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REZUMAT. Litoralul românesc al Mării Negre este influențat de o variabilitate ridicată a regimului circulației 
atmosferice, vânturile înregistrate având un grad ridicat de instabilitate, atât din punct de vedere al direcției, cât 
și din punct de vedere al vitezei, fiind influențate în mod direct de acvatoriul marin. Câmpul valurilor generate de 
vânt, în special în zona de țărm, depinde puternic de particularitățile locale (direcție, duratî și intensitatea 
vânturilor). În aceste condiții, analiza valorilor vântului corelată cu parametrii specifici valurilor, pe perioade cât 
mai mari de timp, pot oferi o imagine de ansamblu asupra regimului hidrologic marin. 

Cuvinte cheie: regim hidrologic, regimul vânturilor, analiza statistică, valuri.  

ABSTRACT. The Romanian Black Sea coast is influenced by a high variability of the atmospheric circulation 
regime, the registered winds having a high degree of instability, both in terms of direction and in terms of 
speed, being directly influenced by the marine aquarium. The field of wind waves, especially in the shore area, 
strongly depends on local features (direction, duration and intensity of winds). Under these conditions, the 
analysis of wind values correlated with the specific parameters of the waves, for as long periods of time as 
possible, can provide an overview of the marine hydrological regime.  

Keywords: hydrological regime, wind regime, statistical analysis, waves.  

1. INTRODUCERE 

În zona litoralului Mării Negre, regimul climatic 
este afectat considerabil de influența exercitată de acest 

acvatoriu atât sub aspect termic, cât și dinamic, prin 
modificarea bilantului termic și schimbarea rugozității 

suprafeței subiacente. În aceste condiții, există o 
variabilitate considerabilă a regimului circulației 

atmosferice, vânturile înregistrate având un grad ridicat 
de instabilitate, atât din punct de vedere al direcției, cât 

și din punct de vedere al vitezei, neexistând vânturi 
regulate. Vitezele sunt, în general, slabe și moderate, 

iar furtunile sunt destul de rare. Asociat regimului 
vânturilor este regimul valurilor. Regimul vânturilor 

deasupra Mării Negre este foarte variabil. De aceea, 
câmpul valurilor generate de vânt, în special în zona de 

țărm, depinde puternic de particularitățile locale 

(direcția, durata și intensitatea vânturilor). 

2. METODOLOGIE 

     În lucrarea de față au fost folosite atât date 

furnizate de Centrul European pentru Prognoză pe 

Termen Mediu (ECMWF), cât și date obținute din 

observaţii vizuale prin intermediul unei balize şi a 

unui perspectometru, măsurători efectuate de către 

INCDM Constanța. Prima dintre surse este rezulta-

tul proiectului pentru Marea Neagră, Eurowaves, 

pentru perioada noiembrie 1991 - iunie 2002, în care 

a fost aplicat modelul WAM.   

      Au fost realizate analize ale datelor de patru ori 

pe zi, la interval de şase ore, înălţimea valurilor 

fiind validată şi corectată prin utilizarea datelor 

altimetrice din satelit, primite de la Topex/Poseidon. 

Coeficientul de corelare dintre WAM şi Topex/ 

Poseidon în zona de vest a Mării Negre a fost de 

peste 0,85. În cadrul analizei de faţă au fost 

utilizate datele din punctul de referință de coordo-

nate 44° N şi 29° E, fiind analizate aproximativ 

16.000 de rezultate de analiză preliminară. Deşi 

punctul este situat în zona de aproximativ 45 m 

adâncime, modelul WAM a fost realizat pentru 

valuri de apă adâncă. 

     Datele locale au fost obținute din observaţiile 

vizuale în zona izobatei de aproximativ 11 m, în 

punctul de coordonate 44° 11' N şi 28° 40" E (în 

fața Portului Tomis), în perioada 1971 şi 2020, 
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de Institutul de profil din Constanta. Observațiile 

au fost efectuate prin medierea măsurătorilor opera-

te asupra elementelor de val (înălţimea, perioada, 

direcţia şi lungimea valurilor) pentru cinci valuri 

reprezentative, la trei momente ale zilei (7:00, 

13:00 şi 17:00). La punctul de măsurare a fost 

imposibilă înregistrarea elementelor de val, deoarece 

digul de incintă a Portului Constanţa, aflat la sud-est 

faţă de baliza de măsurare, împiedică propagarea 

valurilor în intervalul de direcţii cuprins între azimut 

150° N şi continuând spre sud. Exactitatea şi 

calitatea măsurătorilor a depins în mare măsură de 

experiența observatorului.  

