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Editorial
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Ziua Mondială a Meteorologiei se celebrează în acest an sub deviza 
Vremea şi clima: implicarea tineretului. Fiecare din cuvintele de mai sus 
cuprinde semnificaţii majore pentru societatea actuală şi pentru viitorul 
planetei.

Vremea se găseşte în centrul atenţiei zi de zi, indiferent de locul în 
care ne găsim, de preocupări şi interese, aducându-ne bucurii atunci când 
este favorabilă activităţilor noastre, sau tristeţe şi chiar durere atunci când 
are manifestări potrivnice, violente.

Clima şi schimbările climatice reprezintă un subiect de interes major, 
mai ales când este vorba de evoluţii pe termen lung. 

Implicarea... este una din căile prin care o societate funcţionează, iar 
implicarea tineretului este singura asigurare pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităţii. În acest context, informarea şi educaţia tinerilor sunt esenţiale, 
fiind binevenite cât mai multe iniţiative şi proiecte orientate spre acest scop.

Societatea Meteorologică Română a organizat la începutul lunii 
martie 2014 un concurs cu tema Vremea şi clima, dedicat elevilor din clasele 
V-VIII. Interesul pentru tema concursului şi dorinţa de implicare au fost, 
evident, copleşitoare pentru organizatori întrucât la concurs s-au înscris 
peste 2000 de copii! A rezultat clar nevoia perfecţionării continue a 
cunoştinţelor privind mediul înconjurător, meteorologie şi climă. În acest 
sens, educaţia meteorologică în România se realizează în învăţământul 
gimnazial, cel universitar dar şi în cadrul Şcolii Naţionale de Meteorologie. În 
acest număr al Buletinului SMR vă oferim informaţii despre câteva dintre 
aceste instituţii, prezentate chiar de către cei implicaţi, cadre didactice de 
specialitate la instituţiile respective.

Comitetul de redacţie al BSMR
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Din activitatea SMR
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1. Concursul Vremea și clima
SMR a organizat în perioada 1-14 martie 2014, un concurs cu tema Vremea si clima, la care s-au 
înscris peste 2000 de elevi din clasele V-VIII. Premiile concursului au fost oferite de Editura CD PRESS, 
meteorolog Dr. Ioana Dima și de Shaman Computers S.R.L. Regulamentul concursului, lista completă 
a  p a r t i c i p a n ț i l o r  ș i  c â ș t i g ă t o r i l o r  p o a t e  f i  c o n s u l t a t e  l a  a d r e s a :  
http://smr.meteoromania.ro/vremea-si-clima-concurs-smr

2. Simpozionul Fenomene atmosferice și evoluţia 
vremii pe Glob

.

3. Adunarea Generală a SMR pe anul 2014
Adunarea Generală Anuală a Societăţii Meteorologice Române (SMR) s-a ţinut în sala „Ştefan 
Hepites” a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) în data de 4 martie 2014. Preşedintele 
SMR, Dr. Florinela Georgescu a deschis şedinţa la ora 13.30, anunţând că dintr-un total de 68 de 
membri, 35 sunt prezenţi, astfel că Adunarea Generală este statutară.
Ordinea de zi a Adunării Generale a fost următoarea:

Procesul verbal al Adunării Generale a SMR poate fi consultat la sediul SMR.

Colegiul  Tehnic „Mihai  Bravu” şi  Societatea 
Meteorologică Română au organizat, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Meteorologiei, Simpozionul şi Concursul cu 
tema “Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob”. 
Evenimentul s-a desfăşurat sâmbătă, 29 martie 2014, la 
Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”.
Concursul a avut o secțiune dedicată elevilor (creații 
literare, artistice și plastice) și o a doua, la care au 
participat profesori și cercetători (la care au concurat 
materiale auxiliare, albume foto, CD/DVD-uri cu activități 
realizate pe tematica evenimentului).
Simpozionul a avut, de asemenea două secțiuni. În cea 
dedicată elevilor s-au prezentat referate, compuneri, 
poezii și eseuri, iar profesorii și cercetătorii au participat la 
prezentări pe teme de meteorologie și climatologie. 
Accentul a fost pus pe modul de integrare a acestor teme 
în planul orelor de fizică.
Societatea Meteorologică Română a fost implicată în organizarea acestui eveniment, participând, de 
asemenea, cu o prezentare a fenomenelor extreme ale anului 2013, la secțiunea dedicată 
profesorilor. Acțiunea s-a dovedit a fi un real succes, fiind apreciată de reprezentatul Casei Corpului 
Didactic București.  

1. Informarea Președintelui SMR privind activitatea societății în anul 2013 
    (Florinela Georgescu)
2. Scurtă informare privind situația financiară a SMR (Mihăiță Huștiu)
3. Plan de activități și buget pentru anul 2014 (Sorin Cheval)
4. Diverse



Meteorologi români peste hotare
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Interviu realizat de dr. Constanţa Boroneanţ

Interviu cu...
Dr. Mihaela CAIAN
Rossby Centre

Mihaela Caian este absolventă a Facultăţii de 
Matematică, Secţia Mecanica Fluidelor din 
cadrul Universităţii Bucureşti (1985). În 1987 îşi 
începe activitatea profesională în Institutul 
Naţional de Meteorologie şi Hidrologie, 
Bucureşti în cadrulSecṭiei de prognoză pe 
durată medie. Obṭine o bursă ȋn Franţa, 
specializare ȋn urma căreia primeşte diploma 
de Master în Modelare Numerică la Ecole 
Nationale de Meteorologie, Toulouse. În 1996 
obţine titlul de PhD în Meteorologie la 
Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franţa. 
Î n  p e r i o a d a  1 9 9 6 - 2 0 0 0  l u c re a z ă  l a  
Administraţia Naţională de Meteorologie în cadrul Secṭiei de Meteorologie Dinamică 
unde coordonează activitatea operativă şi de cercetare a Grupului de Modelare 
Numerică regională. În perioada 2000-2004 lucrează ca cercetător asociat la Imperial 
College, Londra, UK. Ulterior, revine în ţară şi îşi continuă activitatea de cercetător şi de 
şef al Laboratorului de Modelare numerică din cadrul ANM. Din 2010 până în prezent 
lucrează ca cercetător la Rossby Center, Norrköping, Suedia în domeniul modelării 
climatice la scară globală şi a predicţiei climatice la scară decenială.

http://www.smhi.se/en/Research/Research-departments/climate-research-rossby-
centre2-552/mihaela-caian-rossby-centre-1.11560
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Interviu cu...
Dr. Mihaela CAIAN
Rossby Centre

CB: Sunt mai bine de trei ani de când lucrezi la Rossby Centre, Norrköping din Suedia unul dintre 
cele mai prestigioase grupuri de cercetare în modelarea climatică pe plan internaţional. 
Povesteşte-ne puţin despre echipa de cercetători cu care lucrezi. 

