
RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Fenomene i procese climatice de risc 

95

VALUL DE C LDUR  DIN OLTENIA  (IUNIE 2007) 
I EFECTELE INDUSE 

I. MARINIC

 ABSTRACT. - The Heat Wave of Oltenia (June, 2007) and the Induced 
Effects.In this paper we analyse the evolution of the heat wave which affected 
Romania from 17th  to 30th  of June 2007. his was the most intense heat wave of 
June in the last 69 years and also with the longest duration in the whole period of 
systematic meteorological observations have been made in our country (the “peak” 
of the heat wave was reached on 26th of June 2007). This heat wave has affected 
most of the country-especially the south and east-but in the north-west and in the 
mountain area the effects were minimal.  The absolute maximum temperatures of 
June were reached and exceeded at many meteorological stations in various areas 
of Romania. This reveals an important step in the evolution of the temperature of 
June, that, in the context of global climate warming has an crucial 
signification.This wave-that in its evolution had consequences in all fiels-has 
particularly affected the Balkanic Peninsula.This paper is of great use to 
climatologists, metorologists, students who are trying to achieve a Master or a 
Doctor degree and to those who are interested in climatology in general. 

Key-words: heat wave, draught, Dog Days, ITU thermal comfort index. 

1. Introducere.

 Luna iunie este prima lun  calendaristic  de var i se caracterizeaz  în 
general printr-o alternan  de zile însorite i c lduroase când de multe ori valorile 
maxime de temperatur  trec de 30°C, înregistrându-se zile tropicale i uneori  nop i
tropicale. Înc lzirile masive în luna iunie, ca i valurile de c ldur  de intensitate 
mare, sunt mai pu in frecventa decât în iulie i august i în general aceast  lun  este 
apreciat  ca fiind cea mai instabil  lun  a anului. Cu toate acestea au existat 
excep ii în unii ani când luna iunie a fost deosebit de c lduroas i secetoas , iar 
maximele termice ai dep it 40°C, înregistrându-se chiar i 42°C în sud-vestul 
României. Un astfel de an a fost i anul 2007 când în intervalul 22-26.VI.2007 
intensitatea valului de c ldur  a atins 42°C în Oltenia (în localitatea Cujmir din jud. 
Mehedin i, la ora 1610 în data de 26.VI.2007, termometrul de la postul pluviometric 
a indicat 42.0°C, conform procesului verbal de predare a turei din data de 
26.06.2007 de la S.G.A. Mehedin i din Dr. Tr. Severin). O valoare apropiat  de 
42°C s-a înregistrat în Muntenia, 41.9°C la Giugiu, care este acum noua maxim
absolut  a lunii iunie pentru aceast  sta ie meterologic .
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În literatura de specialitate se arat  c  în secolul trecut, în luna iunie o 
singur  dat  temperatura aerului în România atins 42°C i anume la data de 
29.VI.1938 la Oravi a s-a înregistrat, 42.0°C ceea ce constituie pân  ast zi,
valoarea maxim  absolut  a acestei luni (Bogdan i Niculescu, 1999; Marinic ,
2006, 2007). Valori maxime absolute de temperatur  40°C la sta iile
meteorologice, în iunie în secolul trecut, exceptând pe cea de la Oravi a doar la 
dou  sta ii meteorologice s-au înregistrat i anume la Bucure ti Filaret 40.3°C i la 
Giurgiu 40.0°C. În luna iunie, în România, se întâlnesc importante contraste 
termice i pluviometrice Astfel la data de 13.VI.1950 la Întorsura Buz ului s-a 
înregistrat cea mai sc zut  temperatur  minim  dintr-o lun  de var i anume -
2.7°C, iar la Gheorghieni -2°C i la Bucure ti +4.2°C la aceia i dat . Alte valori 
sc zute de temperatur  înregistrate recent au fost: 0°C minima de temperatur  din 
data de 1VI.2006 de la Miercurea Ciuc, iar în data de 10.VI.2005 în Oltenia s-au 
înregistrat urm toarele minime de temperatur : -1.6°C la Parâng, -1.0°C la Obâr ia
Lotrului, +3.2°C la Bâcle , +3.8°C la Tg. Logre ti, +4.0°C la Rm. Vâlcea, +4.4°C 
la Dr g ani i Calafat, +5.0°C la Craiova i B ile ti care sunt valori caracteristice 
toamnei sau începutului lunii aprilie.  

