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RAPORT METEOROLOGIC
Descriere
Centrul Meteorologic Regional Oltenia este una dintre cele șapte sucursale ale Administrației Naționale
de Meteorologie R.A., care este persoană juridică română cu statut de regie autonomă de interes public
naţional, organizată fiind şi funcţionând pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub
autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Sucursala noastră a fost înființată o dată cu firma
mamă, prin Legea 216/2004, act ce legiferează reorganizarea Companiei Naționale ”Institutul Național
de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărirea Apelor” S.A. Centrul Meteorologic Regional Oltenia are
competențe limitate, efectuând operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare. Centrul
Meteorologic Regional Oltenia este împuternicit să încheie contracte cu persoane fizice și/sau juridice
din teritoriul administrat. Centrul Meteorologic Regional Oltenia își desfășoară activitatea conform Legii
139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, a celorlalte
reglementări legale în vigoare și a normativelor interne. Sursa principală de finanțare a activității de
meteorologie o reprezintă bugetul de stat prin bugetul ministerului de resort, la care se adaugă și alte
surse de finanțare conform legii (tarife pentru serviciile prestate în domeniul obiectului de activitate).
Sediul Centrului Meteorologic Regional Oltenia este în municipiul Craiova, strada Brestei, nr 3A, etaj 4,
cod poștal 200581, județul Dolj.
Centrul Meteorologic Regional Oltenia aplică la nivelul teritoriului administrat, care este constituit din
județele Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj și Vâlcea și sudul județului Hunedoara, strategia națională a ANMRA
privind supravegherea mediului aerian, cercetarea ştiinţifică şi prestarea de servicii specializate pentru
protecţia meteorologică a vieţii şi a bunurilor. În domeniul său de competenţă şi pentru atingerea
scopului pentru care a fost înfiinţată, Centrul Meteorologic Regional Oltenia acţionează ca autoritate
tehnică la nivelul teritoriului repartizat spre administrare. Centrul Meteorologic Regional Oltenia
reprezintă sursa oficială de date și informații meteorologice la nivel regional și local.
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Obiectul principal de activitate al Centrul Meteorologic Regional Oltenia îl constituie activitatea de
meteorologie și climatologie necesară dezvoltării durabile a României la nivelul teritoriului arondat și
integrarea acestei activități în sistemul de convenții și relații internaționale, scop în care realizează:











efectuarea de observaţii şi măsurători privind starea şi evoluţia vremii;
asigurarea şi controlul circulaţiei interne de date şi informaţii meteorologice;
constituirea, actualizarea sistematică şi administrarea Fondului naţional de date meteorologice;
elaborarea de diagnoze, prognoze şi avertizări meteorologice;
participarea la activităţile de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice;
studii şi cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;
studii de evoluție a climei;
dezvoltarea capacităţii proprii de răspuns la cererea şi exigenţele utilizatorilor;
coordonarea şi/sau elaborarea componentelor meteorologice din studiile de impact şi bilanţ de
mediu;
participarea la programe/activităţi internaţionale, conform domeniului de competenţă.

Activităţile pe care le desfăşoară Centrul Meteorologic Regional Oltenia apar la codul CAEN 7490.
Centrul Meteorologic Regional Oltenia împreună cu firma-mamă reprezintă singura instituţie abilitată să
elaboreze avertizări în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la nivelul teritoriului
administrat.

Activități pentru susținerea sectoarelor publice și private
Centrul Meteorologic Regional Oltenia a contribuit prin activitatea sa specifică la susținerea deciziilor
structurilor guvernamentale de la nivel local și regional (consilii județene și locale, prefecturi, primării,
armată, jandarmerie, mass-media etc) prin compartimentele sale operaționale, Serviciul Regional de
Prognoză a Vremii Craiova și Serviciul Meteorologic de Asigurare a Calității datelor meteorologice
Craiova – prin rețeaua de stații meteorologice.

Activitățile Serviciului Regional de Prognoză a Vremii
Activitățile operative ale Serviciului Regional de Prognoză a Vremii se desfășoară în cadrul temelor A.II.1,
„Recepționarea, validarea și procesarea datelor meteorologice din flux rapid”, și A.II.2, „Coordonarea
activității operaționale de prognoză a vremii (prognoze și avertizări) pentru gestionarea situațiilor de
vreme severă în România”, asigurând veghea meteorologică și elaborarea și diseminarea de prognoze,
diagnoze și mesaje speciale de alertare în cazul producerii de fenomene severe. Prognoza operativă a
vremii se desfășoară în trei etape, constând în:
Str. Brestei, nr. 3 A, loc. Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200.581
Tel./Fax: 0251.411.711, e-mail: cmrcraiova@meteoromania.ro

, website: www.meteoromania.ro

Page 3





monitorizarea stării vremii și realizarea diagnozei meteorologice;
interpretarea materialelor diagnostice și prognostice și redactarea prognozei meteorologice;
diseminarea produselor meteorologice obținute.

