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Editorial

Manifestările vremii au deseori consecinţe negative asupra societăţii umane şi a
mediului înconjurător, lăsând în urmă victime şi pagube materiale.
Meteorologia este una din ştiinţele cu aplicabilitate imediată în viaţa oamenilor,
iar meteorologii români se găsesc într-o permanentă căutare a celor mai bune soluţii
pentru a prognoza cât mai bine comportamentul vremii la un moment dat.
Cu toate acestea, oricât de importante ar fi progresele în domeniu, impactul
negativ şi eventualele dezastre nu pot fi evitate fără implicarea consistentă a
comunităţii, prin toate pârghiile pe care aceasta le are la dispoziţie. Societatea
Meteorologică Română (SMR) încearcă să fie un cadru favorabil de comunicare şi
cunoaştere nu doar pentru specialiştii din domeniu, ci şi pentru pasionaţii de
meteorologie, oameni cu formaţii intelectuale diferite.
În acest sens, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Administraţiei
Naţionale de Meteorologie (7-8 noiembrie 2013) este un prilej excelent pentru toţi cei
interesaţi să afle ultimele noutăţi în domeniu şi realizările recente ale meteorologilor
români. SMR este co-organizator al acestei manifestări şi, ca în fiecare an, va acorda un
premiu de debut, unui tânăr specialist care va susţine o prezentare orală. Mai multe
detalii, puteţi găsi la adresa: http://smr.meteoromania.ro/sesiunea-anuala-decomunicari-stiintifice-2013
De altfel, începând cu acest număr inaugurăm o secţiune nouă a Buletinului
SMR dedicată tinerilor meteorologi cu realizări remarcabile în domeniu, având
convingerea că meteorologia românească are forţa de a produce permanent astfel de
specialişti.
Comitetul de redacţie al BSMR
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Din activitatea SMR

1

Adunarea Generală a Societăţii Meteorologice Române
27 august 2013

Convocată conform Statutului, în data de 27 august 2013 a avut loc Adunarea
Generală a SMR pe anul 2013, având pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Informarea Preşedintelui SMR privind activitatea societăţii în perioada
septembrie 2012-august 2013 (Florinela Georgescu)
2. Scurtă informare privind situaţia financiară a SMR (Mihaiţă Huştiu)
3. Plan de activtiăţi şi buget pentru perioada septembrie 2013-august 2014
(Sorin Cheval)
4. Diverse
Adunarea Generală a fost un bun prilej de a face un bilanţ al realizărilor din ultimul an
şi de a discuta despre activităţile pe care SMR doreşte să le desfăşoare în perioada imediat
urmãtoare. În acest sens, la capitolul realizări, au fost menţionate printre altele
îmbunătăţirile aduse Statutului (modificat în 2013), publicarea Buletinului SMR, iniţierea
proiectului Bibliografia meteorologică românească şi refacerea site-ului SMR.
În ceea ce priveşte situaţia financiară, principala concluzie a Adunării Generale a fost
că este necesară implicarea Societăţii în proiecte specifice, pentru activităţi de diseminare,
educaţie, consultanţă de specialitate etc., conform statutului, şi au fost identificate câteva
posibilităţi. S-a evidenţiat necesitatea atragerii de tineri în activităţile SMR şi s-a discutat
despre reprezentarea SMR la Adunarea Societăţii Europene de Meteorologie (EMS). SMR
va continua să acorde un premiu la Sesiunea anualã de comuncări ştiinţifice a Administraţiei
Naţionale de Meteorologie, la a cărei organizare colaborează şi în anul 2013.
Nu în ultimul rând, s-a decis ca pe viitor adunările generale ordinare ale SMR să aibă
loc în primele luni ale anului imediat următor. Procesul verbal al Adunării Generale pe anul
2013 poate fi consultat la sediul SMR.

Consiliul de conducere al SMR
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Informare privind participarea SMR şi a României la
Conferinţa Internaţională a Societăţii Europene de Meteorologie
şi Conferinţa Europeană de Aplicaţii ale Meteorologiei (ECAM)

Din activitatea SMR

Prof. dr. Sabina Ştefan (Universitatea din Bucureşti Facultatea de Fizică)

A 13-a Conferinţă Internaţională a Societăţii Europene de Meteorologie (European
Meteorlogical Society – EMS) şi a 11-a Conferinţă Europeană

de Aplicaţii ale

Meteorologiei (European Conference on Applications of Meteorology – ECAM) a avut loc
în acest an la Reading (UK) în perioada 9-13 septembrie 2013. Au fost prezenţi 679
participanţi din 45 de ţări.
Din România prezenţa a fost “slabă” (Roxana Bojariu şi Roxana Cica de la ANM;
Sabina Ştefan de la Universitatea din Bucureşti; Venera Dobrică de la Institutul de
Geodinamică al Academiei Române). La adresa http://www.ems2012.eu se găseşte
statistica participanţilor pe ţări şi galeria foto a Conferinţei.
În acest context, aş vrea să remarc prezenţa foarte mare a tinerilor din ţările
învecinate României şi în mod special din Polonia, Ungaria şi Cehia. În opinia mea, nu se
poate să progresăm dacă tinerii nu pot să “vadă” nivelul cercetării ştiinţifice “la zi” şi să ia
legătura cu cei care au aceleaşi preocupări ştiinţifice din domeniul lor sau din domenii
conexe. Institutele de cercetare, universităţile din ţara noastră ar trebui să investească
mult mai mult în tineri!
În data de 8 septembrie (înainte cu o zi de începerea Conferinţei), a avut loc
Consiliul EMS şi Adunarea Generală

EMS. La Adunarea Generală au fost 23 de

participanţi din ţările membre sau asociate. Preşedintele EMS, Dominique Marbouty a
prezentat raportul Biroului şi Comitetului Consiliului EMS. În Raportul anual al EMS sunt
prezentate detalii ale activităţilor din 2012 (la sediul SMR se găseşte o copie printată a
raportului, doritorii putând obţine şi o copie în formă electronică). Secretarul executiv şi
trezorierul au prezentat, de asemenea activitatea anuală în domeniile lor.
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Informare privind participarea SMR şi a României la Conferinţa Internaţională a
Societăţii Europene de Meteorologie şi Conferinţa Europeană de
Aplicaţii ale Meteorologiei (ECAM)
(2)

S-a adus în discuţie revista EMS, Advances in Sciences and Research (ASR), care
este proceeding pentru Conferinţa Anuală a EMS şi care se doreşte să

fie indexată

(ISI).Reprezentanţii societăţilor din ţările membre sau asociate au prezentat scurte rapoarte
privind activităţile desfăşurate în anul trecut. Pentru SMR, Prof. dr. Sabina Ştefan a prezentat
raportul SMR care a fost aprobat în Adunarea Generală din 27 august 2013.
Aş vrea să menţionez faptul că activităţile prezentate în raportul SMR la Adunarea
Generală EMS au fost multe şi foarte interesante datorită eforturilor consistente din ultima
perioadă.
Următoarea Conferinţă EMS, a 14-a, şi cea de-a 10-a Conferinţă Europeană de
Climatologie Aplicată (ECAC) se vor defăşura la Praga în perioada 06 - 10 octombrie 2014.
Pentru detalii, urmăriţi pagina http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annualmeetings
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Participarea Societăţii Meteorologice Române
la competiţia de granturi
“Raiffeisen Comunităţi” 2013

Competiţia destinată ONG-urilor, spitalelor şi şcolilor s-a desfăşurat în perioada
august-septembrie 2013 şi a avut ca miză finanţarea unor proiecte din domenii diverse,
precum Mediu, Sport, Social, Educaţie. După o etapă de preselecţie a candidaţilor, singurul
criteriu de obţinere a finanţării a fost numărul de voturi obţinute de fiecare proiect, într-un
sistem de votare pe internet.
Societatea Meteorologică Română s-a înscris în competiţie alături de alţi 289
concurenţi, cu proiectul intitulat “Educaţie meteorologică în şcoli”, având ca principal
obiectiv promovarea ştiinţei meteorologice şi mai buna pregătire în domeniu a elevilor din
ciclul gimnazial. Proiectul a trecut de faza de preselecţie, fiind printre cele 140 de proiecte
care au ajuns la etapa de votare. Mobilizarea deosebită a membrilor SMR care au promovat
proiectul mai ales în şcoli, licee şi comunităţi ştiinţifice interesate, a făcut ca în final proiectul să
obţină 616 voturi, clasându-se pe locul 24 (din 140). Din păcate, au primit finanţare doar
proiectele clasate pe primele 22 de locuri. Această experienţă a arătat că SMR reprezintă o
entitate robustă, care se poate mobiliza în jurul unui proiect comun şi ne dă speranţe că
proiectul propus este consistent.
Felicităm pe această cale ONG-urile, spitalele şi şcolile care au obţinut finanţare şi
mulţumim mult tuturor celor care au suţinut proiectului nostru!