Marea variabilitate neperiodic  a precipita iilor i advec iilor relativ 
frecvente de aer cald determin  în Câmpia Olteniei, fenomene de usc ciune relativ 
frecvente, iar în unii ani, usc ciunea i seceta din iunie compromite i afecteaz
grav culturile agricole ca de exemplu în iunie 2007. 

2. Canicula intens i seceta din luna iunie 2007 
Ultima parte a lunii mai 2007 (în perioada când în Parlamentul României 

se discuta luarea unor m suri pentru combaterea efectelor secetei), a adus 
precipita ii în cea mai mare parte a rii. Acestea au fost semnificative în multe 
areale i au întrerupt situa ia de secet , dar pentru scurt timp pentru c  în a doua 
parte a lunii iunie 2007, începând cu data de 18 iunie 2007, un val intens de c ldur
a afectat toat ara.

În data de 17.06.2007 la ora 12 UTC, deasupra Europei în troposfera inferioar
era prezent  o vast  arie ciclonic  de origine Islandez , al c rei talveg era extins peste 
Oceanul Atlantic i Vestul Europei pân  în nordul Africii, ceea ce determina pentru cea 
mai mare parte a continentului o circula ie atmosferic  de tip cT (continental tropical), 
care transporta spre ara noastr  un aer cald i uscat (fig. 1). În acest moment s-a ini iat 
p trunderea aerului deosebit de cald spre ara noastr .

 3. Evolu ia valului de c ldur

Valorile maxime de temperatur  ale lunii iunie au fost înregistrate în data 
de 26.VI.2007 când i intensitatea valului de c ldur  a fost maxim .
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Indicele de temperatur  umezeal  (ITU) a atins i dep it valoarea critic
de 80 de unit i.
 În data de 26.06.2007 în jude ul Dolj s-au înregistrat cele mai mari valori 
maxime de temperatur  din Oltenia: 38.6°C la Craiova, 41.1°C la B ile ti i Bechet 
i 41.3°C la Calafat. În jude ele Teleorman i Giurgiu canicula a fost i mai intens

astfel maxim  termic  a lunii iunie 2007 a fost 41.6°C la Turnu M gurele i la 
Giurgiu 41.9°C (s-au mai înregistrat 41.3°C la Zimnicea i 40.5°C la Alexandria, 
40.0°C la Videle), iar în Mehedin i la Cujmir 42.0°C, ceea ce arat  intensitatea 
excep ional  a acestui val de c ldur  (tabelul 1 i fig. 1). 
 Pentru sta iile meteorologice din jude ul Dolj aceste valori au devenit 
valori maxime absolute ale lunii iunie i au întrecut cu mult valorile maxime
înregistrate în iunie 2000, când canicula a fost intens i s-a înregistrat pe 
perioade întinse de timp. 

Tabel nr. 1. Valori maxime de temperatur  (°C)  înregistrate în Oltenia  
în intervalul 17-30 iunie 2007. 

