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Editorial

Societatea Meteorologică Română (SMR) este o organizaţie non-
guvernamentală care îşi propune să  contribuie la promovarea, susţinerea şi 
eficientizarea activităţilor meteorologice desfăşurate în România pentru creşterea 
prestigiului meteorologiei româneşti. SMR reuneşte profesionişti ai meteorologiei, 
oameni care şi-au dedicat viaţa progresului acestei ştiinţe, dar şi tineri entuziaşti sau 
experţi din alte domenii de activitate, pasionaţi să descifreze tainele atmosferei terestre. 

Buletinul SMR (BSMR) îşi începe drumul în luna martie, lună de primăvară în care 
sunt sărbatoriţi meteorologii de pe tot mapamondul. Ziua Mondială a Meteorologiei este 
pe 23 martie, iar anul acesta tema de celebrare este “Watching the weather to protect life 
and property" (Supravegherea meteorologică pentru protecţia vieţii şi a bunurilor).

 Activităţile SMR se desfăşoară permanent în slujba acestui deziderat, iar Buletinul 
SMR se doreşte a fi oglinda cât mai fidelă a acestora. Ne dorim ca Buletinul să reflecte 
realizările şi intenţiile SMR, dar să ofere şi informaţii utile despre întreaga activitate 
meteorologică din România. Buletinul SMR va puncta evenimente semnificative din viaţa 
ştiinţifică meteorologică, se va opri asupra realizărilor înaintaşilor şi va fi o tribună 
deschisă dialogului ştiinţific, urmărind să promoveze ştiinţa meteorologică în rândul 
publicului larg.

Vă invităm să vă delectaţi cu acest prim număr al Buletinului Societăţii 
Meteorologice Române, cu speranţa că veţi găsi informaţii utile şi, de ce nu, veţi dori să 
colaboraţi la realizarea numerelor viitoare!

    Comitetul de redacţie al BSMR
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Ziua Mondială a Meteorologiei se celebrează în fiecare an la 23 martie, dată la 
care, în anul 1950, a intrat în vigoare Convenţia de constituire a Organizaiei Meteorologice 
Mondiale (OMM). În 1951, OMM avea să devină o agenţie specializată a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (ONU), succesoare a  Organizaţiei Meteorologice Internaţionale, care a 
funcţionat ca organism neguvernamental, între 1973 şi 1950.

De fiecare dată, este o bună ocazie pentru comunitatea meteorologică din întreaga 
lume de a atrage atenţia publicului larg şi a factorilor de decizie asupra unor probleme 
semnificative, de mare actualitate, legate de fragilitatea sistemului atmosferic terestru şi de 
impactul acestuia asupra societăţii.

An de an, OMM stabileşte tema sub care cele 191 de state membre sărbătoresc 
acest eveniment. Au loc manifestări ştiinţifice, conferinţe de presă, întâlniri cu factori de 
decizie, cu societatea civilă şi publicul larg, prin care meteorologii transmit informaţii privind 
activitatea lor, satisfacţiile, provocările şi perspectivele  legate de tema stabilită pentru 
fiecare an. 

Din 2001 până în prezent, temele sub care a fost sărbătorită Ziua Mondială a 
Meteorologiei au fost (lb. engl.):

●   Powering our future with weather, climate and water (2012)

●   Climate for you (2011)

●   World Meteorological Organization – 60 years of service for your safety 
      and well being (2010)
●   Weather, climate and the air we breathe (2009)

●   Observing our planet for a better future (2008)

●   Polar meteorology: understanding global impacts (2007)

●   Preventing and mitigating natural disasters (2006)

●   Weather, climate, water and sustainable development (2005)

●   Weather, climate, water in the information age (2004)

●   Our future climate (2003)

●   Reducing vulnerability to weather and climate extremes (2002)

●   Volunteers for weather, climate and water (2001)

Informaţii despre semnificaţia fiecărei teme şi manifestările organizate puteţi găsi la 
adresa:

http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/wmd_themes_en.html

Ziua Mondiala a Meteorologiei
,
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Anul acesta, tema sub care se sărbătoreşte Ziua Mondială a Meteorologiei este 
Watching the weather to protect life and property – Celebrating 50 years of World Weather Watch  
(Supravegherea meteorologică pentru protecţia vieţii şi a bunurilor – Aniversarea a 50 de 
ani de Veghe Meteorologică Mondială). 

Mesajul Secretarului General al OMM, domnul Michel Jarraud, pune accent pe rolul 
major pe care îl au serviciile meteorologice şi hidrologice din întreaga lume în reducerea 
efectelor fenomenelor meteorologice extreme asupra societăţii. 

Puteţi citi mesajul în întregime la adresa: 
, îl puteţi 

vizualiza la adresa , 
iar broşura editată de OMM cu această ocazie poate fi descărcată la adresa

În acest context, Societatea Meteorologică Română îşi exprimă sprijinul deplin 
pentru creşterea performanţelor ştiinţifice ale meteorologilor români, urmărind să 
contribuie prin proiectele şi activităţile desfăşurate, la conştientizarea publicului larg şi a 
factorilor de decizie privind aspecte legate de riscurile meteorologice şi schimbările 
climatice, şi la o mai bună educaţie şi informare a tinerilor în aspecte legate de protecţia 
naturii.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Meteorologiei 2013, dorim tuturor meteorologilor români 
mult succes în activitatea ştiinţifică, sănătate şi bucurii în plan personal!

La mulţi ani!

                                                                                                                                       
Comitetul de redacţie al BSMR

http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/message_2013_en.html
http://www.wmo.int/pages/resources/multimedia/wmd013sg_en.html

http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/documents/WMD_2013_brochure_EN
_final.pdf

Ziua Mondiala a Meteorologiei (2)
,
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Din activitatea SMR

În luna ianuarie 2013, SMR a demarat două proiecte ambiţioase, cu derulare 

permanentă, unul vizând literatura de specialitate (Bibliografia meteorologică 

românească), iar celălalt adresat educaţiei copiilor (Vremea copiilor). Cele două 

proiecte sunt prezentate pe scurt în rândurile de mai jos, iar detalii găsiţi pe site-ul 

SMR, la adresa 

1. Bibliografia meteorologică românească

Reuneşte titluri ale autorilor români şi are ca obiectiv principal realizarea unei 

baze de informaţii bibliografice care să fie utilă întregii comunităţi profesionale 

şi altor persoane interesate de dezvoltarea meteorologiei româneşti. Proiectul 

se derulează permanent.

