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În cadrul Proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” s-au realizat 5 studii 

climatice:

• „STUDIU METEO REFERITOR LA ANALIZA CLIMATICĂ A DATELOR REPREZENTATIVE PENTRU 

FUNDAMENTAREA ELABORĂRII STRATEGIILOR REGIONALE PENTRU MUNICIPIILE BRAȘOV, SIBIU ȘI 

TĂRGU-MUREȘ”- Dr. Elena Mateescu, Daniel Alexandru

• „COLECTAREA DATELOR ȘI CARTAREA – STUDIU PRIVIND EVOLUȚIA RESURSELOR CLIMATICE 

ACTUALE (1961-2010) ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII POLITICILOR REGIONALE DE GESTIONARE A 

FENOMENELOR METEO EXTREME” - Argentina Nertan

•„DETERMINAREA RESURSELOR POTENTIALE DE ENERGIE (EOLIENE SI SOLARE) CA BAZA IN 

DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE ENERGIE ALTERNATIVA”- dr. Alexandru Dumitrescu

•„STUDIUL EXPERIMENTELOR DE PROIECTARE NUMERICA CARE IMPLICA MODELUL REGIONAL 

CLIMATIC RegCM LA NIVELUL REGIUNII 7 CENTRU, ARE CA SCOP OBTINEREA DETALIILOR 

VARIABILITATII CLIMATICE SI A SCHIMBARILOR LA REZOLUTII FOARTE FINE (10 KM)” – Dr. Elena Mateescu, 

Dr.Roxana Bojariu

• „ELABORAREA GHIDULUI DE ADAPTARE A TEHNOLOGIILOR AGRICOLE LA SCHIMBARILE CLIMATICE 

PENTRU REGIUNEA 7 CENTRU” - Dr. Elena Mateescu, Daniel Alexandru



• În cadrul calendarelor climatice s-au analizat  datele meteorologice de la stațiile reprezentative zonei, respectiv: Brașov, 

Târgu-Mureș, Sibiu, Blaj, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, Sebeș Alba, Făgăraș, Joseni, Toplița, Odorheiul 

Secuiesc, Sărmaș, Fundata, Baraolt, Boița, Câmpeni, Întorsura Buzăului, Lăcăuți, Păltiniș, Predeal, Alba-Iulia, Batos, Balea 

Lac, Bucin, Roșia Montana, Sf. Ghe. Munte și Târnăveni. 

• Creșterea în altitudine a reliefului, dinspre V-NV spre E-SE, denivelările de peste 1000 m dintre depresiunile de contact și 

Carpații Meridionali, precum și prezența marilor culoare de văi impun apreciabile diferențieri climatice.  

• Din analiza evoluţiei temperaturii medii a aerului pentru cele 28 stații agrometeorologice din cuprinsul Regiunii 7 Centru de

Dezvoltare se poate observa că temperaturile pozitive cele mai ridicate s-au înregistrat în luniile de vară (iunie, iulie, august) cu 

temperaturi peste 35˚C.

• În acest sens s-a efectuat selectarea, extragerea şi prelucrarea următorilor parametri meteorologici, calculați sub formă de 

medii multianuale lunare:

Temperatura medie a aerului (°C);

Temperaturi maximă a aerului (°C);

Temperatura minimă a aerului (°C);

Temperatura maximă absolută (°C)/ data producerii; 

Temperatura minimă absolută (°C)/ data producerii; 

Suma unităţilor de arşiţă (ΣTmax. ≥ 32°C) în intervalul iunie-august;

Numărul de zile cu arșită (Tmax. ≥ 32°C) în intervalul iunie-august;

Cantităţi de precipitaţii lunare cumulate (l/mp);

Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrate în 24 de ore (l/mp)

Umezeala relativă a aerului la ora 13.00 (%);

Durata de strălucire a soarelui (suma ore);

Viteza medie a vântului (m/s).

STUDIU METEO REFERITOR LA ANALIZA CLIMATICĂ A 

DATELOR REPREZENTATIVE PENTRU FUNDAMENTAREA 

ELABORĂRII STRATEGIILOR REGIONALE PENTRU 

MUNICIPIILE BRAȘOV, SIBIU ȘI TĂRGU-MUREȘ



Resurse termice, hidrice, energetice şi mecanice (media multianuală 1981-2010) / Staţia SIBIU 



Resurse termice, hidrice, energetice şi mecanice (media multianuală 1981-2010) / Staţia Târgu Mureș



Resurse termice, hidrice, energetice şi mecanice (media multianuală 1981-2010) / Staţia Brașov



STUDIUL EXPERIMENTELOR DE PROIECTARE 

NUMERICA CARE IMPLICA MODELUL REGIONAL 

CLIMATIC RegCM LA NIVELUL REGIUNII 7 CENTRU

•Pentru evaluarea schimbărilor în valorile variabilelor climatice s-a folosit conceptul de ansamblu de experimente 

numerice cu mai multe modele climatice. 