În vederea realizării acestor etape, se utilizează sisteme de vizualizare a datelor reale și probabile de sol
și altitudine (sistemul NEXREAP) și a informațiilor RADAR (aplicațiile EDGE și OMNIWXTRAC) și
produselor de teledetecție, modele numerice globale (ECMWF, GFS, ARPEGE) și de arie limitată (produse
ale consorțiilor RC LACE și COSMO, din care România face parte). Diseminarea produselor meteorologice
rezultate și a mesajelor de vreme severă se realizează prin intermediul sistemelor dedicate (ftp XML, fax,
telefon, email, mijloace media). Mesajele sunt transmise, după caz, către autorități, beneficiari
contractuali sau mass-media.
În primul semestru al anului 2021 s-au elaborate 724 de prognoze specializate pentru județul Dolj, cu o
anticipație de 24 până la 96 de ore. În conformitate cu prevederile HG 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc, Administrația Națională de Meteorologie este autoritate responsabila cu rol secundar
pentru funcțiile de sprijin privind înștiințarea, avertizarea și alarmarea, respectiv comunicații și
informatică. Acest rol se transferă și sucursalelor sale. Pentru îndeplinirea acestui scop, în perioadele de
vreme severă din primul semestru al acestui an au fost detaliate și transmise în flux, conform
reglementărilor legale în vigoare, 80 de mesaje de interes general potențial generatoare de pagube și
au fost emise și transmise în flux 184 de mesaje imediate (de tip nowcasting), după cum urmează :
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Mesaje de alertă imediată pentru vreme severă potențial
provocatoare de pagube în Dolj (81)
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În intervalele de valabilitate a mesajelor de vreme severă (coduri de culoare - atenționări și avertizări
meteorologice - ce vizează precipitații însemnate cantitativ, strat consistent de zăpadă și viscol,
descărcări electrice și căderi de grindină) diagnoza și prognoza fenomenului avertizat se actualizează
triorar. Diseminarea mesajelor si produselor se face și în mod direct către public prin intermediul
intervențiilor în direct/filmate/înregistrate ale meteorologului previzionist de serviciu, la posturile de
radio și televiziune locale, regionale și naționale.

Activitățile Serviciului Meteorologic de Asigurare a Calității
Activitățile operative ale Serviciului Meteorologic de Asigurare a Calității datelor meteorologice se
desfășoară în cadrul temei A.I.1, „Efectuarea observațiilor meteorologice în rețeaua de stații
meteorologice, agrometeorologice, nivologice, aerologice, radiometrice, de radare meteorologice și
satelitare”. SMAC Craiova are în administrare 7 posturi pluviometrice.
Rețeaua meteorologică administrată de CMR Oltenia este formată din 21 stații meteorologice (15
automate cu personal și 6 complet automatizate fără personal), dintre care 3 se află în Rețeaua
Internațională Sinoptică de Bază (Craiova, Dr Tr Severin și Rm Vâlcea) și 1 în Rețeaua Internațională
Climatologică de Bază (Craiova). În cadrul rețelei de stații meteorologice se efectuează masurători și
observații sinoptice și climatologice la toate cele 21 de puncte de lucru, masurători și observații
agrometeorologice la 7 stații (situate la câmpie și deal) și masurători și observații nivometeorologice la 1
stație de munte. În județul Dolj funcționează 4 stații meteorologice, 2 dintre ele având program complet
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de observații (Craiova și Bechet), iar celelalte doua cu program redus de observații (20, respectiv, 15
observații).
În prima jumătate a anului 2021 s-au emis în flux 22554 mesaje corespunzător numărului de observații și
măsurători efectuate pe teritoriul județului Dolj, care contribuie la alimentarea bazei naționale de date
meteorologice, fiind utilizate apoi în elaborarea prognozelor meteorologice și avertizărilor de vreme
severă potențial provocatoare de pagube și/sau pierderi de vieți omenești, precum și pentru diverse alte
solicitări.

Evoluția parametrilor meteorologici în primul semestru al anului 2021
Din punct de vedere termic, cele două luni de iarnă de la începutul anului au fost mai calde decât
normalul termic al perioadei, fiind înregistrate abateri termice pozitive mai mari 2ºC de la toate punctele
de observație din județul Dolj, așa cum reiese din graficul alăturat:
Temperatura aerului
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Lunile de primăvara au fost caracterizate de temperaturi scăzute, cu abateri termice negative, cea mai
rece lună fiind aprilie, lună în care valorile abaterilor termice au fost inferioare valorii de -2ºC la toate
punctele de observație din județul Dolj. În ultima lună a semestrului, prima lună de vară, abaterile
termice au fost ușor pozitive, valorile temperaturii aerului fiind mai mari în sud-vestul județului și în
ultima decadă a lunii.
Sub aspect pluviometric, lunile ianuarie și martie au fost ploioase, fiind caracterizate de un excedent
pluviometric, abaterile procentuale față de normă situându-se preponderent peste 100%. Lunile
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februarie și aprilie au fost secetoase, caracterizate de un deficit pluviometric de aproximativ 50% pe
toată raza județului Dolj (grafic alăturat).

