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PERIOADA CANICULAR  16-25 IULIE 2007 ÎN 
ROMÂNIA 

T. TUDOSE, F. MOLDOVAN

ABSTRACT. –   16 To 25  July 2007, A Canicular Period In Romania. During 
the examined period, the advection of  tropical air  from the northern part of the 
African continent determined the occurrence of high maximum temperatures, 
surpassing the absolute records of the month of July, with the extremes reaching 
up to 44.3 ºC in the South-West of Romania. Because of the high temperatures and 
the existing humidity, the values of the heat index surpassed, for most of the 
country, the critical threshold, causing a state of discomfort. The severe weather 
from the analyzed period had negative effects on the general health state of the 
population, on the economic activities (particularly in the industry and the 
transportation), as well as on the environment (frequent vegetation fires). 

1. Introducere

În prezent, în România au loc manifestari ale unor fenomene 
meteorologice care, pân  în ultimii ani, nu erau considerate de literatura de 
specialitate ca fiind posibile în acest spa iu geografic (tornadele) sau care aveau o 
probabilitate redus  de apari ie (c deri de grindin  de mari dimensiuni, vijelii 
foarte intense, precipita ii însemnate cantitativ generatoare de inunda ii 
catastrofale). Aceste fenomene tind s  creasc  în frecven , intensitate i durat ,
cauza general  constituind-o, f r  îndoial , dezechilibrele care apar în sistemul 
atmosferic. 
 Producerea, într-o anumit  regiune, a unor temperaturi extreme, pentru o 
perioad  lung  de timp, constituie un factor de risc pentru componentele mediului, 
cu implica ii majore i asupra  societ ii omene ti. Perioada canicular  care s-a 
manifestat în România în a doua jum tate a lunii iulie 2007 se înscrie în categoria 
riscurilor climatice, destul de frecvente în ultimii ani. Pe fondul înregistr rii unor 
temperaturi maxime zilnice mai mari cu peste 8-10 ºC fa  de normele 
climatologice, perioada men ionat  poate fi considerat  ca una de vreme sever ,
chiar deosebit de sever  în anumite regiuni ale rii.

2. Date i metode 

 În scopul întocmirii studiului de fa , s-au folosit valori ale temperaturii 
aerului m surate, în perioada 16-25 iulie 2007, la 133 de sta ii meteorologice din 
România, toate situate la altitudini sub 800 m. Sta iile meteorologice au fost 
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repartizate pe provincii istorico-geografice, în conformitate cu metodologia 
Administra iei Na ionale de Meteorologie, dup  cum urmeaz : Moldova-20 sta ii; 
Transilvania-26; Maramure -5; Cri ana-12; Banat-12; Oltenia-16; Muntenia-28; 
Dobrogea, Delta Dunarii i Litoralul M rii Negre-14. 
 Lucrarea analizeaz  valorile a doi parametri: temperatura aerului i
indicele de confort temperatur -umezeal  (ITU), determinat pe baza rela iei  
temperatur -umezeal  relativ i calculat dup  urm toarea formul :

ITU = (T x 1,8 + 32)–{(0,55 – 0,0055 x U)[(T x 1,8 + 32) – 58]}, unde: 

T = temperatura aerului în încaperi închise sau în ad posturi meteorologice (ºC); 
U = umezeala relativ  a aerului (%). 

 Pe baza valorilor ob inute, s-au întocmit h r i i tabele ale temperaturii 
maxime, ale ITU, ale num rului de zile consecutive cu diverse valori termice i
valori de ITU, precum i ale num rului de ore (zilnic i însumat pe întrega 
perioad ) în care acest indice a dep it pragul critic de 80. Totodat , se prezint
contextul sinoptic în care s-au înregistrat valorile termice maxime, precum i
efectele valului de c ldur  care a afectat România în perioada men ionat .

