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RISCUL IERNILOR CALDE ÎN ROMÂNIA  
(CU APLICA II LA  IARNA 2006-2007) 

OCTAVIA BOGDAN, I. MARINIC , N. RUSAN, 
SIMONA RUSU 

ABSTRACT. - The Risk Induced by the Warm Winters in Romania (Applied 
to the Winter of 2006-2007). Climate variability offers big surprises in the 
succession of seasons in this country. The past few decades have witnessed 
situations alien to the characteristics of Romania’s temperate climate. For 
exemple, the winter of 2006-2007, which according to the history of Romanian 
meteorological records appeared to be the warmest compared to other warm 
winters, such as the 1935-1936 and 1947-1948 ones. Local deviations topped 9ºC 
(the highest values being registered in the Cujmir-Calafat sector, south-west 
Oltenia). The very low quantities of precipitation, far below normal values, 
prefigured the drought of the coming year. What caused that situation were the 
North Atlantic Oscillations (NAO) that persisted for a long time, favouring the 
penetration of tropical (Saharian) heat waves, and hampering the fall of 
precipitation, a phenomenon assigned to global warming. If until 1960, warm 
winters might have occurred once in 10-15 years, after 2000 they would occur 
every 2-3 years. Were NAO to persist also in the future, there is the risk for warm 
winters to become increasingly more frequent in Romania. 

 România, ar  situat  la jum tatea distan ei dintre ecuator i pol, 
beneficiaz  de o clim  temperat  cu patru anotimpuri: dou  extreme – var  cald ,
uneori torid i iarn  rece, uneori geroas i dou  de tranzi ie – prim vara i
toamna, uneori blânde, alteori capricioase în care se întrep trund caracteristici ale 
celor dou  precedente.
 Situa ia este determinat  de pozi ia geografic  a rii pe glob, ceea ce face 
ca peste teritoriul ei s  se suprapun  secven ial, diferite tipuri de mase de aer 
advectate dinspre latitudinile tropicale i respectiv polare, care poart  cu ele „trena” 
fenomenelor meteo-climatice extreme, cu caracter de risc, ce nuan eaz  de la an la 
an aceast  clim  (Bogdan, 1994). 
 Pe de alt  parte, pozi ia României în sud-estul continentului i prezen a
barajului orografic al Carpa ilor, în contextul ac iunii principalilor centri barici 
europeni, conduc la dou  mari diferen ieri majore în cadrul climei rii i anume: 
continentale în regiunile de est, sud i sud-est i oceanice în cele de vest i centrale.  
 De asemenea, apropierea de Marea Mediteran  – important centru de 
ciclogenez i Marea Neagr , centru de reactivare a Ciclonilor Mediteraneeni, 
nuan eaz i mai mult clima teritoriului românesc, în mod deosebit pentru 
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sectoarele de sud-vest (influen e submediteraneene) i sud-est (influen e pontice, 
dar i submediteraneene). 
 Desigur, pe teritoriul României se remarc i sectoare climatice de 
tranzi ie, sau de interferen , cum sunt cele din partea central-sudic , dintre Motru, 
Olt i Arge , sau cele din nord-estul rii, dintre Bistri a i Siret (influen e
scandinavo-baltice), care accentueaz  situa iile de vreme sever  generate de 
Anticiclonul Est – European (Bogdan, 1980, Geografia României, I, Geografia 
Fizic , 1983) (Fig. 1). 

Toate acestea nuan eaz  clima României, dar predominante r mân 
influen ele continentale i cele oceanice separate i bine individualizate de barajul 
orografic carpatic, prin caracterul excesiv, uneori chiar semiarid în regiunile de est, 
sud i sud-est i moderat, uneori umed pentru regiunile din vest i centrale ale rii.

În general, iarna, teritoriul României este supus, mai ales influen elor
climatice est-continentale generate de Anticiclonul Est-European (mult timp 
confundat cu Anticiclonul Siberian).  

