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1. Introducere

În acest studiu climatic am avut în vedere,
o analiză deosebit de complexă a intensităţii
temperaturilor ce se produc în timpul unor
valuri de căldură a căror durată în timp
variază de la 3 zile la peste 10-15 zile.
Analiza acestui parametru climatic, a fost
realizată pentru un interval de timp de 53 de
ani, la un număr de 11 staţii meteorologice
amplasate în sudul României, în diferite
condiţii altimetrice şi de relief (tabelul nr. 1).

Scopul final al studiului, este acela de a
identifica caracteristicile definitorii ale
acestui parametru climatic şi de a prezenta,
pe scurt, posibilele efecte asupra activităţiilor
socio-economice şi a mediului natural.

2. Arealul analizat

Din punct de vedere fizico-geografic,
zona analizată se suprapune Cămpiei
Române, Podişurilor Getic, Mehedinţi,
Dobrogei şi Deltei Dunării, regiune cu un
intens grad de locuire şi dezvoltare urbană,
aici desfăşurânu-şi activitatea peste 3
milioane de locuitori (fig. nr. 1).

3. Datele şi metodele folosite

Pentru identificarea valurilor de căldură,
am utilizat metoda percentilelor, ce este
utilizată pe larg în studiile climatologice.
Metoda presupune compararea valorilor
temperaturilor maxime zilnice cu valoarea

Tabelul nr. 1. Staţiile meteorologice analizate
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percentilei 95. Toate valorile termice care au
depăşit pragul critic al percentilei 95 şi se
prezintă consecutiv pe o perioadă mai mare
de trei zile, constituie un val de căldură.
Stabilirea abaterii reale a valorilor
temperaturilor maxime zilnice a fost utilizată
metoda pragului fix.

Datele statistice ce au fost analizate, sunt
oferite de către proiectul european ECA&D,
European Climate Assessment & Dataset
p r o j e c t ,  a c c e s i b i l  l a  a d r e s a :
http://eca.knmi.nl/ în mod gratuit. Alegerea
acestui intreval de timp se datorează faptului
că datele au un grad ridicat de omogenitate şi
continuitate. Astfel, la 4 staţii meteorologice
observaţiile au fost complete, iar la restul
staţiilor numărul de zile lipsă variază între 3
la Bucureşti-Băneasa şi 118 la Drobeta Turnu
Severin. Lipsa de informaţii se datorează în
primul rând factorilor non-climatici:
modificarea sistemului de realizarea a
observaţiilor, modificarea locaţiei staţiei
meteorologice, urbanizarea în creştere etc
(tabelul nr. 1).

4. Discuţii şi rezultate

Marea varietate a condiţiilor
fizico-geografice specifice Olteniei,
Munteniei şi Dobrogei, imprimă valorilor
temperaturilor medii multianuale şi în
acelaşi timp valorilor extreme, o distribuţie

neuniformă în timp şi spaţiu. Poziţia
geografică a câmpiilor Bărăganului şi
Olteniei, la extremitatea centrilor barici de
influenţă continentală, oceanică şi
mediteraneană, permite o puternică advecţie
de aer cald maritim sau continental, sub a
cărui acţiune se înregistrează cel mai
frecvent temperaturi maxime cu caracter
tropical sau canicular ce depăşesc 30°C –
35°C, cu consecinţe deosebite asupra
sistemelor naturale şi a activităţii antropice.
La acestea, se adaugă barajul orografic
realizat de către Munţii Carpaţi, care
stopează pătrunderea spre vest a acestor
mase de aer şi stagnarea lor peste teritoriile
extra carpatice. Datorită acestor cauze
procesele de evaporaţie şi evapo-transpiraţie

Fig. 1. Arealul studiat
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sunt deosebit de active în timpul sezonului
cald şi anotimpurilor de tranziţie, la care se
adaugă lipsa precipitaţiilor, ceea ce contribuie
la creşterea disconfortului suferit de oameni
şi nu de puţine ori duce la pierderi de vieţi
omeneşti. 

Din analiza statistică a valorilor
temperaturilor maxime la cele unsprezece
staţii meteorologice, reiese că în decursul
unui an se pot produce o serie de valori
caracteristice, cele mai importante fiind cele
de >15°C, >20°C, specifice sezonului rece,
>25°C, caracteristice anotimpurilor de
primăvară şi toamnă şi de >30°C, >35°C ce
caracterizează în ultimii ani, verile din sudul
ţării.

4.1.  Sezonul rece al anului

Atât pentru regiunile sudice cât şi pentru
restul teritoriului ţării, sezonul rece se
caracter izează pr in  predominarea
temperaturilor negative, prezenţa stratului de
zăpadă cu diferite grosimi şi predominarea
circulaţiei atmosferice de tip nordic sau estic,
ce favorizează pătrunderea aerului rece ori
chiar foarte rece, de multe ori pe întreg
teritoriul ţării. 

O situaţie deosebită o reprezintă
interacţiunea reliefului cu un câmp
depresionar, reprezentat de ciclonii
mediteraneeni, interacţiune în urma căreia se
nasc fenomene meteo-climatice de risc,
deosebit de spectaculoase. Perturbaţiile
mediteraneene ce creează câmpuri
depresionare, cu deplasare normală sau
retrogradă au o deosebită importanţă
climatică pentru regiunile geografice sudice
şi sud-vestice (Bogdan şi Marinică, 2007).

Pentru perioada de iarnă se constată că
ciclonii mediteraneeni pot produce
temperaturi ridicate, de multe ori peste
normal şi exces de umiditate, mai ales atunci
când precipitaţiile şi temperaturile ridicate
urmează unei perioade mai reci în care solul
este acoperit cu un strat de zăpadă. 

Ecaterina Ion Bordei (1983), citată de
Octavia Bogdan şi Marinică Ion (2007)

precizează că Ciclonii Mediteraneeni sunt
responsabili de nuanţarea climatică a
României şi de producerea unor anomalii
pentru şiruri scurte de ani. 

Perturbaţiile Mediteraneene retrograde se
deplasează spre Româniea pe direcţii şi
traiectorii diferite impuse de relieful înalt din
Penunsula Balcanică. 

O altă cauză generatoare a acestor
fenomene de risc climatic o reprezintă
activitatea solară, a cărei intensitate este
redată prin numărul de pete sau erupţii
solare, cunoscut în literatura de specialitate
ca numărul Wolf. Pentru a scoate în evidenţă
modul în care evoluează aceste fenomene
climatice s-au analizat temperaturile maxime
zilnice şi maxime absolute pentru intervalul
de timp cuprins între anii 1961-2013 care au
fost comparate cu valorile maxime medii
lunare, cu valorile medii maxime
multianuale ale zilelor calendaristice,
temperaturile maxime absolute, atât pentru
staţiile analizate cât şi pentru alte staţii
(tabelul nr. 2) şi situaţiile sinoptice la sol şi
în altitudine. 

Valorile maxime absolute pentru sudul
României au fost înregistrate în anii 2001
(07 I) la Oraviţa 22.2°C, 1985 (05 XII) la
Câmpina 23.4°C şi la Medgidia 26.0°C în
1995 (27 II) (Marinică I., 2006) şi prin
compararea acestor temperaturi cu valorile
de la staţiile meteorologice analizate se
constată că pentru sezonul rece maximele
termice sunt înregistrate numai în luna
februarie, după data de 24 şi în majoritatea
cazurilor după anul 1990.

În luna ianuarie, valoarea maximă a
temperaturii a fost de 20.4°C şi a fost
înregistrată în ziua de 29 a lunii la Craiova,
în anul 2002, această valoare fiind cu 1.4°C
mai mică de cât maxima absolută a lunii
ianuarie pe întreaga ţară. Pentru luna
februarie temperatura maximă înregistrată a
fost de 25.0°C, la data de 27.02.1995.
Această valoare a fost cu 1°C mai mică de
cât temperatura maximă absolută pentru
întreaga ţară, produsă la Medgidia la aceeaşi
dată calendaristică.
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Aceste situaţii reprezintă urmarea
modificărilor ce se produc în dinamica
atmosferei la finalul iernii când zilele sunt
mai lungi şi cantitatea de radiaţie solară
creşte, astfel încât bilanţul radiativ-caloric
devine pozitiv, dar în acelaşi timp evidenţiază
tendinţa generală de încălzire generală a
atmosferei.

În concluzie, se poate afirma că :
1. Invaziile de aer tropical din timpul

iernii determină pe lângă producerea
valurilor de căldură şi apariţia unor riscuri
climatice asociate, cele mai importante fiind
inundaţiile din timpul iernii, poleiul, ceaţa şi,
mai ales, împrimăvărarea timpurie ce
contribuie la dezvoltarea prematură a
vegetaţiei şi la compromiterea recoltelor
datorită producerii brumelor târzii de
primăvară aşa cum a fost primăvara anului
2000 (Marinică, 2002, 2006) şi, nu în ultimul
rând, menţinerea în sol pentru o perioadă
îndelungată a deficitului pluviometric, cu
consecinţe nefaste pentru agricultură.