3. Rezultate 

 3.1. Caracteristici sinoptice 
 Sinoptic, luna iulie 2007 s-a caracterizat prin alternan a invaziilor de aer 
rece, dinspre nord-vestul continentului, cu cele de aer cald, tropical, din nordul 
Africii. Dup  pasajul frontal din perioada 10-12 iulie, sus inut de talvegul de 
altitudine, câmpul presiunii la sol i în altitudine cre te, pe m sura avans rii i
intensific rii dorsalei barice de altitudine dinspre nordul continentului african. Pe 
aceast  structur  baric  se produce advec ia de aer cald dinspre sudul continentului, 
care afecteaz i Europa de Sud-Est. Dorsala baric  de altitudine se intensific
treptat, atingând apogeul în perioada 19-20 iulie, când axul acesteia se afl
deasupra României. În perioada urm toare, 21-24 iulie, valorile geopoten ialului 
scad u or, dar r mân, totu i, ridicate. 

Varia ia câmpului termic la nivelul suprafe ei de 850 hPa are o evolu ie
asem n toare cu cea a câmpului baric, cu decalajul de timp aferent. Astfel, valorile 
termice ale acestui nivel cresc de la 12-14 ºC, în zilele de 14-15 iulie, pân  la 22-24 
ºC, în data de 20 iulie, când axul dorsalei termice se afl  pe România. În perioada 
20-23 iulie varia iile diurne ale valorilor termice caracteristice acestui nivel sunt 
reduse (Fig. 1). Ulterior, pe m sura înaint rii masei de aer mai rece, de origine 
polar , de-a lungul talvegului Depresiunii Islandeze, care abordeaz  Europa 
Central i de Est, se produce sc derea temperaturii la nivelul suprafe ei de 850 
hPa, respectiv înlocuirea  masei de aer cald. 
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Fig. 1. Câmpul temperaturii aerului la nivelul suprafe ei izobarice de 850 hPa, în 
22.07.2007, ora 00 UTC (dup  arhiva electronic  a Centrului Meteorologic din Karlsruhe) 

 3.2. Temperatura aerului 
 Ca urmare a condi iilor sinoptice men ionate, pe parcursul intervalului 16-
25 iulie 2007, valorile termice ale aerului la nivelul solului cresc treptat, 
intensitatea maxim  a înc lzirii resim indu-se în perioada 20-24 iulie. 
 În ara noastr , în intervalul men ionat, temperaturile maxime ale aerului 
au fost cuprinse între 31.8 ºC în Delta Dun rii (la Sulina) i 44.3 ºC în sud-vestul 
Olteniei (la Calafat). Aceast  din urm  valoare se apropie de maxima absolut  a 
României: 44.5 ºC, m surat  la data de 10 august 1951, la Râmnicelu, jud. Br ila.
 Valori termice maxime sub 35 ºC s-au înregistrat numai în depresiunile 
intramontane din estul Transilvaniei (33.6 ºC la Joseni, 34.7 ºC la Miercurea Ciuc, 
34.9 ºC la Topli a),  precum i pe rmul M rii Negre (31.8 ºC la Sulina,  34.0 ºC  
la Gura Porti ei) (Fig. 2).
 Prin urmare, se poate spune c , practic, întreg teritoriul României a fost 
afectat de temperaturi caniculare, evolu ia vremii din ara noastr  apropiindu-se 
mult de ceea ce s-a întâmplat i în alte ri din aceast  parte a Europei. Spre 
exemplu, la Veliko Tîrnovo, în Bulgaria, s-au atins 45.5 ºC, ceea ce reprezint , în 
prezent, temperatura maxim  absolut  pentru aceast ar .
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Se pun în eviden  diferen ieri regionale ale temperaturilor maxime 
înregistrate, acestea fiind determinate de varietatea formelor de relief, de 
influen ele locale i de intensitatea înc lzirii. Astfel, în Moldova, maximele au fost 
cuprinse între 35.1 ºC în nordul regiunii (Darabani) i 41.1 ºC în sud (Foc ani), cu 
valorile cele mai ridicate în sud-estul unit ii; în Maramure i Transilvania 
(exceptând depresiunile intramontane), valorile au fost cuprinse între 35.0 ºC la 
Ocna ugatag i 40.0 ºC la Deva, iar în Cri ana, între 38.1 ºC în zona deluroas i
40.4 ºC în cea de campie. În Banat, Oltenia, Muntenia i Dobrogea continental
extremele zilnice au dep it 40 ºC, except nd zona Subcarpa ilor Getici i de 
Curbur , unde maximele s-au situat între 35.1 ºC la Câmpulung, i 39.9 ºC la 
Râmnicu Vâlcea. În sudul Banatului, al Olteniei i al Munteniei, temperaturile 
maxime au dep it frecvent 43 ºC, iar în Delta Dun rii i pe litoral, ca urmare a 
influen ei suprafe elor acvatice, acestea nu au atins 40 ºC (Fig. 2). 