•În acest caz, de interes este evoluția valorii rezultate din medierea variabilelor climatice simulate de fiecare experiment 

numeric, membru al ansamblului, pe perioade comune. 

•Această mediere elimină o parte din “zgomotul” creat de particularitățile de construcție ale fiecărui model și extrage mai 

eficient semnalul legat de răspunsul comun al ansamblului de experimente la creșterea concentrației atmosferice a gazelor 

cu efect de seră.

• Pe de altă parte, medierea ansamblului de rezultate ale experimentelor îngustează plaja de variabilitate posibilă și 

aplicarea mediei multimodel, în cazul evaluării fenomenelor extreme, necesită precauție în interpretarea doar a valorilor 

numerice obținute, mai important fiind tipul de semnal identificat

• Din perspectiva adaptării, este important să se evalueze toate schimbările posibile în relație cu incertitudinile asociate 

acestora. O parte din incertitudinile în proiecțiile climatice viitoare există din cauza limitărilor teoretice în modelarea 

climei și a interacțiunilor sale cu ecosistemele și sistemele umane. Acestea sunt intrinseci științei, deci anumite niveluri 

de incertitudine vor fi mereu prezente, iar acestea trebuie să fie incluse în procesele de luare a deciziilor.



• În cazul extremelor termice, creșterile cele mai mari atât 

pentru numâul de zile caniculare cât și pentru numărul 

de nopți tropicale apar pe areale din vestul regiunii 

analizate, în zone de altitudine relativ joasă.

• Numărul de nopți tropicale crește mai mult decât cel al 

zilelor caniculare.

Schimbarea în numarul de zile cu Tmax mai mare de 35 ° C (zile caniculare) în 

Regiunea 7 Centru în perioada 2021-2050 vs. 1971-2000, în conditiile scenariului 

climatic RCP 4.5 (concentratie globala moderata a gazelor cu efect de sera).

Schimbarea în numarul de zile cu Tmin mai mic de 20 ° C (nopti 

tropicale) în Regiunea 7 Centru în perioada 2021-2050 vs. 1971-2000, 

în conditiile scenariului climatic RCP 4.5 (concentratie globala 

moderata a gazelor cu efect de sera).



Schimbarea în numarul de zile cu cu cantitatea maxima de precipitatii 

mai mare de 20 mm  în Regiunea 7 Centru în perioada 2021-2050 vs. 

1971-2000, în conditiile scenariului climatic RCP 4.5 (concentratie 

globala moderata a gazelor cu efect de sera).

• În cazul indicilor extremi ai precipitațiilor, creșterile acoperă 

și ele întreaga Regiunea 7 Centru, dar magnitudinea creșterii 

este diferențiată spațial, semnalul cel mai puternic aparând  

în zonele montane ce bordează domeniul analizat la Vest, 

Sud si Nord.

Schimbarea în intensitatea precipitatiilor zilnice (mm/zi)  în Regiunea 

7 Centru în perioada 2021-2050 vs. 1971-2000, în conditiile 

scenariului climatic RCP 4.5 (concentratie globala moderata a gazelor 

cu efect de sera).



Proiecţii privind scenariile climatice viitoare

• Creşterea valorilor termice este mai mare în special în lunile de 

vară. 

• Din punct de vedere al precipitaţiilor deşi nu există un semnal 

clar în cantitatea lunară a acestora, episoadele cu precipitații 

abundente se pot înregistra cu o frecvenţă mai mare. 

• Acestea pot fi întrerupte de perioade secetoase, mai frecvente 

îndeosebi în lunile de vară si prima luna de toamnă cu efecte 

majore asupra gradului de aprovizionare cu apă a solurilor. 

• În condițiile în care scenariile climatice viitoare pentru 

orizontul 2021-2050 sugerează o creștere a temperaturii medii 

a aerului la nivelul Regiunii 7 Centru şi o frecvenţă mai mare a 

episoadelor cu precipitaţii abundente întrerupte de intervale 

secetoase sunt necesare măsuri specifice de atenuare a 

impactului fenomenelor meteo extreme şi adaptarea 

tehnologiilor agricole la creşterea frecventei şi intensităţii 

acestora. 