DataSta ia meteorologic
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Craiova 29.5 31.2 32.4 33.8 31.5 33.3 34.3 31.6 34.5 38.6 32.3 28.1 28.8 29.7 
B ile ti 31.0 32.6 34.1 35.0 33.4 36.6 37.7 33.7 36.3 41.1 34.0 28.4 30.3 31.1 
Bechet 32.0 32.2 34.1 34.0 34.1 35.1 37.3 33.3 37.3 41.1 34.4 28.8 29.8 30.3 
Calafat 31.1 33.0 33.8 35.2 33.8 36.2 36.5 33.9 36.2 41.3 32.9 27.4 29.7 31.2 
Tg. Jiu 31.3 30.0 32.8 32.5 30.8 32.2 31.6 30.4 31.4 34.8 30.9 27.5 27.2 28.0 
Apa Neagra 30.0 29.8 32.4 32.0 30.4 32.0 31.2 30.2 30.8 33.2 29.8 26.2 26.4 27.0 
Polovragi 27.8 26.4 30.0 29.1 27.1 28.9 29.2 28.3 28.9 32.1 27.2 25.3 24.9 23.1 
Tg. Logre ti 29.0 29.4 30.6 31.5 30.2 30.8 31.5 29.6 31.8 35.2 29.0 26.0 25.7 27.0 
Dr. Tr.Severin 29.7 31.3 32.9 33.7 32.2 34.1 34.1 31.9 35.4 39.1 31.3 27.4 28.9 30.5 
Bâcle  28.8 29.6 31.3 31.7 30.8 32.2 32.8 30 32.6 38.6 29.5 25.3 27.0 27.6 
Halânga 30.0 31.0 31.6 33.0 30.7 33.2 33.4 31.3 33.5 38.3 30.5 27.3 28.0 29.5 
Slatina 29.7 31.2 33.1 33.0 31.9 33.1 34.4 32.1 34 38.5 32.4 29.4 28.9 29.7 
Caracal 30.0 31.0 33.0 33.4 32.3 33.9 35.2 32.3 34.8 39.7 33.6 29.6 29.2 30.2 
Rm.Vâlcea 30.4 30.0 32.5 32.0 30.1 31.8 33.2 31.4 31.9 35.6 30.3 26.8 27.0 27.2 
Dr g ani 29.7 30.2 32.3 33.1 31.2 31.5 32.5 30.6 32.8 37.1 31.0 27.1 27.1 28.6 
Voineasa 27.3 27.6 28.4 27.7 28.5 30.4 25.0 28.0 28.2 32.5 25.0 22.2 22.4 22.2 
Ob. Lotrului 20.6 22.5 22.0 22.0 24.0 22.5 21.5 20.0 24.5 26.6 19.3 14.6 16.0 17.0 
Petro ani 26.8 27.0 27.6 28.4 28.2 28.6 26.6 25.6 28 31.4 24.8 22.4 22.4 25.4 
Parâng 19.5 20.3 20.5 21.8 19.7 22.5 20.6 19.2 21 23.5 18.7 16.3 15.7 15.4 

Pentru luna iunie valoarea maxim  absolut  pentru întrega ar  este 42.0°C 
înregistrat  la data de 29.VI.1938 la Oravi a.

Pentru Oltenia consemn m c  în data de 26.06.2007, la postul pluviometric 
Cujmir, din jude ul Mehedin i, s-a înregistrat valoarea termic  maxim  de 42.0°C, 
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valoare egal  cu maxima absolut  a lunii iunie pe ara i neînregistrat  în Oltenia 
pân  la aceast  dat  (acestei valori nu i s-a acordat aten ia cuvenit  fiind m surat
la un post pluviometric i nu la o sta ie meteorologic 1, dar condi iile de m surare 
sunt identice cu cele de la sta iile meteorologice obi nuite i opinia noastr  este c
poate fi considerat  ca valoarea maxim  absolut  a lunii iunie pentru Oltenia i
deci un nou record climatic pentru luna iunie în Oltenia). 

Fig. 1. Situa ia sinoptic  la sol, câmpul de geopoten ial  la nivelul suprafe ei izobarice de 
500 hPa i topografia relativ  TR 500/1000 hPa, în data de 17.06.2007 ora 12 UTC, la 

momentul ini ierii valului de c ldur . (dup  Karten Archiv). 

Pentru sta iile meteorologice din jude ul Dolj aceste valori au devenit 
valori maxime absolute ale lunii iunie i au întrecut cu mult valorile maxime 
înregistrate în iunie 2000, când canicula a fost intens i s-a înregistrat pe perioade 
întinse de timp. Pentru luna iunie valoarea maxim  absolut  pentru întrega ar  este 
42.0°C înregistrat  la data de 29.VI.1938 la Oravi a. Pentru Oltenia consemn m c

1 Chiar i valoarea termic  maxim  absolut , în aer, pentru întreaga ar  de 44.5°C, înregistrat , în 
B r gan, la data de 10.VII.1951 la ferma Ion Sion din Comuna Râmnicelu jude ul Br ila, a fost 
contestat  la vremea respectiv  (din motivul c  sta ia meteorologic  era particular ), dar pentru c i
la alte dou  sta ii meteorologice, Amara-Slobozia i Valea Argovei s-au înregistrat valori termice 
maxime în aceia i zi egale cu 44.0°C, aceasta a fost omologat  ca valoare maxim  absolut .
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în data de 26.06.2007, la postul pluviometric Cujmir, din jude ul Mehedin i, s-a 
înregistrat valoarea termic  maxim  de 42.0°C, valoare egal  cu maxima absolut  a 
lunii iunie pe ara i neînregistrat  în Oltenia pân  la aceast  dat  (acestei valori nu 
i s-a acordat aten ia cuvenit  fiind m surat  la un post pluviometric i nu la o sta ie
meteorologic , dar condi iile de m surare sunt identice cu cele de la sta iile
meteorologice obi nuite i opinia noastr  este c  poate fi considerat  ca valoarea 
maxim  absolut  a lunii iunie pentru Oltenia i deci un nou record climatic pentru 
luna iunie în Oltenia).  

Fa  de perioada canicular  din iunie 2000, valorile maxime din iunie 
2007, sunt cu 3-4°C mai mari. Reamintim c  cele mai mari valori maxime de 
temperatur  ale lunii iunie 2000, înregistrate în Oltenia au fost: 38.5°C la Bechet în 
data de 23.06.2000, 38.0°C la Calafat în data de 23.06.2000, 38.7°C la B ile ti în 
data de 23.06.2000, 36.4°C la Craiova în data de 23.06.2000, 37.5°C la Caracal în 
datele de 23 i 24.06.2000, 36.8°C la Slatina în data de 23.06.2000, 37.5°C la 
Vânju Mare, în jude ul Mehedin i, în data de 23.06.2000, 37.2°C la Bâcle  în data 
de 23.06.2000, 37.4°C la Halânga, în jude ul Mehedin i, în data de 23.06.2000, 
38.0°C la Dr. Tr. Severin în data de 23.06.2000, 37.0°C la Tg. Jiu în data de 
23.06.2000 (Marinic , 2005, 2006). 

Fig. 2. Câmpul termic la nivelul suprafe ei izobarice de 850 hPa, în data de 
17.06.2007 ora 12 UTC, la momentul ini ial al valului de c ldur . (dup  Karten Archiv). 

Valorile maxime lunare de temperatur  din iunie 2007 sunt caracteristice 
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valului climatic natural de c ldur  care apare în prima parte a lunii iulie. Prin 
umare putem consemna c  valul de c ldur  din luna iunie 2007 a fost de intensitate 
excep ional , iar c ldura verii (caracteristic  lunii iulie) s-a instalat cu dou
s pt mâni mai de vreme. Valurile de c ldur  din luna iunie de mare intensitate (în 
care s-au înregistrat valori maxime de peste 40°C), în secolul trecut s-au produs cu 
frecven a de 1 pe secol.  

Ca urmare a înc lzirii climatice globale, frecven a acestora în luna iunie 
poate deveni chiar de 2-3 pe deceniu, ceea ce înseamn  o cre tere de 20 ori fa  de 
secolul trecut. Acesta este un important indiciu al schimb rilor climatice, la nivel 
regional, în plin  desf urare actual pe toat  planeta. 

4. Situa ia sinoptic  la sol în data data de 26.06.2007 
La momentul producerii fazei maxime a valului de c ldur  situa ia sinoptic

deasupra Europei, prezenta Ciclonul Islandez cu centrul pozi ionat în sudul Peninsulei 
Scandinave (fig. 3 i 4) i cu un talveg extins pân  în nordul Africii. 

În troposfera inferioar  pentru România circula ia aerului era predominant 
vestic , iar în altitudine (la nivelul 500 hPa) sud-vestic  de tip continental tropical .

Fig. 3. Situa ia sinoptic  la sol i cea din altitudine la nivelul de 500 hPa, în data 
de 26.06.2007 ora 12 UTC, la momentul fazei maxime  a procesului de înc lzire a vremii 

din iunie 2007 (dup  KARTEN ARCHIV Karlsruhe). 

Acest tip de situa ie sinoptic  determin  o puternic  advec ie a aerului cald 
din nordul Africii peste sudul Italiei i Peninsula Balcanic  pân  în ara noastr .
Acest aer deosebit de cald i uscat p truns în România a determinat o puternic
înc lzire a vremii cu efectele citate mai sus. 

În altitudine faza maxim  a p trunderii aerului cald s-a realizat cu un 
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decalaj de aproximativ 6 în ore fa  de cea de la sol, dup  ce valorile maxime de 
temperatur  în stratul de aer de lâng  sol s-au atins, iar în l imea stratului de aer 
deosebit de cald a dep it 5000 m  (fig. 4). 

Dup  valorile termice ale aerului, din altitudine (25°C deasupra sud-estului 
Olteniei i Munteniei), putem spune c  intensitatea valului de c ldur  a fost 
excep ional .
 Totodat  în aceast  figur  se observ i ini ierea p trunderii unei mase de 
aer deosebit de rece dinspre nord-vestul Europei, p trundere care a continuat i a 
dislocat în 24-48 de ore masa de aer deosebit de cald  de deasupra României. 
Aceast  dislocare a fost asociat  cu fenomene meteorologice specifice acestor 
procese atmosferice: furtuni, intensific ri de vânt cu aspect vijelie, grindin , ploi 
toren iale pe areale restrânse.  

Fig. 4. Câmpul termic din altitudine la nivelul de 850 hPa, în data de 26.06.2007 ora 18 
UTC, la momentul fazei maxime  a procesului de înc lzire a vremii din iunie 2007 (la 

aproximativ 1500 m altitudine) (dup  KARTEN ARCHIV Karlsruhe). 

4. Consecin ele valului de c ldur

 Efectele induse de valul de c ldur  au fost multiple: afectarea masiv  a 
culturilor de porumb din sudul rii, un consum record de energie electric  (pentru 
sezonul cald) ca urmare a folosirii excesive a aparatelor de aer condi ionat, uscarea 
vegeta iei pe paji ti i deci afectarea sectorului zootehnic, persoanele cu probleme 
de s n tate afectate i înregistrea unor decese (30 de decese cauzate de canicul , la 
nivelul întregii ri), îngreunarea naviga iei pe Dun re, secarea fântânilor etc.  



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

102

Valorile maxime ale indicelui de confort temperatur  umezeal  (ITU) le-au 
dep it pe cele determinate  în iunie 2000, când au fost cuprinse între  între 82 la 
B ile ti i 86.1 la Caracal.  

În iunie 2007 cele mai mari valori ale indicelui de confort temperatur
umezeal  s-au semnalat la B ile ti (87.7) i Tg.Logre ti (85.5) (tabelul 2). 

Tabel nr. 2. Valorile maxime ale lui ITU înregistrate în Oltenia 
 în intervalul 17-30 iunie 2007. 

DataSta ia 
meteorologic 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Craiova 75.9 76.2 77.4 77.5 76.6 78 79.6 76.3 79.0 82.1 77.1 72.6 72.2 73.5 
B ile ti 78.5 79.5 80.1 81.3 81.4 83.9 84.6 80.3 83.5 87.7 80.2 74.2 75.1 75.1 
Bechet 76.9 78.0 78.3 78.9 78.7 80.5 82.3 77.2 81.0 83.5 78.8 73.7 72.9 74.3 
Calafat 76.3 77.6 78.1 78.5 78.5 81.6 82.0 77.6 80.9 83.4 83.4 72.3 72.3 74.8 
Tg. Jiu 76.4 75.9 76.9 77.2 75.9 79.4 78.4 75.8 77.1 79.1 76.3 72.3 71.4 73.5 
Apa Neagr  78.6 78.0 80.9 81.6 80.6 83.1 81.3 77.9 79.7 83.9 77.8 73.4 72.3 73.1 
Polovragi 77.2 75.7 79.5 79.0 76.9 77.2 79.3 77.5 79.5 82.8 77.2 73.3 70.8 71.0 
Tg. Logre ti 76.7 76.4 76.9 77.7 76.5 79.5 79.1 75.5 78.9 85.5 76.2 72.5 70.4 72.8 
Dr. Tr. Severin 75.5 76.7 78.1 77.8 76.8 80.5 79.3 76.3 80 82.5 76.4 72.0 72.2 73.6 
Bacle  74.1 74.7 76.1 77.3 78.4 76.8 79.2 75.5 77.7 81.9 74.2 70.2 69.9 69.9 
Halânga 75.6 77.1 76.9 78.5 77.3 79.4 79.3 77.0 79.6 84.0 76.3 72.1 71.2 74.0 
Slatina 76.3 76.6 77.7 77.5 76.7 78.6 79.8 76.3 78.5 81.8 77.2 73.8 72.1 73.2 
Caracal 76.6 77.4 78.2 78.0 76.8 79.2 80.1 76.1 78.9 82.1 78.0 73.9 71.9 73.1 
Rm. Vâlcea 77.3 76.2 78.3 77.1 76.3 79.3 80.2 76.9 77 80.9 76.3 72.6 72.0 72.2 
Dr g ani 75.6 75.7 76.4 77.1 75.8 77.8 78.5 75.3 77.6 80.9 76.1 73.0 70.6 72.4 

 Starea de alert  pentru persoanele fizice a fost prezent  în tot sudul i
aproape tot estul rii (fig. 5). 

Fig. 5. Valorile indicelui 
de confort termic  în data 

de 26.06.2007 ora 17 
OVR,. (dup  ANM). 
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Efecte negative au indus intensific rile de vânt care s-au produs în jude ele 
Gorj i Mehedin i spre sfâr itul dup  amiezei din data de 26.06.2006 (ruperi de 
arbori, distrugerea firelor de re ele electrice, smulgerea unor acoperi uri la Dr. Tr. 
Severin i Tg. Jiu). La Dr. Tr. Severin în câmpul vizual al sta iei meteorologice s-a 
observat, o tromb  deasupra apei Dun rii (cu durata de 15 minute). 

Concluzii
 Valul de c ldur  din  iunie 2007 a fost  mai intens decât cel din secolul 
trecut, având i un areal de extindere mai mare. Amplificarea secetei a dus la 
afectarea grav  a culturilor agricole, în mod special cultura grâului. Pagubele 
produse agriculturii de valurile de c ldur i seceta din vara anului 2007, au dus la 
scumpirea alimentelor i mai ales cre terea pre ului grâului de panifica ie de la 110 
€/ton  la circa 300 €/ton i în consecin  cre terea pre ului pâinii.  
 În luna iunie, toate culturile agricole i ,în generat, tot covorul vegetal, au 
cerin e maxime fa  de ap , de aceea seceta i valurile de c ldur  au efecte 
distructive grave. În evolu ia climatului Olteniei acest val de c ldur  marcheaz  o 
important  abatere fa  de limitele cunoscute din secolul trecut. 
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