MC: Centrul Roosby de cercetări climatice are 4 sub-grupuri : sub-grupul de modelare climatică la 
scară globală, modelare climatică la scară regională, cercetări pentru zona Arctică şi sub-grupul de 
prelucrare/stocare/analiză date. Aceste sub-grupuri nu sunt departajate administrativ ci din punct 
de vedere al preocupărilor în domeniul respectiv,ceea ce permite o bună interacţiune şi transfer 
rapid de experienţă.Este un grup relativ mic (~20 persoane) dar extrem de activ.

CB Care este domeniul tău de cercetare?

MC: Eu lucrez în modelarea climatică la scară globală, în domeniul predicţiei la scară decenială. Este 
un domeniu de cercetare relativ nou, dar extrem de interesant. Se vizează exploatarea 
potenţialului predictiv al variabilităţii interne la scara temporală de 10-30 ani (unde variabilitatea 
interna domină forţajul extern) prin iniţializarea corecta a componentelor cu variaţie lentă (ocean, 
sol, gheaţă): acestea sunt în fapt surse de predictabilitate internă la scara decenială pentru sistemul 
cuplat. Astfel, domeniul se află la frontiera dintre prognozele sezoniere initializate şi simulările 
climatice. Folosim modelul global Ec-Earth care este un sistem cuplat de modele: atmosferic-
ocean-gheaţă; În prezent se lucrează la cuplajul cu un model de chimie a atmosferei şi cu un model 
climatic de vegetaţie.  

CB: Care este contribuţia grupului din care faci parte şi a ta personal la EC-Earth şi CMIP5?

MC: Simulările deceniale (hindcast dar şi predicţii deceniale) realizate cu modelul Ec-Earth sunt 
deja în baza de date CMIP5, şi alături de contribuţiile altor centre constituie un important 
potenţial de cercetare pentru următorul raport IPCC. Analiza lor integrată va permite conturarea 
concluziilor cu privire la performanţele de predicţie al modelelor actuale în ceea ce priveşte 
scara decenială. 

CB: Predicţia climatică ... E un vis al oricărui meteorolog, nu? Şi mai ales al utilizatorilor care 
fac strategii pe termen lung. Sunt ei pregătiţi, utilizatorii, să interpreteze corect informaţia 
primită de la aceste produse? 

MC: Cred că s-au făcut progrese mari în acest sens, există tot mai multe proiecte europene care 
vizează în primul rând legătura cu utilizatorii, beneficiarii rezultatelor acestor cercetări.
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Interviu cu...
Dr. Mihaela CAIAN
Rossby Centre

CB: Mă gândesc cu respect şi consideraţie la pionierii prognozelor sezoniere în România, printre 
care şi mama ta, doamna Margareta Struţu, şi doamna Lidia Rahău. În ce măsură ansamblurile de 
modele deterministe pe baza cărora se elaborează în prezent prognozele sezoniere în marile 
centre precum ECMWF, NCAR, APEC sau altele, au îmbunătăţit performanţele prognozelor 
sezoniere care se elaborau pe baze empirice până prin anii 2000 la noi în ţară?  

MC: În prognoza pe termen mediu şi lung s-a trecut în mod natural de la modele statistice şi modele 
mecanistice la modele climatice deterministe odată cu evoluţia tehnicii de calcul. Dar metodele 
interferează. Regasim deseori teoriile simple în comportamentul modelelor (o condiţie necesară) 
dar şi invers, folosim modele în configuraţii particulare pentru a înţelege mecanismele unor 
procese fizice sau oscilaţii dinamice observate statistic în sistemul climatic.
Performantele modelelor cresc continuu, recent s-a raportat o creştere a scorurilor în prognoza 
modurilor dominante de variabilitate (NAO, El Niño) dar şi în ceea ce priveşte mecanismele 
acestora, o serie întreagă de teorii au putut fi evidenţiate. 
Dezvoltarea modelelor (parametrizări, noi componente, rezoluţii fine) progresează rapid, 
eforturile sunt uriaşe iar cooperarea internaţională foarte stransă deci ne aşteptăm la progrese 
rapide.
În ceea ce priveşte pionieratul domeniului, într-adevar am avut cercetători români de mare 
valoare,
şi contribuţii active de la inceput. Plini de pasiune şi devotament, lor le datorăm renumele 
meteorologiei romane de azi, şi răman adevăratele nostre repere.       

CB: Aş vrea să te întreb acum despre Societatea Meteorologică Suedeză. Am aflat de pe pagina 
SMS http://www.svemet.org/ că majoritatea meteorologilor din Suedia sunt membri ai SMS. Ce 
activităţi ale SMS ţi s-au părut remarcabile?

MC: SMS a fost fondată în 1959. Este deschisă orcărei persoane interesate de meterorologie. Are ca 
obiectiv promovarea unei cooperări permanente în domeniu, în special cu ţările nordice şi cele 
europene şi organizeaza bianual un workshop în acest sens. SMS organizează seminarii meteo şi 
editează trimestrial revista "Polarfront", ce conţine interviuri, şi arcticole scurte pe teme climatice 
şi evenimente recente.

CB: Ce sugestii ai pentru ca SMR să devină mai “atractivă” pentru tineri?

MC: Poate schimburi de experienţă cu grupuri similare din Europa ar fi utile de ambele părţi. Sau 
chiar mese rotunde interne SMR pe diferite tematici (ştiinţifice sau informative de interes comun, 
cu invitaţi marcanţi) cred că ar fi de interes.  
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Interviu cu...
Dr. Mihaela CAIAN
Rossby Centre

CB: Referitor la pregătirea instituţională a viitorilor meteorologi în Suedia, ce ne poţi spune?

MC: În proporţie semnificativă Centrul Rossby este internaţional, astfel că şi formaţia de bază este 
variată. Dar nu diferă mult de cea de la noi: în cercetare lucrează în general matematicieni şi 
fizicieni.

CB: Mai ţii legătura cu colegii de la ANM?  

MC: Ţin legatura cu mare drag în limita timpului nostru al tuturor. La fel şi cu foştii colegi care acum 
lucrează în alte centre de cercetare.

CB: Cum se vede cercetarea climatică şi meteorologia românească de la Rosbby Center?

MC: Eu consider că nivelul ştiinţific din meteorologia romanească este apreciat. Centrul Rossby 
este şi a fost co-partener cu ANM şi alte centre din Romania în proiecte europene (ECLISE, 
EUPORIAS), şi sper că vor mai fi şi alte proiecte comune în continuare.

CB: Ce îţi place să faci când ai puţin timp liber (ştiu că se întâmplă rar) ? Ce hobby ai? 

MC: Aici viaţa oamenilor are două părţi de bază: munca şi activităţile sportive (chiar în familie).
Nu spun că sunt o mare sportivă dar m-am adaptat un pic la condiţiile locale: bicicletă, ski.

CB: E ceva ce ai fi dorit să te întreb şi mi-a scăpat? Îţi mulţumesc mult pentru timpul acordat.

MC: Vreau să îţi multumesc eu pentru interviu, şi să felicit SMR pentru activitatea excepţională pe 
care o desfăşoară. 
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Doamna Sabina Ştefan, distins  

fizician  în domeniul fizicii atmosferei, 

meteorologiei şi climei,  are  o activitate 

deosebită de cercetare ştiinţifică, 

conducere de proiecte naţionale şi 

internaţionale,  conducere de doctorat 

şi formare academică,  în cadrul  

Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti. Publicaţiile ştiinţifice în reviste şi la 

edituri de prestigiu, naţionale şi internaţionale, rapoartele de cercetare şi tehnice ale 

proiectelor conduse, absolvenţii şi doctorii în fízică pe care i-a format constituie dovezi 

relevante pentru o personalitate din domeniu.

