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ABSTRACT: Heat Wave of December 1989. Case study. Heat waves are short episodes,
but intense, of deviation by atmospheric air temperaturesfrom the mean. Southern Romania
is the geographic area most affected by this climatic phenomenon. The impact is particularly
and has repercussions on the components of environment and on society.
Keyword: heat wave, invasion of air, temperature, climate risk, Mediterranean cyclone,
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Introducere
Societatea omenească se află permanent
expusă acţiunii diferitelor fenomene şi
procese naturale a căror manifestare are
caracter de hazard. Cunoaşterea precisă a
acestor fenomene cunoscute în literatura
ştiinţifică ca hazarde naturale, permite
luarea celor mai potrivite măsuri de
prevenire, de atenuare a efectelor distructive,
cât şi de reducere a spaţiilor geografice ce
pot fi afectate.
În ultimele trei decenii, diferitele hazarde
naturale şi în special cele meteo-climatice,
au generat zeci de mii de victime umane,
alături de pagubele materiale în valoare de
miliarde de dolari.
Datorită acestor situaţii, Organizaţia
Naţiunilor Unite, în 1987, a emis o rezoluţie
(Nr. 42/169), prin intermediul căreia a fost
creat un amplu program de cercetare
ştiinţifică interdişcilinară, a hazardelor,
riscurilor şi vulnerabilităţilor. La nivel
mondial, deceniul 1990-1999 a fost intitulat
Deceniul Internaţional pentru Reducerea
Dezastrelor Naturale (IDNDR), scopul
principal fiind acela de a realiza o colaborare
internaţională care să reducă efectiv
pierderile de vieţi omeneşti, de bunuri
m a t e r i a l e ş i a d e z e c h i l i br e l or
socio-economice, atât în ţările avansate

social şi economic, dar mai ales în ţările slab
dezvoltate sau în curs de dezvoltare.
În cadrul acestui amplu program
internaţional sunt abordate cutremurele de
pământ, secetele, vulcanismul, ciclonii
tropicali, tornadele, valurile de căldură etc.
Valurile de căldură reprezintă un fenomen
climatic extrem care prin frecvenţa,
intensitatea şi durata de manifestare
afectează grav sistemele naturale, dar mai
a les activităţile soci o-econ om i ce,
infrastructura etc.
Localizarea regiunii şi
caracteristicile generale ale reliefului
Spaţiul geografic studiat sub aspectul
fenomenelor meteo-climatice de risc cu
privire specială asupra valurilor de căldură
se suprapune părţii de sud a ţării şi cuprinde
Câmpia Română, podişurile Dobrogei,
Getic, Mehedinţi, precum şi Delta Dunării
(fig. nr. 1), poziţionate pe paralela de 45°lat.
N. Din această cauză aici se fac simţite
influenţe climatice variate.
Hipsometric, se constată creşterea
înălţimilor de la est spre vest şi nord-vest.
Treptele de relief sunt dispuse sub forma
unui amfiteatru delimitat spre sud de Valea
Dunării. Aspectul general al reliefului
Câmpiei Române, este caracterizat de
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Fig. 1. Arealul studiat

predominarea suprafeţelor netede, a
câmpurilor extinse, separate de văile şi
luncile râurilor afluente ale Dunării. Relieful
Podişului Mehedinţi, prezintă particularităţi
impuse de structura geologică şi reţeaua
hidrografică, care au detreminat apariţia
interfluviilor plane i a carstului spectaculos.
În Piemontul Getic predomină suprafeţele
structurale înclinate spre sud, tăiate de
afluenţii Jiului şi ai Oltului, iar în Subcarpaţi
se remarcă o alternanţă de depresiuni şi
dealuri bine individualizate de reţeaua
hidrografică autohtonă i alohtonă. Relieful
Deltei Dunării, este alcătuit dintr-o
alternanţă de grinduri şi insule separate de
canalele şi braţele marelui fluviu.
Sursa datelor analizate
Studiul de faţă îşi propune prezentarea
succintă a evoluţiei în timp şi spaţiu a
valului de căldură produs în luna decembrie
1989. Pentru realizarea acestuia au fost
prelucrate, prinmetode statistico-matematice, temperaturile maxime din intervalul
1960-2013, de la 11 staţii meteorologice,
aflate în condiţii de relief variate.

