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Present study is in line with the other new ones from this field from all around the world.
Reading the work we can mention that on the Romanian territory, situated in a temperate climatic region, 
occur a big variety of hazards and climatic risks which can be classified according to season (winter 
hazards or summer hazards, etc). All of them depend on the influence of general atmospheric dynamics 
as well as on Carpathians range which are considered to be a barrier for the air mass.
According to this we can notice some specific features as: regional, local but also general character; 
asymmetric character against time, but also simultaneous; the possibility of one climatic risk occurring or 
more and associated; variable frequency, intensity and length; sudden changes of seasons, sequence 
of two contrary deviations according to the intensity of their genetic factors (the dynamics and physical 
characteristics of the advective air mass, the exhibition in front of the main atmospheric circulation, the 
territory’s position against  mountain  barrier, etc.).
Unperiodical variability of the atmospheric dynamics can cause sometimes hazards and climatic risks 
with an extreme character simple or complex the effects of which become very dangerous, bringing 
important damages for agriculture, buildings, cables, communications, in general for whole society and 
environment, affecting life quality.
Their increasing intensity and frequency during the end of the 20th century and the beginning of 21st is gen-
erated by the general warming which become each day more obvious. The intensity of this phenomenon 
has  either astronomic causes (irradiative explosions, Wolf no,  planets influences, etc.), or terrestrial ones 
(the increasing of terrestrial radioactivity, changing of terrestrial magnetism, etc.)and as well anthropic 
ones (pollution) (Bogdan, Niculescu, 1999, Farcas, Croitoru, 2003, Mihailescu, 2004, etc.).
International Program (IDNDR) initiated for studying and monitoring of extreme  natural phenomena, 
continued from 2000 with ISDR Program  have as main purpose bring together all necessary research 
forces for interdisciplinary studying in order to decrease  the damages and increase life quality. 
These hazards are more dangerous when their effects become causes for another ones and bring much 
more damages for the environment and Romanian agriculture.
So it becomes a necessity to control these phenomena through a monitoring system, which can allow 
an opportune forecasting. International Research Programs on this field (WMO, International Panel on 
Climate change, Technical Program for Cooperation, Meteorological Program for Applications, Program 
for Research and  Decrease  the effects of Natural Disasters, ISDR Program, etc.) offer wide information 
on these topics for a further sustainable development.

* În Dicţionarul IDNDR (1992), hazard este definit ca un eveniment ameninţător sau posibilitatea de apariţie într-o regiune şi într-o perioadă dată a 
unui fenomen natural cu potenţial distructiv. Totodată, riscul este definit prin numărul posibil de pierderi umane, persoane rănite, pagube produse asupra 
proprietăţilor şi întreruperii de activităţi economice în timpul unei perioade de referinţă şi într-o regiune dată pentru un fenomen particular şi, deci, este 
produsul dintre riscul specific şi elementele de risc.

Cu alte cuvinte, hazard se referă la cauza care produce un fenomen natural extrem cu potenţialitate distructivă mare, în timp ce riscul, la consecinţe. 
De aici deducem că nu este posibil un risc fără un hazard care să-l inducă. Rezultă că riscul imcumbă neapărat hazardul, căci altfel nu s-ar produce.

Din aceste motive, în literatura franceză (Davy, 1991) se foloseşte de noţiunea de fenomen natural de risc (în cazul de faţă, fenomen 
climatic de risc), adică un fenomen purtător de risc, de consecinţe grave asupra mediului şi societăţii, iar pentru uşurinţă în exprimare, s-a 
propus noţiunea simplificată de riscuri naturale (în cazul de faţă, riscuri climatice).

Pentru a evita orice confuzie, noi am adoptat utilizarea ambelor noţiuni „hazarduri/riscuri climatice” sau  „hazarduri şi riscuri climatice”, 
invocând atât cauza producerii lor, cât şi modul de manifestare şi consecinţele, acoperind astfel întreaga gamă de probleme pe care le ridică 
utilizarea corectă a acestor două noţiuni.

* Elena Mateescu (2005), Sudul ţării devine deşert, Libertatea, 2.VIII.2005, p. 9.
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INTRODUCERE

România, a cărei vocaţie agricolă 
este foarte bine cunoscută, este afecta-
tă pe tot parcursul anului de diferite fe-
nomene climatice de risc care, adesea, 
diminuează producţia agricolă pentru 
1-2 culturi pe an. Hazardurile şi riscu-
rile climatice din România reprezintă o 
parte din hazarduri şi riscurile climatice 
ale Terrei, generate de dinamica atmo-
sferei la contactul cu suprafaţa terestră, 
dar factorii geografici locali din ţară le
imprimă un specific aparte.

Pe suprafaţa globului pământesc are 
loc o gamă foarte largă de hazarduri şi 
riscuri climatice, cunoscute în literatura 
de specialitate şi sub alte denumiri: fe-
nomene climatice excepţionale sau fe-
nomene climatice periculoase, catastro-
fe, dezastre, calamităţi naturale etc.

Caracteristicile lor generale (modul 
de manifestare, durata, intensitatea şi 
consecinţele lor) sunt determinate de 
intensitatea factorilor lor genetici, între 
care, rolul principal revine particularită-
ţilor sezoniere ale circulaţiei generale a 
atmosferei, în interacţiune cu suprafa-
ţa activă a Terrei. Din punct de vedere 
teritorial, însă, se remarcă o gradaţie a 
intensităţii lor pe zone climatice (ca şi 
în cazul proceselor de modelare a relie-
fului, care, la rândul lor, poartă pecetea 
intensităţii factorilor climatici din zonele 
respective) (Bogdan, 1994).

Aşa, de exemplu, hazardurile şi 
riscurile climatice de vară, care au la 
origine valurile de căldură tropicale, în-
registrează o diminuare a intensităţii lor, 
pe parcursul deplasării dinspre regiunile 
sudice, calde şi umede, cu o instabilitate 
mare, spre regiunile temperate şi sub-
polare, mai reci şi uscate, cu o stabilitate 
din ce în ce mai mare. Tot astfel, hazar-
durile şi riscurile climatice de iarnă, ge-
nerate de valurile de frig polar sau arctic, 
înregistrează aceeaşi diminuare a inten-
sităţii lor, pe măsură ce se deplasează 
dinspre locurile de origine nordică, reci 
şi uscate cu o stabilitate mare, spre cele 
sudice, temperate şi subtropicale, deve-
nind din ce în ce mai calde, mai umede 
şi mai instabile.

Cele prezentate mai sus conduc la 
două concluzii importante.

Pe de o parte, această gradaţie 
latitudinală nuanţează intensitatea ha-
zardurilor şi a riscurilor climatice ca şi 
a consecinţelor lor pe toată suprafaţa 

Terrei; pe de altă parte, se constată 
că, dintre toate zonele climatice, zona 
temperată, în care se încadrează şi Ro-
mânia, se caracterizează prin cele mai 
diverse fenomene de acest fel. Situa-
ţia dată se explică prin faptul că zona 
respectivă ocupă o poziţie intermediară 
pe glob, între celelalte zone climatice, 
peste care se interferează (sau în care 
se transformă) masele de aer arctic şi 
polar, cu mase de aer tropical şi invers.

Este deci domeniul susceptibil în 
permanenţă de invazii ale maselor de 
aer foarte rece şi uscat de origine arc-
tică sau polară, care atrag după sine 
cortegiul riscurilor climatice de iarnă, ca 
şi invaziile maselor de aer fierbinte tro-
pical, care aduc cu ele cortegiul hazar-
durilor şi a riscurilor climatice de vară. În 
cazul interferenţei acestor două tipuri de 
mase de aer, peste zona temperată, pe 
linia de front, au loc hazarduri şi riscuri 
climatice deosebit de spectaculoase în 
diferite sezoane ale anului, cu manifes-
tări teritoriale şi consecinţe diferite de la 
caz la caz. Ele sunt cu atât mai pericu-
loase, cu cât contrastul termo-baric este 
mai mare şi cu cât se produc mai mult în 
afara sezonului lor caracteristic, limitând 
şi afectând perioada de vegetaţie.