Abatere procentuală față de normă (%)
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Începând cu luna mai, caracterul de instabilitate atmosferică al vremii a început să se manifeste
frecvent, astfel că, pe fondul creșterii temperaturii aerului, precipitațiile au devenit neregulate, atât ca
manifestare teritorială, cât și ca intensitate instantanee.
Precipitațiile atmosferice au fost preponderent lichide, în lunile de iarnă numărul de zile cu ninsoare
fiind în jur de 15% din numărul total de zile de iarnă, abaterile termice pozitive de la începutul anului
contribuind la topirea frecventă a stratului de zăpadă. Cantitățile de precipitații provenite din ninsori au
fost mici, stratul de zăpadă măsurat în punctele de observație fiind de maxim 15 cm.
Direcția dominantă a vântului în județul Dolj este vest-est (zonală), așa cum reiese din graficul alăturat,
iar viteza medie lunară s-a încadrat în limitele zonei geografice din care face parte județul Dolj.

Str. Brestei, nr. 3 A, loc. Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200.581
Tel./Fax: 0251.411.711, e-mail: cmrcraiova@meteoromania.ro

, website: www.meteoromania.ro

Page 7

Frecvența medie pe direcții a vântului în semestrul 1 al anului 2021
N
40.0
NV

NE
20.0
Bailesti

V

E

0.0

Bechet
Calafat
Craiova

SV

SE

S

Deși în ansamblu, sumele lunare de precipitații înregistrate în prima jumătate a anului s-au situat peste
suma mediilor lunare multianuale, distribuția neregulată a precipitațiilor, atât pe parcursul unei luni, cât
mai ales pe parcursul întregului sezon au favorizat instalarea perioadelor de secetă de diverse grade, cu
efecte negative în agricultură. De asemenea, temperaturile modeste din primăvară au încetinit sau
perturbat dezvoltarea optimă a culturilor.

Prognoza meteorologică și estimări pentru următoarele săptămâni
Prognoza meteorologică este produsul care se e realizează pentru un interval de anticipație maxim 96
de ore, utilizând date reale provenite din observațiile și măsurătorile provenite de la stațiile
meteorologice de suprafață și produse multimodel (RADAR, sateliți atmosferici, modele numerice).
Ulterior acestui interval, cu datele provenite de la Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată,
se pot realiza estimări ale principalilor parametri climatici pentru un interval de maxim 4 săptămâni,
frecvența de realizare pentru aceste tipuri de estimări fiind bisăptămânală. Fenomenele extreme cu o
durată scurtă de manifestare ce pot apărea în intervalul de 4 săptămâni menționat nu pot fi realizate cu
ajutorul acestui produs. Estimările meteorologice efectuate pentru mai multe săptămâni sunt
actualizate zilnic prin prognozele meteorologice de foarte scurtă, scurtă și medie durată care au o
perioadă de anticipație cuprinsă între 5 minute și 96 de ore.
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În cazul în care se prevede că intensitatea fenomenelor meteorologice poate deveni periculoasă pentru
desfășurarea activității umane, cu potențiale pierderi de vieți și bunuri, se emit mesaje de alertare a
populației, clasificate în coduri de culoare, galben, portocaliu și roșu în funcție de valorile de prag ce
urmează a fi depășite, astfel încât să poată fi luate măsuri preventive de diminuare a efectelor
devastatoare.
În sensul celor menționate mai sus, pentru ultimele zile din luna iulie și în primele zile ale lunii august
vremea se va menține caniculară și disconfortul termic accentuat, temperaturile maxime diurne
depășind frecvent 36-37 ºC, putând ajunge la 40 ºC, iar cele minime nocturne situându-se peste 20 ºC la
nivelul întregului județ. Probabilitatea de aparație a precipitațiilor în această perioadă va fi redusă.
Începând cu data de 7 august, temperatura aerului va marca o ușoară scădere, dar la nivelul județului
Dolj se estimează că valorile termice vor continua să fie superioare celor specifice pentru perioada
estimată. Regimul pluviometric se va menține deficitar în următoarea perioadă, deși crește
probabilitatea de aparație a precipitațiilor în cea de-a doua săptămână a lunii august.
-Sursa oficială a informațiilor meteorologice specializate (date observate și măsurate, prognoze, estimări
și mesaje meteorologice de alertă) este Administrația Națională de Meteorologie,care ,prin sucursalele
sale teritoriale de la nivelul fiecărei regiuni, oferă detaliere competentă pentru zona administrată.
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