În anul 1974 termină Facultatea de Fizică, specialitatea Fizica Atmosferei şi a 

Pământului şi este repartizată la  Institutul de Meteorologie şi Hidrologie, unde lucrează până 

în 1978, când îşi începe cariera universitară şi de cercetare ştiinţifică  la Facultatea  de Fizică a 

Universităţii din Bucureşti. 

În calitate de referent oficial, în anul 1993,  am asistat la prezentarea tezei de doctorat a 

doamnei Sabina Ştefan,  cu titlul "Contribuţii la studiul transformărilor de fază ale apei în 

atmosferă" (conducător ştiinţific, prof. dr. Constantin Plăviţu), în cadrul Universităţii din 

Bucureşti. Teza tratează  transformările vaporizare-condensare şi topire-solidificare din punct 

de vedere termodinamic şi cinetico-molecular, cu aplicaţie la atmosferă pentru  cazul 

nucleaţiei eterogene care are la bază prezenţa aerosolului şi a vaporilor de apă. Punerea în 

evidenţă a proprietăţilor fizico-chimice ale aerosolului atmospheric şi  dinamica acestuia în 

atmosferă a permis explicarea generării şi disipării ceţii şi formării norilor şi a precipitaţiilor. 

Comisia de doctorat a apreciat în mod deosebit, pe lângă complexitatea şi noutatea 

subiectului, modul de prezentare foarte explicit şi logic, ceea ce punea în evidenţă 

cunoaşterea aprofundată  a proceselor şi fenomenelor din atmosferă, precum şi a modului de 

cuantificare  a mărimilor fizice asociate.

Prof. dr. Sabina Ştefan
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Doamna Sabina Ştefan a parcurs gradele universitare de asistent, lector şi 

conferenţiar, iar începând din 2004 este profesor universitar titular. Conducerea de doctorate 

în fizica atmosferei, meteorologie şi climă a fost şi este  una din pasiunile profesionale, care 

implică deseori sacrificii personale, ale doamnei profesor. Astfel, din 2005, când a primit 

dreptul de conducere de doctorat, pâna în prezent, 25 doctoranzi pe care i-a condus  au 

obţinut titlul de Doctor în Fizică şi are 8 doctoranzi în stagiu. 

Activitatea didactică pe care o desfăşoară doamna Sabina Ştefan constă în  predarea 

cursurilor de  Fizică Moleculară, Fizica Atmosferei, Meteorologia Dinamică şi Sinoptică şi Fizica 

Norilor. Acoperirea acestor domenii din punct de vedere al înţelegerii ştiinţifice necesită un 

efort deosebit şi cunoştinţe fundamentale de fizica domeniului şi matematică specifică. 

În ceea ce priveşte  activitatea ştiinţifică se pot distinge trei direcţii: publicarea de 

lucrări în reviste consacrate, publicarea de cărţi de specialitate  şi elaborarea rapoartelor de 

cercetare şi tehnice ale proiectelor pe care le-a condus.  

Astfel, a publicat un număr de peste 100 articole în reviste de specialitate din ţară şi 

străinătate şi în  culegeri de lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale, dintre 

care 45 au apărut în reviste cotate ISI. Tematica lucrărilor publicate se referă la problemetici 

ştiinţifice de meteorologie dinamică, climatologie şi fizica atmosferei (aerosolul şi procese 

fizice  asociate, studii de poluare şi studii de fizica norilor). Lucrările cotate ISI au fost publicate 

în reviste consacrate şi apreciate în ştiinţele atmosferei, cum sunt: Atmospheric Environment, 

Aerosols Journal, Journal of Climate, Geophysical Research Letter, Romanian Reports in Physics, 

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Theoretical and Applied Climatology. Cele 

mai citate lucrări (în colaborare) sunt: Precipitation scavenging coefficients, influence of 

measured aerosol and raindrop size distributions, Atmospheric Environment, vol.34, p.5169, 

2000; A theoretical Study of the Microphysical Parameterization of the Scavenging Coefficient 

as a function of precipitation type and rate, Atmospheric Environment,  vol.32, p.2931, 1998; 

Study of meteorological and hydrological drought in southern Romania from observational 

data,  International Journal of Climatology, vol.24, p.871, 2004.

Prof. dr. Sabina Ştefan
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Referitor la publicarea de cărţi de profil se poate afirma că doamna profesor Sabina 

Ştefan este un  prodigios autor de cărţi de meteorologie, fizica atmosferei şi climatologie. 

Până în prezent, este singur autor şi coautor la un număr de 6 cărţi: Fizica interacţiei 

atmosferă-ocean (Sabina Ştefan), Ed. Univ. din Bucureşti, 1995; Fizica aerosolului atmosferic 

(Sabina Ştefan), Ed. All, Bucureşti, 1998; Dinamica Atmosferei - Culegere de probleme (Sabina 

Ştefan, N. Rîmbu), Ed. Univ. din Bucureşti, 2000; Fizica atmosferei, vremea şi clima (Sabina 

Stefan), Ed.Univ. din Bucuresti,  2004; Secretele aerosolului sub lumina laserilor (Sabina 

Stefan, Doina Nicolae, Mihaela Caian), Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 2008; Fizica Schimbarilor 

climatice (Mihai Dima, Sabina Stefan), Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 2008.  Pentru cartea  Fizica 

atmosferei, vremea şi clima, i s-a acordat  premiul Ştefan Hepites al Academiei Române, în 

anul 2006. Cartea prezintă  în mod logic şi coerent cunoştinţele detaliate de fizica atmosferei,  

noţiunile de bază  privind vremea şi prognoza numerică a vremii, precum şi elementele 

definitorii ale climei, modelelor climatice şi variabilităţii climei datorită unor procese naturale 

sau de origine antropică.

Relativ la proiectele de cercetare, trebuie amintit că a fost coordonator şi responsabil 

la un număr de  14 proiecte din programele naţionale de cercetare şi la 6 proiecte din 

programele Comunităţii Europene. De asemenea, a fost responsbil al proiectelor de 

colaborare bilaterală între Univ.din Bucureşti- Facultatea  de Fizică şi Universitatea Marie et 

Pierre Curie din Franţa (2002-2007) şi între România şi Italia (2006-2008). Menţionez câteva 

exemple de proiecte: proiecte CNCSIS: Dinamica stratului de ozon stratosferic (1996-

1998);Variabilitatea climatică naturală şi antropică.Studii teoretice şi observaţionale (2000-

2002). proiecte CERES: Modele teoretice si experimentale pentru simularea si prelucrarea 

virtuala a semnalelor LIDAR de tip Mie (2002);  Metode spectrale de monitorizare si 

supraveghere a calitatii  mediului in zona CNE Cernavoda prin date de teledetectie satelitara  

şi geofiziceb(2004); Metode avansate de monitorizare a  potenţialului radiativ solar din 

Romania prin teledetecţie satelitară şi date geofizice cu aplicaţie în energetica solară (2004). 

proiectul CEEX-AMCSIT: Utilizarea tehnicilor LIDAR şi a teledetecţiei satelitare în studiul 

impactului aerosolului atmosferic asupra variabilităţii climatice regionale (2008). ▪proiectul 

privind realizarea platformei de Geoştiinţe pentru cerectări interdisciplinare (2006-2008). 

proiectul care a avut la bază Programul norvegian Norway Innovation (2009-2012) a avut ca 

obiectiv construirea Obsevatorului Român pentru Cercetarea Atmosferei-3D-RADO, pe 

platforma Măgurele, cel mai important centru actual de cercetare de Fizica Atmosferei, din 

România. 

