
RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Analize tehnice de evaluare a riscurilor 

303

IMPORTAN A PROGNOZELOR 
ÎN DIMINUAREA RISCURILOR METEOROLOGICE 

I HIDROLOGICE 

G. PÁNDI, F. MOLDOVAN 

ABSTRACT. – Importance of the forecasts in meteorological and 
hydrological risks mitigation. From the existent inter-conditioning relationships 
among the components of the environment, the ones between atmosphere and 
hydrosphere can be remarked in particular. The current period is characterized by 
an increase in the frequency and in the intensity of the climatic and hydrologic risk 
phenomena, a very evident fact in a large number of regions of the Earth. All the 
categories of meteorological forecasts, independent of the duration of the covered 
time interval, anticipate risk phenomena too. The forecasted situations can 
constitute important input data for the hydrological forecasts, knowing the fact that 
hydrological phenomena represent a time-delayed reaction with respect to the 
moment of the meteorological impulse. In order to diminish the risks, a correlation 
as good as possible between the meteorological and hydrological forecasts is 
necessary. Our case study presents the representative high flood from Upper-Tisa 
basin, 2001 March 3-5. 

 1. Introducere

Perioada actual  se caracterizeaz  printr-o cre tere a frecven ei i a 
intensit ii evenimentelor meteorologice i climatice extreme, chiar dac  este dificil 
de stabilit o corela ie între starea medie a climatului i producerea acestor extreme. 
Pe fondul perioadei numit  de climatologi “Înc lzirea Recent ”, care a început în a 
doua jum tate a secolului 19, ultimele dou  decenii i, cu deosebire, anii de la 
sfâr itul secolului 20 i începutul secolului 21, s-au caracterizat prin producerea 
unor evenimente care par s  justifice afirma iile celor care sus in c  P mântul este 
afectat i de o “criz  climatic ”, ce se suprapune altor crize sau dezechilibre ale 
timpurilor prezente  

Lucrarea de fa  î i propune s  eviden ieze importan a prognozelor 
meteorologice i a celor hidrologice în situa iile cu fenomene meteo-hidrologice de 
risc, în ideea unei preveniri i combateri mai eficiente a acestora.  
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2. Prognozele meteorologice i importan a lor în diminuarea 
riscurilor asociate fenomenelor climatice i hidrologice 

 Elaborarea unor prognoze meteorologice cu un grad de realizare cât mai 
ridicat i utilizarea cât mai corect  a acestora de c tre cei r spunz tori de 
gestionarea situa iilor de risc reprezint  una dintre modalit ile importante de 
prevenire i diminuare a efectelor negative asociate fenomenelor meteorologice i
hidrologice periculoase. 

Prognozele de foarte scurt  durat  (nowcasting) acoper  un interval de 
timp de pân  la 12 ore. Reprezint  un sistem interactiv diagnostico-prognostic de 
supraveghere permanent  a mediului aerian i a influen elor acestuia asupra 
celorlal i componen i ai mediului înconjur tor, în primul rând asupra mediului 
hidrosferic, precum i asupra societ ii omene ti.
 Prognozele de foarte scurt  durat  pun accentul pe fenomenele 
meteorologice periculoase: precipita ii abundente, desc rc ri electrice, c deri de 
grindin , vijelii etc. De aceea, practic, nowcastingul se concretizeaz  sub forma 
mesajelor de avertizare, emise de c tre Institutul Na ional de Meteorologie, 
Hidrologie i Gospod rirea Apelor (INMHGA) din Bucure ti, respectiv de c tre
Centrele Meteorologice Regionale (CMR) din teritoriu. Ele con in o mai precis
localizare în timp i în spa iu a fenomenelor meteorologice periculoase prognozate, 
precum i o apreciere asupra intensit ii i tendin ei de evolu ie a acestora, lucru 
posibil în condi iile utiliz rii unor mijloace tehnice foarte performante (radare 
meteorologice de ultim  genera ie, sateli i meteorologici, sta ii meteorologice 
automate). Un rol important în nowcasting îl au i mesajele de avertizare, agravare
sau de tip meteor ro u transmise de la sta iile meteorologice terestre, în func ie de 
intensitatea fenomenului periculos. În prezent, în România, toate aceste activit i
sunt înglobate în cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Na ional (SIMIN). 
 Utilizarea prognozelor de foarte scurt  durat  în domeniul Hidrologiei se 
refer , îndeosebi, la mesajele privind posibilitatea c derii unor cantit i importante 
de precipita ii într-un interval foarte scurt de timp, ceea ce ar putea produce cre teri 
însemnate de niveluri i inunda ii în bazinele hidrografice mai mici.  