Consiliul de conducere al SMR
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SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
7-8 noiembrie 2013

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE
şi
SOCIETATEA METEOROLOGICĂ ROMÂNĂ
organizează în perioada 7-8 noiembrie 2013

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
Lucrările vor fi organizate pe următoarele secţiuni:
1. PROGNOZA VREMII
2. CLIMATOLOGIE
3. AGROMETEOROLOGIE
4. FIZICA ATMOSFEREI ŞI POLUAREA AERULUI
5. TELEDETECŢIE ŞI SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE
6. METODE ŞI SISTEME DE MĂSURARE
7. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Rezumatele lucrărilor vor fi trimise până la data de 21 octombrie 2013 prin e-mail ca fişier
ataşat de tip .doc la adresa sesiune@meteoromania.ro, sau pe discheta ori CD prin
poştă la adresa:
Administraţia Naţională de Meteorologie, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.97, sector 1, Cod
013686, Bucureşti, cu menţiunea pentru Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice. Este obligatorie
specificarea secţiunii căreia i se adresează lucrarea.
Prezentarea lucrării se va face în PowerPoint.
Pentru mai multe informaţii:
http://smr.meteoromania.ro/sesiunea-anuala-de-comunicari-stiintifice-2013
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Profil de meteorolog
Dr. Ion DRĂGHICI
Domnul Ion Drăghici a însemnat o gură de aer
proaspăt pentru meteorologia româneasacă la ora la
care nu se întrevedea nici un fel de deschidere, nu numai
pentru acest domeniu, ci pentru România în general.
Absolvent al Facultăţii de Matematică, secţia de
Mecanica Fluidelor, vine în Institutul de Meteorologie
(ulteror şi Hidrologie) în 1968 la Laboratorul de Prognoza
Vremii. Începuse perioada în care politica de angajări a
Institutului era îndreptată spre matematicieni şi fizicieni,
o orientare salutară pentru ceea ce avea să devină
prognoza meteorologică în următorii ani

Are şansa de a studia şi a obţine Doctoratul în meteorologie la Universitatea din
Reading, Anglia, şi după ce se întoarce în ţară se dedică activităţii de cercetare. Este
promotorul conceptului de meteorologie la mezoscară în România, fapt materializat şi
prin studiile sale de pionierat privind jetul carpatic de nivel jos, frontogeneza de coastă a
Mării Negre, ciclogeneza pontică şi dinamica crivăţului. În 1982, înfiinţează Colectivul de
Cercetare de Meteorologie la Mezoscară, care treptat se impune prin rigoarea ştiinţifică şi
modernitatea preocupărilor. Tematica de cercetare în acest domeniu, modernă la nivel
internaţional, nu exista în preocupările cercetătorilor din IMH la acel timp. Prioritatea
numărul unu a acestui grup a fost crearea unui model atmosferic de mezoscară pentru
scopuri de cercetare. Un astfel de model a fost implementat pe Felix, un calculator mai
degrabă impropriu pentru o astfel de aplicaţie. Totuşi, cu multe artificii de informatică,
modelul a fost integrat pe acest calculator pentru studiul particularităţilor mezoscalare ale
vremii în România. Pentru prima dată, Crivăţul, vântul regional orografic specific ariei
carpato-pontice a fost modelat numeric şi făcut cunoscut specialiştilor la cea de a XIV–a
Conferinţă Internaţională de Meteorologia Carpaţilor (Sofia, 1989). Acesta a fost debutul
activităţii moderne de meteorologie la mezoscară în IMH.
Fenomenele identificate de domnul Drăghici în datele observaţionale clasice (într-o
perioadă în care informaţia radar-satelit la noi era mai degrabă modestă) şi descrise în
câteva articole precum şi în cartea sa “Dinamica atmosferei” (1988, Capitolul 7), au fost
reluate mai târziu când specialiştii români au avut la dispoziţie alte modele de mezoscară
mai performante. Astfel, fenomene precum jetul carpatic de nivel jos, jetul de coastă,
frontogeneza de coastă a Mării Negre şi ciclogeneza pontică, crivăţul şi altele au fost
confirmate şi detaliate prin modelarea lor numerică. Merită menţionat faptul că la acea
vreme “Dinamica atmosferei”, era singura carte în domeniu accesibilă comunităţii
meteorologilor români şi că a fost distinsă cu Premiul „Gheorghe Murgoci” al Academiei
Române pe anul 1988.
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Două articolele publicate de d-l Drăghici alături de supervizorul său de doctorat în
reviste de renume mondial au adus unele contribuţii fundamentale la teoria dinamicii
atmosferei:
l Hoskins BJ, Drăghici I 1977. The forcing of Ageostrophic Motion According to the

Semi-Geostrophic Equations and in an Isentropic Coordinate Model. J. Atmos. Sci.
34, 1859-1867.
l Hoskins BJ, Drăghici I, Davies H C.1978. A new look at the ω-equation. Quart. J.

Roy. Meteor. Soc. 104, 31-38.
Ideile teoretice şi practice propuse în aceste articole au fost reluate şi dezvoltate ulterior de
diverşi specialişti în domeniu, iar astăzi există peste 400 de citări ale acestor articole în
literatura meteorologică anglo-saxonă. Şi după revenirea în ţară, unele dintre articolele
publicate de D-l Drăghici s-au bucurat de atenţia cercetătorilor străini; vezi unele citări în
rubrica „Bibliografie meteorologică românească”, chiar pe site-ul SMR.
Cunoscut la nivel internaţional, d-l Drăghici a fost invitat să participe alături de
specialişti prestigioşi la experimentul ALPEX la Geneva în perioada martie-aprilie 1982,
experiment important pentru noi atâta timp cât ciclonii mediteraneeni sunt actorii principali
pentru regimul de vreme în ţara noastră, îndeosebi în sud şi sud-est. Înaltul său
profesinalism l-a impus ca Membru în Comisia Internaţională de Meteorologie Dinamică al
Asociaţiei Internaţionale de Meteorologie şi Fizica Atmosferei (IAMAP, 1983-1991), precum
şi ca responsabil naţional IAMAP în Comitetul Român de Geodezie şi Geofizică (19851992) şi membru în Comisia de Geonomie a Academiei Române. Din 1988 devine
cercetător principal I; profesor asociat la Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucuresti;
este primul coordonator de Doctorat în Fizică-meteorologie (1991-1993). Între 1991 şi 1992
a fost Vicepreşedinte în Biroul ONU al Comitetului Inter-guvernamental de Negociere a
Convenţiei Cadru privind Schimbarea Climatică, Convenţie adoptată de peste 150 de şefi
de state şi guverne în iunie 1992 la marea reuniune mondială de la Rio de Janeiro.
Exigenţa profesională este definitorie pentru d-l Drăghici. Ea şi-a pus amprenta şi pe
activitatea de director al IMH în perioada 1985-1992 (cu o întrerupere de şase luni).
În acea perioadă, consiliile de prognoză, zilnice, erau considerate o şcoală pentru tinerii şi
mai puţin tinerii meteorologi, o ocazie de schimb de idei şi împărtăşire a cunoştinţelor. Sub
directa prezidare a directorului Drăghici, fiecare participant care avea o intervenţie în cadrul
consiliului trebuia să aibă pregătite şi argumentele ştiinţifice care să o susţină. Aceeaşi
exigenţă profesională a directorului şi-a spus cuvântul şi în ridicarea ştachetei de nivel
ştiinţific al sesiunilor de comunicări anuale. Totodată, directorul Drăghici a pus şi bazele
Climatologiei dinamice, un colectiv cu preocupări moderne de climatologie care ulterior
şi-a adus contribuţia la analiza fenomenului de schimbare antropică a climei Terrei la nivel
global şi regional.
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Domnul Drăghici a fost un constant susţinător al cooperărilor internaţionale. Din
poziţia de director a contribuit fundamental la iniţierea unei lungi colaborări cu MétéoFrance, care a însemnat multiple oportunităţi pentru cercetare, schimburi de experienţă şi
pregătire profesională. Îi datorăm intrarea în proiectul internaţional ALADIN (chiar din faza
studiului de fezabilitate -1991), ce a condus la schimbări semnificative în sistemul de
prevedere numerică a vremii din cadrul institutului (în 1998, modelul ALADIN devine
operaţional).
În perioada 1992-2007, d-l Drăghici a fost funcţionar internaţional la Organizaţia
Meteorologică Mondială (OMM). Angajat prin concurs internaţional ca Şef de Program
OMM, a fost promovat mai întâi (tot prin concurs internaţional) ca Şef al Diviziei de Training,
iar apoi ca Director al Departamentului OMM de Educaţie şi Perfecţionare Profesională.
Pe lângă Divizia de Training (organizarea de simpozioane, conferinţe, recomandări
curriculare, monitorizarea celor 23 de Centre Regionale de Training ale OMM, publicarea
de note tehnice), Departamentul include şi Divizia de Burse (selecţia, implementarea şi
monitorizarea a 80-100 de burse OMM pe an). În 2002 publică, ca prim autor, Guidelines for
the Education and Training of Personnel in Meteorology and Operational Hydrology; WMOth
No. 258, 4 edition. Geneva, 123 pp; în perioada 2003-2005 această lucrare este tradusă şi
în celelalte limbi oficiale ale OMM. Iese la pensie la limită de vârstă în septembrie 2007.
După revenirea în ţară se re-angajează pentru scurtă durată la Administraţia
Naţională de Meteorologie unde îşi continuă activitatea de educaţie şi pregătire
profesională implicându-se în structurarea cursurilor Şcolii Nationale de Meteorologie şi
ţinând cursuri de Dinamica Atmosferei. De asemenea, în perioada 2008-2011 a fost
Preşedintele Societăţii Meteorologice Romane. Pentru prodigioasa sa activitate în
Meteorologie, d-lui Drăghici i-au fost decernate medaliile Serviciilor Meteorologice
Naţionale din Polonia (1991) şi România (2004) precum şi medalia jubiliară „Traian
Lalescu” (la aniversarea a 125 de ani de la naşterea marelui matematician – Academia
Română, noiembrie 2007). Din 2001 devine membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice. Alte detalii despre Ion Drăghici se găsesc în Enciclopedia Marilor Personalităţi din
Istoria, Ştiinţa şi Cultura Română, Editura Geneze (2003), Vol. IV, pag 372-375.
Şi cum pensia înseamnă doar încetarea activităţii instituţionale nu şi a celei ştiinţifice,
sperăm să ne bucurăm de prezenţa Domnului Drăghici la manifestări ştiinţifice şi mai ales
sperăm să ne bucurăm de alte apariţii editoriale semnate de Domnia sa.
Bucureşti, 03 octombrie 2013,
Dr. Elena Cordoneanu şi Dr. Doina Banciu
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Meteorologi români peste hotare
Interviu cu...
Dr. Ioana DIMA
CERCETĂTOR METEOROLOG
Interviu realizat de Sorin Cheval
Racordarea meteorologiei româneşti la circuitul
internaţional de valori în domeniu se realizează şi prin
contribuţia unor cercetători care au ales să-şi desfăşoare
activitatea dincolo de graniţele României. Ne propunem
ca pe parcursul mai multor numere ale Buletinului SMR
să publicăm interviuri cu meteorologii români care au
făcut carieră peste hotare. Pentru acest număr, Dr. Sorin
Cheval a intervievat pe Dr. Ioana Dima, meteorolog cu o
complexă activitate ştiinţifică, desfăşurată mai ales în
SUA şi Marea Britanie.

