abaterea faţă de mediile multianuale pe termen lung) mediilor lunare ale 
temperaturii aerului de la 94 staţii meterologice (denumite predictand) au fost dezvoltate modele statistice de 
downscaling bazate pe metoda corelaţiei canonice (CCA), având ca predictor (variabila utilizată ca intrare în 
model pentru  estimarea predictanzilor) temperatura aerului în puncte de grilă la 850 mb pe aria 15-35 E, 
35-50N. Faţă de versiunile anterioare ale acestor modele (Busuioc si altii, 1999; Busuioc, 2001; Busuioc si 
altii, 2006) construite pentru anomalii medii anotimpuale, în cadrul studiului de faţă, au fost realizate anumite 
îmbunătăţiri, prin dezvoltarea modelelor respective pentru anomalii ale temperaturilor medii lunare, aşa cum 
sunt cerute informaţiile pentru studii de impact. Aceste modele au fost dezvoltate separat pentru sezonul 
cald (mai-octombrie) şi rece (noiembrie-aprilie). S-a demostrat că  modelele sunt performante în 
reproducerea variabilităţii observate pe perioada 1961-2007, performanţa acestora fiind independentă de 
setul de date utilizat pentru calibrarea lor (figura 20).  
 

 

 

 

 
 
Figura 20. Performanţa modelului statistic de downscaling (exprimată ca varianţa explicată de valorile estimate prin 

model din varianţa totală observată) pentru temperatura medie lunara a aerului pe 2 seturi de date independente (1961-
1980, 1981-1999). Modelele au fost construite pentru lunile mai-octombrie. 

 
Performanţa modelelor statistice de downscaling se exprimă prin mai multe mărimi: coeficientul de 

corelaţie dintre valorile observate şi cele estimate prin model, procentul din varianţa explicată de  modelul 
statistic din varianţa totală observată sau eroarea medie patratică (RMSE). Prima mărime este sensibilă la 
prezenţa unei tendinţe liniare semnificative în date, motiv pentru care s-a utilizat cea de a doua şi a treia 
mărime. Testarea credibilităţii acestor modele pentru estimarea schimbărilor climatice viitoare s-a realizat 
prin aplicarea acestora la predictori corespunzatori unui set de date independent (1991-2007) faţă de cel 
pentru care au fost calibrate modelele (1961-1990). S-a constatat ca modelele reproduc foarte bine 
variabilitatea observată a anomaliilor termice lunare pe aceasta perioadă, inclusiv evenimentele extreme 
(figura 21, exemplul pentru luna iulie). Este demn de remarcat capabilitatea modelului de a reproduce 
anomaliile termice extreme din vara anului 2007. 

Folosind intervalul 1961-1990 ca interval de calibrare, aceste modele au fost aplicate pentru 
anomaliile predictorilor simulaţi de 3 modele climatice globale (BCM2, INGV, FUB), ale căror simulări pentru 
perioada 2001-2030 în condiţiile scenariului de emisie A1B şi pentru perioada actuala 1961-1990, au fost 
preluate de la arhiva CERA a Institutului Max-Planck de Meteorologie din Hamburg, în cadrul proiectului 
ENSEMBLES. Aceste scenarii au fost utilizate, printre altele, la elaborarea celui de al 4-lea Raport al IPCC 
(IPCC, 2007). Deşi au fost analizate 5 modele globale, s-a constatat că două dintre ele prezintă simulări 
nerealiste pentru predictori (valori identice pentu perechi de cate 2 luni sau medii multianuale aproximativ 
egale pentru toate lunile). 
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Figura 21.Evoluţia temporală a anomaliilor temperaturii medii din luna iulie pentru perioada 1991-2007 faţă de 1961-

1990, calculate direct din observaţii (roşu) şi indirect prin modelul statistic de downscaling (albastru) la Turnu Magurele 
(model cu cea mai mică performanţă :78%) şi Sinaia (model cu cea mai mare performanţă :93%). 

  
Proiecţiile schimbărilor temperaturii medii lunare a aerului la cele 94 de staţii meteorologice pentru 

perioada 2001-2030 realizate cu ajutorul modelelor statistice de downscaling aplicate celor trei modele 
climatice globale arată acelaşi semnal de creştere a temperaturii aerului, cu unele diferenţe în intensitatea 
semnalului. Media ansamblului proiecţiilor celor trei modele constituie valoarea optimă (cea mai probabilă).  

 

 Pentru perioada 2001-2030, faţă de 1961-1990,  se proiectează o creştere a temperaturii medii 
lunare a aerului mai mare în lunile noiembrie-decembrie şi în perioada caldă a anului (mai-
septembrie), de aproximativ 1

o
C, valori ceva mai ridicate (pană la 1.4

 o
C -1.5

 o
C ) fiind la 

munte, în sudul şi vestul ţării. În perioada rece a anului încălzirea nu depăşeşte 1
o
C (figura 

22).  
 