Ciclurile multianuale ale temperaturii (in °C) pentru 1971-2000 (albastru), 2021—

2050 pentru RCP 4.5 (rosu) si 2021-2050 pentru RCP 8.5 (verde).

Ciclurile multianuale ale cantitatii de precipitatii (in mm) pentru 1971-2000 (albastru),       

2021-2050 pentru RCP 4.5 (rosu) si 2021-2050 pentru RCP 8.5 (verde).



Proiecţii privind scenariile climatice viitoare

Ciclurile multianuale ale temperaturii (in °C) pentru 1971-2000 (albastru),           

2021-2050 pentru RCP 4.5 (rosu) si 2021-2050 pentru RCP 8.5 (verde).

Ciclurile multianuale ale cantitatii de precipitatii (in mm) pentru 1971-2000 (albastru),                      

2021-2050 pentru RCP 4.5 (rosu) si 2021-2050 pentru RCP 8.5 (verde).



COLECTAREA DATELOR ȘI CARTAREA – STUDIU PRIVIND 

EVOLUȚIA RESURSELOR CLIMATICE ACTUALE (1961-2010) ÎN 

SCOPUL DEZVOLTĂRII POLITICILOR REGIONALE DE 

GESTIONARE A FENOMENELOR METEO EXTREME

• Datele de teledetecţie oferă informaţii spectrale care şi-au dovedit eficienţa în multe aplicaţii din domeniul managementului 

dezastrelor. În general, reţelele de monitorizare de pe teren, sunt insuficiente prin densitatea scăzută a punctelor de observaţii; 

platformele satelitare asigură o acoperire spaţială destul de largă fără limitări de acces. 

• Seturile de date furnizate de sistemele satelitare referitoare la suprafeţele acoperite cu vegetaţie pot fi utilizate în studii la scări 

globale, regionale sau locale, în scopul obţinerii datelor de intrare folosite la realizarea diferitelor modelele de bilanţ energetic, 

bilanţ hidric, etc.

• Din date de teledetecţie se pot extrage parametri biofizici, biologici sau structurali ai vegetaţiei: indicele suprafeței foliare-LAI, 

biomasa, fracţiunea zilnică de radiaţie fotosintetică activă absorbită de acoperirea vegetală-fAPAR, indicele de vegetaţie diferenţă 

normalizată-NDVI, indicele de apă diferenţă normalizată-NDWI, indicele de secetă diferentă normalizată – NDDI, etc.

• Pentru realizarea obiectivelor proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabila”  este necesară realizarea unei baze de date

spațiale complexe pentru Regiunea 7 Centru. Aceasta include:

-acoperirea terenului, extrasă din Corine Land Cover (CLC 2012) la nivelul zonei de studiu – Regiunea 7 Centru;  

-produse MODIS de reflectantă, sinteze la 8 zile, rezoluție spatială de 500 m. Aceste date au fost utilizate pentru calculul 

următoarelor seturi de indici de vegetație: indicele de vegetație diferentă normalizată (NDVI), indicele de apă diferentă 

normalizată (NDWI), indicele de secetă diferentă normalizată (NDDI). Datele spațiale și produsele derivate sunt disponibile pentru 

perioada 2000 – prezent; 

-produse MODIS LAI/fAPAR, sinteze la 8 zile cu rezoluția spațială de 1 km, disponibile pentru perioada 2000-prezent; 

-date satelitare LANDSAT de rezoluție înaltă (30 m rezoluție spațială) disponibile pentru perioada 2000-prezent; 

-3 seturi de date hiperspectrale achiziționate pentru zona de sudiu (zona orașului Sibiu), cu rezoluție spațială de 1.5 m în 

panchromatic și 6m în multispectral. Acestea sunt dipsonibile pentru 17.07.2015, 05.08.2015, respectiv 25.08.2015.



Analiza indicilor de vegetaţie

• NDVI este un indicator al prezenței, densității şi stării de sănătate a vegetației raportat la un pixel (în cazul produselor MOD09A1 folosite,

dimensiunea pixelului fiind de 500 m x 500 m);

• În hărțile prezentate valorile pozitive ale NDVI, sunt colorate în nuanțe de la verde deschis până la verde închis, în funcție de starea de vegetație

afectată de stresul hidric, iar valorile negative sunt colorate în nuanțe de la galben deschis până la maro închis, indicând absența vegetației.