Prof. dr. Sabina Ştefan

10



P
ro

fi
l 

d
e 

m
et

eo
ro

lo
g

(4)

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

SOCIETATEA 
METEOROLOGICÃ  
ROMÂNÃ

 
BSMR  -  Anul II, Nr. 1 - Martie 2014

O realizare remarcabilă a doamnei profesor Sabina Ştefan o constituie iniţierea 

domeniului de  cercetare a compozitiei şi dinamicii atmosferei joase  prin dezvoltarea unui 

laborator de cercetare cu echipamente  moderne de măsurători in situ şi la distanţă. 

Echipamentele din dotare, fotometrul solar şi ceilometru, fac parte din reţeau globală 

AERONET şi respectiv reţeaua Europeana de ceilometre. In urma proiectelor pe care le-a 

condus a rezultat un număr de (25)  rapoarte de cercetare şi  tehnice,  elaborate ca singur 

autor sau în colaborare.

Referitor la  activitatea în cadrul unor organizaţii ştiinţifice internaţionale, este 

reprezentantul României, având funcţia de copreşedinte, la Asociaţia Internaţională de 

Meteorologie şi Stiinţa Atmosferei, IAMAS (1998-în prezent) şi membru al Comitetului 

Internaţional pentru Climă, ICCl (2000-în prezent). De asemenea, este membru în Societatea 

Română de Fizică şi a fost vicepreşedinte, între1992-1998 şi preşedinte, în perioda 1999-2003, 

al Societaţii Române de Meteorologie.

Calitatea de referent la revistele  Romanian Reports in Physics, Romanian Journal of 

Physics, Acta Geophysica (Polonia), Theoretical and Application of Climatology (Austria), 

International Journal of Environment, Atmospheric Research (Franţa), Journal of Atmospheric 

Pollution Research (Germania), pune în evidenţă aprecierea de care se bucură doamna 

profesor Sabina Ştefan în mediul ştiinţific naţional şi  internaţional.

Începând din 2012, ocupă onoranta funcţie de şef al "Departamentului de Structura 

Materiei, Fizica Atmosferei şi Pământului, Astrofizică", care necesită o cultură ştiinţifică 

complexă pentru  a putea conduce domeniile respective. 

Realizările prezentate o impun pe  doamna profesor Sabina Stefan ca  un fizician 

meteorolog de excepţie al vremurilor noastre. Afecţiunea pentru natura pe care o studiază şi-

o arată, ca un simbol existenţial,  prin fondul  pozei care o reprezintă. 

C.S.1 dr. V.Cuculeanu,

Profesor asociat, Conducător de doctorat

Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti

Prof. dr. Sabina Ştefan
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Scoala Nationala de Meteorologie
- scurta prezentare
, ,

,
,

Școala Națională de Meteorologie (SNM) este unul dintre partenerii de bază ai SMR. 

Principalele colaborări se referă la activitatea de formare şi perfecţionare profesională. 

SNM a fost înființată în 2004 în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) 

pentru a răspunde nevoii de organizare și coordonare a sistemului național de formare și 

pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei și fizicii atmosferei. Actul 

constitutiv este Legea 216/2004. 

Din acest moment, formarea și pregătirea profesională a personalului din ANM se realizează 

prin SNM. Corpul lectorilor, care este format din specialiști cu înaltă pregătire profesională din 

cadrul ANM și din unitățile de învățământ universitar, asigură desfășurarea cursurilor, 

laboratoarelor și orelor de practică. 

Programele de formare și pregătire profesională cuprind toate aspectele legate de 

învățământ în domeniul meteorologiei și anume: 

Programele de formare continuă, inițiale și de bază sunt organizate conform 

clasificării personalului din meteorologie cu studii medii și studii superioare. Astfel, 

- Programul pentru formarea continuă a personalul cu studii medii se desfăşoara pe o 

perioadă de 3 săptamani şi conţine cursuri despre: Notiuni generale de meteorologie ( Lectori: 

Ioana GOIA, Margareta BADINA), Structura şi funcţiile reţelei meteorologice naţionale 

(Lector: Ancuta MANEA), Observaţii de vizibilitate şi nori (Lectori: Corneliu POP, Ioana GOIA, 

Vasile TORICA); Pentru personalul cu studii superioare, programul se desfăşoară pe o 

perioada de 5 săptămâni şi conţine cursuri despre: Meteorologie generală şi este structurat pe 

13 capitole (Introducere MG & Mediu şi Compoziţia atmosferei; Temperatura, presiunea, 

vântul şi umezeala; Transformările aerului atmosferic, Diagrama aerologică, Mase de aer; 

Circulaţia generală a atmosferei; Perturbaţiile atmosferice la latitudini temperate, Regimuri 

de vreme, Fenomene locale). 

- Programul de formare iniţială pentru personalul cu studii superioare cuprinde stagii de 

specializare de scurtă durată care se desfăşoară pe o durată de 6 săptămâni şi conţine cursuri 

de Meteorologie Generală structurate pe 10 capitole. (Lector Dr. Elena Cordoneanu)

 dr. Constanţa Boroneanţ
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 Programul de formare de bază pentru personalul cu studii superioare se desfăşoară 

pe o perioadă de 11 săptămani, timp în care participanţii realizează un proiect specific 

specializării în care îşi desfăşoară activitatea în ANM sub îndrumarea şefului de laborator. 

Acest proiect este prezentat la sfârşitul celor 11 săptămâni în faţa comisiei de evaluare.

Programele de formare specializată se adresează persoanelor care posedă 

cunoștințe solide în domeniul meteorologiei și se organizează în ateliere de lucru în care 

lectorii (angajati cu experienţă din ANM sau cadre didactice universitare) prezintă informaţii 

pentru perfectionarea personalului în diferite domenii precum: prognoza meteorologică, 

radar, sateliţi, climatologie, modelare numerică, IT.

Programele de formare personalizată se organizează la cererea unor instituții 

naționale sau internaționale și răspund unor necesități nestandard care se încadrează în 

activitatea de consultanță care se realizează între SNM și instituțiile solicitante.

- Cursuri de specialitate se organizează în ateliere de lucru în care lectorii (angajaţi cu 

experienţă din ANM sau cadre didactice universitare) prezintă informaţii pentru 

perfecţionarea personalului în diferite domenii: prognoza meteorologică, radar, sateliţi, 

climatologie, modelare numerică, IT.