Dr. Ioana Dima este cercetător meteorolog. Şi-a sustinutut doctoratul în ştiinte
atmosferice în 2005 la Universitatea Washington din Seattle, SUA. Titlul tezei: “Un studiu
observaţional al circulatiei troposferice de la tropice.” Din 2006 lucrează ca cercetător la o
companie de estimare a riscului asociat cu fenomene meteo extreme. Dr. Ioana Dima a scris mai
multe articole în jurnale recunoscute internaţional; în ultimii ani cercetarile s-au concentrat asupra
schimbărilor climatice şi modificărilor în riscurile asociate. În prezent lucrează la Londra, ca
cercetător ştiinţific la compania AIR Worldwide. Este editor al revistei Climate Research Review şi
membru al Societăţii Americane de Meteorologie.

SC: De când eşti în SUA? De ce ai plecat din România? De ce ai ales SUA?
ID: Am locuit in SUA din 1998 până in 2012. De la sfârşitul anului trecut m-am transferat cu
serviciul la Londra pentru a putea fi mai aproape de casă şi de familia din România. Am
plecat din România după ce am terminat facultatea de fizică, un masterat în ştiinţe
atmosferice şi un an de doctorat. Plecarea din ţară a fost determinata mai mult de
curiozitate: am vrut să văd cum se studiază în America.
M-am gandit ca poate voi sta acolo doar un an. Însă, o dată ce am intrat în program şi am
muncit extrem de intens în acel prim an, m-am ambiţionat să stau şi sa termin tot
programul. Şi aşa am ajuns până la urmă să termin un masterat, doctoratul şi un postdoc în
America.
Am ales SUA pentru simplul motiv că aveam deja mai mulţi din colegii de la fizică plecaţi
acolo, şi, în naivitatatea mea, credeam că în America vom sta suficient de aproape unii de
alţii încât să putem să ne vedem relativ des. Nu am realizat însă că SUA este o ţară mult
prea mare şi în fapt este foarte greu să menţii prietenii cu persoane distribuite în toate
colţurile ţării.
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SC: Cât de mult ţi-a folosit educaţia din România?
ID: Educaţia din Romania mi-a creat baza necesară să pot să studiez în America şi de fapt
să pot să studiez oriunde în lume. Facultatea de Fizică pe care am urmat-o în ţară este o
facultate solidă, în care “se învatţă carte” cum îi place tatălui meu să spună. În fară de
cunoştiinţele efectiv acumulate, studiul fizicii mi-a format mintea şi mi-a extins orizontul, şi
la propriu şi la figurat.
SC: De ce ai ales meteorologia?
ID: Am ales meteorologia sau ştiintele atmosferice pentru că aceasta reprezintă, dupa
părerea mea, o ştiintţă fascinantă, ceva cu care ne confruntam în viaţa de zi cu zi, prin
vreme, prin climă si prin toate fenomenele atmosferice pe care le observăm şi care au
impact asupra vieţii noastre.
Eu m-am profilat mai mult pe studiul climei, care reprezintă vremea estimată pe o durată
relativ lungă de timp. A întelege cum 'funcţionează' totul în jurul nostru, de ce avem vânturi
dinspre est la tropice şi vânturi dinspre vest la latitudini medii, cum se dezvoltă fenomenul
El Nino, de ce avem uragane, şi, ceva mai de actualitate, care sunt prognozele de climă
pentru peste 50 sau 100 de ani în viitor, înseamnă a inţelege natura ce ne înconjoară. Şi
această înţelegere a naturii iţi poate aduce satisfacţii foarte mari. Studiind atmosfera poţi fi
sigur ca nu te vei plictisi niciodată.
SC: Care sunt "secretele" reuşitei în meserie?
ID: Eu lucrez la o companie care crează modele (software) cu ajutorul cărora sunt simulate
fenomene extreme, cum sunt, de exemplu, cutremurele, uraganele, inundaţiile şi valurile
de tip tsunami. Echipa din care fac parte analizează şi modelează fenomenele meteo.
Modelele create de noi evaluează riscul posibil asociat unor astfel de fenomene, în diverse
regiuni din lume. Firmele de asigurări sunt interesate în a folosi aceste modele pentru a
putea evalua riscul la care se expun. Secretul reuşitei în meseria mea, ca şi în orice altă
meserie, este de a face ceea ce-ţi place.
SC: Ce ne poţi spune despre sistemul american de cercetare (finanţare, relaţii de
lucru, sistem de promovare etc.)?
ID: Este un lucru ştiut faptul că sistemul american de cercetare este superior celui
românesc. Fondurile de stat sau fondurile private destinate cercetării sunt mult mai mari
decât cele din România, şi nu e de mirare că cercetarea acolo este la cel mai înalt nivel.
Sistemul este foarte bine pus la punct, bazat pe aplicaţii pentru 'grant'-uri şi finanţarea celor
foarte performante. După câte ştiu, în ultima perioadă s-au realizat eforturi mari pentru ca
sumele de bani alocate cercetării în România să ajungă la grupurile ştiinţifice cu
performanţe notabile pe plan internaţional. Din păcate, în ultimul an s-a revenit la sistemul
de alocare a banilor fără a se ţine cont de criterii de performanţă ştiinţifică.
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SC: What about American Meteorological Society?
ID: American Meteorological Society sau AMS este o organizaţie care promovează tot ce
este legat de domeniul meu de interes, domeniul în care am studiat şi în care lucrez:
ultimele descoperiri din cercetare, cărţi de profil, conferinţe pe domenii specifice. În fiecare
an, în ianuarie, are loc conferinţa anuală a AMS-ului, o întalnire de profil gigantică, cu mii de
participanţi, şi sute de prezentări şi postere. Este o adevarată plăcere să participi la o astfel
de întalnire, să discuţi cu colegi din domeniu şi să aflii tot ce este mai nou. Sunt membră la
AMS din 2003.
SC: Cât de vizibilă este ştiinţa românească, meteorologia în special, în SUA?
ID: Din păcate, ştiinta românească nu este prea vizibilă în SUA. Bineînteles că există
persoane de origine română care au rezultate deosebite în activitatea de cercetare pe care
o desfăşoară în SUA, şi astfel talentul ştiinţific românesc devine cunoscut şi acolo.
SC: Ceva deosebit din viaţa profesională (ceva important sau ceva amuzant)?
ID: Am avut deosebitul privilegiu să lucrez cu trei giganţi din domeniul ştiinţelor
atmosferice: John M. Wallace, care mi-a fost îndrumător la doctorat, Jim Holton, care a fost
membru în comisia mea de doctorat şi Peter Hobbs, căruia i-am fost 'teaching assistant' la
un curs predat de dânsul. Am fost foarte intimidată de fiecare dintre ei atunci când i-am
cunoscut şi am început să lucrăm împreună, însă pe măsură ce am interacţionat cu dânşii
din ce în ce mai mult, am realizat ce oameni deosebiţi şi ce cercetători de mare clasă sunt
fiecare dintre ei. Din păcate Jim Holton şi Peter Hobbs au decedat cu câţiva ani în urma, dar
nu înainte de a publica noi ediţii la cărţile lor foarte cunoscute care i-au consacrat.
SC: Te gândeşti că ai putea să-ţi continui cariera în România la un moment dat?
ID: De multe ori am analizat posibilitatea întoarcerii în România. Însă domeniul foarte
specific în care lucrez de aproape 6 ani (“Catastrophe Modeling” - Modelare de catastrofe
atmosferice) practic nu există în România, ceea ce înseamnă că dacă aş veni în ţară ar
trebui să mă reprofilez într-o oarecare măsură. Oricum, nimic nu este exclus, şi poate peste
câţiva ani ne vedem în România.
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Un meteorolog român la Polul Nord
În perioada 17 august - 23 septembrie 2013, meteorologul
român Ioana Colfescu a participat la o expediţie ştiinţifică
la Polul Nord
http://www.miamisci.org/lindsayinthearctic/postfrom-a-scientist-the-white-rainbow-of-research/