2. Vremea copiilor

Proiectul urmăreşte în principal dezvoltarea cunoştinţelor copiilor şi 

adolescenţilor în domeniul fenomenelor atmosferice, în scopul unei mai bune 

reacţii la evenimente extreme şi adaptării la provocările climatice.  

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

http://smr.meteoromania.ro

●  Identificarea şi stimularea copiilor talentaţi şi interesaţi în domeniul 

     meteorologiei

●  Dezvoltarea cunoştinţelor generale de meteorologie

●  Facilitarea unor legături între copii de diferite vârste, pe baza 

     interesului comun pentru cunoaştere

●  Stimularea interesului general pentru mediul înconjurãtor şi 

     pentru ştiinţă
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Profil de meteorolog
Până în 1875, când revine în ţară,  
urmează  cursurile  Şcolii  Politehnice din 
Bruxelles, proaspăt inaugurată, terminând 
cursurile printre cei dintâi din prima serie.

Pe 1 Septembrie 1875 este numit 
inginer la portul Brăila, unde începuseră să 
se construiască cheiurile actualului port. În 
1877 Hepites participă la războiul de 
Independenţă ca locotenent de artilerie, 
comandând bateria de coastă care a 
cooperat la cucerirea Rahovei. 

Pe 27 August 1877 sunt publicate 
pentru prima dată de către P.S. Aurelian 
(1833–1909)  datele rezultate din 
observaţiile meteorologice efectuate la 
Bucureşti la Şcoala Agricolă de la 
Ferestreu (Herăstrău) în perioada 
Augus t–Decembr ie  1876 .  S ta ţ i a  
meteorologică folosea instrumente 
cumpărate din fondurile Societăţ i i 
Academice. Conform planului şi din 
fondurile aceleiaşi Academii începe să 
funcţioneze în 1878 şi staţia meteorologică 
de la Galaţi, al cărui prim observator a fost 
doctorul Alexandru C. Hepites, fratele celui 
care va deveni fondatorul studiilor 
meteorologice în România.

În acelaşi an, Ştefan Hepites 
înfiinţează o staţie meteorologică la Brăila 
respectând, pe cât a fost posibil, 
recomandă r i l e  p r imu lu i  Congres  
Meteorologic Internaţional întrunit la Viena 
în 1873.  

Astfel, 1878 este anul în care îşi 
începe activitatea Hepites ca om de ştiinţă 
şi ca organizator al meteorologiei din 
România. Observaţiile le făcea singur, din 
oră în oră, între 6 şi 22, uneori continuându-
le şi în timpul nopţii. 

În şedinţa din 29 Martie 1880, ţinând 
cont pe de o parte de faptul că Societatea 
Academică Română se focalizase, 
începând cu 1874, asupra organizării unui 
serviciu meteorologic în România, iar pe de 
altă parte, de contribuţiile ştiinţifice (în 
Analele Academiei începuse publicarea 
rezultatelor observaţiilor) şi organizatorice

Ştefan C. Hepites
(1851–1922)

text de Dr. Bogdan Antonescu, 
University of Manchester

       Ştefan C.  Hepites, fiul lui Constantin 
Hepites, profesor la Şcoala Naţională de 
Medicină şi al Smarandei Dâmboviceanu, 
s-a născut la Brăila pe 17 Februarie 1851. 
În 1857 începe cursurile primare la Brăila, 
iar apoi între 1861 şi 1865 este elev al 
gimnaziului Matei Basarab din Bucureşti. 

În 1869 Ştefan Hepites, care se 
situase pe primul loc la absolvirea liceului 
militar din Bucureşti, este trimis la Şcoala 
Specială Militară din Bruxelles. În paralel 
cu aceasta, frecventează Universitatea din 
Bruxelles în cadrul căreia studiază 
matematică şi fizică, şi lucrează în 
labora toru l  de f iz ică  d in  cadru l  
Observatorului de la Uccle. 

În 1873 Hepites obţine atât titlul de 
doctor în ştiinţe fizice şi matematice cât şi 
diplomă de absolvire a Şcolii militare.
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 din domeniul meteorologiei ale lui Ştefan 
C.Hepites , îl alege  pe  acesta ca  membru 
corespondent  al Academiei. Un an mai 
târziu, în 1881, Hepites lucrează ca inginer 
în Ministerul Lucrărilor Publice, în cadrul 
serviciul hidraulic şi reuşeşte să instaleze 
11 statii meteorologice de-a lungul Dunării. 
Pe 1 Aprilie 1883 este înfiinţat Ministerul 
Agriculturii, Comerţului, Industriei şi 
Domeniilor, al cărui prim titular a fost I. 
Câmpineanu (1841–1888) care decide 
înfiinţarea unui serviciu meteorologic care 
să depindă de respectivul minister. 
Hepites, aflat la această dată la Dortmund 
(Germania) pentru recepţionarea unor 
materiale de cale ferată, primeşte de la 
ministrul Câmpineanu o scrisoare prin care 
este însărcinat cu organizarea unui 
serviciu meteorologic în România. 

Această scrisoare constituie primul 
act oficial de naştere a Institutului 
Meteorologic. Hepites va mărturisi ulterior: 
“Se înţelege că însărcinarea ce mi-o da a 
fost primită cu entuziasm şi îndată ce am 
terminat lucrările la Dortmund, am 
întreprins o călătorie spre a vizita şi studia 
diferitele institute ş i observatoare 
meteorologice, mai ales pe acelea care nu 
avusesem ocazia să le văd în călătoria ce 
făcusem, în acest scop, în anul 1880.  Am 
vizitat astfel, Institutele meteorologice din 
Utrecht, Copenhaga, Berlin, Zurich, 
Observatorul Maritim din Hamburg 
(Seewarte), Observatorul Fizic şi Tehnic 
din Berna şi o parte din cele care le 
văzusem în precedenta mea călătorie 
(Budapesta, Viena, Munchen, Bruxelles, 
Paris, Observatoarele Meteorologice 
Montsouris şi de la Parc St.Maur, 
Meteorological Office din Londra si Kew 
Observatory de la Richmond)” (Bâzâc 
1985). În urma acestei călătorii Hepites 
scrie “Serviciulu Meteorologicu în Europa”,  
note de călătorie pe care le va publica în 
1884.