Fig. 1. Sectoarele cu influen e climatice (A) i tipurile de climat (B) din România. A: I,
oceanice; II, submediteraneene; III, de tranzi ie; IV, continental – excesive; V, scandinavo-
baltice; VI, pontice; B: 1, climat de munte; 2, climat de deal-podi ; 3, climat de câmpie; 4, 
climat de lunc , de delt , litoral.
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Acesta provoac  geruri puternice i fenomene climatice de rsic asociate 
severe, precum înghe , brum , polei, depuneri de ghea , iar în corela ie cu Ciclonii 
Mediteraneeni, ninsori bogate i viscole puternice.  
 De asemenea, vara, acest teritoriu este supus, în special maselor de aer cald 
tropical continental, nord-african sau asiatic, iar uneori oceanice, care genereaz  o 
alt  gam  de fenomene climatice severe, cu predominarea valurilor de c ldur
excesiv , canicular , precum i usc ciune i secete episodice.  
 Acesta ar fi tipul general al caracteristicilor celor dou  anotimpuri extreme. 
Fa  de acestea, îns , marea variabilitate a sistemului climatic perturb  mersul 
„normal” al climei provocând numeroase situa ii excep ionale, ie ite din comun, 
mai ales termo-pluviometrice, posibile în oricare anotimp i în special, în 
anotimpurile extreme.  
 În etapa contemporan  a crescut foarte mult variabilitatea sistemului 
climatic, cu deosebire pentru zona temperat  în care se include i România. 
Aceasta este o caracteristic  specific  a procesului de înc lzire global  care a dus la 
intensificarea circula iei generale a atmosferei i respectiv, la cre terea frecven ei 
acestor contraste termo-pluviometrice (Bogdan, Marinic , 2007).
 Ca exemplu cit m anul 2000 care s-a caracterizat prin:  

- exces de precipita ii în prima parte a anului în regiunile de nord-vest; 
- temperaturi deosebit de ridicate i secet  în a doua jum tate a anului, în 

regiunile sudice, sud-estice i estice; 
- maxima termic  a atins 43.5°C/5.VII.2000; 
- 42 de sta ii meteorologice din sudul României au înregistrat >40°C, 

dintre care, 18 au dep it 42°C. 
Tendin a secular  de cre tere a temperaturii este de 0.6°C (stabilit  pentru 

perioada 1860-1990), iar din 1976 pân  în prezent, aceast  tendin  a fost de trei ori 
mai mare. Din 1990 pân  în 2003, din cei 14 ani, în 11 s-au înregistrat cele mai 
mari temperaturi din ultimii 100 de ani.  

Cre terea temperaturii aerului se face, în special, pe seama temperaturilor 
lunilor celor mai reci, de iarn  (o alt  caracteristic  a înc lzirii globale), ceea ce a 
dus la reducerea contrastului termic dintre cele dou  anotimpuri extreme, iarn i
var .

Din anul 2000 pân  în prezent s-au succedat ierni calde cu treceri bru te de 
la iarn  la var , sau cu prim veri timpurii. Ca exemplu, cit m iernile:  

- iarna 2002-2003, care s-a prelungit pân  la 5.IV.2003, când s-a produs 
viscol care a format strat de z pad  de 20-30 cm, pentru ca la sfâr itul lunii aprilie 
s  se produc  valuri de c ldur  ceea ce au provocat înc lziri de 30-33°C încât vara 
s-a instalat brusc. Ca urmare, pe 3.V. 2003 s-au înregistrat 38°C la C l ra i i
Slobozia (Ivanovici i colab., 2003); 

- iarna 2004-2005, când în prima parte a intervalului, 5-11.I. s-au produs 
valuri de c ldur  care au determinat maxima absolut  de 22.2°C/8. I. 2005 de la 
Oravi a, pentru ca în luna urm toare, în intervalul 6-11.II., s  se produc  valuri de 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
I, N
r. 4
/ 2
00
7

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

100

frig care au determinat temperatura minim  absolut  a aerului de -36.2°C de la 
Întorsura Buz ului.

-iarna 2006-2007 a fost cea mai cald  iarn  în toat ara, dar mai ales în 
regiunile din sud-vest (Oltenia i Banat) unde frecven a aerului tropical este mai 
mare (influen e submediteraneene). 

De-a lungul secolului al XX-lea, ierni calde au mai fost în România, ca de 
ex.: 1920-1921; 1935-1936; 1947-1948; 1990-1991 etc.), din care s-au deta at 
iernile 1935-1936, 1947-1948, dar mai ales iarna 2006-2007, care a fost i cea mai 
cald . Astfel, dac  pân  în 1960 se producea o iarn  cald  la 10-15 ani odat , dup
anul 2000 se remarc  o cre tere a riscului iernilor calde care s-au produs la doi ani, 
odat , ca o consecin  a procesului de înc lzire global .