 Încalzirea medie anuală, la nivelul întregii ţări, este cuprinsă între 0.7
 o

C şi 1.1
 o

C, cele mai 
mari valori fiind în zona montană. 
 

 
Ianuarie 
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Iulie 
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Figura. 22. Schimbările în temperatura medie lunară a aerului la 94 staţii din Romania, pentru perioada 2001-2030 faţă 

de 1961-1990, calculate prin medierea ansamblului obţinut prin proiectarea la scara României a scenariilor climatice 
globale realizate cu 3 modele (BCM2, INGV, FUB), în condiţiile scenariului de emisie A1B. 
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Pentru o mai bună exprimare a incertitudinilor asociate acestor schimbări, media pe ţară a proiecţiilor 
la staţii, realizată cu ajutorul modelului statistic de downscaling (DOWN) a fost comparată cu media pe o arie 
ce cuprinde România (20

0
 E-30

0
E, 42.5

0
N-50

0
N) a valorilor rezultate direct din punctele de grilă ale celor trei 

modele globale utilizate în acest studiu (GCM). Rezultatele sunt comparabile (figura 23, dreapta), cu 
deosebirea lunilor din sezonul rece (îndeosebi ianuarie şi martie) când schimbările obţinute prin modelul 
statistic de downscaling sunt mai mici (cu excepţia lunii noiembrie, când valorile obţinute din modelul statistic 
de downscaling sunt mai mari). Se remarcă faptul că împrăştierea valorilor obţinute din cele trei modele este 
foarte mare în aceste luni (figura 23, stânga) faţă de varianta utilizării modelului statistic de downscaling 
când împrăştierea proiecţiilor obţinute din cele trei modele este mult mai mică, ceea ce demonstrează o mai 
mare credibilitate a acestor rezultate. Este interesant de menţionat faptul că schimbarea în temperatura 
medie anuală obţinută prin cele două metode este aproximativ aceeaşi (1.2

0
C în cazul variantei GCM şi 

1.0ºC în cazul variantei DOWN).  
Acest rezultat conduce la concluzia că intensitatea schimbărilor în regimul termic din România 

pentru perioada 2001-2030 faţă de perioada actulă 1961-1990 prezintă o credibilitate mai mare pentru 
lunile de vară. Acelaşi lucru se poate spune şi despre media anuală.  

Rezultate similare au fost obţinute şi prin medierea pe teritoriul României a schimbărilor obţinute direct 
din 16 membri ai unui ansamblu de modele climatice globale realizate în cadrul programului PCMDI (The 
Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison, vezi 3.3), ceea ce demonstrează că rezultatele 
obţinute în cadrul acestui studiu sunt destul de robuste.  
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Figura 23. Media pe ţară a schimbărilor în temperatura medie lunară a aerului calculată direct din valorile în punctele de 

grilă ale celor trei modele globale (stânga) şi indirect din valorile obţinute prin modelul statistic de downscaling (DOWN, 
dreapta), exprimate ca media pe ansamblu a proiecţiilor celor trei modele globale la cele 94 staţii meteorologice, în 
comparaţie cu  media ansamblului celor trei modele globale (albastru, dreapta). 

 
 
Precipitaţii 
 
În cazul precipitatiilor au fost construite modele statistice de downscaling pentru cantităţile lunare de la 

16 staţii din sud–estul ţării, pentru fiecare din cele patru anotimpuri. Rezultatele respective vor fi utilizate în 
perioada următoare în studiile de impact în agricultură şi gospodărirea apelor, realizate în cadrul proiectu lui 
european CECILIA. Spre deosebire de temperatura aerului, performanţa modelului statistic de downscaling 
este mai redusă, dar semnificativă statistic la majoritatea staţiilor luate în considerare.  

Testele realizate cu mai multe staţii repartizate pe întreg teritoriul ţării au aratăt că, în cazul precipitaţiilor, 
este foarte greu să se identifice un model statistic de downscaling optim pentru toate staţiile, cea mai bună 
soluţie fiind alegerea unor regiuni mai mici, relativ omogene din punct de vedere al variabilităţii climatice, 
necesare în studii concrete de impact, aşa cum este cazul studiului de faţă. Ca predictori au fost utilizaţi 
vectorii combinaţi ai anomaliilor standardizate pentru înălţimea geopotenţialului la 500 mb, umiditatea 
specifică şi presiunea la nivelul mării. Pentru identificarea modelului de downscaling optim, au fost realizate 
mai multe teste în care cei trei predictori au fost utilizaţi atât separat cât şi în combinaţie. Modelul optim a 
fost selectat în funcţie de valoarea performaţei obţinută pentru seturi independente de date (intervale diferite 
de intervalul pentru care a fost calibrat modelul).  În cazul precipitaţiilor, performanţa a fost exprimată atât 
sub forma coeficientului de corelaţie dintre anomaliile reale şi cele estimate prin model, cât şi prin eroarea 
medie pătratică (RMSE). Tabelul 1  prezintă performanţa modelului statistic de downscaling optim pentru 
cele 16 staţii, calculată pentru setul de date corespunzatoare perioadei 1991-2007, cu modelul statistic 
calibrat pe setul de date referitoare la perioada 1961-1990. Se menţionează faptul că, pe perioada 1991-
2007, nu s-au identificat tendinţe lineare semnificative în setul de date (predictori şi predictanzi), deci 
coeficienţii de corelaţie exprimă intensitatea dependenţei reale între valorile observate şi cele estimate prin 
model. 
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Tabelul 1. Performanţa modelului statistic de downscaling pentru cantităţile lunare de precipitatţi la cele 16 staţii 

