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DEFICITUL PLUVIOMETRIC CA FENOMEN 
CLIMATIC DE RISC. SECETA DIN OLTENIA 

V. PLENICEANU, C. GOLEA 

ABSTRACT:- Pluviometric Deficit As A Climatic Risk Factor. Drought In 
Oltenia. The present paper aims at informing about the climatic risk factors, 
especially about the drought that affected Oltenia during the last years, drought 
that is closely related to the increasing tendency of global warming of the 
atmosphere. The first conclusion we reached was that the mean annual and 
monthly temperatures for summer months between 1990 and 2001 are higher then 
the averages for the last one hundred years. At the same time, the S.T.I. is much 
higher during the hot season of certain years than during any previous dry years; 
this indicator is even higher than the one registered during the most severe drought 
of the 20th century (1946 - 1947).There was registered a record number of days 
with the maximum S.T.I. higher than 66 days and drought was present even if the 
monthly amount of precipitation was close to the normal mean within many areas 
of Oltenia for the period in question. According to the analysis of the precipitation 
registered during this period (especially in 2000, the driest year), the conclusion 
we reached is that there were especially rain showers, the monthly amount being 
registered in 24 hours. So, there was not a uniform distribution of the precipitation 
during a month. Due to the poor atmospheric humidity and lack of precipitation, 
the thermal factor became decisive in maintaining the drought. The drought was 
registered in close relation with the increasing climatic instability at the planet 
scale as it resulted from the atmosphere synoptic analysis during critical hot 
periods, as well as during humid periods. At the same time, it is worth mentioning 
the strong impact of this phenomenon upon the area in question, taking into 
account the economic instability induced by the transition to a market economy. 
The material damages were considerable. 

1. Introducere 

De mai bine de o jum tate de secol, Planeta Terra este afectat  regional, de 
numeroase perturba ii ale fenomenelor atmosferice, toate datorate i explicate ca 
urmare posibil  a fenomenului de înc lzire global  a P mântului.  

Pe acela i fond, u or sesizat dar înc  nesubliniat, ultimul deceniu a 
„impus” pentru Oltenia o evolu ie a vremii diferen iat  fa  de perioadele 
calendaristice anterioare.  
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Astfel, în perioada 1992-2002, în Oltenia s-a manifestat i înregistrat o 
secet  accentuat  (1992-1994) asem n toare cu cea din anul 1946, i o secet
sever , mult mai puternic  dec t cea semnalat  la mijlocul secolului abia încheiat, 
înso it  de o canicul  deosebit , care a excelat în anii 2000-2002.  

La toate acestea s-a ad ugat fenomenul de împrim v rare timpurie, 
aproape în fiecare an, precum i cel de instalare timpurie a iernii.  

Pe aceste considerente, în Oltenia s-a instalat seceta cu toate formele sale 
de manifestare (pluviometric, termic etc.) i implicit cu toate efectele sale 
economico-sociale (calamitarea culturilor agricole, diminuarea surselor pentru 
alimentarea cu ap  etc.).

2. Date i metode utilizate

În analiza principalilor factori de mediu, în special cei meteorologici/ 
climatici, s-a procedat la consultarea tuturor fotogramelor satelitare cu situa ia
sinoptic  a regiunilor sud-est i central-europene, precum i corelarea acestora cu 
datele termice, pluviometrice i barice consemnate la sta iile meteorologice oltene. 
Prezen a situa iei respective a fost determinat  de starea sinoptic  general , care a 
produs acest fenomen în perioada analizat i s-a manifestat astfel: 

- în marea lor majoritate, fronturile atmosferice au str b tut Oltenia pe 
direc ia NV-SE, manifestându- i prezen a doar cu partea lor terminal ;

- poten ialul de precipitare al fronturilor atmosferice a fost cedat pe 
versan ii vestici i nordici ai lan ului montan carpatic, în timp ce pentru zonele 
sudice, i în acest caz, prin excelen  în Oltenia, precipita iile au fost extrem de 
reduse sau au lipsit complet; 