Prin Decizia Ministerială din 30 Iulie 
1884, se înfiinţează Institutul Meteorologic 
al României, iar ulterior  Legea bugetară a 
exerciţiului 1884–1885 privind înfiinţarea 
Serviciului Meteorologic însărcinează cu 
“organizarea şi direcţiunea Institutului 
Meteorologic al României pe Dl. Ştefan C. 
Hepites, Inspector general domenial”.  

Imediat după înfiinţarea Institutului 
Meteorologic, Hepites începe activitatea 
de instalare a unor noi staţii meteorologice 
în ţară.  Astfel, la cele trei staţii 
meteorologice din 1884, cea de la 
Bucureşti fiind  staţie meteorolgică centrală 
(de ordinul I), se ajunge în 1885 la 11 staţii, 
pentru ca în 1888, reţeau să fie formată din 
30 de staţii de observaţii.  

În 1885 este publicat primul tom din 
“Analele Institutului Meteorologic al 
României”. La începutul activităţ i i 
Institutului, Hepites alcătuia zilnic 
buletinele cu datele observaţionale de la 
Bucureşti şi de la unele din staţiile de 
ordinul II, care erau publicate zilnic în 
Monitorul Oficial. De asemenea, tot în 
Monitorul Oficial, se publica în fiecare zi de 
luni un raport săptămânal asupra evoluţiei 
timpului şi fenomenelor meteorologice din 
săptămâna precedentă. Buletinul Societăţii 
de Ştiinţe din Bucureşti şi unele ziare din 
Bucureşti publicau un buletin de observaţii 
meteorologice, special pregătit de Hepites. 
În acelaşi an, prin editarea instrucţiunilor 
pent ru  compunerea te legramelor  
meteoro log ice  rea l iza te  conform 
recomandărilor Congresului de la Roma, 
Hepites reuseşte să conecteze România la 
reţeaua internaţională. România devenea 
astfel parte la elaborarea prognozelor 
meteorologice de către instituţ i i le 
europene. Începând cu 27 Septembrie 
1890 telegramele meteorologice se mai 
trimiteau zilnic şi către Petersburg,  Sofia, 
Atena şi Constantinopole  (Florinescu 
1964). 
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Pe baza observaţiilor meteorologice 
efectuate la Bucureşti, Ştefan Hepites 
publică în 1888 Clima Bucureştilor, prima 
lucrare de climatologie din România şi una 
dintre primele lucrări de climatologie 
urbană din lume (Bâzâc, 1985). 

În 1889 denumirea Institutului 
Meteorologic se schimbă odată cu 
adăugarea unui nou serviciu, devenind 
Institutul meteorologic şi Biroul Central de 
Măsuri şi Greutăţi. Hepites reuseşte în 
scurt timp să introducă definitiv şi în 
România sistemul metric care deşi adoptat 
încă din 1864, nu reuşise să se impună
 (Otetelişanu 1922). În acelaşi an, Hepites 
reprezintă  România la Congresul 
Internaţional al Meteorologilor de la 
Uppsala (Suedia) şi la Congresul 
Meteorologilor de la Paris, unde susţine 
comunicarea Meteorologia în România. De 
asemenea, participă la Conferinţa 
Internaţională de Măsuri şi Greutăţi a ţărilor 
care au aderat la Convenţia metrului, la 
Sevres (Franţa). În 1891 este ales membru 
în Comitetul Internaţional Meteorologic în 
cadrul    Conferinţei    şefilor    de    servicii 
meteorologice întrunită la Munchen.  

În 1893, pe 28 octombrie, se 
inaugurează noul sediu al Institutului 
Meteorologic situat la Bucureşti-Filaret. În 
1893 reţeaua de staţii de observaţie a 
Institutului cuprindea 159 de staţii, dintre 
care 133 erau staţii udometrice care 
raportau şi acumulările de precipitaţii. Pe 
baza  materialului strâns de la aceste staţii, 
Hepites începe o serie de studii 
climatologice pentru diferite localităţi şi 
regiuni, în încercarea de a realiza ulterior o 
climatologie a României. Pe baza 
observa ţ i i lo r  meteoro log ice ş i  a  
telegramelor internaţionale, Hepites v-a 
începe alcătuirea hărţilor meteorologice 
zilnice. Pentru aceasta a fost necesară 
completarea reţelei de observaţii, astfel în 
1894 reţeaua de observaţii cuprindea 240

de staţii, dintre care 212 udometrice. În 
1896 reţeaua cuprindea 347 de staţii 
meteorologice.

În 1894 Hepi tes este a les 
preşedinte de onoare al Congresului de la 
Anvers (16–18  August) pentru ştiinţa 
atmosferei, iar pe 20 august ia parte la 
prima reuniune a Comitetului Internaţional 
de Meteorologie. Tot în 1894 infiinţează un 
mic observator astronomic la Filaret, iar un 
an mai târziu va înfiinţa prima staţie 
seismică. În ciuda faptului că personalul de 
la Bucureşti era foarte redus în comparaţie 
cu cantitatea de date observaţionale, 
Hepites şi colaboratorii săi au realizat 
lucrări despre care J. Vallot, directorul din 
acea perioadă al observatorului de pe 
Mont-Blanc, îi scria în 1896 lui Hepites: 
“Votre Institut Meteorologique est un de 
ceux qui produisent le plus dans le Monde” 
(Analele Institutului Meteorologic al 
României, XIII). În cadrul celui de al V-lea 
Congres Internaţional de Hidrologie 
Medicală, de Climatologie şi Geologie de la 
Liege din 1898, Ştefan Hepites prezintă 
lucrarea ”Climatologie du littoral roumain 
de la Mer Noire”, publicată în 1890 în “Ciel 
et Terre. În cadrul aceluiaşi Congres este 
ales preşedinte de onoare al secţiei de 
climatologie. La 2 martie 1898 susţine în 
cadrul Societăţii Române de Geografie o 
conferinţă intitulată ”Schimbatu-s'a 
clima?”, publicat apoi în Buletinul 
Ministerului Agriculturei, Comerţului, 
Industriei şi Domeniilor. Pe 15 martie 
prezintă în cadrul Academiei Române un 
studiu privind cauzele crivăţului pe care îl 
atribuie “temperaturii coborâte a aerului din 
Rusia, chemat de către depresiunea ce se 
formeaza pe Mediterana şi în special pe 
Marea Ionica in partea meridionala a 
Adriaticei”  (Bâzâc 1985).