menţionate în tabelul 2, exprimată prin coeficientul de corelaţie dintre anomaliile standardizate reale şi cele estimate prin 
model cât si prin eroarea medie patratică (RMSE). Aceste valori au fost calculate pentru setul de date independente 
corespunzatoare perioadei 1991-2007 cu modelul statistic calibrat pe setul de date referitoare la perioada 1961-1990. 

Performanţa Statiile 

 1      2      3      4      5      6      7      8      9    10    11    12    13    14    15    16 

 Iarna 

Corelaţie 53    41    55    47    33    39    51    57    54    45    43    44    61    39    44    51 

RMSE 0.6  0.6   0.4   0.5   0.6   0.7   0.5   0.5   0.6   0.5   0.7   0.6   0.4   0.5   0.5   0.4 

 Primăvara 

Corelaţie 25    53    50    39    56    33    54    44    37    44    42    48    34    40    35    59 

RMSE 0.6   0.6   0.6   0.6   0.5   0.6   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.4   0.6   0.5   0.6   0.4 

 Vara 

Corelaţie  44    42    48    35    50    25    49    49    51    62    45    43    47    49    28    49 

RMSE 0.6   0.7   0.4   0.8   0.8   0.6   0.5   0.7   0.5   0.4   0.6   0.6   0.8   0.7   0.8   0.4 

 Toamna 

Corelaţie  58    47    65    38    45    52    50    54    51    51    46    46    51    62    47    59 

RMSE 0.7   1.0   0.5   1.2   1.1   0.7   0.6   0.7   0.8   0.5   0.9   0.7   0.8   0.8   1.0 . 0.5 

 

 
În figura 24 sunt prezentate, spre exemplificare, evoulţiile temporale ale anomaliilor standardizate 

ale cantităţilor lunare de precipitaţii pentru câte 2 staţii din iarnă şi vară. Se constată că modelul reuşeşte să 
reproducă destul de bine evoluţia temporală a valorilor observate dar amplitudinea anomaliei nu este 
întotdeauna bine estimată.  

Pentru a testa credibilitatea modelelor statistice de downscaling în reproducerea schimbărilor în 
regimul mediu lunar al cantităţilor de precipitaţii pentru o perioadă diferită de cea pentru care au fost 
calibrate, modelele calibrate pentru perioada 1961-1990, utilizate în continuare pentru elaborarea scenariilor 
schimbărilor climatice viitoare, au fost aplicate seturilor de predictori pentru perioada 1991-2007, calculându-
se schimbările în cantităţile lunare de precipitaţii pentru această perioada faţă de perioada 1961-1990. 
Rezultatele respective sunt prezentate în tabelul 2. Se constată că, în general, sunt bine reproduse 
semnalele climatice în cazurile în care acestea sunt semnificative şi sunt omogene pe toată regiunea 
analizată (au acelaşi semn de creştere sau descreştere): descreşterile din ianuarie şi februarie, creşterile din 
septembrie şi octombrie. Unele semnale neomogene şi mai puţin semnificative din lunile de vară (iulie şi 
august) sunt de asemenea bine estimate, chiar dacă amplitudinea semnalului şi localizarea nu este 
întotdeauna corect reprodusă.  
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Figura 24. Anomaliile standardizate ale cantităţilor lunare de precipitaţii pentru perioada 1991-2007, calculate direct din 

observaţii (negru) şi indirect prin modelul statistic de downscaling (roşu), pentru statiile  Târgovişte (iarna) şi Ploieşti  
(vara). Modelul statistic a fost calibrat pe perioada 1961-1990. Pentru fiecare anotimp, anomaliile standardizate ale celor 
trei luni sunt considerate împreună. Pe axa orizontală este notată ordinea cronologică a lunilor. 
 
 



 18 

Tabel 2. Schimbările în cantităţile lunare de precipitaţii pe perioada 1991-2007 faţă de perioada 1961-1990, calculate 

direct din observaţii şi indirect cu ajutorul modelului statistic de downscaling calibrat pe perioada 1961-1990. 

 Staţia XII  I  II  III  IV  V  

  Model Obs. Model Obs. Model Obs. Model Obs. Model Obs. Model Obs. 