- datorit  raporturilor dintre grosimea maselor de aer rece i în l imea 
obstacolului montan, fronturile atmosferice nu au reu it s  traverseze spa iul 
muntos, doar în ceea de prive te componentele temperatur , presiune i vânt, în 
schimb nebulozitatea s-a diminuat i datorit  înc lzirii adiabatice a maselor de aer 
odat  cu coborârea pe versan ii sudici, precum i impactului cu masa de aer mult 
mai cald  prezent  în zonele din sudul Carpa ilor;

- totu i, în anumite situa ii, pu ine la num r, ciclonul Islandez care a 
p truns în Marea Mediteranean i ulterior s-a deplasat spre Oltenia ca un front 
cald a produs precipita ii pu ine sau chiar deloc, iar atunci când a p truns un front 
rece au c zut i câteva precipita ii, dar solul fiind supraînc lzit, nu s-a sim it efectul 
benefic al acestora. 

Perioada analizat  a fost cea cuprins  între începutul anului 2000 i pân
spre sfâr itul primului semestrul al anului 2001, caracterizat  printr-o evolu ie
intens  a secetei, asociat  cu o vreme deosebit de cald  care au generat pagube 
deosebite, mai ales în ramura culturilor agricole. 

Lipsa precipita iilor, concomitent cu desprim v rarea timpurie din anul 
2000, instalarea unui sistem termic accentuat canicular, când indicele de 
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temperatur -umiditate (ITU) a dep it valoarea de 66 unit i, în foarte multe zile la 
rând, a determinat ca vara anului 2000 s  fie cea mai secetoas  var  din ultima sut
de ani (vezi tabelul 1). Se observ  c  la toate sta iile meteorologice din Oltenia 
indicele temperatur -umezeal  a fost mai mare de 66 pe toat  perioada de var .

Tabel nr. 1. Num rul de zile cu valoarea indicelui de temperatur -umiditate (ITU) mai 
mare de 66 i indicele ITU maxim înregistrat în vara anului 2000. (Sursa: Centrul 

Meteorologic Regional, Craiova) 

Num rul de zile cu 
ITU > 66 

Valoarea ITU maxim 
înregistrat  în sezonul 

estival analizat 
(Anul 2000) 

Data lunar  înregistr rii
ITU maxim în sezonul 

estival analizat 
(Anul 2000) 

Sta ia
meteoro-

logic
Iunie Iulie Aug. Total Iunie Iulie Aug. Iunie Iulie Aug. 

Vf. Parâng 7 8 9 25 68,0 73,0 72,1 13 4 22 
Ob. Lotru 13 15 11 39 69,8 74,6 74,0 13 5 22 
Vf. Cozia 8 8 2 18 70,0 75,9 70,7 14 4 23 

Târgu Jiu 28 31 31 90 81,2 84,9 84,0 14, 22, 
23 5 21 

Apa Neagr  29 31 31 91 85,3 89,4 84,9 24 4 21 
Polovraci 24 26 31 81 82,2 81,1 81,8 24 5 21 
Rm.Vâlcea 29 30 30 89 81,7 84,8 83,5 23 4 22 
Dr. Tr. 
Severin 30 31 31 92 82,3 84,2 85,6 24 4 23 

Tg.Logre ti 27 30 31 88 80,7 83,8 81,2 24 25 23 
B lce ti 29 29 31 89 81,6 84,4 83,6 14 5 23 
Dr g ani 29 30 31 90 82,6 84,8 83,2 24 4 20 

Vânju Mare 29 31 31 91 80,8 85,6 82,7 14,15, 
25 25 22 

Bâcle  29 28 31 88 80,0 81,3 80,5 23 5 21 
Craiova 30 31 31 92 82,8 84,5 85,8 24 5 23 
Slatina 29 31 31 91 85,5 86,8 84,3 24 4 23 
Caracal 30 31 31 92 86,1 89,4 89,2 23 5 23 
B ile ti 30 30 31 91 82,0 84,5 83,8 23 5 23 
Calafat 30 30 31 91 82,8 87,4 85,5 25 4 23 
Bechet 30 31 31 91 83,8 89,7 87,8 23 5 23 