În 1898, la 14 ani de la înfiinţarea 
Insitutului Meteorologic, nu se reuşise 
elaborarea     unui     studiu     climatologic 
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amănunţit necesar, în primul rând 
agriculturii şi care reprezenta principalul 
scop pentru care Insitutul fusese creat. 
Studiul nu a putut fi realizat deoarece 
reţeaua staţiilor meteorologice a fost creată 
treptat, doar o parte din staţii putând fi 
utilizate într-un asemenea studiu. Pe de 
alta parte, în 1898, lipseau staţiile de 
ordinul II din regiunea, iar staţiile din 
Oltenia, Dobrogea, Bărăgan şi Moldova 
erau în număr redus şi nu erau distribuite 
după criterii ştiinţifice, ci după posibilitatea 
angajării observatorilor voluntari. La 14 
aprilie 1901, personalul Institutului 
Meteorologic cu anexele lui, Serviciu de 
Măsuri şi Greutăţi, Serviciul Orei şi 
Serviciul Magnetic, se compunea din 13 
persoane. Bugetul Institului este redus, 
astfel încât “funcţionarii îşi cumpărau 
peniţele şi creioanele, iar Hepites hârtia 
necesară” (Florinescu, 1964).  Din acestă 
cauză, Hepites va suprima Serviciul 
Magnetic, precum şi publicarea buletinului 
zilnic. Încetarea publicării buletinului zilnic 
va atrage proteste din partea instituţiilor 
interesate, precum şi din partea publicului. 
Pentru a face posibilă administrarea 
Institutului, Hepites renunţă la salariul de 
director în perioada 1902–1903, pentru a 
reînfiinţa postul de şef de cancelarie. Cu 
toate aceste lipsuri, datorită muncii lui 
Hepites şi a colaboratorilor săi, Insitutul 
participă în 1900 la Expoziţia Internaţională 
de la Paris, în cadrul căreia au prezentat 
lucrări importante, printre care: Regime 
pluviometrique de la Roumanie, Carte du 
regime pluviometrique de la Roumanie 
1/1.000.000 şi Album climatologique de 
Roumanie. Cu această ocazie Institutul a 
primit medalia de argint pentru activitatea 
sa. 

În 1902 Ştefan C. Hepites devine 
membru activ  al  Academei  Române.  
Începând cu 1903    îşi    încetează    
apariţia     Analele  Institutului  
Meteorologic    al    României,    care

sunt înlocuite de buletine lunare. Seria 
celor 13 volume apărute între 1884 şi 1903 
reprezintă dovada eforturilor lui Hepites de-
a lungul anilor în calitatea sa de director al 
Institutului. Acestea, cât şi lucrările 
elaborate sub conducerea sa, au constituit 
baza  relaţiilor de schimb  pe  care  Hepites 
le-a realizat cu societăţile ştiinţifice 
europene. Aşa cum nota Bâzâc (1985) 
“nelipsita sa prezenţă la congresele şi 
conferinţele meteorologice internaţionale, 
capacitatea sa intelectuală, tactul şi spiritul 
diplomatic de care dădea dovadă în 
intervenţiile sale i-au adus prestigiu şi 
notorietate în rândul savanţilor lumii.”

În anul 1907, Ştefan Hepites 
cedează  conducerea  Ins t i tu tu lu i  
Meteorologic al României lui Ioan Murat 
(1878–1921) rămânând ca el să  
îndeplinească funcţia onorifică de director.
Printr-o  lege promulgată în 1908, fără ca 
Hepites să fie consultat în ciuda prestigiului 
unanim de care se bucura, Institutul 
Meteorologic este luat de la Ministerul  
Agriculturii şi este trecut sub tutela 
Ministerului Instrucţiei Publice şi încorporat 
Observatorului Astronomic. Conducerea 
Observatorului Astronomic şi Meteorologic 
va reveni lui N. Coculescu. Hepites se 
retrage definitiv din Institut şi întrerupe 
orice relaţie cu conducerea nou instalată. 
În 1908 Institutul meteorologic avea o reţea 
de 418 staţii dintre care 61 aveau 
coordonatele geografice determinate, o 
sarcină extrem de dificilă pentru acea 
perioadă. 

Începând cu 1910 buletinul lunar al 
Institului Meteorologic îşi reduce volumul 
de informaţii datorită lipsei de fonduri 
pentru tipărire, iar în 1916 îşi încetează 
apariţia. Această situaţie a provocat 
Ministerul Instrucţiei la o analiză, la care a 
participat şi Ştefan Hepites. În urma 
analizei s-a ajuns la concluzia reafilierii 
Institutului    Meteorologic    la     Ministerul
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 Agriculturii în 1920. Institutul Meteorologic devine astfel Institutul Meteorologic Central al 
României.

În 1913 Hepites devine redactor la Bulletin Scientifique de l'Academie Roumaine, iar în 
1919 secretar al Secţiei Ştiinţifice a Academiei, în acelaşi an este delegat din partea României 
la Uniunea Internaţională de Geodezie şi Geofizică. De asemenea, în perioada 1916–1919 va 
conduce Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi de la Sevres.

Ştefan Hepites se stinge din viaţă  la Brăila, în anul 1922, lăsând în urmă un serviciu 
meteorologic şi o importantă moştenire ştiinţifică.
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Supliment al Buletinului Lunar al Institutului Meteorologic.
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Interviu cu... Dr. Nicolae BEŞLEAGĂ

NB: Da. Cu mulţi ani în urmă în Marea 
Neagră se făceau cercetări cu platforma 
Gloria pentru a depista petrol. Vremea era 
furtunoasă punând în primejdie mutarea 
platformei Gloria pe o nouă locaţie de lucru. 
Un comandament format din specialişti în 
probleme de inginerie petrolieră sub 
conducerea Ministrului Minelor şi Petrolului 
supraveghea acţ iunea. Securitatea 
Meteorologică o asiguram eu cu ajutorul 
unor colegi aflaţi pe nave în larg. 
După câteva zile dl. Ministru mă 
informează că remorcherul de mare tonaj 
care ar fi urmat să deplaseze platforma 
închiriată de la Odessa ne va fi retras 
pentru că serviciul meteorologic marin 
Odessa a afirmat că vremea rămane rea 
cel putin 2-3 zile.
«Aceasta ne-ar produce pagube mari» 
spune dl. ministru.
Din fericire eu făcusem studii aprofundate 
asupra furtunilor din Marea Neagră şi mi-
am dat seama că în cazul de faţă furtuna se 
va linişti repede. Dl. ministru m-a crezut şi a 
reţinut remorcherul pe răspunderea 
noastră. Aşa s-a şi întâmplat. Furtuna s-a 
liniştit şi mutarea platformei pe noua locaţie 
s-a făcut corect. Când meteorologii din 
Odessa au anunţat îmbunătăţirea vremii 
noi terminasem deja cu succes acţiunea. 
Trecuserăm prin mari emoţii.