Ioana Colfescu este absolventă a Facultăţii de Matematică, Universitatea Bucureşti
(2004). În perioada 2006-2009 a lucrat la Administraţia Naţională de Meteorologie, în
cadrul Grupului de Cercetare Climatică. A urmat cursurile Şcolii Naţionale de Meteorologie
(2006-2007), a participat la Şcoala de vară de la Comorova (2007) şi la două activităţi
organizate de ICTP, Trieste, Italia (2008) privind aplicaţiile modelelor climatice regionale în
predicţia la diferite scări temporale. Primeşte Premiul Societăţii Meteorologice Române
(2007) şi Young Scientist Travel Award al Societăţii Meteorologice Europene (2007).
Din 2009 este studentă PhD la George Mason University, Climate Dynamics, Department
of Atmospheric, Oceanic and Earth Sciences, USA. Domenii de interes: Variabilitatea
climatică de joasă frecvenţă în Atlanticul de Nord, dinamica şi predicţia circulaţiei oceanice
meridianale în Atlantic, utilizarea modelelor atmosferice şi cuplate de circulaţie generalã
pentru studiul variabilităţii şi dinamicii sistemului climatic la diferite scări temporale.
Mai multe detalii se găsesc la adresa
http://sciencenewstweets.com/2013/02/graduate-profiles-ioana-colfescu/
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CB: Bine-ai venit acasă ! Cum e vara la Polul Nord?
IC: Este foarte, foarte frumos – ar trebui un interviu doar să descriu cât de frumos este.
Este relativ cald – temperatura minimă pe care am avut-o a fost de -7º C cred şi, în general,
media a fost de peste 0ºC.
CB: Povesteşte-ne puţin despre această expediţie. Cine a organizat-o, cine au fost
participanţii, care au fost criteriile de eligibilitate?
IC: Organizatorii expediţiei au fost « International Arctic Research Center, University of
Alaska Fairbanks, US» şi «Arctic and Antartic Research Institute, St. Petersburg,
Russia». Organizatorii şcolii de vară în cadrul căreia am participat şi eu au fost acelaşi
Centru din Alaska citat mai sus şi « A. M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics RAS »,
Moscow, Russia. Participanţii au fost peste 60 de cercetători şi studenţi din USA, Anglia,
Japonia, Korea, Belgia, Finalnda, Suedia şi Norvegia. În cadrul şcolii de vară au fost 21 de
studenţi printre care şi eu. Pentru eligibilitate, studenţii au trimis CV, scrisori de
recomandare şi o scrisoare în care îţi argumentai dorinţa de participare, evident pe baza
subiectului de cercetare. Bănuiesc că ne-au ales în funcţie de cât de interesant şi relevant
este domeniul fiecăruia pentru expediţie.
CB: Din poza de grup a expediţiei am văzut că au fost în proporţie aproape egală fete
şi băieţi. Nu a fost mai greu pentru voi, fetele, să vă adaptaţi condiţiilor de mediu şi
lucru?
IC: Nu, nici vorbă. Cred că noi am fost mult mai active decât ei. Nu a fost muncă fizică în
care să se fi văzut diferenţa dintre noi – adică au fost ore de lucru noaptea sau lucru în ture,
etc., dar nimic ce o fată nu poate face şi un bărbat, da.
CB: M-a impresionat că în poza de grup tu aveai steagul Romaniei deşi reprezentai
în expediţie USA. Câte ţări au avut reprezentanţi în expediţie?
IC: Practic am reprezentat America şi banii şi faptul că am fost acolo li s-au datorat
americanilor şi ruşilor care au organizat. Am avut de fapt împreună cu steagul României şi
un 'steag' al Universităţii la care sunt în America – George Mason (se vede în poză). Nu ar fi
fost corect pentru ca nu sunt din America, doar studiez acolo de câţiva ani.
CB: Povesţeşte-ne despre programul ştiinţific al expediţiei. Ce măsurători aţi făcut?
IC: Programul a fost extrem de încărcat. Studenţii au lucrat în grupuri şi au făcut proiecte
de cercetare. În plus, am făcut continuu măsurători pe toată durata expediţiei iar cele în
care studenţii au participat activ au fost măsuratori şi observaţii pentru nori, gheaţă, profil
atmosferic (lansări de baloane cu helium) şi o coborâre pe gheaţă efectiv în care am
măsurat diferiţi parametrii ai gheţii făcând găuri cu bormaşini, etc. Programul era la un
moment dat aşa de încărcat încât dormeai maxim 3-4 ore la rând pentru că aveai
măsurători. Dar şi aşa, toată lumea şi-a făcut treaba şi a fost foarte frumos pentru că
activitatea se făcea în grupuri şi toţi erau foarte entuziaşti să facă măsurători, mai ales noi
studenţii care nu aveam foarte multă experienţa înainte şi totul părea aşa de nou.
CB: Ce arată observaţiile? Se topesc gheţurile polare?
IC: Eu lucrez exclusiv cu modele climatice şi expediţia a fost primul meu contact cu date de
observaţie. Modelele climatice arată că da, se topesc gheţurile şi informaţiile din această
expediţie şi din unele anterioare confirmă – da , se topesc gheţurile la Polul Nord şi asta se
întâmplă rapid.
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CB: Urmează să publicaţi undeva rezultatele ?
IC: Da, cred că o să fie o serie de rezultate publicate cu analiza datelor din expediţie.
Datele sunt proprietatea Rusiei şi, înainte de utilizarea lor trebuie să fie obţinute toate
permisiunile de la ei, etc. Cred că o să fie disponibile tuturor membrilor expediţiei în
următoarele săptămani pentru analiză/utilizare.
CB: Am văzut în pozele tale urşi polari la distanţă destul de mică de vaporul
expediţiei. Nu s-au speriat de voi?
IC: Au venit într-adevar foarte aproape sau, de fapt, vaporul a ajuns aproape de ei. Nu s-au
speriat, cred că nu ştiau cum sunt oamenii, cred. Am văzut cel puţin 6-7 urşi foarte de
aproape. Sunt niste animale foarte frumoase şi, evident, dorinţa cea mai mare a 90%
dintre studenţi a fost să vadă în timpul expediţiei un urs polar. Ne-am întors foarte fericiţi şi
din punctul acesta de vedere.
CB: Cum trecea timpul în afara programului ştiinţific? Fără internet, ce mijloace de
comunicare aveaţi cu “restul lumii”?
IC : Lipsa internetului ne-a forţat să comunicăm mult mai mult unii cu alţii şi să ne folosim
mintea pentru a rezolva problemele cărora acasă le căutam răspuns, de multe ori, cu
Google.Toţi am realizat că am uitat lucruri relativ simple din cauza internetului şi că deşi
acesta constituie un mare avantaj este, se pare, şi un dezavantaj în a-l folosi atât de mult.
Cred că am uitat, de asemenea, şi cum e să lucrăm cu oameni reali, să ne facem prieteni
reali, etc. şi am văzut şi lucrul acesta fără internet. A fost o experienţă extraordinară din
punctul acesta de vedere iar în prima seara când ne-am întros şi aveam internet, mulţi
dintre noi au constatat că era mult mai frumos când stăteam seara toţi de vorbă sau ne
străduiam să facem un program să meargă sau ne jucam sau ascultam muzică etc., decât
când stăteam în faţa unui ecran cu prieteni virtuali, etc. Timpul petrecut în afara
programului ştiinţific cu colegii din NABOS a fost poate cel mai frumos din toată perioada
doctoratului meu.
Am putut comunica acasă trimiţând e-mailuri care se adunau de către o persoană în
fiecare zi şi erau trimise de unul din membrii echipajului. Răspunsurile veneau la fel. Dar
costa foarte mult şi nu se punea problema de ataşamente sau mesaje lungi. Doar text şi
mesaje relativ scurte. Am putut şi să telefonăm dar am avut cartele de 20 de minute şi
evident le-am epuizat destul de repede.
CB : Sunt convinsă că a fost o experienţă unică. E ceva ce nu te-am întrebat şi
doreşti să ne povesteşti?
IC: Sunt foarte multe lucruri despre care cineva poate povesti după o asemenea expediţie.
Merită să menţionez că m-a impresionat foarte mult modul în care sunt şi se comportă
oamenii din Rusia. Mi-au făcut o impresie absolut extraordinară ca oameni şi ca
cercetători.
CB: Îţi mulţumesc, Ioana şi îţi doresc mult succes.
IC : Mulţumesc şi eu.
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Autori: Sipos Zoltan – Profesor, Școala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni (jud. Mureș), membru SMR
Gabriel Ticheru – Student, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, membru SMR

Prognozele de lungă durată şi evoluţia vremii din această vară au fost urmărite cu
interes sporit după manifestările extreme din anul precedent. Vara anului 2012 a fost cea mai
caldă în Europa de nord de când se fac măsurători, în România temperaturile multianuale ale
perioadei 1961 – 1990 au fost depăşite pe arii extinse cu peste 3 ⁰C în iunie, 4 ... 6 ⁰C în iulie şi
2 ... 4 ⁰C în august. Cu mici excepţii, în fiecare dintre aceste luni, deficitul de precipitaţii la
staţiile meteorologice a fost de 25 ... 50%, pe arii mai restrânse a depăşit 75%. În continuare
se va face o scurtă caracterizare a perioadei iunie – august 2013, reamintind şi câteva
manifestări de vreme severă.
Iunie: Vremea a fost mai caldă decât în mod obişnuit în jumătatea estică a Europei,
exceptând vestul Peninsulei Balcanice. Precipitaţiile au fost preponderent convective, cu
variaţii spaţiale mari, însă predominant excedentare. În România temperaturile medii ale
perioadei 1961 – 1990 au fost depăşite cu 0 ... 1 ⁰C în vestul Banatului şi izolat în Oltenia, şi cu
peste 2 ⁰C nordul Moldovei, nord-estul Transilvaniei şi local în sud-est. Luna a fost bogată în
fenomene convective, numărul zilelor cu oraj a fost în general între 6 şi 18. Presiunea parţială
a vaporilor de apă a fost în medie cu 0,2 şi 3,4 hPa mai mare decât în mod normal. Anomalia
cantităţii lunare de precipitaţii a fost negativă în sud-vest, cu un deficit de 45 ... 55%, şi doar 0
... 30% în nordul Transilvaniei şi al Moldovei. În restul ţării precipitaţiile au fost excedentare cu
valorile cele mai mari în Podişul Moldovei şi sudul Dobrogei, atingând abaterea pozitivă cea
mai mare în jumătatea estică a Deltei Dunării (la Sulina 120 mm faţă de o medie de 29 mm).

Iunie 2013: abaterea temperaturii medii (stânga), % precipitaţii din media multianuală (dreapta).
(Sursa: Ogimet)

Vara a debutat cu inundații catastrofale în Germania, Austria și Cehia. Cotele râurilor Dunăre, Vltava și
Elba s-au apropiat sau chiar au depășit cele din timpul marilor inundații din trecut. Condițiile pentru
acumularea cantităților mari de precipitații au fost create în mare măsură de prezența unui nucleu de
aer rece din altitudine, asociat cu o zonă depresionară în troposfera mijlocie. Aceste formațiuni sunt
frecvente primăvara și la începutul verii când are loc fragmentarea masei de aer polar acumulat în
timpul iernii la pol. Circulația perpendiculară pe lanțul montan a determinat mișcări ascendente
orografice care au provocat ploi abundente pe versantul nordic al Alpilor. Izolat s-au depășit 300 l/m2
(327 l/m2 la stația meteorologică Sonnblick în Austria). A contat atât intensitatea ploilor cât și
suprafața extinsă de unde apa a ajuns în râuri.
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Europa Centrala, 31. 05. 00 UTC analiză ECMWF: TA 700 hPa, umezeala relativă (colorat) şi
vântul la 700 hPa (stânga). 05. 06. 00 UTC: cantităţii de precipitaţii acumulate în 144 ore
(dreapta). (Sursa: OMSZ)

Deoarece debitele râurilor Drava, Sava și Tisa au fost relativ reduse, pe sectorul românesc al
Dunării numai pe unele sectoare s-au depășit ușor cotele de inundații.
Spre deosebire de acest caz, un front cald cvasistaționar din zona țărmului Mării Negre a
provocat ploi torențiale în cursul zilei de 30 iunie și în primele ore ale zilei următoare în
jumătatea sud-estică a țării. S-au produs inundații rapide pe cursurile mici de apă, au fost
inundate străzi din mai multe localități. Zona de precipitații a părtuns prin sudul Dobrogei pe
30 iunie la orele prânzului. S-au semnalat averse însoțite de frecvente descărcări electrice.
În apropierea țărmului s-a format un sistem convectiv mezoscalar (SCM). La stația
meteorologică Sulina rafala maximă a atins 24 m/s (86 km/h).

Imagini satelitare VIS + temperatura vârfurilor de nori: 30. 06. 13.30 (stânga), 30. 06. 18.30
(dreapta). (Sursa: topmeteo.eu)

Zona de precipitații a avut o mișcare retrogadă și a afectat treptat sudul și centrul Moldovei,
Muntenia și estul Olteniei.
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Reflectivitatea radar: 30. 06. 17.50 (stânga). (Sursa: Administrația Națională de Meteorologie).
Stradă inundată în orașul Cernavodă (dreapta). (Sursa: Realitatea TV)

Până la ora 21 s-au acumulat următoarele cantități de precipitații (l/m2), unele numai în câteva ore:
Oltenița 138 (sol inundat), Cernavodă 97, Giurgiu 85, Alexandria 74, București Filaret 73, Turnu
Măgurele 70, Zimnicea 61, București Bănesa 60, București Afumați 60, Caracal 59, Mahmudia 58,
Medgidia 58, Sulina 50, Slatina 50, Iași 47, Fetești 47, Videle 46, Bârlad 45, Roșiorii de Vede 43,
Constanța 40. Cantități acumulate în 24 ore la 01. 07. ora 9: Budești (CL) 185,2; Vidra (IF) 162;
Călugăreni (GR) 153; Teleormanu (TR) 127; Oltenița 160; Iași 118,1; Chișinău 118,0; Cernavodă 101;
Bârnova (IS) 122; Giurgiu 100; București Filaret 99; Mahmudia 96; București Afumați 87; Gura Portiței
82; București Băneasa 75,0; Zimnicea 78; Alexandria 76; Călărași 75,0; Turnu Mărurele 73; Tulcea
70,4; Bârlad 68; Medgidia 62; Constanța 46,4; Roșiorii de Vede 44,2.
Iulie: Abaterea termică pozitivă s-a menținut, fiind cuprinsă între 0,1 și 2 ⁰C, local peste 2 ⁰C, însă
aspectul vremii s-a schimbat semnificativ față de luna precedentă. Această modificare se observă și
pe valorile abaterii cantităților de precipitații. Cu excepția jumătății de sud-est a Dobrogei, a estului
Deltei Dunării și local în Muntenia, cantitățile de apă acumulate au rămas sub mediile multianuale,
deficitul depășind pe alocuri 75%.

Iulie 2013: abaterea temperaturii medii (stânga), % precipitații din media multianuală (dreapta).
(Sursa: Ogimet)
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Evoluția vremii din primele două decade ale lunii a fost determinată de prezența unui blocaj
omega asupra zonei centrale a Europei. Izohipse și liniile de curent din troposfera medie și
înaltă au formă asemănătoare literei Ω. Masele de aer oceanice au ajuns asupra României
pe o componentă nord-nord-vestică, sărăcite în umezeală după ocolirea în nord a dorsalei
care provoacă blocajul. În regiunile intracarpatice în apropierea suprafeței s-a infiltrat aer
uscat și mai rece dinspre NE. Aici, în primele două decade temperaturile medii au fost în
apropierea valorilor normale. Advecția de aer mai rece și uscat de la sol, sub cea caldă din
altitudine a mărit stabilitatea atmosferică. Frecvența fenomenelor convective a scăzut.
Când totuși au căzut precipitații sub formă de aversă, acestea au fost însoțite de cele mai
multe ori de intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, cu rafale de 50 – 75 km/h.
Precipitațiile care cad printr-un aer uscat se evaporă răcind aerul. Mișcările descendente se
intensifică, viteza rafalelor convective crește. Ultima decadă a lunii a adus modificări
semnificative ale câmpului baric. În intervalul 28 – 30 iulie, Europa Centrală și de Sud-Est a
fost afectată de un val de căldură.

Blocaj omega. Imagine satelitară, TA 500 hPa. 21. 07. 12.00 UTC (EUMETSAT SEVIRI) (stânga).
29. 07. 00 UTC analiză ECMWF: temperatura și vântul la 850 hPa (dreapta) (Sursa: OMSZ)

În 29 iulie temperatura maximă a atins 41,6 ⁰C la Banja Luka (Bosnia și Herțegovina). La mai multe
stații meteorologice din sud-vestul României temperatura a atins 40 ⁰C. În ziua următoare vremea
caniculară a afectat sudul și sud-estul tării, însă maximele termice nu au mai depășit 38 – 39 ⁰C.