Indicele temperatur -umezeal  deosebit de ridicat, adesea între 78,0-88,0, 
atins la majoritatea sta iilor meteorologice, concomitent cu lipsa de precipita ii, a 
determinat i instalarea unor temperaturi pozitive deosebite, la nivelul termic de 
40-43o C, iar în data de 4-5 iulie au fost dep ite maximele lunii iulie, atinse în 
urm  cu 84 de ani (vezi tabelul 2). 
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Tabel nr. 2. Temperaturile maxime diurne înregistrate la sta iile meteorologice de pe 
teritoriul Olteniei în vara anului 2000 (Sursa: Centrul Meteorologic Regional, Craiova) 

Temperatura maxim
cea mai mic  înregis-

trat  în sezonul analizat 
(anul 2000) 

Temperatura maxim
înregistrat  în lunile 

sezonului estival 
analizat (anul 2000) 

Data înregistr rii
temperaturii maxime 
absolute din lunile 
Iunie-Iulie 2000 

Sta ia
meteo-

rologic

Iunie Iulie Aug. 

Nr
zile 
cu

ITU
>80

Iunie Iulie Aug. Iunie Iulie Aug. 
Vf.Parâng 18,5 20,4 21,6 0 24,0 27,0 27,4 23 4 22 
Ob. Lotrul 27,4 21,0 24,1 0 27,1 29,0 26,6 14 5 20 
Vf. Cozia 18,0 17,4 20,0 0 24,5 29,6 26,0 23 4 23 
Tg. Jiu 30.2 29,4 32,5 21 37,0 40,6 36,8 23 4 23 
Apa Neagr  29,4 33,2 32,4 25 36,4 41,8 38,6 23 4 21 
Polovraci 28,0 29,0 31,0 20 35,8 39,2 36,0 14 4 21 
RmVâlcea 29,5 32,5 32,5 16 36,4 40,6 37,6 23 4 22 
Dr. Tr. 
Severin 30,6 34,1 31,6 23 38,0 42,6 40,2 23 4 23 

Tg.Logre ti 29,0 32,2 30,8 10 35,6 40,0 38,0 14 4 23 
B lce ti 29,5 31,7 33,0 15 36,5 41,0 38,0 14 4 23 
Dr g ani 29,5 31,4 33,0 19 36,0 40,7 37,6 23 4 23 

Vânju Mare 30,1 34,1 33,5 28 37,5 42,4 38,5 14,
23 4 23 

Bâcle  30,5 32,5 33,5 11 37,2 40,0 38,6 23 5 23 
Craiova 29,4 34,0 33,2 28 36,4 40,5 38,0 23 4 23 
Slatina 30,4 32,0 33,4 29 36,8 41,0 38,0 23 4 23 

Caracal 30,5 33,5 32,3 51 37,5 42,3 39,5 23,
24 4 23 

B ile ti 31,4 36,0 33,0 25 38,7 43,1 40,2 23 4 23 
Calafat 30,8 35,6 33,1 33 38,0 43,2 40,7 23 4 23 
Bechet 30,0 34,5 33,2 43 38,5 43,0 40,0 23 4 23 

Aceast  situa ie termic  s-a instalat pe fondul extinderii Anticiclonului 
Azorelor peste Europa Central i de Sud. Acest câmp depresionar s-a instalat 
odat  cu venirea sezonului cald, situa ia din altitudine fiind asem n toare cu cea de 
la sol. În acest context depresiunea Islandez  a afectat doar nordul României, iar 
partea terminal  a acestor fronturi asociate traiectoriilor nordice nu au afectat decât 
nordul Olteniei (vezi fig. 1 i fig.2). Situa ia s-a amplificat i prin faptul c  dorsala 
Centrului baric Nord-African a determinat o depresiune termic  în regiunea 
Maghrebian i o alta în sudul Italiei. Deplasarea depresiunilor termice italice i
nord-vest africane peste Peninsula Balcanic  a afectat serios sud-vestul României i
implicit pe cel al Olteniei.  
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Fig.1.  Situa ia sinoptic  la sol în centrul i sud-estul Europei, în data 05.07.2000, ora 06:00 
GMT (dup  harta sinoptic  transmis  de Centrul Meteorologic Regional Craiova) 

