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PROIECTE DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII DE
METEOROLOGIE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
I. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR
METEOROLOGICE PERICULOASE PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE
– POS MEDIU 2007-2013
II. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR
METEOROLOGICE PERICULOASE PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE
– POIM 2014-2020
III. ASISTENȚA TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL INFRAMETEO – POIM 2014-2020
IV. PROIECT INFRAMETEO – POIM 2014-2020

I. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A

FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE PENTRU ASIGURAREA
PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE
Cod SMIS 59667 - POS MEDIU
FINANȚAREA INVESTIȚIEI
Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013
Axa prioritară 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor în zonele cele
mai expuse la risc
Domeniul major de intervenție 1 – Protecția împotriva inundațiilor
Valoarea investiției: 5.387.417 lei / 1.205.511 euro
IMPLEMENTAT

I. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A

FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE PENTRU ASIGURAREA
PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE – POS MEDIU
OBIECTIVE:


Modernizarea sistemului rețelei naționale de stații meteorologice de suprafață prin
achiziția de echipament meteorologic automat pentru 31 de staţii meteorologice



Modernizarea rețelei naționale de agrometeorologie prin achiziția de sisteme portabile
de măsurare a umidității solului



Modernizarea Sistemului de Recepție, Prelucrare, Vizualizare și Diseminare a Datelor
de la Sateliții de Observare a Pământului (SRPDS)

II. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A
BUNURILOR MATERIALE
Cod SMIS 2014+ 127994 - POIM 2014 - 2020


CONTRACT DE FINANȚARE - 234/21.12.2018



FINANȚARE: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 5 - Promovarea
adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate
principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.



OBIECTIV: îmbunătățirea sistemului naţional de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice
periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale.



VALOAREA TOTALĂ: 29.956.584,25 lei, inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă din Fondul de
Coeziune în valoare de 24.082.786,51 lei.



PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 31 luni, între decembrie 2019 și iulie 2021.



ÎN IMPLEMENTARE

II. DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A
FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A
BUNURILOR MATERIALE
Cod SMIS 2014+ 127994 - POIM 2014 - 2020


OBIECTIVE SPECIFICE
•

optimizarea detecţiei şi monitorizării sistemelor noroase atmosferice prin îmbunătăţirea
performanţelor tehnice a 3 radare meteorologice;

•

îmbunătăţirea comunicării în cadrul reţelei meteorologice prin upgrade-ul reţelei naţionale de
staţii meteorologice automate;

•

îmbunătăţirea modalităţii de gestionare a datelor prin implementarea unui sistem de
management al datelor climatice modernizat, folosind standarde de reprezentare geospaţială;

•

creşterea calităţii activităţilor operaţionale, de prognoză şi avertizare a fenomenelor
meteorologice de vreme severă prin modernizarea sistemelor de vizualizare-diseminare,
comunicaţii şi securitate;

•

optimizarea prognozelor de scurtă şi foarte scurtă durată prin modernizarea sistemului de
asimilare de date și a aplicaţiilor operaţionale în prognoza de tip nowcasting.



COMPONENTA 1: Modernizarea rețelei radar (3 radare în banda s) și upgrade-ul aplicațiilor
specializate, inclusiv serverele pentru procesarea datelor


Valoare:

4.153.192,82 lei



Obiective:
•Îmbunătățirea performanțelor tehnice a 3 radare meteorologice în bandă S, de tip WSR-98D, componente
ale rețelei naționale de radare meteorologice în scopul creșterii acurateței informațiilor privind detecția și
monitorizarea evoluției spațio-temporale a sistemelor noroase, necesare meteorologilor previzioniști.
•Fiabilitatea componentei de recepție a sistemul radar va crește, iar împreună cu upgrade-ul serverelor și
aplicațiilor specializate de procesare a datelor se va asigura continuitatea furnizării de date radar, în regim
operativ, către meteorologi și către utilizatorii specializați (de exemplu, instituții cu rol în prevenirea și
gestionarea situațiilor de urgență).



COMPONENTA 2: Upgrade-ul rețelei actuale de stații meteorologice automate
4.334.177,54 LEI



Valoare:



Obiective:
•
Retehnologizarea unui număr de 45 de stații meteorologice automate din cadrul Rețelei
Naționale de Stații Meteorologice Automate, care să funcționeze la nivelul actual de
performanță internațională în domeniu și în acord cu cerințele și recomandările Organizației
Meteorologice Mondiale (OMM), asigurându-se creșterea capacității de răspuns a sistemului mai
ales în cazul situațiilor de vreme extremă, dar și în ceea ce privește furnizarea de parametri
meteorologici cu frecvență crescută.