În ziua de 16 iulie, după orele prânzului,
s-a produs un fenomen local, însă
spectaculos în sudul litoralului. În zona
Vama Veche au fost vizibile câțiva nori
de tornadă și trombe de apă.
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Imagini cu reflectivitatea radar din sudul Dobrogei. 16. 07. 13.30 – 14.40 la intervale de 10 minute.
(Sursa: Administrația Națională de Meteorologie)

August: Temperaturile medii lunare au depășit mediile multianuale cu 1 ... 1,5 ⁰C în nordul Moldovei
și local cu peste 4 ⁰C în Banat. Deși cantitățile de precipitații au depășit mediile climatologice pe arii
mai extinse în zonele montane și local în regiunile joase, numărul zilelor cu precipitații a fost redus,
ploile au avut predominant caracter de aversă. În Lunca Dunării și nord-estul Dobrogei deficitul de
precipitații a depășit 75%, iar pe alocuri cantitățile de apă acumulate nu au atins 10 l/m2.

August 2013: abaterea temperaturii medii (stânga), % precipitații din media multianuală (dreapta).
(Sursa: Ogimet)
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Seceta s-a accentuat mai ales în primele două decade ale lunii. În intervalul 8 – 10
august s-a semnalat ultimul val de căldură a verii care a afectat în principal centrul și
sudul Europei, inclusiv zonele vestice și sud-vestice ale României. Temperaturi
maxime înregistrate în 8 august: 42,0 ⁰C Bihac (Bosnia și Herțegovina); 41,0 ⁰C Banja
Luka (Bosnia și Herțegovina) ; 40, 6 ⁰C Neusidl/See (Austria); 40,5 ⁰C Bad DeutschAltenberg (Austria); 37,7 ⁰C Arad; 37,3 ⁰C Caransebeș. Maxime termice din 9 august:
38,1 ⁰C Drobeta-Turnu Severin; 37,7 Timișoara; 37,0 ⁰C Deva; 36,7 ⁰C Tg. Mureș; 36,3
⁰C Cluj-Napoca și Râmnicu Vâlcea. Disconfortul termic a fost accentuat și dein cauza
temperaturilor minime ridicate din această perioadă. În noaptea zilei de 9 august
temperatura nu a coborât sub 27 ⁰C la Șiria și Dumbrăvița de Codru. În primele două
decade ale lunii, aversele s-au semnalat pe arii relativ restrânse, însă punctiform au
avut caracter torențial. În după-amiaza zilei de 10 august la stația Crasna (Sălaj) în 4
ore s-au acumulat aproape 100 l/m2, și 50 l/m2 în aproximativ o oră la Brăduț
(Covasna) pe data de 24 august. În a treia decadă a lunii, pe fondul unei circulații din
sector N-NE în exteriorul arcului carpatic, regimul termic a fost apropiat de cel normal,
și cu 1 – 2 ⁰C peste mediile multianuale în regiunile intracarpatice. În după-amiaza zilei
de 28 august au căzut ploi torențiale pe arii extinse în sud-vestul teritoriului (60,8 l/m2
Arad; 60,4 l/m2 Caransebeș; 51,9 l/m2 Nădlac hidro) și în Carpații Orientali (68,8 l/m2
Toplița hidro; 60,4 l/m2 Găloaia; 57,8 l/m2 Ibănești). Valorile mari ale helicității au
favorizat formarea supercelulelor în jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea
continentală.

Stânga: 28. 08. 18.10 supercelulă asupra Bărăganului pe imaginea radar de reflectivitate
(sursa: Administrația Națională de Meteorologie). Dreapta: supercelulă la E-SE de București
(foto: Gabriel Ticheru)

În ultima dimineață a lunii august, temperaturile au scăzut semnificativ în depresiuni și în
zonele montane: 2,4 ⁰C la Miercurea Ciuc și -0,3 ⁰C la stația Vf. Omu.
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INTRODUCERE IN BIOMETEOROLOGIE III
Scurt istoric al biometeorologiei

Dr. Elena Teodoreanu
Biometeorologia (şi implicit bioclimatologia) este o ştiinţă care s-a născut practic
odată cu apariţia omului pe pământ. Omul primitiv a învăţat să se apere de frig, de ploaie,
de vânt, a învăţat să utilizeze căldura soarelui pentru cultivarea plantelor, a înţeles că
uneori se poate îmbolnăvi, în condiţii climatice neprielnice.
Unele dintre primele observaţii legate de existenţa şi sănătatea omului au început
să fie consemnate în scris din timpul culturii antice greceşti. Astfel Hesiod, în 800 î. Hr. în
poemul Munci şi zile notează o relaţie între vreme şi boli, Pitagora şi Empedocle (sec. VI,
respectiv V î. Hr.) stabilesc interacţiuni între cele patru elemente şi organismul uman, idei
reluate mai târziu de Hipocrat şi Galenus.
„Părintele istoriei” Herodot din Halicarnas (485-425 î.Hr.) scrie că unele boli se
datorează schimbării timpului şi subliniază importanţa soarelui în întărirea oaselor, iar
„părintele medicinei” Hipocrat din Kos (460-337 î. Hr.) în Aforisme face numeroase
observaţii legate de pacienţi şi boli, climă şi vreme.Aristotel (sec. III î. Hr.), Asclepiades,
(sec. I î. Hr.) Celsus (sec. I d. Hr.), Galenus din Pergam (sec. II d. Hr.), Antilus (sec. II-III d.
Hr.), Orbasius (sec. IV d. Hr.), aduc noutăţi în relaţia climă-vreme şi recomandă curele
naturiste.
În China antică, se dezvoltă, cu mai mult de 2000 de ani î.Hr., o filosofie medicală,
bazată pe cele 5 elemente, 5 organe fundamentale şi 2 principii (yang şi yin), care stau la
baza unei biometeorologii aplicate.
În Europa, în Evul Mediu, în secolele XII –XIII, se dezvoltă relaţia dintre vreme,
elementele cosmice (astre, în special fazele lunii) şi om.
În acelaşi timp şi în Orient se cunosc noţiuni de climatoterapie, subliniate de
Avicenna, (sec. X-XI) şi Averroes (sec. XII), cu recomandări de cură naturistă pentru
bolnavi.
După o perioadă de decădere, prin secolele XVI-XVIII, ştiinţa relaţiilor dintre
mediu, respectiv climă-vreme şi organismul uman, revine în atenţie, sub forma
cercetărilor asupra influenţelor cosmice, a câmpului magnetic, a presiunii atmosferice
asupra sănătăţii şi bolilor. Se dezvoltă medicina tropicală, se studiază climatele locale, de
pildă, ceaţa londoneză şi efectele sale asupra omului, se dezvoltă bioclimatologia
montană.
În secolul XX, C. Dorno, 1911, studiază importanţa radiaţiei solare asupra
organismului. Apar mari lucrări de sinteză, sub semnătura unor autori de prestigiu:
Aimes, 1932, Piery, 1934, H. Vogt, 1940, De Rudder, 1952, Amelung şi Evers, 1962,
Tromp, 1963, 1974, Licht, 1964, Baibakova ş.a., 1964, Lowry, 1967, Astapenko, 1967,
Munn, 1970, Budyko, 1971, Agostini ş.a., 2004. Apar şi lucrări de popularizare a
bioclimatologiei: Missenard, 1937, Carles 1945, Duhot, 1948.
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Ştiinţa biometeorologiei se consolidează prin apariţia a numeroase reviste
periodice de specialitate, în Marea Britanie, Germania, Italia, Franţa (unde
bioclimatologul J.P. Besancenot editează timp de peste 20 de ani „Climat et santé”), în
fosta Uniune Sovietică, Polonia, Ungaria, precum şi în Statele Unite ale Americii şi
Canada.
În România, observaţiile asupra relaţiei dintre mediul înconjurător, şi în mod
deosebit, dintre vreme şi om, s-au transmis oral, la ţară, din generaţie în generaţie, din
veacurile trecute până în ziua de azi. Ţăranul de la munte ştie că vremea se schimbă,
când un anumit munte are „căciulă” de nori, ştie că un vânt aduce frig sau căldură,
umezeală sau uscăciune, îşi confirmă prezicerile meteorologice în funcţie de
comportamentul păsărilor şi animalelor de curte etc. Folcloriştii Tudor Pamfile, Traian
German, Elena Niculiţă Voronca, Ion Ghinoiu şi alţii au consemnat numeroase
observaţii, credinţe, obiceiuri, legate de vreme şi om. Poporul cunoaşte vremea
schimbătoare din zilele Babelor, ştie că atunci când omul se plânge că-l dor bătăturile,
sau când îi ard picioarele de căldură, „când se moaie omul, ca pământul de ploaie, că
doar şi omul e făcut din pământ” e semn de ploaie etc.
Totuşi biometeorologia, ca ştiinţă, s-a dezvoltat în România destul de târziu, abia
după ce s-au pus bazele cercetării factorilor naturali terapeutici, în deosebi ape minerale,
prin analizele fizico-chimice efectuate de prin secolele XVII-XVIII şi după ce s-a
consolidat tradiţia de a merge pentru vindecare, în locuri cu ape sărate şi nămol, sau la
odihnă , la conace şi mânăstiri, în pustietatea dealurilor şi a munţilor, deşi unele staţiuni
erau cunoscute încă de pe vremea dacilor şi a romanilor (Băile Felix, Geoagiu,
Herculane, Săcelu etc. )
Informaţii despre climatul din ţările carpato-dunărene şi unele influenţe ale vremii
asupra oamenilor avem din secolele trecute, începând cu poetul Ovidiu, continuând cu
relatările cronicarilor români, ale cronicarilor turci, care acompaniau trupele turceşti când
atacau aceste regiuni, ale călătorilor străini, (Ibn Batutah, Paul de Alep, Evlia Celebi
etc.), care povestesc mai ales despre evenimentele climatice excepţionale, ierni grele, cu
zăpezi mari, cu îngheţul Dunării şi al Mării Negre şi despre suferinţele îndurate în timpul
acestor călătorii...
Observaţiile meteorologice au început să fie consemnate în marile oraşe, la
început de către medici şi farmacişti, ceea ce este o dovadă a importanţei pe care o
acordau aceştia, rolului climei în starea de sănătate sau boală a locuitorilor. Primele staţii
meteorologice şi înfiinţarea Institutului Meteorologic în ultimele decenii ale secolului XIX
au impulsionat cercetarea în domeniul climatic şi meteorologic, dar prea puţin în cel al
bioclimatologiei şi biometeorologiei, deşi după Congresul Internaţional deHidrologie şi
Climatologie de la Clermont-Ferrand, Ştefan Hepites subliniază necesitatea cercetării
(bio)climatice, scriind în 1897: „Staţiunile balneare la noi sunt aproape cu totul lipsite de
orice cercetări climatologice şi, cu toate acestea, mai înainte de a se hotărî trimiterea
bolnavilor într-o asemenea staţiune, pentru căutarea sănătaţii, este necesar a se
cunoaşte clima localitaţii”.

