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A. STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 
 

Lucrarea de faţă a fost structurată şi elaborată urmărind patru direcţii 
importante: respectiv Caracterizarea climatică generală a Podişului 
Bârladului, Hazardele meteo-climatice din sezonul rece, Hazardele meteo-
climatice din sezonul  cald ale anului, Hazardele meteo – climatice posibile 
tot anul 

Scopul prime părţi  a fost pentru a evidenţia caracteristicile climatice 
generale în contextul fizico-geografic al Podişului Bârladului ca subunitate 
geografică a Podişului Moldovei (fig.1), urmate îndeaproape de evidenţierea 
variabilităţii spaţial - temporale a parametrilor climatici, a tendinţei de 
evoluţie a acestora, precum şi estimarea vulnerabilităţii teritoriului analizat la 
aceste tendinţe generale de schimbări ale climei.  

Arealul analizat este situat la exteriorul arcului Carpatic (fig.1) şi îi 
corespunde un climat temperat continental cu influenţe de ariditate sau de 
excesivitate, (Geografia României, I, 1983), iar parametrii meteo-climatici 
prezintă o mare variabilitate în timp şi spaţiu; aceste aspecte au fost surprinse în 
această teză.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Limita şi poziţia Podişului Bârladului 

                                în cadrul bazinului hidrografic Siret 
Pe decenii se poate constata o creştere evidentă a temperaturii, în ultimi 

ani, abaterea pozitivă faţă de media multianuală pe tot intervalul analizat    
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(1961-2010) pentru perioada 2001 – 2010 fiind de 0.74º, iar pentru perioada 
2011-2015 de 1.18º (tabel 1).  

 
Tabel 1. Variabilitatea decenală a temperaturilor medii anuale şi a  

precipitaţiilor atmosferice şi abaterea acestora faţă de mediile multianuale (1961-2010) 
  Temperatura (ºC) Precipitaţiile (mm) 

deceniul T(ºC) 
medie 

(1961-2010) 
Abaterea 
 medie PP (mm) 

medie 
(1961-2010) 

Abaterea  
medie 

61...70 9,68 9,88 -0,2 531,07 521,7 +9,37 
71...80 9,43 9,88 -0,45 553,18 521,7 +31,48 
81...90 9,78 9,88 -0,1 458,65 521,7 -63,05 
91...00 10,05 9,88 +0,17 525,67 521,7 +3,97 
01...10 10,62 9,88 +0,74 547,80 521,7 +26,10 
11...15 11,06 9,88 +1,18 562,58 521,7 +40,88 

Sursa: Date calculate după Arhiva ANM, Bucureşti 
 

Creşterea de temperatură este şi mai importantă în sezonul cald. Datele 
medii ale temperaturii pentru luna iulie, arată o tendinţa de creştere a 
temperaturii de 1,830C faţă de media multianuală (1961-2010), iar faţă de media 
multianuală 1961-1990 a depăşit pragul de 2 grade (2,340C)  (tabel 2) 

 

Tabel 2  Variabilitatea decenală a temperaturilor medii din iulie faţă de mediile 
multianuale  

Perioada Bacau Negreşti Vaslui Bârlad Tecuci Husi 

abatere 
medie 
(1961-
2010) 

abatere 
medie 
(1961-
1990) 

1961 - 1970 20,42 20,34 20,55 20,90 21,54 21,39 -0,36 0,15 
1971 - 1980 20,01 19,50 19,93 20,28 20,96 20,98 -0,94 -0,43 
1981 - 1990 20,44 20,07 20,54 20,85 21,64 21,37 -0,40 0,11 
1991 - 2000 21,27 21,26 21,50 21,99 22,50 22,21 0,57 1,08 
2001 - 2010 22,09 22,24 22,46 22,74 23,13  1,31 1,82 
2011- 2015 23,09 22,58 22,82 23,14 23,61  1,83 2,34 

Sursa: Date calculate după Arhiva ANM, Bucureşti 
 

În partea a doua şi a treia a lucrării au fost analizate hazardele meteo-
climatice din sezonul rece, respectiv din sezonul  cald al anului. 
             Tendinţa de creştere a temperaturilor medii globale este o certitudine, 
dar asta nu însemnă că hazardele meteo-climatice din  sezonul rece sunt mai 
puţin frecvente. Dimpotrivă, datorită dereglărilor ce s-au produs în sistemul 
climatic, în ultimii ani se produc valuri de frig asociate cu căderi masive de 
zăpadă, cu efecte grave asupra societăţii tot mai dinamice în care trăim. 

În intervalul 12-15 ianuarie 1985 regimul termic în România a fost 
deosebit de sever, iar vremea a devenit geroasă, mai ales în cursul nopţilor şi al 
dimineţilor. Temperaturile minime înregistrate în dimineaţa zilei de 14 ianuarie 
1985 au fost de -30.5 °C la Negreşti,  -28.7°C la Vaslui, -20.6°C la Bârlad, iar la 
Miercurea Ciuc în acea dimineaţa au fost -38.4°C.  
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Ianuarie - februarie 2012  - o perioadă  ce poate fi catalogată ca 
hazard   multiplu,   deoarece  populaţia a  fost  expusă aproape  la  toate tipurile 
de hazarde meteo-climatice posibile în sezonul rece – de la valuri de frig, 
viscole puternice, depuneri de gheaţă, până la riscul inundaţiilor în urma 
topirii zăpezii. Cele mai scăzute temperaturi minime din această perioadă au 
fost de    -22.5oC la Tecuci, -23.9oC la Bârlad, -26,1oC  la Vaslui, -27,2oC la 
Negreşti şi -22,5oC la Bârnova în dimineaţa zilei de 2 februarie. 

Numărul de zile cu viscol a înregistrat o tendinţă de scădere în perioada 
analizată, determinată de modificările produse în circulaţia atmosferică şi 
distribuţia temperaturilor medii in luna ianuarie (fig.2) de la nivelul 
continentului Euro-Asiatic.  

În ultimii ani, dinamica a fost mult mai accentuată în nord-estul Europei, 
iar masele de aer rece nu au mai avut o stabilitate aşa de mare.  În aceste 
condiţii, viscolul românesc se produce în alte condiţii, de multe ori cu o 
contribuţie mai mare a dorsalei Anticiclonului Azoric, însă pentru regiunea 
analizată, ninsorile nu sunt importante cantitativ, iar vântul nu atinge intensităţi 
deosebite  

 

 
 

(a)                                                                           (b) 
Fig. 2.  Abaterea temperaturii medii din luna ianuarie – (a) deceniul 1961-1970 şi                              

(b) deceniul 2001-2010 faţă de media multianuală din perioada 1961 – 2010 
(date de reanaliză NCEP/NCAR) 

 
Încălzirile masive din verile anilor 2000, 2003, 2007, 2012 şi 2015 au 

provocat secete drastice şi atingerea unor noi recorduri absolute de temperatură.  
În ultimele doua decenii valurile de căldură caniculară au devenit 

tot mai frecvente (fig. 3) şi mai ales între anii 2000 şi 2012 au fost consemnate 
cele mai calde veri de când există observaţii meteorologice. Cele mai calde veri 
pentru ţara noastă şi pentru Podişul Bârladului au fost 2007 şi 2012 când au 
fost consemnate şi doborâte noi recorduri absolute de temperatură pentru 
această parte a ţării.  
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Fig. 3 Evoluţia  temperaturilor maxime pe praguri de valori 
(nr. total de cazuri la 5 staţii meteorologice din Podişul Bârladului şi limitrofe acestuia) 

şi  tendinţa liniară a numărului de zile caniculare (≥ 33°C), (1961 – 2012) 
 
În perioada 16 – 25 iulie 2007, temperaturile maxime înregistrate au 

fost  de 39.9ºC la Bârlad pe  23  iulie, 39.1ºC la Tecuci pe 20 iulie, 39.7ºC la 
Negreşti pe 24 iulie, 40.3ºC în Bacău pe 24 iulie 2007 (fig. 5.9), iar la Vaslui se 
stabilea un nou record absolut pentru Podişul Bârladului, de 40,8 ºC pe 19 
iulie 2007 ( precedentul record datând din 5 iulie 2000 - 39,1ºC) 

Iulie – august 2012. În această perioadă s-au stabilit noi recorduri 
absolute. La Vaslui s-a stabilit un nou record absolut, înregistrat pe data de 7 
august 2012, când temperatura maxima a fost de 41.2oC, faţă de precedentul 
record din 19 iulie 2007, de 40.8ºC. 

 Pe de altă parte încălzirile masive au fost urmate de ploi torenţiale, ce 
au provocat  degradarea solului prin eroziune şi spălarea substanţelor nutritive, 
distrugând şi culturile agricole (fig.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4 –  Cantităţile de precipitaţii pe 5 septembrie 2007 
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  În ultima parte au fost analizate cele mai importante hazarde climatice 
care sunt posibile în tot anul şi anume; hazardele pluviale (seceta şi 
uscăciunea, precum şi excesul de umiditate) şi hazardele eoliene, ce au fost 
analizate prim mai multe metode. 

Variabilitatea neperiodică a acestora, care pe de o parte au evidenţiat 
situaţiile  de hazard meteo-climatic,  iar pe de alta, indică tendinţa de evoluţie; 
calcularea abaterilor negative şi pozitive ale cantităţilor medii de precipitaţii şi 
variabilitatea neperiodică a acestor abateri; frecvenţa totală a perioadelor 
deficitare şi excedentare pluviometric cu durate diferite. 