• Prin compararea celor două seturi de imagini se poate observa, că în perioada 13-20.08.2014 valorile NDVI au fost mai mici (NDVI Є [0.2,

0.4]) decât aceeași perioadă din 2007, ca urmare a deficitului de precipitații, în special în zona de N-E a Regiunii 7 Centru și în sudul acesteia

(zona Sibiului).

• Anul 2007 este cunoscut ca fiind un an secetos; ca urmare a deficitului de precipitații, în ultima decadă a lunii august și începutul lunii

septembrie valorile NDVI reflectă faptul că vegetația a fost afectată de secetă (NDVI are valori mici în majoritatea zonelor, care oscilează între

0.05-0.35).

NDVI estimat din date MODIS, pentru perioada 05.08-05.09.2007.

NDVI estimat din date MODIS, pentru perioada 05.08-05.09.14.



NDWI estimat din date MODIS, pentru perioada 05.08-05.09.2007.

NDWI estimat din date MODIS, pentru perioada 05.08-05.09.2014.

• NDWI fiind un indicator al stresului hidric al plantelor, se observă cum în anul 2007 sudul și estul regiunii de studiu sunt afectate de secetă.

• În perioada 05-12.08, valori foarte mici ale NDWI s-au înregistrat în zonele agricole din S-E Regiunii 7 Centru (zonele agricole din jurul

orașelor Brașov, Tg. Secuiesc și Sfântu Gheorghe), atât în 2007, cât și în 2014.

• Valori foarte mici ale NDWI, cuprinse între 0 și 0.2 s-au înregistrat în zonele agricole meționate mai sus, dar și în zonă agricolă din jurul

orașului Miercurea Ciuc în anul 2007, în perioada 13-20.08, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014; în perioada 21.08-05.09.2014, valori

mici ale NDWI (NDVI ϵ [-0.1, 0.3]) s-au înregistrat în zonele din N-V și S-E regiunii de studiu.

• Aceste zone s-au evidențiat printr-un stres hidric puternic, ce a afectat serios evoluția fenologică normală a culturilor agricole și livezilor.



NDDI estimat din date MODIS, pentru perioada 05.08-05.09.2007.

NDDI estimat din date MODIS, pentru perioada 05.08-05.09.2014.

• Valorile foarte mari ale NDDI (> 0.5) evidențiază foarte clar zonele afectate de secetă. 

• Comparând cele două seturi de imaginii se poate observa că valorile mari ale NDDI sunt caracteristice zonelor cu culturi 

agricole, vii, livezi și pășuni. 

• Pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor necesare monitorizării și evaluării corecte a secetei se pot face și corelații între 

diferiții indici de vegetație și principalii parametri agrometeorologici.



• Obiectivele studiului constă în determinarea resurselor potențiale de energie eoliană și solară în Regiunea 7 Centru, la care se 

referă și acest raport tehnic. Raportul a fost structurat în două părți: potențialul energetic solar și potențialul energetic eolian. 

• Fiecare dintre acestea conține informații referitoare la datele și metodele utilizate în obținerea rezultatelor (evaluarea 

potențialului energetic). 

• De asemenea, concluziile constituie o componentă principală a celor două mari capitole, aici fiind prezentate aspecte 

semnificative ale energiilor regenerabile care ar putea fi valorificate în Regiunea 7 Centru.

• În cazul de față, evaluarea potențialului energetic solar s-a realizat cu ajutorul hărților cu distribuția teritorială a valorilor medii 

multianuale ale radiației globale, obținute prin aplicarea metodelor geostatistice de interpolare. Acestea au fost realizate pentru 

fiecare lună, la o rezoluție spațială de 1000x1000m2 .

DETERMINAREA RESURSELOR POTENTIALE DE ENERGIE 

(EOLIENE SI SOLARE) CA BAZA IN DEZVOLTAREA 

SISTEMELOR DE ENERGIE ALTERNATIVA



• Prin aplicarea metodei RK, au fost 

obținute 12 hărți la o rezoluție spațială de 

1000x1000m, reprezentând mediile multianuale 

ale radiației solare globale extrase din produsul 

SIS-SARAH, anii 1983-2012

• Acestea au fost corectate cu abaterile 

calculate în coordonatele stațiilor și interpolate 

la aceeași rezoluție spațială.