1 Câmpina -7.8 -2.5 -33.2 -23.1 -33.2 -49.1 -6.7 -2.1 -4 -6.6 -8.1 -23.5 

2 Călăraşi -11.9 14.2 -27 -1.9 -23.5 -27.7 3.2 34.7 2 21.7 -5.8 -26.6 

3 Fundata -14.9 1.8 -20.6 -17.1 -11.8 -8 -1.5 51.2 -4.2 -3.7 -8.4 -3.9 

4 Fundulea -12.5 -3.9 -32.2 -22.2 -32.2 -38.3 -2.3 7.5 -1.7 3.4 -6.6 -5.4 

5 Giurgiu -4.6 7.1 -24.6 -19.6 -26.9 -8.4 2.2 5.2 5.8 -14.5 -7.6 -5.8 

6 Griviţa -17.1 10.3 -35.1 -18.7 -34.1 -55.1 -3.1 9.7 -1.7 11 -7.5 -19.4 

7 Int. Buzăului -19 0.2 -19.4 -18.6 -7.4 10.8 6.1 41.3 -3.3 8.5 -4.8 -13.8 

8 Piteşti -4 -10.7 -26.3 -5.4 -26.4 -20 -4.4 15 -1.2 10.8 -8.1 -3.5 

9 Ploieşti -7.6 9.5 -32.5 -9.7 -32.4 -33.5 -5.7 11.2 -5 -8.9 -9.5 -18.1 

10 Predeal -15.2 -14.2 -22.5 -14.4 -14.3 -4.4 -1.4 31.2 -5.3 -10.5 -8.7 -8.7 

11 Rm. Sărat -11.9 22.6 -37.6 -13 -40.7 -39.7 -2.8 12.5 -3.6 -9.7 -9.3 -7.1 

12 Sinaia -11.3 0.7 -27.4 -20.8 -23.3 -23.9 -9.9 1.1 -7.5 -19.4 -10.1 -19.2 

13 Târgovişte -3.5 -7.4 -27.1 -16.7 -27.9 -33.5 -5.7 3.5 -2.8 -1.9 -9 -14.9 

14 Tr. Măgurele -6.2 -18.5 -23.9 -34.9 -24.4 -23.8 0.5 -15.1 5.6 -7 -8.3 1.4 

15 Urziceni -16.3 8.6 -34.7 -21.8 -34.8 -55 -7.2 -9.3 -4.5 -0.7 -9.4 -9 

16 Vf. Omu -36.5 -37.5 -32.2 -41.3 -25.9 -39 -3.6 -16 -11.7 -32 -14.7 -33.1 

 

 Staţia VI  VII  VIII  IX  X  XI  

  Model Obs. Model Obs. Model Obs. Model Obs. Model Obs. Model Obs. 

1 Câmpina -12.3 -2.7 0.3 4 7.3 19.7 39.2 48.5 13.6 0.1 0.1 0.1 

2 Călăraşi -29.7 -2.7 -20.1 -4.7 -16 0.7 19 70.6 5.4 32.6 -9.4 32.6 

3 Fundata -10.5 -8.8 6.4 -6.7 10.3 11.4 27.2 26.5 18.4 9.8 -11.9 9.8 

4 Fundulea -29.5 1.1 -10.7 32.6 -2 8 17.2 48.5 1.3 86.2 -14.5 86.2 

5 Giurgiu -18.9 3.4 -5.6 19.3 7.7 -8.5 17 40.8 3.3 72.4 -16.1 72.4 

6 Griviţa -25.1 21 -25.7 -6.5 -18.6 -27.4 34.6 41.6 9.5 30.5 -3.7 30.5 

7 Int. Buzăului -15.3 0.3 -7.9 -11.1 0.2 20.9 18.6 16.9 14.9 14.1 -16 14.1 

8 Piteşti -27.5 -14.7 1.7 21.8 1.7 36.1 32.4 46.1 11.9 19.1 -6.9 19.1 

9 Ploieşti -12.7 -2.1 1.6 0.7 11.8 21 29.9 53.6 5.4 36.8 -4.4 36.8 

10 Predeal -15.1 -9.5 -0.4 -8 5.2 22.4 21.1 26.3 3.4 8.8 -11.6 8.8 

11 Rm. Sărat -31.2 -1.1 -10 10.1 -9.4 17.9 30.6 21.2 10.8 68.5 -7 68.5 

12 Sinaia -11.2 -8.4 5.7 -10.1 9.3 16.7 33.6 33.6 18.2 0.9 -3.5 0.9 

13 Târgovişte -23.5 -5.8 5.5 0.5 6 40.1 36.2 52.4 10.7 28.1 -5.7 28.1 

14 Tr. Măgurele -39.2 -15.9 -9 8.5 -10.3 4.9 26.9 56.4 -0.8 39.4 -11.3 39.4 

15 Urziceni -26.7 6.8 -12.9 19.4 -4.5 -2.7 23.6 56.2 1.8 41 -13.3 41 

16 Vf. Omu -31 -19.4 -6.3 -13.1 -11.5 -7.2 15.5 17 0.8 -8.7 -13.5 -8.7 
 

Modelele statistice de downscaling, calibrate pe perioada de observaţii 1961-1990,  au fost aplicate 
la  schimbările în setul de predictori pentru perioada 2001-2030 faţă de perioada actuală 1961-1990, 
calculate din simulările celor trei modele climatice globale menţionate în cazul temperaturii aerului şi s-a 
calculat media pe ansamblul acestor proiecţii. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 3, fiind marcate 
valorile cu o certitudine mai mare, adică proiecţiile rezultate din cele trei modele prezintă acelaşi semnal 
climatic (creştere sau descreştere).  