Majoritatea datelor a fost obținută din surse 

libere precum http://gis.ncdc.noaa.gov, iar restul 

datelor de la Institutului Național de Cercetare 

Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”. Datele au fost 

colectate începând cu anul 1952 pănâ în prezent. 

3. REZULTATE  

Influența topografiei joacă un rol important 

asupra distribuției vântului. Stația Meteorologică de 

pe Platforma Gloria, fiind situată în largul mării, 

oferă cea mai „clară” distribuție a vântului, roza 

vântului fiind realizată pe baza vectorului de vânt 

zilnic (fig.3.1). 

     Distribuția vântului în larg prezintă valori mai 

mari, cu direcții de la N, NE și SSV. Din examinarea 

datelor multanuale de frecvenţa vântului, la staţia 

Constanța, în perioada 1965-2000, în care 

măsurătorile se efectuau cu echipament analogic, în 

condiții de deschidere corespunzătoare,  se poate 

reţine faptul că vânturile cu frecvenţa cea mai mare 

sunt cele din direcţia vestica şi anume cu o pondere 

de 17 % la stația Constanţa. Acestea se fac simţite 

mai ales în sezonul rece al anului.  

    Au existat ani când circulaţia atmosferică din 

partea vestică a fost mult mai activă ca durată şi 

intensitate. În această situaţie la Constanţa, frecvenţa 

vânturilor de vest a avut o pondere de 25 %. 

Frecvenţa cea mai redusă a vânturilor este prezentă 

din direcţia estică la Constanţa (6%), iar vânturile cu 

viteza cea mai mică (3.4 m/s) sunt cele care se 

manifestă pe direcţia sud-vest (fig. 3.2.).  
 

 
 

Fig. 3.1. Distribuția direcției vântului pentru stația 

meteorologică de la Platforma Gloria, pe întreaga perioadă a 

setului de date, 1952 – prezent. 

 

O comparație între stațiile de la Constanța și M. 

Kogălniceanu nu este chiar ideală, dar totuși există 

anumite similitudini în ambele cazuri. Stația M. 

Kogălniceanu este situată în interiorul uscatului și 

topografia ar putea fi responsabilă pentru distribuția 

vestică bine dezvoltată a vântului, cu o ușoară 

tendință spre nord și spre sud. La stația Constanța 

există trei distribuții ale vântului bine dezvoltate la 

nord, sud și vest. Astfel, analizând datele și 

comparând rozele de vânt ale celor trei stații 

(Constanța, M. Kogălniceanu și Gloria) se observă 

un trend similar. Deoarece stația Constanța este 

înconjurată de clădiri, distribuția direcțiilor vântului 

oferite de aceasta ar putea să nu reflecte cu claritate 

situatia reală (fig. 3.3.; 3.4.). 
 

 
 

Fig. 3.2. Frecvențe și viteze medii ale vânturilor litorale. 

http://gis.ncdc.noaa.gov/
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Fig. 3.3. Distribuția direcției vântului pentru cele trei stații pe 

întreaga perioadă a fiecărui set de date 

 

Comparația dintre seturile de date din larg și cele de 

pe uscat poate oferi o imagine clară asupra modului în 

care rugozitatea terenului/suprafeței mării, afectează 

viteza vântului. Stația M. Kogălniceanu se află într-un 

câmp deschis unde se cultivă cereale, ceea ce înseamnă 

că valoarea rugozității este de 25 cm, iar locul în care 

se află stația P. Gloria are o valoare a rugozității 

suprafeței mării de 0,2 mm, ceea ce corespunde 

largului mării sau oceanului. 