COMPONENTA 3: Modernizarea sistemului de telecomunicații și vizualizare a produselor
meteorologice de prognoză și avertizare de fenomene meteo periculoase
11.397.765,26 LEI



Valoare:



Obiective:
•
Modernizarea sistemelor de vizualizare-diseminare, de comunicații și de securitate va avea ca
obiectiv îmbunătățirea activităților operaționale, de prognoză și avertizare a fenomenelor
meteorologice de vreme severă, activitatea operativă beneficiind astfel de un sistem modern,
actualizat, care să ofere meteorologilor previzioniști informații, în timp real, într-un mediu IT
securizat.



COMPONENTA 4: Modernizarea sistemului de gestionare a datelor climatice (Climate Data
Management System - CDMS) folosind standarde de reprezentare geospațială


Valoare :



Obiective:
•
Integrarea unitară, eficientă și coerentă la nivelul infrastructurii IT a Administrației Naționale
de Meteorologie a componentelor de gestiune, furnizare/accesare, prezentare, analiza datelor
climatice și metadatelor, de guvernanță a sistemului, conform recomandărilor și standardelor
de calitate ale Organizației Meteorologice Mondiale și ale Uniunii Europene.
•

5.251.060,64 LEI

Răspuns optim la cerințele actuale ale utilizatorilor de date, informații, produse și servicii
climatice (instituții cu rol în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență), valorificând
investițiile în modernizarea celorlalte activități ale Administrației Naționale de Meteorologie.



COMPONENTA 5: Modernizarea sistemului de asimilare de date și aplicațiilor operaționale în prognoza
de scurtă și foarte scurtă durată (nowcasting)


Valoare:



Obiective:

•

Dezvoltarea sistemelor operative actuale de prognoză numerică a vremii la scară regională prin extinderea
domeniilor geografice de integrare, creșterea rezoluțiilor spațiale și utilizarea asimilării datelor de observații de la
toate stațiile meteorologice din domeniul de integrare precum și a celor furnizate de radarele și sateliții
meteorologici;

•

Implementarea unui model de prognoză nowcasting capabil să anticipeze apariția și evoluția fenomenelor
meteorologice severe, model bazat pe dezvoltările sistemelor operative de prognoza numerică a vremii, precum și pe
asimilarea datelor de observații synop, radar și satelitare. Acest model va fi utilizat în cadrul Administrației Naționale
de Meteorologie în activitatea operativă pentru prognoza fenomenelor meteorologice severe;
Implementarea unei proceduri de control a calității datelor radar în scopul utilizării acestora atât în asimilarea de
date în modelele numerice operative cât și în modelul de prognoza nowcasting

•

2.335.831,96 LEI

III. ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A
DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL INFRAMETEO
POIM 2014-2020
Obiectivul general:
Pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul INFRAMETEO
în vederea obținerii finanțării prin POIM 2014-2020.


Obiective specifice:
- Pregătirea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiză CostBeneficiu, Analiză Instituțională etc).
- Pregătirea și aprobarea documentației de mediu (Evaluarea impactului asupra mediului, Natură 2000 etc.)
- Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării aplicației de finanțare și a fezabilității proiectului propus
(tehnică, economică, financiară, mediu etc).
- Elaborarea documentațiilor de atribuire.
- Realizarea studiului privind identificarea măsurilor de atenuare a influențelor negative ca urmare a
schimbărilor climatice.
Valoarea totală estimată: 6.862.000 lei, fără TVA
Perioada de implementare: 31 luni.
ÎN IMPLEMENTARE

Rezultate asteptate:


Aplicaţia de finanţare:
 Studii la faza de SF elaborate
 Analiza Cost-Beneficiu
 Analiza instituţională
 Documentația de mediu elaborată și aprobată
 Studiu privind identificarea măsurilor de atenuare a influențelor negative ca urmare a schimbărilor
climatice
 Cererea de finanțare



Strategia de achiziţii şi elaborarea documentațiilor de atribuire:
 Strategia de achiziţii
 Documentații de atribuire elaborate:
 Pentru contracte de servicii;
 Pentru contracte de servicii de proiectare tehnice pentru obținerea autorizaţiei de execuție a
lucrărilor, contracte de servicii de proiectare documentație tehnică, contracte de execuție lucrări
de construcții și montaj și contracte de furnizare echipamente;
 Documentații de atribuire pentru contracte de furnizare echipamente.