Din punct de vedere meteorologic, pentru a pune în eviden  acest fapt a 
fost analizat  în detaliu, iarna 2006-2007, considerat  cea mai cald  iarn  din 
istoria meteorologiei române ti, care s-a impus la nivelul rii prin numeroase 
caracteristici distincte.  

De asemenea, pentru a-i putea stabili pozi ia ierarhic  în scara de valori a 
iernilor calde, au fost analizate trei dintre cele mai calde ierni: 1935-1936; 1947-
1948 i respetiv 2006-2007, pentru care s-a urm rit modul lor de manifestare sub 
raport termic. Astfel, a fost efectuat  reparti ia spa ial  a valorilor temperaturilor 
medii din fiecare lun  de iarn  (decembrie, ianuarie i februarie, comparativ s-au 
f cut referiri i la luna martie) i apoi s-a calculat abaterea acestor temperaturi fa
de mediile multianuale pe o perioad  de un secol (1900-2000).  

Pe baza compara iilor acestor abateri fa  de a a-zisa „normal ” s-a putut 
stabili caracterul termic al acestei ierni i nuan ele regionale, modelate de 
influen ele climatice exterioare.  

Pentru iernile calde 1935-1936 i 1947-1948 au fost folosite datele i
h r ile prezentate în Buletinele lunare ale IMC; pentru iarna 2006-2007 s-au folosit 
datele înregistrate de Centrele Meteorologice Regionale, iar h r ile au fost 
construite de noi pe baza corela iilor cu altitudinea.

De asemenea, având în vedere faptul c  ianuarie este, de fel, luna cea mai 
rece din an i c  aspectul de iarn  cald  este dat, mai ales de aceast  lun , s-a 
folosit pentru compara ie i harta reparti iei valorilor medii multianuale publicat  în 
Atlas R.S. România (1972-1979) i actualizat  în Geografia României, I, Geografia 
Fizic . Analiza s-a f cut pe luni i pe ierni, comparându-se fiecare lun  de iarn  din 
cele trei ierni.

Din analiza efectuat  rezult  faptul c  toate cele trei luni de iarn  au fost 
mai calde decât normal, dar mai ales luna ianuarie. Pentru a se putea observa acest 
lucru, analiza s-a f cut pe luni i pe ierni, comparându-se fiecare lun  de iarn  din 
cele trei ierni luate în studiu.  

În decembrie 1935, temperaturile medii lunare au înregistrat valori 
cuprinse între 0° i 6°C în regiunile joase de câmpie, deal-podi i mun i scunzi, 
pân  la circa 1200 m altitudine. Cele mai mari valori, >3°C, s-au înregistrat în 
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sectoarele extreme de sud-est i de sud-vest, având o extindere mai mare în sud-est, 
unde arealul cu >4°C a acoperit sudul Basarabiei2 i jum tatea estic  a Dobrogei, 
iar în sud-estul extrem al acesteia s-au înregistrat i temperaturi mai mari, de 5-6°C 
(Fig. 2).

Fig. 2.Reparti ia temperaturilor medii lunare în decembrie 1935 

Fa  de mediile multianuale, abaterile pozitive ale acetora au fost de 2-3°C 
în  sud-est i de 1.5-2.2°C în sud-vest.  

De asemenea, se remarc  unele abateri pozitive importante i în unele 
depresiuni intramontane (Bra ov +0.3°C) i culoare de vale din Transilvania (Tg. 
Mure  pe Mure , cu + 4.0°C). 

În decembrie 1947, temperaturile medii lunare s-au caracterizat prin valori 
cuprinse între 0°C i >4°C în regiunile de câmpie, deal-podi i mun i scunzi pân
la circa 1000 m altitudine. Cele mai mari valori, de peste 3°C, s-au înregistrat în 
sud-estul Câmpiei Române i în Dobrogea, unde, în jum tatea estic , acestea au 
dep it 4°C, precum i în arealele Calafat – Drobeta – Turnu Severin i Jimbolia 
(Fig. 3). Cu cre terea altitudinii, valorile s-au redus, astfel încât au sc zut sub -
3.0°C la peste 2000 m altitudine. 

