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Editorial
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Prognoza meteorologică este, poate, cea mai importantă aplicație a rezultatelor 
activității unui meteorolog în viața de zi cu zi, iar eforturile științifice și tehnologice din ultimele 
decenii au condus la performanțe fără precedent în acest domeniu. Este de-ajuns să 
menționăm că Planeta este astăzi permanent monitorizată de o rețea globală care include 
sateliți, stații meteorologice și senzori de mare precizie, iar precizia, timpul de realizare și 
anticipare a prognozelor sunt net superioare celor de acum 10 ani, de exemplu. Pentru ca aceste 
rezultate și multe altele să fie cu adevărat utile este necesar ca ele să ajungă într-un timp cât mai 
scurt la public, la cei pentru care vremea poate însemna un suport, atunci când este favorabilă 
activității lor, sau o piedică și chiar pericol, atunci când are manifestări violente, extreme. 

În lumea de azi, mass media este vehiculul chemat să facă legătura între informația 
meteorologică seacă, dar susținută de argumente științifice solide, și utilizatori. Televiziunea, 
radioul, presa scrisă și alte mijloace de informare în masă nu pot evita abordarea prognozelor 
meteorologice în programele și sumarul lor. Fără îndoială, interesul publicului pentru acest 
subiect este imediat, permanent și consistent, iar audiențele pe măsură. Cu cât informația 
meteorologică ajunsă la oameni este mai exactă și transmisă într-un limbaj accesibil, cu atât 
utilitatea ei este mai mare, iar eforturile meteorologilor și ale mass mediei ar trebui să fie 
conjugat orientate în această direcție.

Cei care vor răsfoi acest număr al Buletinului Societății Meteorologice Române, au 
ocazia ca, pe lângă rubricile deja consacrate (Biometeorologie, Caracterizarea meteorologică a 
anotimpului precedent, Dicționar etc.) susținute de membrii SMR, să găsească și puncte de 
vedere ale unor personalități ale vieții culturale de la noi, oameni cu o bogată experiență legată 
de reflectarea meteorologiei în televiziune. Subiectul este mult prea vast pentru a putea fi 
epuizat într-un singur număr al BSMR, dar sperăm ca lectura acestui ultim număr din 2013 să vă 
stârnească interesul sau, măcar plăcerea. În același timp, Societatea Meteorologică Română 
poate și chiar oferă un cadru optim pentru dezbateri pe orice teme care privesc meteorologia 
românească și, în mod special, legătura acesteia cu societatea, așa încât orice sugestii și 
inițiative sunt binevenite.

Vă dorim sărbatori fericite, cu vreme bună pentru toți cei dragi!

Comitetul de redacție al BSMR
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1. Premiul SMR acordat la Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Administrației 
Naționale de Meteorologie
Una din cele mai însemnate manifestări științifice naționale dedicată meteorologiei, dacă nu chiar 
cea mai prestigioasă, este Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Administrației Naționale de 
Meteorologie. Anul acesta ea s-a desășurat în zilele de 7 și 8 noiembrie, iar Societatea 
Meteorologică Română a fost co-organizator. Au 
fost prezentate 66 de lucrări științifice, din care: 5 
de interes general, 39 de prezentări orale și 22 de 
postere. Ca și în alți ani, SMR a acordat Premiul de 
debut, unui tânăr specialist  (vârsta limită 30 de 
ani), pentru prima prezentare a unei lucrări 
ştiinţifice la care este autor principal. Domnișoara 
Alexandra Crăciun a obținut acest premiu pentru 
lucrarea Impactul îmbunătățirii parametrizărilor 
proceselor umede asupra performanțelor 
modelului ALARO; Viitoarea configurație 
operațională (co-autor Mihaela Neacşu).

Sorin Cheval

2. Concursul MeteoExpert
În luna noiembrie 2013, SMR a deschis ciclul de concursuri pe teme meteorologice dedicate 
elevilor prin concursul MeteoExpert. Concursul a constat în completarea integrală, zi de zi, de-a 
lungul lunii noiembrie, a unei fișe de observații meteorologice pusă la dispoziție de SMR și 
formularea unei intrebări sau comentariu pe teme de meteorologie. Au participat, trimițând fișe 
complete în termenul prevăzut de regulament, 113 elevi din clasele V-VII din județele Argeș, 
Bacău, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Mehedinți și Muncipiul București. Lista completă 
a participanților și a cadrelor didactice care au sprijinit activitatea copiilor se găsește la adresa

http://smr.meteoromania.ro/sites/default/files/field/image/Tabel_Final_Concurs_Nov2013_brief.pdf

Premiile au fost oferite de Editura CD-Press, partener oficial al SMR, și au fost acordate prin tragere 
la sorți unui număr de 20 de participanți. Remarcăm interesul ingenuu și acuitatea observațiilor 
efectuate de copii, mulțumim și pe această cale tuturor participanților și sponsorului, și ne gândim 
deja la viitoarele concursuri de acest fel, pe care sperăm să le organizăm cât mai curând.
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Interviu cu...
Prof. Matei Georgescu

Interviu realizat de Sorin Cheval

Arizona State University

Matei Georgescu își desfășoară activitatea Arizona State 
University, unde este Profesor la School of Geographical Sciences 
and Urban Planning, Profesor adjunct la School of Mathematical 
and Statistical Sciences, și Senior Sustainability Scientist la Global 
Institute of Sustainability. Matei Georgescu are 36 de ani, a 
terminat facultatea, masteratul și studiile doctorale la Rutgers 
University, meteorologia fiind domeniul principal de interes. În 
perioada 2008-2010 a desfășurat studii post-doctorale la Stanford University 
(Center on Food Security and the Environment (Department of Environmental 
Earth System Science). A publicat rezultale cercetărilor sale în reviste de mare 
prestigiu (Geophysical Research Letters, Nature Climate Change, Proceedings of 
the National Academy of Sciences). Mai multe detalii puteți găsi la adresa
http://georgescu.lab.asu.edu/node/28

SC: Vă numărați printre oamenii de știință români cu o carieră de prestigiu în Statele Unite. Care 
credeți ca este cheia succesului dvs.?
MG: Am avut marele noroc că părinții mei sunt oameni buni care au muncit din greu și s-au condus 
în viață după cele mai înalte principii ale eticii și ale moralei. Pe de altă parte, în Statele Unite reușita 
este asigurată cu un dram de noroc și foarte multă muncă serioasă.

SC: De ce ați ales meteorologia? Ce satisfacții vă oferă acest domeniu?
MG: Încă din copilărie, în România și apoi în New-York, am fost pasionat de vreme. O puteam vedea 
cu ochii, o puteam simți direct. Obișnuiam să aștept uneori pînă noaptea tîrziu pentru a vedea 
primii fulgi de zăpadă care prevesteau viscolul. Mi-am procurat și am citit toate cărțile aflate la 
îndemînă din care puteam să învăț cîte ceva. Îi bombardam de asemenea pe părinții mei cu 
nenumărate (de multe ori greșite) prognoze meteorologice. Pasiunea pentru cunoașterea vremii 
devenise mai puternică decît orice învățam în școală. În clipa în care mi-am dat seama că vremea 
poate fi un subiect de studiu în universitate și chiar o profesiune, această pasiune a devenit o 
preocupare permanentă.  Am avut doi excelenți mentori la Rutgers (Chris Weaver, PhD advisor) și 
Stanford (David Lobell, Postdoctoral supervisor) care mi-au lărgit considerabil aria de interes. Ca 
urmare, sursele regenerabile de energie ocupă o parte considerabilă din munca de cercetare pe 
care o desfășor în prezent.
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SC: O parte însemnată a studiilor dvs. se referă la climatul urban. Cum ați ajuns să vă ocupați de 
acest subiect? Este un domeniu de interes pentru SUA?
MG: Interesul pentru climatul urban se datorează atît părinților mei cît și unor împrejurări mai 
deosebite. La începutul anilor 2000, cînd ei s-au mutat din New Jersey într-o suburbie din nord-
vestul orașului Phoenix, Arizona, am remarcat că locuința lor se afla practic la marginea suprafeței 
locuite a zonei urbane. După numai un an, cînd am venit să-i vizitez, marginea orașului avansase hăt 
înspre nord, dincolo de zona în care se stabiliseră ei, o dovadă remarcabilă a rapidității cu care se 
dezvolta orașul. Cînd m-am reîntors la Rutgers, unde îmi terminam studiile, i-am împărtășit 
indrumătorului meu de doctorat impresiile despre explozia urbană a Phoenix-ului. Chris Weaver s-a 
arătat imediat interesat de potențialul de studiu al acestui subiect (influența asupra climatului 
regional datorată urbanizării zonelor cultivate și a zonelor de tufăriș) și m-a sfătuit să îl iau în 
considerație pentru dizertația de doctorat. A avut dreptate. NASA mi-a acordat fondurile necesare 
pentru a studia această problemă, care a devenit teza mea de doctorat. Climatul urban are o 
importanță deosebită în Statele Unite, dar nu numai. Aceasta se datorează faptului că jumătate din 
populația lumii trăiește acum în orașe, iar numărul locuitorilor citadini sporește cu fiecare zi. 
Climatul urban a devenit astfel o problemă de interes global, iar cunoștințele datorate cercetării pot 
fi aplicate în construirea viitoarelor orașe.

SC: Cum vedeti legatura dvs cu România? Veniți des în România? Aveți sau ați avut colaborări 
profesionale cu cercetători români?
MG: Din păcate nu întrețin nici un fel de corespondență sau relație profesională cu cercetătorii 
Români. Nu am mai vizitat România de peste 20 de ani. Sper însă că situația se va schimba în viitorul 
apropiat și că se vor ivi ocazii favorabile în acest sens.

SC: Cum se vede din Statele Unite cercetarea românească? Cât este de vizibilă?
MG: Munca de cercetare din România nu este prea cunoscută aici, cel puțin din punctul de vedere al 
climatului urban sau al surselor regenerabile de energie. Știu că Românii se bucură de o bună 
reputație în știința computerelor (îmi amintesc de anii petrecuți la Rutgers University unde mulți 
români au lăsat o impresie excelentă în Departamentul de Computer Sciences).
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MG: Un aspect interesant legat de American Meteorological Society (AMS) este faptul că activitățile 
ei ajung până dincolo de grupurile profesioniste de prognoziști și mediul academic care compun 
partea cea mai vizibilă a acestei comunități. AMS are filiale și secții tematice la nivelul comunității 
locale (de exemplu, există o filială găzduită la Arizona State University dedicată locuitorilor din 
Arizona centrală) care promovează educația meteorologică sub toate aspectele sale (incluzând 
discuții despre vreme, lecturi despre subiecte conexe etc.) și oferă posibilitatea entuziaștilor de 
toate vârstele să discute despre vreme și climă, susținând și motivând astfel dezvoltarea 
profesională a domeniului. Filialele locale ale AMS sunt în mod special frecventate de amatori cu un 
puternic interes în privința vremii și climei.

SC: Am observat că aveți deseori intervenții în mass media. De ce o faceți? Nu vă răpește din 
timpul de lucru, care bănuiesc ca are niște limite destul de stricte?
MG: În primul rând, eu cred că oamenii de știință trebuie să-și expune ei înșiși rezultatele propriilor 
cercetări, deoarece sunt cei mai apropiați de ceea ce au descoperit. Am constatat de prea multe ori 
că mesajul principal care trebuia transmis s-a pierdut „în traducere”, pentru simplul motiv că 
oamenii de știință s-au bazat pe alte persoane pentru a transfera rezultatele muncii lor în limbajul 
comun pe care publicul larg să-l poate înțelege. Avînd în vedere acoperirea tot mai mare pe care o 
asigură mass media la nivel global, prin bloguri, twitter, alte servicii și platforme de socializare 
online, mijloace tradiționale etc., este absolut necesar ca oamenii de știință să învețe să-și 
transmită propriile rezultate într-un limbaj pe care toți oamenii să-l poată înțelege. Consider că 
dacă nu reușesc să transmit gândurile mele privind un subiect despre care presupun că știu foarte 
multe într-un limbaj comun publicului larg, înseamnă că în realitate nu sunt atât de expert în acea 
tematică pe cât am presupus că sunt. În al doilea rând, de multe ori, media percepe metodologia și 
rezultatele într-un mod diferit față de cel al cercetătorilor, dar neobișnuința cu un subiect poate 
aduce la lumină întrebări logice și aplicate la viața de zi cu zi pe care omul de știință trebuie să le ia în 
considerare. Acest lucru deschide noi perspective asupra unui subiect, ceea ce poate conduce spre 
noi direcții de cercetare.

