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ANEXA 12.B

SCHIMBARI CLIMATICE IN CONTEXT ACTUAL

PROGNOZE
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SCHIMB RI CLIMATICE IN CONTEXTUAL ACTUAL

Schimb rile climatice se traduc în modific ri semnificative ale caracteristicilor statistice pentru
rimile fizice care caracterizeaz  geosistemele. Manifest rile vremii pot fi definite ca fluctua ii de

la starea de medie, înregistrate la un moment de timp si spa iu. Schimb rile climatice se traduc în
modific ri ale mediei i ale tuturor acestor parametri statistici.

Cantitatea de dioxid de carbon din atmosfer  a crescut cu peste 40% fa  de epoca preindustrial ,
iar cantitatea de metan s-a dublat ca urmare a activit ilor umane1, contribuind astfel la
intensificarea efectului de ser . Cantitatea sporit  de energie care apare ca urmare a intensific rii
efectului de ser  (prin cre terea concentra iei atmosferice a gazelor radiativ-active) este
transportat  în sistem de circula iile atmosferice i oceanice i poate determina geo-sistemul s
evolueze spre o nou  stare de referin , adic  spre o nou  clim . Indexul anual al gazelor cu efect
de ser  (GES) elaborat de NOAA (SUA) arat  c  din anul 1990 pân  în 2013, for a radiativa a GES
a crescut cu 34%, din care contribu ia dioxidului de carbon acoper  aproximativ 80%. Din 1880,
pân  în 2012 temperatura medie global  a crescut cu 0,85°C. Temperatura medie în Europa a
crescut chiar mai mult, cu aproape 1°C, tendin a cresc toare cea mai accentuat  înregistrându-se
în ultimele decenii2. Din primii 15 ani considera i cei mai c lduro i, din observa iile disponibile
începând cu a doua jum tate a secolului XIX, 14 s-au înregistrat în secolul XXI.

Nu doar temperatura aerului la suprafa a terestr  a crescut, observa iile indic  o înc lzire a întregii
troposfere  (stratul  cel  mai  consistent  al  atmosferei  din  punct  de  vedere  al  masei  i  locului  de
producere al principalelor fenomene de vreme i clim ), începând cu a doua jum tate a secolului
XX.  În  acela i  timp,  frecven a  i  intensitatea  unor  fenomene  extreme  observate  au  crescut,
începând din 1950. Frecven a valurilor de c ldur  a crescut în mare parte din Europa, Asia i
Australia. Din ce în ce mai multe episoade cu precipita ii abundente s-au înregistrat în multe regiuni
continentale, în special în America de Nord i Europa. Nu doar troposfera se înc lze te, ci i
oceanul planetar, dup  cum arat  observa iile. Mai mult de 90% din energia re inut  în sistem prin
intensificarea efectului de ser , începând din 1971 pân  în 2010, a fost înmagazinat  în oceanul
planetar.

Conform rapoartelor Agen iei Na ionale de Meteorologie3, analiza tendin elor în variabilitatea
precipita iilor sezoniere arat  cre teri semnificative toamna, fapt ce se reflect  direct în tendin ele
de cre tere a debitelor din anotimpul respectiv. Totu i, tendin ele semnificative sunt mai pu in
numeroase decât cele din perioada 1961-2010. Sc deri în cantit ile de precipita ii au avut loc în
Delta Dun rii (iarna i prim vara) i în sud-vest (prim vara).

În ansamblu, trebuie men ionat faptul c  nu au fost prezente cre teri sau sc deri semnificative,
regimul precipita iilor fiind stabil pe perioada analizat .

Dup  1961, aceast  înc lzire a fost mai pronun at i a cuprins aproape toat ara. Similar cu
situa ia înregistrat  la nivel global, s-au eviden iat schimb ri în regimul unor evenimente extreme
(pe baza analizei datelor de c tre ANM de la mai multe sta ii meteo):

cre terea frecven ei anuale a zilelor tropicale (maxima zilnic  > 30°C) i descre terea
frecven ei anuale a zilelor de iarn  (maxima zilnic  < 0°C).

cre terea semnificativ  a mediei temperaturii minime de var i a mediei temperaturii
maxime de iarn i var  (pân  la 2°C în sud i sud-est în var ).