 

 În condiţiile scenariului de emisie A1B, pentru perioada 2001-2030, se proiectează o scădere 
a cantităţilor lunare de precipitaţii faţă de perioada actuală 1961-1990, îndeosebi în lunile de 
iarnă (decembrie, februarie), o creştere în luna octombrie iar în luna iunie se proiectează o 
uşoară creştere la staţiile de munte şi scăderi la staţiile de deal şi câmpie.  

 

 Pentru celelalte luni există o incertitudine mai mare iar schimbările nu sunt semnificative. 
 
 Media ansamblului schimbărilor calculate direct din valorile în puncte de grilă simulate de cele trei 
modele climatice globale, mediată pe România, prin comparaţie cu valoarea similară calculată din proiecţiile 
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rezultate din modelul statistic, arată semnale similare pentru majoritatea lunilor, însă mai puţin intense 
pentru lunile decembrie şi februarie. 
 
Tabel 3. Schimbările în cantitatea lunară de precipitaţii (%) pentru perioada 2001-2030 faţă de perioada actuală 1961-

1990, obţinute prin medierea proiecţiilor realizate cu modelul statistic de downscaling aplicat la trei modele climatice 
globale (BCM2, INGV, FUB). Sunt marcate cu bold cazurile în care proiecţile rezultate din cele trei modele climatice 
globale au acelaşi semn. 

Statia XII I II III IV V VI VII VIII IX IX XI 

1. Campina -22.7 -0.7 -27.2 -8.9 -4.7 1.4 0.37 1.43 0.17 -4.0 14.8 5.5 

2. Calarasi -19.7 -0.6 -24.0 -7.3 -5.1 -3.5 -8.40 -9.97 -11.60 13.9 11.9 0.8 

3. Fundata -14.4 0.9 -19.2 -2.5 -1.3 0.9 6.33 5.93 8.23 -8.2 12.1 -4.8 

4. Fundulea -21.8 -4.2 -27.0 -3.4 0.9 7.6 -6.67 -6.73 -8.13 11.4 7.0 -1.5 

5. Giurgiu -17.8 -3.1 -21.8 -9.7 -6.5 -6.0 3.43 4.93 2.97 8.6 10.4 -11.1 

6. Grivita -21.7 -4.3 -28.7 -8.6 -4.4 1.8 -11.43 -12.53 -12.33 4.4 11.4 -2.4 

7.  Int. Buzaului -15.9 -0.8 -20.0 3.8 5.0 11.1 2.47 1.50 5.77 6.9 10.7 -4.6 

8. Pitesti -18.9 0.2 -22.6 -10.4 -6.5 -2.7 -4.30 -5.67 -7.47 -0.3 15.2 -3.4 

9. Ploiesti -22.7 -1.5 -27.4 -10.4 -6.0 0.4 0.80 3.07 -0.23 5.8 10.7 5.7 

10. Predeal -17.0 0.3 -20.4 -3.9 -1.4 4.3 5.17 4.53 6.57 0.9 12.2 -6.4 

11. Rm. Sarat -19.0 -1.2 -23.9 -11.6 -7.9 -4.5 -12.20 -14.43 -15.03 16.0 15.7 10.9 

12.Sinaia -16.2 3.6 -19.4 -6.3 -2.0 6.8 5.50 5.43 5.80 -2.6 15.5 4.6 

13. Targoviste -19.3 -0.3 -23.2 -7.8 -2.0 4.4 -7.23 -7.00 -11.87 -1.3 14.3 -0.4 

14. Tr. Magurele -18.4 -4.5 -22.5 -4.5 0.2 3.7 -9.07 -11.53 -18.03 -7.0 7.7 -16.8 

15. Urziceni -15.8 -4.6 -24.7 -6.8 -1.6 5.7 -7.03 -7.13 -8.23 3.6 6.6 -3.1 

16. Vf. Omu -11.1 0.0 -14.6 -8.2 -10.5 -9.7 2.80 1.70 -0.57 -24.6 -0.2 -14.0 

 
Pentru unele luni (decembrie, februarie şi octombrie), schimbările calculate prin downscaling 