Evoluţia sezonieră şi multianuală 
a acestor hazarduri şi riscuri climatice 
are un caracter neperiodic şi, ca ur-
mare, nu întotdeauna pot fi prevăzute
şi preîntâmpinate prin măsuri care să 
contribuie la diminuarea pagubelor pro-
vocate. De aceea, ele trebuie studiate 
cu mare atenţie pentru precizarea legi-
lor de bază care le determină, pentru 
stabilirea ariilor cu risc, dar şi pentru 
cuantificarea consecinţelor lor.

CÂTEVA CARACTERISTICI 
MAJORE ALE HAZARDURILOR/

RISCURILOR CLIMATICE
DIN ROMÂNIA

România, situată în zona climei 
temperate din emisfera nordică, ţară 
peste care se interferează multiple in-
fluenţe climatice exterioare (oceanice,
scandinavo-baltice, continental-excesi-
ve, pontice şi submediteraneene), dis-
pune de o mare varietate a hazardurilor 
şi riscurilor climatice, dependente de 
caracteristicile fizice ale maselor de aer
în advecţie peste teritoriul ei.

În raport cu aceste caracteristici fizi-
ce, ca şi cu predominanţa sezonieră a 

unui sau altui tip de masă de aer, în Ro-
mânia se pot distinge următoarele tipuri 
de hazardri şi riscuri climatice:

hazarduri/riscuri climatice de iarnă, 
a căror trăsătură comună o constituie 
menţinerea temperaturilor negative, în 
care se includ: 

- hazarduri/riscuri termice de iarnă 
(inversiunile de temperatură, valurile de 
frig, răcirile masive, temperaturile mini-
me sub -20°, -30° etc.);

- hazarduri/riscuri glaciare (îngheţ, 
brumă, chiciură, polei, depuneri de ghea-
ţă, ninsori abundente, strat de zăpadă 
gros şi troienit, avalanşe de zăpadă);

- hazarduri/riscuri eoliene (viscol, 
foehn, crivăţ), vânturi tari cu viteze 
>11 m/s.

În acest sezon, în ţară sunt posibi-
le şi riscuri pluvio-termice de vară cum 
sunt: unele valuri de căldură şi ploile cal-
de care generează inundaţii de iarnă;

hazarduri/riscuri termice de vară, 
a căror trăsătură comună o constituie 
temperaturile pozitive şi procesele in-
tense de insolaţie, în care se includ:

- hazarduri/riscuri termice de vară 
(valuri de căldură tropicală, încălziri masi-
ve >30.0°C, temperaturile maxime >35°, 
>40°C, incendii naturale de pădure);

- hazarduri/riscuri pluviale (ploi 
abundente şi de durată, ploi torenţiale, 
averse);

- hazarduri/riscuri eoliene (suhovei, 
furtuni de praf – vântul Negru), vânturi 
tari cu viteze >11 m/s;

- hazarduri/riscuri asociate (averse, 
grindină, vijelii, oraje, tornade);

Pe munte, la peste 2 000 m altitudi-
ne, sunt posibile vara şi hazarduri/ris-
curi glacio-termice de iarnă (valuri de 
frig, îngheţ, lapoviţă, ninsoare, viscol);

hazarduri/riscurile climatice din 
anotimpurile de tranziţie (primăvara şi 
toamna), a căror caracteristică o consti-
tuie alternanţa temperaturilor negative 
cu cele pozitive. Aceasta conduce la in-
terferenţa hazardurilor/riscurilor climati-
ce de iarnă cu cele de vară, fenomen 
posibil până ce se stabileşte sensul 
predominant al temperaturilor pozitive 
sau negative. De menţionat că nu ori-
ce fenomen climatic poate fi conside-
rat în aceste anotimpuri un hazard sau 
un risc. Ele apar de multe ori asociate. 
Cele mai specifice sunt:

- valurile de frig polar;
- cele mai timpurii (de toamnă) şi cele 

mai târzii (de primăvară) îngheţuri, bru-
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me, ninsori şi viscole, care, prin tempe-
raturile coborâte, pot provoca îngheţarea 
sucului celulelor şi distrugerea celulelor;

- valurile de căldură tropicale asoci-
ate cu vânturile uscate, care pot genera 
secetă, epuizarea rezervei de apă din 
sol şi îngreunarea lucrărilor agricole;

- valurile de căldură tropica-
le asociate cu ploile de primăvară, 
care provoacă topirea stratului de 
zăpadă. În condiţiile în care râurile 
sunt îngheţate, acestea nu pot pre-
lua cantitatea de apă provenită din 
topirea zăpezii şi din ploile produse 
în regiunile înalte, din amonte, încât 
se produc inundaţii în avale, adesea 
cu caracter catastrofal;

- ceaţa advectivă, radiativă şi mixtă, 
care poate perturba circulaţia de toate 
felurile;

hazarduri/riscuri climatice posibile 
tot anul, în care se încadrează:

- excesul de precipitaţii, care gene-
rează excesul de umiditate şi inundaţii;

- deficitul de precipitaţii, care gene-
rează fenomene de uscăciune şi sece-
tă, care sunt cele mai complexe hazar-
duri/riscuri climatice posibile în oricare 
anotimp;

- vânturile tari (11-16 m/s) şi vân-
turile violente (>17 m/s), care pot de-
termina numeroase avarii mediului şi 
societăţii (doborâturi de arbori, ruperea 
cablurilor aeriene, răsturnarea stâlpilor 
de transport a energiei electrice, a stâl-
pilor de telefon, telegraf, descoperirea 
caselor etc.).

Aceste hazarduri şi riscuri climatice 
pendulează peste teritoriul României, 
dintr-o parte în alta, în  funcţie de tipul 
de advecţie şi caracteristicile fizice ale
maselor de aer, provocând salturi mar-
cante şi dezechilibre temporare în evo-
luţia firească a climei.

Alte caracteristici specifice hazar-
durilor/riscurilor climatice de pe terito-
riul României derivă din rolul de baraj 
orografic pe care îl au Carpaţii, care di-
rijează masele de aer şi inclusiv hazar-
durile şi riscurile provocate de acestea, 
împărţind ţara în două mari comparti-
mente cu influenţe climatice predomi-
nante: oceanice - dinspre vest şi conti-
nental-excesive - dinspre est.

În consecinţă, sub impactul masei 
de aer cu Carpaţii, această mare barie-
ră orografică determină caracterul re-
gional şi asimetric al riscurilor climatice 
din România. 

Acest lucru este foarte bine pus în 
evidenţă, atât de frecvenţa răcirilor masi-
ve din ultimul secol (răciri în timpul căro-
ra temperatura minimă absolută a cobo-
rât sub -30°C), cât şi de unele fenomene 
climatice care s-au produs singular, de 
o parte sau alta a Carpaţilor (Bogdan, 
1998, Bogdan, Niculescu, 1999).