IV. PROIECT INFRAMETEO - POIM 2014 - 2020


Obiectiv: continuarea procesului de dezvoltare a sistemului național de monitorizare și avertizare a
fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale



Finanțare: Axa prioritară 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor
Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de
fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în
principal de inundaţii şi eroziune costieră



Valoare estimată: 45 milioane euro



Perioada de implementare estimata: 24-36 luni

ÎN PREGĂTIRE



Componenta 1: Modernizarea rețelei de radare meteorologice (7 radare meteorologice Doppler, dualpolarimetrice, în bandă S)



Componenta 2: Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor



Componenta 3: Modernizarea infrastructurii de comunicații și imbunătătirea performanțelor sistemului informatic
al Administrației Naționale de Meteorologie



Componenta 4: Extinderea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice automate



Componenta 5: Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții
meteorologici și de supraveghere a atmosferei



Componenta 6: Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau
situații de criză pe teritoriul național



Componenta 7: Centrul Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul Organizației Meteorologice
Mondiale (OMM).

Obiectivul 7. Înfiinţarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI - Europa din cadrul
Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM)
ACTIVITĂȚI PRECONIZATE
 evaluări ale impactului fenomenelor legate de vreme și climă asupra sistemelor agricole actuale și viitoare și identificarea măsurilor care trebuie
luate în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a sistemelor agricole în cadrul Asociației Regionale VI (Europa), în contextul în care, în
întreaga lume, efectele variabilității și schimbărilor climatice devin din ce în ce mai evidente.
 cooperarea între Serviciile Meteorologice și Hidrologice Naționale din cadrul Regiunii VI, pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale în domeniu;
facilitarea încheierii de parteneriate benefice la nivel european și internațional, în vederea implementării cu succes a programelor și proiectelor
de cercetare în direcția reducerii efectelor datorate încălzirii globale și schimbărilor climatice.
 activități în domeniul agrometeorologiei, pornind de la observații și monitoring, continuând cu procesarea și schimbul de date și până la
furnizarea de servicii/produse. Activitățile de training și pregătire profesională continuă a specialiștilor în domeniul agrometeorologiei și
științelor conexe, dar și a tinerilor cercetători se vor regăsi în programa Centrului. Schimburile de experiență și exemplele de bune practici,
precum și stagiile de training vor fi încurajate atât la nivelul Serviciilor Meteorologice Naționale cât și al Centrelor Regionale de Training din
cadrul OMM.

Obiectivul 7.

Înfiinţarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI - Europa din cadrul
Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM)

Congresul Mondial de Meteorologie, 2 - 14 iunie 2019
8 Iunie 2019, Geneva /Prezentarea inițiativei de înființare a Centrului Regional de Agrometeorologie pentru Asociația Regională VI
(Europa) în România, pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul agriculturii la nivel european, in contextul schimbarilor climatice
actuale si viitoare

Centrul Regional de Agrometeorologie pentru Asociația Regională
VI (Europa) în România / PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2020-2023

Centrul Agrometeorologic European va contribui la determinarea impactului vremii și climei asupra sistemelor agricole existente și
viitoare precum și la stabilirea acțiunilor necesare pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a sistemelor agricole în cadrul RA
VI Europa. Centrul va oferi țărilor europene date și informații agrometeorologice relevante, cum ar fi umiditatea solului și fenologia
plantelor, buletine și produse / servicii agrometeorologice, precum și activități suport de formare profesională.

Obiective de investiții:
A.Infrastructura de echipamente de măsurare si prelucrare a parametrilor agrometeorologici şi climatici alcătuită din
sisteme de monitorizare a parametrilor agrometeorologici din sol (66 de sisteme portabile de măsurare a umidității
solului și 4 sisteme profesionale integrate fixe), echipamente de observații bazate pe sisteme aeriene fără pilot (UAS),
2 spectroradiometre, 2 auto-laboratoare
A.Echipamente de calcul (hard si soft) si prelucrare a datelor agrometeorologice si satelitare, un portal web dedicat și
un sistem de video conferinţă pentru diseminarea de informații și comunicarea cu serviciile naționale agrometeorologice
din Europa, cu Comisia de Agrometeorologie din cadrul OMM (CAgM), precum și cu Centrul de gestionare a secetei pentru
Europa de Sud-Est.

Clădire verde/smart,
pentru îmbunătățirea eficienței energetice și
management sustenabil
EVENIMENT NAȚIONAL DE LANSARE / 12 Martie 2020

MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !

