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A. STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 
 

Lucrarea de faţă a fost elaborată plecând de la faptul că număr foarte 

mare dintre dezastrele consemnate cu o frecvenţă de apariţie mai ridicată, cum 

sunt ploile abundente urmate de inundaţii, furtuni şi viscole puternice, secete şi în 

unele cazuri chiar şi alunecări de teren pe teritoriul României sunt strâns legate 

de Ciclonii Mediteraneeni cu traiectorii transbalcanice. Acest aspect dar şi 

evoluţia generală a vremii determinată de trecerea acestor cicloni mai aproape 

sau mai departe de spaţiul geografic al ţării noastre, au fost punctele de plecare 

în alegerea acestui subiect ca temă de cercetare pentru pregătirea doctorală.  

Astfel, subiectul tezei de a fost analizat urmărind trei direcţii principale: 

considerentele teoretice generale legate de ciclonii extratropicali, studiul 

Cilonilor Mediteraneeni în ansamblul de mediu al regiunii mediteraneene şi 

rezultatele cercetării evoluţiei ciclonilor Mediteraneeni cu traiectorii 

transbalcanice şi influenţa acestora asupra vremii pe teritoriul Romaniei. 

Scopul  prime părţi  a fost evidenţierea rolului ciclonilor extratropicali în 

cadrul circulaţiei generale a atmosferei şi a noţiunilor de bază legate de 

formele barice principale, privind dezvoltarea, evoluţia  şi rolul acestora în 

aspectele legate de manifestările de vreme şi ale climatului local.  

A doua parte a lucrării a fost dedicată studiului Ciclonilor Mediteraneeni, 

începând cu prezentarea cercetării Ciclonilor Mediteraneeni pe paln european, 

incuzând aici şi detaliile referitoare la Proiectul Medex (MEDiterranean 

Experiment on "Cyclones that produce high impact weather in the 

Mediterranean), care are ca principal obiectiv monitorizarea activităţii ciclonice ce 

produce un mare impact în aspectul vremii în bazinul mediteranean spre o mai 

bună înţelegere şi prognozare și continuând cu prezentarea etapelor cercetării 

româneşti în acest domeniu. 

De asemenea, s-a evidenţiat importanţa Ciclonilor Mediteraneeni, ca 

element distinct al climatului global cu un rol foarte important în mersul vremii şi 

al climei în întregul bazin mediteranean dar şi ca purtători ai unor fenomene 

meteorologice extreme, cu efecte catastrofale. Ciclogeneza mediteraneeană fiind 

principalul aspect abordat prin prezentarea structurilor sinoptice favorizante atât 
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în troposfera joasă, cât şi în cea medie şi înaltă. Cum procesele ciclogenetice 

mediteraneene dar şi evoluţia ulterioră a ciclonilor sunt strâns legate de relieful 

terestru din zonele apropiate Mării Mediterane, s-a considerat necesară o 

prezentare a reliefului din acestă parte a Europei ce intervine uneori decisiv în 

apariţia şi comportamentul ciclonilor în discuţie, dar şi a vânturilor locale din 

aceeşi zonă.  

 

Fig.1. Traiectoriile ciclonice mediteraneene 

(după C. Şorodoc,1962). 

 

Rezultatele cercetării Ciclonilor Mediteraneni cu traiectorii 

transbalcanice (fig. 2 și 3) şi influenţa acestora aupra vremii pe teritoriul 

României au fost prezentate pe larg în cea de-a treia parte a lucrării, 

alegându-se evenimentele cele mai severe de vreme din spaţiul geografic 

românesc în analiza cărora s-a pus accentul asupra precipitaţiilor atmosferice, 

fenomenul cel mai important determinat de formațiunile barice în discuție, nu 

numai pentru bazinul mediteraneean dar şi pentru regiunile din apropierea 

acestuia.  
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Fig.2a (stânga ). Traiectoriile ciclonilor mediteraneeni care se abat la est de traiectoria clasica 1; 

Fig.2b (dreapta). Traiectoriile ciclonice transbalcanice 2a, 2b şi 4a . 

(după Ecaterina Ion-Bordei, 1983) 

 

Fig.3. Abaterile nordice ale unor cicloni mediteraneeni de la traiectoriile 2a si 2. 

(după Ecaterina Ion-Bordei, 1983) 

 

 

În acest sens, au fost exemplificate prin diferite studii de caz manifestările 

de vreme care ar trebui prongnozate în cazul fiecărui tip de traiectorie pe care se 

poate înscrie un Ciclon Mediteranean care abordează teritoriul României. Studiile 

de caz au fost alese preponderent din sezonul cald al anului, iar urmările 

deosebite pe care unii dintre aceşti cicloni le-au avut întăresc ideea că evoluţia în 

spaţiul geografic de interes a unui Ciclon Mediteranean este la fel de importantă 

şi în sezonul cald al anului pe cât este şi în cel rece. Inundaţiile din sezonul cald 

înregistrate în regiunile estice şi sudice ale României au drept cauză directă 

precipitaţiile abundente datorate Ciclonilor Mediteraneeni.  
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Vremea este în continuă schimbare şi prognoza fenomenelor 

meteorologice cu o cât mai mare acurateţe este aproape vitală pentru protejarea 

și salvarea vieţii oamenilor, precum şi la reducerea pagubelor materiale prin 

transmiterea din timp către autorităţi şi populaţie a avertizărilor referitoare la 

producerea inundaţiilor, a viscolelor puternice, furtuni violente etc. De accea s-a 

considerat foarte important pe parcursul elaborării acestei lucrări abordarea 

cazurilor de vreme severă discutate cu cele mai noi materiale şi în special tehnici 

de analiză a fenomenelor meteorologice determinate de Ciclonii Mediteraneeni 

transbalcanici.  

Probleme legate de influenţa Ciclonilor Mediteraneeni cu traiectorii 

tranbalcanice asupra nuanţării climatice în unele regiuni ale ţării noastre, dar şi 

modul în care intervin aceştia în realizarea mediilor multianuale ale unor 

elemente meteorologice deosebit de importante pentru stabilirea caracteristicilor 

climatice este un subiect tratat în ultima parte a acestei lucrări. Importanţa sa 

este semnificativă, arătând spre exemplu modul cum sunt implicaţi aceşti cicloni, 

de la realizarea cantităţilor anuale de precipitaţii printr-un aport considerabil, 

până la nunţarea climatului în sud-vestul ţării precum şi menţinerea în vest şi în 

special în sud-vest a unor elemente de floră şi faună submediteraneene. 

Conform literaturii de specialitate, abundenţa precipitaţiilor este 

determinată de trei factori declanşatori principali, aflaţi în strânsă legătură cu 

contextul sinoptic general, ce au fost evidențiati prin analiza ploilor din   

primăvara-vara anilor 2005 (aprilie, mai, iulie), 2008, 2010 generatoare de 

cantităţi mari de apă (dublul mediei lunare multianuale, în majoritatea cazurilor 

analizate) și care au fost iniţiate de formaţiuni ciclonice de origine 

mediteraneeană.  

Se remarcă şi faptul că, spre deosebire de situaţia generală în care ploile 

de primavară şi vară din România sunt determinate de periferii ale sistemelor 

frontale aferente zonelor depresionare cu evoluţie în jumătatea nordică a 

Europei, în cazul studiilor din prezenta lucrare, teritoriul României a fost traversat 

de formaţiuni ciclonice mediteraneene.  
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Atunci când precipitaţiile abundente căzute în intervale scurte de timp au 

efecte distrugătoare pentru mediul înconjurător se impune analiza foarte 

amănunţită a cauzelor care le determină în scopul elaborării unor prognoze de 

bună calitate, care să ajute la evitarea consecinţelor catastrofale pe care acestea 

le determină.  

 

B. CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII ORIGINALE 

 

În urma analizei Ciclonilor Mediteraneeni transbalcanici se pot formula mai 

multe concluzii, cele mai importante fiind: 

 Ciclonii Mediteraneeni cu traiectorii transbalcanice care ajung deasupra 

Mării Negre, după ce traversează Peninsula Balcanică pe la sud de ţara noastră 

şi care mai apoi se deplasează spre nord-est spre zonele de ocludere, suferă un 

proces de regenerare a acestora şi o recrudescenţă a tuturor fenomenelor 

însoţitoare, la parametri mult superiori etapelor anterioare. 

 configuraţia aerosinoptică general-europeană şi în special cea din sud-

estul continentului se implică major în evoluţia ciclonilor mediteraneeni 

transbalcanici cu traiectorii deviate spre nord de la cele considerate clasice, prin 

crearea unor premisele favorabile abaterii spre nord a unor cicloni de la drumul 

clasic, transbalcanic, spre Marea Neagră.  