Aşa, de exemplu, calculul frecvenţei 
răcirilor masive din ultimul secol, în ra-
port cu influenţele climatice exterioare
şi rolul de baraj orografic, indică faptul
că aproape jumătate din cazuri (53 din 
totalul de 112, respectiv 47.3 %) s-au 
produs în regiunile din sudul, estul şi 
sud-estul României, supuse influenţe-
lor continentale directe ale aerului po-
lar sau arctic, ajuns aici, mai ales pe 
traiectorii meridionale sau ultrapolare, 
limitate de barajul carpatic; în regiunile 
cu influenţe oceanice din vestul, nord-
vestul şi centrul României, ponderea 
acestora este simţitor redusă, la aproa-
pe un sfert (32 de cazuri, respectiv 28,6 
%), diferenţa de 24,1 % revenind regiu-
nilor montane, în special depresionare 
(Bogdan, 1998).

Tot astfel, încălzirile masive din ulti-
mul secol (în timpul cărora temperatura 
maximă absolută a fost de peste 40°C) 
au avut frecvenţa cea mai mare (pes-
te 2/3, respectiv 49 cazuri din numărul 
total de 71, ceea ce reprezintă 69,0 %) 
în aceleaşi regiuni supuse influenţelor
continental-excesive din sudul, estul şi 
sud-estul ţării şi mai puţin de 1/3 (12 
cazuri, respectiv 17 %)  în regiunile din 
vestul, nord-vestul şi centrul României; 
diferenţa de 10 cazuri (14 %) revine re-
giunilor montane, în special culoarelor 
de vale, care facilitează pătrunderea 
aerului cald tropical.

Un alt exemplu de hazarduri şi riscu-
ri climatice cu caracter regional, asime-
tric şi în contratimp îl reprezintă valurile 
de călduri tropicale şi ploile abundente, 
care s-au produs în anii 1999 şi 2000 şi, 
mai ales, după anul 2000 până în pre-
zent (2005) spre sfârşitul iernii şi înce-
putul primăverii şi chiar primăvara, pro-
vocând topirea zăpezii în munţi şi inun-
daţii mari, soldate cu imense pagube 
materiale, victime în rândul animalelor 
şi câteva victime umane. Datorită rolu-
lui de baraj orografic, acestea au fost
limitate la regiunile din vestul şi centrul 
ţării, supuse mai de timpuriu desprimă-
vărării. Din cauza îngheţului solului care 
nu a permis infiltrarea apei şi a grosimii

mari a stratului de zăpadă, apa proveni-
tă din topirea acestuia în regiunile mun-
toase înalte a provocat viituri mari pe 
râuri, peste cotele de inundaţii, însoţite 
de inundaţii cu caracter catastrofal în 
regiunile din aval, din bazinele râurilor 
Someş, Crişuri, Mureş, Timiş etc. Au 
avut loc, de asemenea, procese inten-
se de eroziune pe versanţi şi în albiile 
râurilor, prăbuşiri de teren, afectând 
sute de localităţi şi sute de mii de ha 
teren arabil (între care culturile de car-
tof şi porumb au fost total compromise), 
numeroase artere de circulaţie, poduri, 
podeţe, reţeaua electrică etc.

Cele mai recente situaţii de acest 
gen le reprezintă inundaţiile din apri-
lie 2005, care au avut loc în Banat, cu 
deosebire în zilele de 15 şi, respectiv, 
18 aprilie, care au produs inundaţii de 
proporţii. În ziua de 15.IV., cantităţile 
de precipitaţii au reprezentat ⅓ până 
la ½ din valoarea medie a lunii respec-
tive. În ziua de 18.IV, însă, cantitatea 
de apă căzută a fost de peste 1 ½ din 
media lunară, până la de două ori mai 
mare decât aceasta din urmă, cantitate 
cauzată în numai 24 de ore: Timişoara 
- 63.0 mm (comparativ cu 50.2 mm, cât 
reprezintă media multianuală); Bo-
zovici - 66.4 mm (comparativ cu 51.9 
mm); Reşiţa - 79,2 mm (comparativ cu 
67.1 mm); Băile Herculane  - 66.0 mm 
(comparativ cu 32.7 mm).

Cauza o constituie, pe lângă Ciclonii 
Mediteraneeni cu evoluţie normală care 
au acoperit ţara (şi care au avut în alti-
tudine nuclee reci ce i-au alimentat) şi 
impactul fronturilor atmosferice cu bara-
jul orografic (ploi frontale şi de convecţie
termodinamică); ca dovadă, în regiunea 
de munte de peste 1 500-2 000 m alti-
tudine s-au produs cantităţi mai mici de 
precipitaţii; aici, acestea au reprezentat 
doar de la 1/3 până la 1/2 din media mul-
tianuală (Semenic, la 1 500 m altitudine, 
44,8 mm/24 ore, comparativ cu media 
lunară de 87.3 mm şi Ţarcu, la circa 2 
100 m altitudine, 19,7 mm, comparativ 
cu 63,5 mm). Contrar aşteptărilor, valo-
rile loc au scăzut odată cu altitudinea, în 
loc să crească conform legii etajării pe 
verticală a parametrilor climatici.

Ca urmare, cantităţile căzute pe 
parcursul lunii aprilie 2005 au depăşit 
de două ori până la 5 ori cantitatea me-
die lunară multianuală a acestei luni: 
Banloc - 105.0 mm (comparativ cu 50.2 
mm cât reprezintă media multianuală; 



29NR. 5 (23) OCTOMBRIE 2005 

NATURAL AND ANTHROPOGENIC
HAZARDS

Sânicolau Mare - 142,7 mm (compa-
rativ cu 45,5 mm); Caransebeş - 200.6 
mm (comparativ cu 63,4 mm); Oraviţa 
- 226.4 mm (comparativ cu 71,9 mm), 
Reşiţa - 205.5 mm (comparativ cu 67,1 
mm); Lugoj - 201.2 mm (comparativ cu 
54.9 mm); Băile Herculane - 154,1 mm 
(comparativ cu 32.7 mm).

În regiunile de munte cu altitudini de 
peste 1400-1500 m, totalurile cantităţii 
din luna aprilie 2005 au fost ceva mai 
mici de 1 ½ din media multianuală, din 
aceleaşi motive invocate mai sus: Se-
menic  - 146,3 mm (comparativ cu 87,3 
mm), Vf. Ţarcu - 95.3 mm (comparativ 
cu 63,5 mm) etc.

Consecinţa cantităţilor mari de apă 
înregistrate în perioada 15-20.IV.2005, 
înălţarea nivelului Timişului de şase 
ori mai mult şi aceasta - în numai 5 
ore: de la 67 cm la ora 14 în ziua de             
20.IV până la 4,82 m la ora 19, în ace-
eaşi zi, ceea ce a însemnat câte 1,5 
m/oră, astfel încât s-au produs inundaţii 
în Câmpia Banatului pe o suprafaţă de 
peste 30 000 ha, afectând 114 localităţi, 
inundând 3146 de case, 28 de drumuri 
judeţene, la care se adaugă şi multe 
alte pagube (Soroceac, 2005).

Este de menţionat faptul că aseme-
nea inundaţii au fost favorizate şi de 
umezeala mare a solului, provenită din 
topirea zăpezilor şi a ploilor anterioare 
care au suprasaturat solul şi a înălţat 
pânza freatică care, şi aşa, este situată 
la mică adâncime.

În aceste intervale caracteristice, în 
regiunile din sudul şi sud-estul Români-
ei, vremea a fost stabilă, fără asemenea 
fenomene dezastruoase; uneori s-au 
înregistrat chiar fenomene de uscăciu-
ne şi secetă, cu excepţia luncii Dunării; 
aici, datorită viiturilor care s-au produs 
în lungul fluviului prin intermediul Tisei
ce a colectat plusul de apă din regiu-
nile vestice ale României, s-au produs 
inundaţii, mai ales în sectorul din aval 
de Calafat.