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

24

SOCIETATEA
METEOROLOGICÃ
ROMÂNÃ

BSMR - Anul I, Nr. 3 - Septembrie 2013

INTRODUCERE IN BIOMETEOROLOGIE III
Scurt istoric al biometeorologiei

Dr. Elena Teodoreanu

Biometeorologie

(3)
Trebuie subliniată apariţia în 1934, la Paris, a tratatului în trei volume Traité de
climatologie biologique et médicale, publicat de M. Piery, (în total 2664 pag.), cu
colaborarea a peste o sută de personalităţi, din numeroase ţări, din domeniul medicinei şi
geografiei. În vol. III, A. Şcerbacov, profesor la Institutul Central de Igienă din Belgrad
prezintă, printre altele, staţiunile de cură din România, de pe litoral (inclusiv cele din
Basarabia şi din Cadrilater), staţiunile „alpine şi subalpine” la care se adaugă
„Villégiatures”, localităţi, frecventate vara, neorganizate, în total circa 40 de localităţi, cu
informaţii despre climat, stabilimente balneare, hoteluri, indicaţii de tratament etc.
În 1949 se înfiinţează Institutul de Balneologie şi Fizioterapie sub conducerea Dr.
Marius Sturza, cu sediul în Spitalul Brâncovenesc, (care va fi dărâmat în 1984, deşi era
monument istoric şi bine reconsolidat după cutremurul din 1977) având şi un sector de
Cercetare a Factorilor Naturali Terapeutici (şi cu un compartiment de Bioclimatologie).
Dr. Marius Sturza (1876-1954), medic, membru de onoare al Academiei Române (1938),
exclus din A.R. în 1948, repus în drepturi post mortem ca membru de onoare al A.R.
(1990), poate fi considerat întemeietorul balneoclimatologiei, bioclimatologiei
(biometeorologiei) româneşti. Astfel printre lucrările sale, în afară de cele care se ocupau
de nămoluri, de heliotermia lacului Sovata, de apele sărate, etc. el este autor al unor
lucrări care pun bazele bioclimatologiei şi biometeorologiei în România: Climatoterapia
în tuberculoză, cu privire specială la clima României, Climatoterapia în tratamentul
boalelor tubului digestiv, Băile şi clima din Marea Neagră, Clima şi apele minerale în
cadrul problemelor sanitare rurale din România, Importanţa preventivă şi curativă a
climei de iarnă etc., şi mai ales Les maladies météorotropes, 1939. În acelaşi an M.
Herovanu se ocupă de Observatorul de Biometeorologie de la Mangalia (cu cercetări
despre difuzia radiaţiei solare în aerosolii atmosferici, despre electricitatea atmosferică
şi despre biometeorologie în general).
În anii următori, în Institutul de Balneologie, cercetarea bioclimatologică
românească se orientează în special pe aspecte de climatoterapie şi biometeorologie,
prin lucrările medicilor Maria Modval, Camelia Ardeleanu-Voiculescu şi ale fizicianului
Ştefan Pascu, alături de cele ale fizicienilor din Institutul Meteorologic Vania Creţeanu,
Mircea Frimescu, V. Costin ş.a. şi cele ale doctorului Mauriciu Deleanu de la Cluj, pentru
cercetarea aeroionizării, mai ales în staţiunile balneoclimatice. În reviste româneşti şi
străine apar articole în domeniu semnate de medicii Şt. Milcu, I. Ardeleanu, M. Barnea,
Elena Barnea, M. Deleanu, Al. Lungu, Al. Şerban, etc., şi de meteorologii D. Ţâştea,
Nadejda Bogorodiţă şi O. Neacşa . Noţiuni de bioclimatologie se găsesc în unele tratate
de medicină, cum ar fi de pildă Elemente de balneo-fizioterapie, 1955, de Traian
Dinculescu sau Tratat de Igienă,1984, sub red. S. Mănescu. În 1984 apare Cura
balneoclimatică în România, de N.Teleki şi colab., şi tot în acelaşi an, Bioclima staţiunilor
balneoclimatice din România, de Elena Teodoreanu şi colab.
Poate mai puţin se ştie că meteorologul Nicolae Topor a fost unul din
promotorii bioclimatologiei şi biometeorologiei, vădind un interes deosebit şi cunoştinţe
înaintate în această ştiinţă. Din păcate numai Meteorologie turistică a văzut lumina
tiparului în 1957, iar Atmosfera şi viaţa omului, a apărut postum, sub îngrijirea familiei,
abia în 2007.
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În ultimele decenii, în Universităţi şi la Institutul de Geografie al Academiei se
prezintă câteva teze de doctorat cu subiecte de bioclimatologie. Se susţin cursuri de
specialitate la Bucureşti, Cluj, Oradea, Suceava, Iaşi, Sibiu, dar deocamdată nu se
poate vorbi de o şcoală românească constituită în acest domeniu.
Am prezentat mai pe larg greutăţile începutului şi consolidării acestei ştiinţe
interdisciplinare, într-un articol din Studii şi cercetări de geografie, 1998, intitulat
Bioclimatologia românească în ultimii 20 de ani, continuat cu Bioclimatologia
românească în primul deceniu al secolului XXI, anexă la volumul Clima şi omul, prieteni
sau duşmani (Edit. Paideia, 2007). Am subliniat în aceste două materiale dificultatea de
colaborare între specialităţi cu optică şi limbaj diferite, greutatea de a realiza loturi
omogene de bolnavi în paralel cu loturi martor pentru cercetare, costul experimentelor
de teren sau de clinică, insuficienţa informaţiei la nivel internaţional, greutatea de a
obţine date de arhivă (mai ales de la Agenţia Naţională de Meteorologie, dar mai uşor
de la Direcţia Sanitară a Ministerului Sănătăţii), menţionând că pentru o cercetare
corectă sunt necesare, în primul rând, date climatice orare şi eventual zilnice. Alte
greutăţi sunt legate de lipsa unei sponsorizări financiare corespunzătoare, lucru valabil
şi pentru publicarea materialelor în edituri consacrate, în condiţiile achitării de către
autori a cheltuielilor legate de procurarea de date, tipărire, editare, difuzare pe cont
propriu şi altele. Aceste greutăţi justifică în parte faptul că bioclimatologia şi
biometeorologia românească sunt departe de nivelul acestei ştiinţe din alte ţări.
Cât despre prognoza meteo-medicală, toate apariţiile în mass-media, cu ocazia
evenimentelor meteorologice mai deosebite, care eventual sunt subliniate şi prin
anunţarea de cod galben-roşu, au un caracter aleatoriu şi în multe cazuri sunt
prezentate de nespecialişti, care se informează după ureche despre unele avertismente
pentru populaţie, care de asemenea se dovedeşte atotştiutoare, doar se ştie că la sport
şi la vreme se pricepe totă lumea...
Personal, am publicat în Revista Română de Geografie un articol intitulat La
prévision météomedicale (1998) (acesta apreciat şi recenzat în Climat et santé, 1993),
continuat cu Prognoza meteomedicală în condiţii de avertizare meteorologică, Cul. de
lucr. INMHGA, (2002). Dar toate acestea rămân deocamdată aspecte teoretice, fără o
concretizare eficientă.
Defecţiunile la nivel de cercetare în numeroase domenii, inclusiv,
bioclimatologie-biometeorologie sunt cunoscute, după cum reiese din Raportul
Institutului de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare, IPID, 2006, întocmit de Călin
Georgescu şi Mircea Maliţa, intitulat Reprofesionalizarea României, din al cărui grup de
redactare am făcut parte, şi care îşi propune dezvoltarea profesionalismului în toate
domeniile de cercetare, pentru atingerea unui prag corespunzător la nivel mondial. In
acest fel se speră în realizarea de lucrări valoroase, utilizabile apoi în practică şi
eliminarea pe cât posibil a materialelor superficiale, copii adaptate după lucrări străine,
prea puţin legate de specificul nostru local, chiar imposturi care dovedesc interesul
pentru această importantă ştiinţă, dar lipsa cunoştinţelor de bază şi improvizaţii...
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Rămâne de văzut în ce măsură se poate realiza acest program, dacă nu se va
înţelege importanţa lui şi nu se va înlesni, cel puţin din punct de vedere financiar, dorinţa
unor cercetători de a se apleca mai profund asupra aspectelor esenţiale ale