Fa  de mediile multianuale, abaterile pozive ale acestora au fost de 1.5-
2.0°C în est i de 1.5°C în vest. Se remarc , de asemenea, abateri pozitive în 
depresiunile intramontane (Bra ov +1.3°C) i culoare de vale (Blaj pe Târnava 
+3.9°C, Strehaia pe Motru +2.2°C).

2 La vremea respectiv , Basarabia f cea parte din România. 
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Fig. 3. Reparti ia temperaturilor medii lunare 
în decembrie 1947 

Fig. 4. Reparti ia temperaturilor medii lunare 
în decembrie 2006 

În decembrie 2006, temperaturile medii lunare s-au caracterizat prin valori 
medii lunare >3-5°C în Dobrogea i pe litoral, cele mai mari fiind în extremitatea 
estic  a Deltei Dun rii, precum i prin valori >3-4°C în sud-vestul Olteniei (Fig. 4).  
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Regiunile de câmpie s-au caracterizat pirn valori >2°C, iar cele de deal-
podi , prin valori de 1-2°C, în timp ce în regiunile montane, temperaturile au fost 
negative, cu valori < -5°C la circa 1800-2000 m altitudine.  

Comparativ cu mediile multianuale, abaterile pozitive înregistrate au fost de 
peste 2°C în extremitatea estic  (Sulina +5.1°C fa  de media multianual  de +2.4°C, 
ceea ce reprezint  o abatere pozitv  de 2.7°C) i de 3°C în cea sud-vestic  (Calafat 
+4.0°C comparativ cu media multianual  de +1.0°C ceea ce înseamn  o abatere 
pozitiv  de +3°C). Interesant este c , în unele regiuni muntoase mai înalte de 1500 m, 
s-au înregistrat local, valori pozitive, ceea ce a însemnat abateri importante (ex. la 
Parâng, media lunar  înregistrat  a fost de +0.3°C, iar cea multianual  de -3.7°C, de 
unde rezult  o abatere pozitiv  de +4.0°C, ceea ce reprezint  cea mai mare abatere 
pozitiv  înregistrat  în ar , în luna decembrie 2006). 

Comparând izotermele din toate cele trei luni decembrie, remarc m faptul 
c  pentru regiunile joase de câmpie, deal-podi i mun i scunzi pân  la 1000-1200 
m altitudine, cel  mai cald a fost în decembrie 1935, urmat de decembrie 2006 i
decembrie 1947.  

Pentru regiunile de munte s-ar p rea c  cel mai cald a fost decembrie 1935, 
urmat de decembrie 1947 i decembrie 2006. Avem o re inere pentru primele dou
luni, când sta iile de munte erau reprezentate doar de cea de la Vf. Omu/Casa 
Pe tera, care a fost folosit  la corela iile cu altitudinea. În schimb, înfiin area 
acestora dup  1960 a permis o detaliere i o precizie mai aprofundat  cu privire la 
regimul termic de iarn  din luna decembrie.  

În concluzie, consider m luna decembrie 2006 ca având din punct de 
vedere termic, o pozi ie intermediar , între celelalte dou  luni decembrie, 1935 i
1947. 

În luna ianuarie 1936, temperaturile au fost cele mai ridicate din 1857 
pân  la data respectiv , abaterile fa  de media multianual  fiind de 6-8°C (Buletin 
Meteorologic Lunar, 1936). 

În aceast  lun , temperatura maxim  a oscilat între +10.8°C la Giurgiu i
+9.2°C/26.I. la Casa Pe tera (1615 m) în Mun ii Bucegi, iar temperatura minim ,
între +0.3°C/14.I. la Balcic3 i -14.5°C/16.I. tot la Casa Pe tera. Din cauza 
temperaturilor ridicate, stratul de z pad  a atins doar 2 cm grosime i a durat numai 
o zi, încât nu s-a putut practica sporturile de iarn  (op. cit.).  