Constanţa Boroneanţ: Ce împrejurare 
sau persoană v-a influenţat în alegerea 
profesiei?

Nicolae Beşleagă: După absolvirea 
Facultăţii de Fizică din Bucureşti în 1955 
am început să caut de lucru. 
În acel timp Institutul Meteorologic căuta 
tineri fizicieni doritori să fie instruiţi în 
meseria de meteorolog. Mi s-a părut 
interesant. M-am prezentat la Direcţia 
Generală de Hidrologie şi Meteorologie la 
domnul Sorin Dumitrescu, Directorul 
General al DGHM care m-a primit foarte 
amabil. I-am explicat dorinţa mea. Domnul 
Dumitrescu m-a felicitat pentru ideea mea 
bună. Apoi mi-a explicat pe scurt cum va 
decurge pregătirea mea teoretică, apoi cea 
practică.
Astfel încurajat am început din decembrie 
1955 să semnez condica de prezenţă la 
Institutul de Meteorologie. Îi rămân profund 
recunoscător domnului Sorin Dumitrescu.

CB: Care consideraţi că este cea mai 
importantă realizare profesională?

NB: Activitatea mea didactică pentru 
ridicarea nivelului ştiintific al cercetătorilor 
şi tehnicienilor din Institutul Meteorologic. 
Contribuţia ca intemeietor al şcolii de 
meteorologie dinamică şi prognoză 
numerică în România. De asemenea, 
elaborarea primului model grafo-analitic de 
prognoză a câmpului baric la sol folosit în 
IMH multă vreme pentru prognoza pe 
termen scurt.

CB: Aveţi vreo amintire deosebită din 
activitatea dumneavoastră pe care 
doriţi să ne-o împărtăşiţi ?

Interviu realizat de Dr. Constanţa Boroneanţ
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Interviu cu...
Dr. Nicolae BEŞLEAGĂ (2)

CB: Care ar fi mesajul dumneavoastră 
adresat tinerilor care ar dori să 
îmbrăţişeze profesia de meteorolog?

NB: Cred că este fundamental să aibă o 
bună pregătire în matematică şi fizică. Să 
participe din plin la cursurile organizate de 
Institutul Meteorologic. Să privească 
meseria aleasă cu spirit de aventură şi 
dăruire.

CB: Ce profesie v-ar fi plăcut să 
practicaţi dacă vi s-ar fi dat şansa la o a 
doua opţiune? 

NB: Actor de teatru. Ca amator amuzam 
«galeria meteo» interpretând roluri din 
Caragiale autorul meu preferat. La Crăciun 
îmbrăcam costumul lui “moş Gerilă” 
distribuind daruri şi amuzând copiii 
colegilor. 
Odată, înconjurat de cei mici am simţit cum 
barba mea de vată risca să-mi fie smulsă 
de o fetiţa mititică care striga «Tata, Tata!!», 
recunoscându-mi vocea. Era propria mea 
fetiţă.

CB:  Ce vă pasionează în mod deosebit? 
Ce hobby-uri aveţi?

NB: Să ascult şi să reascult muzica de 
operă.

CB: Cum credeţi că ar trebui să 
acţioneze Societatea Meteorologică 
Romană pentru creşterea prestigiului 
meteorologiei româneşti?

NB: Cred că ar avea succes dacă SMR ar 
publica o carte cu titlul: “Când vremea se 
revoltă” în care s-ar vorbi despre cazuri 
excepţionale din istoria vremii în România. 
Scrisă bine ar putea aduce şi bani frumoşi.

CB: Este ceva ce nu v-am întrebat şi aţi 

dori să ne spuneţi?

NB: Producerea în România a unei 
publicaţii în genul lui “Le point sur..”, pe 
care am produs-o în Franţa şi a avut un 
mare succes de public şi a adus bani mulţi. 
Am recomandat şi în Romania să se facă 
ceva similar şi am lăsat câteva modele la 
Biblioteca Institutului Meteorologic din 
Bucureşti.
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Prezentare
Dr. Nicolae BEŞLEAGĂ 

Nicolae Beşleagă (6 decembrie 1930, Murfatlar, judeţul Constanţa) este una dintre personalităţile 
de referinţă ale meteorologiei româneşti. Este absolvent al Facultăţii de Fizică (1955) şi doctor în 
fizică al Universităţii Bucureşti (1974). S-a format ca meteorolog şi om de ştiinţă în Institutul de 
Meteorologie şi Hidrologie  Bucureşti, sub îndrumarea unor eminenţi mentori ca prof. Caius Iacob, 
Grigore Moisil, Mircea Herovanu, Alexandru Grigoriu şi a meteorologilor Eugen Cristodor şi 
Constantin Sorodoc. 

Alături de Andrei Doneaud s-a afirmat ca întemeietor al şcolii de meteorologie dinamică şi prognoză 
numerică în România. În anul 1960 elaborează primul model grafo-analitic de prognoză a câmpului 
baric la sol, folosit în IMH multă vreme pentru prognoza pe termen scurt şi, în egală măsură, primind 
recunoaştere şi apreciere internaţională. 

În 1962 se înfiinţează în IMH Laboratorul de meteorologie dinamică  pe care N. Beşleagă l-a 
condus din 1964. Împreună cu echipa de tineri fizicieni şi matematicieni pe care a coordonat-o, 
elaborează primele modele româneşti barocline de tip diferenţial, cu două şi respectiv trei niveluri 
(1971), ambele folosite de IMH pentru prognoza curentă.

În paralel cu activitatea ştiinţifică, N. Beşleagă a avut şi o remarcabilă activitate didactică atât în 
România, cât şi în Franţa. În perioada 1975-1979 a predat cursurile de meteorologie sinoptică, 
dinamică şi electricitatea atmosferică la secţia de Fizica Atmosferei din cadrul Facultăţii de Fizică 
din Bucureşti. Este coautor al  manualului de Meteorologie sinoptică, dinamică şi aeronautică 
(Bucureşti 1966) şi autor al cărţii Elemente de meteorologie dinamică (1972) şi al Cursului de 
electricitate atmosferică (Bucureşti, 1976).