statistic sunt similare cu cele oberservate pentru perioada 1991-2007 faţă de 1961-1990, care au fost corect 
reproduse de modelelul statistic de downscaling, ceea ce conferă o încredere suplimentară rezultatelor 
obţinute pentru aceste luni. Neomogenitatea semnalului climatic (creşteri la unele staţii şi descreşteri la 
altele) în lunile de vară, la o amplitudine mult mai mică pentru perioada proiectată (2001-2030), este de 
asemenea o caracteristică similară cu cea observată pentru perioada 1991-2007, corect reprodusă de 
modelul statistic de downscaling pentru unele luni (iulie, agust), chiar dacă amplitudinea schimbării şi 
localizarea nu este întotdeauna corect reprodusă. Aceasta neomogenitate a semnalului climatic din timpul 
verii este explicabilă prin caracterul mai mult convectiv al precipitaţiilor în lunile de vară în zona ţării noastre, 
în condiţiile climatului actual şi probabil în următorii 30 de ani,  determinată de apariţia ploilor pe arii 
restrânse, de cele mai multe ori sub formă de averse locale. 

 
 

4.2. Downscaling dinamic 
 

 Au fost realizate pentru prima dată în România simulări cu un model climatic regional RegCM3 
(Giorgi şi alţii, 1993) la rezolutie fină (10 km), atât pentru perioada actuală 1961-2000 (simulări de control) 
cât şi pentru 2020-2030, în condiţiile scenariului de emisie A1B. Condiţiile la limită au fost furnizate de 
simulări efectuate cu acealşi model climatic regional, realizate de ICTP (Trieste) dar integrat la o rezolutie de 
25 km, având la rândul lui condiţii la limită simulate de modelul global ECHAM realizat de Institutul Max-
Plack de Meteorologie (Hamburg). RegCM este o versiune climatică a modelului de mezoscară dezvo ltat în 
anii ’80 la NCAR (National Center for Atmospheriuc Research) şi Universitatea din Pennsylvania, modelul 
MM4. Este un model pe arie limitată care a fost adaptat astfel încât să îmbunatăţească puterea de simulare 
a climatului regional şi a circulaţiei atmosferice la scară regională, prin modificarea unor parametrizari fizice, 
majoritatea în domeniul fizicii transferului radiativ şi al fizicii suprafeţei uscatului. Acest model a fost 
îmbunătăţit în mod continuu prin contribuţia utilizatorilor din mai multe centre de cercetare din toata lumea, 
inclusiv România (Caian, 1998). Este cunoscut faptul că simularile numerice climatice impun cerinţe 
deosebite de calcul numeric (putere de procesare, spaţiu de stocare a datelor, transfer continuu de volume 
foarte mari de date, de ordinul TB), în special în condiţiile rezoluţiei de integrare foarte fine. Din acest motiv, 
în studiul de faţă, se prezintă ca finalitate analiza rezultatelor pe 10 ani şi anume scenariul  pe intervalul 
2020-2030 relativ la perioada de referinţă 1965-1975. Continuarea acestor simulări se va realiza în cadrul  
proiectului european FP6 CECILIA (Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability 
Assessment). Analiza s-a realizat prin seturi experimentale de calibrare, control şi scenarii.  
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Calibrarea modelului pentru Romania 
Pentru calibrarea modelului pe o regiune centrată pe România, au fost executate o serie de simulări 

numerice scurte (1 an) pentru alegerea domeniului optim de integrare şi a schemei optime de parametrizări 
fizice. Rezultatele obţinute în acest pas (CAT) au fost comparate, pentru fiecare serie de exeperimente, cu 
analiza de cuplaj (pentru estimarea performanţelor în altitudine) şi cu observaţiile măsurate la suprafată, în 
scopul minimizarii erorilor modelului. Observaţiile folosite pentru calibrare au fost cele din baza de date CRU 
(Climate Research Unit) şi din baza de date a Administratiei Nationale de Meteorologie iar compararea a 
fost efectuată pe regiuni climatice omogene şi pe zonele “pilot”, vulnerabile la risc hidrologic şi pedologic. 
 Deşi câmpul temperaturii a indicat scoruri foarte bune chiar pentru regiuni critice (de vulnerabilitate 
crescută agro-meteorologică, exemplificat in figura 25), câmpul de precipitaţii, frecvent supraestimat, a 
impus anumite reglaje ale parametrizărilor precipitaţiilor covective şi stratiforme, schimblui energetic la 
suprafaţă şi transferului turbulent din stratul limită. În figura 26 sunt exemplificate rezultatele pentru anul 
1990 obţinute în urma calibrării modelului pentru precipitaţii. 
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Figura 25.  Temperatura maximă şi minimă la Calaraşi simulată cu RegCM3 în configuraţia CAT pentru anul secetos 

1986, faţă de valorile măsurate. 

 

 
a) 

 

b) 

 

Figura 26. Rezultatul calibrărilor asupra câmpului de 

precipitaţii, necalibrate (a), calibrate ( b), faţă de observaţii 
(CRU, c ). 
 