În aceast  lun , conform h r ii de reparti ie a valorilor medii lunare (Fig. 
5), temperaturile pozive au fost înregistrate pân  la circa 1800 m altitudine. 
Teritorial, izotermele respective cu valorile cele mai mari de +6° - +7°C, acopereau 
zona litoral i sud-estul Dobrogei, iar cea de +5°C se suprapunea peste jum tatea 
estic  a B r ganului i sudul Basarabiei în partea de est i peste partea central  a 
Câmpiei Banato-Cri ene. În cea mai mare parte a teritoriului de câmpie i de deal-
podi  din ar  care în mod normal corespunde izotermelor de -3°C, -4°C, s-au 

3 În perioada respectiv , Balcic f cea parte din România. 
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Fig. 5. Reparti ia temperaturilor medii lunare 
în ianuarie 1936 

înregistrat în aceast  lun  temperaturi de +3° - +4°C, ceea ce reflect  abaterile 
foarte mari fa  de media multianual . Chiar i în depresiunile intramontane, 
abaterile au dep it +7°C (Bra ov +2.5°C, comparativ cu media multianual  de -
5.2°C, de unde rezult  o abatere de +7.7°C). De asemenea, la altitudini de circa 
1500 m, pe rama intern  a Carpa ilor Meridionali, la P ltini , abaterea temperaturii 
medii a lunii ianuarie 1936 a dep it +5°C (media lunar  a fost de +0.8°C, iar 
media multianual  de -4.5°C, de unde rezult  o abatere de +5.3°C).  

În ianuarie 1948, temperaturile au fost, de asemenea, ridicate, dar arealul 
izotermelor, ceva mai restrâns (Fig. 6). La nivel de ar , luna ianuarie 1948 s-a 
caracterizat prin temperaturi pozitive pân  la 1000 m altitudine. 

Sub acest nivel, contrastele termice au fost mai accentuate decât în ianuarie 
1936. Maxima a atins valori de +17.8°C la Ada-Kaleh la 14.I. i la Turnu M gurele 
la 21.I., iar minima a fost de -22.6°C/3.I, la Bod i la Vatra Dornei, deci în 
depresiuni intramontane i -17.2°C la Vf. Omu (Buletin Meteorologic Lunar,
1948).  

Solul a fost acoperit cu strat de z pad , în special la munte, circa 4 zile, iar 
grosimea medie a acestuia a fost <10 cm, încât nici în aceast  lun  nu s-au practicat 
sporturile de iarn . Cele mai mari valori, >5°C, s-au produs în vest, în Câmpia 
Banato-Cri an , iar în sud, în Câmpia Burnasului, Câmpia Br ilei i jum tatea 
sudic  a Dobrogei, unde, la sud de Constan a s-au înregistrat i temperaturi >6°C 
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Fig. 6. Reparti ia temperaturilor medii lunare 
în ianuarie 1948 

(Fig. 6), ceea ce înseamn  abateri pozitve de 6-8°C. Asemenea abateri s-au 
înregistrat i în unele depresiuni submontane (Sibiu, unde media acestei luni a fost 
de +4.2°C, iar cea multianual  de 3.8°C, de unde rezult  o abatere de +8.0°C) i
intracarpatice (Bra ov: +2.3°C fa  de media multianual  de -5.2°C, de unde 
rezult  o abatere pozitiv  de +7.5°C; Întorsura Buz ului: +0.2°C fa  de -6.2°C, 
încât rezult  o abatere pozitiv  de +6.6°C). 

În ianuarie 2007, temperaturile pozitive, >3°C, au avut cel mai extins 
areal, acoperind regiunile de deal-podi i subcarpatice pân  la 400-500 m 
altitudine; izoterma de +4°C delimiteaz  în mare, Câmpia Român i Podi ul Getic 
de Subcarpa i, iar în vest, traverseaz  de la nord la sud, Câmpia Banato-Cri an
(Fig. 7). 

Cele mai mari temperaturi s-au înregistrat în Oltenia, unde au variat 
teritorial, de la +4°C în Subcarpa i pân  la >7°C în sectorul Cujmir-Calafat. A a de 
exemplu, la Calafat, media lunar  a fost de +7.9°C, iar media multianual  de -
1.8°C, de unde rezult  o abatere de +9.7°C, aceasta fiind cea mai mare abatere 
pozitv  înregistrat  pân  acum, în ar , în luna cea mai rece a anului, ianuarie.  