- Cursuri de specializare cu participare internatională se organizează cu sprijinul ANM pentru a 

răspunde unor necesităţi care se încadreaza în activitatea de meteorologie.

În ultimii doi ani (2012-2013) 20 tehnicieni şi 41 meteorologi au participat la Programul de 

formare continuă, 17 tineri meteorologi au participat la Programul de formare initială şi de 

bază. Majoritatea lectorilor şi a membrilor comisiilor de evaluare sunt membri ai SMR (Dr. 

Florinela Georgescu, Dr. Elena Cordoneanu, Dr. Ion Draghici, Dr. Doina Banciu, Dr. Viorica 

Dima, Dr. Rodica Dumitrache, D-l Dinu Mărăşoiu, Dr. Sorin Burcea, Dr. Daniel Carbunaru. 

Cursul internaţional "On-the-job training severe weather phenomena forecasting and 

warnings" s-a desfăşurat în 3 etape cu participarea meteorologilor din ţările din SE Europei 

(Macedonia, Bosnia si Hertegovina, Turcia, Serbia şi Kosovo). 

Detalii privind activitatea SNM se găsesc pe pagina web http://snm.meteoromania.ro
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Vremea şi clima: implicarea tineretului este tema pe care Organizaţia Meteorologică Mondială a 
ales-o pentru a sărbători Ziua Meteorologiei în 2014. Este, de fapt, o trimitere către necesitatea de 
a pregăti societatea de azi şi de mâine pentru a face faţă cât mai bine provocărilor generate de 
manifestările atmosferice, fie ele fenomene extreme actuale sau modificări climatice posibile pe 
termen lung. Informarea, cunoaşterea şi educaţia meteorologică sunt factori decisivi pentru 
dezvoltarea unei societăţi capabile să reacţioneze prompt în faţa fenomenelor meteorologice 
extreme şi să se pregătească temeinic pentru adaptare la variaţiile climatice previzibile pentru 
viitoarele decenii. Pregătirea unor experţi de cât mai bună calitate profesională, cercetători şi cadre 
didactice, este una din sarcinile asumate, în general, de facultăţile sau secţiile de geografie şi fizică. 
În acest număr al Buletinului Societăţii Meteorologice Române, vă prezentăm câteva informaţii pe 
care le dorim interesante şi utile privind pregătirea la nivel universitar a viitoarelor generaţii de 
meteorologi şi climatologi din România. Am adresat câteva întrebări celor care, în unele cazuri de 
mai multe decenii, predau cursuri universitare de meteorologie şi climatologie şi veghează 
îndeaproape pregătirea de specialitate la acest nivel.
1. Care este locul ocupat în prezent de meteorologie-climatologie în organigrama şi programa 
generală de studii a instituţiei dvs.? (sugestii: există o catedră dedicată; cât durează cursurile 
–semestre, ani; personal didactic de specialitate; există programe de masterat de profil; există 
centre de cercetare dedicate; doctorate)
2. Studenţi interesaţi de meteorologie-climatologie (cum a evoluat gradul de interes în ultimii 
ani, câţi studenţi îşi aleg lucrări de licenţă în domeniu, cu ce bagaj de cunoştinţe vin ei din liceu)
3. Cum se realizeză programa/programele de studii? (ce principii stau la bază; corelare cu piaţa 

muncii; corelare cu alte programe de studii, din alte centre universitare, din ţară şi 
străinătate; cât de des s-a schimbat programa în ultimii ani)
4. Realizări, performanţe, împliniri (numiţi câteva realizări, performaţe, împliniri din ultima 
perioadă)
5. Planuri şi perspective pe termen scurt, mediu şi lung

Vă prezentăm în continuare răspunsurile primite de la 9 instituţii de învăţământ superior din ţară.

1. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Departamentul de Meteorologie şi 
Hidrologie

2. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică
3. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, 

Departamentul de Geografie
4. Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie
5. Universitatea din Craiova, Departamentul de Geografie
6. Universitatea „Valahia” Târgovişte, Departamentul de Geografie
7. Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism si Sport, Departamentul de 

Geografie, Turism si Amenajarea Teritoriului
8. Departamentul de Geografie de la Universitate ,,Ştefan cel Mare” din Suceava
9. Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de Geografie
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Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, 
Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie

Pentru a răspunde exigenţelor actuale şi de perspectivă formulate de Organizaţia 
Meteorologică Mondială, în anul 1990 a fost creeată, în cadrul Facultăţii de Geografie a 
Universităţii din Bucureşti, o structură de învăţământ universitar care să asigure pregătirea de 
meteorologi şi hidrologi apţi să dovedească, încă de la începutul carierei în domeniu, un nivel 
ridicat de competenţă profesională. O asemenea structură specializată, denumită iniţial 
Catedra de Meteorologie şi Hidrologie, şi transformată apoi, pe măsura dezvoltării sale 
(2010), în Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie,  are în prezent un colectiv format 
din 15 cadre didactice şi de cercetare, din care cinci au competenţe în domeniul 
meteorologiei, patru în domeniul hidrologiei, trei în domeniul oceanografiei şi alte trei în 
domeniul ştiinţelor environmentale (mediu aerian şi acvatic), din aceasta reieşind cu claritate 
că principalele domenii ştiinţifice deservite de aceştia sunt: meteorologie, climatologie, 
hidrologie şi oceanografie (cf. Codului UNESCO de clasificare a ştiinţelor). 

Misiunea acestui departament este nu numai aceea de a organiza şi dezvolta 
programe universitare de studiu pentru formarea de specialişti înalt calificaţi în domeniul 
meteorologiei, hidrologiei şi oceanografiei, apţi să contribuie la creşterea efectivă a 
cunoaşterii ştiinţifice şi la gestionarea optimă a riscurilor  atmosferice, meteorologice, 
climatice şi hidrologice atât în România, cât şi oriunde în Uniunea Europeană sau în restul 
lumii, ci şi aceea de a se construi pe sine ca pe o veritabilă „şcoală” de meteorologie şi 
hidrologie aptă, în scurt timp, să răspundă tuturor exigenţelor de pregătire a meteorologilor şi 
hidrologilor, pe plan naţional şi internaţional. Aceasta înseamnă încadrarea în standardele de 
exigenţă ale Organizaţiei Meteorologice Mondiale care nu exclud, în nici un fel, accentele 
impuse de specificul activităţilor meteorologice şi hidrologice din fiecare ţară în parte, motiv 
pentru care ea are nu numai un plan de învăţământ adecvat, ci şi un corp profesoral care 
include, pe lângă cele 15 cadre didactice specializate ale Facultăţii de Geografie, şi specialişti 
de înaltă ţinută profesională din instituţiile de specialitate ce urmează să fie şi principalele 
beneficiare ale resursei umane înalt şi special calificate pentru activitatea operativă şi de 
cercetare din meteorologie şi hidrologie, cum ar fi: Administraţia Naţională de Meteorologie, 
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, Regia Naţională „Apele Române etc., 
precum şi o dotare materială corespunzătoare, reprezentată de laboratoarele de specialitate 
ale departamentului (Laboratorul de Meteorologie şi Climatologie, Laboratorul de Cercetări 
Biometeo-climatice – BIOCLIMALAB, Laboratorul de Hidrologie şi Laboratorul de 
Oceanografie şi Protecţia Mediului), pe de o parte, şi staţiile meteorologice şi hidrologice din 
reţeaua naţională sau laboratoarele şi serviciile ANM, INHGA şi Regiei Naţionale „Apele 
Române” în care se desfăşoară practica profesională a studenţilor din ciclul II de studii 
universitare (de masterat), pe de altă parte.
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În structura organizatorică actuală a Departamentului de Meteorologie şi Hidrologie din 
cadrul Facultăţii de Geografie sunt incluse şi următoarele centre şi staţiuni de cercetare 
ştiinţifică de profil: Centrul de Cercetări Climatologice şi de Mediu Aerian – CCCMA; Centrul de 
cercetare Gestiunea Resurselor de Apă şi Riscuri Hidrice - GRARH; Centrul de Cercetări Costiere 
pentru Protecţia Mediului – CCCPM şi Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale din Sfântu 
Gheorghe (jud. Tulcea). 