Aceleaşi caracteristici regionale, 
asimetrice şi în contratimp induse de 
barajul orografic al Carpaţilor se obser-
vă şi în ceea ce privesc valurile de frig 
şi de căldură.

Demn de remarcat este şi faptul că 
pe parcursul lunii ianuarie 1942, lună 
care deţine recordul temperaturilor mi-
nime din România (Bogdan, Niculescu, 
1992), se constată diferenţieri teritoria-
le frapante. Astfel, în timp ce izoterma 

acestei luni a atins în sudul ţării valo-
ri de -11°, -12°C, ceea ce înseamnă o 
abatere negativă de circa 8-9°C faţă de 
media multianuală, în regiunile din ves-
tul ţării, acestea au fost de numai -8°C, 
cu 3-4°C mai mari. Totodată, în faza 
celei mai puternice răciri din sudul ţării, 
temperaturile minime absolute mai mici 
de -30°C au coborât până la <-34°C, 
având o frecvenţă apreciabilă în terito-
riu (Turnu Măgurele, Bucureşti-Filaret, 
Griviţa, Ploieşti şi Valea Călugărească, 
-30.0°C; Ghimpaţi, -30.2°C; Slatina şi 
Strihareţ,  -31.0°C, Corabia şi Greaca, 
-32.0°C, Armăşeşti, -32.5°C, Drăgăşa-
ni, -33.5°C, Roşiori de Vede, -34.6°C, 
Alexandria, -34.8°C etc.), în timp ce, în 
vestul României, acestea au fost mai 
mari şi doar la două staţii s-au înregi-
strat valori <-30°C (Cenad, -30.5°C şi 
Lugoj, -30.9°C).

Aceeaşi remarcă se poate face şi 
pentru luna august 1951, care deţine 
recordul temperaturilor maxime din Ro-
mânia. Astfel, în timp ce în regiunile de 
câmpie din sudul ţării s-au înregistrat 
temperaturi maxime absolute de peste 
40°C în 14 cazuri, cele mai mari fiind
în Bărăgan de 44.0°C la Amara – Slo-
bozia şi Valea Argavei, iar recordul de 
44.5°C, la ferma Ion Sion din comuna 
Râmnicelu, judeţul Brăila, în regiunile 
din vestul României, la nici o staţie nu 
s-au înregistrat temperaturi de 40°C, ci 
doar valori maxime anuale de 38.2°C 
- la Timişoara şi Sânicolau Mare şi de 
39°C - la Lugoj.

Un alt exemplu de caracter re-
gional şi asimetric, pe care îl denotă 
hazardurile şi riscurile climatice de pe 
teritoriul României, îl reprezintă sece-
ta anilor 1945-1946, care deţine, de 
asemenea, recordul secolului în ceea 
ce priveşte durata şi, mai ales, inten-
sitatea ei (Bogdan, Niculescu, 1992).

Astfel, în timp ce în regiunile de 
sud-est ale ţării, precipitaţiile căzute 
au totalizat doar 50% din valoarea 
medie anuală, iar deficitul de apă din 
sol calculat pentru cultura porumbu-
lui (cu cea mai lungă perioadă de ve-
getaţie) a fost de 4 000 – 5 000 m3/ha 
(recoltele fiind de 100-300 kg/ha), în 
regiunile din sud-vestul României, 
cantitatea de apă a fost de circa 70-
80 % din valoarea medie multianuală, 
iar deficitul de apă din sol - de circa 2 
000 m3/ha (N. Al. Rădulescu, 1964).

De asemenea, seceta anului 

2000 considerată după intensitate ca 
fiind a doua mare secetă a secolu-
lui XX (după cea din 1945-1946), a 
afectat în special regiunile sudice ale 
României, în timp ce în cele vestice 
şi nord-vestice s-a produs un exces 
de precipitaţii. Toate acestea se da-
torează influenţelor continentale din 
est delimitate de barajul orografic al 
Carpaţilor.

O situaţie la fel de concludentă de 
asimetrie o constituie şi vânturile vio-
lente, ale căror consecinţe la impactul 
cu suprafaţa activă rămân, de aseme-
nea, limitate de barajul carpatic, având 
un caracter singular, ele producându-
se adesea în contratimp, de o parte sau 
alta a Carpaţilor.

Un exemplu concludent îl reprezin-
tă vânturile violente însoţite de viscole, 
care s-au produs în regiunile estice şi 
sud-estice ale ţării, la 2-4.II.1954; vio-
lenţa cu care s-au desfăşurat aici, de              
70-120 km/oră, a provocat spulberarea 
şi troienirea zăpezii la cote de 4-6 m 
înălţime (creând un adevărat peisaj 
subpolar), întreruperea circulaţiei de 
toate felurile, ruperea cablurilor aerie-
ne, izolarea localităţilor şi a adăpostu-
rilor de animale etc., în timp ce, în re-
giunile vestice şi centrale ale României, 
asemenea fenomene spectaculoase au 
fost absente. De altfel, viscolul pentru 
aceste regiuni constituie o raritate.

Exemplele citate scot în evidenţă şi 
o altă caracteristică a riscurilor climatice 
din România, şi anume aceea că cele 
mai frapante, mai intense şi mai severe 
dintre care se produc în sud-estul ţării, 
unde gradul de continentalism este cel 
mai accentuat, iar contrastele termice 
şi pluviometrice - cele mai mari.

Deşi cele mai multe riscuri climati-
ce, sub influenţa barajului orografic, au
un caracter regional, sunt însă şi cazuri 
în care acestea au un caracter local, 
regional sau, dimpotrivă, general, aco-
perind toată ţara.

În primul caz, ne referim la cantităţi-
le maxime de precipitaţii în 24 de ore, la 
ploile torenţiale şi furtunile cu grindină.

Astfel, o simplă analiză a hărţii care 
redă repartiţia cantităţilor maxime în 24 
de ore, inclusă în Atlas. R. S. România 
(1972-1979), arată faptul că cele mai 
abundente ploi de 100-200 mm se pro-
duc cu frecvenţa cea mai mare în su-
dul ţării, în sectorul dintre Olt şi Argeş, 
regiune în care se interferează circu-
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laţiile de vest cu cele de est, în Delta 
Dunării, unde, la C.A. Rosetti s-a în-
registrat valoarea maximă absolută din 
ţară de 530 mm la 30.VIII.1924 cau-
zată, după unii autori (Drăghici, 1988), 
de frontogeneza de coastă din sectorul 
vestic al Mării Negre.

Cantităţi excepţionale de precipita-
ţii în 24 de ore, cu caracter local, s-au 
mai produs în Dobrogea (Negru Vodă 
320 mm/17.VIII.1900), pe dunele de 
nisip din sud-vestul Olteniei (Ciuper-
cenii Vechi, 349.9 mm/26.VI.1925), 
în Podişul Mehedinţi (267.0 mm/12.
VII.1999 la Halânga) sau în nordul Bă-
răganului (Surdila Găiseanca,  265.9 
mm/18.VI.1901) ca şi în unele cu-
loare de vale sau culoare montane 
(Fundata, 306.0 mm/19.VI.1924, ca 
urmare a rolului pe care îl au aces-
tea în condensarea vaporilor de apă) 
(Pătăchie, Călinescu, 1973; Bogdan, 
1980, Teodoreanu, 1980). Fenomenul 
a avut drept consecinţă procese in-
tense de eroziune a solului, spălarea 
lui de substanţe nutritive, distrugerea 
culturilor şi inundaţii care au acope-
rit suprafeţe mari în jurul localităţilor 
unde s-au produs.