Nesocotind contribuţia lui N. Beşleagă la dezvoltarea meteorologiei, cenzura comunistă a şters 
toate referirile la acesta din volumul jubiliar Un secol de la înfiinţarea Serviciului Meteorologic al 
României.

În 1980 a emigrat în Franţa, unde a continuat activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul 
MeteoFrance, contribuind prin lucrările sale la descifrarea mecanismelor de transfer ale energiei 
termice de la latitudini joase şi impactul acesteia în organizarea circulaţiei troposferice la scară 
mare. 

S-a pensionat la 31 decembrie 1995 şi trăieşte la Paris.

Din 1993 a instituit un premiu anual ce îi poartă numele acordat unui tânăr meteorolog pentru cea 
mai bună lucrare ştiinţifică prezentată la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie. A finanţat acest premiu din surse proprii până în 2007 când premiul “Nicolae 
Beşleagă” este finanţat de conducerea Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Nicolae Beşleagă este membru al Societăţii de Meteorologie din Franţa (SMF), al Asociaţiei 
Internaţionale de Climatologie şi membru de onoare al Societăţii Meteorologice Române.
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Preuniversitaria

Sipos Zoltan
Profesor de informatică 

Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni (jud. 
Mureş)

Î ncepând  d in  anu l  2012  în  
învăţământul preuniversitar s-a introdus 
programul „Şcoala altfel”, constând dintr-o 
săptămână dinaintea vacanţei de primăvară, 
destinată unor activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare. 
În această perioadă elevii pot propune sau 
pot alege dintre programele educaţionale, 
altele decât cele din programa obligatorie, 
propuse de şcoală sau alte instituţii. 

Profitând de această ocazie, clasele a 
VI-a de la Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” 
Ungheni (jud. Mureş) au vizitat staţia mea 
meteorologică instalată în localitatea 
Glodeni, amplasată în aşa fel încât să 
corespundă în mare măsură standardelor 
OMM. Partea automată a staţiei are senzori 
Vantage Pro2 şi un pluviometru suplimentar 
mai performant, cu încălzitor pentru topirea 
precipitaţiilor solide Texas Electronics. 

Elevilor li s-au prezentat principalii 
parametri meteorologici observaţi sau 
măsuraţi la staţiile meteorologice şi felul în 
care sunt amplasate instrumentele de 
măsură, unităţile de măsură folosite în 
meteorologie. Astfel au primit şi răspuns la 
întrebarea pusă de ei în legătură cu 
neconcordanţa dintre temperaturi le 
măsurate cu termometre aşezate în 
apropierea clădirilor sau a drumurilor 
asfaltate şi cele oficiale, prezentate în mass-
media sau pe site-ul Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie. Ca urmare a acestui prim 
contact mai serios cu lumea meteorologiei, 
un grup mai restrâns de elevi şi-a manifestat 
interesul şi în restul anului. Ei au primit în 
continuare la şcoală periodic datele 
înregistrate automat din 10 în 10 minute sub 
formă grafică şi tabelară, din care au învăţat 
să extragă valorile extreme lunare ale 
temperaturii aerului şi cantităţile de 
precipitaţii acumulate. 

 De asemenea, au fost îndrumaţi să 
facă observaţii în localitatea de domiciliu, 
care nu necesită dotări sau cunoştinţe 
deosebite, cum ar fi măsurarea grosimii 
stratului de zăpadă, data primei ninsori, a 
primului şi ultimului îngheţ şi eventualele 
efecte asupra vegetaţiei. 

Deoarece acest program s-a menţinut 
şi în acest an şcolar, vom discuta despre 
fenomenele meteorologice periculoase, 
semnificaţia atenţionărilor şi avertizărilor 
meteorologice emise şi  măsurile individuale 
de protecţie care pot fi luate în aceste 
condiţii. 

Scopul acestor activităţi este 
creşterea interesului faţă de meteorologie, a 
aplicării acestor cunoştinţe în agricultură şi 
conştientizarea importanţei menţinerii cât 
mai nealterate a mediului înconjurător. Poate 
unii dintre ei vor rămâne pasionaţi şi în viitor 
şi vor face parte din echipe de voluntari care 
u rmăresc  evo lu ţ i a  ş i  dep lasa rea  
fenomenelor periculoase.

Dificultăţile întâmpinate sunt legate în 
principal de problemele încă nerezolvate din 
învăţământ: programa şcolară încărcată şi 
rigidă, lipsa orelor la dispoziţia profesorului, 
birocraţia şi centralizarea excesivă. În plus, 
din clasa a VII-a intervine o scădere a 
interesului şi a timpului liber disponibil din 
cauza pregătirilor pentru examenele 
naţionale în vederea admiterii în liceu.

Meteorologie practică în învăţământul preuniversitar
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Între domeniile care beneficiază de 
ştiinţa meteorologiei, în afară de transporturi, 
agricultură, construcţii, etc. se află şi 
biometeorologia, (şi implicit bioclimatologia) 
respectiv domeniul relaţi i lor dintre 
meteoro log ie /c l imă ş i  f i in ţe le  v i i .  
Biometeorologia este o ştiinţă în relaţie cu 
biologia, fizica şi geografia, deci şi cu 
eco log ia ,  ia r  dacă ne re fer im la  
biometeorologia umană, cu medicina.

Ca orice ştiinţă de graniţă, este un 
domeniu complex, în care fiecare specialist 
îşi aduce aportul său, în stabilirea unor 
corelaţii cât mai apropiate de realitate. Tot din 
acest motiv, este o ştiinţă care s-a constituit 
mai greu, iar observaţiile şi cercetările dau 
rezultate care se văd în timp mai îndelungat 
ş i  necesi tă o conlucrare aproape 
permanentă, întrucât, ca în orice domeniu, la 
fiecare regulă care se stabileşte, se constată 
şi excepţii, care pot sau nu întări aceste legi.

