
                              

 

           

 

 

Material explicativ privind 

activitatea de combatere a grindinei prin intervențiile active în 

atmosferă utilizând tehnologia rachetelor antigrindină și impactul 

acestora asupra perioadelor secetoase din ultimii ani 

 

 

 

Există o anumită parte a opiniei publice, și mai cu seamă unii fermieri care consideră ca 

intervențiile active în atmosferă pentru reducerea riscului căderilor de grindină ar provoca 

seceta printr-o așa numită “distrugere” a norilor. Principalele ipoteze eronate de la care 

pornește această idee sunt:  

1) introducere în nori unor  “substanțe chimice” care provoacă seceta,  

2) remanența în atmosferă în suspensie a unor substanțe introduse de rachetele 

antigrindină, care influențează în mod negativ cantitatea de precipitații,  

3) explozia rachetelor antigrindină în nor care provoacă distrugerea acestuia,  

4) oprirea precipitațiilor într-o anumită zonă, învecinată cu una în care au fost 

înregistrate cantități însemnate de ploaie. 

În cele ce urmează vă vom prezenta câteva explicații care să confrunte părerile 

exprimate în opinia publică, alături de o introducere în care sunt prezentate caracteristicile 

climatice ale teritoriului României referitoare la cantitatea de precipitații. 

 



                              

 

           

 

 

Caracteristici climatice ale teritoriului României – cantitățile de precipitații și secetele 

Secetele, deși nu sunt fenomene care se produc brusc, ca inundațiile rapide sau furtunile, 

datorită persistenței lor, care determină efecte socio-economice devastatoare, intră în categoria 

fenomenelor extreme. Seceta este definită diferit, în funcție de tipul de impact sau activitate socio-

economică afectată. Din punct de vedere meteorologic, un interval secetos este cel pentru care 

există un deficit important în regimul precipitațiilor.  

Seceta meteorologică se instalează după 10 zile consecutive fără precipitații (în anotimpul 

cald). Persistența secetei meteorologice se apreciază în funcție de numărul de zile fără precipitații 

și de numărul de zile cu precipitații sub media multianuală a perioadei pentru care se face analiza. 

Din punct de vedere agricol, seceta este definită prin parametri care afectează dezvoltarea și 

producția culturilor. Pe langă cantitatea de precipitații, în seceta agrometeorologică devin 

importanți și alti parametri ca rezerva de apă din sol, evapotranspirația potențială, 

evapotranspirația reală, deficitul de apă din sol etc.  

Cerințele de apă ale plantelor depind de:  

- condițiile de mediu cum ar fi parametrii meteorologici (precipitațiile, temperatura, 

umiditatea);  

- parametrii hidrologici și fizici ai solului;  

- faza de dezvoltare a culturii;  

- specia de cultură.  

Seceta hidrologică se asociază cu perioadele în care precipitațiile sunt prea slabe sau de 

scurtă durată, astfel încât nu au efect asupra alimentării directe cu apă a rețelei hidrologice. 

Rezultatul secetelor hidrologice se face simțit în timp și spațiu pe suprafețe mult mai mari. În acest 

caz apar efecte asupra alimentării cu apă potabilă și industrială, asupra producerii de energie 

hidroelectrică și afectează semnificativ starea ecosistemelor. Pentru teritoriul României fenomenul 

de secetă este unul des întâlnit mai ales în regiunile din spațiul extracarpatic. Studiile realizate de 



                              

 

           

Nicolaie Topor pentru intervalul de măsurători a precipitațiilor cuprins între 1851 -1961 au 

demonstrat că pentru regiunea Moldovei, aproximativ 68%  dintre ani (55 ani) au fost secetoși. In 

perioada 1961-2010 se evidentiaza o tendinta generala de scadere a cantitatilor anuale de 

precipitatii, in special in regiunile din sudul, sud-estul si estul tarii. 