În 1990, Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie din cadrul Facultăţii de 
Geografie a Universităţii din Bucureşti  organizează totodată şi primele programe de studii 
universitare de lungă durată (4 ani) de Meteorologie-Hidrologie (în domeniul Geografie) şi 
Meteorologie-Hidrologie; Oceanografie (în domeniul Ştiinţa mediului). Începând cu anul 
universitar 1997-1998, se pun şi bazele unui învăţământ de profil, de scurtă durată (3 ani), prin 
înfiinţarea Colegiului de Hidrologie-Meteorologie (Bucureşti). Absolvenţii care îşi încheiau 
studiile universitare de lungă durată, îşi puteau continua pregătirea prin Studii de 
Aprofundare (cu durata de 1 an, în specializarea Climatologie aplicată şi protecţia mediului 
aerian) sau Masterat (cu durata de 2 ani, în specializarea Schimbări în mediu şi dezvoltarea 
regională) şi Doctorat în domeniul Ştiinţele Naturii, specialitatea Geografie. 

În anul 2005, odată cu adoptarea sistemului Bologna, învăţământul de profil din 
Facultatea de Geografie a  fost restructurat în studii de licenţă cu durata de 3 ani, prin 
programul de studii de Hidrologie şi Meteorologie; studii de masterat cu durata de 2 ani, prin 
programul de studii Climatologie şi Hidrologie (care începând cu anul universitar 2013-2014 îşi 
schimbă denumirea în Climatologie şi Resurse de Apă); studii de doctorat, cu durata de 3 ani, în 
domeniul Geografie, specializarea Meteorologie – Climatologie şi Hidrologie (doi profesori 
titulari ai departamentului fiind conducători de doctorat în domeniile anterior menţionate). În 
anii 2008 şi 2009, toate aceste programe de studii au obţinut acreditare ARACIS. În anul 2010, 
la acestea s-a adăugat programul inter-domenii de studii universitare de masterat Air 
Environment Risks and Health Response  (în limba engleză).

Niciun program universitar de studiu organizate de Departamentul de Meteorologie şi 
Hidrologie al Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti nu se suprapune 
ariilor ştiinţifice şi nu repetă conţinutul vreunei alte structuri curriculare deja existente în 
Universitatea din Bucureşti şi în ţară. Dată fiind cerinţa ca planul de învăţământ al unui 
program de studii universitare să fie concordant cu profilul calificării definit în Cadrul naţional 
al calificărilor, pentru a maximiza şansele obţinerii calificării dorite şi a satisface criteriile de 
evaluare a calităţii, planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare ale 
Departamentului de Meteorologie şi Hidrologie al Facultăţii de Geografie din cadrul 
Universităţii din Bucureşti, au fost astfel concepute încât să respecte cerinţele operaţionale şi 
de pregătire din domeniile de interes, reglementate la nivel internaţional de Organizaţia 
Meteorologică Mondială (OMM), aşa cum au fost ele actualizate în Manual on the 
Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology (vol. I, 
Annex VIII to WMO Technical  Regulations - Meteorology, WMO no. 1083, WMO, Geneva, 
2012).
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Competenţele formate în cadrul acestor programe de studii universitare corespund unor 
calificări specifice prevăzute atât în actualul nomenclator al ocupaţiilor (profesiilor) din 
Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR-2008), cât şi în Clasificarea internaţională 
standard a ocupaţiilor stabilită de OIM - ISCO (08), stabilită de Organizaţia Internaţională a 
Muncii. Absolvenţii care au finalizat studiile universitare de licenţă, masterat sau doctorat de 
profil, primesc Diploma de Licenţă, Masterat sau Doctorat, după caz, eliberată de către 
Universitatea din Bucureşti, în care se specifică profilul şi specializarea urmate. O altă formă de 
învăţământ informal în care se valorifică potenţialul de cercetare al studenţilor este 
reprezentată însă de cercul ştiinţific studenţesc de “Climatologie Aplicată şi Protecţia 
Mediului Aerian”,  care funcţionează în Facultatea de Geografie încă din anul 1993, precum şi 
de sesiunile de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, organizate anual în cadrul Facultăţii de 
Geografie a Universităţii din Bucureşti. În plus, pentru o mai bună pregătire a cursanţilor în 
activităţile operaţionale curente din domeniile de interes, ei trebuie să realizeze şi anumite 
stagii de practică de specialitate itinerantă sau staţionară, precum şi practică profesională 
specificî într-una din structurile specializate ale instituţiilor de profil, respectiv Administraţia 
Naţională de Meteorologie şi Institutul de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. La sfârşitul 
stagiului de practică, absolvenţilor acestui stagiu de practică li se eliberează şi un 
Certificat/Adeverinţă de Practică Profesională, reprezentând un util document de atestare a 
cunoştinţelor şi abilităţilor de profil dobândite. 

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică realizată de cadrele didactice şi de 
cercetare ale Departamentului de Meteorologie şi Hidrologie în ultimii 5 ani (2008-2013), ea 
este nu numai bogată, ci şi consacrată ariilor tematice de studiu şi cercetare circumscrise 
profilului programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat pe care aceasta le 
organizează. Menţionăm cele mai importante contribuţii cantitative în acest sens: 33 lucrări în 
volum publicate; 50 articole ISI, 48 articole BDI şi peste 30 articole CNCSIS B+ publicate, peste 
165 de participări la manifestări ştiinţifice organizate în ţară, 96 de comunicări ştiinţifice 
susţinute la manifestări organizate în străinătate, peste 20 teze de doctorat susţinute, 
participarea la realizarea a peste 26 de proiecte de cercetare etc. Totodată, prin cadrele sale 
didactice şi de cercetare, Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie al Facultăţii de 
Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti este reprezentat în diferite organisme de 
conducere şi asociaţii profesionale precum: Senatul Universităţii din Bucureşti, Societatea de 
Geografie din România, Asociaţia Geomorfologilor din România, Asociaţia de Climatologie din 
România, Consiliul Naţional de Geografie, Centrul Român de Reconstrucţie a Râurilor, 
Asociaţia Internaţională de Climatologie etc. 