Dacă vorbim de biometeorologia 
umană, va trebui să ţinem seama atât de 
unele componente ale fizicii atmosferice, cât 
şi de complexitatea geografică, ca bază în 
stabilirea relaţiei lor cu proprietăţile 
anatomice şi fiziologice ale organismului 
uman.
Aşadar, vom lua în consideraţie, atât 
elementele climatice separat: temperatura şi 
umezeala aerului, curenţii de aer, radiaţia 
atmosferică, cât şi ansamblul acestora, 
manifestat în formaţiile barice: cicloni şi 
anticicloni, în fronturi atmosferice, mase de 
aer şi influenţa lor asupra organismului 
uman. De asemenea, vom avea în vedere 
suprafaţa activă, respectiv litosfera, 
îndeosebi relieful, prin componentele sale, 
altitudine, expunerea versanţilor faţă de 
soare şi faţă de circulaţia atmosferică 
predominantă, aglomerările urbane, dar şi 
celelalte aspecte ale suprafeţei active: 
hidrosfera, criosfera şi parţial biosfera.

Influenţa mediului aerian şi terestru 
asupra omului şi societăţii se va manifesta 
prin   diferitele  trepte  ale  stresului  climatic, 
exprimate prin reacţia de alarmă, faza de 
rezistenţă şi faza de epuizare, care vor 
delimita cele două aspecte ale stresului 
climatic, anume aspectul sanogen, deci cel 
în care un element climatic sau o ambianţă 
meteorologică complexă ajută la menţinerea 
sănătăţii sau la vindecare, şi cel patogen, în 
care mediul climatic înconjurător poate 
determina sau agrava o stare de boală.

De asemenea, vom lua în seamă şi 
procesele de adaptare ale organismului 
uman, exprimate şi ele în câteva faze: de 
acomodare, de aclimatizare  şi de 
naturalizare, aşa cum au stabilit specialiştii în 
domeniu.

Totodată, va trebui să ţinem seama de 
individualitatea fiecărui  organism uman, 
exprimată prin limita de morbiditate, 
respectiv limitele în care stresul climatic nu 
influenţează în sens negativ o persoană şi 
dincolo de care pot apărea manifestări 
patogene. În cadrul acesteia se poate 
consemna homeostaz ia ,  respect iv  
proprietatea organismului uman de a-şi 
păstra, între anumite limite, caracteristicile 
fizico-chimice neschimbate (ceea ce se 
constată la analiza sângelui, a urinei, etc.). 
iar pentru biometeorolog este importantă 
homeotermia ,  respect iv  păst rarea 
temperaturii interne a corpului, cu o variaţie 
foarte redusă, în funcţie de anotimp, ora din 
zi, sau caracteristicile fiziologice personale. 
Tot în acest sens este important a se stabili 
confortul termic, o noţiune care exprimă 
starea fiziologică a unui organism care nu 
pierde şi nu câştigă căldură în raport cu 
caracteristicele mediului înconjurător.

În vederea obiectivizării relaţiei dintre 
climă/vreme şi organismul uman, cercetătorii 
au propus un număr foarte mare de indici 
bioclimatici, în speranţa de a aduce la un 
numitor comun, cât mai multe situaţii care 
exprimă evenimente climatice normale sau 
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deosebite, în funcţie de momentul din an şi 
din zi, de climatul general, de relief, etc.

Toate aceste aspecte care constituie 
biometeorologia au în final un scop comun şi 
foarte important, acela de a realiza, alături de 
prognoza meteorologică zilnică sau pe 
perioade mai mici sau mai mari şi o prognoză 
meteomedicală, utilă unui număr cât mai 
mare de beneficiari.

În acest sens, dat fiind faptul că 
perioada rece din cursul anului s-a apropiat 
de sfârşit şi începe primăvara, anotimpul de 
trecere spre perioada caldă a anului, ne 
putem întreba cum influenţează organismul 
uman această perioadă anuală.

Chinezii au un proverb care spune că 
„primăvara nu există trei zile asemănătoare 
la rând”. Meteorologul ştie că în martie-mai, 
vremea este schimbătoare, perioadele de 
zile calde şi însorite, alternând cu vreme 
ploioasă şi vânt, în funcţie de circulaţia 
atmosferică variată. Dar şi poporul ştie acest 
lucru, când vorbeşte de „zilele babelor” din 
luna martie, dar şi de „sfinţii de gheaţă” din 
luna mai.

Organismul uman este sensibil la 
aceste variaţii climatice rapide, la vremea 
schimbătoare şi la valurile de frig sau de 
căldură, care chiar dacă nu consemnează în 
general extreme hidro-termice sau dinamice, 
reprezintă un stres pentru corp şi starea 
sufletească individuală. Reacţionează în 
special vârstnicii şi persoanele cu diferite 
afecţiuni. Mortalitatea prezintă un vârf în luna 
aprilie (tot în popor este o vorbă care spune 
că „bătrânii mor cel mai adesea în Postul 
Mare”), de asemenea creşte morbiditatea. 

Se resimt cardiacii, reumaticii, 
persoanele cu afecţiuni pulmonare, (prin 
stresul termic, dar mai ales prin cel baric şi 
dinamic) dar şi cei cu afecţiuni  psihice 
(radiaţia solară puternică, fiind un stres 
puternic pentru acest tip de afecţiuni). 
Trebuie să mai adăugăm că în general 
organismul prezintă o imunitate naturală  
mai  scăzută  în  acest  anotimp, ca efect al 
traversării anotimpului de iarnă, când 
predomină stresul la rece, dar lipsesc 
vitaminele naturale din fructe şi legume şi în 
general activitatea fizică este mai redusă. 
Toate acestea se includ în ceea ce 
cunoaştem sub titlul de „nevroza de 
primăvară”

Dar primăvara are şi farmecul ei: zile 
calde şi strălucitoare, adieri ale vântului, 
ghiocei, zambile, narcise, liliac, cireşi şi meri 
înfloriţi – adevărate medicamente naturiste 
fără contraindicaţii, care se adaugă 
legumelor proaspete: ceapă verde, urzici 
etc. Dacă adăugăm şi o activitate fizică 
sporită, fie măcar şi prin plimbări într-un 
mediu lipsit de poluanţi, vom putea să 
experimentăm, în timp cât mai scurt, prin 
această elementară cură naturistă, primele 
faze ale adaptării – de acomodare şi 
aclimatizare, strict necesare eliminării 
asteniei sau nevrozei de primăvară şi unei 
bune desfăşurări a vieţii şi activităţii, reînoirii 
ciclului natural anual personal, în strânsă 
legătură cu ciclul terestru. 