 conţinutul de umezeală al aerului advectat de deasupra bazinului 

mediteraneean determină într-o mare măsură caracterul şi cantităţile de 

precipitaţii căzute în ţara noastră; impactul acestui aer cu versanţii sudici sau 

estici ai Carpaţilor  Meridionali şi Orientali amplifică prin efectele orografice 

cantităţile de precipitaţii în zonele montane şi subcarpatice; 

 Ciclonii Mediteraneeni transbalcanici lasă cea mai mare parte a 

precipitaţiilor deasupra zonelor care sunt în general deficitare din punct de 

vedere pluviometric sau în care cantităţile medii anuale sunt destul de reduse, 

adică în regiunile extracarpatice din estul şi din sud-estul ţarii. Comparaţia 

acestor cantităţi cu cele medii multianule pentru intervalul 1961-1990 este foarte 

sugestivă şi arată că în anii în care numărul ciclonilor mediteraneeni 
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transbalcanici este mai mare în intervale foarte scurte de timp se pot acumula 

chiar  peste  50% din mediile multianuale;  

 atât în jumătatea caldă a anului, cât şi în cea rece, ciclonii cu abateri 

severe la nord de traiectoriile clasice transbalcanice determină precipitaţii 

deosebit de însemnate cantitativ tocmai în acele regiuni geografice ale ţării 

(Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova) unde regimul pluvial este cel mai 

modest;  

 ciclonii mediteraneeni cu traiectorii transbalcanice, atât cei cu traiectorii 

clasice cât şi cei care se abat de la acestea sunt răspunzători pentru producerea 

unor fenomene meteorologice extreme pe arii extinse, nu numai în ţările riverane 

Mării Mediterane, dar şi mai departe, acolo unde ajung urmând diferite traiectorii. 

În funcţie de traiectoria urmată, la nivelul României, manifestarile de vreme 

diferă, atât în regiunile afectate, dar mai ales în ceea ce priveşte virulenţa şi 

implicit consecinţele acestora. 

Este de remarcat faptul că dintre toţi Ciclonii Mediteraneeni  care 

afectează România, de interes pentru noi sunt cei analizaţi care se dezvoltă 

pe traiectoria clasică 1, dar mai ales, cei care se dezvoltă pe traiectoriile 

clasice 2a, 2b şi 4a, având uneori şi un caracter retrograd, impus de 

prezenţa Mării Negre. Cantităţile de precipitaţii căzute în timpul unui astfel de 

ciclu pot depăşi, după cum s-a arătat, 100 l/mp în 24 de ore.  

 în raport cu traiectoriile pe care aceşti cicloni le urmează, se constată 

că influenţa lor este nuanţată pe teritoriul României ca urmare a rolului de baraj 

orografic şi a complexităţii şi distribuţiei reliefului. 

După cum s-a arătat în studiile de caz prezentate în lucrare, regiunile 

vestice şi centrale ale ţării sunt afectate în special de ciclonii care se deplasează 

pe traiectoria clasică 1 sau pe una din deviaţiile acesteia a sau b, cele sudice şi 

sud-estice de ciclonii înscrişi pe traiectoria 1c, 4a sau 2a, iar cele estice de 

ciclonii ce acţioneză pe traiectoriile 2b, 2a' sau 2b'. 

 În cadrul Ciclonii Mediteraneeni - formaţiuni barice cu cel mai ridicat 

potenţial de umezeală, se detaşează Ciclonii Mediteraneeni cu caracter retrograd 
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ce sunt generatori de cele mai abundente precipitaţii în spaţiul geografic 

românesc şi implicit de cele mai severe manifestări de vreme. 

Este de remarcat faptul că în timpul activităţii unui astfel de ciclon 

cantităţile de precipitaţii căzute pot depăşi, după cum s-a arătat, chiar 100 l/mp şi 

în 24 de ore, ceea ce duce la producerea unor fenomene meteorologice extreme, 

în special în regiunile din estul României, cum a fost şi cazul ciclonului din 22 – 

27 iulie 2008. Bazinul mediteraneean favorizează de obicei producerea 

inundaţiilor în urma precipitaţiilor abundente, îndeosebi în condiţiile unor pante cu 

înclinare mare, acoperite cu vegetaţie rară şi pătură subţire de sol. Este şi cazul 

României, mai ales a părţii sale nord-estice unde defrişările necontrolate din 

zona Carpaţilor Orientali coroborate cu nefinalizarea lucrărilor de regularizare a 

principalelor bazine hidrografice asigură un ``mediu propice``pentru Ciclonii 

Mediteraneeni care evoluează în această parte a teritoriului european. 

 În concluzie, se poate afirma că rezultatele obţinute indică o 

accentuare în ultimii ani a activităţii ciclonice la nivelul României, fapt 

susţinut şi de regimul pluviometric din România în intervalul considerat. În acest 

sens, sunt relevante cantităţile de precipitaţii înregistrate în fiecare dintre lunile 

sezonului cald al anilor 2004, 2005, 2006, 2008 comparativ cu mediile lunare 

multianuale din intervalul 1961-1990 şi, respectiv, 1961-2005. 

 

Contribuţii personale: Realizarea acestei teze se bazează pe propriile 

observaţii pe care le-am făcut pe parcursul activităţii de peste zece ani 

desfăşurate în cadrul Centrului Naţional de Prognoze Meteorologice, din cadrul 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

În acest timp am urmărit modul de desfăşurare a evenimentelor 

meteorologice cu impact major asupra României, iar în cadrul acestora am 

remarcat frecvenţa neobişnuit de mare a Ciclonilor Mediteraneeni în sezonul cald 

al anului comparativ cu datele existente în literatura de specialitate. În 

consecinţă, am analizat numeroase hărţi sinoptice zilnice şi orare din anii 

anteriori evenimentelor de vreme severă, precum şi pe cele referitoare la 
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situaţiile generate de formaţiuni ciclonice de origine mediteraneeană în 

desfăşurare. 

Concomitent, am analizat tot material statistic disponibil, respectiv datele 

furnizate de către staţiile sinoptice din reţeaua naţională a Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie pentru a susţine cu observaţii concrete rezultatele 

obţinute din analiza hărţilor sinoptice. În paralel, am întocmit şi materialul grafic 

necesar pentru o mai bună evidenţiere a rezultatelor obţinute în urma analizelor 

descrise anterior. 

Baza de plecare a acestei teze de doctorat a constituit-o literatura 

geografică şi meteorologică de specialitate, începând cu Nicolae Topor, primul 

care a studiat evoluţia formaţiunilor barice deasupra Europei, precum şi 

îndrumările personale ale dnei Conferenţiar Doctor Ecaterina Ion Bordei, un 

pionier al studiilor Ciclonilor Mediteraneeni. 

Concluziile prezentate în această lucrare reprezintă o continuare a 

cercetărilor Domniei sale, ce se impune în condiţiile evenimentelor de vreme 

severă care s-au semnalat în sezonul cald al anului cu frecvenţă crescută şi la  o 

intensitate mai mare, pe fondul încălzirii globale la care asistăm în această 

perioadă şi care a generat o creştere a temperaturii medii la suprafaţa Mării 

Mediterane, după cum arată cele mai recente studii. De asemnea, literatura 

actuală de specialitate consemnează acest fapt drept cauză a amplificării 

situaţiilor de vreme extremă în perioada caldă a anului în Europa Centrală şi de 

Sud-Est, aşa cum reiese şi din studiile de caz analizate în prezenta lucrare.  

Continuarea cercetărilor efectuate pentru realizarea acestei teze vor fi în 

direcţia fundamentării unor noi proceduri operative de prognozare a proceselor 

ciclogenetice, dar mai ales a feneomenelor meteorologice periculoase imediate, 

prin completarea şi dezvoltarea cercetărilor legate de evoluţia vremii în cazul 

diferitelor structuri sinoptice, care să implice utilizarea tuturor materialelor (date 

de observaţie, modele numerice, imagini şi produse satelitare) disponibile în 

cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în scopul îmbunătăţirii prognozei 

pe termen mediu şi scurt. 
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Efectele precipitaţiilor excesive cantitativ datorate Ciclonilor 

Mediteraneeani demonstrează vulnerabilitatea comunităţilor umane şi a mediului 

în cazul unor astfel de evenimente, ceea ce impune conjugarea eforturilor 

factorilor de decizie şi populaţiei pentru prevenirea şi eliminarea efectelor 

nefaste, fiind de altfel în acord cu ultimele rezultate publicate în cel de al V-lea 

raport al Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbări Climatice, IPCC, 

AR5 (2015) 

 

C. ANEXĂ 
LISTA FIGURILOR şi a TABELELOR - Teza de doctorat cuprinde 131 de 
figuri (hărţi) şi un tabel 
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