Cauzele generale ale producerii
valurilor de căldură
Cauza principală a anomaliilor climatice
pozitive este reprezentată de circulaţia
atmosferică predominant sudică şi
sud-vestică ce produce un transfer de aer
cald tropical (maritim sau continental), la
care se adaugă activitatea solară şi
interacţiunea cu relieful ce determină o
încălzire diferenţiată a suprafeţei active.
Forma curbată a arcului carpatic a cărui rol
de baraj orografic împiedică înaintarea
aerului spre regiunile nordice ale ţării, nu de
puţine ori, a dus la înregistrarea unor abateri
pozitive în timpul cărora au fost înregistrate
maxime termice excepţionale pentru
regiunea analizată.
În studiul acestor fenomene climatice,
conform literaturii de specialitate se disting
trei faze de evoluţie în timp şi spaţiu
(Marinică, 2006), pe care le vom analiza în
cele ce urmează:
1. Faza iniţială în care se produce o situaţie
sinoptică premergătoare.
2. Faza maximă în care se produc
temperaturile maxime cărora li se
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asociază diferite fenomene şi efecte cu
caracter de risc meteo-climatic.
3. Faza finală în care se revine la starea
normală.
Valul decăldură din
14-25 decembrie 1989
Luna decembrie a anului 1989 a fost
caracterizată, pe întreaga sa durată, de
menţinerea unor temperaturi deosebit de
ridicate, cu mult peste valorile medii
multianuale lunare şi sezoniere. Abaterea la
staţiile meteorologice analizate a variat între
5°C şi 19,3°C, timpul a fost călduros şi
secetos, stratul de zăpadă lipsind pe areale
importante.
Factorii generatori. Acest val de căldură
s-a produs în următoarele condiţii sinoptice:
a. Existenţa în zilele premergătoare (12-13
decembrie), deasupra Europei nordice şi
a Oceanului Atlantic, a unui câmp de
presiune scăzută (circulaţia maritim
polară) şi deasupra Africii şi a Peninsulei
Asia Mică a unui brâu de presiune
ridicată (Anticiclonul Nord African)
datorat extinderii Anticiclonului Azoric,
în condiţiile în care activitatea
anticiclonică din Asia şi Europa de Est a
fost mult diminuată [Marinică, 2006]. În
toată Europa Sudică, regimul termic

Oceanului Atlantic şi Europei de Nord,
mult extinşi spre nord, a determinat
schimbarea poziţiei talvegului baric, ceea
ce a determinat advecţia aerului cald pe
direcţia SV-NE, spre ţările din centrul şi
estul continentului. Din această cauză, în
zilele următoare temperaturile au început
să crească, favorizate de accentuarea
regimului anticiclonic.
c. Trebuie remarcat că, pentru iarna dintre
anii 1989/1990, activitatea solară a fost
deosebit de puternică, numărul Wolf sau
numărul de pete solare, înregistrând un
record, pentru perioada analizată
[Bogdan, Marinică, 2007]. Astfel, în cele
trei luni de iarnă, numărul de pete solare
care a fost înregistrat în lunile decembrie
1989, ianuarie şi respectiv februarie
1990, a fost cuprins între 130 şi 177.
Această situaţie astronomică deosebită
constituie o altă cauză ce ar putea explica
durata, dar mai ales intensitatea
deosebită, a acestui val de căldură. Acest
fapt este susţinut şi de observaţiile
realizate de către Octavia Bogdan şi Ion
Marinică în 2007, care analizează pe
larg interdependenţa dintre cele două
fenomene, cel astronomic şi cel climatic
(tabelul nr. 1), punând pe seama
evoluţiei activităţii solare, din perioada
ciclului solar de 11 ani, evoluţia acestor
fenomene climatice de risc.

Tabelul nr. 1. Numărul de pete solare în intervalul 09.1989 - 03.1990

impus de masa de aer de origine africană
este unul pozitiv, cu temperaturi peste
mediile multianuale (-0.1 la Râmnicu
Vâlcea şi 1,8 la Constanţa), ale
anotimpului rece [Clima României,
2008].
b. Repoziţionarea ciclonilor aflaţi deasupra

Evoluţia valului în timp şi spaţiu.
Identificarea valului de căldură a fost
realizată prin metoda percentilelor, iar prin
metoda abaterii fixe a fost verificată abaterea
temperaturilor faţă de normală. În urma
analizării temperaturilor maxime din luna
decembrie a anului 1989, a fost pusă în
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evidenţă o evoluţie diferită a valorilor
termice în timp şi spaţiu.
Astfel, valul de căldură s-a manifestat
între 14 şi 25 decembrie şi a avut o durată în
timp ce a variat între 12 zile la Buzău şi
Craiova, 9 zile la Râmnicu Vâlcea şi Roşiori
de Vede şi 7 la Drobeta Turnu Severin. Data
de început şi de sfârşit, nu a coincis la toate
staţiile (tabelul nr. 2), datorită situaţiei
sinoptice din zilele premergătoare.
La Buzău, Constanţa, Craiova, Sulina şi
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României (fig. nr. 2 b).
Temperaturile sunt în creştere continuă.
Cele mai mici temperaturi sunt de 3.8°C la
Roşiori de Vede, iar cele mai ridicate valori,
18.5°C în Buzău (fig. nr. 2 a).
De altfel valul ajunge în ţară din direcţia
sud şi sud-est. Abaterile faţă de percentila
90, la 6 staţii depăşeşc 10°C, iar cea mai
redusă de 5.1°C este în registrată la
Constanţa.
 Intervalul 17-23 decembrie, a cores-

Tabelul nr. 2. Valul de căldură din Decembrie 1989

Tulcea valul a început în data de 14
decembrie, la Bucureşti, Călăraşi şi Galaţi
prima zi a valului a corespuns datei de 15
decembrie, în timp ce la Drobeta Turnu
Severin abia în data de 16 decembrie a fost
înregistrată prima temperatură a acestei
anomalii climatice.
Ultima zi din val a corespuns datelor de
23 decembrie la staţia Sulina, 24 decembrie
la Călăraşi, Constanţa, Drobeta Turnu
Severin, Râmnicu Vâlcea, Roşiori de Vede şi
Tulcea şi 25 decembrie la Bucureşti, Buzău,
Craiova şi Galaţi. Ultima zi consemnează
revenirea temperaturilor la valorile apropiate
de normele specifice sezonului rece.
Analizarea modului de evoluţie în timp a
situaţiilor sinoptice a dus la identificarea a
trei intervale de timp:
 Intervalul 14-16 decembrie, în timpul
căruia brâul de presiune ridicată situat
deasupra Africii şi Mării Mediterane,
înaintează lent spre nord şi cuprinde sudul

spuns fazei de maximă încălzire în timpul
căreia a fost înregistrată valoarea maximă de
21.6°C în data de 18 a XII-a la Buzău. În
acest moment brâul anticiclonic ocupă în
întregime ţara noastră, iar depresiunea
nord-atlantică se retrage spre nord (fig. 3 b).
Poziţia izotermelor prezintă o regiune
cuprinsă între Olt şi Argeş, cu două areale
poziţionate în jurul oraşelor Râmnicu Vâlcea
şi Roşiorii de Vede, unde în această perioadă
se constată o scădere a temperaturilor
maxime zilnice. Temperaturile maxime ale
aerului în cele două areale mai reci sunt
cuprinse între 8°C şi 15°C în acest interval
de timp. În acelaşi timp la Buzău, Drobeta
Turnu Severin şi Constanţa sunt consemnate
valori foarte ridicate de 21.6°C, 21.3°C,
20.8°C, 20°C la Sulina şi Tulcea, valori cu
mult peste valoarea calculată a percentilei
90. La Roşiori de Vede şi la Râmnicu Vâlcea
sunt înregistrate cele mai reduse valori din
interval 14.9°C şi 14.4°C (fig. 3 a).
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Fig. 2. a) Câmpul termic la nivelul solului în data de 14.XII.1989; b) Situaţia sinoptică la
sol şi în altitudine deasupra Europei şi Oc. Atlantic, în14.XII.1989 ora 00 UTC
(după Karten Archiv-Wetterzentrale, Karlsrue)

Fig. 3. a) Câmpul termic la nivelul solului în 18.XII.1989; b) Situaţia sinoptică la sol şi în
altitudine deasupra Europei şi Oceanului Atlantic, în 18.XII.1989 ora 00 UTC
(după Karten Archiv-Wetterzentrale, Karlsrue)

Abaterile, în acest moment, la toate
staţiile, depăşesc 10°C, cele mai mari
înregistrându-se la Buzău 18.1°C, aici
aflându-se epicentrul acestei anomalii
termice de iarnă.
La data de 19.XII.1989, la Drobeta Turnu
Severin se constată o răcire scurtă a vremii şi
revenire a temperaturii la valori apropiate de
cele de iarnă, valul de căldură la acesată
staţie meteorologică având o întrerupere de
24 de ore.
Valori similare ale temperaturilor
maxime zilnice au fost înregistrate în
decursul celor 53 de ani studiaţi şi la alte
staţii meteorologice situate în arealul
analizat, în decursul lunii decembrie, valori
ce au depăşit 15°C (tabelul nr. 3).
Intervalul 24-25 decembrie reprezintă
ultima fază a valului, în timpul căreia începe
procesul de lent de răcire (fig. nr. 4 a i b),

începând de la Sulina în data de 24
decembrie şi urmând restul regiunii în data
de 25 decembrie. Cauza răcirii o reprezintă
pătrunderea maselor de aer rece polar
maritim, favorizate fiind de deplasarea spre
vest a vastului câmp anticiclonic poziţionat
iniţial deasupra Africii şi coborârea spre sud
a Oscilaţiei Nord-atlantice şi adâncirea
depresiunii islandeze.
Temperaturile sunt mai coborâte decât
valoarea percentilei 90, dar mai ridicate
decât valorile (+2°C, -1°C) specifice lunilor
de iarnă [Clima României, 2008]. Valul de
căldură se mai resimte, în data de
25.XII.1989, numai în partea centrală a
Câmpiei Române, la Buzău şi Călăraşi, iar
valorile temperaturilor maxime zilnice
variază între 7.5°C şi 7.8°C. În această zi, la
Craiova este înregistrată cea mai mică
temperatură maximă zilnică din timpul
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Tabelul nr. 3. Temperaturi maxime la alte staţii meteorologice
înregistrate în luna decembrie

Fig. 4. a) Câmpul termic la nivelul solului în 25.XII.1989; b) Situa ia sinoptică la sol şi în
altitudine deasupra Europei şi Oceanului Atlantic, în25.XII.1989 ora 00 UTC
(după Karten Archiv-Wetterzentrale Karlsrue)

anomaliei termice, dar şi din intervalul
24-25. 12. 1989. Valorile abaterilor faţă de
pragul critic impus de percentila 90 au variat
la toate staţiile meteorologice între 5.2°C şi
5.6°C, în cele două zile.
Concluzii
Analiza realizată în paginile anterioare
pune în eviden ă o serie de aspecte specifice
pe care le enumerăm în cele ce urmează:
1. Abaterile temperaturilor faţă de
valorile percentilei 90, au variat între 5,3°C

şi 18,1°C.
2. Temperatura maximă a fost
înregistrată în 18 a XII-a 1989, la Buzău
(21,6°C).
3. Temperaturile au avut un mers
crescător până în 18 XII şi pe urmă
descrescător.
4. Fenomenele de risc climatic asociate
valurilor de căldură din timpul sezonului
rece sunt: inundaţiile din timpul iernii,
împrimăvărarea şi pornirea vegetaţiei de
timpuriu, men ţinerea unui deficit
pluviometric în sol.
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