SC: Ce hobby-uri aveți?
MG: Îmi place să merg mult pe jos, îmi plac excursiile prin regiuni muntoase, petrec mult timp în aer 
liber și din cînd în cînd mă duc la gym (sala de sport). Ador meciurile de futbol American jucat de 
echipe universitare (college football), o pasiune foarte răspândită în universitățile americane.
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Dr. Elena Cordoneanu

Pentru comunitate meteorologică românească, 
pentru toţi cei care sunt în aceste vremuri direct implicaţi în 
monitorizarea şi prognozarea manifestărilor de vreme, 
titulatura de “meteorolog” este sinonimă cu “Elena 
Cordoneanu”. Pentru că, întreaga viaţă, aceasta a fost – şi 
continuă să fie – esenţa omului Elena Cordoneanu. Dincolo de 
calificare profesională, care poate fi cântărită doar printr-o 
înşiruire de superlative, dincolo de multitudinea titlurilor 
bibliografice, dincolo de funcţiile de conducere deţinute de-a 
lungul timpului, doamna Cordoneanu reprezintă, pentru 
oricare dintre noi, meteorologii previzionişti de vreme ai 
acestor zile, esenţa vie a acestei profesii atât de complexă şi 
provocatoare.

Foarte mulţi meteorologi din sistemul meteorologic românesc actual, au fost “şcoliţi” de 
către domnia sa. Nu există noţiune teoretică în meteorologie, fie că vorbim despre aerologie, 
sinoptică sau dinamică, oricât de dificil de înţeles, oricât de complicată, care să nu devină de o 
claritate evidentă atunci când este explicată de către d-na Cordoneanu, în modul acela simplu şi 
direct, omenesc, lipsit de preţiozităţi inutile de exprimare. Pot să afirm cu tărie, cu certitudinea 
asentimentului general, că nu am cunoscut dascăl mai bun şi mai calificat, în acelaşi timp, decât 
Elena Cordoneanu. Tocmai pentru că “firescul” este definitoriu în tot ceea ce face acest om. Ai 
realmente sentimentul că aşa şi numai aşa este cel mai corect, eficient şi împlinitor, totodată, să fie 
abordate cunoştinţele necesare propriei deveniri ca meteorolog. Firesc. Simplu. De la sine înţeles.

Pentru a practica o profesie cu toate resursele fiinţei tale, pentru a găsi în ea împlinire şi 
bucurie, dincolo de iluzoriile satisfacţii sociale sau financiare, trebuie să ai o afinitate aparte pentru 
acel domeniu de activitate. Trebuie să existe vocaţie. Iar în ceea ce priveşte profesia de meteorolog, 
Elena Cordoneanu rămâne cea mai elocventă dovadă. Căci a fost, este şi va rămâne un model 
profesional complet. Şi nu, nu sunt doar simple cuvinte goale înşirate pe hârtie pentru a schiţa un 
portret, după cum se va dovedi în cele ce urmează. Să povestim, aşadar, o viaţă de meteorolog 
profesionist.

Născută pe 9 octombrie 1951 într-o comună din Lunca Dunării, urmează mersul normal al 
şcolarizării din acele vremuri şi, cu tenacitatea caracteristică, devine licenţiată în domeniul fizicii în 
anul 1975, absolvind secţia de Geofizică şi Fizica Atmosferei a Facultăţii de Fizică din cadrul 
Universităţii Bucureşti. Chiar din toamna acelui an, prin repartiţie guvernamentală, devine angajat 
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Dr. Elena Cordoneanu

printr-o firească rânduială a lucrurilor, în perioada 1975 – 1980 funcţionează ca meteorolog 
previzionist în cadrul secţiei de prevedere a vremii. Şi, cum firul roşu al unui destin de excepţie nu se 
dezminte, între 1980 şi 1989 se apleacă asupra descifrării mecanismelor de funcţionare a uriaşei 
maşinării atmosferice, în cadrul colectivului de meteorologie la nivel de mezoscară, adică asupra 
aspectelor de detaliu. Cele care fac diferenţa. Spre finalul acestei colaborări ajunge să fie liderul 
colectivului, asumându-şi responsabilitatea acestuia. Şi când subliniez această asumare vorbesc 
despre un concret evident. Pentru că acest departament a fost înfiinţat, în chiar acel an 1980, de 
către directorul de atunci al institutului, dr. Ion Draghici, alt nume cu deosebită conotaţie în 
meteorologia românească, şi reprezenta o cerinţă de implementare a celor mai moderne cercetări 
în domeniu pe plan internaţional, fără precedent în preocupările din cadrul INMH la data 
respectivă. 

Iar lucrurile nu s-au oprit aici: între 1989 şi 1992, Elena Cordoneanu, ca şef al Laboratorului 
de Meteorologie Zonală  a preluat coordonarea activităţii celor 6 centre regionale de prevederea 
vremii de pe teritoriul României, pe lângă cea a colectivului de meteorologie la mezoscară de la 
Bucureşti, având în subordine aproximativ 110 persoane. În acea perioadă a organizat un program 
de perfecţionare profesională în centrele teritoriale finalizat prin examene de verificare ce s-au 
desfăşurat în cursul anilor 1989 şi 1990. De asemenea, a efectuat activităţi de îndrumare şi control la 
staţii meteorologice, precum şi instructaje la Direcţiile teritoriale de Ape (cu personalul de la staţiile 
meteo), privind noi reglementări în codificarea parametrilor atmosferici masuraţi. Pe de altă parte, 
pentru că posibilităţile tehnice ale centrelor teritoriale erau limitate şi nu permiteau prelucrări 
numerice locale, Elena Cordoneanu a început activitatea de dotare a centrelor cu tehnica de calcul 
de legatură cu INMH Bucuresti, în ideea de a realiza legături care să alimenteze operativ centrele 
teritoriale cu rezultatele cercetărilor obţinute la Bucureşti în cadrul colectivului de mezoscară. Iar 
această acţiunea a continuat şi după ce d-na Cordoneanu a predat conducerea laboratorului. 

În ceea ce priveşte propria perfecţionare profesională, între 1992 şi 1997 a beneficiat de o 
bursă doctorală în cadrul serviciului meteorologic francez Meteo-France. După susţinerea tezei de 
doctorat la Facultatea de Fizică, Bucureşti  (cu participarea părţii franceze) a preluat 
responsabilitatea instalării noului sistem de prognoză numerică la INMH, Bucureşti. Acest sistem se 
bazează pe modelul atmosferic Arpege/Aladin, creat în urma unei largi colaborări internaţionale 
condusă de Meteo-France, iar Romania, prin echipa de specialişti care a lucrat la elaborarea acestui 
model, echipă din care a făcut parte şi Elena Cordoneanu, este coproprietara acestui model. Astfel, 
din ianuarie 1997 modelul Aladin – instrument de valoare pentru activitatea de prevedere a vremii - 
a devenit operaţional, răspunderea activităţii operaţionale de prognoză numerică în INMH 
revenindu-i, desigur, d-nei Cordoneanu.

Noiembrie 1997 este data începând de la care Secţia de Meteorologie Operaţională, 
redenumită în 2002 Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică (CNPM), a fost condusă de dr. 
Elena Cordoneanu. Secţie care cuprindea cele 6 Centre Regionale de Prognoză, Centrul Naţional de 
Prognoză a Vremii, Grupul de Modelare şi Asimilare pentru Prognoză, Colectivul de Meteorologie 
Satelitară, Colectivul de Meteorologie Radar şi Grupul de Verificare Prognoze şi Adaptare Statistică, 
adică aproximativ 200 de persoane. 

În cursul anului 1998, în urma alocării unei sume importante din rezerva bugetară pentru 
retehnologizarea INMH, d-na Cordoneanu a lucrat la proiectul de modernizare a
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transmiterii şi prelucrării datelor în INMH şi Centrele Regionale de Prognoză şi, ulterior, la punerea 
în practică a acestui proiect, care a îmbunătăţit considerabil activitatea serviciului meteorologic 
român. Iar materialele de prognoză reprezentând concretizări ale activităţii sale de cercetare se 
elaborează zilnic, chiar şi în prezent, pentru activitatea curentă de prevedere a vremii. 

Pe de altă parte, Elena Cordoneanu, dovedind o putere de muncă puţin obişnuită, s-a 
implicat şi în desfăşurarea altor activităţi, de pildă tema de plan desfăşurată pe o perioadă de 5 ani, 
între 1991-1995, având ca subiect identificarea prin analiză şi modelare numerică a trăsăturilor 
mezoscalare ale vremii în regiunea geografică a României. Un alt exemplu îl reprezintă contractul cu 
IACERD-Bucureşti pentru protecţia meteorologică a lucrărilor de amenajare a râului Dâmboviţa, 
contract cu o valoare foarte mare, al cărui responsabil la nivel de INMH a fost Elena Cordoneanu, ca 
şi în cazul contractului cu PETROMAR-Constanţa pentru asigurarea protecţiei meteorologice a 
lucrărilor de forare în Marea Neagră. Iar din 1996 domnia sa a fost “punct focal” pentru colaborările 
externe în probleme legate de Marea Neagră, cele mai importante rezultate în acest sens fiind cele 
obţinute în cadrul Proiectului NATO-TU Waves/Black Sea, la care a participat în mod direct.

Totodată, a fost reprezentant al INMH în cadrul comisiilor hidrotehnice ale ministerului de 
resort pentru probleme legate de schimbul bilateral de date meteorologice, inclusiv date radar. În 
aceasta calitate a realizat, în 1990, împreuna cu partea sovietică, adaptarea codului WAREP și 
WAFOR pentru schimbul bilateral cu RSS Moldovenească. În aceeasi ordine de idei, a realizat 
accesul la schimbul bilateral cu Ungaria al Centrelor noastre teritoriale din Arad, Cluj și Sibiu.

Dar toate aceste activităţi nu au împiedicat-o să împărtăşească celor din breasla 
meteorologilor, fie ei din ţară sau din străinătate, rezultatele muncii sale ca cercetător ştiinţific, 
redactate sub forma unui mare număr de lucrări ştiinţifice, ce s-au finalizat ca publicaţii apreciate pe 
plan internaţional. Elena Cordoneanu a reprezentat România la consfătuiri internaţionale, 
susţinând rapoarte (Reading 1990, Viena 1991, Toulouse 1993, Toulouse 1994) şi lucrări ştiinţifice 
(Buşteni 1987, Sofia 1989, Offenbach 1991, Sinaia 1995, Madrid 1995, Visegrad-Ungaria 1996, 
Ankara 1996, Antalia-Turcia 1997, Palma de Mallorca 1997, Budapesta 1997).

Trebuie însă menţionată în mod special activitatea desfăşurată în cadrul colaborării cu 
Meteo-France, legată de elaborarea modelului ALADIN, routinele şi documentaţia cu numele d-nei 
Cordoneanu găsindu-se în biblioteca de programe a modelului şi, respectiv, în biblioteca centrului 
National de Cercetari în Meteorologie Toulouse. Aplicaţiile practice realizate cu modelul Aladin, 
atât pe date ideale cât şi reale  (pe aria geografică a României), au convins în ceea ce priveşte 
posibilităţile de prognoză a fenomenelor de mezoscară inferioară ale modelului şi, ca urmare, 
documentaţia realizată de Elena Cordoneanu la Tolouse a fost expediată către toate centrele 
meteorologice regionale din Franţa. Proiectul Aladin s-a incheiat deci cu rezultate foarte bune, 
dovadă şi diplomele de merit acordate de către Meteo-France celor care au participat semnificativ 
la realizarea lui, inclusiv d-nei Cordoneanu.
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De asemenea, în semn de apreciere deosebită pentru contribuţiile domniei sale, a primit din 
partea Meteo-France medalia “Le Verrier”, acordată pentru contributii deosebite, până la acea 
dată, unui număr de numai 9 cercetători din afara Franţei, fapt ce vorbeşte de la sine despre 
deosebita apreciere de care s-au bucurat realizările sale profesionale dincolo de hotarele ţării.

Ca o firească apreciere a pregătirii sale profesionale, din 1995 a fost membru al Consiliului 
Ştiinţific al INMH, cu toate implicaţiile legate de specificul activităţilor acestui for de înaltă ţinută 
profesională. Iar din 1996 deţine gradul 1 în ierarhia cercetării ştiinţifice, grad atestat de către 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. 

Cât despre aptitudinile didactice dobândite de Elena Cordoneanu în activitatea de formare a 
personalului meteorologic atât din ţară, cât şi din străinătate, este suficient de grăitoare 
menţionarea implicării permanente a domniei sale, ca lector în cadrul Şcolii de Meteorologie 
Bucureşti, dar şi în cadrul Şcolii Naţionale de Meteorologie a serviciului francez Meteo-France din 
Toulouse; sau a activităţilor de lectorat desfăşurate pe probleme de meteorologie la mezoscară în 
cadrul cursurilor postuniversitare organizate de Facultatea de Fizică şi INMH (1988,1989), fiind şi 
îndrumător de diplomă de licenţă pentru studenţi de la această facultate. Şi, nu în ultimul rând, 
trebuie menţionat şi gradul de Conferenţiar universitar în cadrul Universităţii Spiru Haret, în cadrul 
căreia Elena Cordoneanu funcţionează din anul 2010. 

De mare importanţă pentru aprecierea resurselor uriaşe de care dispune acest om deosebit, 
poate fi considerată şi implicarea d-nei Cordoneanu în activităţi de facilitare a recepţionării de către 
public a mesajului schimbărilor climatice, domnia sa fiind, din anul 2007, membru în Reţeaua 
Europeană a Comunicatorilor de Climă, organizată şi coordonată de Agenţia de Mediu a Comisiei 
Europene. În acest context, la fel de bine poate fi detaliată şi colaborarea sa directă cu reţeaua de 
media, prin interviuri şi emisiuni realizate în cadrul postului de televiziune Realitatea. Şi exemplele 
privind profesionalismul de excepţie şi dăruirea acestui meteorolog de elită pot continua. 
Nenumărate.

Dar ce rămâne, când rotunjim această modestă schiţă de portret, este căldura recunoştinţei 
pe care o simt în adâncul inimii toţi cei care au cunoscut-o cu adevărat pe Elena Cordoneanu, unul 
dintre cei mai buni meteorologi ai României din toate timpurile.

După 30 de ani de experiență la Administrația Națională de Meteorologie, în 2005 a ajuns 
într-o redacție de televiziune, unde a luat-o de la zero. Colegi noi, un stil de lucru nou, o lume 
nouă,în mișcare continuă. Privind retrospectiv, mărturisește că activitatea din post a șocat-o. “Mi s-
a parut așa un balamuc că nu-mi dădeam seama cum pe post este totuși mereu ceva și nu se 
poticnește din când în când. O perioadă mi-a fost foarte greu să mă concentrez să scriu în acest ritm, 
apoi m-am obișnuit, nu mai auzeam nimic atunci când îmi scriam textele.” Marele avantaj a fost 
meseria pe care o are și o iubește. A pus mult suflet în ceea ce a construit în redacția nebună de știri 
și a învățat odată cu echipa de meteo cum se combină meteorologia cu televiziunea.
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dr. Viorica Dima, Șef Centrul Național de Prognoză Meteorologică
Irina Dănilă, Producător meteo Realitatea TV

București, 10 decembrie 2013

După câteva luni a ieșit și pe ecran pentru intervenții în jurnale. ”Dacă știam de la început 
probabil că nu acceptam jobul. De ce? Păi, este o încărcătură emoțională mare, cine spune că nu are 
emoții ori e nesimțit ori e mincinos. La vârsta mea realizam exact responsabilitatea de a vorbi în fața 
publicului larg. Dar m-am obișnuit cu timpul. În primul rând am priceput că este absolut necesar ca 
oamenii sa înțeleagă ce spun, că nu trebuie să mă dau deșteaptă și să vorbesc pentru mine, că 
explicațiile trebuie să fie simple și cu referire cât mai aropiată de viața oamenilor în contextul 
evenimentului de vreme comentat. În același timp, fără aproape să se observe, am introdus multe 
noțiuni elementare de meteorologie în discursul meu dar și al prezentatorilor (urmate imediat de 
explicațiile aferente) și acum nimeni nu se mai miră când ne aude vorbind despre norii 
cumulonimbus, fronturi atmosferice, cicloni tropicali și altele. Cu cât oamenii cunosc mai mult cu 
atât înțeleg mai bine mesajul meteo, mai ales când e vorba de o avertizare meteo.”

Era pentru prima dată când o televiziune forma un program de meteo bazat pe expertiza 
unui doctor în meteorologie. Între timp i-a învățat și pe colegii mai noi și a consolidat o muncă de 
echipă care a inspirit și alte televiziuni să promoveze latura științifică a programului utilitar de 
meteo.

Au urmat alte provocări profesionale  și alte satisfacții. în cadrul emisiunii «Săptămâna de 
Vreme», cel puțin în formatul inițial respectat pe parcursul primilor trei ani (2005-2008), d-na 
Cordoneanu a explicat, pe întelesul tuturor, multe fenomene ce se petrec în atmosferă, lucruri 
interesante și fermecătoare în același timp. A explicat deasemenea, chiar de mai multe ori, unde se 
oprește acum cunoașterea în domeniul meteorologiei, în particular al anticipării vremii și de ce nu 
este drept ca meteorologii să fie numiți “mincinoși”. De altfel, în 2008 la Amsterdam, această 
emisiune a fost premiată de Organizația Meteorologică Europeană pentru a fi "un excelent mijloc de 
comunicare a științei meteorologiei și climatologiei către marele public”.

În curând se fac 9 ani de când a cunoscut munca de televiziune, despre care spune că este 
“seducătoare și dă dependență”, chiar dacă nimic nu depășește pasiunea de-o viață, meteorologia.
Elena Cordoneanu, doctor în meteorologie, un om de televiziune cu o carte de vizită impresionantă 
și cu un bagaj uriaș de experiențe, despre care am putea povesti cu răbdare și căldură ore, chiar zile 
în  șir.



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  12

Meteorologia
        si televiziunea,
Fetițele vesele de la buletinele meteo

Texte preluate de pe pagina
 de facebook a lui 
Alex. Ștefănescu, 

cu acordul autorului

Scriitor si critic literar

Alex. ŞTEFĂNESCU

M-am născut la 6 noiembrie 1947 la Lugoj. Şcoala primară şi liceul le-
am urmat la Suceava, între 1954-1965. Licenţiat al Facultăţii de Limba 
şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, în 1970. Între 
1971-1989 am lucrat succesiv în redacţiile publicaţiilor: Tomis, SLAST, 
România liberă, Magazin. Din 1990 – redactor la România literară. În 
1995 am devenit redactor-şef al acestei reviste (ceea ce sunt şi în 
prezent). Membru al Uniunii Scriitorilor din 1977.  La sfârşitul lui 
1994 am înfiinţat o editură particulară, Maşina de scris. Membru al 
Consiliului de Administraţie al TVR în perioada 1998-2002.

Este foarte greu să afli cum va fi vremea din buletinele meteo ale posturilor noastre de televiziune. 
În cazurile rare când vorbește un specialist al Centrului Național de Prognoză Meteorologică 
lucrurile sunt clare. Dar de obicei nu apar pe ecran specialiști, ci domnișoare frumoase, care spun și 
ele ceva, dar nu se prea înțelege ce.

Una se plimbă necontenit prin fața hărții țării noastre, fâlfâindu-și fusta scurtă cu volănașe pe 
deasupra Carpaților (ce noroc au Bucegii și Ceahlăul!). Dar pronunță cuvintele defectuos, ca mulți 
tineri de azi, înghițind unele silabe și nazalizând involuntar o parte din vocale:

− Vre-va-fi-pred-minan-frum-să-eccepție-făcân-D-brogea-estul-Mnteniei-și-Ban-tul. La-noate-se-
vor-în-gistra-intenficări-temp-rare-ale-vntului…

Alta, cu accent de basarabeancă, și ea plasată în fața unei hărți a României, are picioare atât de lungi 
încât e suficient să facă un singur pas ca să ajungă de la Nistru pân'la Tisa. Ce păcat! Ar trebui să 
anexăm noi teritorii, ca să o vedem mergând ca lumea. Dar suntem o țară pașnică!
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Fetițele vesele de la buletinele meteo

Text preluat de pe pagina de facebook a lui 
Alex. Ștefănescu, cu acordul autorului

Alex. Ştefănescu

(2)

În timp ce vorbește, repede-repede, ca și cum ar vrea să se elibereze în cel mai scurt timp de ceea ce 
a memorat, suntem fascinați de coafura ei, mereu alta. Codițe, șuvițe, bucle, cârlionți, plete, meșe, 
cocuri se combină sau alternează amețitor, la fiecare 24 de ore. Cât privește gâtul, înalt, statuar, te 
face să te gândești numai la coliere de aur alb și de diamante, dintre acelea atât de scumpe, încât, 
dacă le procuri, trebuie ulterior să le descrii în declarații date la DNA.

Când te desprinzi din reveriile erotice și vrei să afli, totuși, cum va fi vremea a doua zi, constați că 
frumoasa basarabeancă tocmai a terminat ce avea de spus și își ia rămas bun. Nu-ți rămâne decât să 
speri că Basarabia se va uni cât mai repede cu România.

Altă prezentatoare pe care o am în minte, și ea frumoasă (toate sunt frumoase, probabil angajarea 
se face prin concurs de miss), are obiceiul să personifice intemperiile și să recurgă la metafore 
pentru prognozarea vremii. Ea nu spune „mâine va ploua“, ci dramatizează informația, producând 
un text de genul acesta:

− Mâine trebuie să avem grijă să luăm umbrelele cu noi. Vântul va bate nemilos, iar ploaia ne va uda 
până la piele. Vor fi și descărcări electrice, care vor biciui cerul pe arii întinse. Abia în a doua parte a 
zilei vom putea să răsuflăm ușurați.

Tot ea se simte responsabilă, ca un demiurg, de starea vremii:

− Îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste proastă, instabilitatea atmosferică va fi prezentă în 
jumătatea de est a Europei și în următoarele zile. Pot să vă spun însă și ceva care o să vă bucure. În 
week-end soarele ne va zâmbi din nou, chiar dacă mercurul termometrelor, încăpățânat, nu va 
indica mai mult de paisprezece grade Celsius. Puteți deci să vă faceți valizele de pe acum, pentru o 
excursie de sfârșit de săptămână, neuitând însă să puneți în ele și un pulovăr gros.

Pe mine mă zăpăcește toată această literaturizare a buletinului meteo și aproape niciodată nu 
înțeleg cum va fi totuși vremea în zilele următoare. Ca să nu mai vorbesc de faptul că se trezește în 
mine și criticul literar, care găsește prea simpliste figurile de stil folosite de prezentatoare. Dacă tot 
mergem pe panta asta, măcar să-l angajăm să prezinte buletinul meteo pe Mario Vargas Llosa
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Interviu cu...

Interviu realizat de Constanţa Boroneanţ

Actor - prezentator al rubricii Vremea din cadrul Ştirilor ProTV

Florin BUSUIOC

Florin Busuioc este poate cel mai logeviv perezentator al rubricii Meteo de la ProTV. În 2010, 
Societatea Meteorologică Română îl recomandă să participe din partea României la competiţia 
anuală a organizată de Societatea Europeană de Meteorologie pentru cel mai bun prezentator TV 
al rubricii Meteo.  A fost invitat să participe la secṭiunea Media EMS/ECAC care s-a desfăṣurat la 
Zurich, Elveṭia ȋntre 13-17 septembrie 2010 de unde s-a ȋntors cu trofeul EMS TV Weather 
forecasts.
http://www.emetsoc.org/awards/media-awards/tv-weather-forecast

CB: Domnule Busuioc, sunteţi de profesie actor dar rubrica Meteo v-a adus multă pupularitate în 
România şi recunoaşterea internaţională a prestaţiei profesionale. Mă refer aici la câştigarea în 
2010 a trofeului EMS TV Weather Forecast atribuit de Societatea Europeană de Meteorologie 
celui mai bun prezentator TV a prognozelor meteo. Povestiţi-ne când şi cum a început activitatea 
dumneavoastră de prezentator TV a prognozelor meteo la ProTV. 
FB:Uite că dacă nu îmi aduceaţi aminte, nici nu mi-aş fi dat seama că au trecut deja vreo 12 ani de 
când încerc alături de telespectatori să înţeleg ce e cu vremea din jurul nostru şi cât de tare ne poate 
influenţa. Nu ştiu dacă la primele contacte pe care le-am avut cu prognozele meteo m-aş fi gândit că 
o să mă dedic atât de tare acestui program, nu ştiu dacă cei care mi-au dat pe mână această rubrică 
s-au gândit la rândul lor că voi face asta atâta timp, ştiu doar că am devenit din ce în ce mai interesat 
de fenomenele meteo, rubrica Vremea a fost dezvoltată cu grafică nouă, cu un soft nou şi cu 
informaţii mult mai detaliate primite de la ANM, aşa că dintr-odata totul a devenit foarte 
interesant. 

CB:  Ce a reprezentat pentru dumneavoastră trofeul EMS TV Weather Forecast?
FB: O recunoaştere a valorii minunatei echipe care stă în spatele acestei rubrici, pe care, hai să 
recunoaştem, că şi oamenii din ţara o aşteaptă în fiecare zi cu mare interes.   

CB: Cum decurg pregătirile zilnice pentru prezentarea pe post a rubricii Vremea? 
FB: Există o rutină care s-a creat în timp şi care ne permite să nu ne mai batem prea tare capul cu 
toate lucrurile legate de filmare, aici lucrurile sunt stabilite, cadrele, încadraturile, lumina, mişcarile 
de cameră, echipa de producatori care sintetizează datele primite de la ANM este esenţială în 
pregatirea zilnică a rubricii, grafica se actualizează în permanenţă, aceiaşi producători prelucreaza 
datele primite şi le transpun grafic. Toate lucrurile acestea ajung la mine, la Victor sau la Magda, 
fiecare dintre noi şi le prelucrează în felul său, iar ceea ce vedeţi dumneavoastră acasă este 
rezultatul acestui întreg proces.    
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Interviu cu...

CB: Folosiţi surse suplimentare de informare pentru prezentarea prognozei sau consideraţi 
suficient ceea ce vi se transmite pe prompter?
FB: Doar pentru informarea mea personală sau pentru a înţelege mai bine anumite fenomene în 
evoluţie mai consult comparativ câteva site-uri dedicate prognozelor meteo. Şi, în ceea ce priveşte 
prompterul, să ştiţi că nu m-am bazat niciodată prea tare pe el. 

CB: Vă uitaţi la rubricile Meteo de la posturile concurente? Care vă plac, care nu, şi de ce?
FB: Nu sunt eu cel în măsură să aprecieze într-un fel sau altul programele concurente. Atâta vreme 
cât informaţia transmisă este corectă şi prezentatorii sunt apreciaţi de public oricare rubrică meteo 
de la oricare altă televiziune este bună. 

CB:  Adesea, unele ştiri despre unele evenimente meteorologice extreme sunt prezentate cu 
tentă de senzaţional sau distorsionat faţă de informaţia de bază primită de la specialişti. Este 
acest fapt datorat goanei după audienţă cu orice preţ sau lipsei de profesionalism a jurnalistului? 
FB: Trebuie să recunoaştem că nouă, oamenilor, în general, ne place senzationalul că ne incită 
foarte tare, fenomenele meteorologice extreme, adrenalina se varsă mult mai repede când auzim 
de vreo teorie a conspiraţiei, trepidăm când auzim de vreo trepidaţie a Pământului prin cine ştie ce 
parte a lumii. Probabil că uneori se speculează nevoia asta a noastră şi lucrurile sunt prezentate 
uşor alegoric. Dacă aţi fost atenţi, aţi observat că de fiecare dat  când a fost cazul am temperat 
aceste porniri.   

CB:  Credeţi că jurnalismul ştiinţific ar trebui predat la universitate sau se învaţă din practică?
FB: Tot ce este ştiinţific pe lumea asta în acest secol XXI trebuie predat de către specialişti în cadru 
organizat. Ştiinţa a evoluat atât de tare încât riscul informării din surse fără baza academică este 
foarte mare. Sunt oameni care şi-au dedicat toată viaţa studiului unui fenomen, unei boli, unei părţi 
a unei maşinării, aşa încât sursa de informare cea mai de încredere este de la aceşti profesori şi în 
niciun caz de pe Internet. 

CB:  Cum credeţi că ar putea Societatea Meteorologică Română prin profesioniştii săi să se 
implice în formarea jurnaliştilor care diseminează informaţii meteorologice sau climatologice?
FB: Meteorologii oricum îşi fac treaba cu prisosinţă, mai cu seamă de vreo câţiva ani încoace, am 
observat că prognozele sunt mult mai bine articulate, explicate chiar fără abuz de termeni tehnici şi, 
cel mai important, cel puţin pentru o perioadă de cinci zile – o săptămână, de mare încredere. Cred 
că o colaborare în care meteorologii să se implice mai mult ar trebui cerută de jurnalişti, nu de 
meteorologi.  

CB: Vă mulţumesc pentru opiniile dumneavoastră şi, dacă doriţi, vă rog să adresaţi un mesaj 
“colegilor” d-voastră meteorologi. 
FB: În primul rând, eu mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru ca eu să pot să fac ceea ce fac şi îmi 
doresc şi vă doresc să rămâneţi mereu meteo-dependenţi. 

ă



“Zău!  Eu știu ce crede lumea că sunt?  Poţi  spune  Gianina 
Corondan este  economist.  A prezentat  Vremea...  dintr-o 
întâmplare.   În  prezent  dezvoltă  proiecte  media  pe  care 
l e  p u t e ţ i  a f l a  î n  t i m p  u t i l  d e  p e  s i t e - u l  
www.gianinacorondan.ro. Și continuă să înveţe. Cât 
trăiește”
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Geanina CORONDAN
Interviu cu...

Interviu realizat de Sorin Cheval

Gianina Corondan 
ca răspuns la solicitare de autoprezentare

SC: Putină istorie... Cum ai ajuns să prezinti Vremea la ProTv?
GC: Printr-o succesiune de întâmplări neprevăzute. Eu sosisem într-o statie TV tinerească, fără un 
nume sonor, Canal 31, și încercam alături de alti colegi energici, entuziaști să construim emisiuni 
nemaipomenite doar risipind talent.  La un moment dat cineva mai cu viziune (și anvergură de șef) 
mi-a distribuit rolul de „weather girl”. Lucrul acesta m-a intrigat, știindu-mă în afara profesiei de 
meteorolog, ba chiar am și ripostat, crezând că mă confundă cu cineva mai priceput. Dar mi s-a dat 
posibilitatea să aleg după ce văd felul în care este prezentată o astfel de productie la un canal-frate 
al Pro-Tv, Nova TV din Cehia. Softul inedit, absolut nou pe piata românească și posibilitatea de a 
integra elemente de improvizatie actoricească – m-au convins că e interesant să fac asta.  Că poate 
fi un show.
SC: Cât timp ai prezentat, în ce perioadă?
GC: Culmea, nu foarte mult. Între 1996 și 1998. 2 ani și jumătate, cam așa.
SC: Și mai multă istorie... Ai introdus și ai fost imaginea unui stil complet diferit de a prezenta 

Meteo la televizor fată de ceea ce aveau la dispozitie 
telespectatorii din 1995. De la prezentările seci, 
profesioniste din punct de vedere meteorologic, dar 
prezentate într-un limbaj de multe ori greu de înteles 
de publicul larg, s-a trecut la o emisiune în care 
prognoza vremii devenea uneori doar pretextul 
pentru un spectacol de televiziune. Cum s-a ajuns la 
această formulă?
GC: La formula asta s-a ajuns treptat. Initial a fost 
dorinta mea de a face inteligibil, chiar simpatic acel 
limbaj greu de descifrat. Cu alte cuvinte am încercat să 
ofer ceea ce aș fi vrut eu să văd. Apoi am avut acceptul, 

sprijinul lui Adrian Sîrbu, care s-a declarat pro (ha!) improvizatie și amuzament, apoi reactiile 
publicului m-au încurajat și am trecut la show-uri miniaturale, dar cu participarea tuturor, colegi și 
public.  
SC: O amintire din perioada aceea? Una plăcută, dacă se poate...
GC: Ohooo, sunt atâtea amintiri plăcute! Cum am spart gheata în zona divertismentului, de 
exemplu: am scos pantoful și am „verificat” apa Mării Negre, care era foarte rece. Momentul acela 
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Geanina CORONDAN

Interviu cu...

m-a lămurit că lumea se distrează și vrea mai multe „năzbâtii” prin intermediul acestei emisiuni. 
Telefoanele de felicitare și mesajele ne invadaseră.  Momentul când Andreea Esca mi-a adus 
cătelușa Media, cu care am prezentat și care s-a plimbat pe tot teritoriul tării iar la final s-a ușurat 
în... Marea Neagră. Momentele când eram sunată și anuntată de prieteni, de oameni diverși, că au 
obiecte interesante, animale, costumatii, nu vreau eu să le folosesc sau să fac referire în emisiune la 
ele? Momentul alegerilor, când ne-am deghizat în Iliescu și Constantinescu, Gabriela Cristea, colega 
mea și cu mine, momentele de răgaz când făceam brainstorming cu colegii. Și multe, multe.
SC: Cum arată pentru tine o emisiune ideală despre prognoza meteo?
GC: Cred că mi-ar plăcea să fie foarte firească, surprinzătoare mai presus de surprizele meteo, să fie 
într-un limbaj accesibil, poate cu sugestii inedite date de situatii regizate ca atare, să aibă bună 
dispozitie,  să fie colorată și veșnic în contact cu publicul. Stai putin, asta s-a făcut în România! Între 
1996 și 2000! Așa arată o emisiune ideală de meteo pentru mine, n-aș fi oferit publicului ceva care 
să nu mă reprezinte.  Asta-s eu. Asta nu înseamnă că nu agreez emisiunile de profil făcute de 
profesioniști care au siguranta cuvântului lor și greutatea informatiei transmise. Dar...
SC: Când vine emisiunea meteo, schimbi canalul sau ceri să se facă liniște în jur?
GC: Dacă am interes imediat – plec la mare sau zbor spre alte meleaguri – cer să se facă liniște, clar. 
Altfel nu mă agit să nu scap informatiile, astăzi e simplu să le găsești oriunde pe internet. Dacă totuși 
cineva se mișcă imprevizibil într-o astfel de emisiune, imediat ciulesc urechile și măresc pupilele. Și 
retin imediat ce a transmis printr-o astfel de punere în scenă. E un tip de memorie, spun psihologii, 
care e mai dezvoltată la anumite persoane. Memoria vizuală, memoria poveștii.
SC: Cum ti se par emisiunile de azi? Îti vine să faci comparatie cu ce făceai tu?
GC: Mi se par cumintele. Într-o zonă „safe”. E uimitor cum acum o grămadă de ani se făceau lucruri 
mai îndrăznete, mai sărite de pe fix, originale.  Deși de cele mai multe ori lăsăm în urmă încercările 
rudimentare și pionieratul caznei în orice domeniu. Și nu mă refer numai la emisiunile meteo. Chiar 
și la cele de divertisment. Nu fac comparatie, dar parcă de multe ori nu pot sta locului și îi îndemn pe 
cei din tabloul cu imagini în sinea mea ”hai că se poate, hai surprinde-mă mai presus de codul 
galben”.
SC: Ai mai vrea sa prezinti vremea la televizor?
Ha ha. Numai dacă mă convinge cineva că softul e uimitor, că posibilitatea de a improviza e la 
îndemîna mea, că...
SC: Cum va fi vremea de Crăciun? Dar de Paște?
GC: Hai, măi Sorine, că tu știi întotdeauna mai bine treburile astea. Chiar, am uitat să precizez că mi-
a fost ușor să mă joc pe ecran pentru că aveam relaxarea lucrului făcut bine din punct de vedere 
meteorologic, de ce, pentru că în echipa noastră erau niște oameni care – cu atentie, migală și 
foarte mult simt al umorului – extrăgeau profesionist  exact ce era important de transmis publicului, 
informatiile care treceau în malaxorul ludicului. Echipă forte, deh. Îmi spun uneori că îmi doresc 
echipa ideală, dar cred că visez de fapt la echipa de atunci. Ea putea să facă și soare de Crăciun și 
ninsoare de Paște.
Cred că e timpul să vorbesc cu meteorologii, ca de la afon la profesionist, să le declar public că 
simteam de multe ori că ei tresar – cel putin – fiindcă strivesc  cu entuziasmul meu toată informatia 
atent culeasă de ei, că s-ar putea ca publicul să nu mai înteleagă și să aibă nevoie de încă o emisiune, 
că de multe ori șosetele mele dungate le eclipsau frontul atmosferic. Simteam toate acestea, le 
ceream iertare în gândul meu, dar nu mă puteam abtine, ce vreti, eram dependentă de joc. Fiindcă 
am recunoscut totul acum de sărbători, ei o să uite, o să ierte și o să primească toate urările mele de 
vreme bună, cu cer încărcat de cadouri nemaipomenite de la Șeful Meteo-ului Universal, mai ales 
că de atâta timp eu sunt la dez-meteo-rizare!
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Irina DĂNILĂ

Ştiri despre vreme, zi de zi cu...

Producător general meteo Realitatea TV

Se fac aproape zece ani de televiziune şi meteorologie. Foarte puţin – ar spune un climatolog. 
Cam o treime din viaţa mea, aş spune eu. Atunci a început prima etapă – cea a învăţării celor două 
“meserii”, zi după zi, lună după lună, an după an şi nici vorbă să înceteze nici până astăzi. La început, 
pentru mine prognoza meteo însemna cu totul şi cu totul altceva. Un text actualizat zilnic pe un site, 
preluat şi “coafat” pentru un public îndepărtat, abstract. În timp am început să învăţ că prognoza meteo 
este un produs foarte complex, nicidecum un text sec - este rodul muncii unei echipe de specialişti, 
alături de “maşinile lor gânditoare”. 

La început, printre reguli de televiziune, proceduri, detalii tehnice, formate, probe, emisii live, 
înregistrări şi printr-un bombardament de termeni şi expresii proprii limbajului de televiziune, “porţia” 
de meteorologie a venit mult mai subtil. Când doamna Elena Cordoneanu s-a alăturat echipei noastre, 
au început şi lecţiile intensive. Totul a pornit de la curiozităţi, de la explicaţii pe care le ceream noi, 
“începătorii” din redacţie, în legătură cu lumea din jurul nostru. De ce s-a răcit brusc, de ce este cerul 
albastru, de ce bate vântul, de unde vine ploaia...Lecţiile doamnei Cordoneanu veneau firesc, natural, 
iar noi deveneam încă şi mai curioşi. Iar când ni s-a alăturat şi un al doilea meteorolog profesionist, 
Mihai Huştiu, provocarea învăţării de lucruri noi a devenit şi mai mare. Aşa a pornit echipa meteo a 
Realităţii TV într-o nouă aventură, din dorinţa de a transmite şi publicului – de data aceasta închipuindu-
ni-l mult mai apropiat şi mai prietenos – fascinaţia pentru mediul care ne înconjoară, printr-o emisiune 
dedicată. Emisiunea-pilot s-a numit Săptămâna de vreme şi a fost transmisă prima oară în 2005. De-
atunci, în fiecare duminică, a fost prezentă la întâlnirea cu telespectatorii Realităţii TV. Programul de 
meteo al televiziunii Realitatea TV a avut, chiar de la început, misiunea de a informa corect şi complet 
publicul în legătură cu fenomenele meteo şi felul cum afectează acestea viaţa de zi cu zi, iar confirmarea 
a venit în 2008, odată cu Premiul de Excelenţă în Comunicare al Societăţii Meteorologice Europene. 

