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REZUMAT. Schimbările climatice care au loc la nivel global, datorate efectului de seră pot fi validate prin analiza 
evoluției parametrilor hidrologici semnificativi, la scară regională. Unul dintre principalii indicatori este nivelul 
mării, a cărui evoluție pe o anumită perioadă poate fi urmărită și cuantificată cu ajutorul înregistratoarelor de 

nivel al mării instalate și administrate de INCDM “Grigore Antipa”.  
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ABSTRACT. Global climate changes due to the greenhouse effect can be validated by analyzing the evolution 
of significant hydrological parameters on regional scale. One of the main indicators is the sea level, whose 
evolution over a certain period can be observed and quantified with tide gauges installed and managed by 

INCDM "Grigore Antipa". 
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1. INTRODUCERE 

Analiza evoluției nivelului mării la scară regională, 

pe o perioadă cât mai lungă de timp poate oferi 

informații care să valideze schimbările climatice 

prognozate de organismele specializate (UNEP, IPCC), 

care au lor la nivel global în ultimii ani.  

Înregistrările sistematice de nivel al mării la 

Constanța sunt disponibile din 1933, când a fost 

instalat primul maregraf mecanic în Portul Constanța, 

în zona danei zero, funcțional și în prezent, administrat 

de INCDM Grigore Antipa (fig.1.1).  
 

   
 

Fig. 1.1. Maregraful mecanic din Portul Constanța și mira 

hidrometrică. 

 

Oscilațiile de nivel la țărmul românesc, în funcție 

de cauzele care le generează pot fi oscilații de volum 

și oscilații de deformare. Oscilațiile de volum au 

drept cauză variațiile de volum din bazinul Mării 

Negre datorate regimului hidric. În acest sens, un 

factor determinant în variațiile de nivel îl constituie 

variațiile sezoniere ale debitului Dunării care 

generează creșteri de nivel în perioada martie-mai și 

scăderi ale nivelului în septembrie-noiembrie. 

Oscilațiile de deformare sunt generate de factori 

meteorologici, cosmici sau geofizici și se manifestă 

prin modificarea formei suprafeței libere a mării. Un 

astfel de parametru semnificativ îl constituie 

supraînălțarea nivelului mării îndusă de furtună. De 

asemnea, trebuie menționat faptul că variațiile de 

presiune atmosferică generate de schimbarea bruscă 

a direcției vântului sau de apariția unor cicloane pot 

genera variații de nivel manifestate ca valuri lungi 

care se propagă mai ales în bazinele închise sau 

semiînchise (seișe). Seișele sau oscilațiile de 

deformare periodice au o deosebită importanță 

pentru hidrodinamica bazinelor portuare în interiorul 

cărora generează fenomene de rezonanță, datorită 

mișcării de pendulare a apei de la un țărm la altul.  

2. ÎNREGISTRAREA NIVELULUI MĂRII  

LA CONSTANȚA 

Alături de maregraful mecanic din portul 

Constanța este instalată și o miră hidrometrică la 

care se fac măsurători vizuale de trei ori pe zi. 

Oscilațiile de nivel sunt înregistrate ca o curbă 
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continua pe hârtie milimetrică instalată pe un 

tambur, cu o precizie de 1mm.  Din analiza variației 

nivelului mării în ultimii 55 ani se pot distinge patru 

perioade relative diferite: 

• 1964 – 1970, perioada de creștere a nivelului; 

• 1971 – 1977, perioada de descreștere a 

nivelului; 

• 1978 – 1981, perioada de creștere a nivelului; 

• 1982–1986, perioada de descreștere a 

nivelului; 

• 1986 – 1990, perioada de creștere a nivelului; 

• 1990 – 1995, perioada de descreștere a 

nivelului; 

• 1995 – 2019, perioada de creștere a nivelului, 

cu maxima anuală în 2010 de 38,7 cm (fig.2.1.). 

Caracteristica perioadei 1963 – 2019, este dată de 

alternanța ciclurilor de creștere/descreștere (fig. 2.1.) 

dar trebuie subliniat că media întregului interval de 

20,17 cm se situează cu 2,85 cm peste media 

multianuală de 17,32 cm în perioada 1933 – 2019. 

De precizat că media anuală a anului 2019 de 

21,50 cm este cu + 4,22 cm mai ridicată decât media 

multianuală 1933 – 2018 (de 17,27 cm)- fig.2.2. 

Nivelul mediu al mării (MSL) la țărmul Mării 

Negre se modifică în mod constant datorită 

creșterii relative a nivelului mării. Nivelul mediu 

al mării pentru ultimele decade a fost stabilit pe 

baza datelor de nivel al mării disponibile din anul 

1933. Toate măsurătorile (măsurători batimetrice, 

măsurători topografice, înregistrări ale nivelului 

apei) și respectiv toate demersurile de calcul/ 

dimensionare a diferitelor construcții costiere și 

portuare se raportează la nivelul de referință 

pentru Constanța: MN75, materializat printr-un 

reper/benchmark la maregraful Constanța din 

vecinătatea Danei zero. 

 

 
 

Fig. 2.1. Variațiile nivelului mării înregistrate la maregraful Constanța în perioada 

ianuarie 1963 – decembrie 2019 (medii anuale). 

 

 

 

Fig. 2.2. Variațiile zilnice ale nivelului mării ( cm) înregistrate la maregraful mecanic Constanța în 2019.
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3. EVALUAREA CREȘTERII NIVELULUI 

MĂRII 

Nivelul mării, ca rezultat al ciclului hidrologic 

pentru o anumită perioadă şi deci unul dintre principalii 

indicatori ai încălzirii globale, are o tendinţa 

ascendentă  încă din secolul trecut, când s-au înregistrat 

creşteri între 10 şi 25 cm. Şi pentru zona costieră 

românească, o tendinţă de creştere a nivelului mării, cu 

un ritm de 1,7mm/an, este un factor negativ pentru 

multe activitati costiere (fig. 3.1). 