Prognozele de scurt  durat  .Intervalul de timp la care se refer  aceste 
prognoze este cuprins între 24 i 72 de ore. În prezent, se sprijin  pe metodele 
numerice, care utilizeaz  modele deterministe, adic  modele fizico-matematice 
integrate numeric, care încearc  s  descrie cât mai corect curgerea fluidului 
atmosferic.  
 În situa iile în care, în urm toarele 3 zile, se prognozeaz  producerea unor 
fenomene meteorologice deosebite, INMHGA emite mesaje specifice. Tipul 
mesajului poate fi de informare, de aten ionare sau de avertizare, în func ie de 
durata intervalului de timp care se estimeaz  c  va trece pân  la producerea 
evenimentelor prognozate. Fenomenele de risc vizate de mesajele amintite mai sus 
sunt: precipita iile abundente (lichide sau solide), înc lzirile bru te în sezonul rece,
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intensific rile vitezei vântului, viscolul, vijeliile, depunerile de ghea  (brum ,
chiciur , polei), desc rc rile electrice, c derile de grindin , furtunile de praf,
înghe ul timpuriu de toamn i târziu de prim var . Pentru scopuri aeronautice se 
mai au în vedere plafonul norilor i vizibilitatea (condi ii favorabile form rii ce ii
persistente).

Sub aspectul prevenirii i combaterii riscurilor hidrologice, din prognozele 
meteorologice de scurt  durat  intereseaz , în mod deosebit, situa iile când se 
prevede c derea unor cantit i importante de precipita ii, iar în sezonul rece 
anticiparea unor cre teri bru te ale temperaturii aerului, asociate cu precipita ii 
lichide.

Prognozele de durat  medie. Sunt prognozele care acoper  un interval de 
timp cuprins între 4 i 10 - 14 zile. Pentru elaborarea acestora se utilizeaz , în 
primul rând, metodele numerice, la care se adaug i cele sinoptico-statistice.  
 Din punctul de vedere al prevenirii i combaterii eficiente a riscurilor 
hidrologice, prognozele de medie durat  sunt importante prin prognozarea din 
timp a unor situa ii favorabile c derii unor cantit i mari de precipita ii, precum i a 
unor varia ii notabile ale temperaturii aerului, îndeosebi în semestrul rece al anului. 
Eficien a acestor prognoze, în sensul elabor rii unor cât mai bune prognoze 
hidrologice i lu rii unor m suri corespunz toare, cre te considerabil dac  sunt 
permanent amendate cu prognozele de scurt  durat  (pe 24 i 72 de ore).  

Prognozele de lung  durat . Aceast  categorie acoper  intervale mai mari 
de timp, începând cu cele lunare, continuând cu cele anotimpuale sau sezoniere, 
apoi cu cele anuale i terminând cu varia iile interanuale (multianuale). Este vorba 
de prognoze care încearc  s  surprind  variabilitatea climatic , în primul rând a 
temperaturii i a precipita iilor, aflat  în leg tur  cu unele fenomene naturale, cum 
ar fi fenomenul ENSO (El Niño-Southern Oscillation), fenomenul NAO (North 
Atlantic Oscillation) etc. Prognozele de lung  durat  se bazeaz  pe metode 
statistico-matematice (de exemplu, metoda analogilor), prelucrarea datelor fiind 
asigurat  de c tre calculator. Corect interpretate, prognozele de lung  durat  pot 
avea o mare importan  mai ales pentru o  mai bun  gestionare a resurselor de ap .