În timp, invitaţii noştri la Săptămâna de vreme au devenit şi prietenii noştri. Mai presus de 
relaţiile contractuale dintre instituţiile pe care le reprezentam, s-a creat o relaţie bazată pe pasiunea şi 
pe interesele comune din sfera ştiinţei şi a informaţiilor de calitate. Meteorologii şi  climatologii invitaţi 
ne-au ajutat să completăm, ediţie de ediţie, un “puzzle” pe care, pe măsură ce încerci să-l faci, descoperi 
că este încă şi mai mare. Doamnele Aristiţa Busuioc, Constanţa Boroneanţ şi Roxana Bojariu, au încercat 
să ne arate puţin din “the whole picture”, în calitate de specialişti-climatologi. Am avut, însă, şi alte 
perspective, la fel de interesante şi de incitante, prezentate la Săptămâna de vreme de doamnele Elena 
Mateescu, Florinela Georgescu, Viorica Dima şi Teodora Cumpănaşu şi de domnii Dumitru Baltă, Dinu 
Mărăşoiu şi directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, domnul Ion Sandu. Ne-au fost alături 
şi mulţi alţi specialişti din domenii aparent fără legătură, dar pentru care vremea este un factor 
important de influenţă. 

De-a lungul timpului, în viaţa televiziunii Realitatea TV au urmat alte momente în care s-a 
dovedit importantă colaborarea cu Administraţia Naţională de Meteorologie. Odată cu apariţia 
sistemelor de avertizare meteo pe bază de cod de culori, introduse în România în 2005, anul în care ţara 
noastră trecea la serviciul MeteoAlarm, cele două instituţii şi-au unit forţele în efortul de a transmite 
cât mai rapid şi către cât mai mulţi români avertizările în caz de fenomene meteo periculoase.

Astăzi, Administraţia Naţională de Meteorologie, specialiştii meteorologi, climatologi, hidrologi 
şi toţi oamenii de ştiinţă pasionaţi de sănătatea mediului în care trăim, au devenit colegii noştri, 
partenerii noştri într-o luptă pentru informaţii corecte, clare, fărăă exagerări şi fără  senzaţional. Cam 
aşa arată o combinaţie de meteorologie şi televiziune într-o viaţă în care în fiecare zi vine cu o 
învăţătură.
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Diferența majoră față de toamna anului trecut a constat într-o lună septembrie și un început de 
octombrie semnificativ mai rece și mai umed. A doua parte a toamnei a fost asemnănătoare, în general 
săracă în fenomene meteorologice și cu temperaturi peste mediile multianuale. Primele manifestări ale 
iernii s-au semnalat în ultima decadă a lunii noiembrie. 

Septembrie

Stânga: abaterea temperaturii medii față de media multianuală (⁰C). Dreapta: % cantități de 
precipitații din valoarea normală. Perioada de referință 1961 – 1990. Sursa: ogimet

Excepând sudul Dobrogei, a Munteniei și sud-estul Olteniei, unde temperaturile medii au depășit cu 0,1 
... 0,7 ⁰C pe cele multianuale, vremea a fost mai rece decât în mod obișnuit. Abaterea termică s-a 
încadrat, în general, între -1,5 ... -0,1 ⁰C în restul regiunilor extracarpatice, estul și centrul Transilvaniei, 
până la -1,9 ... -1,5 ⁰C în cea mai mare parte a Banatului, Crișana și Maramureș, depășind izolat -2,0 ⁰C. 
Abaterile negative s-au datorat în principal minimelor termice înregistrate. Precipitațiile au fost 
excedentare. Doar izolat în depresiunile din estul Transilvaniei și în vestul Moldovei cantitățile 
acumulate au rămas ușor sub mediile climatologice. În jumătatea nordică a țării valorile medii 
multianuale au fost depășite cu 1 ... 200%. În restul teritoriului, cu excepția Deltei Dunării și a sudului 
Olteniei, excesul de precipitații a atins 80 ... 330%. În prima decadă a lunii cu excepția pasajelor frontale 
reci din 1 – 2, respectiv 8 septembrie, evoluția vremii a fost determinată de un anticiclon centrat asupra 
estului Peninsulei Scandinave care a antrenat un aer uscat în principal asupra zonelor din afara arcului 
carpatic. Ca urmare abaterile lunare ale presiunii parțiale a vaporilor de apă au fost cuprinse între -2,8 și 
-0,5 hPa, valorile cele mai mari s-au înregistrat în sud și sud-est. În a doua decadă circulația a devenit 
predominant zonală, iar vremea a devenit instabilă. Advecția caldă prefrontală a determinat creșterea 
temperaturii, pe 10 septembrie la Calafat s-au atins 31 ⁰C. În zilele de 12 și 13 ale lunii vremea a devenit 
deosebit de instabilă, cu precădere în jumătatea sudică a teritoriului. Sisteme convective bine 
dezvoltate au pătruns asupra Olteniei și s-au deplasat către E-NE. Au căzut ploi sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. Pe 12 septembrie între orele 19 și 20 la Roșiorii de Vede rafala maximă a 
atins 31 m/s (112 km/h).
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Imagine satelitară VIS + temperatura vârfurilor de nori: 12. 09. 16.45 (stânga), 12. 09. 18.15 
(dreapta) Sursa: topmeteo.eu

Precipitații cu caracter torențial au căzut pe arii restrânse în sudul Moldovei și nord-estul 
Munteniei. Până în dimineața zilei de 13 septembrie s-au acumulat: 147,6 l/m2 Tecuci (pluvio), 
135,6 l/m2 Tecuci (meteo), 140,5 l/m2 Grivița, 111,8 l/m2 Vlădești, 108,5 l/m2 Fărţănești. În ziua 
următoare la orele prânzului în zona localității Cataloi (Tulcea) s-a format o tornadă. 

13. 09. 11.20 imagine radar de reflectivitate. Sursa: Administrația Națională de Meteorologie. 

În ultimele zile ale lunii o zonă depresionară centrată în nord-vestul Rusiei a determinat răcirea 
vremii și precipitații însemnate cantitativ în jumătatea sudică a țării. În intervalul 30. 09. ora 9 – 01. 
10. ora 9 s-au acululat: 42,2  l/m2 Craiova, 48,8 l/m2 Buzău, 76,8 l/m2 București Băneasa, 81,2 l/m2 
Constanța, 94,0 l/m2 Călărași.
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Octombrie

Hartă sinoptică: 01. 10. 12 UTC. Sursa: Deutscher Wetterdienst

Stânga: abaterea temperaturii medii față de media multianuală (⁰C). Dreapta: % cantități de 
precipitații din valoarea normală. Perioada de referință 1961 – 1990. Sursa: ogimet

În afară de estul Dobrogei și zone restrânse din nord-vestul Munteniei și sudul Olteniei, unde s-au 
înregistrat abateri termice medii de până la -1,0 ⁰C, vremea a fost mai caldă decât în mod obișnuit, 
însă doar local în Banat, Crișana, nordul Transilvaniei să Maramureș au fost depășite cu 2,0 ⁰C 
mediile climatologice. Această distribuție a abaterilot termice s-a datorat persistenței circulației 
nord-estice în regiunile extracarpatice și valorilor mai mari ale nebulozității. Regimul pluviometric a 
fost mult mai diferențiat. Abateri negative de până la 25% s-au înregistrat în sud-vestul Olteniei, 
însă deficitul a atins valori mai mari în nordul și nord-estul teritoriului depășind 75% în județele Iași 
și Botoșani. În restul țării cantitățile de apă acumulate au fost excedentare, mediile multianuale 
fiind depășite, în general, cu 25 – 100%, local 150 – 250% în Dobrogea și pe arii restrânse în nord-
vestul Munteniei. De cele mai multe ori cantitățile de precipitații s-au acumulat în intervale scurte 
de timp. Se remarcă în acest sens ziua de 1 octombrie pentru regiunile sud-estice și 17 octombrie 
pentru județul Argeș. 
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Cantități de precipitații acumulate în intervalul 01. 10. ora 9 – 02. 10. ora 9 (30. 09. ora 9 – 02. 10. ora 
9) în l/m2: Călărași 20,2 (114,2); Constanța 62,0 (143,2); București Băneasa 18,4 (95,2); Buzău 37,4 
(86,2); Râmnicu Vâlcea 26,2 (70,4); Craiova 16,8 (56,8); Drobeta Turnu Severin 10,4 (48,4); Roșiori de 
Vede 26,0 (52,2); Tulcea 38,0 (61,1); Galați 44,4 (62,4). Ploile au fost însoțite cu intensificări ale 
vântului din sector E-NE în Dobrogea, extremitate sudică a Moldovei, Muntenia și estul Olteniei. Pe 1 
octombrie viteza maximă la rafală exprimată a atins: 16 m/s Galați și Tulcea, 17 m/s Roșiori de Vede 
și Hârșova, 19 m/s Călărași, 21 m/s București Băneasa, 22 m/s Buzău, 23 m/s Slobozia și Gorgova, 24 
m/s Medgidia, Hârșova și Râmnicu Sărat, 28 m/s Corugea și Sulina. (1 m/s = 3,6 km/h). Vremea s-a 
răcit accentuat. Pe 1 octombrie la ora 21 stratul de zăpadă măsura: Țarcu 2 cm, Călimani Retitiș 4 
cm, Ceahlău 11 cm, Întorsura Buzăului 11 cm, Vârfu Omu 18 cm, Penteleu 15 cm, Bisoca 18 cm, 
Fundata 17 cm, Predeal 13 cm, Sinaia 1500 3 cm, Bucin 7 cm, Brașov 4 cm, Păltiniș 6 cm, Lăcăuți 37 
cm, Bâlea Lac 6 cm. În diminețile de 3, 4 și 5 octombrie s-au înregistrat temperaturile minime cele 
mai scăzute ale lunii la majoritatea stațiilor meteorologice, în centru, nord și nord-vest izolat valorile 
termice au coborât ușor sub 0 ⁰C. Restul primei decade a fost săracă în fenomene meterologice ca 
urmare a formării unui anticiclon asupra Ucrainei care spre sfârșitul intervalului s-a retras către est.

În a doua decadă vremea a fost temporar instabilă. Țara a fost traversată de mai multe fronturi 
atmosferice cu traiectorii vest-est. S-au semnalat fenomene convective care s-au manifestat prin 
ploi locale sub formă de averse. În 15 noiembrie au fost afectate mai ales județele Hunedoara, Alba și 
Sibiu, iar în ziua de 16 și 17 zonele subcarpatice din sud. La Pitești până la 17. 11. ora 9, în 24 de ore s-
au acumulat 65 l/m2 din care 47 l/m2 între orele 0 și 3. 

Ultima decadă a lunii octombrie a fost dominată de o circulație sud-sud-vestică. Vremea a fost caldă, 
mai ales în jumătatea vestică a țării. Câteva temperaturi maxime înregistrate în această perioadă: 
26, 4 ⁰C Calafat (21. 10.), 27,2 ⁰C Oravița (24. 10.), 26,4 ⁰C Sibiu (24. 10.), 26,0 ⁰C Caransebeș (25. 
10.),  26,3 ⁰C Băile Herculane (29. 10). În noaptea zilei de 24 octombrie la Șiria (jud. Arad) 
temperatura nu a coborât sub 18,5 ⁰C.

Noiembrie

Stânga: abaterea temperaturii medii față de media multianuală (⁰C). Dreapta: % cantități de 
precipitații din valoarea normală. Perioada de referință 1961 – 1990. Sursa: ogimet
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Noiembrie a fost mai caldă decât în mod obișnuit în toată țara cu abateri ale temperaturilori situate 
în general între 2,0 și 4,0 ⁰C. Regimul pluviometric a fost ușor excedentar în sud-vest, centru și nord-
est, însă numai pe arii restrânse s-a depășit dublui normei climatologice.