 

Fig. 1. Ani secetoși și ploioși în România din intervalul 1900-2013  

(Sursa: colectivul de cercetare al ANM) 

 

Un important parametru este rezerva de umiditate din primii 100 cm ai solului în perioadele 

cu cerințe maxime ale principalelor tipuri de culruri. Se observă că pentru perioada 1971-2013 

zonele cu cea mai scăzută rezervă de umiditate pentru cultura de grâu sunt cea central-estică a 

Moldovei, Dobrogea și sud-estul țării precum și sudul extrem (Fig. 2). Aceste areale sunt în 

general și cele mai pretabile acestei culturi iar lipsa resurselor de apaă necesare pot afecta drastic 

producția agricolă.  

 

 



                              

 

           

 

 

 

 

Fig. 2 Rezerva de umiditate a solului in perioada cu cerinte maxime fata de apa a culturilor de 

grau in Romania / 1971-2013 (sursa: ANM) 

 

Încălzirea climei este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică internaţională, 

fiind deja evidenţiat de analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp. Simulările 

realizate cu modele climatice globale complexe au arătat că principalii factori care au determinat 

acest fenomen sunt atât naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică) cât şi 

antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei datorită activitaţilor umane). Numai efectul 

cumulat al celor 2 factori poate explica schimbările observate în temperatura medie globală a 

aerului şi oceanului, topirea zăpezii şi a gheţii precum şi creşterea nivelului mediu global al mării 

(IPCC, 2007). Creşterea concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă, în mod special a 

dioxidului de carbon, a fost cauza principală a încălzirii pronunţate din ultimii 50 de ani ai 

secolului 20 (0.13 ºC/deceniu), fiind aproximativ dublul valoarii din ultimii 100 de ani (0.74ºC pe 



                              

 

           

perioada 1906-2005), aşa cum arată cel de al patrulea Raport de Evaluare al Comitetului 

Interguvernamental pentru Schimbările Climatice (IPCC, 2018).  

Clima Europei s-a încălzit cu aproape 1°C în ultimul secol, mai rapid decât media globală. 

O atmosferă mai caldă conţine mai mulţi vapori de apă, însă noile regimuri de precipitaţii diferă 

foarte mult de la o regiune la alta. Cantităţile de ploaie şi zăpadă au crescut considerabil în nordul 

Europei, în timp ce, în sudul continentului, perioadele de secetă au devenit din ce în ce mai 

frecvente. Temperaturile extreme înregistrate recent, cum ar fi valul de caniculă din vara anului 

2003 din centrul şi vestul Europei şi cel din vara anului 2007 din sud-estul Europei, care au 

depăşit orice record, sunt o consecinţă directă a schimbărilor climatice provocate de om. Deşi 

fenomenele meteorologice singulare nu pot fi atribuite unei singure cauze, analizele statistice au 

arătat faptul că riscul apariţiei unor astfel de fenomene a crescut deja considerabil datorită 

schimbărilor climatice (Busuioc și colab.,  2008, 2010). 

Rezultatele ştiinţifice arată că, în următoarele două decenii, se aşteaptă o încălzire de 

0.1°C/deceniu chiar dacă concentraţia tuturor gazelor cu efect de seră şi a aerosolilor s-ar menţine 

constantă la nivelul anului 2000.  Rezultatele modelărilor în cadrul unor scenarii climatice indică 

creșteri sunt mai mari ale temperaturii în regiunile extracarpatice ce înconjoară pe la est și sud 

lanțul muntos, în timp ce vara, cele mai mari valori sunt situate în extremitatea sudică a țării. 

Dispunerea creșterilor de temperatură se realizează mai degrabă în benzi latitudinale. După aceea, 

creşterea temperaturii aerului depinde de scenariile de emisie a gazelor cu efect de seră luate în 

considerare. Din acest motiv, elaborarea unor studii regionale, bine documentate ştiinţific, este 

imperios necesară, având în vedere măsurile de adaptare ce urmeza a fi luate la nivel naţional, cum 

este  

Pentru lunile sezonului cald există o tendință de diminuare a precipitațiilor care se 

accentuează, în general, spre sfârșitul secolului XXI (Fig. 3 ). În aceste condiții, putem asocia 

semnalul schimbării climatice determinat de creșterea concentrațiilor gazelor cu efect de seră în 

atmosferă, la nivel global, cu semnalul regional de diminuare a precipiațiilor în zona țării noastre. 