Spre deosebire de acestea, în re-
giunile din vestul României, în secolul 
XX s-a înregistrat doar o singură canti-
tate maximă în 24 de ore mai mare de 
200 mm şi aceasta în Culoarul Mure-
şului (Deva, 262.0 mm/9.VII.1984) (Pă-
tăchie, Călinescu, 1973). Frecvenţa lor 
redusă de aici se datorează prezenţei 
climatului moderat.

În ceea ce privesc ploile torenţiale 
sau aversele, s-a constatat faptul că 
cele mai puternice averse  se produc 
în regiunile cele mai secetoase din 
ţară, cu deosebire în sud-estul Româ-
niei (Bărăgan) şi sud-vestul Olteniei. 
Astfel, în Bărăgan, la Viziru, ploaia din 
27.V.1939 a avut o intensitate medie 
de 6.63 mm/min şi o durată de trei mi-
nute, timp în care s-au înregistrat 19.9 
l/m2; de asemenea, la Iazu, ploaia din 
25.IV.1944 a avut o intensitate medie 
de 5.74 mm/min şi o durată de 5 minu-
te, în timpul căreia s-au înregistrat 28.7 
l/m2 (Clima R.S.R, II, 1966, Bogdan, Ni-
culescu, 1999).

Situaţii similare s-au produs şi în 
sud-vestul Olteniei,  în sectorul dune-
lor de nisip de la Ciuperceni – Calafat, 
unde aversa din 28.VI.1945 a înregistrat 
o intensitate medie de 6.15 mm/min şi o 

durată de două minute, în timpul căreia 
au căzut 12.3 l/m2 de apă.

În contrast cu regiunile sudice şi sud-
estice sunt regiunile din vestul şi centrul 
ţării, unde intensitatea medie a ploilor 
torenţiale nu a depăşit 5 mm/min (Me-
diaş, 4.90 mm/min, Arad, 4.34 mm/min 
– ambele la data de 11.VI.1941, Zalău; 
4.03 mm/min/10.VII.1938).

Furtunile cu grindină reprezintă un 
alt exemplu de caracter local pe care îl 
denotă aceste hazarduri/riscuri climatice. 
Ele sunt dependente direct de structura 
suprafeţei active şi de intensitatea con-
vecţiei termice, care generează nori Cu-
mulonimbus în care se formează greloa-
nele de gheaţă, dar şi de acţiunea unui 
front rece care dislocă masa de aer cald 
prin convecţie dinamică, obligând-o la o 
ascensiune forţată; grindina se produce 
pe spaţii bine delimitate de traiectoria şi 
dimensiunea norului care a determinat-
o. Caracterul de risc climatic este deter-
minat de mai mulţi parametri, şi anume: 
mărimea bobului de grindină, durata 
acestuia, cantitatea de apă căzută, inten-
sitatea aversei şi viteza vântului care pro-
voacă furtuna premergătoare grindinii.

În literatura românească de specia-
litate s-au înregistrat numeroase cazuri 
locale de grindină cu impact mare asu-
pra culturilor şi a mediului înconjurător. 
Dintre acestea cităm câteva exemple:

- grindina căzută la Brăila în noaptea 
de 6 – 7.VI.1880, care a durat circa 15 
minute, a format un strat gros de gheaţă 
de 15-30 cm, menţinându-se în locurile 
adăpostite până la 6 zile; după 38 de ore 
de la producerea sa, grindina încă mai 
avea un diametru de 34 mm şi o greuta-
te de 105 grame (Hepites, 1881);

- grindina din 4 august 1950 din ju-
deţul Iaşi, provocată de un front rece, 
care a dislocat aerul cald cu temperaturi 
de circa 350C, obligându-l la o ascen-
siune forţată până la 6 000 m altitudine; 
diametrul bobului de grindină a atins 
mărimea unui ou şi o greutate de 300 
– 320 grame, bătând circa 13 minute, 
timp în care vântul a suflat cu 22 – 30
m/s; cantitatea de apă căzută a fost de           
28.8 l/m2, adică 50% din totalul de apă 
din luna respectivă (Gugiuman, Chiriac, 
1956, Erhan, 1986), provocând victime 
în rândul animalelor, oamenilor şi mari 
procese de eroziune a versanţilor;

- grindina din 31.VII.1991, care s-a 
produs în împrejurimile oraşului Oradea, 
însoţită de o furtună cu caracter de tor-

nadă, ca un microciclon local. S-a pro-
dus după amiază, între orele 17 şi  17.30 
şi a durat 10 minute, având diametrul 
maxim de 8 cm, care a format un strat 
de gheaţă de 20 cm pe o suprafaţă de 
2 km lungime şi 200 m lăţime. Înălţimea 
norului Cumulonimbus a atins 13 km, iar 
viteza vântului - peste 55 m/s (circa 200 
km/oră), provocând consecinţe dintre 
cele mai grave construcţiilor şi mediului, 
scoţând din circuitul agricol mii de hecta-
re (Cristea, 2004);

- grindina din 1.VII.1991 de la Con-
stanţa şi împrejurimi, care a durat 35-
60 de minute, având dimensiunile unui 
ou de porumbel, însoţită de o ploaie 
torenţială, în timpul căreia s-au înregi-
strat peste 100 mm de apă în numai 7 
– 8 ore; grosimea stratului de gheaţă a 
depăşit 20 cm, provocând daune mari 
atât prin acţiunea mecanică a bobului 
de grindină, cât şi prin inundaţiile cu ca-
racter catastrofal care au afectat unele 
cartiere de locuit, şcoli, spitale, dispen-
sare, drumuri, unităţi economice etc. 
din  Constanţa (Bogdan, 1995).

În contrast cu hazardurile şi riscurile 
climatice care au un caracter local sunt 
cele cu caracter general.

Un exemplu concludent a fost cel al 
precipitaţiilor abundente care au gene-
rat un exces de umiditate în perioada 
1969 – 1973 şi care s-a caracterizat 
prin cantităţi excepţionale de apă în 
toate regiunile ţării. Aşa, de exemplu, în 
Bărăgan, una dintre cele mai secetoase 
regiuni ale ţării, mediile pe cei patru ani 
au fost de 700 – 800 mm, local ridicân-
du-se la 1000 – 1200 mm, valori carac-
teristice plaiurilor alpine ale Carpaţilor. 
Asemenea ploi cu caracter local au fost 
generate de frecvenţa mare a Ciclonilor 
Oceanici şi Mediteraneeni, mai ales cu 
caracter retrograd; cu această ocazie a 
fost semnalat pentru prima dată un ast-
fel de ciclon cu orientare de sud–nord, 
care a determinat cele mai abunden-
te precipitaţii în ziua de 10 mai 1970, 
soldându-se cu alte riscuri hidrologice 
(Podani, Zăvoianu, 1971).

Acumularea unei mari cantităţi de 
apă în albiile râurilor şi înălţarea pânzei 
freatice până la nivelul suprafeţei topo-
grafice a provocat mari inundaţii în toată
ţara pe râurile mari (Someş, Mureş, Jiu, 
Olt, Siret, Prut etc.) şi cu deosebire în 
nord-estul Bărăganului şi în Câmpia Sire-
tului Inferior, teritoriile cele mai coborâte 
din ţară, unde s-a acumulat apa, atât cea 
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adusă de râuri, cât şi din pânza freatică, 
scoţând din circuitul agricol peste 40 mii 
de hectare (Gâştescu şi colab., 1979).

Un exemplu mai recent îl constituie 
ploile abundente din lunile mai, iunie şi, 
mai ales, iulie 2005, care au acoperit 
toată ţara, fiind determinate de o cir-
culaţie deosebit de intensă a Ciclonilor 
Mediteraneeni care au evoluat iniţial pe 
traiectorii normale (sud-vest spre nord-
est), după care au retrogradat, depla-
sându-se de la sud-est spre nord-vest, 
lovind în Curbura Carpaţilor sau încon-
jurând lanţul carpatic.