Pantele graficelor arată care stație este mai 

predispusă la viteze mai mari ale vântului sau invers. 

Când se compară graficul corespunzător stației M. 

Kogălniceanu cu graficele celorlalte stații, se poate 

observa cum panta acestuia descrește cel mai abrupt, 

datorită numărului redus de valori cu viteze ale 

vântului care depășesc 7 m/s. Comparativ, graficul 

corespunzător Platformei Gloria prezintă un număr 

mai redus de valori cu viteze mici ale vântului, față 

de celelalte două stații, însă are cu mult mai multe 

valori ce depășesc 6 m/s, (fig. 3.4.).  

Rezultatele vitezei vântului au fost analizate ca 

procent din întreaga distribuție (pe clase de viteze de la 

0 m/s la 22.5 m/s) pentru fiecare an. În ultimul deceniu, 

vitezele vântului înregistrate la Constanța prezintă o 

tendință de scădere, aproximativ 95% din datele de 

viteza vântului situându-se în intervalul 0 - 6 m/s.  

Acest rezultat poate fi corelat cu faptul că stația 

meteorologică este înconjurată de construcții noi 

(ridicate începând cu anul 2005), care au blocat  

fluxurile de aer, afectând într-o oarecare măsută 

înregistrarea exactă a direcției și vitezei vântului.  

Clasele de viteză ale stației M. Kogălniceanu nu 

variază la fel de mult, distribuția acestora arătă că 75% 

dintre ele se situează în intervalul valoric 0 - 6 m/s. 

În continuare, pentru demersurile de analiză 

statistică a valorilor maxime de regim normal, 

respectiv pentru calculul perioadelor de recurență 

a parametrilor hidro-meteorologici, cu impact 

asupra ariei de interes se vor selecta în special 

datele pe direcțiile ESE-S (quadrantul 2), atât 

date INCDM, cât și ECMWF (1991-2002), dată 

fiind situarea față de intrarea portului/zona de 

intrare a valurilor în port (fig. 3.5). 

Într-o reprezentare tabelară datele ECMWF 

evidențiază predominanța valurilor mai mici de 

un metru (fig. 3.7). 

În ceea ce priveşte perioada valurilor, datele 

înregistrate in-situ (INCDM) au tendinţa de a evidenţia 

perioade mai scurte decât datele furnizate de ECMWF, 

dat fiind punctul de măsurare din apropierea țărmului 

(unde se poate spune ca exista o influență a patului 

solid). De asemenea, se poate constata, fapt bine 

cunoscut ca tendinţa generală, că observatorul care 

monitorizează parametrii câmpului de val cu 

pespectometrul are tendinţa de a observa mai curând 

valurile eoliene, decât valurile de hulă lungă, 

validându-se astfel datele furnizate de ECMWF. 

 

 
 

 Fig. 3.4. Histograma valorilor zilnice de vânt pentru stațiile Constanța,  

M. Kogălniceanu și P. Gloria pentru toată perioada seturilor de date. 
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Figura 3.5. Distribuția multianuală a vitezei vântului (valori medii)  

pentru fiecare set de date (1950 - 2015). 
 

 
 

Figura 3.6. Evidențierea valorilor anuale maxime ale vitezei vântului  

pentru setul de date ECMWF (1991-2002). 
      

 
 

Fig. 3.7.  Distribuția relativă a înălțimii valurilor pe direcții de val raportate la direcția cardinală Nord,  

de-a lungul întregului interval (date WAM, 1991-2002), exprimate ca frecvență a aparițiilor. 
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Calculele bazate pe frecvenţele claselor de valori, 

prezintă înălţimea medie a valurilor ca fiind de 0,95 

m, cu un procentaj de 1% de valori ce depășesc 

această înălțime, de aproximativ 3,7 m, în timp ce 

cele mai mari valuri înregistrate între noiembrie 1991 

şi iunie 2002 au fost de 6,77 m înălţime şi perioadă de 

9,9 secunde. Valurile sunt tipic eoliene, cu panta 

cuprinsă cel mai adesea între 0,02 şi 0,04, unele 

valuri scunde de hulă având perioada de până la 

13 secunde. Perioada medie generală este de 

5,1 secunde.  