 
         Aceste reglări au condus la alegerea 
configuraţiei finale a modelului cu care s-au realizat 
simulările de calibrare, control şi scenarii. Calibrările 
au avut drept scop reducerea diferenţelor dintre 
cantităţile de precipitaţii obţinute din modelul 
RegCM3 şi cele din observaţiile CRU. Calibrarea 
modelului a condus la o îmbunătăire semnificativă a 
performanţelor modelului (50% in medie ) în 
simularea câmpului de precipitaţii.  

c) 

 
Comparaţia dintre rezultatele în câmpul de precipitaţii obţinute cu modelul calibrat, cele cu modelul 

nemodificat  şi datele CRU pentru anul 1990, relevă îmbunătăţirea valorilor după corecţiile efectuate în 
model, supraestimarea acestora scăzând semnificativ. 
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Scenariul pentru perioada 2020-2030 faţă de perioada actuală 1961-1990 

 

 Schimbările în temperatura medie a aerului la 2m şi cantităţile de precipitaţii (mm/zi) s-au calculat 
ca diferenţe absolute (în cazul temperaturii) sau normate (pentru precipitaţii) dintre mediile (anuale sau 
anotimpuale) obţinute din simulările acoperind intervalele: 2020-2030 în cazul scenariului şi 1965-1975 
pentru simularea de control. Simulările de control au fost efectuate cu condiţii la limită simulate, pentru 
acelaşi interval de timp ca şi simulările de calibrare, intervalul 1960-2000. Condiţiile la limită au fost furnizate 
de simulări efectuate cu acelaşi model climatic regional (RegCM3) dar integrat la o rezoluţie de 25 km, 
având la rândul lui condiţii la limită simulate (şi nu “reale” sau analize ca şi în cazul simularii de control) de 
modelul global ECHAM. Simulările de scenariu vizează intervalul 2020-2050 şi s-a efectuat în condiţiile de 
fortaj atmosferic ale scenariului IPCC A1B1. Asa cum am amintit mai sus, în acest studiu se prezintă ca 
finalitate analiza rezultatelor pe 10 ani şi anume scenariul  pe intervalul 2020-2030 relativ la perioada de 
referinţă 1965-1975. Pe baza acestor simulări au fost calculate mediile lunare şi anuale ale temperaturii 
aerului şi cantitaţilor zilnice de precipitaţii. Pentru valorile anuale, rezultatele se pot sintetiza astfel: 

 

  Temperatura medie anuală creşte cu un gradient orientat spre sud-estul  ţării, unde 
încălzirea maximă medie anuală atinge 0.8

 o
 C. Vestul ţării are o încălzire medie 

nesemnificativă între 0 şi 0.2 
o
 C (figura 27a). 

 

 În cazul mediilor anule a cantităţilor de precipitaţii  cumulate în 24 ore, calculate ca diferente 
normate, se remarcă pentru 2020-2030 valori apropiate de normal (i.e. de media climatică 
1965-1975) cu uşor excedent în nord-estul extrem şi deficit în sud-est şi sud-vest (figura 27b). 

 

 

 

 
                                           a)                                                                                                     b) 
Figura 27. Schimbările în temperatura medie anuală a  aerului (

o
 C , stânga) şi cantităţiţe zilnice de precipitaţii (abateri 

normate, dreapta) pentru intervalul 2020-2030 faţă de 1965-1975, obţinute din simulările modelului climatic regional 
RegCM3 la scară fină (10 km), în condiţiile scenariului de emisie IPCC A1B. 
 

 
Schimbarile în regimul termic şi pluviometric anotimpual sunt prezentate în figurile 28 (temperatura 

aerului) şi 29 (precipitaţii) şi pot fi sintetizate astfel: 
 

 Pentru temperatura aerului, se proiectează o răcire în timpul  iernii şi verii aproape în toată 
ţara, mai pronunţată iarna în regiunile extracarpatice  (pana la 1.5

o
 C) şi mai scăzută în 

regiunile montane; vara, în sudul extrem, se proiectează o uşoară încălzire ( până la  0.2
 o

 C) 
în aproape toată ţara, îndeosebi în Sud.  

 

 În timpul primăverii este proiectată o încalzire semnificativă în toată ţara, mai pronunţată în 
est (până la 1.8

 o
 C) iar toamna deşi din nou în aproape toată ţara se indică o uşoară încalzire 

aceasta este  mai semnificativă (~0.5
 o

 C) în Subcarpaţii Meridionali şi sud-estul extrem. 
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Figura 28. Schimbările în temperatura medie anotimpuală a aerului pentru intervalul 2020-2030 faţă de 1965-1975, 

obţinute din simulările modelului climatic regional RegCM3 la scară fină (10 km), în conditiile scenariului de emisie IPCC 
A1B. 