Cele mai mari cantităţi de precipita-
ţii în 24 de ore s-au produs în decada a 
doua a lunii iulie 2005, iar cele mai mari 
pagube le-au înregistrat judeţele din 
sudul (Mehedinţi, Vâlcea, Argeş, Te-
leorman etc.), dar mai ales din sud-es-
tul României (Bacău, Vrancea, Buzău, 
Brăila şi Galaţi) şi mai puţin judeţele din 
spatele barajului orografic unde s-au
resimţit mai mult în judeţele Alba, Hu-
nedoara, Harghita. Cantităţile de preci-
pitaţii căzute au depăşit 50-60 l/m2/24 
ore, iar la unele staţii şi mai mult: 90 l/m2 
la Constanţa, 92 l/m2 în Vrancea, 115 l/
m2 în Mehedinţi, cea mai mare fiind de
165 l/m2 la Câmpu lui Neag (judeţul Hu-
nedoara), cantitate căzută în numai 2,5 
ore în ziua de 12.VII.2005.

Conform datelor centralizate la ni-
velul Guvernului României, în ziua de 
16.VII.2005, numai inundaţiile produse 
în judeţele Bacău, Vrancea, Brăila şi Ga-
laţi au afectat 103 localităţi (din totalul de 
515 localităţi din ţară), 10 836 de case 
(din totalul de circa 15 000 de case) 
din care 509 au fost distruse în întregi-
me (din totalul pe ţară de circa 650); au 
fost evacuate circa 13 000 de persoa-
ne şi s-au înregistrat 19 pierderi de vieţi 
omeneşti. În judeţul Vrancea, satul Vadu 
Roşca (cu o populaţie de circa 600 de-
locuitori), a fost în totalitate acoperit de 
ape. Valurile de apă venite de pe Siret, 
de la 2 până la 4 m înălţime, au rupt di-
gurile de protecţie, inundând mii de hec-
tare, încât apele lui s-au unit cu cele ale 
Putnei şi Milcovului, creând o adevărată 
mare interioară. Prin distrugerea totală a 
podului de la Mărăcineni a fost întrerup-
tă legătura feroviară Bucureşti-Iaşi (prin 
Tecuci). De asemenea, patru localităţi 
din judeţul Galaţi (Tudor Vladimirescu, 
Vameş, Piscu şi Independenţa) au fost 
inundate înregistrând mari pierderi ma-
teriale prin distrugerea avutului personal 

de o viaţă.
La nivel naţional se consideră că 

după inundaţiile produse în perioada 
1969-1973, prezentate mai sus, aces-
tea constituie un al doilea reper de pro-
porţii în ceea ce priveşte hazardurile/
riscurile pluviale din România.

Din exemplele citate se mai poate 
desprinde şi o altă caracteristică a ha-
zardurilor şi riscurilor climatice din Ro-
mânia, şi anume: acestea se pot pro-
duce singular (un singur tip de risc) sau 
asociate (mai multe riscuri simultan). 
Pentru acestea din urmă pledează iar-
na 1953-1954, care, prin temperaturile 
minime coborâte, sub -30°C, prin gro-
simea stratului de zăpadă produs (173 
cm la Călăraşi şi 153 cm la Calafat) şi 
durata lui (>125 zile), prin frecvenţa 
mare a viscolului (4 intervale totalizând  
12 zile cu viscol), viteza vântului (125 
km/oră) şi înălţimea troienelor (4-6 m), 
poate fi considerată un  record clima-
tic multiplu, un caz tipic de hazarduri 
şi riscuri climatice asociate cu caracter 
simultan (Bogdan, 1969).

Tot astfel, seceta din perioada 
1945-1946, prin cantitatea foarte mică 
de precipitaţii, prin temperaturile ridica-
te, procesele intense de insolaţie şi de 
evaporare, intensitatea fenomenelor de 
uscăciune şi secetă şi durata lor mare, 
ca şi prin diminuarea recoltei până la 
compromiterea ei totală, a fost, de ase-
menea, un alt caz de riscuri climatice 
asociate, cu caracter simultan.

O altă caracteristică specifică a ha-
zardurilor şi riscurilor climatice din Româ-
nia o constituie trecerea bruscă de la un 
anotimp extrem la altul. Se observă veri 
şi ierni ori foarte timpurii, ori foarte târzii 
şi anotimpuri de tranziţie inexistente. Un 
exemplu recent pentru România îl con-
stituie anul 2003, când iarna foarte rece 
s-a prelungit până în aprilie; pe 5.IV.2005 
a avut loc cel mai târziu viscol din iarna 
2002-2003. Viscolul a fost însoţit de nin-
sori abundente pentru această dată, care 
au format un strat gros de zăpadă de 20-
30 cm. Situaţiile de iarnă, însă, au fost 
rapid înlocuite. Spre sfârşitul lunii aprilie 
s-au produs valuri de căldură tropicale 
care s-au soldat cu temperaturi de 30-
33°C, astfel că vara s-a instalat brusc. Pe 
3.V.2005 s-au înregistrat deja temperaturi 
de 38°C în sud-estul României, la Călăraşi 
şi Slo-bozia (Ivanovici şi colab., 2003).

În România, hazardurile şi riscurile 
climatice pot avea şi alte caracteristici. 

Astfel, sunt posibile, relativ frecvent, 
producerea succesivă a două anomalii 
de sens contrar, ale aceluiaşi tip de risc 
(termic sau pluviometric). Aşa, de exem-
plu, un val de căldură excepţional este 
succedat la scurt timp de un val de frig 
excepţional, sau invers, încât o anomalie 
termică extremă pozitivă este înlocuită cu 
o altă anomalie termică negativă.

Un caz destul de recent îl reprezintă 
valul de căldură, care s-a produs în pri-
ma decadă a lunii ianuarie 2005, ceea 
ce a determinat o maximă termică de 
+22.2°C/8.I.2005 la Oraviţa în sud-ves-
tul României, care apoi a fost succedat, 
la scurt timp, de valul de frig din a doua 
decadă a lunii februarie din acelaşi an, 
când în Depresiunea Întorsurii din Car-
paţii de Curbură s-a înregistrat tempera-
tura minimă de -36.2°C în aer şi tempe-
ratura minimă pe sol de -38.0°C, pentru 
prima dată aici devenind minima absolu-
tă pentru staţia Întorsura Buzăului.

O situaţie asemănătoare se remar-
că şi în cazul hazardurilor şi riscurilor 
pluviale. Astfel, după o perioadă de 
secetă (cu anomalii pluviale negative), 
este posibilă o perioadă rece cu exces 
de precipitaţii (cu anomalii pozitive) sau 
invers. Nu întâmplător Berbecel (1970) 
spunea: „Seceta se naşte din ploaie”. 
Un exemplu concludent îl reprezintă 
anul 2002 în care, după canicula şi ab-
senţa precipitaţiilor din prima jumătate 
a anului, cu vârful în iunie, când s-a în-
registrat maxima termică de 43.0°C (cu 
numai 1.5°C mai mică decât recordul 
termic absolut al ţării de +44.5°C pre-
zentat mai sus), iar seceta a compromis, 
în cea mai mare parte, culturile agrico-
le (în general păioase), a urmat partea 
a doua a anului caracterizată printr-un 
regim pluviometric excedentar, însoţit 
de averse de ploaie, vijelii, grindină şi 
chiar tornade. Este, de fapt, anul celor 
mai mari inundaţii care s-au produs la 
nivel planetar din Filipine până la Dună-
re şi Rin. Acum, nivelul Elbei a atins la 
Drezda 6,5 m înălţime, iar al Dunării la 
Passau, în sud-vestul Bavariei, 10,9 m 
înălţime, producând inundaţii cu carac-
ter continental.