• Se constată că în lunile Mai, Iunie, Iulie 

și August valorile radiației solare globale sune 

mai intensificate.

Radiația solară globală (Wm¯²) extrasă din produsul SIS-SARAH, medii lunare multianuale (1983-

2012).

Radiația solară globală în Regiunea 07 Centru



Graficul de corelație de tip puncte și coeficienții de determinare R² dintre datele zilnice de radiațiă globală 

măsurate și SIS-SARAH (2012-2014).

•Variabilitatea spațială a datelor zilnice de

radiație solară globală poate fi explicată de

produsul SIS-SARAH, care are valori

cunoscute pentru întreaga zonă de interes.

•Această analiză s-a realizat prin construirea

graficelor de corelație de tip puncte

(scatterplot), utilizându-se datele măsurate de

radiație solară globală și datele SIS-SARAH,

extrase din pixelii corespunzători

coordonatelor stațiilor meteorologice, din anii

2012-2014

• După cum se poate observa, gruparea norului

de puncte de-a lungul liniei de regresie, în

majoritatea cazurilor, ne semnalează că

intensitatea relației liniare între cele două

variabile este mare, fapt confirmat și de

valorile mari ale coeficienților de determinare

(fiind de peste 0.9 în toate cazurile).

•Doar în cazul stației Baraolt se constată o

dispersie puțin mai mare a norului de puncte,

fapt determinat de valorile mai mari, măsurate

la nivelul stației față de cele extrase din SIS-

SARAH.



Diagrama de tip boxplot a abaterilor lunare dintre radiația solară globală măsurată și SIS-

SARAH (2012-2014).

•Abaterile lunare dintre cele două seturi de date sunt 

prezentate sintetic printr-o diagramă de tip boxplot 

•Prin acest tip de diagramă se obțin informații privind 

tendința centrală și forma distribuției șirului de date, 

rezultate prin rezumarea celor 5 valori ce definesc o 

distribuție: valoarea minimă, prima quartilă, mediana, a 

treia quartilă și valoarea maximă.

•Mediana este marcată pe diagramă prin punctul negru, 

cele două quartile delimitând dimensiunea 

dreptunghiului albastru.

• Valorile aberante, cerculețele albastre, sunt delimitate 

de pragul 3 x D (unde D distanța dintre prima și a treia 

quartilă), reprezentat pe diagramă prin lungimea liniei 

albastre punctate.

•Abaterile dintre cele două seturi date sunt cuprinse 

între -45 și 58 , cele mai mici fiind calculate la stația 

meteorologică Predeal (între -20 și 5 ). 

•Cele mai mari abateri au fost calculate la stația 

meteorologică Baraolt și Obârșia Lotrului, 

confirmându-se astfel rezultatele analizei precedente (la 

cele două stații meteorologice au fost obținute cele mai 

mici valori ale coeficienților de determinare).

•Rezultatele etapei de validare a produsului satelitar 

SIS-SARAH creează premisele utilizării acestui set de 

date în estimarea spațială a radiației solare globale. 



Regiunea 7 Centru: abateri (Wm¯²) medii lunare 

multianuale (2012-2014) dintre radiația solară 

globală măsurată și SIS-SARAH.

Regiunea 7 Centru: radiație solară globală (Wm¯²) 

medii lunare multianuale (1983-2012).



• Proiecțiile realizate cu modele climatice regionale în condițiile scenariilor de schimbare climatica sugerează că temperatura

medie crește în toate lunile, în cele 3 municipii, 

• Nu există un semnal clar în cantitatea lunară de precipitații, dar episoadele cu precipitații abundente au tendința de a deveni 

mai frecvente. 

• La fel si episoadele legate de extremele termice (e.g. numărul anual de nopți tropicale, numărul anual de zile caniculare).

• În condițiile scenariilor de schimbare climatică, extremele pluviometrice devin cele mai importante pentru municipiul Sibiu, 

iar creșterea numărului de zile cu disconfort termic este cea mai mare pentru municipiul Tg. Mureș. 

• În privința creșterii frecvenței episoadelor pluviometrice extreme trebuie menționat și faptul că mediul urban acționează ca 

un amplificator al acestui semnal, datorită impermeabilizării solului.

• La fel, în cazul disconfortului termic, efectul de insulă de căldură urbană amplifică semnalul datorat schimbării climatice.