Diferenţa existentă între datele referitoare la 

înălţimea valurilor, obţinute de la ECMWF şi 

INCDM, este redusă, fără a se remarca tendinţe 

deosebite de deviaţie. În primul set de date, o lună 

include aproximativ 120 de observaţii fără valori 

excepţionale. Din datele culese timp de aproximativ 

11 ani au fost compilate statistici lunare. În al doilea 

set de date, o lună este alcătuită din aproximativ 58 de 

observaţii, având în medie 36% valori excepţionale 

(inclusiv rapoartele privind calmul), datele din lunile 

respective fiind compilate din informaţiile obţinute 

timp de şase până la nouă ani. În privinţa perioadei 

valurilor, datele INCDM sunt mai reduse decât cele 

ale ECMWF, datorită limitării inerente cauzată de 

metoda observaţiei vizuale. 

Este evident faptul ca cele mai puternice valuri 

apar în lunile decembrie şi ianuarie, iar cele mai 

blânde valuri apar în iunie şi iulie. În tabel anotimpul 

de iarnă este definit arbitrar ca fiind perioada 

noiembrie-martie. Direcţia predominantă a valurilor, 

cu influenţa determinanta asupra ratei transportului 

sedimentelor în lungul ţărmului, este nord-estică în 

timpul iernii şi sud-estică în timpul sezonului estival, 

pentru zona sectorului litoral sudic.  

Distribuţiile relative ale înălţimii şi direcţiei 

valurilor, conform datelor INCDM sunt prezentate în 

fig. 3.8.  
 

 
 

Fig. 3.8. Frecvența înălțimii valurilor pe direcții cardinale la Stația Constanța. 

 

5. CONCLUZII 

În privinţa datelor înregistrate cu perspectome-

trul, diferențele dintre seturile de date relevă efectul 

refracţiei valurilor pe direcţia lor de propagare, în 

ape de mică adâncime. Izobatele care conturează 

adâncimile de 10 până la 20 m sunt orientate pe 

direcţii cuprinse între NNE-SSV până către NE-SV, 

în zona acvatică situată la nord faţă de punctul de 

observare a valurilor (Farul Genovez – Cazino).   

Valurile cu perioade de 5 secunde care vin din 

direcţia azimutului 40° N sunt refractate prin 

modificarea direcţiei cu 30° sau mai mult. Diferența 

dintre direcția aferentă celor două seturi de valuri 

este mai mare pentru valurile cu perioade mai lungi. 

Corelația dintre datele obținute pe model de către 

ECMWF/WAM pentru perioada 1991-2002, în 

comparație cu datele înregistrate de INCDM la mal, 

pe aceeași perioadă, evidențiază efectul de refracție 

în cazul observațiilor costiere (fig. 3.8). 

Deși în prezent Portul Constanța Sud – Agigea nu 

mai este supus valurilor incidente din direcția Est, 

urmare a extinderii digului nordic de incintă, incidența 

directă a valurilor din direcțiile ESE- SE-S poate 

provoca intensificări ale regimului valurilor în interi-

orul acvatoriilor zonei de interes, datorită proceselor de 

difracție și refracție în zona gurii de intrare. 

Furtunile marine care ating ţărmul românesc apar 

cu o frecvenţă relativ mare. Zona de larg a Mării 

Negre este caracterizată de un regim activ al furtu-

nilor. Furtunile din sector nordic sunt predominante 

pe durata întregului an. Furtunile cu vânt din sector 

sudic prezintă frecvența cea mai ridicată primăvara, 

cu valori ale vitezei vântului de până la 40 m/s. În 

lunile de vară apar intensificări scurte ale vântului cu 

viteze de 14-18 m/s. Pe fondul acestor valori ale 

vitezei și direcției vântului din sector nordic și sudic, 

valurile de larg pot atinge valori de 5 m și chiar mai 

mult. Frecvenţa valurilor de furtună în Marea Neagră 

este mai mică, dar acestea provoacă pagube mai mari, 
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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 nivelu-

lui apei la coastă, cu până la 1,3 m, peste nivelul 

mediu. 
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