                              

 

           

 

Fig. 3. Diferențe în cantitatea medie de vară a precipitațiilor (în tente de culoare, în %) în 

intervalul 2021-2050 față de intervalul 1971-2000 în condițiile scenariului RCP 8.5.  

(Bojariu și colab., 2015) 

 

Scenariile climatice prevăd extinderea suprafetelor agricole cu deficite de precipitatii si 

accentuarea intensitatii acestora prin cresterea claselor excesiv secetoase (sub 350 l/mp) și 

secetoase (351-450 l/mp). Pentru sudul, sud-estul si estul tarii vor fi caracteristice accentuarea 

deficitului de precipitatii si cresterea intensitatii fenomenului de secetă pedologică (Fig. 4). Astfel, 

apare necesitatea implementării și dezvoltării unor metode de creșterea a precipitațiilor în aceste 

areale care să contribuie la îmbunătățitea bilanțului hidric și implicit la diminuarea pierderilor din 

sectorul agricol cauzate de secetă.   

 

 

 

 



                              

 

           

 

 

Fig. 4 Schimbari climatice previzibile in evolutia cantitatilor anuale de precipitatii in Romania 

(2021-2050) (sursa: ANM) 

Pentru zona județului Vrancea, cantitatea maximă de precipitații cade în zona piemontană 

(la Odobeşti) în luna iunie (83,3 mm), remarcându-se şi două minime pluviometrice: în octombrie 

(35,1 mm) şi martie (37,4 mm). Regimul pluviometric din regiunea de câmpie prezintă, de 

asemenea, două minime: unul de iarnă (ianuarie - 22,0 mm) şi unul de toamnă (septembrie -28,1 

mm), în timp ce maximul se produce în luna iunie (82,7 mm).  

Analiza distribuției precipitațiilor pe anotimpuri ne arată că anotimpul cel mai ploios este 

vara, când cad între 34% şi 44% din cantitatea anuală. Primăvara se înscrie cu ponderi mai reduse, 

ce oscilează între 23,8% (la Tulnici) şi 28,7% (la Focşani). Cele mai secetoase sezoane sunt iarna 

şi toamna (sub 20% fiecare). Se poate aprecia, deci, ca o caracteristică generală a regimului 

pluviometric, diferența foarte mare dintre cantitățile de precipitații căzute în sezonul cald (68 - 

77%) şi în cel rece (23 -32%).   

În cea mai mare parte a județului precipitaţiile depășesc 500 mm anual, însă repartiţia 

neuniformă a acestora în timpul anului, determină producerea frecventă a secetelor în sectorul de 

câmpie. Din studierea perioadelor secetoase din punct de vedere meteorologic (minim 10 zile  

consecutive fără precipitaţii în perioada caldă a anului şi 14 zile în cea rece), a rezultat că anual (în 



                              

 

           

intervalul analizat) numărul lor variază, în medie, între 2,3 la Lăcăuţi şi 4,4 la Odobeşti, iar ca 

timp durează circa 17,5 zile la Odobeşti şi 20 de zile la Focşani. Cea mai lungă secetă s-a semnalat 

în anul 1963 la Odobeşti şi a durat 67 de zile, în intervalul 20 septembrie - 25 noiembrie. O 

analiză a frecvenței acestui fenomen pe intervale de durată indică faptul că ponderile maxime sunt 

deținute de secetele cu durate reduse (10 - 20 de zile), urmate de cele cu durate cuprinse între 21 şi 

30 de zile. Anotimpul cu cel mai mare grad de ariditate este cel de toamnă, când secetele au 

frecvente între 33% şi 49%. În zona montană şi în Depresiunea subcarpatică a Vrancei (la 

Tulnici), o pondere apreciabilă o au secetele de iarnă, în timp ce în regiunea de câmpie un loc 

secundar, după secetele de toamnă, îl ocupă cele de vară (Hohan, 2001).  

 

Efectul acțiunilor de combatere a grindinei prin intervenții active în 

atmosferă  

 

1) INTRODUCERE ÎN NORI A IODURII DE ARGINT, NU PROVOACA SECETA 

 

Tehnologia se bazează pe însămânțarea norilor cu potențial de formare a  grindinei și 

folosind AgI (iodura de argint) ca agent glaciogenic. Metoda se bazează pe ipoteza accelerației 

precipitațiilor sau a  precipitațiilor timpurii, care presupune însămânțarea zonei de formare a 

embrionilor de grindină în periferia curentului ascendent principal și în zona norilor alimentatori, 

ducând la crearea de picături de ploaie din nori mai puțin maturi, mai puțin viguroși. 

Hidrometeorii (picăturile mari de apă) ating dimensiunile necesare pentru a crea precipitații 

înainte de a intra în curentul vertical capabil să le transporte într-o zonă cu temperaturi negative si 

să producă grindină. AgI este de asemenea utilizat și în acțiunile de stimulare a precipitațiilor din 

norii reci care se desfășoară de mai multe decenii în state precum SUA (Rosenfeld și Woodley 

1989, 1993; Cooper și Lawson 1984, Geresdi și colab, 2017), Africa de Sud (Mather și colab. 

1996), Australia (Ryan și King 1997) sau China (Li și colab., 2017). 

De altfel, primul experiment în care a fost creată ploaie artificială a fost realizat în anul 

1931, în Bărăgan, de către fiziciana română de renume internațional Ștefania Mărăcineanu.  



                              

 

           

Iodura de argint este un compus foarte stabil din punct de vedere chimic care nu este 

solubil în apă, având punctul de topire la temperatura de 552 grade Celsius. Este principalul 

compus utilizat atât pentru combaterea grindinei cât și pentru stimularea precipitațiilor din norii 

reci, datorită faptului că are structura cristalină cea mai apropiată de cea a gheții.  

 

Fi. 5 Structura cristalină a iodurii de argint și a gheții 

 

Acest compus a fost utilizat pentru influențe active în atmosferă încă din anii 70, pentru 

prima dată în SUA, tocmai datorită eficienței sale crescute și a faptului că nu este toxic pentru 

componentele mediului înconjurător. Studiile realizate în Spania arată că, după 50 de ani de 

activități de combatere a grindinei, cantitatea de AgI acumulată în ape și sedimente, inclusiv unele 

zone umede ale valoare ecologică ridicată sau în plante și animale nu a fost semnificativă.  

Cercetările Așadar în cadrul influențelor active în atmosferă pentru reducerea riscului 

căderilor de grindină nu se utilizează alte substanțe active în afară de iodura de argint.  

 

 

 

 



                              

 

           

 

2) PERSISTENTA ÎN ATMOSFERĂ, ÎN SUSPENSIE A IODURII DE ARGINT 

INTRODUSE DE RACHETELE ANTIGRINDINĂ, NU INFLUENȚEAZĂ ÎN 

MOD NEGATIV CANTITATEA DE PRECIPITAȚII 

 

Toate particulele solide din atmosferă  sunt supuse legii universale a atracției 

gravitaționale și se depun pe suprafața solului indiferent de gradul de turbulență al acesteia. În 

cazul iodurii de argint introduse în nori cu ajutorul rachetelor, în cantități de câteva zeci de grame, 

pe areale de câțiva kilometri pătrați, remanența acesteia în atmosferă este de până la maxim 20 de 

minute. O parte a acesteia se transformă în nuclee pentru picăturile de ploaie iar restul este atrasă 

gravitațional către sol.  