Fig. 2.  Situa ia sinoptic  de altitudine desupra centrului i sud-estului Europei, în data 
05.07.2000, ora 06:00 GMT (dup  harta sinoptic  transmis  de Centrul Meteorologic 

Regional Craiova) 
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A a se explic  de ce precipita iile atmosferice au fost mai abundente în 
regiunile subcarpatice (Rm. Vâlcea – 113 mm, Tg. Logre ti – 146 mm) i cele de 
contact ale Piemontului Getic cu Câmpia Olteniei (Vânju-Mare– 115 mm), în 
compara ie cu unit ile joase de câmpie (Caracal – 46 mm, Slatina – 65 mm), din 
Lunca Dun rii (Bechet – 67 mm, Calafat – 77 mm), Piemontul Getic (Dr g ani – 
71 mm) sau unit ile depresionare (Tg. Jiu – 51 mm, Apa Neagr i Drobeta Turnu-
Severin – 65 mm).  

Seceta înregistrat  în vara anului de referin  – 2000 – se individualizeaz
i prin valorile lunare deosebit de sc zute (5-15% din cantit ile normale acestui 

teritoriu) care s-au înregistrat în iunie i august (4 mm fa  de 93 mm, in iunie la 
Tg. Jiu, 1,6 mm fa  de 42,1 mm, în august la Craiova) (vezi tabelul 3).  

Tabel nr. 3.  Precipita iile atmosferice c zute în vara anului 2000 în Oltenia 
(Sursa: Centrul Meteorologic Regional, Craiova) 

Precipita iile c zute în 
lunile de var  ale anului 

2000

Mediile precipita iilor lunare 
normale pentru sta ia 

meteorologic  luata în studiu 
Sta ia
meteo-

rologic
Iunie Iulie August 

Total 
precipit. 
c zute 

Iunie Iulie August 

Total 
precipita ii 

medii în 
sezonul
estival 

Vf.Parâng 29 52 14 95 124,1 132,1 114,2 370,4
Ob.Lotru 32 85 70 187 125,3 134,7 120,2 380,2
Vf. Cozia 5 32 21 58 119,4 124,6 122,5 366,5
Tg. Jiu 4 43 4 51 93,0 61,9 56,9 211,6
Apa Neagr  21 37 7 65 99,2 72,7 60,1 232,0
Polovraci 10 51 38 99 112,3 88,9 76,5 277,7
R. Vâlcea 4 83 26 113 86,9 98,0 69,4 354,3
Dr. Tr. 
Severin 7 53 4,6 65 72,5 49,3 38,2 160,0

Tg. Logre ti 24 58 64 146 72,3 49,5 43,6 165,4
B lce ti 22 58 17,2 97 87,5 53,3 46,4 187,2
Dr g ani 14 51 5,4 71 87,6 55,6 47,3 190,5
Vânju Mare 11 98 5,6 115 42,3 42,3 33,4 118,0
Bâcle  7 101 4 112 47,1 47,1 42,1 136,3
Craiova 12 64 1,6 78 51,4 51,4 42,1 144,9
Slatina 18 46 0,6 65 57,5 57,5 46,8 161,8
Caracal 16 27 3,1 46 53,8 53,8 39,9 147,5
B ile ti 27 62 3,1 92 45,0 45,0 39,0 129,0
Calafat 22 51 3,6 77 45,6 45,6 35,6 126,8
Bechet 29 33 5 67 46,6 46,6 37,9 131,1

Valorile precipita iilor înregistrate în iulie, la sta iile meteorologice din 
inuturile deluroase i de câmpie ale Olteniei, chiar dac  au avut valori apropiate de 

cele normale ale lunii, au devenit nesemnificative ca valoare ecologic i
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economic , i ca factor climatic i hidric de risc, în sensul c  acestea au avut 
caracter toren ial (vezi tabelul 4) determinat i de faptul c  s-au produs între dou
perioade de timp cu înc lziri deosebite la sol i temperaturi pozitive extreme ale 
aerului atmosferic, m rind astfel indicele evapotranspira iei.