Demn de remarcat este i faptul c , abateri pozitve de >9°C s-au realizat i
în ulucul depresionar Giurgeu – Ciuc – Bra ov (Joseni +9.5°C i Miercurea Ciuc 
+9.1°C), precum i de >7°C în Depresiunea Bra ov (Târgu Secuiesc +7.5°C) i
Culoarul Mure ului (Alba Iulia, +7°C). Abateri pozitve fa  de media multianual
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Fig. 7. Reparti ia temperaturilor medii lunare 
în ianuarie 2007 

s-au înregistrat i în regiunile muntoase, de i mediile lunare au fost negative la 
altitudini de peste 1000 m (P ltini  +3.5°C, L c u  +3.2°C i Vf. Omu +2.2°C). 

Comparând sub raport termic, cele trei figuri (5, 6 i 7) rezult  c  ianuarie 
2007 a fost cea mai cald  lun  de când se fac observa ii meteorologice, mai ales 
pentru regiunile situate sub 1000 m altitudine i cu deosebire în regiunile joase de 
câmpie, de i la peste 1000 m altitudine, valorile medii lunare au fost negative: -1°C 
la P ltini  (1453 m), -4.0°C la Post varu (1799 m), -4.9°C la Vl deasa (1830 m) i
-8.6°C la Vf. Omu. Cu toate acestea, ninsorile au fost slabe, iar stratul de z pad
depus a atins grosimi de 20-50 cm (valorile mai mari fiind în regiunile denivelate, 
în v i i circuri glaciare (ex. la Bâlea-Lac), care îns  a durat cel mult o s pt mân ,
încât nu s-au putut practica sporturile de iarn  (decât cu mici excep ii).

În luna februarie din toate cele trei ierni analizate, temperaturile au fost 
mai mici decât în ianuarie, dar fa  de mediile mutianuale, toate au înregistrat 
abateri pozitive. Astfel, în februarie 1936, valori pozitive s-au înregistrat în 
Câmpia de Vest i în sudul României (+1, +3°C), precum i în Podi ul
Transilvaniei (>1°C), ceea ce a însemnat abateri pozitive de circa 2-2.5°C (Fig. 8).  

În februarie 1948, temperaturi pozitve >1°C s-au produs doar în 
extremitatea vestic  a rii i în sudul Câmpiei Române i >0°C în Dobrogea de 
Sud, ceea ce a însemnat abateri pozitive de 1-1.5°C (Fig. 9).  
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Fig. 8. Reparti ia
temperaturilor 
medii lunare 

în februarie 1936 

Fig. 9. Reparti ia
temperaturilor 
medii lunare 

în februarie 1948 

Cele mai ridicate temperaturi s-au înregistrat în februarie 2007, ca o 
prelungire a procesului de înc lzire din luna ianuarie. Acum, temperaturile pozive 
>0°C acoper  toate regiunile extracarpatice, sud-vestul i vestul României 
beneficiind de valori >4-5°C (Fig. 10), ceea ce a însemnat abateri pozitive fa  de 
media multianual  de 3-5°C. Abateri pozitive importante s-au produs i în 
depresiunile intramontane (Miercurea Ciuc +4.3°C i Joseni +5.4°C), precum i în 
regiunile muntoase (P ltini  +3.3°C, Vl deasa +2.7°C, L c u  +1.7°C, Vf. Omu 
+1.9°C etc.). 
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Fig. 11. Indicele de împrim v rare în Oltenia,  
prim vara 2007. 

Fig. 10. 
Reparti ia

temperaturilor 
medii lunare 

în februarie 2007 

Valorile pozive ale lunii februarie, care s-au men inut destul de ridicate, au 
înt rit aspectul de iarn  cald  pentru iarna 2006-2007, nu numai prin temperaturile 

realizate, cât i prin durata 
acestora. Ele s-au 
prelungit i în luna martie 
2007, încât a avut loc o 
prim var  foarte timpurie 
care s-a instalat înc  din 
prima decad  a lunii 
februarie. Astfel, indicele
de împrim v rare calculat 
pentru Oltenia, unde 
temperaturile au fost cele 
mai ridicate în toate cele 
trei luni de iarn , a avut 
valori de 200-350°C, 
duble fa  de normal (Fig. 
11), ceea ce a determinat 
începerea perioadei de 
vegeta ie foarte de 
timpuriu. A a de ex., 
migdalul a înflorit la 21 
februarie, caisul la 1 