În țările cu vastă experiență în combaterea grindinei (SUA, Rusia, China, Argentina, 

Franța) s-au realizat studii asupra impactului acțiunilor de combatere a grindinei asupra cantităților 

de precipitații. De exemplu în Alberta (SUA) s-a dovedit că  furtunile asupra cărora s-a acționat au 

avut durate medii de viață mai mari (+50%) și cantități medii de precipitații mai mari cu 29% 

(Krauss și colab., 2004).  

De asemenea s-a înregistrat și o creștere a suprafeței pe care s-au înregistrat precipitații în 

comparație cu alte furtuni asupra cărora nu s-a acționat (Warburton și colab., 1982. Există, așadar,  

dovezi statistice pentru a respinge ipoteza nulă a efectului negativ a însămânțării cu AgI asupra 

norilor și anume cea care presupune scăderea precipitațiilor (Causapé și colab., 2021. Datele din 

zone în care combaterea grindinei se desfășoară de câțiva zeci de ani susțin afirmația că 

însămânțarea provoacă o creștere a precipitații. 

 

3) EXPLOZIA RACHETELOR ANTIGRINDINĂ NU SE PRODUCE ÎN NOR AȘA 

CĂ NU POATE PROVOACA DISTRUGEREA ACESTUIA 

 

Rachetele antigrindină nu se autodistrug (explodează) în nor și nu influențează dezvoltarea 

acestuia. Rolul lor este doar de a transporta iodura de argint în locul și momentul potrivit pentru a 



                              

 

           

împiedica formarea grindinei de mari dimensiuni în nor. Exploziile auzite de populație, sunt cel 

mai adesea cele datorate autodistrugerii rachetelor antigrindină care are loc la altitudini cuprinse 

între 1500 și 2000 metri deasupra solului.  

 

Fig. 6 Traiectoria și autodistrugerea  rachetei antigrindină  

(Intervenții Active în Atmosferă SA) 

 

Autodistrugerea rachetei se face în scopul protecției populației și bunurilor, față de căderile 

obiectelor de mari dimensiuni. Fragmentele rezultate din autodistrugere (fig. xx) se împrăștie pe o 

zona ce  se poate înscrie într-un cerc cu raza de 1 km, in jurul punctului unde are loc 

autodistrugerea, deci aproximativ o suprafața de 3, 14 kmp, adică 314 ha. 

 

Fig. 7  Fragmente rezultate in urma autodistrugerii (Sursa: SC Electromecanica SA) 



                              

 

           

 

4) RACHETELE NU POT INFLUENȚA TRASEUL NORILOR, STOPAREA 

PRECIPITAȚIILOR ÎNTR-O ANUMITĂ ZONĂ, SAU MUTAREA 

PRECIPITAȚIILOR ÎN ALTE ZONE  

 

Caracteristica norilor convectivi din sezonul cald, chiar dacă fac parte dintr-un sistem 

frontal, este aceea că urmează un traseu determinat de curenții din atmosferă și specificul local al 

reliefului. Acest traseu este unul natural și nu poate fi schimbat prin introducerea a câtorva grame 

de substanță activă introdusă prin vectori purtători precum rachetele antigrindină, avioanele sau 

generatoarele terestre. Așadar în timpul manifestării unor furtuni convective din sezonul cald 

banda de precipitații căzută la sol este cea determinată de traseul norului. Pot exista astfel localități 

vecine sau arii agricole aflate la distanțe de câteva  sute de metri una față de alta în care situația 

cantităților de apă căzute să fie foarte diferită. În zona deasupra căreia trece norul poate primi până 

la 10-20 l/mp și excepțional până la 50 l/mp în timp ce în zonele adiacente precipitațiile lipsesc. În 

funcție de circulația atmosferei și condițiile locale (relief, vegetație, existenta unor suprafețe 

acvatice) situația se poate repeta astfel încât unele areale sunt mai predispuse la secetă iar altele 

beneficiază de aportul de apă provenit de la norii convectivi.  