Estim rile evolu iei climei pe perioade mai îndelungate. La baza realiz rii 
lor st  tot modelarea matematic . Modele deterministe încearc  s  parametrizeze 
cât mai mul i dintre factorii  care alc tuiesc sistemul climatic al P mântului i
rela iile de interac iune dintre ace tia. În aceast  categorie de modele se încadreaz ,
de exemplu, Modelele Circula iei Generale (General Circulation Models – GCMs). 
Rezultatele oferite de GCMs se constituie ca date de intrare în modelele 
hidrologice, realizate pentru o mai bun  cunoa tere a evolu iei viitoare a resurselor 
de ap  în condi iile schimb rilor climei.  
 Dac  GCMs ofer  date la o scar  spa ial  mai extins  (continental ), pentru 
anticiparea condi iilor climatice la sc ri mai reduse spa ial, i inând cont de 
varia ia elementelor meteorologice conform unei tendin e periodice (zilnice, 
anuale, multianuale), au fost dezvoltate i modelele stocastice. Modelele de acest 
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tip, care reproduc varia iile zilnice ale vremii într-un anumit teritoriu, se numesc 
generatori de vreme (V. St nescu i colab., 1999).  

3. Rolul prognozelor hidrologice în diminuarea riscurilor 

Considera ii teoretice. Anticiparea i predic ia fenomenelor hidrologice au 
o importan  general  în managementul i dezvoltarea economiei, într-un sens mai 
restrâns în gospod rirea eficient  a resurselor de ap i, în sens strict, în diminuarea 
efectelor negative ale dezechilibrelor hidrologice, ce constituie componente ale 
riscului. For ele declan atoare ale fenomenelor hidrologice sunt de natur
meteorologic . Ceea ce este caracteristic acestei condi ion ri se reflect  în reac ia
întârziat  a fenomenelor hidrologice fa  de momentul impulsului meteorologic. 
Prognoza hidrologic  se bazeaz  tocmai pe aceast  „încetineal ” a mecanismelor 
de declan are a proceselor hidrologice, în compara ie cu rapiditatea desf ur rii 
proceselor meteorologice. Decalajul de timp d  posibilitatea lu rii unor m suri de 
ap rare-prevenire, ceea ce se reflect  în diminuarea riscurilor. 

Dezechilibrele elementelor hidrologice, în func ie de probabilitatea de 
producere i paguba generat , pot provoca riscuri deosebit de mari. Pentru 
diminuarea lor este nevoie de elaborarea unor prognoze eficiente, atât sub aspect 
hidrologic, cât i economic. Sub primul aspect, eficien a depinde de exactitatea 
valorii prognozate i de timpul de anticipa ie. În prognoza elementului hidrologic 
trebuie avut în vedere faptul c  datele disponibile pot con ine erori, c  modelarea
are limite obiective, c  elementele meteorologice au o imprevizibilitate sporit i c
factorul uman presupune, de asemenea, erori. M rimea elementului prognozat se 
estimeaz  punctual sau într-un domeniu de varia ie cât mai strâns. Odat  cu 
valoarea prognozat  este bine s  se evalueze i abaterea/eroarea rezultant  posibil .

Anticipa ia are o importan  la fel de mare ca i prognozarea elementului. 
Ea depinde, în primul rând, de elementul hidrologic prognozat, dar este influen at
i de condi iile de elaborare a progozei. În func ie de timpul de anticipare, se 

deosebesc urm toarele tipuri de prognoz : avertizare hidrologic , având timpul de 
anticipare minim, care se elaboreaz  în situa iile de iminen  a unui fenomen 
hidrologic periculos. În majoritatea cazurilor, avertizarea contribuie substan ial la 
diminuarea riscului; prognoz  de scurt  durat , cu o anticipa ie de pân  la dou
zile; prognoz  de durat  medie, cu anticipa ie de 2-10 zile; prognoz  de lung
durat , având anticipa ia de la 10 zile pân  la o lun ; prognoz  anotimpual , când 
anticipa ia este de ordinul a trei luni. 

Al doilea aspect se refer  la câ tigurile i costurile prognozei. Câ tigurile
financiare, în urma utiliz rii informa iilor furnizate de prognoz , influen eaz  direct 
calculele de risc. La evaluarea câ tigurilor trebuie avute în vedere atât m sura în 
care se pot diminua pagubele economice în zona la care se refer  prognoza, cât i
efectele benefice regionale de ansamblu care rezult  în domeniile operative ale 
activit ilor economice. La câ tiguri se asociaz i diminuarea riscului în pierderile 
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de vie i omene ti, necuantificabile financiar. De asemenea, trebuie inut cont i de 
reac ia pozitiv i de încrederea beneficiarilor în utilizarea unor prognoze de 
calitate.

Metode de prognoz . În hidrologie se utilizeaz  o palet  larg  de metode 
de prognoz , de la rela ii de natur  empiric  dintre valorile aceluia i element în 
dou  sec iuni succesive ale râului, pân  la interpretarea fizic  a fenomenelor 
hidrologice i hidraulice din albie sau de pe versant. Acestea din urm  sunt mai 
complexe, mai preten ioase în privin a datelor de intrare, dar i mai suple, 
furnizeaz  mai multe informa ii i pot fi calibrate din mers. 

Toate metodele de prognoz  au la baz  câteva procedee matematice 
generale. Cele mai r spândite sunt corela ia i regresia, unde leg tura dintre dou
variabile este exprimat  prin coeficientul de corela ie. Trebuie avut în vedere faptul 
c  prognoza opereaz  cu m rimi fizice - coeficientul de corela ie sau analiza de 
semnifica ie matematic  -, care nu exprim  întotdeauna i o leg tur  cauz -efect.  
 O alt  metod  general  o constituie analiza irurilor temporale. În acest 
caz, se prognozeaz  valoarea unui element hidrologic cu o anticipa ie t, pe baza 
valorilor aceluia i element produse înaintea elabor rii prognozei cu multipli de  t.
Modelul poate furniza i abaterea posibil  a elementului prognozat.  
 Foarte des se utilizeaz  metode de prognoz  legate de probabilitate, în 
special la prognozele de lung  durat . În unele cazuri, distribu ia statistic  a 
variabilei dependente este legat  de probabilitatea de producere a unei sau a mai 
multor variabile independente. Componenta stocastic  a prognozei trebuie s  ia în 
considerare probabilitatea de producere a inputului. Cele mai mari abateri sunt 
cauzate de evolu ia variabilei independente între momentul elabor rii prognozei i
momentul realiz rii ei.
 Deosebit de important  este aplicarea unor metode de corec ie a modelelor 
în procesul elabor rii prognozei, respectiv ceea ce se nume te opera ia de calibrare. 
Ea se realizeaz  prin compararea continu  a valorilor prognozate cu valorile 
variabilelor de stare m surate pe teren. Metoda de calibrare se alege în func ie de 
cantitatea i calitatea datelor disponibile, de performan ele infrastructurii pentru 
culegerea, transmiterea i prelucrarea datelor, de preten iile beneficiarilor i de 
preg tirea i experien a personalului care elaboreaz  prognoza. 
 În func ie de procesele fizice care se deruleaz  în hidrosfer , metodele de 
prognoz  utilizeaz  urm toarele tipuri de modele: modele conceptuale ale 
proceselor fizice; modele care iau în considerare circula ia general  a maselor de 
aer; modele bazate pe schimburile de c ldur ; modele de propagare a undelor de 
viitur .

În condi iile existen ei, pe tot mai multe râuri, a unui regim de scurgere 
influen at, în prognoza hidrologic  este nevoie, tot mai des, de luarea în 
considerare a influen ei exercitate de amenajarea bazinelor hidrografice. 
Construc iile hidrotehnice au influen e multiple asupra scurgerii: redistribuie 
scurgerea în timp; consum  o parte din volumul scurgerii; diminueaz  scurgerea de 
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aluviuni în suspensie; produc efecte de dezatenuare a undelor de viitur ;
influen eaz  regimul de temperatur  a apei; influen eaz  propriet ile calitative ale 
apei etc. 

4. Studiu de caz. Tisa-superioar

Situa ia premerg toare. Cooperarea optim  între meteorologi i hidrologi 
în situa iile de risc se poate realiza în cadrul elabor rii prognozelor de medie i, cu 
deosebire, de scurt  durat . Acest lucru se datoreaz  faptului c , la aceste sc ri 
temporale, prognozele meteorologice i hidrologice sunt suficient de exacte pentru 
a putea surprinde i fenomenele de risc. În acest context, prezent m o succint
analiz  a evolu iei situa iei meteorologice i hidrologice în bazinul superior al Tisei 
în intervalul 3-5 martie 2001. 

Contextul sinoptic în care s-au produs evenimentele s-a caracterizat, la 
nivelul suprafe ei terestre,  prin predominarea unui câmp depresionar peste cea mai 
mare parte a Europei. În intervalul 3-5 martie 2001, bazinul superior al Tisei a fost 
traversat de fronturile calde asociate la dou  nuclee depresionare, deplasate 
succesiv pe o traiectorie SV  NE,  dinspre partea central i vestic  a bazinului 
M rii Mediterane. Primul front, asociat nucleului depresionar centrat în 4 martie 
2001 în SV Ucrainei, a traversat teritoriul rii i a determinat precipita ii bogate în 
intervalul 3-4 martie 2001. Cel de-al doilea front, apar in tor nucleului depresionar 
centrat în 5 martie 2001 la grani a dintre Austria i Ungaria, a afectat zona de 
interes i a generat precipita ii  însemnate cantitativ în noaptea de 4/5 i în cursul 

zilei de 5 martie 2001(fig.1).  
Înc lzirea vremii din 

primele zile ale lunii martie 
2001 a fost anticipat  înc  de 
la începutul ultimei decade a 
lunii februarie 2001. De 
asemenea, au fost prognozate 
precipita ii, chiar dac
valorile estimate au fost mai 
mici decât cele care s-au 
realizat. În data de 27 
februarie 2001, INMHGA a 
emis o avertizare hidrologic ,
în care se ar ta: “ca urmare a 
înc lzirii accentuate a vremii 
prev zut  pentru intervalul 1-
5 martie 2001, combinat  cu 
precipita ii lichide ce pot 
dep i 10 mm/24 ore, în 

Fig. 1. Harta sinoptic  la nivelul suprafe ei terestre 
din 05.03.2001, ora 00 UTC 

(prelucrare dup  NWS, SUA) 
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condi iile existen ei unui strat consistent de z pad i a fenomenelor de iarn
(ghea  la maluri, pod de ghea , n boi) prezente pe multe râuri din nordul, centrul, 
estul i sudul rii, se vor produce cre teri de debite i niveluri, cu posibile dep iri 
ale cotelor de ap rare. În aceste condi ii, se impune urm rirea fenomenelor 
hidrometeorologice i transmiterea informa iilor conform regulamentelor în 
vigoare”. Inform ri asem n toare au fost emise i de c tre Ucraina i Ungaria. 
Prognozele pe 24 de ore din primele dou  zile ale lunii martie 2001 au eviden iat, 
cu o cre tere a gradului de precizie, evenimentele care au debutat în 3 martie. De 
asemenea, în perioada 3-5 martie 2001, radarele meteorologice de la Oradea i
Cluj-Napoca au emis mai multe inform ri, care con ineau aprecieri asupra 
caracteristicilor forma iunilor noroase din zona lor de investiga ie, de i, din motive 
obiective, pentru ambele centre radar, bazinul superior al Tisei este greu de 
supravegheat. Informa iile au fost completate cu cele provenite de la radarul, mai 
performant, de la Nyiregyháza-Napkor (Ungaria), ale c rui produse sunt accesibile 
i Direc iilor Apelor “Some -Tisa” Cluj i “Cri uri” Oradea. 

Intervalul analizat reprezint  un exemplu tipic de inunda ii produse în 
perioada de trecere de la iarn  la prim var . Principalii factorii generatori ai 
inunda iilor au fost urm torii: 

a) Înc lzirea pronun at  a vremii, produs  în special în zilele de 4 i 5 
martie 2001, când maximele 
zilnice înregistrate la sta iile
meteorologice din partea 
româneasc  a zonei studiate au 
ajuns, pân  la 13,0 °C la Ocna 

ugatag (503 m), 12,2°C la 
Sighet (275 m) i 1,3°C la Iezer 
(1785 m), în timp ce minimele 
zilnice au trecut în domeniul 
valorilor pozitive (6,3°C la 
Ocna ugatag, 7,0°C la Sighet 
i 1,3 °C la Iezer. 

b) Cantit ile foarte 
mari de precipita ii, în marea lor 
majoritate sub form  lichid ,
înregistrate în bazinul superior 
al Tisei. Cantitatea de ap
c zut  a fost maxim  în bazinul 
ucrainean al Tisei, unde a variat 
între 80-300 mm. În România a 
existat un nucleu secundar de 

Fig. 2. Reparti ia spa ial  a precipita iilor în 
perioada 3 - 5.03.2001
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160 mm în zona mun ilor vulcanici i un altul, mai restrâns, de 120 mm, la 
izvoarele Some ului Mare. Reparti ia temporal  a ploii, pe parcursul celor trei zile, 
a fost destul de uniform .

c) Existen a unui important strat de z pad , cu grosimi de peste 40 cm în 
zona de munte i în jur de 10 cm în zonele mai joase, care s-a topit masiv din cauza 
temperaturilor ridicate i a precipita iilor lichide, abundente i aproape continue, 
c zute în perioada 3-5 martie 2001. 

d) Solul înghe at în zona de munte, care a favorizat o scurgere intens  de 
suprafa , precum i vegeta ia înc  nedezvoltat , care nu a avut un rol de întârziere 
a scurgerii. 