Pe fondul unei circulații predominant sud-vestice prima în prima decadă a lunii vremea a fost caldă și 
predominant frumoasă exceptând intervalele 3 – 4 și 6 – 7 noiembrie. Se remarcă ziua de 5 
noiembrie cu temperaturile maxime peste mediile multianuale în mai multe zone ale țării: Suceava 
21,1 ⁰C; Stânca Costești 21,2 ⁰C; Craiova 22,6 ⁰C; București Afumați 22,7 ⁰C; București Băneasa 23,0 
⁰C; Iași 23,0 ⁰C; Rădăuți 23,3 ⁰C; Râmnicu Vâlcea 23,7 ⁰C; Botoșani 23,8 ⁰C; Călărași 23,9 ⁰C: 
București Filaret 24,1 ⁰C; Giurgiu 24,8 ⁰C; Turnu Măgurele 25,2 ⁰C; Zimnicea 26,5 ⁰C; Bechet 26,6 ⁰C. 
În vestul țării și minimele termice au fost neobișnuit de ridicate: Holod 13,4 ⁰C; Timișoara 13,7 ⁰C; 
Șiria 15,1 ⁰C; Dumbrăvița de Codru 15,4 ⁰C; Oravița 18,2 ⁰C. 

În perioada 10 – 14 noiembrie fronturile aferente acestui ciclon mediteranean au determinat o 
vreme instabilă în România. În seara zilei de 10 în sud-vest s-au produs fenomene convective 
neobișnuit de intense pentru ultima lună a toamnei. Au căzut averse însoțite de descărcări electrice 
și izolat căderi de grindină.

10. 11. 20.05: descărcări electrice în ultimele 2 ore (stânga). Sursa: Blitzortung. Grindină căzută 
între Voiteg și Jebel (Timiș) (dreapta). Foto: Liviu Oană

Ultima parte a decadei a doua a adus o vreme uscată și în general caldă. În ziua de 20 temperaturile 
maxime au atins 17,6 ⁰C la Arad, 18,1 ⁰C la Borod (Bihor), 18,5 ⁰C la Vărădia de Mureș și 19,0 ⁰C la 
Gurahonț.   
Ciclonul mediteranean format în 22 noiembrie asupra Golfului Genova a ajuns în sudul țării în 
noaptea zilei de 25, la orele prânzului fiind centrat deja asupra Ucrainei. În ziua următoare pe flancul 
estic al anticiclonului Azoric vântul s-a intensificat în regiunile sud-estice. Ninsorile au fost însemnate 
cantitativ în jumătatea vestică a Câmpiei Române și în zonele montane. În seara zilei se 27 și în 
dimineața zilei următoare grosimea stratului de zăpadă a atins: 45 cm Bâlea Lac, 36 cm Parâng, 35 
cm Păltiniș, 24 cm Alexandria și Stolnici, 23 cm Craiova, Caracal și Zimnicea, 12 cm București Filaret, 
9 cm București Băneasa, 2 cm București Afumați.
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 În Muntenia temporar s-a semnalat viscol slab sau moderat, inclusiv în zona capitalei (ralafa 
maximă la București Băneasa 16 m/s). În ultimele 3 dimineți temperaturile minime au atins sau au 
coborât ușor sub pragul gerului în depresiunile din estul Transilvaniei și local în Oltenia și Muntenia. 
28. 11.: -11,0 ⁰C Miercurea Ciuc, -10,0 Poiana Stampei (jud. Suceava) și Toplița; 29. 11.: -9,4 ⁰C 
Miercurea Ciuc; 30. 11.: -10,8 ⁰C Zimnicea, -10,2 ⁰C Alexandria, -9,9 ⁰C Caracal.  

25. 11. ora 14. (Hartă ESTOFEX prelucrată)

București, 26. 11. Foto: Gabriel Ticheru
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Se apropie solstiţiul de iarnă, deci începe iarna astronomică, când soarele, la latitudinea 
României, în jur de de 450, are la zenit cea mai mică înălţime deasupra orizontului, de circa 210, 
răsare la SE şi apune la SV, astfel încât durata zilei este de aproximativ 9 ore, iar durata nopţii, de 15 
ore.

Iarna meteorologică începe teoretic la 1 decembrie şi durează circa trei luni la altitudini mai 
mici şi 4-5 luni, cu cât altitudinea este mai mare, „vârful” iernii fiind în ianuarie la câmpie şi dealuri şi 
februarie, în munţii înalţi. Sunt lucruri cunoscute în general de toată lumea, aşa cum sunt cunoscute 
şi caracteristicile sezonului rece: frig, îngheţ, uneori polei, zăpadă, ziua scurtă şi cerul mohorât, 
umezeală mare, vânt, uneori viscol. Cum ne adaptăm la schimbarea vremii, după ce am beneficiat 
de vara, uneori prea caldă, dar în general convenabilă, sub aspectul deplasărilor, al hainelor  subţiri 
şi comode, al economiei la întreţinere etc. şi de toamna, uneori ploioasă, dar de multe ori atât de 
frumoasă?

Chinezii au un proverb care spune: de căldură suferă toţi la fel, de frig, după îmbrăcăminte... 
Da, iarna este un anotimp care aduce peisajul alb, imaculat al zăpezii proaspăt căzute, „sărbătorile 
de iarnă”, cum se spunea în deceniile trecute, cu brad împodobit, colinde, sunet argintiu de clopoţei 
şi care oferă tinerilor plăcerea sporturilor de iarnă... dar care aduce grija şi suferinţa în casele unde 
confortul termic dispare, datorită cheltuielilor prea mari pentru încălzire...

Deci cum ne adaptăm sezonului rece?

Vom începe prin a ne reaminti o proprietate importantă a organismului uman, anume 
homeostazia, capacitatea organismului de a-şi păstra caracteristicile (vizibile în analizele medicale) 
nemodificate, în anumite condiţii favorabile vieţii şi, în cazul care ne interesează, homeotermia, 
respectiv temperatura corpului constantă, între anumite limite. Temperatura corpului uman este de 
obicei mai ridicată decât temperatura mediului, dar variabilă, mai ridicată în interiorul organismului 
(până aproape de 380C – temperatura ficatului), 370C  sub limbă sau în rect, 36-36,50C în axilă,  şi 
mai scăzută la extremităţi, 28-310C, la mâini şi la picioare. Ritmul biologic al temperaturii prezintă o 
variaţie zilnică, de 0,1-0,50C cu un maxim după amiaza şi un minim dimineaţa (motiv pentru care, în 
perioadele de boală, temperatura se ia mai ales seara).

Dacă umezeala este mai mare, senzaţia de frig este  mai mare, decît atunci când aerul este 
uscat, de asemenea mişcările aerului, la temperaturi ambientale relativ mai scăzute, produc 
inconfort şi scăderea temperaturii corpului, cu o diferenţă mai mare între diferitele părţi ale 
corpului, picioarele, mâinile şi nasul fiind cele care îngheaţă primele. 
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Îmbrăcămintea influenţează puternic termoreglarea, în funcţie de model, grosimea şi 
culoarea ţesăturii, compoziţia şi structura fibrei. Termoreglarea depinde şi de vârstă. Ca şi la 
inconfortul prin căldură, la copii reglarea temperaturii este încă defectuoasă, mai ales în primii ani 
de viaţă. În tratatele de biometeorologie se dă ca exemplu scăderea temperaturii corpului unui 
sugar la deplasarea dintr-o cameră încălzită, în altă cameră încălzită, trecând printr-un culoar rece. 
Este interesant că poporul are instinctiv noţiunea adaptării şi antrenării la frig. Unii călători străini 
care au străbătut satele ţărilor române în Evul Mediu, de exemplu Marco Bandini, notează ca un 
lucru ieşit din comun faptul că ţăranii îşi frecau copiii cu zăpadă ca să-i întărească, iar Paul de Alep 
povesteşte despre  ritualul Bobotezii, spargerea gheţii şi cufundarea tinerilor în apa rece pentru 
luarea crucii. La vârstnici, temperatura corpului este mai scăzută, reactivitatea vasculară fiind mai 
slabă, odată cu îmbătrânirea corpului, ceea ce determină o senzaţie de frig aproape permanentă şi 
este cunoscut faptul că la ţară bătrânilor le place să stea pe cuptor...

Subiecţii cu diferite afecţiuni, de pildă reumatism, astm, cardiopatie ischemică prezintă în 
general o capacitate termoreglatoare inadecvată. Frigul influenţează sistemul nervos periferic, care 
determină vasoconstricţie periferică şi produce răcirea în primul rând a extremităţilor, dar şi  
sistemul nervos central care, la rândul său,  şi împreună cu glandele cu secreţie internă, 
influenţează temperatura internă, activitatea musculară, creşterea oxigenării musculare, dar şi 
diureza la frig. 

Organismul se apără şi se adaptează la stresul la rece prin declanşarea de mecanisme de 
creştere a cantităţii de căldură în organism şi prin diminuarea pierderilor radiative. Există mai multe 
mijloacele de creştere a căldurii interne printre care amintim:

Ø intensificarea  arderilor metabolice, prin contracţii involuntare ale muşchilor striaţi 
(ceea ce noi resimţim prin frison),

Ø utilizarea de  proteine alimentare, pentru o termoreglare chimică, fapt care explică

Ø meniul preponderent carnivor al popoarelor nordice, comparativ cu dieta 
mediteraneană, bazată pe legume şi fructe.

De asemenea, adaptarea la stresul la frig se face şi prin diminuarea pierderilor de căldură în mediul 
extern prin:  

Ø vasoconstricţie şi  prin concentrarea sângelui, apa trecând în ţesuturile organelor

Ø reducerea suprafeţei de iradiere, prin ghemuirea corpului

Ø veşminte calde, lână, blană, eventual impermeabile sau care protejează de vânt

Ø mişcare fizică pentru activarea circulaţiei sângelui.
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Se admite, în general că omul este mai rezistent la hipotermie decât la hipertermie. Totuşi în 
condiţii îndelungate de temperatură scăzută, de multe ori asociate cu umezeală mare şi/sau 
dinamică atmosferică accentuată, temperatura corpului uman scade treptat sub valorile normale, 
întâi, cum am spus în zonele periferice, apoi şi în interior. La o temperatură interioară sub 240C, 
mecanismul de reglare a temperaturii corpului încetează şi acesta începe să piardă căldură ca un 
corp fără viaţă, până la egalarea temperaturii sale cu cea a mediului. La acest nivel, procesul este de 
obicei ireversibil şi prognosticul sumbru. 

Frigul provoacă degerături, acroasfixie (temperatură scăzută şi cianoză a mâinilor şi 
picioarelor), urticarie a frigore, paralizii faciale sau radiale, nevrite (boală inflamatoare a nervilor 
periferici), nevralgii, nefrite, maladii infecţioase.

Cercetătorii au stabilit un calendar sezonier al bolilor. Din antichitate se ştie că în perioada 
rece a anului predomină şi se agravează  bolile aparatului respirator, pneumonia, bronşita, sunt 
frecvente epidemiile de gripă se agravează simptomele la bolile de inimă, se înregistrează atacuri 
cerebrale şi se agravează cancerul.  

 Cercetătorul japonez Masako Momyana prezintă un indice de mortalitate sezonieră, pe  
perioada 1906-1961, care evidenţiază valori maxime  iarna, cu variaţii locale, în funcţie de condiţiile 
geografice şi de adaptarea locuitorilor la o clima mai rece sau mai caldă. Astfel de pildă maximul 
indicelui de mortalitate  apare în Finlanda la o temperatură medie de -80C, în Germania, la 00C,  în 
timp ce în Italia este prezent la o temperatură de +80C. 

Cercetătorul danez S.W. Tromp (1980) prezintă influenţa vremii asupra caracteristicilor 
sângelui. De exemplu, în perioadele reci creşte numărul de leucocite, de eozinofile (responsabile de 
răspunsul imunitar contra infecţiilor), timpul de sângerare după tratament anticoagulant, dar scade 
viteza de sedimentare globulară, scade calciul, fosforul, magneziul, iodul etc. De asemenea, sunt 
prezentate şi modificările asupra unor funcţii fiziologice: creşte diureza, creşte funcţia tiroidiană, 
putând provoca hipertiroidie pasageră, creşte presiunea arterială diastolică, aciditatea gastrică, 
diminuează metabolismul, dar creşte glicemia, necesitând insulină mai multă la diabetici.

Investigaţiile au dus la unele concluzii preliminare referitoare la faptul că frigul este 
principalul parametru susceptibil de a explica frecvenţa mai mare a mortalităţii coronariene în 
regiunile şi perioadele reci ale anului, faţă de oricare alte cauze, cum ar fi starea socială (şomaj, tip 
de muncă, locuinţă etc.) la care se adaugă antecedente patologice, regim de viaţă, obiceiuri 
alimentare, legate de altfel de hiperlipidemii, metabolismul grăsimilor modificându-se cu 
expunerea la frig, ca şi tensiunea arterială şi constituenţii plasmei, în diverşi hormoni aşa-numiţi de 
stres (cortisol, adrenalină şi noradrenalină).
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Un studiu efectuat în Institutul de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare 
Medicală, pe o perioadă de 5 ani (1978-1982), asupra deceselor prin infarct de miocard în Bucureşti 
a evidenţiat un maxim de peste 130 de cazuri în luna ianuarie, faţă de un minim de 80 cazuri în iulie, 
numărul de  decese fiind cu aproximativ 25 de cazuri  mai mare la bărbaţi faţă de femei (85 faţă de 
50) în ianuarie. Aceste date corespund cu datele oferite de cercetătorul francez J. P. Besancenot 
(1986) pentru zona subtropicală, temperată şi rece din Europa.

