
OMM:Pandemia de COVID-19 poate afecta resimțibil sistemul de observare în câteva săptămâni, deși 

în prezent ele lucrează în regim obișnuit, 24/7”  

Geneva, 1 aprilie 2020 - Organizația Meteorologică Mondială (OMM) este preocupată de impactul 

pandemiei COVID-19 asupra cantității și calității observațiilor și prognozelor meteo, precum și a 

monitorizării atmosferice și climatice. Potrivit secretarului general al OMM Petteri Taalas, serviciile 

naționale de meteorologie și hidrologie, printre care se numără și Serviciul Hidrometeorologic 

continuă să își îndeplinească funcțiile esențiale, în ciuda stării de urgență declarată la nivel mondial. 

Oficialul a mai îndemnat guvernele statelor membre să acorde atenție capacităților lor naționale de 

avertizare timpurie și de observare a vremii.  

Într-un comunicat de presă al OMM se arată că 

multe părți ale sistemului de observare, de exemplu 

componentele sale de satelit și multe rețele de 

observare bazate la sol, sunt parțial sau complet 

automatizate, ceea ce înseamnă că acestea vor 

continua să funcționeze fără o degradare 

semnificativă timp de câteva săptămâni, în unele 

cazuri chiar mai mult.  

Pe de o parte, chiar dacă în multe țări sistemul este 

automatizat, în cazul în care pandemia va dura mai 

multe de câteva săptămâni, va apărea nevoia de a 

întreprinde lucrări de reparație, mentenanță și 

aprovizionare, care, din păcate, pot fi înfăptuite de factorul uman. Pe de altă parte, în țările în curs de 

dezvoltare, tranziția la observații automate este încă în desfășurare, iar comunitatea meteorologică se 

bazează în continuare pe observațiile făcute manual de 

observatorii meteorologici și transmise în rețelele 

internaționale pentru utilizare în modele climatice 

globale. În prezent, Republica Moldova este una dintre 

aceste țări, iar sinopticienii noștri folosesc datele 

satelitului EUMETSAT, radarului meteorologic, stațiilor 

meteorologice și rezultatele modelelor numerice. 

Calitatea prognozelor depinde de caracterul complet al 

acestor informații.  

„În prezent, impactul negativ al pierderii observațiilor 

asupra calității produselor pentru prognoze meteo încă se așteaptă a fi relativ modest. Cu toate acestea, 

pe măsură ce scăderea disponibilității observațiilor meteorologice ale aeronavelor continuă și se 

extinde, ne putem aștepta la o scădere treptată a fiabilității prognozelor. Același lucru este valabil dacă 

scăderea observațiilor meteo de la stațiile meteorologice de suprafață continuă, în special dacă focarul 

COVID-19 începe să aibă un impact mai larg asupra 

capacității observatorilor de a-și face munca în mari 

părți ale lumii în curs de dezvoltare”, a declarat Lars 

Peter Riishojgaard, Reprezentant al Departamentului 

de Infrastructură al OMM.  

Amintim că în prezent există 16 sateliți meteorologici, 

50 sateliți de cercetăre, peste 10 000 de stații 

meteorologice de suprafață echipate și automate, 1 000 

de stații aeriene superioare, 7 000 de nave, sute de 

radare meteorologice și 3 000 de aeronave comerciale 



special echipate, care măsoară în fiecare zi parametrii cheie ai atmosferei, a pământului și ai suprafeței 

oceanului.  

Serviciul Hidrometeorologic de Stat În Republica Moldova informează că, în prezent, având în vedere 

necesitatea monitorizării meteorologice complete în scopuri interne, dar și a transmiterii datelor pentru 

schimbul internațional, angajații stațiilor meteorologice, posturilor agrometeorologice și hidrologice 

la moment îşi continuă activitatea. La fel, activează în mod continuu şi specialiştii care elaborează 

prognoze meteorologice și hidrologice în regim obișnuit. 

 