Fenomenele de cre tere a temperaturii s-au intensificat dup  anul 2000, iarna din 2006-2007 fiind
considerat  cea mai cald  de când exist  m sur tori instrumentale în România. În acel an, abateri
pronun ate ale temperaturii maxime/minime fa  de regimul mediu multianual au persistat pe
perioade lungi de timp.

1 Raport de evaluare cu numarul 5, elaborat de IPCC pentru anul 2014
2 Raport de evaluare cu numarul 5, elaborat de IPCC pentru anul 2014
3 Schimbarile climatice – de la bazele fizice la riscuri si adaptare, editura Printech, 2015
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PROGNOZE VIITOARE IN ROMANIA

Conform Raportului de evaluare cu num rul 54, elaborat de IPCC5 pentru anul 2014, si raportului
Administra iei Na ionale de Meteorologie (ANM)6, scenariile climatice realizate cu diferite modele
climatice globale au prognozat o cre tere a temperaturii medii globale pan  la sfâr itul secolului
XXI (2090 – 2099), fa  de perioada 1980-1990 cu valori între 1,8°C i 4,0°C, în func ie de
scenariul privind emisiile de gaze cu efect ser  considerate. Datorit  iner iei sistemului climatic,
înc lzirea global  va continua s  evolueze în pofida aplic rii imediate a unor m suri de reducere a
emisiilor, dar cre terea temperaturii va fi limitat  în func ie de nivelul de reducere aplicat. Este
foarte probabil ca precipita iile s  devin  mai abundente la latitudini înalte i este probabil  ca
acestea s  se diminueze în cea mai mare parte a regiunilor subtropicale.

Schimb rile în regimul climatic din România se încadreaz  în contextul global, inând seama de
condi iile regionale: cre terea temperaturii va fi mai pronun at  în timpul verii, în timp ce în nord-
vestul Europei cre terea cea mai pronun at  se a teapt  în timpul iernii. Dup  estim rile
prezentate în Raportul cu num rul 5 al IPCC, în România se a teapt  o cre tere a temperaturii
medii anuale fa  de perioada 1980-1990 similare întregii Europe, cu mici diferen e între rezultatele
modelelor în ceea ce prive te primele decenii ale secolului XXI i cu diferen e mai mari în ceea ce
prive te sfâr itul secolului, astfel:

între 0,5°C i 1,5°C pentru perioada 2020 – 2029;

între  2,0°C  i  5,0°C  pentru  2090  –  2099,  în  func ie  de  scenariu  (între  2,0°C  i  2,5°C  în
cazul scenariului care prevede cea mai sc zut  cre tere a temperaturii medii globale i între
4,0°C i 5,0°C în cazul scenariului cu cea mai pronun at  cre tere a temperaturii).

                                   a)                                                         b)

Figura 1. Cre terea medie a temperaturii aerului a) iarna, in intervalul 2021-2050 fata de
intervalul 1971-2000 si b) vara, in intervalul 2070-2099 fata de intervalul 1971-2000

În  cazul  temperaturilor  extreme  (media  maximelor  i  minimelor)  pentru  perioada  2070  –  2099
(fa  de 1961 – 1990) s-au ob inut rezultate cu certitudine mai mare în urm toarele cazuri:

media temperaturii minime de iarn : cre teri mai mari în regiunea intra-carpatic  (4,0°C –
6,0°C) i  mai  sc zute în rest  (3,0°C – 4,0°C) (Figura 2.15); acest semnal climatic  a fost
deja identificat în datele de observa ie pentru perioada 1961 – 2000: o înc lzire de 0,8 –
0,9°C în nord-estul i nord-vestul rii;

media temperaturii maxime de var : o cre tere mai mare în sudul rii (5,0°C – 6,0°C) fa
de 4,0°C – 5,0°C în nordul rii; acest semnal climatic a fost deja identificat în datele de
observa ie: în luna iulie, pe perioada 1961 – 2000, în centrul i sudul Moldovei, s-a

4 https://www.ipcc.ch/report/ar5/
5 Intergovernamental Panel on Climat Change
6 Schimbarile climatice – de la bazele fizice la riscuri si adaptare, editura Printech, 2015
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identificat o înc lzire cuprins  între 1,6°C i 1,9°C i mult mai sc zut  în restul rii (între
0,4°C i 1,5°C).

Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din modelele climatice prognozeaz  pentru perioada
2090  -  2099  secete  pronun ate  în  timpul  verii  în  zona  României,  în  special  în  sud  i  sud-est  (cu
abateri negative mai mari de 20% fa  de perioada 1980–1990). În ceea ce prive te precipita iile
din timpul iernii, abaterile sunt mai mici i incertitudinea este mai mare.

În cadrul unor colabor ri interna ionale, Administra ia Na ional  de Meteorologie a realizat modele
statistice de detaliere la scar  mic  (la nivelul sta iilor meteorologice) a informa iilor privind
schimb rile climatice rezultate din modelele globale. Rezultatele respective au fost ulterior
comparate cu cele generate de modelele climatice regionale, realizându-se o mai bun  estimare a
incertitudinilor. Astfel, s-au ob inut rezultate cu o certitudine mai mare privind cre terea
precipita iilor de iarn  în vestul i nord-vestul României cu 30-40 mm în perioada 2070-2099 fa
de perioada 1961-1990.

                                 a)                                                         b)

Figura 2. Diferen e în cantitatea medie de var  a precipita iilor în intervalul a) 2021-
2050 fa  de intervalul 1971-2000 si b)2070-2099 fa  de intervalul 1971-20007

Pentru cazul proiec iilor viitoare ale precipita iilor extreme sugereaz  pentru mijlocul secolului
(2021-2050), comparativ cu  perioada de referin  (1971-2000), o cre tere a frecven ei de apari ie
a episoadelor cu precipita ii care dep esc în 24 de ore cantitatea de 20 l/m2. Cre terea acoper
preconizata acoper  majoritatea regiunilor României. Cre terea num rului de zile cu episoade
extreme de precipita ii este mai mare în zone de deal i munte i în apropierea coastei M rii Negre,
comparativ cu cele de câmpie.

In ceea ce prive te viteza medie a vântului, scenariile realizate de ANM sugereaz  modific ri de
mic  magnitudine  a  vitezei  vântului  la  10  m  pentru  perioada  2071-2100  fa  de  perioada  de
referin  1971-2000. Astfel, rezultatele modelor climatice regionale sugereaz  o cre tere a vitezei
vântului de ordinul a 1 m/s în zonele extracarpatice ale României precum i în cea mai mare parte
a bazinului M rii Negre, înso it  de o u oar  sc dere (-0,5m/s) în zona Mun ilor Carpa i i
Transilvania, dar i în estul i, izolat, în sudul M rii Negre. Configura iile observate ale vitezei medii
a vântului pentru intervalul 1961-2013 indic  o tendin  general  de sc dere a vitezei vântului pe
teritoriul României.

Modele efectuate in ceea ce prive te evolu ia vanturilor extreme, rezultatele ob inute sugereaz
pentru perioada 2071-2100, comparativ cu perioada de referin  1971-2000, o u oar  cre tere a
frecven ei  de  apari ie  a  vânturilor  puternice  (cu  viteze  mai  mari  de  10  m/s).  De i  magnitudinea
acestor schimb ri este mic  (sub 2%), în zonele carpatice i intracarpatice în special ele indic  o
probabilitate mai ridicat  de apari ie a evenimentelor de vreme asociate cu vânt puternic pe fondul
sc derii vitezei medii a vântului; de asemenea, se preconizeaz  o cre tere a frecven ei de apari ie
a vânturilor puternice in zona litoral  a României, respectiv sub-bazinul vestic al M rii Negre cu 2-
4%.

7 Informatiile relatate sunt prezentate detaliat in ,,Schimbarile climatice – de la bazele fizice la riscuri si
adaptare, editura Printech, 2015’’