Concluzionând, se poate spune c , în urma advec iei masei de aer cald din 
nordul Africii, în perioada 16-25 iulie 2007, la nivelul României, temperaturile 
maxime ale aerului au dep it 35 ºC (pragul unei zile caniculare), cu valorile cele 
mai ridicate în sud-vestul, sudul i sud-estul rii, unde, frecvent, s-au înregistrat i
temperaturi minime de peste 20 ºC (limita unei nop i tropicale). 

3.3. Indicele de confort temperatur -umezeal  (ITU) 
 Pe fondul temperaturilor ridicate înregistrate în perioada 16-25 iulie 2007 
i al unei umezeli moderate în stratul de aer din apropierea solului, indicele de 

confort temperatur -umezeal  a crescut progresiv, atingând valorile critice i
determinând starea de disconfort. 
 Pentru perioada men ionat , acest indice a atins pragul critic în aproape 
toate regiunile României, excep ie f când numai depresiunile intramontane din 
estul i sudul Transilvaniei, precum i unele zone din Delta Dun rii. Regional, 
valorile maxime ale acestuia au fost de pân  la 84 în Maramure  (Sighetu 
Marma iei), 85 în Cri ana (Borod), 86 în nordul Transilvaniei (Dej), 87 în 
Dobrogea continental  (Cernavoda), 88 în Moldova  (Cotnari i Stânca Coste ti),
89 în Muntenia (Grivi a), 90 în sudul Banatului (Banloc) i 91 în Oltenia  
(B ile ti). Trebuie men ionat faptul c  valori foarte mari (peste 85) ale acestui 
indice s-au înregistrat pe arii extinse în estul i sudul Moldovei, în sud-vestul 
Olteniei, în centrul i sud-estul Munteniei. 
 Din punct de vedere al valorilor maxime ale ITU i al num rului cel mai 
mare de ore cu astfel de valori, perioada critic  a fost 20-22 iulie pentru centrul si 
nordul Moldovei, Transilvania i Maramures, 19-22 iulie pentru Cri ana, 18-23 
iulie în cazul Olteniei, 18-24 iulie în Muntenia i sudul Moldovei, respectiv 22-25 
iulie în Dobrogea i pe litoral. 
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Tabelul 1. Num rul de zile cu ITU  80, num rul zilelor consecutive i ponderea sta iilor 
meteo care au dep it acest indice într-un anumit num r de zile consecutive 

Nr. zile ITU 
 80 

Nr. zile 
consecutive cu 

ITU  80 

Ponderea st. meteo (%) cu 
ITU critic / nr. de zile 

consecutive Regiunea 

min max min max  3 zile  5 zile  7 zile 
Moldova 3 10 2 10 90 85 70 
Maramure  4 8 4 7 100 60 20 
Transilvania 1 9 3 9 65 46 12 
Cri ana 5 9 3 9 100 92 42 
Banat 5 10 4 9 100 92 25 
Oltenia 6 10 5 9 100 100 82 
Muntenia 4 10 3 10 100 75 64 
Dobrogea 1 10 2 10 86 36 29 

 La nivelul rii, num rul de zile în care indicele de confort temperatur -
umezeal  a atins i dep it pragul critic de 80 a ajuns pân  la 10, remarcându-se 
diferen ieri între diferitele regiuni. Astfel, cele mai numeroase zile s-au înregistrat 
în Oltenia (6-10 zile), Banat i Cri ana (între 5 i 9-10 zile), urmate de Muntenia 
(4-10 zile). La polul opus se situeaz  Transilvania, cu pân  la 9 zile, îns  aria cu 
astfel de valori a fost mult mai restrâns  (Tabelul 1). Num rul maxim al zilelor 
consecutive cu valori critice ale acestui indice a fost de pân  la 10 în Moldova, 
Banat, Oltenia, Muntenia i Dobrogea, valori apropiate înregistrându-se i în 
Maramure  (8), Transilvania i Cri ana (9). Regional, mai mult de 3 zile 
consecutive cu ITU  80 s-au semnalat în Maramure , Cri ana, Banat, Oltenia i
Muntenia (la toate sta iile meteorologice), în Transilvania aria acestora fiind mai 
mic  (65 % din sta ii). Peste 5 zile consecutive s-au înregistrat în întreaga Oltenie 
i în cea mai mare parte a Banatului i a Cri anei (92 % din sta ii), respectiv a 

Moldovei (85 %), iar peste 7 zile consecutive s-au produs îndeosebi în Oltenia, 
Moldova i Muntenia (peste 50% din num rul sta iilor), în timp ce, în Transilvania, 
ponderea acestora a fost mai mic  (12 %)(Tabelul 1). 
 Un alt element care cuantific  intensitatea valului de c ldur  din luna iulie 
2007 este num rul de ore în care indicele de confort temperatur -umezeal  s-a 
situat peste pragul critic. Acesta a fost cuprins între 1 i 18 ore, valori de peste 10 
ore înregistrându-se în toate regiunile,  mai ales în Muntenia, Moldova, Dobrogea 
i Oltenia. Se remarc  faptul c  regiunile cele mai afectate din acest punct de 

vedere au fost, ca i în cazul temperaturilor maxime cele mai ridicate, Banatul, 
Oltenia i Muntenia, unit i în care num rul maxim cel mai mic de ore cu ITU 
critic a dep it 5 (Tabelul 2). 
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Tabelul 2. Num rul zilnic de ore  cu ITU  80, suma orelor cu ITU critic în întreaga 
perioad i ponderea sta iilor meteorologice cu valori critice ale ITU 

Nr. zilnic de ore
cu ITU  80 

Suma
orelor/perioadRegiunea 

min max min max 

Ponderea st. meteo 
(%) cu ITU critic 

 50 ore
Moldova 3 15 15 89 40 
Maramure  2 10 6 54 40 
Transilvania 1 11 1 70 8 
Cri ana 3 11 8 73 25 
Banat 6 11 22 96 50 
Oltenia 6 12 21 102 50 
Muntenia 6 18 15 111 50 
Dobrogea 1 14 1 83 36 

 Pentru perioada 16-25 iulie 2007, indicele de confort temperatur -
umezeal  critic a avut un num r cumulat de ore cuprins între 1 i 111, cele mai 
numeroase fiind în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea i Moldova,  valorile fiind 
mai mici în Maramure i Transilvania (Tabelul 2). Regiunile cu suprafe ele cele 
mai extinse în care acest indice a cumulat peste 50 ore în perioada men ionat , au 
fost Banatul, Oltenia i Muntenia, la polul opus situându-se Transilvania, unde 
numai izolat s-a dep it pragul men ionat (Tabelul 2). Din acest punct de vedere, 
pe parcursul perioadei caniculare din luna iulie 2007, zonele de câmpie i dealuri 
joase din regiunile extracarpatice au cumulat peste 50 ore cu valori critice ale ITU. 

3.4. Efectele valului de c ldur
Urm rind presa cotidian  (ziare, TV, radio) din intervalul studiat, au putut 

fi re inute o serie de aspecte specifice perioadelor caniculare. 
Impactul temperaturilor ridicate. În primul rând, trebuie re inut