Viitura. Ploile i topirea z pezii au generat viituri de origine mixt ,
pluvionival , pe toate râurile din bazinul Tisei superioare. Peste tot au fost dep ite
cotele de avertizare i s-a intrat în faze de ap rare. În mai multe sec iuni au fost 
înregistrate nivele i debite istorice. Deoarece ploaia a c zut în trei valuri 
succesive, viiturile au fost complexe, înregistrând dou  sau chiar trei vârfuri.
 Bazinul de pe partea dreapt  a Tisei, situat pe teritoriul Ucrainei, a fost cel 
mai afectat de viituri. Prima compunere de viitur  s-a produs la întâlnirea Tisei 

Albe cu Tisa Neagr ,
peste care s-au suprapus 
undele aduse de Teresva, 
Tereblea, Bailovo, 
Husti a etc. Toate v ile
au fost afectate de 
inunda ii i s-au produs 
pagube importante. În 
bazinul stâng al Tisei, 
apar in tor României, 
viiturile au fost mai pu in
dezvoltate. Reparti ia 
ploilor i configura ia 
bazinului nu au provocat 

suprapunerea undelor de viitur . Râurile pe care s-au produs viituri au fost situate 
în nordul i estul teritoriului, p r ile sudice i vestice nefiind afectate substan ial. 
Viituri s-au produs i pe râurile din partea româneasc  a Depresiunii 
Maramure ului – Vi eu i Iza, în bazinul L pu ului, în bazinul superior al 
Some ului Mare i pe râul Tur.
 Toate acestea au generat de-a lungul cursului principal al Tisei o viitur  de 
propor ii istorice. La Rahov, primul vârf, de 395 cm, s-a produs în diminea a zilei 
de 3 martie, urmat de un vârf secundar, dup  care a fost atins  cota maxim  de 575 
cm, în 5 martie, la ora 16. La Sighet, primul vârf, de 385 cm, s-a produs cu un 
decalaj de 4 ore, iar cre terea pân  la vârful maxim de 485 cm, din 5 martie ora 20, 
a avut o alur  asem n toare.  

Fig. 3. Hidrografele undei de viitur  pe Tisa 

H[cm] 
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La sta ia de referin  Tiszabecs, de pe teritoriul Ungariei, alura viiturii i
m rimea vârfului au fost influen ate nu numai de compunerea undelor secundare, ci 
i de ruperea digurilor de ap rare în mai multe zone. Viitura prezint  un vârf 

secundar neglijabil, care s-a produs înaintea celui principal, de 736 cm, din 6 
martie ora 5. Viitura a avut o vitez  de propagare foarte mare, înregistrându-se 
urm toarele diferen e de timp dintre nivelurile maxime: 4 ore între Rahov i Sighet, 
13 ore între Rahov i Tiszabecs. Remarcabile sunt ecarturile de cre tere a 
nivelurilor de la cele de baz  la cele maxime. Astfel, amplitudinea cre terii la 
Rahov a fost de 410 cm, la Sighet de 535 cm, iar la Tiszabecs de 866 cm. Timpii de 
cre tere au fost mai mari decât cei obi nui i pentru bazine hidrografice de 
asemenea m rime, deoarece ploaia a c zut în trei valuri succesive. La Rahov a fost 
atins nivelul maxim dup  46 ore, la Sighet dup  51 ore, iar la Tiszabecs dup  56 
ore.

Tabel nr.1. Elemente ale viiturii de pe râul Tisa 

Sta ia
hidrom.

Hbaz
(cm)

Data, 
ora

Hmax 
(cm)

Data, 
ora

Ecart 
(cm)

T.cre t.
(ore)

T. prop. 
(ore)

Rahov 165 3.03-18 575 5.03-16 410 46  
Sighet -50 3.03-17 485 5.03-20 535 51 4 
Tiszabecs -130 3.03-21 736 6.03-5 866 56 13 

Activitatea de prognoz . Serviciile hidrologice din Ucraina, România i
Ungaria au elaborat avertiz ri i prognoze în vederea predic iei fenomenelor 
periculoase i diminu rii riscurilor. În prima faz  a desf ur rii evenimentelor, 
imprecizia unor previziuni asupra cantit ilor de ploaie nu a f cut posibil
elaborarea unor prognoze ploaie-scurgere. Dup  ce a început propagarea undelor 
de viitur  pe cursurile superioare ale râurilor au fost utilizate rela ii de regresie 
numeric  liniare i nonliniare. Astfel de rela ii au fost folosite pentru propagarea 
viiturii de-a lungul Tisei, dar i pentru afluen ii mai importan i: Teresva, Vi eu, Iza, 
Tur etc. La Direc ia de ape din Nyiregyhaza a fost folosit cu succes modelul EJEL, 
care utilizeaz  leg turi liniare i neliniare pentru valori corespondente. Cu ajutorul 
acestui model au fost elaborate mai multe prognoze succesive pentru sec iunea
Tiszabecs:4 martie, ora 8,40: s-a bazat pe vârful de 395 cm produs la Rahov i a 
utilizat nivelurile existente la Sighet, Teceu i Hust; 5 martie, ora 0,00: deoarece 
ploaia nu s-a oprit, a doua prognoz  a prev zut un vârf de 650-700 cm, care s-a 
bazat pe al doilea vârf de la Rahov, de 470 cm, i pe prognoza vârfului maxim de 
480 cm a ucrainienilor; 5 martie, ora 12,00: au fost utilizate noile informa ii despre 
propagarea viiturii, pe baza c rora s-a prognozat nivelul de 700-740 cm; 6 martie, 
ora 0,00: s-a elaborat pe baza vârfurilor produse la Sighet i Teceu, predic ia fiind 
de 730 ±15cm. 
 Precizia prognozei s-a îmbun t it pas cu pas, astfel încât, cu 17 ore 
înainte, s-a prognozat un ecart de varia ie în care s-a înscris valoarea real . În final, 
abaterea prognozei fa  de vârful realizat a fost de 6 cm (736 cm, fa  de 730 cm). 
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 Reu itele în activitatea de prognoz , care au diminuat sensibil riscurile 
asociate i pagubele, se datoreaz  urm torilor factori: existen a unui control 
hidrometric bun al râurilor în toate cele trei ri; func ionarea unor sta ii automate 
pe unele râuri; schimburile de informa ii (date hidrometeorologice i prognoze) 
între cele trei ri. Avertiz rile meteorologice au, de obicei, o direc ie vest-est 
(direc ia dominant  a circula iei maselor de aer), iar cele hidrologice est-vest 
(direc ia propag rii undelor de viitur ); existen a lacurilor de acumulare pe unele 
râuri (Tur, Crasna); existen a digurilor longitudinale pe Tisa, Tur, Some , Crasna. 
 Totu i, având în vedere intensitatea fenomenului, s-au înregistrat pagube 
importante, în primul rând de-a lungul Tisei, dar i pe unii afluen i. De exemplu, pe 
teritoriul României au fost afectate 20 de localit i, din care, în mod deosebit, 
Reme i i Sighetu Marma iei. Au fost avariate sau distruse 268 locuin e, 320 anexe 
gospod re ti, 5 coli, 88 poduri i pode e, 19 km drumuri i osele etc. Valoarea 
total  estimat  a pagubelor a fost de peste 80 miliarde lei. 

Concluzii 

Pentru limitarea pagubelor materiale i a num rului de victime provocate 
de fenomenele climatice i hidrologice de risc, este necesar  o valorificare 
superioar  a informa iilor oferite de prognozele meteorologice i hidrologice. În 
acest sens, cooperarea dintre meteorologi i hidrologi trebuie s  fie cât mai strâns ,
rezultatele cele mai bune fiind ob inute pentru secven ele temporale specifice 
prognozelor de medie i scurt  durat . Studiul de caz analizat eviden iaz
necesitatea unei permanente amend ri a prognozelor pentru intervale de timp mai 
lungi cu cele de scurt i foarte scurt  durat .
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