Bucureşti, 1 martie 2014 Prof. univ. dr. Nicoleta IONAC
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Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Specializarea Fizica Atmosferei şi a Pământului are o istorie de peste 60 de ani cu 
denumiri diferite dar acelaşi scop: pregătirea specialiştilor în domeniul foarte generos al 
mediului înconjurător, incluzand meteorologia şi climatologia. Ea fiinţează ca specializare la 
facultăţile Universităţii din Bucureşti ca Secţia de Geofizică a Facultăţii de Ştiinţe  (din 1948) la 
Facultatea de Matematică şi Fizică (din 1954) prin  Catedra de Geofizică şi din 1962 la 
Facultatea de Fizică. Absolvenţii catedrei de Geofizica, fizicieni cu specializarea meteorologie 
au contribuit la dezvoltarea meteorologiei: Elena Milea, Mircea Frimescu, Vania Creteanu, 
Nicolae Beşleaga sau regretatul Andrei Doneaud.

Din 1968 Colectivul Catedrei de Geofizică a trecut la Catedra de “Fizica moleculară şi 
căldură” a Facultăţii de Fizică, adăugându-se la numele acesteia iniţial geofizică şi apoi cu 
specializarea de fizica atmosferei şi seismologie până în 1994 cand la numele Catedrei 
schimbat ulterior în ”Mecanica, Fizică moleculară, Fizica polimerilor” s-a adăugat şi Fizica 
Globului Terestru. Absolvenţii Facultăţii de Fizică cu specializarea Fizica atmosferei,  sunt 
mândria facultăţii prin  realizarile în domeniu în ţară şi în strainătate. Această direcţie de 
specializare a fost şi este recunoscută ca fiind unică în România. Din 2005 când s-a 
implementat sistemul Bologna în Romania, studenţii de la Facultatea de Fizică, au primele 
cursuri de introducere in specialitatea fizica atmosferei în anul III  al ciclului I (un curs). 
Specializarea se realizeaza prin ciclul al doilea, masterat, şi ciclul al III-lea doctorat. Masteratul 
are 2 ani (4 semestre)  şi doctoratul 3 ani (6 semestre). La Departamentul de „Structura 
Materiei, Fizica Atmosferei şi a Pământului, Astrofizică”, Masteratul este de Fizica Atmosferei 
şi a Pământului iar direcţia de  doctorat a fost Meteorologie şi Fizica mediului iar din anul univ 
2013-2014 Fizica Atmosferei şi a Pământului-energii regenerabile.

Cum evoluţia  ştiinţelor Pământului a cunoscut şi cunoaşte un ritm deosebit de intens, 
cadrele didactice din facultate  s-au străduit şi se străduiesc să menţină  ştacheta pregatirii 
profesionale la specializarea prin masterat şi doctorat, la nivelul celor mai prestigioase şcoli pe 
plan internaţional. Cărţile de specialitate publicate de prof. Dr. Sabina Ştefan, Conf. Dr. Mihai 
Dima şi Lector Dr. Norel Rîmbu sunt un sprijin serios în pregătirea studenţilor de la masterat. În 
plus, datorită contractelor naţionale şi internaţionale câştigate au fost dotate laboratorele cu 
cele mai moderne echipamente de investigarea a atmosferei, câteva dintre ele  fiind în 
reţelele  globale de măsurători  AERONET şi EPOS (European Plate Observing System). 
Activitatea de cercetare ştiinţifica în domeniul Fizicii atmosferei/meteorologiei este foarte 
bogată, studenţii masteranzi şi doctoranzii lucrând alături de cadrele didactice. Mărturie  stă 
numărul mare de articole ştiinţifice publicate anual în reviste cu factor de impact (ISI) sau 
indexate ISI.

Studenţii de la Fizică îşi aleg în anul III lucrarea de licenţă şi  cadrele didactice de la 
Specializarea de Fizica atmosferei trebuie să ţină cursuri facultative, seminarii pentru a trezi 
interesul studenţilor pentru fizica atmosferei şi meteorologie. Din liceu vin cu o pregatire slabă 
de fizică şi foarte puţini au o pregătire în ştiinţa mediului sau meteorologie. Sunt puţini cei care 
vin la fizică cu gândul să facă o anumită direcţie  de specializare. Programul de doctorat este 
foarte atractiv, venind absolvenţi  de la multe alte facultăţi.
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Domeniul ştiinţelor Pământului fiind un domeniu dinamic, într-un progres continuu 
atât ca ştiinţă cât şi ca profesiune, direcţia de specializare s-a aflat şi se află  într-un proces 
continuu de perfecţionare, astfel încât studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Fizică care au 
îmbrăţişat şi îmbraţişează acest domeniu să fie în pas cu dezvoltarea  lui pe plan internaţional. 

Ca urmare, planurile de învăţământ şi programele analitice au fost concepute în acord 
cu scopul şi strategia specializării. Prin comparatie cu cele ale Şcolii Naţionale de 
Meteorologie, Toulouse-Franţa, ale Universităţii Pierre et Marie Curie, Paris şi cu programele 
de învăţământ şi direcţiile de cercetare propuse de O.M.M. (Organizaţia Mondială a 
Meteorologiei) pentru pregătirea specialiştilor, se poate spune ca acestea sunt de nivel 
internaţional. Astfel, planurile de invatamant contin cursuri şi laboratoare sau semniarii de 
Fizica atmosferei, Dinamica atmosferei, Meteorologie dinamică şi sinoptică, Termodinamica 
atmosferei şi a sistemelor noroase, Fizica sistemului climatic, Interacţiunea atmosfera-ocean, 
Electricitatea atmosferei, Dinamica interiorului Pământuliu, Magnetism terestru, 
Tectonofizică, Seismologie.

În general, planurile de învăţământ nu se schimbă în mai putin de 5 ani, aceasta fiind 
perioada pentru care sunt acreditate direcţiile de specializare pentru licenţă şi masterat.  La 
masterat, disciplinele de bază au fost şi sunt cele menţionate, indiferent de denumirea 
masteratului.

Realizările cadrelor didactice de  la Facultatea de fizică  sunt legate de numarul 
absolvenţilor care lucrează în domeniul Fizicii atmosferei  cu direcţiile ei cunoscute de 
meteorologie, climatologie, teledetecţe, calitatea aerului şi altele. Foarte mulţi dintre 
absolvenţii Facultăţii de fizică sunt personalităţi în domeniu, recunoscuţi în ţară şi străinătate 
(Conducerea ANM, ROMATSA, Conducerea INFP (Institutul Naţional de Fizica Pământului), 
Centre de cercetare şi Universităţi din SUA, Italia, Canada, Franţa. De menţionat că la 
programul de doctorat avem studenţi din ţări ca Rusia, Grecia, Irak şi multe  cereri pentru anii 
viitori.
Principalul obiectiv este să menţinem la un nivel ridicat pregătirea studenţilor  prin masterat şi 
atragerea absolvenţilor de master pentru obţinerea titlului de doctor in Fizică, direcţia de 
„Meteorologie şi fizica mediului” sau „Fizica atmosferei şi a Pământului –energii 
regenerabile”. Pe termen scurt studenţii de la master să fie pregătiţi foarte bine pentru a fi 
competitivi pe piaţa muncii. Doctoranzii să se perfecţioneze şi să înţeleagă însemnătatea 
cercetării ştiinţifice şi rolul ei în dezvoltarea carierei. Pe termen mediu şi lung să ne 
modernizam laboratoarele asociate centrului de cercetare de Fizica atmosferei  ca sa fie mai 
atractive studenţilor de la licenţă, master şi doctorat.