Vom discuta în numerele viitoare câte 
ceva din istoricul biometeorologiei şi vom 
relua şi dezvolta noţiunile de bază ale 
biometeorologiei, îndeosebi problemele de 
stres bioclimatic în paralel cu unele sugestii 
referitoare la adaptare.
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Dr. Elena Teodoreanu este specialist în biometeorologie, 
cercetător ştiinţific la Institutul de Geografie al Academiei, 
în colectivul de Topoclimatologie (1966-1975) şi apoi la 
Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneoclimatologie (1975-2003), în colectivul de 
Bioclimatologie din sectorul de Cercetare a Factorilor 
Terapeutici Naturali (şef de sector 1992-2003). A predat 
cursuri de specialitate la Facultatea de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti la Facultatea de Istorie-
Geografie, Universitatea din Oradea, la Universitatea 
Ecologică Bucureşti. 

Premiul Academiei Române „Ştefan Hepites”, 1995 pentru lucrarea “Thermal comfort in 
Romania as a function of solar radiation”. A publicat 8 cărţi ca autor unic, şi 7 în colaborare,  
contribuţii la tratate şi atlase de profil şi circa 170 de articole de cercetare în reviste româneşti 
şi străine. Dintre cărţi amintim: Culoarul Rucăr –Bran. Studiu climatic şi topoclimatic, 1980, 
Muzele şi vremea, 1983. Bioclimatologie umană, 2002, Geografie medicală, 2004, Se 
schimbă clima? O întrebare la început de mileniu, 2007, Clima şi omul. Prieteni sau 
duşmani?, 2011. A prezentat unele aspecte referitoare la staţiunile balneoclimatice şi la 
relaţia climă-organismul uman în mass-media   (TVR, Realitatea TV, RTV, Revista 22 , etc.) .
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Noutati Editoriale
,
,

În luna februarie 2013, Marius-Victor Bîrsan şi Alexandru 

Dumitrescu, cercetători   la Administraţia Naţională de 

Meteorologie, publică în revista International Journal of 

Climatology lucrarea “Snow variability in Romania in 

connection to large-scale atmospheric circulation”. 

Rezumatul studiului este disponibil online la adresa: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.3671/abstract

Æ

În luna februarie 2013, Victor Emanuel Ştefănescu, 

meteorolog previzionist la Centrul Naţional de Prognoză 

(Bucureşti) al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a 

publicat în Jurnalul ştiinţific "Natural Hazards" lucrarea 

"Decision support system based on the history of flood and 

flash flood events in Romania". Rezumatul lucrării poate fi 

accesat la adresa:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-012-

0479-8

Æ
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Dictionar meteorologic,

 
(en. actinometry, fr. actinométrie, sp. actinometría)

Ramură a fizicii care se ocupă cu studiul ṣi măsurarea 
radiaţiei solare, atmosferice şi terestre.

(en. advection, fr. advection, sp. advección)

Procesul de transformare a proprietăṭilor masei de aer 
datorită mişcării aerului atmosferic în plan orizontal sau 
aproape orizontal. Ex. advecṭie termică, advecṭie de umezelă

(en. aerosol, fr. aerosol, sp. aerosol)

Un ansamblu de particule, solide sau lichide aflate în 
suspensie în atmosferă 

en. anticyclone, fr. anticyclone, sp. anticiclón)

O regiune din atmosferă caracterizat de presiune ȋnaltă. Pe o 
hartă sinoptică este reprezentată de un sistem de izobare 
ȋnchise la un anumit nivel care delimitează valori relative 
înalte ale presiunii, cu cea mai înaltă presiune ȋn centru  

(de ploaie) (en. shower, fr. averse, sp. chubasco)

Precipitaţii puternice de scurtă durată, care cad mai ales din 
nori convectivi. Aversele sunt caracterizate printr-un început 
şi sfârşit brusc, variaţii mari şi rapide de intensitate şi adesea, 
prin aspectul cerului care prezintă o alternanţă rapidă de nori 
întunecaţi şi ameninţători (Cumulonimbus) şi înseninări de 
scurtă durată.

A
Actinometrie 

Advecṭie 

Aerosol 

Anticiclon (

Aversă 

realizat de Dr. Constanţa Boroneanţ
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Conferinte si 
              evenimente internationale,

, ,

EMS acordă anual premii în cadrul conferinţelor EMS & ECAM/ECAC:

●     Young Scientist Award

●    The Outstanding Poster Award

●    Young Scientist Travel Award

http://www.emetsoc.org/awards/young-scientist-award

http://www.emetsoc.org/awards/outstanding-poster-award

http://www.emetsoc.org/awards/travel-awards-ystas
http://www.emetsoc.org/awards/travel-awards-ystas/terms-of-reference-ystas

· International Weather and Climate Forum 
21 – 23 March 2013, Paris City Hall, Paris, Franta
Tema: The Weather and Climate risks challenge: tools and economics issues in 
2030
Mai multe detalii la: 

· 32nd International Conference on Alpine Meteorology (ICAM)
3 – 7 June 2013, Kranjska Gora, Slovenia
Deadline for abstract submission: 10 April 2013
The EMS will fund one Young Scientist Travel Award for participation in this event.

· EMS & ECAM 2013
9 – 13 September 2013, Reading, United Kingdom
Tema: High Impact Weather: Working in Partnership to Reduce Risk
Deadline for abstract submission: 25 April 2013
Deadline for abstracts with support application (waivers and YSTAs): 13 March 
2013

http://www.iwf-fim.com/

http://meteo.fmf.uni-lj.si/?q=en/ICAM2013

www.ems2013.net

Æ

Æ

Æ

Societatea Meteorologică Română - Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 97, 013686 Bucureşti, sector 1,Tel: 021 318 3240/410, , e-mail: societatea.meteo@gmail.com  http://smr.meteoromania.ro



BSMR  -  Anul I, Nr. 1 - Martie 2013
SOCIETATEA 
METEOROLOGICÃ  
ROMÂNÃ

 

Comitet de redacţie:

Dr. Florinela Georgescu - Preşedintele Comitetului de redacţie
Dr. Sorin Cheval - Redactor Şef
Dr. Constanţa Boroneanţ - Redactor
Dr. Bogdan Antonescu - Redactor
Dan Zaharia - Tehnoredactare

Secretariat:
c/o Administraţia Naţională de Meteorologie

Şos. Bucureşti Ploieşti Nr. 97 
Cod 013686 BUCURESTI ROMANIA

Tel.: 021 3183240 int. 410, Fax: 021 3167762
e-mail: societatea.meteo@gmail.com

http://smr.meteoromania.ro

Buletinul Societăţii Meteorologice Române
(BSMR)

ISSN 2286 – 3915         
ISSN–L 2286 – 3915


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