Caracteristicele timpului după Criteriul Hellman aplicat la valori anuale 
şi lunare (fig. 5 şi 6), urmate de fenomenele de uscăciune şi secetă şi cele de 
exces de umiditate conform climogramelor Walter-Lieth şi Pégui. 
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 Fig. 5 Evoluţia lunară a tipului de timp excesiv de secetos (≤ 50%) după criteriul 

Hellmann 
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Fig. 6 Evoluţia lunară a tipului de timp excesiv de ploios (≥ 50%) după criteriul Hellmann 
 
Indicele Standardizat de Precipitaţii (ISP) cu pas de 1, 3, 6, 12, 24 luni 

aplicat, atât pentru studiul secetei, cât şi al excesului de precipitaţii, au pus în 
evidență aspecte importante privind regimul precipitațiilor în Podișul Bârladului. 

 
Cea mai uscată perioadă s-a înregistrată în perioada 1986 – 1987, iar 

cea mai umedă în 1969 – 1973 (fig. 7 şi 8). 
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 Fig. 7 Variaţia temporală a ISP cu pasul de timp de 24 luni în perioada 1985 – 1991 la  Bârlad 
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Fig. 8 Variaţia temporală a ISP cu pasul de timp de 24 luni în perioada 1968 – 1973 la  Bârlad  
 

Nu toate vânturile, prin viteza lor, capătă caracter de hazard climatic. 
Pentru a vedea acest lucru în teză am efectuat frecvenţa acestora cu viteze 
cuprinse între anumite limite în Podişul Bârladului. Din această analiză au fost 
observate schimbări importante în regimul vântului, determinate de 
modificările în distribuţia presiunii atmosferice la nivelul solului şi implicit 
a tipurilor de circulaţii la nivelul Europei. (fig.9) 

 

 
Fig. 9  Abaterea vitezei medii la 10 m în luna ianuarie pentru perioada 2011-2015 faţă 

de media multianuală din perioada 1979 – 2015 (date de reanaliză ERA - Interim) 
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B. ESTIMAREA VULNERABILITĂŢII TERITORIULUI ANALIZAT LA  
HAZARDELE METEO-CLIMATICE 

 
Se pare că procesele politice, demografice şi economice globale au pus 

strategiile de adaptare sub presiunea crescândă a vulnerabilităţii, afectând 
alocarea şi distribuirea resurselor între diferite grupuri şi comunităţi. 
Vulnerabilitatea comunităţilor devine un concept ce nu-şi mai are rădăcinile 
doar în existenţa curentă a comunităţilor, iar în prezent acestea abordează 
deciziile cu privire la riscuri şi prin prisma valorificării oportunităţilor. 

Vulnerabilitatea comunităţii la hazardele meteo-climatice depinde nu 
numai de tipul şi severitatea fenomenului meteorologic periculos (hazard 
atmosferic, natural), ci şi de caracteristicile comunităţii, de gradul de pregătire a 
acesteia şi nu în ultimul rând de  mediu (factorii geografici) căruia îi aparţine 
comunitatea. Deşi este supus influenţelor antropice,  mediul nu se modifică prea 
mult de la un an la altul. Credem că vulnerabilitatea comunităţii la vremea 
severă ar putea fi diminuată dacă factorii locali de decizie ar realiza că deţin 
controlul asupra multor riscuri, altfel spus, ei ar contribui efectiv la 
reducerea ameninţărilor asupra vieţii şi proprietăţii.  

În acest sens se pot lua masuri pe termen scurt, de exemplu,  instalarea 
parazăpezilor toamna, pot oferi răstimp  şoferilor să ajungă la destinaţie  prin 
menţinerea drumurilor practicabile şi cu o vizibilitate relativ bună, dar în acelaşi 
timp, aceste măsuri au efecte benefice în agricultură, datorită reducerii pierderii 
de apă prin evaporare datorită transportului zăpezii. Menţinerea zăpezii pe 
culturile agricole, asigură prin topire o rezervă  de umiditate suficientă pentru 
reluarea proceselor vegetative primăvara. Din păcate, comunităţile locale nu au 
ştiut să se armonizeze cu mediul, iar în ultimii 20 de ani mediul a fost mai mult 
degradat decât protejat.  

De exemplu, viscolul este un fenomen meteorologic periculos, un 
eveniment de vreme severă, adică un hazard de vreme ce poate avea 
consecinţe dintre cele mai grave, care a fost şi va mai fi, deşi aşa cum am văzut, 
în Podişul Bârladului intensitatea şi frecvenţa de producere a fost în scădere. 
Asta nu însemnă că suntem mai puţin expuşi la acest fenomene, ci din contra. În 
ultimii ani măsurile pentru limitarea acestui fenomen sunt tot mai puţine, iar 
viscole chiar de intensitate moderată, ajung să fie dezastre de vreme 
(hazarde). Cu alte cuvinte, depinde de cât de pregătită este aria de producere 
pentru a face faţă fenomenelor respective, cu alte cuvinte, de vulnerabilitatea 
teritoriului. 

Riscul asociat viscolului se exprimă matematic într-o funcţie de 
intensitatea fenomenului,  de vulnerabilitate (a populaţiei, teritoriului), dar şi 
de acţiunile de răspuns (atât ale instituţiilor abilitate cu gestionarea situaţiilor de 
urgenţă cât şi ale cetăţenilor). Iniţial, pagubele materiale cele mai mari se 
înregistrează, în domeniul transporturilor, mai ales din cauza troienirilor. 
Ulterior, urmările negative apar şi la culturile agricole.  

Prin cele expuse mai sus am dorit să exemplific, pentru situaţiile de 
viscol, cum putem analiza vulnerabilitatea, în contextul managementului 
situaţiilor de urgenţă şi anume ea ar trebui să fie rezultatul final al studiului 
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proceselor şi condiţiilor care conduc la dezastre, în scopul identificării 
răspunsurilor corespunzătoare. 
 

C. CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII ORIGINALE 
 

FACTORII FIZICO – GEOGRAFICI 
 

 Podişul Bârladului situat în sudul Podişului Moldovei constituie o 
unitate geografică a cestuia care se caracterizează printr-un relief deluros, cu 
altitudini de 200-500 m care scade de la nord spre sud, fragmentat de ape cu 
aceeaşi orientare, alcătuit din depozite puţin rezistente la eroziune (nisipuri, 
argile marne, acoperite cu depozite loessoide). 

 Prin poziţia sa geografică, acesta se află la periferia tuturor centrilor 
barici de acţiune unde se interferează: Anticiclonul Azoric, Anticiclonul Est - 
European, Ciclonii Mediteraneeni, Depresiunea Islandeză etc., care îi definesc 
principalele trăsături climatice. 

- Dacă în geneza climatelor, cel mai mare rol revine centrilor barici de 
acţiune ai atmosferei şi circulaţiei aerului troposferic, în geneza topoclimatelor, 
acest rol revine structurii suprafeţei active. 

- În cadrul acesteia, relieful prin caracteristicile lui are un rol deosebit în 
geneza climatelor şi a topoclimatelor, care la rândul lor impun etajarea tuturor  
componentelor de mediu, fapt pentru care este considerat, “coordonator al 
mediului” 

- Totodată, relieful prin rolul de baraj orografic determină diferenţieri 
climatice de o parte şi de alta a sa. În cazul Podişului Bârladului, acest rol îl 
îndeplineşte barajul orografic al Carpaţilor Orientali. 

-  La toate acestea se adaogă influenţa covorului vegetal al bazinelor de 
apă, al solurilor, precum şi influenţa impactului antropic care a schimbat 
substanţial proprietăţile iniţiale ale suprafeţei active, generând noi tipuri de 
topoclimate.  

- În ultimii ani a crescut tot mai mult influenţa omului asupra climei. Aşa 
de exemplu, dezvoltarea oraşelor are o acţiune complexă în modificarea 
parametrilor meteo-climatici prin apariţia unor suprafeţe active mult artificializate. 

 Pe fondul acestui cadru fizico-geografic, în această teză, au fost 
definite principalele caracteristici climatice şi hazardele meteo - climatice. 

 
CARACTERISTICI CLIMATICE 

 
 Distribuţia  temperaturii medii a lunii iulie indică o bună corelaţie cu 

altitudinea şi o scăderea a acesteia cu o rată de aproape  1ºC/100 m, pe când în 
luna ianuarie stabilitatea mare a atmosferei favorizează apariţia inversiunilor de 
temperatură, iar în regim mediu diferenţele pe suprafaţa podişului sunt  mai mici 
de 1,5 ºC 

Maximul termic absolut cât şi a minimul termic absolut s-au produs 
într-o arie depresionară relativ închisă de culmi deluroase, şi anume în 
depresiunea Negreşti - Vaslui.  
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Situarea Podişului Bârladului în estul României, face ca influenţa 
ciclonilor oceanici ce provoacă precipitaţii abundente la sfârşitul primăverii şi 
începutul verii să fie ceva mai redusă. De asemenea, acţionează şi Ciclonii 
Mediteraneeni  cu evoluţie normală, a căror influenţă este uşor diminuată de 
prezenţa unor culmi mai înalte din aria Carpaţilor de Curbură şi ciclonii cu 
caracter retrograd care aduc umiditate dinspre Marea Neagră. 

Pe suprafaţa Podişului Bârladului precipitaţiile înregistrează unele variaţii. 
În general, cantităţile medii anuale de precipitaţii scad dinspre nord - vest  
spre sud-est, dar  în  repartiţia teritorială a precipitaţiilor se remarcă mai 
mult influenţa altitudinii decât a latitudinii 

Tendinţa de evoluţie a temperaturii medii anuale pe teritoriul Podişului 
Bârladului este de creştere cu 1.180C faţă de media perioadei 1961-2010 şi 
1.440C faţă de media perioadei 1961-1990, mai accentuată în partea nordică a 
podişului. De asemenea, din analiza variaţiei şi tendinţei de evoluţie a 
temperaturilor medii ale lunilor iulie şi ianuarie, luni reprezentative pentru sezonul 
cald şi cel rece, se impune concluzia că tendinţa de încălzire manifestată în 
cazul temperaturii medii anuale se datorează în cea mai mare măsură 
tendinţei mai pronunţate de încălzire a sezoanelor cald (cu 2.340C în iulie 
faţă de media perioadei 1961-1990) şi rece (cu 1.470C în ianuarie faţă de 
media perioadei 1961-1990).     
 Tendinţele evoluţiei pe termen lung, 1961 – 2010 ale precipitaţiilor  
atmosferice, ne arată că acestea sunt într-o uşoară scădere în cea mai mare 
parte a podişului, cu excepţia unor areale din partea  nord-vestică şi vestică 
care se află într-o creştere  evidentă. 

• În consecinţă, variaţiile neperiodice ale temperaturii şi precipitaţiilor ne 
permit să reţinem două concluzii principale şi anume: 

- Tendinţele de evoluţie a acestora în Podişul Bârladului sunt de 
creştere, în consens cu cel de al V  lea Raport IPCC (2015); 

- Evoluţia acestor doi parametrii de-a lungul timpului, indică limitele 
extreme de oscilaţie ale lor, care se constituie ca fenomene meteo – 
climatice extreme, sau hazarde climatice, ce au fost analizate în această teză 
de doctorat. 

 
HAZARDELE METEO –CLIMATICE 

DIN SEZONUL RECE ŞI CALD 
 

• Printre fenomenele meteorologice cu repercursiuni destul de grave 
pentru om ca individ, societate şi mediul înconjurător se înscriu şi valurile de 
căldură şi de frig.  

Tendinţa de  încălzire a climei este evidentă şi în regiunea analizată şi 
se manifestă în ultimii ani prin frecvente situaţii extreme ale vremii mai ales de 
natură termică. Iernile din ultimii anii au fost în general calde, dar cu 
perioade scurte de răciri excesive şi căderi importante de zăpadă. 

• Hazardele climatice din sezonul rece a anului sunt cele mai 
numeroase şi variate dintre toate hazardele meteo-climatice. Principalele 
hazarde climatice din sezonul rece al anului sunt reprezentate (Octavia Bogdan, 
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Marinică 2007) de inversiunile de temperatură, valurile de frig polar, răcirile 
masive, depuneri de gheaţă, îngheţ, brumă, ninsori abundente, strat de zăpadă 
(troienit), avalanşe de zăpadă, viscol, inundaţii de iarnă. 

Rata de scădere a numărului mediu anul de zile cu valuri de frig şi a 
numărului de cazuri cu temperaturi minime extreme (≤-10ºC) în timpul valurilor 
de frig din sezonul rece nu este foarte mare. Totuşi se remarcă o scădere 
evidentă a numărului total cu nopţi geroase în luna cea mai rece a anului 
(ianuarie). 

Tot în luna ianuarie variabilitatea neperiodică a numărului de zile de iarnă 
şi zile cu îngheţ, prezintă o tendinţă de uşoară scădere. 

Bruma şi îngheţul în aer pot căpăta aspect de hazard meteo - climatic 
când se produc în afara sezonului lor, în anotimpurile de tranziţie, atunci când 
are loc o alternanţă a advecţiilor de aer rece dinspre nord cu cele de aer cald 
dinspre sud. 

În ultimele 5 decenii s-a remarcat o tendinţă de creştere a numărului de 
zile în care  se produce bruma în intervalul de risc de primăvară, mai exact în 
luna aprilie, în timp ce pentru intervalul de risc de toamnă, tendinţa numărului 
mediu de zile cu brumă este de scădere uşoară. 

Inversiunile de temperatură sunt destul de frecvente în cadrul Podişului 
Bârladului, dar sunt caracteristice mai ales pentru cursul mijlociu şi superior al 
vâii Bârladului – în depresiunea Negreşti – Vaslui, unde s-a înregistrat şi 
temperatura minimă absolută a regiunii, de -32,0ºC la Vaslui în data de 15 
februarie 1911. 

Prin urmare, inversiunile de temperatură, pot deveni hazard meteo-
climatic, atunci când au durată şi intensitate mari şi când determină 
acumularea de aer rece şi temperaturi extrem de scăzute. Persistenţa 
inversiunilor de temperatură poate favoriza apariţia altor fenomene periculoase, 
cum ar fi ceaţa cu depunere de chiciură şi poleiul. 

Numărul mediu de zile cu polei este relativ mare în aria analizată, cu 
precădere în parte sudică. Această situaţie este favorizată de acţiunea 
conjugată a anticiclonilor continetali ce produc în mod frecvent inversiuni de 
temperatură şi de influenţa ariilor depresionare de origine nord-atlantică sau 
mediteraneeană. 

Şi numărul mediu anual de zile cu ceaţă înregistrează valori ridicate pe  
cursul văilor şi mai ales  în cursul mijlociu şi inferior al Bârladului, dar valori şi mai 
ridicate, izolat de peste 60 zile se înregistrează în Culoarul Siretului. În ultimele 
decenii se observă o tendinţă de scădere uşoară a numărului de zile cu 
ceaţă mai ales la începutul sezonului rece – în lunile noiembrie şi 
decembrie. 

Se remarcă o tendinţă de scădere a numărului de zile cu viscol, 
justificată prin analiza distribuţiei centrilor barici pe decenii, ce arată o slăbire a 
anticiclonilor termici de iarnă. 

• Fenomenele meteorologice din sezonul cald al anului au devenit tot 
mai intense şi periculoase în ultimii ani, datorită încălzirii climei.  
 În primul rând, valurile de  căldură s-au extins în tot spaţiul analizat, iar 
frecvența de producere a acestora, a cunoscut o creştere exponenţială după anul 
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1987. Regiunea analizată a cunoscut cele mai calde veri din istoria 
măsurătorilor meteorologice, începând cu anul 2000. 
 Datorită creşterii frecvenţei de produce a valurilor de căldură, s-a remarcat 
o dublare a numărului de zile tropicale, iar dacă la mijlocul secolului trecut, 
aproape că nu se înregistrau nopţi tropicale, acum numărul mediu al acestora a 
ajuns la 3...4 zile, atât în iulie, cât şi în august. 
 Din analiza datelor medii multianuale şi a variabilităţii neperiodice ale 
diferitelor elemente meteorologice, s-a constatat că sezonul cald are un debut 
moderat, fără temperaturi extrem de ridicate, dar cu posibilitatea apariţiei 
îngheţurilor şi brumelor târzii, de primăvară în schimb, la începutul toamnei, 
respectiv în septembrie şi chiar început de octombrie, a crescut frecvenţa 
producerii unor temperaturi ridicate, ce se asociază cu un plus de 
precipitaţii și o diminuare a riscului la brume și înghețuri timpurii.. 
 

 HAZARDELE METEO –CLIMATICE 
POSIBILE TOT ANUL 

 
1. Hazarde pluviale 
• După metoda frecvenţei perioadelor deficitare pluviometric, introdusă 

de Bogdan, Niculescu (1999) cea mai lungă perioadă cu precipitaţii sub 
mediile multianuală a fost consemnată între anii 1985 şi 1990. În acestă 
perioadă se remarcă anul 1986, cel  mai secetos pentru toată aria analizată cu 
un deficit mediu anul de - 211 mm şi de până la -191 mm în sezonul cald 

Tot această metodă pune în evidenţă şi perioada 1969 – 1972, cea  
mai ploioasă la nivelul întregii ţări, inclusiv pentru regiunea analizată. Anul 
1972 a fost cel mai ploios la o parte din staţiile din Podişul Bârladului. În acest 
an, precipitaţiile au depăşit, local şi 800 mm, ceea ce a însemnat o abatere 
pozitivă de până la 60 %. Cele mai importante precipitaţii în sezonul cald au fost 
în anul 1991, când s-a înregistrat o medie pe tot podişul de 589,5 mm şi o 
abatere de  +238,2 mm.   

Secetele, dar şi excesul de umiditate apar grupate în mai mulţi ani în 
dealurile cu înălţimi de peste 200 m, în timp ce pe văi şi în ariile depresionare 
seceta apare mai frecvent în ani sau sezone calde izolate (6 la Negreşti şi 9 
sezoane la Tecuci), dar cu intensitate mare.  

Procentul sezoanelor calde deficitar pluviometric este în general mai 
redus cu 5…10% faţă de regimul mediu multianual, ceea ce arată că riscul 
apariţiei secetei este chiar mai ridicat în sezonul rece al anului.  

În ultimul deceniu analizat (2001-2010) a crescut frecvenţa anilor sau 
sezoanelor calde consecutiv secetoşi.  

• După criteriul Hellmann, calculat la nivel anual, în Podişul Bârladului 
cei mai numeroşi ani excesiv de secetoşi au fost între anii 1982 şi 1994 , iar 
printre aceştia se remarcă anul 1986, când abaterea negativă a fost de 46,4 % 
la Tecuci, 44,7 % la Vaslui şi  43,6 % la Huşi. Un alt an excesiv de secetos a fost 
anul 2000 când abaterile negative faţă de mediile multianuale au fost de până la 
40 %.  
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Perioada 1968 -1972 a grupat un şir consecutiv de ani ploioşi. Anul 
1972 a fost excesiv de ploios, abaterea pozitivă faţă de media multianuală fiind 
cuprinsă între 28,2 % la Huşi şi 60,1 % la Onceşti.   

Frecvenţa anilor deficitari pluviometric la staţiile din Podişul 
Bârladului , este cuprinsă între  36 % la Negreşti şi 46 % la Tecuci şi indică 
o creştere uşoară a ponderii acestora spre sudul regiuni analizate. 
 Ponderea anilor extrem de secetoşi este mai mare decât ponderea 
anilor extrem de ploioşi şi normali pluviometric. 

Criteriul Hellmann calculat lunar arată că, frecvenţa timpului deficitar 
pluviometric predomină în toate lunile anului, exceptând luna aprilie, când 
scade uşor sub 50 %, dar mai ales în iunie când scade chiar şi sub 40 %. 

Dintre lunile deficitare pluviometric mai mult de  jumătate sunt 
excesiv secetoase. În cursul anului, au fost observate frecvenţe mari ale 
timpului excesiv secetos în septembrie (45 % la Huşi).  

Pe anotimpuri cele mai mari frecvenţe ale timpului excesiv de 
secetos, dar şi excesiv de ploios se înregistrează toamna, prin urmare, se 
poate spune că în lunile de toamnă sunt caracteristice extremele 
pluviometrice, dar cea mai mare ponderea o au cele în care se înregistrează 
abateri negative faţă de mediile multianuale.  

Vara există un echilibru între ponderea lunilor excesiv de ploioase şi 
cele excesiv de secetoase, dar, în care un procent important îl ocupă lunile 
normale pluviometric  

• Indicele stadardizat de precipitaţii calculat pentru regiuni cu 
precipitaţii foarte variabile, cum sunt cele din estul şi sud-estul României 
indică rareori valori extreme ale regimului de precipitaţii, explicaţia 
constând în faptul că pentru aceste regiuni, coeficienţii medii de variaţie ai 
precipitaţiilor sunt foarte mari (Mc Kee,1993; Doeksen et all., 1991; Barbu si 
Popa, 2003, 2004).  

Analiza valorilor ISP  cu  pasul de timp de 1 lună a pus în  evidenţă 
faptul că pe teritoriul Podişului Bârladului, hazardele generate de deficitul 
pluviometric sunt la fel de frecvente, dar mai intense decât cele generate de 
precipitaţiile excedentare. 

ISP 12/24 din această analiză rezultă că perioadele extrem de umede 
sunt foarte rare, comparativ cu perioadele extrem de secetoase ce ajung 
până aproape de 5 %. Perioadele extrem de umede cu durată mare sunt foarte 
rare, mai caracteristice pentru Podişul Bârladului fiind perioadele extrem de 
umede de scurtă durată.  

2. Hazarde eoliene 
• Vântul înregistrează cele mai mari viteze medii lunare indiferent de 

direcţie, în perioada rece a anului, incluzând lunile de iarnă (XII-II), când 
contrastul termo - baric este cel mai mare, ca urmare a alternanţei valurilor de 
frig şi de căldură, precum şi în lunile de primăvară, martie-aprilie, când se 
schimbă sensul de circulaţie atmosferică de la est la vest. În ultimele două 
decenii, pe fondul schimbărilor climatice la nivel global, se constată că trecerea 
de la iarnă spre primăvară se realizează mai rapid, ca urmare a dinamicii 
mai ridicate pe care o are atmosfera încă de la sfârşitul lunii februarie şi 
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începutul lunii martie.  Pe de altă parte frecvenţa claselor de vânt cu viteze 
medii peste 16 m/s  a scăzut considerabil în luna ianuarie. 

 
• În concluzie se poate afirma că Podişul Bârladului, situat în partea de 

est a României, beneficiază de o climă temperat - continentală cu nuanţe de 
excesivitate puse în evidenţă de marea variabilitate a hazardelor climatice, cu 
deosebire de cele din anotimpurile extreme şi mai ales de cele termice şi 
pluviometrice. Valurile de căldură care determină fenomenele de uscăciune şi 
secetă pe fondul predominării timpului anticiclonic, când insolaţia mare 
generează averse de ploaie, au crescut ca frecvenţă şi intensitate ceea ce ridică 
serioase probleme, atât pentru populaţie, dar mai ales pentru mediul local supus 
unor intense procese de eroziune şi degradări de teren şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât asupra regiunii se exercită presiuni antropice foarte mari. Se impun 
astfel, măsuri urgente pe plan local de redresare a echilibrului ecologic în primul 
rând, prin refacerea fondului forestier.   

 
• Contribuţii originale: Principalele contribuţii sunt îndreptate spre 

cunoaşterea caracteristicilor meteo-climatice din Podişul Bârladului şi a 
fenomenelor climatice de risc, care în momentul de faţă sunt o prioritate şi o 
problemă contemporană, în contextul general al schimbărilor climatice. De aceea 
pentru fiecare parametru meteo - climatic am identificat prin metodele de 
cercetare clasice şi moderne, aspectele care presupun şi riscul pentru societate 
şi mediu. 

Pentru evaluarea fenomenelor de uscăciune, secetă şi a excesului de 
umiditate am avut în vedere diferite criterii, care au la baza parametri climatici 
simpli (precipitaţii, umezeală) sau complecşi (indici de ariditate, climograme). 
Cele mai folosite metode de caracterizare a fenomenelor de secetă sunt, fie cele 
matematice (indici), ca de ex : criteriul Hellmann, fie cele grafice (climograme), 
ca de exemplu: Walter - Lieth şi Péguy.  Totodată am luat în considerare 
metodele de evaluare recomandate de Organizaţia Meteorologică Mondială 
pentru evaluarea regimului pluviometric din anumite perioade şi am utilizat 
indicele standardizat de precipitaţii (ISP). 

Pentru fiecare hazard climatic am calculat şi interpretat indicatorii 
climatici de bază: medii (lunare, sezonale, anuale, multianuale), maxime, minime 
(lunare, anuale), frecvenţe absolute şi relative, probabilităţi, gradul de 
asigurare, etc. Am stabilit intervalele anuale de risc la fiecare hazard climatic. 
De asemenea, am pus în evidenţă pagubele produse de hazardele generate de 
precipitaţii, prin intermediul studiilor de caz. Am precizat mãsurile de prevenire 
şi combatere a efectelor  negative ale acestor fenomene periculoase. 

Pentru fiecare parametru meteo-climatic am urmărită şi evoluţia 
neperiodică în perioada analizată (1961-2010), pentru a avea o imagine a modului 
cum se schimbă clima în Podişul Bârladului. 

În continuare expunem pe scurt câteva din cele mai importante rezultate 
obţinute în această teză de doctorat. 

În prima parte a tezei de doctorat am descris rolul factorilor fizico-
geografici în geneza climatelor şi topoclimatelor, dar şi contribuţia tot mai 
mare pe care o are omul asupra climei. 
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Ulterior am identificat caracteristici locale ale regimului termic şi 
respectiv pentru regimul precipitaţiilor pe luni sezoane şi anotimpuri.  

Am scos în evidenţă, aspecte privind evoluţia pe decenii şi glisant pe 
câte 30 de ani, a temperaturii medii multianuale şi a precipitaţiilor, raportat la 
întreaga perioadă analizată (1961-2010), dar şi la perioada clasică de referinţă 
(1961-1990).  

Am extras din şirul de date valurile de frig cu temperaturi minime          
≤ -10ºC cu o durată minimă de 5 zile şi numărul de cazuri cu temperaturi 
maxime  ≥ 33ºC pe cel puţin 5 zile – valuri de căldură caniculară.. 

Pentru anumite fenomene meteo-climatice am extras din datele de 
reanaliză situaţiile sinoptice în care s-a înregistrat frecvenţa cea mai ridicată 
(pentru ceaţă, polei, ninsoare, ploi torenţiale). Cu această ocazie am adus 
contribuţii importante cu privire la climatologia ceţii şi tipurile de circulaţii 
care favorizează apariţia acestui fenomen, precum şi tiparele sinoptice care 
determină producerea unor ploi de intensitate mare în Podişul Bârladului. 

Prelucrările cu privire la regimul vântului pe clase de viteze, au adus 
informaţii importante cu privire al modificările ce au loc în distribuţia centrilor 
barici de acţiune ai atmosferei.  

Pe lângă toate aceste metode de analiză a fost utilizată literatura de 
specialitate pentru îmbogăţirea în informaţii utile pentru finalizarea acestei lucări.  

Aşadar traversăm o perioadă în care sistemul climatic este serios 
perturbat, tendinţele identificate în Podişul Bârladului fiind în acord cu ultimele 
rezultate publicate recent, în cel de al V-lea raport al Comisiei 
Interguvernamentale pentru Schimbări Climatice, IPCC, AR5 (2015) 
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