• Indicii calculați din observatii din intervalul 1961-2015, pentru episoadele meteorologice extreme, indică tendințe 

semnificative mai ales pentru fenomenele legate de aspectul termic (crește temperatura minimă lunară, crește temperatura 

maxima lunară, cresc duratele anuale ale perioadelor calde, crește numarul anual de zile de vară, scade numărul anual de zile

cu temperatură maximă < 0°C etc.).

• Există indicații ale schimbarilor ce se accentuează în proiecții, în condițiile scenariilor viitoare și în indicii ce vizează

precipitațiile (de exemplu, crește intensitatea precipitațiilor, crește, în general, numărul anual de zile cu precipitații ce

depășesc cantitatea de 10 l/m2 și 20 l/m2).

• Indicii de vegetaţie au aplicaţii în supravegherea dinamicii vegetaţiei, determinării radiaţiei fotosintetice active absorbite, a 

conductanţei vegetaţiei nestresate şi a capacităţii fotosintetice.

• Indicii de vegetaţie sunt un mijloc foarte eficient de supraveghere şi evaluare a fenomenelor de secetă la scara imaginilor 

datorită posibilităţilor de discriminare precisă a vegetaţiei, precum şi corelaţiilor cu parametri biofizici ce determină starea

de vegetaţie. Datele de teledetctie sunt o sursă importantă de informație deoarece rețelele de monitorizare de pe teren, sunt

insuficiente prin densitatea scăzută a punctelor de observaţii, platformele satelitare având avantajul că asigură o acoperire

spaţială destul de largă fără limitări de acces.

Concluzii



• În cadrul proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabila” au fost estimați din date satelitare de medie și înaltă rezoluție, o
serie de indici de vegetație (indicele de vegetație diferență normalizată, indicele de apă diferență normalizată, indicele de
secetă diferență normalizată) și parametri biofizici ai plantelor (indicele suprafeței foliare – LAI). 

• Condiţiile termice şi hidrice optime determină creșterea vegetației (valori NDVI mai mari de 0.6, NDWI > 0.3, NDDI < 0.6), 
în timp ce stagnarea sau ofilirea acesteia (valori NDVI cuprinse între 0 şi 0.6, NDWI < 0.3, NDDI > 0.6) sunt determinate de 
absenţa precipitaţiilor, valori ridicate ale temperaturii aerului, lipsa apei în sol, în strânsă corelaţie cu fazele fenologice 
specifice fiecărei culturi. 

• Răspunsul vegetației la precipitații sau la lipsa acestora tinde să aibă o întărziere de 1-2 săptămâni.

• Indicele de secetă diferență normalizată este foarte util în monitorizarea secetei, în special pe perioada de vară, evidențiind 
foarte clar perioadele de stres hidric al plantelor.

• Pentru acest studiu s-au utilizat două categorii de date: radiația solară globală, măsurată la nivelul suprafeței terestre - stațiile 
radiometrice, și produsul satelitar SIS-SARAH.

• Gradul de interdependență dintre cele două seturi de date (date măsurate vs. produs satelitar) a fost verificat prin utilizarea 
graficelor de tip nor de puncte și calcularea coeficienților de determinare. Acestea au fost construite utilizându-se datele 
zilnice măsurate în intervalul 2012-2014. 

• Cu ajutorul acestei metode de analiză statistică, s-a constatat că produsul satelitar SIS-SARAH poate explica peste 90% din 
variabilitatea temporală a radiație solare globale măsurate.

• Abaterile dintre cele două seturi de date, calculate din date disponibile în intervalul 2012-2014, sunt de -45 și 58.

• Hărțile lunare cu distribuția în teritoriu a radiației solare globale au fost obținute prin corectarea mediilor lunare multianuale 
(1983-2012) ale produsului SIS-SARAH cu hărțile abaterilor, medii lunare multianuale (2012-2014). 

• Hărțile abaterilor au fost interpolate la o rezoluție spațială de 1000x1000 m cu ajutorul metodei MQ. 

• Din analiza hărților astfel obținute, se poate observa că cel mai ridicat potențial energetic solar este în zonele cu altitudinile 
cele mai joase din Regiunea 7 Centru.

• În lunile iunie și iulie, valorile medii ale radiației solare globale depășesc 240 în zonele cu altitudini mai mici de 600 m.

• În semestrul rece al anului (noiembrie-februarie), valorile radiației solare globale prezintă o repartiție spațială mult mai 
uniformă, comparativ cu semestrul cald.

• Principala cauză a acestei uniformități o constituie frecvența mare a nebulozității stratiforme și a ceții determinată de 
inversiunile termice.
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