2. Reducerea numărului de zile cu
temperaturi negative şi creşterea procentuală
a frecvenţei zilelor cu temperaturi pozitive.

3. Temperaturile maxime absolute ale
sezonului rece s-au produs în luna februarie
şi la multe staţii au depăşit 20°C. Aceste
situaţii s-au produs în timpul unor valuri de
căldură a căror durată şi frecvenţă de apariţie
după anul 2000, sunt în creştere.

4.2.  Sezonul cald al anului

Pentru Oltenia, Muntenia şi parţial
Dobrogea, sunt caracteristice temperaturi cu
valori ridicate, ce depăşeşc frecvent 30°C –
35°C şi în mod excepţional 40°C. Aceste
maxime termice sunt însoţite de secete
prelungite, cauzate de pulsa ţ iile
formaţiunilor anticiclonice situate deasupra
Asiei de Vest, Câmpiei Ruse, Peninsulei
Scandinave sau nordul continentului african.
Aceşti anticicloni se manifestă sub forma
unor dorsale sau a unor nuclee independente.

Valurile de aer cald din acest sezon se
produc pe fondul advecţiei aerului fierbinte
de deasupra Deşertului Sahara, aer ce se
deplasează spre nord pe direcţia de înaintare
a dorsalei anticiclonice. Pentru Delta Dunării
şi litoralul Mării Negre, din analiza

Tabelul nr. 2. Temperaturile maxime absolute în intervalul 1961-2013 (iarna)
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temperaturilor maxime şi studiul literaturii
climatice de specialitate, consemnăm că nu se
produc temperaturi maxime absolute ce
depăşesc 40°C, deoarece influenţa
climatologică a apelor acesteia se resimte prin
intermediul brizelor marine în interiorul
uscatului până la 10-15 km. O caracteristică
specifică pentru perioada caldă a anului o
reprezintă apariţia unor riscuri şi hazarde
meteo-climatice asociate cum ar fi hazardele
şi riscurile pluviale(Bogdan, Niculescu,
1999). 

Astfel, după o perioadă secetoasă şi
caniculară, poate urma o perioadă cu exces de
umiditate (O. Bogdan, 2007), un exemplu
concludent îl reprezintă pentru intervalul
analizat, anul 2002 care în prima parte s-a
caracterizat printr-o secetă prelungită şi
înregistrarea unor temperaturi deosebit de
mari, vârful termic producându-se în luna
iulie, când maxima termică înregistrată a fost
de 43.0°C, cu 1,5°C mai mică de cât
temperatura maximă absolută pentru toată
România. Acestei perioade deosebit de calde
i-a urmat una excesiv de umedă, în care
maximele pluviometrice cu mult peste normal
au determinat inundaţii puternice şi de cele
mai multe ori au fost însoţite de către averse
de ploaie, vijelii şi căderi de grindină. În vara
anului 2005, percipitaţiile abundente din
prima parte a lunii iulie, au fost urmate în
prima decadă a lunii august de o perioadă
caniculară, în timpul căreia temperaturile
maxime au depăşit 35°C la multe staţii
meteorologice, iar cele mai mari temperaturi
au atins valori de 37°C/31.VII.2005, la
Calafat (Bogdan, Marinică, 2007). În ultimii
ani, canicula de cele mai multe ori a fost
însoţită de secetă şi de multe ori, fiind
întreruptă  de fenomene de r isc
hidro-meteorologic.

Din punct de vedere geografic
caracteristicile suprafeţei active favorizează
de cele mai multe ori producerea
temperaturilor de peste 40°C. Astfel, poziţia
sudică a Câmpiei Române şi, în special a
Câmpiei Bărăganului, precum şi situarea la
extremitatea centrilor barici continentali,

oceanici şi mediteraneeni şi mai ales a celor
continentali excesivi, duce la înregistrarea
celor  mai frecvente recorduri termice din
ţară. Relieful neted al câmpiei a favorizat
advecţia aerului cald tropical peste toată
suprafaţa câmpiei, iar barajul orografic
realizat de către Munţii Carpaţi a împiedicat
deplasarea spre vest a valurilor de căldură,
astfel încât aerul cald canicular a persistat
zile la rând. În aceste condiţii, din analiza
temperaturilor maxime de la cele 11 staţii
din sudul ţării, reiese faptul că cei mai
călduroşi ani au fost anii: 1985, 1987, 1988,
2000, 2002 şi 2007. În timpul acestor ani, au
fost înregistrate cele mai multe situaţii în
care temperatura aerului a depăşit valoarea
de 40°C, depăşirea acestor valori
realizându-se în timpul unor intense valuri
de căldură (Bogdan, Marinică 2007).