impactul caniculei asupra st rii de s n tate a  popula iei. Principalele aspecte 
sesizate se refer  la num rul mare de suspiciuni de cazuri de meningit  (dar 
confirmate numai 8), le inuri (lipotimii i sincope), crize de hipertensiune, insola ii, 
arsuri, deshidrat ri puternice. Statisticile arat  c , în perioada 16-24 iulie 2007, s-
au produs 33 de decese (dintre care 12 numai în 23 iulie), având leg tur  direct  cu 
temperaturile caniculare. Perioada cea mai critic  a fost intervalul 24-25 iulie 2007, 
cu 1037 de le inuri, 9255 de solicit ri ale ambulan elor i 18962 apel ri la 
serviciile de urgen . Este de remarcat faptul c  problemele medicale men ionate s-
au constatat pe tot teritoriul rii, inclusiv în zona de munte (de exemplu, la Târgul 
popular de pe Muntele G ina, desf urat între 20-22 iulie 2007).
 Un al doilea domeniu cu efecte negative create de canicul  este cel al 
activit ilor economice. Astfel, s-au produs disfunc ionalit i în transporturi, mai 
ales în cele rutiere i  feroviare. Apoi, vremea foarte cald i uscat  a contribuit la 
diminuarea produc iei agricole (spre exemplu, recolta de grâu din 2007 a fost cea 
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mai slab  din ultimii 67 de ani, adic  din 1940), anali tii economici anticipând o 
cre tere a pre urilor la alimentele de baz  cu 30-35 %. De asemenea, lipsa furajelor 
i-a determinat pe mul i proprietari de animale s  le vând  la pre uri de nimic. Nu 
lipsite de importan  au fost i repercusiunile caniculei în industria energiei 
electrice, materializate, în principal, prin sc derea produc iei, în special în 
hidrocentrale, respectiv prin supraconsumul de curent electric în marile ora e, ceea 
ce, de multe ori, a condus la avarii ale transformatoarelor i la întreruperea 
aliment rii cu energie electric . Astfel, sc derea debitului Dun rii a determinat o 
diminuare a produc iei de energie electric  la hidrocentrala Por ile de Fier I cu 
aproape 40 %. De asemenea, cre terea cu 50 % a consumului de curent electric din 
Bucure ti (aparate pentru producerea aerului condi ionat, ventilatoare), a afectat 
unele posturi de transformare, care au cedat, ajungându-se la întreruperea 
aliment rii cu energie electric  (în 24 iulie s-a întrerupt curentul chiar i la Palatul 
Victoria). De asemenea, temperaturile ridicate din sol au afectat i ele buna 
func ionare a echipamentelor electrice din subteran. În sfâr it, trebuie men ionat i
faptul c , din cauza caniculei, programul de lucru al diferi ilor agen i economici a 
fost perturbat, la multe unit i activitatea fiind întrerupt  între orele 11-18. 
 În al treilea rând, temperaturile foarte ridicate i lipsa precipita iilor i-au 
pus amprenta i asupra mediului înconjur tor. S-au produs multe incendii de 
p uni, p duri sau miri ti (peste 100 ha afectate, în jude ele Harghita, Buz u, Olt, 
Dolj, Gorj, Mehedin i i Timi ). Este adev rat c  aceste incendii au avut la origine, 
direct sau indirect, ac iuni necontrolate ale omului: incendieri de miri ti, cioburi de 
sticl  aruncate pe terenuri cu vegeta ia foarte uscat , care apoi s-a aprins. Trebuie 
men ionate i problemele ap rute în ecosistemul Deltei Dun rii: incendierea 
vegeta iei, migrarea pe tilor (apoi i a p s rilor) din cauza debitelor sc zute, 
mortalitatea piscicol  ridicat  cauzat  de sc derea cantit ii de oxigen din apele 
marelui fluviu. 