Evident că starea vremii agravează sau ameliorează starea de sănătate a populaţiei.  
Circulaţia atmosferică din direcţia nord sau nord-est antrenează mase foarte reci şi eventual uscate 
și va determina anumite simptome de boală, diferite faţă de o circulaţie vestică ce va antrena mase 
de aer relativ mai calde, dar mai umede. Cu atât mai mult, întâlnirea a două mase de aer opuse, cu 
caracteristici contrastante care va produce viscol, cum se întâmplă de obicei în sudul Moldovei şi 
Bărăgan, va determina şi un stres bioclimatic puternic, cu  efecte nu numai asupra transportului, din 
pricina  înzăpezirilor  ci şi asupra stării de sănătate a locuitorilor, chiar dacă aceştia nu ar fi expuşi 
direct viscolului, fapt explicabil în asociaţie cu variaţiile importante ale presiunii atmosferice 
produse în timp scurt. 

Poleiul, pe străzile marilor oraşe, dar şi pe şosele, ceaţa pe drumuri sau la munte, pentru 
amatorii de excursii, pe timp de iarnă, alături de avalanşe, constituie tot atâtea motive care pot 
determina accidente, chiar la oameni tineri şi sănătoşi, sau exacerbarea unor boli mai vechi. Iată 
încă un motiv pentru  o prognoză meteo-medicale, cât mai eficientă, alături de prognoza 
meteorologică obişnuită.

Da, perioada rece a anului este în general perioada cea mai stresantă pentru organismul 
uman, cu consecinţe dintre cele mai deosebite atât pentru individ, cât şi pentru societate. Istoricii 
vorbesc despre ierni care au schimbat cursul istoriei. Dintr-un număr foarte mare de exemple vom 
da doar câteva, care ne pot da o idee despre importanţa biometeorologică a anotimpului de iarnă. 

Una din „marile ierni” cunoscute în istorie şi prima bine documentată anume 763-764, arată 
că în Europa occidentală  „măslinii şi smochinii au murit, seminţele au îngheţat în sol, a urmat o 
foamete oribilă care făcu să piară o mulţime de oameni”.(C. Easton, 1928), iar în Est, Ch. Le Beau 
(1824) preluând, notaţiile istoricului bizantin Teofan, vorbeşte de faptul că „timp de patru luni 
Pontul Euxin îngheţă până la adâncimea  de 45 de picioare (15 m – n.n.), până la mai mult de treizeci 
de leghe (15 km – n.n.) de maluri”, astfel că se trecea cu piciorul din Bizanţ în Tracia, până  în martie, 
când gheaţa a început să se spargă şi sloiurile au ajuns până în Marea Egee, iar vara următoare a 
urmat o secetă teribilă, cu grele urmări pentru populaţie. 
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După câteva secole cu alternanţe de ierni aspre sau mai blânde, a urmat Micul Optim 
Climatic, când iernile grele au fost mai puţine, sub 10 pe secol, apoi Mica Eră Glaciară, în care iernile 
aspre au fost mai frecvente, între 25 şi 30 pe secol, şi între care s-au evidenţiat „marile ierni” 1408, 
1544, 1595, 1608, 1684, 1709 (când, după cum spune Saint-Simon, s-au spart sticlele coţinând 
lichiorurile cele mai spirtoase, în apartamentele palatului Versailles), 1784, 1789. In aceste perioade 
toate fluviile Europei au îngheţat mai multe luni, de asemenea Marea Neagră, au pierit măslinii, viţa 
de vie, citricele din sudul Europei, cu atât mai mult s-au distrus recoltele de pe tot continentul, au 
murit nenumăraţi oameni pe drumuri sau chiar în casele lor, de frig  şi de foame. Unii istorici pun pe 
seama iernilor grele din perioada 1784-1789, şi a lipsurilor, evident alături de alte cauze, izbucnirea 
revoluţiei franceze.

Dar probabil că cel mai cunoscut exemplu al iernilor care au schimbat cursul istoriei este 
legat de „generalul iarnă” (Pascal Acot), care a determinat, alături de alte cauze,  evoluţia celor două 
mari războaie împotriva Rusiei (respectiv a Uniunii Sovietice). Este vorba întâi de campania lui 
Napoleon, care a pornit spre est în iunie 1812 şi a ajuns la Moscova la sfârşitul toamnei, iar iarna 
timpurie şi grea care s-a instalat a făcut ca din cei 600 000 de ostaşi să se întoarcă acasă 30 000 (după 
Istoria lumii în date, 1972). Al doilea eveniment istoric exemplificat a fost bătălia Stalingradului, 
desfăşurată în geroasa iarnă 1942 - 1943, când la 2 februarie 1943, armata germană a capitulat şi 
practic războiul a fost pierdut. 

Ne-am putea întreba, cum s-ar fi desfăşurat evenimentele din România de la sfîrşitul lunii 
decembrie 1989, dacă în locul iernii senine, calde, cu aspect primăvăratic, ar fi fost un viscol ca cel 
din 1954 sau un ger ca cel din 1963? Istoricii nu admit scrierea istoriei cu „dacă”, dar este evident că, 
în unele cazuri, vremea, şi îndeosebi iarna, chiar dacă nu este cauza principală a desfăşurării unor 
evenimente majore, poate fi, alături de alte cauze de natură socială, politică etc., un factor de 
declanşare şi evoluţie a acestora. 

Aşadar, revenind la problema biostresului din sezonul rece, putem spune şi noi, cum spune 
poporul „că îşi face iarna car şi vara sanie”. Antrenamentul la rece se face treptat, în timp, după cum 
arată medicul canadian Hans Selye care s-a ocupat de problema stresului şi a adaptării. Procesul 
acesta se numeşte „obişnuinţă”, şi este invers celui numit „domesticaţie”, respectiv  neadaptarea la 
condiţiile exterioare. Pe acesta îl vedem uşor la copiii care ies iarna afară cu trei căciuliţe pe cap, sau 
la persoanele care fac „criză” în tren, dacă cineva deschide geamul în compartiment, căci se face 
„curent”. Oricum, se recomandă duşuri răcoroase, începând încă din vară, aerisirea camerelor „în 
curent”, o temperatură la limita inferioară de confort termic, cu variaţii termice între încăperi, 
pentru a stimula termoreglarea.

Evident, persoanele cu probleme de sănătate se vor adapta în mod corespunzător, fără a 
amplifica stresul termic, care ar putea exacerba aceste probleme. Apoi vom aştepta primăvara, 
anotimpul speranţelor şi al reînvierii...
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BIOMETEOROLOGIA SEZONULUI RECE 
                                       
                                     Dr. Elena Teodoreanu
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Am putea începe cu două poezii ale clasicilor noştri pe care le-am învăţat şi analizat în primii ani de 
şcoală:

Iarna  de Vasile Alecsandri

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.
.......................................... dacă doriţi să recitiţi toată poezia vizitaţi pagina
http://www.vasilealecsandri.eu/opere/poezii/iarna.html

Iarna...altfel Începând cu acest număr dorim să vă prezentăm o 
nouă rubrică în care “obiectul muncii” noastre, a 
meteorologilor, este prezentat dintr-o perspectivă 
artistică, fie ea a unui pictor, poet, filosof sau 
muzician. Mă refer aici la natura înconjurătoare pe 
care noi, meteorologii, o observăm, o evaluăm şi o 
prognozăm cu mijloacele specifice ştiinţei.

 Dr. Constanţa Boroneanţ

Iarna  pe  uliţă  de George Coşbuc

A-nceput de ieri să cadă

Câte-un fulg, acum a stat,

Norii s-au mai răzbunat

Spre apus, dar stau grămadă

Peste sat.

Nu e soare, dar e bine,

Şi pe râu e numai fum.

Vântu-i liniştit acum,

Dar năvalnic vuiet vine

De pe drum.

……………… dacă doriṭi să recitiţi toată poezia vizitaţi pagina

 http://www.georgecosbuc.eu/opere/poezii/iarna_pe_ulita.html
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Adeseori, condiţiile meteorologice din timpul iernii erau comparate cu provocări cărora oamenii 
trebuie să le facă faţă în lupta cu atrocitaţile naturii, ale relaţiilor cu semenii sau cu propriile stării 
conflictuale. Perspectiva apropierii primăverii şi a verii este asociată, de cele mai multe ori, cu o rază 
de speranţă. 

Suflă, suflă cu putere, tu, vânt de iarnă,

La fel de rece precum a oamenilor nerecunoştiinţă.

William Shakespeare

Antistenes spune că, în unele regiuni îndepărtate, frigul este atât de atroce încât cuvintele îngheaţă 
imediat cum sunt pronunţate, şi au nevoie de oarece timp pentru a fi dezgheţate de căldură şi a 
putea fi auzite. În acest fel, se poate întampla ca unele cuvinte rostite în vreme de iarnă să fie 
percepute abia atunci când vine vara.

Plutarh

În mijlocul iernilor îngheţate am învăţat că există în mine o vară fără putinţă de învins.

Albert Camus

Iarna este modul naturii de a spune: Înalţă-ţi spiritul!

Robert Byrne

Hei, vântule, dacă iarna a venit, înseamna că primavara nu este departe.

Percy Bysshe Shelley

Îmi plac aceste zile reci, cenuşii de iarnă. Astfel de zile îţi permit să îţi savurezi o autentică stare de 
melancolie.

Bill Watterson

Iarna sunt tradiţionalist fiindcă port căciulă, vara sunt paradoxal fiindcă umblu cu capul gol, 
primăvara sunt socialist din cauza naturii, toamna sunt burghez din cauza umbrelei.

Grigore Moisil

Să ne îndereptăm acum atenţia în domeniul artelor vizuale şi să ne oprim la unul dintre tablourile lui 
Pieter Bruegel cel Bătrân (1525-1569), pictor flamand din perioada renascentistă. În 1565, Niclaes 
Jonghelinck, un client bogat din Anvers îi comandă lui Bruegel o serie de picturi pentru fiecare lună a 
anului. Dintre aceste tablouri cu tematică asociată obiceiurilor tradiţionale fiecărei luni ale anului au 
supravieţuit doar cinci. Unul dintre cele mai cunoscute din acest ciclu este “Vânătorii în zăpadă” 
(The Hunters in the Snow), este executat în ulei pe lemn şi se află în colecţia Kunsthistorisches 
Museum din Viena. 
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Pictura prezintă o 
scenă de iarnă, în care 
trei vânători se întorc 
dintr-o expediție de 
vânătoare însoțiți de 
câinii lor. Se pare că 
recolta nu a fost prea 
b u n ă .  Vâ n ă t o r i i ,  
obosiţi, păşesc cu greu 
urmaţi de câinii lor 
jerpeliţi ce par fără 
vlagă. Un vânător cară 
în spinare o vulpe 
amărâtă, care pare să 
f ie unica prada a 
a c e ste i  ex p e d i ţ i i .  
Atmosfera generală 
este cea a unei zile 
geroase de iarnă, cu cer 
acoperit, copacii cu 
ramurile dezgolite de 

frunze. Se pare că Brueghel  a fost „inspirat” pentru tabloul său de iarna neobişnuit de severă din 
1565 care a  fost de multe ori citată ca fiind debutul unei perioadei climatice cunoscute sub 
denumirea de Mica Eră Glaciară (1550-1850).

P e n t r u  c o m e n t a r i i  m a i  d e t a l i a t e  r e l a t i v  l a  a c e s t  t a b l o u  p u t e ţ i  v i z i t a  
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunters_in_the_Snow  unde puteţi urmări şi un comentariu 
video http://www.youtube.com/watch?v=Pj3HdzOR2pY

Anotimpurile au fost subiect de inspiraţie şi pentru compozitori. Antonio Vivaldi (1678-1741) 
compune în 1723 un ciclu de patru concerte pentru vioară şi orchestră intitulat Anotimpurile (Le 
quattro stagioni) care devin cele mai cunoscute dintre lucrările sale şi, poate, cele mai populare 
piese din repertoriul muzicii clasice. Fiecare dintre aceste concerte care poartă denumirea unui 
anotimp, este organizat în trei părţi, are o textură muzicală diferită, sugerând caracteristici ale unor 
anumite fenomene meteorologice din anotimpul respectiv. Asfel, “Iarna” este presărat cu note de 
“pizzicato” pentru instrumentele de coarde din registrul înalt, sugerând o ploaie cu cristale de 
gheaţă.  