Pentru exemplificare am luat în
considerare acele valori termice deosebite
care s-au produs în timpul unor advecţii
puternice de aer tropical, care au dat naştere
unor valuri de căldură puternice. Astfel,
analizând tabelul nr.3 constatăm că valoarea
absolută a temperaturii pentru luna iunie a
fost înregistrată la Roşiori de Vede în data de
26.VI.2007 şi a fost de 39.3°C. La celelalte
staţii valorile absolute au fost cuprinse între
36.3°C, la Sulina şi 39.1°C la Drobeta Turnu
Severin.

Cele mai mari valori termice absolute, ce
depăşesc 40°C se produc în iulie la staţiile
din Câmpia Olteniei şi Bărăgan şi sunt
consemnate şi de această dată după anul
2000. Pentru intervalul analizat,  maximele
absolute au depăşit 42°C la 5 staţii
mete-orologice, toate situate în arealul de
puternică încălzire din Câmpia Română.
Temperaturi > 40°C s-au produs şi la Buzău,
Galaţi şi Râmnicu Vâlcea, iar la Sulina,
Tulcea şi Constanţa, unde brizele marine au
un rol moderator, temperaturile  maxime nu
au depăşit 39.9°C. Valoarea maximă de
42.7°C a fost înregistrată în 24.VII.2007 la
Roşiorii de Vede şi a depăşit cu 0.1°C
temperatura maximă atinsă la Drobeta Turnu
Severin în timpul verii caniculare din 2000.
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În luna august valorile maxime la multe
staţii din sudul ţării, depăşesc de regulă 41°C,
dar fără a avea intensitatea celor din luna
iulie. La Călăraşi în data de 7 august 2012, a
fost înregistrată valoarea de 41.1°C şi
reprezintă pentru perioada analizată maxima
absolută, restul staţiilor consemnând valori
apropiate. Astfel, la Bucureşti, Drobeta Turnu
Severin, Galaţi, Râmnicu Vâlcea şi Roşiori de
Vede temperaturile au variat între 40.4°C şi
40.9°C, în timp ce la restul staţiilor nu a fost
depăşită valoarea de 40°C. În urma
identificării şi prelucrării statistice a valorilor
termice care au depăşesit 40°C, se constată că
o mare parte din temperaturile absolute s-au
produs în timpul unor valuri de căldură care
au generat o puternică încălzire, ce a depăşit
cu mult mediile climatologice specifice
sezonului. De altfel, aceste maxime au fost
înregistrate la staţiile meteorologice din
Bucureşti, Călăraşi, Craiova, Drobeta Turnu
Severin, Roşiori de Vede şi Râmnicu Vâlcea
în timpul lunii iulie din anul canicular 2000.
În această lună sudul României a fost invadat
de o masă de aer foarte cald de origine
sahariană, ce a detreminat o rapidă instalare
a caniculei şi a secetei meteorologice. 

Valul de căldură a durat aproximativ 10
zile şi a avut două faze cu încălzire foarte
puternică, în datele de 04 şi 05 iulie 2000, în
timpul cărora la Bucureşti, Călăraşi, Drobeta
Turnu Severin şi Roşiori de Vede

temperaturile au depăşit 42°C. O situaţie
similară s-a înregistrat şi în anul 2007, când
în timpul unui val de căldură ce a durat 10
zile, din 16 până în 25 iulie au fost
înregistrate temperaturi de peste 40°C –
42°C la 6 din staţiile analizate. În timpul
acestei invazii de aer tropical continental a
fost atinsă valoarea maximă absolută a lunii
iulie. Această maximă a fost cu numai 0.8°C
mai mică de-cât maximul absolut al lunii
iulie pentru întreaga ţară (Marinică, 2006),
consemnat la Giurgiu în 5.VII.2000 şi care a
atins valoarea de 43.5°C. 

Valoarile foarte ridicate ale temperaturii
aerului, produse în timpul acestor valuri de
căldură pun în evidenţiază extrema încălzire
a aerului, dar mai ales a solului, a cărui
temperatură care depăşeşte 65°C. Aceste
valori înregistrate în perioada 1961-2013
sunt apropiate de temperaturile înregistrate
la alte staţii aflate în acelaşi areal geografic
şi care reprezintă maximele absolute pentru
întreaga ţară în lunile respective. Astfel la
Giurgiu în anul 2000 (5.VII) s-au înregistrat
43.5°C, Băileşti 43.1°C la data de
4.VII.2000, 41.8°C în 25.VIII.1993 la
Giurgiu. Valorile maxime înregistrate la
numeroase staţii din sudul ţării după anul
2000, se apropie simţitor de maxima
absolută din anul 1951, când la ferma
Râmnicelu din comuna Ion Sion a fost
omologată valoarea de 44.5°C (Marinică,

Tabelul nr. 3. Temperaturile maxime absolute în intervalul 1961-2013 (vara)
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2006, Bogdan, Marinică, 2007), la data de 10
august. 

În concluzie putem afirma următoarele:
a). Pentru intervalul de timp analizat

valorile intensităţii temperaturii nu au depăşit
valoarea absolută (44.5°C) pentru întreaga
ţară produsă la Ion Sion în 10 august 1951.

b). Temperaturile maxime absolute au fost
atinse în timpul unor valuri de căldură
deosebit de puternice, produse în anii 2000 şi
2007.

c). Cauza acestor situaţii sinoptice şi
climatice o reprezintă în tot deauna invazia
de aer fierbinte de origine tropicală din Afica
de Nord.

d). Astfel de situaţii deosebite s-au produs
în sec. XX şi datorită fenomenului general de
încălzire globală şi modificare climatică se
vor repeta. În această ordine de idei nu putem
preciza care va fi intensitatea, acestor
fenomene climatice extreme.

e). Numărul de zile în timpul cărora sunt
înregistrate valori deosebit de mari ale
temperaturilor este cuprins între 1 şi 4 zile, ce
reprezintă faze ale valurilor de căldură
tropicală.

f). Invazia de aer fierbinte tropical
determină instalarea aproape simultană a
caniculei care determină creşterea ITU.

4.3.  Anotimpurile de tranziţie
(primăvara şi toamna)

Valorile temperaturilor maxime specifice
anotimpurilor de tranziţie sunt cele de peste
25°C, 31°C şi 35°C (tabelul nr. 4). Aceste
valori extreme, aşa cu am mai arătat se
produc pe fondul unor advecţii importante de
aer de origine tropicală, în timpul cărora
sunt depăşite normele climatologice
multianuale. În ultimii ani datorită tendinţei
generale de încălzire a atmosferei la nivel
global, constatăm că temperaturile maxime
absolute au depăşit vechile valori maxime şi
multe dintre acestea fiind înregistrate după
anul 2000 (Marinică, 2006, Clima României,
2008).

Temperaturile maxime absolute din luna
martie au înregistrate la Sulina şi Tulcea în
26.III.1983, iar la restul staţiilor
meteorologice au variat între 26°C şi 28°C.

Pentru luna aprilie consemnăm valori
termice ce depăşesc 30°C, în toată regiunea
de sud a ţării. Valorile au oscilat între
31.1°C (Sulina şi Tulcea) şi 33.5°C la
Călăraşi. Valoarea înregistrată în 06.IV.1998
la Călăraşi reprezintă maxima absolută
lunară a intervalului luat în calcul. În luna
mai se constată o creştere şi mai accentuată

Tabelul nr. 4. Temperaturile maxime absolute în intervalul 1961-2013 (primăvara)
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a valorilor temperaturilor maxime. Acestea
depăşesc 31°C, astfel încât sunt consemnate
numeroase valori ce dau zilelor un caracter
tropical. Maxima absolută a intervalului este
de 37.5°C şi a fost înregistrată la Călăraşi în
03.V.2003. La restul staţiilor meteorologice
luate în calcul, valorile maxime au variat
între 34.2°C şi 36.9°C.

Aceste valori deosebit de ridicate ale
temperaturilor maxime, confirmă încă o dată
intensitatea deosebită a căldurii din intervalul
1990-2010, când în România valurile de
căldură intense au avut o prezenţă anuală.
Aceste situaţii au generat diferite fenomene
de risc climatic ce au influenţat în mod
deosebit evoluţia climatică a sudului
României.

Pentru lunile de toamnă (tabelul nr. 5)
consemnăm valori termice maxime
asemănătoare lunilor de primăvară, dar cu
temperaturi medii şi maxime mai scăzute,
faţă de acestea. Totuşi se produc temperaturi
ce depăşesc normele climatologice sezoniere.
Astfel, în luna septembrie, temperaturile

maxime ce depăşesc 35°C caracterizează tot
sudul ţării. Valorile maxime au fost
înregistrate cu precădere în deceniul
1981-1990, deceniu considerat deosebit de
cald. La Drobeta Turnu Severin în
14.IX.1987 a fost consemnată maxima lunară
absolută (39.0°C). Şi la restul staţiilor

meteorologice valorile ridicate ale
temperaturilor au imprimat vremii un aspect
canicular în aceeaşi perioadă.

Maximele absolute ale lunii octombrie
depăşesc 30°C. Aceste valori se produc de
regulă în prima decadă a lunii, dar în
contextul modificărilor climatice se remarcă
apariţia valorilor maxime şi în cea de a doua
decadă a lunii. La Călăraşi, în 07.X.1984, a
fost consemnată tamperatura maximă
absolută a lunii, iar la restul staţiilor
meteorologice valorile au fost cuprinse între
30.4°C la Constanţa şi 34.2°C, la Roşiorii de
Vede.

Pentru luna noiembrie, valorile maxime
lunare se produc în cea de a doua decadă a
lunii, pe fondul schimbărilor climatice, iar la
majoritatea staţiilor meteorologice aceste
valori au fost înregistrate după anul 2000. La
Călăraşi în 15.XI.2010 a fost consemnată

temperatura maximă absolută a lunii
noiembrie: 27.7°C. La restul staţiilor
meteorologice valorile maxime au fost
deosebit de ridicate, cu mult peste
temperaturile medii ale lunii (25°C – 26°C).

Pentru anotimpurile toamnă şi
primăvară, se poate concluziona că:

Tabelul nr. 5. Temperaturile maxime absolute în intervalul 1961-2013 (toamna)
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1. În decursul celor 53 de ani de observaţii
sistematice, temperaturile maxime absolute
s-au produs în timpul unor valuri de căldură
cu durată medie 4-5 zile.

2. Maximele termice absolute ale lunilor
de toamnă au un efect benefic asupra
producţiilor agri-cole, grădinăritului, etc.

3. Riscurile meteo-climatice asociate sunt
secetele de primăvară sau toamnă, cu efecte
negative în agricultură.

4. Creşterea numărului de zile cu ceaţă, în
special toamna.

5. Împrimăvărarea timpurie, urmată de
apariţia brumelor târzii de primăvară, ce duc
la distrugerea sau periclitarea recoltelor de
fructe şi legume.

5.Impactul social

Evaluarea socială a impactului valurilor
de căldură, este deosebit de utilă în domeniul
managementului dezvoltării comunitare şi a
politicilor publice, fiind pe larg utilizată la
nivel mondial.

Scopul imediat al acestui tip de evaluare
este reprezentat de necesitatea de a avea o
imagine clară asupra efectelor posibile asupra
diferitelor grupuri de oameni şi a
comunităţilor locale în ansamblu.

Evaluarea efectelor asupra comunităţilor
locale presupune identificarea şi cunoaşterea
celor mai importante zone de acţiune. Redăm
în cele ce urmează două din cele mai
importante domenii de interes, în ceea ce
priveşte acest tip de evaluare:

a. Evaluarea impactului asupra sănătăţii
populaţiei, presupune cunoaşterea efectelor
valurilor de căldură asupra populaţiei ce
suferă de boli cardio-vasculare.

b. Evaluarea impectului asupra
sistemelor de transport rutiere, feroviare,
navale şi aeriene. Impactul fiind resimţit în
domeniul întârziierilor şi decalajelor produse
asupra transportului de mărfuri şi pasageri.

6. Concluzii

Principala concluzie ce se desprinde este
aceea că intensitate avalurilor de căldură în
ultimii 53 de ani a fost variabilă, nefiind
depăşite temperaturile maxime absolute
înregistrate la ferma Ion Sion în august
1951. În acelaşi timp am constatat că în
ultimul deceniu a crescut numărul de cazuri
(zile), în timpul cărora vaorile extreme ce
depăşesc 39°C – 40°C, a crescut.
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