martie, piersicul la 17 martie etc. De asemenea, mul i arbori spontani au înflorit în 
jurul datei de 21 februarie, iar salcia a avut un ciclu vegetativ aproape continuu, 
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Fig. 12. Reprezentarea schematic  a fazei pozitive a Oscila iei
 Nord-Atlantice (www.roxanabojariu.tripod.com)

ceea ce a justificat caracterul cald i secetos al acestei ierni, constituind preludiul 
secetei din vara acestui an. Situa ia a fost asem n toare i în capital , unde în luna 
ianuarie au înflorit, local, unele specii de trandafiri (ex. în curtea Institutului de 
Geografie, în cimitirul Belu .a).

Cauzele acestei ierni calde pot fi explicate în dou  moduri. 
O prim  explica ie const  în faptul c  brâul de mare presiune atmosferic

care se instaleaz  uneori, iarna peste Europa Central i de Est, prin unirea dorsalei 
Anticiclonului Azoric cu cea a Anticiclonului Est-European, care de regul
faciliteaz  o circula ie de est cu fenomene severe de iarn , în aceast  iarn  a fost 
pozi ionat mai spre sud, facilitând advec ii ale aerului cald tropical-continental de 
origine saharian i blocând advec iile aerului umed pompat de Depresiunea 
Islandez , astfel încât, persisten a acestuia a determinat temperaturi ridicate i
absen a precipita iilor.

Cea de a doua explica ie, modern , const  în influen a pe care o exercit
Oscila ia Nord-Atlantic  (Fig. 12), atunci când se afl  în faza ei pozitiv . Aceast
faz  se caracterizeaz  prin diminuarea arealului Depresiunii Islandeze i extinderea 
arealului Anticiclonului Azoric care se deplaseaz  spre continent (spre Peninsula 
Iberic i nordul Africii). 

Varia ia diferen ei de presiune dintre câmpul ciclonic al Depresiunii 
Islandeze din nordul Oceanului Atlantic i câmpul anticiclonic al maximei 

Azorelor  duce la 
formarea jetului 
atmosferic în 
stratosfer , la circa 
10000 m altitudine 
cu direc ie
circumterestr  vest-
est, peste zona 
temperat . Acesta 
formeaz  o barier
între aerul cald 
tropical dinspre 
ecuator i aerul rece 
dinspre poli. 
Tendin a de cre tere
a frecven ei fazei 
pozitive a Oscila iei 
Nord-Atlantice este 
asociat  cu un 
transport de mas
atmosferic  între 

cele dou  forma iuni barice din sud, Anticiclonul Azorelor i din nord, Depresiunea 
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Islandez . Concomitent se intensific  vânturile de vest la latitudini temperate care 
determin  un aport de aer cald, oceanic i tropical-continental peste cea mai mare 
parte a Europei, în timp ce, peste vestul Groelandei are loc  o invazie de aer rece de 
origine arctic .

În România, faza pozitiv  a Oscila iei Nord-Atlantice determin
temperaturi de iarn  ridicate i precipita ii deficitare, mai ales în sudul rii, ca 
urmare a extinderii Anticiclonului Azoric care blocheaz  aerul umed generat de 
Depresiunea Islandez  ce acoper  doar nord-vestul Europei, unde genereaz  ploi. 
Barajul orografic al Carpa ilor provoac  devierea curen ilor de aer, astfel c ,
influen a Oscila iei Nord-Atlantice se face sim it , mai ales în regiunile 
extracarpatice. 

Prezen a acestui fenomen a dus la diminuarea frecven ei zilelor geroase (cu 
temperaturi minime <-10°C) concomitent cu cre terea valorilor i frecven ei
temperaturilor minime pozitive. Este i acesta un alt fenomen meteo-climatic 
complex, cu caracter de risc, caracteristic procesului de înc lzire global . Dac
acesta va continua s  ac ioneze i în perspectiv  iarna va cre te riscul iernilor calde 
i secetoase care vor deveni tot mai periculoase prin persisten a temperaturilor 

ridicate provocate de valurile de c ldur  tropicale i absen a precipita iilor, aspecte 
cu repercursiuni asupra perioadei de vegeta ie în general i a anului agricol în 
special.
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