Un exemplu mai recent îl constituie 
chiar vara anului 2005. Astfel, după pre-
cipitaţiile deosebit de abundente care 
au provocat inundaţii la nivel naţional, 
cu deosebire în a doua decadă a lunii 
iulie (descrise anterior), a urmat ultima 
decadă a acestei luni şi primele zile din 
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luna august, când s-a instalat canicula, 
cu valori de >30°C. Cele mai ridicate 
temperaturi au atins valori de 37°C/31.
VII.2005, la Calafat, Timişoara şi Arad 
şi 34.0°C în sudul ţării. În aceste zile de 
caniculă, conform datelor furnizate de 
Ministerul Sănătăţii, la nivel naţional s-au 
produs 650 de cazuri de leşin, circa 300 
de cazuri de accidente vasculare cere-
brale cardiace şi 56 de decese (persoa-
nele respective având afecţiuni cronice 
sau neurologice, care au cedat din cau-
za temperaturilor prea mari).

Situaţii similare s-au produs şi în 
Bucureşti, unde topoclimatul urban 
facilitează producerea şi menţinerea 
unor astfel de temperaturi. Aici s-au 
înregistrat 5 700 de apeluri telefonice 
la Salvare, 300 de persoane au căzut 

pe stradă, circa 410 au suferit lipotimii, 
peste 800 de copii s-au îmbolnăvit din 
cauza căldurii şi circa 7 000 de cardiaci 
au solicitat ajutorul.

În ultimii ani, canicula (seceta) şi 
inundaţiile au devenit cele mai frecven-
te hazarduri climatice, care sunt posibile 
în oricare anotimp, producând mari 
dezastre, ceea ce ridică probleme se-
rioase, fie de luptă cu inundaţiile, fie
cu seceta.

Frecvenţa sporită a temperaturilor 
ridicate şi a secetelor din timpul verii, 
cu deosebire spre sfârşitul secolului XX 
şi începutul secolului XXI, mai ales în 
sudul României, a atras atenţia la ni-
vel naţional, a unei posibile aridizări a 
climei, iar după unii autori (Elena Ma-
teescu, 2005)*, chiar deşertificări pe o

suprafaţă de circa 3 mil. ha din Dobro-
gea, Muntenia şi sudul Moldovei.

Demn de menţionat pentru specifi-
cul hazardurilor/riscurilor climatice de 
pe teritoriul României este producerea 
unor fenomene mai puţin obişnuite pen-
tru zona temperată, cum sunt trombele 
şi tornadele.

Microcicloni locali de genul vârteju-
rilor, care înalţă în aer obiecte uşoare 
(paie, frunze, praf, hârtii etc.), sunt feno-
mene cunoscute în Dobrogea şi Bără-
gan, specifice climatului temperat-conti-
nental cu influenţe de ariditate.

În ultimii ani, însă, pe lângă aceştia 
au apărut tornade şi trombe, microcicloni 
violenţi care se dezvoltă pe linia de gren, 
tot în regiunile sudice ale ţării, cele mai 
cunoscute fiind tornadele de la Dobri-
dor/5.V.1998, Corbeşti/3.VIII.1991, Rah-
manu/30.VII.2002, Făcăeni/12.VIII.2002, 
ca şi altele la Hârşova, Constanţa, Bre-
zoaiele etc. şi, de asemenea, tromba de 
la Gura Portiţei/19.VII.2002 etc.

Numai în anul 2005 s-au înregistrat 
9 tornade în doar două luni. Ziua de 
7.V.2005 a deţinut recordul (Moviliţa, 
Buftea, Ciobanu – lângă Hârşova, Bre-
zoaiele, Olimp – pe litoral, Cernavodă, 
Nicolae Bălcescu şi Alexandria).

Dintre toate, cea mai violentă a fost 
cea de la Făcăeni (judeţul Ialomiţa din 
12.VIII.2002), care a retezat o pădure 
de 60 ha, a distrus complet 14 case şi 
a avariat 400, a rănit grav 10 persoane, 
au fost sinistrate 1000 de persoane şi 
a făcut trei victime umane (Maria, Cris-
tea, 2004, Bogdan, Contor, 2003, Pop, 
Stan-Sion şi colab., 2004, Bălteanu, 
Trandafir şi colab., 2004).

Fără a epuiza caracteristicile speci-
fice ale hazardurilor şi riscurilor climati-
ce din România, trebuie să subliniem şi 
faptul că şi aici, ca şi în toate regiunile 
Terrei, acestea sunt generatoare de alte 
riscuri: hidrologice, geomorfologice, 
pedologice, biogeografice, sociologice,
economice şi, în ultimă instanţă, chiar 
ecologice, influenţând vizibil calitatea
vieţii (Bogdan, 2003, 2004).

Concluzionând, se poate aprecia că 
aproape toate caracteristicile hazardu-
rilor şi riscurilor climatice din România 
poartă pecetea dinamicii atmosferei şi 
a influenţei barajului orografic al Car-
paţilor. În raport cu aceasta, ele se 
diferenţiază teritorial, atât ca geneză 
şi mod de manifestare, cât şi ca dura-
tă şi intensitate, fiecare dintre ele fiind

Figura 1

Figura 2
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nuanţate teritorial, în funcţie de tipul de 
advecţie a masei de aer care suportă 
impactul Carpaţilor şi de natura supra-
feţei active. Aşa, de exemplu, în timp ce 
unele riscuri climatice, cum ar fi înghe-
ţul şi bruma, viscolul şi vânturile tari, 
ploile torenţiale şi furtunile cu grindină, 
fenomenele de uscăciune şi secetă, ca 
şi precipitaţiile intense, au consecinţe 
mai severe în regiunile sudice, sud-es-
tice şi estice, datorită caracterului con-
tinental al climei, în regiunile vestice şi 
centrale ale României, acestea au un 
caracter ceva mai atenuat, datorită in-
fluenţelor oceanice moderatoare (Bog-
dan, 1996b).

VULNERABILITATEA
TERITORIILOR ROMÂNIEI 
FAŢĂ DE HAZARDURILE
ŞI RISCURILE CLIMATICE

Specificul hazardurilor şi riscurilor
climatice din România rezultă şi din 
regionarea teritoriilor ţării, în funcţie 
de gradul lor de vulnerabilitate faţă de 
aceste fenomene extreme (fig. 1-9). Ca
o trăsătură comună pentru toate tipuri-
le de hazarduri şi riscuri apare tot mai 
clară influenţa Carpaţilor, atât în repar-
tiţia lor pe orizontală, cât şi pe verticală. 
S-ar putea spune că barajul orografic
al Carpaţilor, prin poziţia, masivitatea, 
orientarea şi forma sa, dimensionează 
extensiunea ariilor cu diferite tipuri de 
hazarduri şi riscuri, în funcţie de carac-

teristicile dominante ale circulaţiei ge-
nerale a atmosferei, de direcţia de ad-
vecţie a masei de aer, de expoziţia sau 
adăpostul oferit de acesta etc., pentru 
care treptele de vulnerabilitate au fost 
stabilite în raport cu parametrii lor spe-
cifici (frecvenţă, intensitate, durată)
(Bogdan, 1996b; Bogdan, Niculescu, 
1999, Bogdan, Mărculeţ, 2000).