Este imposibil să exemplificăm aici ceea ce am prezentat mai sus fără ajutorul d-voastră. Dacă v-am 
stârnit puţin interesul, vă invităm la un click pentru a descoperi o înregistrare live a lui Nigel Kennedy 
cu English Chamber Orchestra. CD-ul înregistrat de Nigel Kennedy în 1989 cu această orchestră s-a 
vândut în peste două milioane de exemplare fiind considerat cel mai bine vândut CD de muzică 
clasică. 
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Nigel Kennedy, Vivaldi - Winter 
http://www.youtube.com/watch?v=RkuGtF4T9vI

Un alt compozitor care, inspirat de Vivaldi, a abordat tema anotimpurilor este Astor Piazzolla (1921-
1992). Piazzolla este compozitorul argentinian care a revoluṭionat tagoul tradiţional dându-i valenţe 
de jazz şi muzică clasică. Între 1965 şi 1970, Piazzolla compune ciclul Patru anotimpuri în Buenous 
Aires (Estaciones Porteñas). Sunt patru compoziţii de tago scrise pentru cvintetul său de vioară, 
pian, chitară electrică, chitară bass şi bandoneon.   

Dacă doriţi, puteţi să ascultaţi o înregistrare live din 1985 cu Iarna în Buenos Aires în interpretarea 
cvintetului Piazzolla cu compozitorul la bandoneon la linkul de mai jos. 

Astor Piazzola - Invierno Porteño
http://www.youtube.com/watch?v=9arbQmGLmSc

Nici pe meleagurile autohtone, un sunt puṭine cȃntecele inspirate de iarnă.  

Prognoză – compoziṭia lui Valeriu Sterian
piesă produsă de Roton în 1998, prezentă și pe compilația „Stele pe zăpadă”, 2000.

Da, se anunṭă o iarnă de groază
Cei de la Meteo spun că va fi friguroasă
Semnele spun că ar putea fi de groază
Iarnă va fi oricum dar cui ȋi mai pasă.

Da, se anunṭă o iarnă fioroasă
Nu se zvoneṣte ci chiar se prognozează
O iarnă grea la vȃrf ṣi la bază
Ceva ȋmi spune ȋnsă că nici nu mai contează

... continuarea, aici: https://www.youtube.com/watch?v=mgUHrUr-orE

Nicu Alifantis - Ninge în decemvrie – pe versuri de George Bacovia
http://www.youtube.com/watch?v=0qjyXz-jSOA

Nicu Alifantis - Cântec de iarnă 
http://www.youtube.com/watch?v=iBjrnBRlSHQ

Iarna, dar în special în aceste zile când aşteptăm Crăciunul şi Anul Nou, colindele ne fac mai 
frumoase aceste sărbători, mai ales atunci când sunt ascultate la gura sobei cu familia şi prietenii, 
oricât de straşnic ar fi gerul de-afară. 
Vă invit să vă delectaţi cu colinde româneşti în interpretarea Angelei Gheorghiu şi a Corului Madrigal
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Angela Gheorghiu -  O, ce veste minunata -Album colinde 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=v7JrHUmGhfo

Romanian Christmas carol - Madrigal-Colinde romaneşti 
http://www.youtube.com/watch?v=scegSuuBUic&list=RDGkFmA_2daCc

Să aveți un  An Nou cu sănătate şi împliniri !

La mulți ani!



Dictionar meteorologic,
realizat de Dr. Constanţa Boroneanţ
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Cantitate de precipitaţii (En. precipitation amount; Fr. quantité de précipitations; Es. cantidad de 
precipitación) – Reprezintă grosimea stratului de apă exprimată în mm sau l/m2 provenit din 
precipitaţiile lichide sau solide căzute într-un anumit interval de timp (24, 48 ore, 1 luna, etc.). Un 
strat de precipitaţii de 1 mm corespunde unei cantităţi de apă de un litru repartizată uniform pe o 
suprafaţă de 1 m2. Cantitatea de precipitaţii se măsoară cu pluviometrul sau pluviograful. 

Ceaţă (En. fog; Fr. brouillard; Es. niebla) – Un ansamblu noros cu baza la suprafaţa Pământului 
alcătuit din picături foarte mici de apă sau cristale de gheaţă, în cazul unor condiţii de temperatură 
foarte scăzută, aflate în suspensie în atmosferă. Ceaţa reduce, în general, vizibilitatea orizontală, la 
mai puţin de 1 km. Se formează în general în condiţii de calm sau vânt slab.

Centru de prevedere (de prognoze) meteorologică (En. weather forecasting center; Fr. centre de 
prévisions météorologiques; Es. centro de predicción del tiempo) – Unitate teritorială unde se 
colectează datele meteorologice, se întocmesc hărţi sinoptice şi se elaborează prognoze 
meteorologice.

Chiciură (En. rime; Fr. givre blanc; Es. escarcha blanca) – Depunere opacă sub formă de cristale de 
gheaţă, albe, fărîmicioase, asemănătoare cu zăpada, care se formează cu precădere pe ramuri de 
copaci, pe conductori, pe colţurile şi muchiile obiectelor, de obicei pe timp geros, în prezenţa ceţii şi 
a vîntului slab.

Ciclon, depresiune (En. cyclone; Fr. cyclone; Es. ciclón) – 1) Un sistem atmosferic de presiune 
scăzută în care circulaţia maselor de aer se face în jurul centrului în sens invers acelor de ceasornic 
în emisfera nordică şi în sensul acelor de ceasornic în emisfera sudică. Datorită circulaţiei aerului 
către centrul ciclonului, în partea sa centrală domină mişcările ascendente. Faţă de anticicloni, 
ciclonii determină un timp în general închis, cu precipitaţii şi vînturi intense. 2) Furtună tropicală 
violentă care se formează în special în sud-vestul Oceanului Pacific sau în Oceanul Indian.

Circulaţia generală a atmosferei (En. general circulation of the atmosphere; Fr. circulation générale 
de l'atmosphère; Es. circulación general de la atmósfera) – Sisteme de presiune şi vânturi la scară 
planetară care persistă de-a lungul anului sau au o recurenţă sezonieră. Aceste sisteme de vânturi 
transportă căldura dinspre tropice spre latitudini polare, menţinând astfel configuraţiile actuale ale 
temeraturii la nivel global. Circulaţia generală a atmosferei este, în linii mari, legată de apariţia şi de 
deplasarea ciclonilor şi anticiclonilor din care cauză are un caracter complex şi schimbător. Este 
rezultatul bilanţului radiativ neomogen de la diferitele latitudini pe uscat şi pe oceane iar 
mecanismul acesteia se complică datorită influenţei frecării şi a rotaţiei Pămîntului asupra 
curenţilor de aer şi ca urmare a formării de unde şi turbionare.
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Climatologie (En. climatology; Fr. climatologie; Es. climatología) – Ramură a ştiinţelor atmosferice 
care se ocupă cu descrierea climei diferitelor regiuni ale globului pămîntesc, clasificarea şi 
răspîndirea acestora în legătură cu procesele genetice şi factorii geografici, analizează cauzele şi 
consecinţele practice ale variabilităţii şi schimbărilor climatice. Climatologia tratează aceleaşi 
procese atmosferice ca şi meteorologia dar caută să identifice influenţele şi schimbările pe termen 
lung datorită circulaţiei oceanice, concentraţiilor gazelor atmosferice, variaţiilor măsurabile ale 
intensitaţii radiaţiei solare. 

Constantă solară (Io) (En. solar constant; Fr. constante solaire; Es. constante solar) Cantitatea 
medie a energiei solare, pentru toate lungimile de undă, primită de unitatea de arie la limita 
superioară a atmosferei terestre, la o distanţă medie a Pământului faţă de Soare. Constanta solară 
variază cu aproximativ 0.3% într-un ciclu solar de 11 ani faţă de o valoare medie de 1368 W/m2. 

Convecţie termică (En. thermal convection; Fr. convection thermique; Es. convección térmica)– 
Curenţi atmosferici, predominant verticali, produşi de încălzirea radiativă neomogenă a solului. 
Datorită diferenţelor de temperatură pe verticală, aerul cald se ridică iar cel rece coboară luîndu-i 
locul. Mişcările convective ascendente şi descendente formează aşa numitele celule de convecţie. 
Datorită convecţiei termice se formează norii convectivi (Cumulus). 

Curcubeu (En. rainbow; Fr. arc en ciel; Es. arco iris) – Fenomen optic şi meteorologic care se 
manifestă prin apariţia pe cer  a unui spectru de forma unui arc colorat în gama de la violet spre 
roşu, produs de refracţia luminii solare într-un strat de picături de apă din atmosferă (picături de 
ploaie, burniţă sau ceaţă). De cele mai multe ori curcubeul se observă după ploaie, când soarele 
este apropiat de orizont.

Curent ascendent (En. upflow; Fr. courant ascendant; Es. flujo ascendente) – Curenţi de aer care 
se deplasează din straturile inferioare spre cele superioare ale atmosferei, avînd în general o viteză 
redusă. Se întîlnesc mai ales în partea centrală a ciclonilor şi a talvegurilor, mai rar în cazul 
convecţiei şi cu o intensitate sporită în norii orajoşi.

Curent descendent (En. downflow; Fr. courant descendant; Es. flujo descendente) – Curenţi de aer 
care se deplasează din straturile superioare spre cele inferioare ale atmosferei. Aceştia au o 
deplasare în general lentă şi se produc mai ales în partea centrală a anticilonilor, a dorsalelor şi cu 
intensitate mai mare în norii orajosi.

Curent de aer (En. airflow; Fr. courant d'air; Es. flujo de aire) – Sistem de vânturi deasupra unei 
regiuni a suprafeţei terestre, într-un strat atmosferic, care reprezintă un tot unitar şi o oarecare 
stabilitate în timp.

(2)



Conferinte si 
              evenimente internationale,
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1. Concurs de fotografii cu tematicã meteo
Societatea Europeană de Meteorologie (EMS) anunță a treia competi ie de fotografii 
cu tematică meteo, EMS Europhotometeo´14. Competiția este deschisă oricărei 
persoanae care dorește să participe. Fotografiile trebuie să fie în format digital și să fi 
fost făcute în perioada 2012-2013. Se pot trimite maximum 2 (două) fotografii de 
persoană. Termenul limită de încărcare a fotografiilor pe pagina concursului este 17 
i a n u a r i e  2 0 1 4 ,  2 3 : 5 9 h  C E .  C o n d i ț i i l e  d e  p a r t i c i p a r e  
(http://www.emetsoc.org/fileadmin/ems/dokumente/publications/photo_galleri
es/EPM2014_terms-and-conditions.pdf) și procedura de trimitere a fotografiilor se 
găsesc pe pagina EMS dedicată concursului (http://www.emetsoc.org/?id=405)

2. European Geosciences Union, General Assembly 2014, Vienna – Austria, 27 
April – 02 May 2014

The EGU General Assembly 2014 will bring together geoscientists from all over the 
world to one meeting covering all disciplines of the Earth, planetary and space 
sciences. The EGU aims to provide a forum where scientists, especially early career 
researchers, can present their work and discuss their ideas with experts in all fields of 
geosciences. For the first time, in 2014, the EGU General Assembly will have a theme: 
The Face of the Earth – Process and Form! Abstract submission deadline: 16 January 
2014 http://www.egu2014.eu/home.html

3. The 4th iLEAPS Science Conference - Terrestrial ecosystems, atmosphere, and 
people in the Earth system, 12 - 16 May 2014, Nanjing, China

This conference sums up the achievements of the first phase of iLEAPS (2004-2014) 
and paves the way to the second phase (2014-2024) under Future Earth. The 
conference is hosted by iLEAPS-China at Nanjing University, China. Abstract 
submission deadline: 31 January 2014. http://www.pages-igbp.org/calendar/127-
pages/840-4th-ileaps-conf

ț
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4. The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) is 
organizing, in collaboration with the World Climate Research Programme 
(WCRP), a Summer School on the Attribution and Prediction of Extreme 
Events, 21 July - 1 August 2014, ICTP, Triete, Italy.

The purpose of the school is to train students with outstanding research potential in 
the techniques that will be required to better understand observed and future changes 
in extremes. There is a pressing need to educate future researchers in the techniques 
given the prominence and importance of societal and scientific questions about 
extreme events that are receiving increasingly intense attention in the minds of the 
public and their policy makers. Deadline for applications: 31 January 2014.   
http://cdsagenda5.ictp.trieste.it/full_display.php?ida=a13211

5. Delineating the Issues of Climate Change and Impacts to Marine Ecosystems: 
Bridging the Gap Between Research, Assessment, Policy and Management, 4 
- 9 August 2014, Shanghai, China

The linkages and interactions in the marine environment are very complex, particularly 
in the context of global change. Indicators provide a practical and economical way to 
track the state and trends of socio, economic, and ecological systems. The IMBER 
ClimEco4 summer school will provide training to enable participants to source, analyse 
and transform data into indicators to assess the ecological state of a marine ecosystem, 
environmental states and trends, implications for society, and long-term ecosystem 
sustainability. Application deadline: 15 March 2014.
h t t p : / / w w w. i m b e r. i n f o / i n d ex . p h p / Ea r l y - C a r e e r / I M B E R - S u m m e r -
Schools/ClimEco4-August-2014-Shanghai-China
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