Un exemplu concludent este situția din 30.06.2022 când un sistem noros a străbătut de la 

nord la sud aproape întreaga zonă centrală a județului Vrancea. Se pot observa din figura de mai 

jos ca în unele zone unde intensitatea furtunii a fost maximă, cantitățile de precipitații au depășit 

50 l/mp iar în zonele învecinate precipitațiile au lipsit.  

De exemplu între localitățile Țifești (unde s-a înregistrat maxim 60 l/mp) și Haret (unde 

precipitațiile au lipsit sau au fost neînsemnate cantitativ) distanța este de 8 km.  

Precizăm că în nu s-a acționat cu rachete antigrindină asupra acestui sistem noros. 



                              

 

           

 

Fig. 8 Cantitatea de precipitații căzută în datta de 30.06.2022 (intervalul 15:00-18:00) 

 

Concluzii 

Tehnologia de combatere a caderilor de grindină utilizand rachetele antigrindină este o 

metoda preventivă, ce se aplica in faza de formare a greloanelor de grindină in nori de tip 

cumulonimbus. 

Tehnologia aplicata cu success in multe state nu poate dpdv tehnic si stiintific sa influnteze 

clima unei zone, nu poate dispersa sau muta nori, sau sa provoace seceta in anumite areale. 

Activităţile de intervenţii active în atmosferă, denumite în continuare activităţi, sunt de 

interes public naţional şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor Legi 173/2008 şi în concordanţă cu 

recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, respectiv cu convenţiile internaţionale în 

domeniu la care România este parte.  

Activităţile sunt complexe, având caracter de cercetare şi de protecţie operaţională la 

dezastrele provocate de fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare, în contextul 

modificărilor climatice mondiale.  



                              

 

           

Obiectivul activităţilor îl constituie:  

a)reducerea riscurilor faţă de fenomenele meteorologice periculoase pentru populaţie, pentru 

zonele economice şi culturi agricole (grindină, ceaţă densă, tornade locale);  

b)creşterea precipitaţiilor în zonele de interes ale ţării (ploaie, zăpadă);  

c)participarea activă la programele regionale şi internaţionale din domeniu. 

 

Activităţile cuprind acţiuni de:  

a)suprimare a grindinei;  

b)creştere locală sau extinsă a precipitaţiilor, precum şi uniformizarea acestora;  

c)disipare a cetii dense şi a chiciurii;  

d)atenuare a fenomenelor meteorologice violente, precum tornade locale, fulgere intense etc.;  

e)modificare locală a vremii;  

f)alte activităţi de modificare a vremii.  

 

Activităţile se desfăşoară pentru:  

a)prevenirea, diminuarea şi/sau eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice 

periculoase, în mod unitar şi calificat;  

b)satisfacerea nevoilor de apă pentru agricultură, complementar irigaţiilor;  

c)creşterea rezervelor de apă pentru nevoile economiei şi populaţiei;  

d)creşterea protecţiei unor activităţi economice şi sociale la acţiunea unor fenomene 

meteorologice periculoase: grindină, ceaţă densă, chiciură, avalanşe, tornade locale etc.;  

e)îmbunătăţirea condiţiilor meteorologice pentru manifestări festive şi sportive naţionale;  

f)satisfacerea nevoilor de cercetare în domeniu, inclusiv ca urmare a participării la programe 

internaţionale specifice;  

g)întocmirea de studii de specialitate în domeniul de competenţă;  

h)îmbunătăţirea microclimatului pe zone locale sau extinse în folosul creşterii calităţii vieţii 

populaţiei;  

i)integrarea României în programele regionale, europene şi internaţionale în domeniu.  

 

Administraţia Naţională de Meteorologie furnizează produsele meteorologice specializate 

necesare activităţii, în mod obligatoriu, unităţilor din sistem, prin Centrul Naţional de Prognoză 

şi/sau prin centrele meteorologice regionale. 
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