Aşa, de exemplu, în cazul hărţilor 
privind vulnerabilitatea teritoriilor Româ-
niei faţă de inversiunile de temperatură 
(figura 1), la fel ca şi a fenomenelor de
îngheţ şi brumă (figura 2), se constată
că cele mai vulnerabile sunt teritoriile si-
tuate în faţa barajului orografic, din sud-
ul şi sud-estul ţării supuse advecţiilor de 
aer rece continental din est şi nord-est 
şi mai puţin vulnerabile, cele din spatele 
acestuia, respectiv din vestul ţării unde 
influenţele oceanice sunt predominante.

În schimb, în cazul chiciurii (figura
3) şi al depunerilor de gheaţă (figura 4),
care pentru formarea lor au nevoie de o 
cantitate mai mare de vapori de apă, ca 
şi de temperaturi negative, dar nu atât 
de coborâte, cele mai vulnerabile sunt 
teritoriile României situate în spatele 
barajului orografic, din vestul şi  centrul
ţării, cu influenţe oceanice şi mai puţin
vulnerabile, teritoriile din sudul, sud-es-
tul şi estul ţării cu influenţe  ale aerului
continental uscat.

De asemenea, în cazul vânturilor 
tari, cu viteze de peste 11 m/s capabile 
să provoace doborâturi de arbori (Marcu 
şi colab., 1969) (figura 5) şi a viscolului 
(figura 6), cele mai vulnerabile sunt de
asemenea teritoriile situate în faţa ba-
rajului orografic, în special de sud-est şi
est, expuse influenţelor continentale, ca
şi  perturbaţiilor mediteraneene, iar cele 
mai puţin vulnerabile - teritoriile din ves-
tul şi centrul României, situate în spatele 
barajului orografic al Carpaţilor.

Un alt exemplu îl constituie inten-
sitatea ploilor de vară (figura 7) şi fur-
tunile cu grindină  (figura 8), între care
există unele asemănări.

În primul caz, cele mai vulnerabile 
sunt teritoriile bine însorite din sudul, sud-
estul României şi de la Curbură (cu efec-
te de foehn), unde convecţia termică se 
dezvoltă cel mai bine, iar cele mai puţin 
vulnerabile sunt cele din vestul şi centrul 
ţării, cu influenţe oceanice moderatoare.

În al doilea caz, cele mai vulnerabile 
sunt teritoriile central-sudice, unde se 
interferează circulaţia aerului de vest 

Figura 3

Figura 4
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cu cea de est, iar dezvoltarea pe ver-
ticală a norului Cumulonimbus până la 
10-16 km înălţime, generează dimen-
siuni mari ale bobului de grindină, încât 
consecinţele sunt dintre cele mai grave; 
în contrast cu acestea sunt teritoriile din 
vestul şi centrul ţării, cu influenţe ocea-
nice unde, deşi frecvenţa grindinii este 
mai mare, greloanele de gheaţă sunt 
mai mici, iar consecinţele sunt mai re-
duse (Iliescu, Popa, 1983).

În cazul fenomenelor de uscăciune 
şi secetă (figura 9), cele mai vulnerabile
sunt teritoriile din faţa barajului orogra-
fic, din sud-estul ţării, expuse influen-
ţelor aerului continental şi respectiv 
influenţelor pontice (caracterizate prin
descendenţa aerului şi destrămarea 
sistemelor noroase deasupra Mării Ne-

gre), la fel ca şi teritoriile din sud-vestul 
ţării, cu influenţe submediteraneene (cu
frecvente secete vara). În contrast cu 
acestea sunt regiunile situate în vestul 
şi centrul României, cu influenţe mo-
deratoare ale aerului maritim, unde se 
înregistrează (cu valori medii) doar fe-
nomene de uscăciune, deci, gradul de 
ariditate este redus substanţial.

CONCLUZII

Cele prezentate ne permit să apre-
ciem că, pe teritoriul României, situat 
în zona climei temperate, se produce o 
mare varietate de hazarduri şi riscuri cli-
matice care pot fi grupate, în funcţie de
sezon (hazarduri şi riscuri climatice de 
iarnă, de vară etc.). Toate acestea poar-

tă pecetea influenţei dinamicii generale
a atmosferei şi a barajului orografic al
Carpaţilor, care le limitează, rămânând 
cantonate, de o parte sau alta a sa. 

În raport cu acestea, se remarcă o 
serie de particularităţi specifice, cum
sunt: caracterul regional, local, dar şi 
general; caracterul asimetric, în contra-
timp, dar şi simultan; posibilitatea pro-
ducerii unui singur risc climatic sau a 
mai multor riscuri asociate; frecvenţă, 
intensitate şi durată variabile, trecerea 
bruscă de la un anotimp la altul, succe-
siunea a două anomalii de sens contrar 
etc., în funcţie de intensitatea factorilor 
lor genetici (dinamica şi caracteristici-
le fizice ale masei de aer în advecţie,
expoziţia teritoriilor faţă de tipul predo-
minant de circulaţie a atmosferei, pozi-
ţia teritoriilor respective faţă de barajul 
orografic, în funcţie de care sunt expu-
se sau ferite de aceste riscuri etc.).

Variabilitatea neperiodică a circulaţiei 
generale a atmosferei care le-a produs 
poate determina, în anumite cazuri, ha-
zarduri şi riscuri climatice cu caracter de 
record climatic, simplu sau multiplu, ale 
căror consecinţe devin foarte periculoase, 
cauzând prejudicii culturilor agricole, con-
strucţiilor de toate categoriile, cablurilor 
aeriene, căilor de comunicaţie, în general 
societăţii şi întregului mediu înconjurător, 
afectând calitatea vieţii în ansamblu.

Creşterea frecvenţei şi intensităţii lor 
din ultima parte a secolului al XX-lea şi în-
ceputul acestui secol se datorează feno-
menului general de încălzire a climei, care 
devine tot mai evident. La intensificarea
acestui fenomen global concură atât cau-
ze astronomice (exploziile de radiaţie so-
lară – numărul Wolf, influenţa planetelor,
mişcarea aştrilor etc.), cât şi telurice (creş-
terea radioactivităţii terestre şi atmosfe-
rice, modificarea magnetismului terestru
etc.) şi de asemenea, antropice (poluarea 
atmosferei) (Bogdan, Niculescu, 1999, 
Chiotoroiu, 1997, Fărcaş, Croitoru, 2003, 
Mihailescu, 2004, Podani, Dinu, 2003, Cu-
culeanu şi colab., 2003 etc.).

Programul internaţional (IDNDR) 
lansat pentru monitorizarea şi studierea 
fenomenelor naturale extreme, continuat 
din 2000 cu Programul ISDR, au ca scop 
concentrarea tuturor forţelor de cercetare 
ştiinţifică pentru studierea lor interdiscipli-
nară în  vederea diminuării pagubelor şi 
îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Aceste hazarduri/riscuri sunt cu atât 
mai periculoase, cu cât consecinţele lor 

Figura 5
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devin cauze pentru alte riscuri naturale, 
ce se declanşează în lanţ şi evoluează 
în cascadă, imprimând urmări adânci în 
peisajul natural şi, mai ales, în peisajul 
agricol al României.

De aici derivă necesitatea punerii 
lor sub control conform unui sistem de 
monitoring bine pus la punct şi eficient,
care să permită sesizarea lor şi elabo-
rarea prognozelor de avertizare la mo-
mentul oportun. Programele mondiale 
de cercetare existente în acest sens 
(Programul Mondial al Climei, Progra-
mul Tehnic de Cooperare, Programul 
Meteorologic de Aplicaţii, Programul 
pentru Studierea şi Reducerea Efec-
telor Dezastrelor Naturale, Programul 
ISDR etc.) (Buletin OMM nr. 1, 2000) 
oferă un câmp larg de cercetare a aces-

tora în vederea unei dezvoltări durabile 
în perspectiva mileniilor viitoare.
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