3.5. M suri de combatere a efectelor negative ale caniculei. 
Administra ia Na ional  de Meteorologie a emis repetate avertiz ri, concretizate 
prin men ionarea codurilor galben, portocaliu i, pentru prima dat  în istoria 
României, a codului ro u. Într-adev r, acesta din urm  a fost emis pentru 
intervalul 24-25 iulie 2007, pe baza prognozelor care anticipau temperaturi maxime 
de peste 41 oC în dou  zile consecutive, pe arii extinse (în Bucure ti i în jude ele 
Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt i Dolj). Evolu ia vremii a confirmat prognozele, 
astfel c , pe data de 24 iulie 2007, la Calafat, mercurul termometrului de maxim  a 
urcat pân  la 44,3 oC, ceea ce reprezint  recordul absolut pentru luna iulie în 
România (valoarea anterioar  cea mai ridicat  a fost de 43,5 oC, înregistrat  la 
Giurgiu, în 5 iulie 2000). 
 La nivel institu ional, s-a constituit Comitetul Interministerial pentru 
Prevederea i Reducerea Efectelor Caniculei. În domeniul ap r rii s n t ii
publice, s-au luat o serie de m suri, îndeosebi în Bucure ti, cum ar fi: constituirea 
de puncte de prin ajutor în farmaciile i cabinetele medicilor de familie care erau 
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dotate cu aparate de producere a aerului condi ionat; înfiin area de puncte de prim 
ajutor în parcuri (15 în Bucure ti); montarea de tonete i corturi climatizate, 
asigurarea de camere r coroase în diferite institu ii; dotarea saloanelor din spitale 
cu instala ii de aer condi ionat, respectiv montarea de p turi permanent umede la 
ferestrele saloanelor f r  astfel de instala ii; func ionarea unor puncte de distribuire 
a apei minerale în zonele centrale ale marilor ora e; constituirea unei linii 
telefonice Telverde la Romtelecom; montarea, în Bucure ti, la intersec ia C ii
Victoriei cu B-dul Regina Elisabeta, a unei instala ii de r corire cu ap  rece 
pulverizat  foarte fin. 
 În condi iile existen ei avertiz rilor meteorologice, s-a dispus interzicerea 
circula iei autovehiculelor cu masa total  autorizat  mai mare de 7,5 t. pe drumurile 
na ionale din 25 de jude e, între orele 11-20. Pe calea ferat , s-a dispus reducerea 
vitezei de circula ie a trenurilor, în medie cu 25-30 km/h fa  de graficele de mers; 
în Bucure ti s-a redus parcul de autobuze RATB ie ite pe traseu; s-a modificat ora 
de începere a unor activit i (examenele de admitere la facult i,  meciurile de 
fotbal din Liga I). 
 În c utarea unui ambient mai r coros, s-a constatat o cre tere spectaculoas
a num rului vizitatorilor salinelor din România. Spre exemplu, în aceast  perioad ,
la Praid s-au înregistrat peste 3000 de vizitatori/zi, iar la Slanic Prahova cifra s-a 
ridicat pân  la 1700 de persoane în decurs de 7 ore.  
 Vânz rile de ap  mineral , r coritoare i bere au înregistrat i ele o cre tere 
deosebit : cu 50 % la ap  mineral i cu 30 % la bere. În sfâr it, este de remarcat i
traficul foarte intens de pe site-urile cu profil meteorologic. Astfel, site-ul ANM a 
înregistrat, în perioada 18-24 iulie 2007, peste 89000 de vizitatori, recordul 
de inându-l ziua de 23 iulie 2007, cu 19249 de acces ri. A ap rut un site nou, 
www.canicula.ro, iar pe motorul de c utare Google a fost foarte des folosit
combina ia „cod ro u”.

Concluzii 

 Intervalul 16-25 iulie 2007 a fost unul dintre cele mai lungi intervale 
caniculare la nivelul întregii Românii, cu impact direct asupra mediului i
activit ilor economice.  

Temperaturile maxime zilnice ale perioadei s-au caracterizat prin valori 
caniculare în toate regiunile rii, excep ie f când numai depresiunile intramontane 
din estul Transilvaniei, precum i partea nordic  a litoralului. Zilele caniculare 
consecutive au variat de la 10, în extremitatea sudic  a României, pân  la 6-8, în 
jum tatea nordic , în contextul în care i temperaturile minime din cursul nop ilor 
s-au caracterizat prin valori tropicale.  
 Indicele de confort temperatur -umezeal  a dep it pragul critic în toat
ara, valorile maxime producându-se în sud-vestul, sudul i sud-estul României, 

unde i num rul zilelor consecutive înregistrate a fost cel mai mare (pân  la 10). 
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 Se remarc  faptul c , în cazul advec iilor calde, diferen ele termice între 
depresiunile intramontane („lacurile de frig” din timpul iernii) i celelalte zone sunt 
mult mai mici decât în cazul advec iilor reci, în aceast  din urm  situa ie
importan a reliefului în producerea extremelor termice negative fiind mult mai 
mare.
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