 

Evenimente hidrologice. Supraînălțarea 

nivelului mării indusă de furtună. Pentru ultimele 

decade, datorită constanței şi preciziei de înregistrare 

a parametrilor de agitaţie marină, dar şi repre-

zentativității acestora (ținând cont de faptul că în 

ultimii ani furtunile înregistrate nu au atins magni-

tudinea şi durata celor dinainte de 2000) a fost 

considerat intervalul: 1971-2020. O situatie de 

producere a supraînălțării nivelului mării la furtună a 

fost înregistrată în februarie 2012, când penița 

maregrafului Constanța a ieșit de pe tambur, 

indicând o creștere de nivel de peste 74 cm 

(fig. 3.2.). Identificarea furtunilor individuale s-a 

bazat pe existenţa a minimum două măsurători 

consecutive în care viteza  vântului depăşeşte 10m/s. 

În acest mod au fost luate în  calcul furtunile cu 

durata mai mare de 12 ore. De asemenea, s-au 

analizat furtunile semnificative, cu durata mai mare 

de 72 de ore, utilizând datele colectate de IR CM 

(Institutul Român de Cercetări Marine). Numărul 

furtunilor cu durata de peste 12 ore înregistrate în 

fiecare an variază între 16 (1990) şi 37 (1983), cu o 

medie anuală de 29. 

 

 
 

Fig. 3.1. Tendința ascendentă de creștere a nivelului mării la Constanța (interval de timp 1933-2020). 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Variația nivelului la furtună  

(Storm sourge) – 6-8 feburarie 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă se alege un prag de durată mai mare, 

numărul furtunilor scade în mod corespunzător: 12 

pentru 24 de ore, 4 pentru 48 de ore. Calculul 

statistic al varațiilor de nivel în legatură cu 

producerea condițiilor de val cu perioade de 

întoarcere de 100 de ani poate furniza date în ceea ce 

privește nivelul apei necesare pentru proiectarea 

amenajărilor costiere și portuare (fig.3.3). 

Oscilațiile de deformare periodice - seișele.  În 

funcție de întinderea suprafaței mării pe care acestea 

se manifestă, seișele au o amplitudine care variază 

de la câtiva centimetri la 2 m. Au valori medii de 

50 cm, cea mai mare valoare a unei seişe citată de C. 

Bondar (1963) s-a produs în decembrie 1960 la 

Sulina, determinând o creştere a nivelului mării cu 2 

metri (fig. 3.4.). 
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Fig. 3.3. Variația nivelului mării pentru diferite perioade de recurență. 

 

 
 

Fig. 3.4. Înregistrări de seișă la Constanța - sursa: Bondar, 2007. 

 

 

Se evidențiază prezența seișelor atât în timpul, 

dar și ulterior evenimentului, în care zona Portului 

Constanța a fost prinsă într-o formațiune ciclonică, 

impactând rapid incinta portului Constanța, din 

direcții multiple. Se evidențiază grafic trei treceri 

într-un interval de o oră, ceea ce corespunde unor 

oscilații cu perioadă de 20 de minute (în perioada de 

maxim a furtunii). În zona danei zero din portul 

Constanța unde este amplasat maregraful Constanța, 

este sesizată foarte bine prezența seișelor. Astfel, 

persistența anumitor valori medii ale nivelului mării 

în Portul Constanța indică perioadele de timp și 

gradul de inundare al acestuia. Perioadele de 

inundare, atunci când nivelurile sunt mai ridicate, 
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indică o circulație mai activă a apei în bazin și 

implicit accelerarea proceselor erozionale a 

cheurilor.  Prezența unei astfel de oscilații a fost 

înregistrată foarte pregnant la furtuna din 26 

feebruarie 2018, unde maregrama a indicat o 

oscilație la cca. 20 de minute (fig. 3.5). 
 

 
 

 

Fig. 3.5. Înregistrare a nivelului mării la maregraful mecanic Constanța – pentru furtuna din 25-27 februarie 2018. 

 

4. CONCLUZII 

Analizând variațiile cumulative ale nivelului 

mediu al mării la Constanța pe diferite perioade de 

recurență, respectiv de 1 an și 100 de ani, au putut fi 

evidențiate diferențele de nivel. Astfel, variația 

sezonieră în sezonul rece este de -0.10 m. De 

asemenea, variația indusă de maree la țărmul 

românesc este de + 0.25m, variație care se menține 

constantă pe diferite perioade de recurență, iar 

nivelul mediu multianual prezintă o variație de + 

0.11m. Variația nivelului mediu al mării indusă de 

prezența seișelor, datorate modificărilor presiunii 

barometrice este de + 0.17m, poate fi extinsa de 

supraînălțarea nivelului mării la furtună pentru 

principalele direcții de impact ale valurilor in cazul 

Portului Constanta, avand variații cuprinse între 

0.42-0.67m pentru furtunile cu perioadă de recurență 

de 1 an și de 0.45-0.99m pentru perioada de 

recurentă de 100 de ani.  

Frecvenţa valurilor de furtună în Marea Neagră 

este mai mică, dar acestea provoacă pagube mari, 

deoarece magnitudinea ridicării nivelului mării este 

de 7-8 ori mai mare decât variaţiile nivelului mării 

datorate altor factori. Ca atare, valurile de furtună în 

zona Mării Negre pot conduce la o creştere a 

nivelului apei la coastă, cu până la 1,3 m, peste 

nivelul mediu al mării.  
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