bioclimatologiei şi biometeorologiei, prin cercetări concrete şi eficiente, cu puţina
experienţă căpătată până în prezent.
Dat fiind că am traversat de scurt timp echinocţiul de toamnă şi am intrat în
anotimpul ce precede instalarea perioadei reci a anului, să amintim, în câteva cuvinte,
unele aspecte ale adaptării organismului uman la această perioadă din an.Vom spune
de la bun început că toamna, aşa cum ştie orice climatolog, este considerată perioada
cea mai stabilă din cursul anului. Mai ales lunile septembrie şi octombrie, uneori şi
noiembrie, sunt în general dintre cele mai favorabile turismului la orice altitudine, chiar şi
în munţi, la peste 1000-1500 m. De asemenea un concediu la mare poate fi foarte
agreabil, fără căldurile verii, în condiţii de calm atmosferic, şi mai ales dacă apa mării
are încă temperaturi ridicate.
Pe de altă parte, organismul uman, întărit de soarele lunilor de vară şi de
petrecerea unui timp mai îndelungat în aer liber, în natură, de fructele şi legumele verii,
este bine adaptat temperaturilor care încep să scadă uşor, mai ales dimineaţa. Iar
peisajul de toamnă, cu culorile sale variate, satisface necesitatea de frumos a oricărui
om, sensibil la frumuseţile toamnei.
Ruşii vorbesc de „toamna de aur”, Sadoveanu descrie perioada de la începutul
lunii noiembrie ca „o vară lină a Sfinţilor Arhangheli”, perioadă pe care poporul o
numeşte cu umor „vara babelor” (ca şi popoarele din vecinătate: bulgari, unguri), babe
mult mai agreabile decît cele din luna martie, canadienii, şi englezii vorbesc despre
„vara indiană”, iar francezii şi celelalte popoare vorbitoare de limbi latine pomenesc de
„vara Sfântului Martin” (încă din 397, cînd la 8 noiembrie a murit Sf. Martin, apostolul
Galiei, iar în 10 şi 11, un soare strălucitor, neobişnuit în acest sezon, a încurajat pelerinii,
trandafirii au înflorit, iar miracolul se repetă în fiecare an între 8-11 noiembrie, după cum
spun vechi arhive).
Şi totuşi, odată cu primele ploi de toamnă, optimismul văratec se transformă în
cunoscutele şi nesfârşitele melancolii de toamnă, care au determinat triste, dar
minunate pagini de poezii sau acorduri muzicale, exprimate în curentul romantic în artă,
dar şi capitolul de psiho-climatologie din bioclimatologie, finalizat în estetoclimatoterapie. Am putea discuta fără sfârşit asupra acestui subiect, dar să ne gîndim
numai la celebrul vers al lui Verlaine: „plânsul lung al viorilor toamnei/ îmi rănesc
inima...” , (utilizat ca mesaj cifrat de Radio Londra la 5 iunie 1944, înainte de debarcarea
din Normandia), sau unele din cele nenumărate versuri ale lui Bacovia: „Şi toamna, şi
iarna/ Coboară-amândouă; /Şi plouă, şi ninge, /Şi ninge, şi plouă/ Şi-s umezi păreţii,/ Şiun frig mă cuprinde / Cu cei din morminte/Un gând mă deprinde...”.
Melancolia toamnei este de fapt preludiul iernii ce va urma, şi pe care ceţurile,
ploile “mocăneşti” şi îngheţurile uneori timpurii de toamnă, o prevestesc. Dar să nu
anticipăm.
Despre adaptarea şi stresul la sezonul rece, vom vorbi la solstiţiul de iarnă…
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Data logger (înregistrator de date) (en. data logger, fr. enregistreur de
données, es. registrador de datos) - Dispozitiv utilizat pe teren pentru a
înregistra date meteorologice de la unul sau mai mulţi senzori. Majoritatea
acestor dispozitive sunt minicalculatoare digitale care prelevează datele de
intrare şi digitizează rezultatele la intervale regulate de timp, fac calibrări
presetate pentru a transforma informaţia brută măsurată ca tensiune sau
intensitate electrică în valori ale variabilelor meteorologice, calculează statistici
simple precum valori medii şi varianţe şi înregistrează rezultatele fie local într-o
memorie internă ataşată ca suport de stocare fie transmit rezultatele la un
utilizator la distanţă sau la un calculator, prin intermediul unei linii telefonice sau
radio. Acele data loggere care înregistrează rezultatele în memorie trebuie să fie
periodic descărcate de date şi apoi iniţializate pentru a stoca alte date.
Dendrocronologie (en. dendrochronology; fr. dendrochronologie; es.
dendrocronología) - Este o metodă ştiinţifică de reconstituire a informaţiei
meteorologice bazată pe analiza inelelor de copaci. Grosimea inelelor de copaci
este determinată de anomaliile de temperatură şi/sau umezeală care predomină
în anul formării acestora. Din acest motiv, dendrocronologia se utilizează în
determinarea variaţiilore climatice pe termen lung.
Densitatea aerului (en. air density; fr. densité de l'air; es. densidad del aire)
- Reprezintă masa unităţii de volum de aer. Densitatea aerului depinde de
temperatură şi de conţinutul vaporilor de apă din unitatea de volum. Unitatea de
măsură în Sistemul Internaţional pentru densitate este kilogramul pe metru cub
(kg/m³).
Depresiune atmosferică (en. atmospheric depression; fr. dépression
atmosphérique; es. depresión atmosférica) - Formă de relief baric în care
presiunea aerului este mai mică decât în regiunile vecine şi care, în general,
aduce timp nefavorabil în locurile pe unde trece.
Despădurire (en. deforestation; fr. déforestation; es. deforestación) –
Acţiunea de tăiere sau ardere (în mod neraţional) a pădurii de pe un anumit areal
şi rezultatul acesteia.
Deşertificare (en. desertification; fr. désertification; es. desertificación) –
Este un tip de degradare a solului în care o regiune uscată/aridă devine din ce în
ce mai aridă, fapt ce determină extincţia apei, a vegetaţiei şi a faunei din regiune.
Este determinată de o varietate de factori precum schimbările climatice şi
activităţile umane.

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

28

BSMR - Anul I, Nr. 3 - Septembrie 2013

SOCIETATEA
METEOROLOGICÃ
ROMÂNÃ

Conferinte
, si
,
evenimente internationale
,
u SPARC General Assembly 2014, 12 - 17 January 2014, Queenstown - New
Zealand
http://www.sparc2014.org/
The Fifth General Assembly of SPARC: Stratospheric Processes And their
Role in Climate, a core project of the World Climate Research Programme,
will bring together a large community of international scientists.

u International Conference on Regional Climate Adaptation and Resilience
- Towards climate adapted and resilient regions, 24 - 25 February 2014,
Bremen
http://clarr2014.nordwest2050.de/
We cordially invite presentations and poster on the three main topics
'Analysing impacts and assessing vulnerabilities', 'Designing and testing
solutions for climate adaptation and resilience' and 'Implementing climate
adaptation and paths to a resilient future' (detailed information below). The
conference is open to all relevant contributions. We are especially interested
in contributions on socio-economic and socio-technical innovations from
coastal regions. Prospective participants should submit an abstract of no
more than 400 words. The deadline for submission is Friday October 31th
2013.

u Conference on European Climate Change Adaptation Research and
Practice, 10th -12th of March 2014, Lisbon
http://adaptationfrontiers.eu/
The first two days of the three day conference will focus on knowledge
sharing and science-practice interactions between junior and senior
researchers, policy-makers, research funders and practitioners. Abstracts
can be submitted between 25th September and 25th November 2013.

Publicatii
,
u Badescu V, Dumitrescu A (2013) Accuracy of CM-SAF solar irradiance
incident on horizontal surface. Theoretical and Applied Climatology, DOI:
10.1007/s00704-013-0990-1, Rezumat: http://dx.doi.org/10.1007/s00704-0130990-1
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