Tabel nr. 4. Precipita iile maxime c zute în 24 de ore în vara anului 2000, înregistrate la 
sta iile meteorologice din Oltenia (Sursa: Centrul Meteorologic Regional, Craiova) 

Precipita iile maxime 
c zute în 24 h în lunile 
de var  ale anului 2000 

Data înregistr rii
precipita iilor 

maxime c zute
în 24 de ore 

Propor ia (%) 
precipita iilor maxime 
c zute în 24 de ore fa
de  cantit. total  lunar

c zut
Sta ia
meteo-

rologic
Iunie Iulie Aug. 

Maxim 
de

precip 
c zute în 
24 ore, 
din vara 

2000 Iun. Iul. Aug Iunie Iulie Aug 

Vf. Parâng 13,6 26,0 6,0 26,0 26 13 8 47 48 43 
Ob. Lotrul 14,0 40,0 23,0 40,0 26 13 8 44 47 33 
Vf. Cozia 3,0 29,0 10,0 29,0 29 13 8 60 91 48 
Tg. Jiu 3,0 32,0 1,6 32,0 29 13 8 75 74 40 
Apa Neagr  15,0 16,6 4,3 16,6 7 13 8 71 45 61 
Polovraci 6,9 41,0 32,0 41,0 7 13 8 67 80 84 
Rm.Vâlcea 1,0 56,0 18,6 56,0 30 13 8 25 67 72 
Dr. Tr. 
Severin 5,0 45,0 3,0 45,0 26 13 29 71 85 65 

Tg.
Logre ti 13,0 39,0 38,0 39,0 1 13 24 54 67 60 

B lce ti 16,0 39,0 9,0 39,0 1 13 24 73 67 52 
Dr g ani 5,8 28,0 5,0 28,0 27 13 29 41 55 93 
Vânju Mare 11,0 83,0 4,0 83,0 1 13 29 100 85 71 
Bâcle  7,0 77,0 4,0 77,0 1 13 8 100 77 78 
Craiova 10,0 56,0 1,0 56,0 1 13 24 83 88 63 
Slatina 7,0 32,0 0,6 32,0 1 13 29 39 72 100 
Caracal 8,0 22,0 2,4 22,0 30 13 8 50 81 77 
B ile ti 17,9 52,0 2,4 52,0 1 13 8 66 84 77 
Calafat 12,1 33,0 2,6 33,0 1 13 29 56 65 72 
Bechet 13,0 21,0 4,0 21,0 1 13 17 45 64 80 

De aceea indicele ITU foarte ridicat din aceast  perioad  a fost identificat 
pentru întreg sezonul estival, cunoscând faptul c riscul climatic devine evident 
peste aceast  valoare (respectiv, peste 66,0). Cum aproape 85% din num rul de 
zile a înregistrat un indice ITU cuprins între 66,0-79,9 (stare de alert  cu risc 
maxim deosebit), iar restul zilelor au avut indice de peste 80,0 este de la sine 
în eles c  în Oltenia riscul climatic ridicat a fost omniprezent. De aceea dezastrul 
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climatic instalat a afectat implicit ecosistemele agricole dar i activit ile umane 
(vezi tabelul 1). 

Deci, fenomenul climatic analizat denot  caracterul teritorial de anvergur
care s-a instalat înc  din toamna-iarna 1999/2000 iar dup  instalarea caniculei 
intense din vara anului 2000 seceta a fost i mai dezastruoas . Este de remarcat 
faptul c  în acest an s-a dep it “recordul” temperaturilor pozitive pentru luna iulie 
(+41,8o C  înregistrat  pe 05 iulie 1916 la Strehaia) cu 1,4o C la 05 iulie 2000, în 
sta ia meteorologic  din Calafat (+43,2o C) i care este cu 0,3o C mai mic  decât 
valoarea maxim  pentru luna iulie înregistrat  pe teritoriul României, la Giurgiu, 
+43,5o C. Caracteristic pentru luna iulie, canicula se instaleaz  in prima decad , iar 
data de 05 iulie 2000 nu constituie o surpriz  ca dat  calendaristic  pentru 
înregistrarea Tmax. abs. specific  lunii iulie. 

Zilele tropicale cele mai numeroase s-au înregistrat  în Câmpia Olteniei i
în Lunca Dun rii, precum i la contactul câmpiei cu Piemontul Getic, 
cvasitotalitatea i chiar totalitatea zilelor de var , 90-91 i chiar 92 de zile 
caniculare la Bechet, Calafat, B ile ti, Craiova, Vânju-Mare, Drobeta Turnu-
Severin, Slatina, dar i în Piemontul Getic i Subcarpa ii Olteniei, frecvent 87-89 
zile, dar i 90 de zile la Tg.-Jiu i 91 de zile la Apa Neagr i Dr g ani. De altfel 
datele de 4 i 5 iulie au fost zilele cu cele mai mari temperaturi în întreaga Oltenie, 
deseori acestea dep ind 40o C. Temperatura foarte ridicat  este ca un corolar al 
indicelui ITU maxim foarte ridicat (peste 80), înregistrat la toate sta iile
meteorologice de deal i câmpie din Oltenia, 

Forma iunile noroase de la sfâr itul decadei de ar i  au fost total 
ineficiente pentru a înl tura deficitul de umiditate din sol, mai ales c  precipita iile
maxime c zute în 13 iulie au avut caracter toren ial, caracterizat prin procentul 
foarte ridicat (frecvent 65-80%). La Vânju-Mare i Bâcle  s-a înregistrat întreaga 
cantitate din totalul precipita iilor c zute în iulie 2000. 

Reinstalarea caniculei în cea de-a doua jum tate a lunii iulie (culminat
între 22-26 iulie) a “pârjolit” i mai mult solul, calamitând în totalitate culturile 
agricole. Acela i fenomen s-a constatat i în august când, de i ploile au avut 
cantit i totale aproape normale, acestea au c zut într-o zi sau dou , ca apoi, la 
scurt  durat  s  se instaleze din nou seceta i vremea deosebit de c lduroas  (în 
toate zilele lunii august au fost temperaturi de peste 30o C). 

Intensitatea caniculei i prelungirea secetei pentru luna august s-a 
manifestat prin faptul c  indicele ITU a dep it 80,0, frecvent la câmpie i în zona 
de contact piemontan, în 13-15 zile. 

3. Efectele secetei 

Repetabilitatea i persisten a secetei din Oltenia a f cut ca deficitul 
pluviometric i canicula s  provoace un dezastru economic, în special în plan 
agricol.
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Astfel, nu a existat cultur  agricol  care s  nu fie calamitat  în jude ele 
Mehedin i, Dolj, Olt i Teleorman (culturile de porumb au fost calamitate în 
procent de peste 95%, iar cele de leguminoase de câmp, soia i fasolea, în 
totalitate). Cele doar câteva sute kg tiule i ob inute pe ternurile cultivate cu 
porumb confirm  amploarea dezastrului. 

Planta iile de pomi fructiferi i vi -de-vie ca i fâne ele i p unile
naturale au suferit la fel de mult ca i culturile cerealiere sau tehnice. Efectul a fost 
sim it i asupra produc iilor animaliere (îndeosebi în gospod riile popula iei).

Sc derea nivelului apelor freatice i diminuarea dramatic  a rezervelor 
subterane de ap  din localit ile de câmpie sau de deal, secarea fântânilor, a multor 
râuri i a acumul rilor de ap  de pe râurile amenajate, s-a repercutat asupra 
aprovizion rii cu ap  potabil  a popula iei i închiderea uzinelor hidroelectrice 
locale, iar hidrocentralele Por ile de Fier au fost nevoite s  produc  în regim de 
avarie.

Zecile de miliarde de lei alocate de Guvern au acoperit o mic  parte din 
efectele dezastrului, amintind c  numai în jude ul Dolj i Olt pentru reînfiin area 
culturilor s-au cheltuit peste 20 mii miliarde lei, dar efectul secetei din anul urm tor
2001 a ar tat c  riscurile ecologice i economice impuse de acest fenomen climatic 
– seceta, sunt foarte serioase, atr gând aten ia tuturor, i mai ales organismelor 
guvernamentale asupra necesit ii reinvestirii în sistemele de iriga ie existente. 

Concluzii 

Prezen a secetei îndelungate a fost determinat  de starea sinoptic
general , care s-a manifestat prin fronturi atmosferice terminale, diminuându-se 
nebulozitatea, accelerând înc lzirea adiabatic  a maselor de aer i p trunderea 
sporadic  abia sim it  a maselor ciclonale islandeze. De aceea, deficitul 
pluviometric din Oltenia, canicula prelungit , au constituit fenomene climatice de 
risc cu implica ii foarte serioase în mediul geografic. La baza analizei datelor 
sinoptice pentru perioada ultimului deceniu, s-au eviden iat mai multe tipuri de 
situa ii sinoptice, care prin repetare i persisten  au men inut i accentuat în 
Oltenia acest fenomen climatic de risc. 

Lipsa precipita iilor, instalarea unui sistem termic accentuat canicular, în 
foarte multe zile la rând, a determinat ca vara anului 2000 s  fie cea mai secetoas
var  din ultima sut  de ani, când la toate sta iile meteorologice din Oltenia indicele 
temperatur -umezeal  a fost mai mare de 66 pe toat  perioada de var . Seceta 
înregistrat  în vara anului de referin  – 2000 – se individualizeaz i prin valorile 
lunare deosebit de sc zute (5-15% din cantit ile normale acestui teritoriu) care s-
au înregistrat în iunie i august. S-au identificat trei st ri de risc climatic:stare de 
alert  cu risc maxim deosebit, stare de risc climatic deosebit de ridicat i stare de 
risc climatic ridicat.
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Dezastrul economic, în special în plan agricol, a fost foarte ridicat (nu a 
existat cultur  agricol  – cerealier , de plante tehnice, viticole, pomicole – care s
nu fie calamitat , Efectul a fost sim it i asupra produc iilor animaliere ca i asupra 
rezervelor de ap i aprovizion rii cu ap  potabil  a popula iei.

BIBLIOGRAFIE

1. B lan V., Ionescu S., â tea N., Banciu D., Marinic  I. (1984), Studiu statistico-
sinoptic asupra precipita iilor abundente în Oltenia, Probleme ale re elei 
meteorologice, INMH, Bucure ti.

2. Bogdan, Octavia (1992), Asupra no iunilor de “hazarde”, “riscuri” i “catastrofe” 
meteorologice/climatice, Studii i Cercet ri de Geografie, XXXIX, Edit. Academiei 
Române, Bucure ti.

3. Bogdan, Octavia (1999), Principalele caracteristici climatice ale Câmpiei Române, 
Comunic ri de Geografie, vol. III, Edit. Universit ii, Bucure ti.

4. Bogdan, Octavia, Niculescu, Elena (1999), Riscurile climatice din România, Academia 
Român , Institutul de Geografie, Bucure ti.

5. Ciulache, S., Ionac, Nicoleta (1995), Fenomene geografice de risc, Edit. Universit ii
Bucure ti.

6. Iano i, I. (1994), Riscul în sistemele geografice, Studii i Cercet ri de Geografie, XLI, 
Editura Academiei, Bucure ti. 

7. Ion-Bordei, E. (1983), Rolul lan ului alpino-carpatic în evolu ia ciclonilor 
mediteraneeni, Edit. Academiei R.S.R., Bucure ti.

8. Pop, C.C. (2001), Starea teoretic  a no iunii de risc geographic – Definire i tipologie, 
Studia Universitatis Babe -Bolyai, Geographia, nr. 2, Cluj-Napoca.

9. Schulz, E., Fleischer, K. (2002), Risk and landscape changes, în volumul Riscuri i
catastrofe, Editor Sorocovschi, V., Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca. 

10. Sorocovschi V. (2002), Riscurile hidrice, în volumul Riscuri i catastrofe, Editor 
Sorocovschi, V., Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca. 

11. Surdeanu, V. (2002), Gestionarea riscurilor - o necesitate a timpurilor noastre, în 
volumul Riscuri i catastrofe, Editor Sorocovschi, V., Casa C r ii de tiin , Cluj-
Napoca.

12. Z voianu, I., Dragomirescu, S. (1994), Asupra terminologiei folosite în studiul 
fenomenelor naturale extreme, Studii i Cercet ri de Geografie, XLI, Edit. Academiei, 
Bucure ti.

13. *  *  *  (1990-2002), Buletinele Meteorologice, INMH Bucure ti.