 

 

 
 

Datorită faptului că, în cazul simulărilor cu modelul climatic regional la 10 km, prezentate în cadrul 
acestui studiu, schimbările au fost calculate numai pentru 10 ani, sunt explicabile diferentele  faţă de 
rezultatele obţinute cu modelele statistice de downscaling prezentate în paragraful 3.1 cât şi faţă de cele 
rezultate direct din cele trei modele climatice globale. Este cunoscută existenţa diferenţelor în intensitatea 
încălzirii între diferite modele dar toate modele au indicat acelaşi semnal de încalzire (IPCC, 2007). Aceeaşi 
explicaţie poate fi dată şi în cazul precipitaţiilor, rezultatele fiind prezentate  în cele ce urmează. 

 

 În cazul precipitaţiilor, se proiectează un uşor excedent vara în aproape toată ţara, ce poate 
atinge 40% în nord-estul şi vestul extrem, excepţie fiind sudul ţării, cu un uşor deficit până la 
40% pe arii restrânse în sud-est.  

 

 Toamna indică un excedent  în est, sud şi centru ( pe arii restrânse în sud-est atingându-se 
un procent de până la 60%) şi un deficit până la 30% în vest.  

 

  Variabilitatea maximă faţă de climatologia de ”control:(1965-1975)” la nivelul ţării este 
proiectată pentru sezonul de primăvara, cu tendinţe de: deficit de precipitaţii  pe arii extinse 
extra-Carpatice şi de excedent în centrul ţării. 

 

  Iarna se semnalează, în general, deficit (îndeosebi în est şi jumătatea sudică (cu până la 40% 
în est şi nord-est), excepţie facând  vestul,  nord-vestul şi sud-estul care indică un uşor 
deficit (cu până la 20%, pe arii restrânse cu până la 40%). 
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Figura 29. Schimbările în cantitatea de precipitaţii medie anotimpuală (abateri normate) pentru intervalul 2020-2030 faţă 

de 1965-1975, obţinute din simulările modelului climatic regional RegCM3 la scara fină (10 km), în condiţiile scenariului 
de emisie IPCC A1B. 

 

 
3.3. 34.3. Sinteză a proiecţiilor pe România folosind modelele globale CMIP3 
 
 Analiza proiecţiilor temperaturii aerului şi cantitatilor de precipitaţii pentru Romania s-a fǎcut folosind 
rezultatele experimentelor numerice realizate pentru secolele 20 si 21 cu modele climatice globale, arhivate 
la Lawrence Livermore National Laboratory, SUA. Este vorba de setul de setul CMIP3 din cadrul 
programului PCMDI (The Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison), din care au fost 
extrase datele disponibile de la 16 modele climatice. Folosind aceste date, s-au calculat mai întâi mediile pe 
ansamblul celor 16 modele iar schimbările în temperatura aerului şi cantităţile de precipitaţii pentru România 
au fost exprimate ca diferenţe între valorile respective mediate pe ţară pentru intervalul 2001-2030 
(scenariul A1B) şi intervalul de referinţă 1961-1990 (control), folosind punctele de grilǎ disponibile pentru 
aria României. În cazul precipitaţiilor, schimbările sunt date în procente. Datorită rezoluţiei spaţiale destul de 
grosiere a acestor modele, s-a calculat media pe ţară a semnalului climatic pentru a avea o idee generală 
despre efectul utilizării mai multor modele climatice în estimarea acestui semnal. 
  

 Ansamblul de 16 modele relevǎ creşterea temperaturii medii lunare deasupra Romaiei în 
toate lunile, cea mai mare diferenţǎ între scenariu şi rularea de control fiind în iulie (1,31 °C) 
(figura 29). Este interesant de menţionat cǎ şi în cazul precipitaţiilor, reducerea cea mai mare 
a lor (de aproape 6%), în orizontul de tip 2001-2030, are loc tot în iulie. 

 

 Schimbarea în cantitǎţile de precipitaţii lunare, în orizontul de timp 2001-2030, pentru 
teritoriul României, este diferitǎ pe parcursul ciclului sezonier. Astfel, se înregistreazǎ o 
creştere în lunile de primǎvarǎ, cu un maxim de aproximativ 4% în martie. În lunile de varǎ şi 
toamnǎ, mediile ansamblului de 16 modele indicǎ o descreştre, cea mai importantǎ fiind în 
luna iulie (aproximativ 6%). În lunile de iarnǎ, în cazul precipitaţiilor, nu apare un semnal clar.  
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O explicaţie ar putea fi legatǎ de dependenţa precipitaţiilor de iarnǎ de variabilitatea oscilaţiei nord-
atlantice, relevatǎ şi de datele de observaţie, la care se adaugǎ efectul variabilitǎţii naturale al unor factori 
locali, precum temperatura apei Mǎrii Negre la suprafaţǎ.  
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Figura 30. Schimbările în media lunară a temperaturii aerului (în

 o
C, stânga) şi rata zilnică lunara de precipitaţii (în %, 

dreapta) pentru intervalul 2001-2030 (scenariul A1B) faţă de 1961-1990, mediate pe teritoriul Romaniei. Aceste valori 
sunt obţinute din media ansamblurilor multimodel (16 membri).  
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