Prof. univ. dr. Sabina ŞTEFAN
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de 
Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie

Aproape toate disciplinele din facultate se predau un semestru, deci şi disciplinele din 
ramura meteorologie-climatologie. La Departamentul de Geografie al Facultăţii de Geografie 
şi Geologie de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, se predau următoarele 
discipline de meteorologie-climatologie: disciplina ,,Meteorologie şi climatologie”, 
obligatorie, se predă în anul I, semestrul I, la toate cele 6 specializări: Geografie, Hidrologie-
Meteorologie, Geografia turismului, Geografia turismului în Lb. franceză, Geografia mediului, 
Planificare teritorială. În plus, la specializarea Hidrologie-Meteorologie se predau disciplinele 
obligatorii: Topocliomatologie şi microclimatologie, Bioclimatologie, Măsurători şi calcule în 
meteorologie şi climatologie, Meteorologie sinoptică şi prognoză, Clima României, în timp ce 
opţional se predă cursul de Modificări climatice globale, iar facultativ Agrometeorologie şi 
meteorologie silvică. La masterul ,,Mediul actual şi dezvoltarea durabilă” se predau 
următoarele discipline obligatorii: Riscuri hidro-climatice, Poluarea atmosferei şi schimbarea 
climatică. La masterul ,,Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului” se predă disciplina 
obligatorie Evaluarea riscurilor climatice.

Gradul de interes al studenţilor pentru meteorologie şi climatologie există şi este în 
creştere, dovadă numărul mediu de cca 25-30 de licenţe şi 10 dizertaţii susţinute în domeniu. 
În ultimii 10 ani, cca 20-25 studenţi pe an optează pentru specializarea meteorologie-
climatologie, număr care este în scădere datorită tendinţei de scădere a numărului de studenţi 
(tendinţă conformă trendului general în învăţământul superior românesc), ca şi  altor cauze. 
Bagajul de cunoştinţe în domeniu, cu care ei vin din liceu este însă scăzut. 

La baza fişei disciplinei stau la bază corelarea cu piaţa muncii, cu celelalte discipline ale 
specializărilor, cu dezideratul ca procentul disciplinelor generale geografice să fie de natură să 
poată asigura funcţionarea în învăţământul preuniversitar, cu fişe din alte centre universitare 
din ţară şi străinătate. Fişele se pot moderniza anual, mai frecvent la 5 ani, la reacreditări, iar 
planul de învăţămînt, maxim 10% între acreditări şi în mai mare parte la acreditări.

Ca realizări mai importante menţionăm 300 licenţiaţi anual, în domeniile ,,Geografie” 
şi ,,Ştiinţa mediului”, cca 150 absolvenţi master, cca 2 doctori cu teze în climatologie anual, 
laborator de meteorologie-climatologie cu dotare corespunzătoare, baze de practică în 
domeniu, staţii meteorologice automete, reţele de senzori. 

În domeniu se desfăşoară o activitate ştiinţifică corespunzătoare, concretizată prin 
cărţi, manuale, participare la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, publicarea a peste 
200 de lucrări ISI, B+, BDI etc. Departamentul organizează anual 2 simpozionale internaţionale 
care au secţiuni de meteorologie-climatologie şi publică anual 2 reviste geografice şi una de 
geografia mediului, prezente în prestigioase baze internaţionale de date, cea de geografia 
mediului având şi cotaţia CNCSIS B+. Revistele sunt deschise pentru publicare comunităţii 
ştiinţifice romîneşti şi străine. 

Planurile de viitor vizează menţinerea statutului şi importanţei disciplinelor în 
domeniu, dotare, modernizare, accent pe discipline climatologice, mai implicate în 
specializările de geografie.

Prof. univ. dr. Liviu APOSTOL
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Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie

În cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie nu există un departament 
dedicat Meteorologiei şi Climatologiei, ci cadrele didactice implicate în predarea acestor 
discipline fac parte din Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică. 

În general, fiecare specializare a facultăţii are în planul de învăţământ o disciplină de 
cel puţin un semestru dedicată Meteorologiei şi/sau Climatologiei. La specializarea Hidrologie 
şi Meteorlogie se predau în medie 2 cursuri pe semestru din domeniul Meteorologiei-
Climatologiei. 

În cadrul programelor de studii de masterat exista specializarea Resurse şi riscuri în 
mediul hidro-atmosferic în al cărui plan de învăţământ există, de asemenea, numeroase 
discipline cu specific meteo-climatic

Cursurile sunt predate, atât la nivelul licenţă, cât şi la cel de masterat, de personalul 
specializat pe acest domeniu angajat cu normă întreagă sau aflat în prelungire de activitate: 
doi conferenţiari universitari titulari, un conf. univ. asociat şi un lector univ. titular, toţi cei 
menţionaţi deţinând titlul de doctor în Geografie-Climatologie. Recent, s-a constituit Grupul 
de Cercetări Climatice (Climate Research Group).

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de studenţi de la înfiinţarea specializării 
Hidrologie şi Meteorologie, acesta s-a menţinut constant (~ 20/an) din care finalizeaza 
cursurile de nivel licenţă in jur de 15/an. Este remarcabil faptul că studiile masterale cu specific 
de Meteorologie sunt alese şi de către studenţi ai altor specializări şi facultăţi (Geografie, 
Geografia Turismului, Cartografie, Chimie, Agronomie, Ştiinţe Economice, Politehncă etc.)

Programele de studii, atât la nivelul licenţă, cât şi la cel de masterat au fost realizate 
corelat cu alte programe de studii din alte centre universitare din străinatate, astfel încât să 
facilităm recunoaşterea diplomei absolvenţilor noştri; de asemenea, la realizarea planurilor 
de învăţământ s-a ţinut cont şi de piaţa muncii din România, prin încercarea continuă de a 
actualiza fişele disciplinelor cu cerinţele ANM. 

În ceea ce priveşte realizările de până acum atât ale cadrelor didactice, cât şi ale 
studenţilor specializărilor existente în facultatea noastră sunt absolut remarcabile. Astfel, în 
ultimii ani, cadrele didactice şi membrii Grupului de Cercetări Climatice au publicat articole 
ştiinţifice în reviste de cel mai înalt nivel (inclusiv în reviste din categoriile galben şi roşu 
conform clasificării UEFISCDI), obţinând totodată premii acordate pentru activatea de 
cercetare ştiinţifică de către Universitatea Babeş-Bolyai şi UEFISCDI. Totodată este o mândrie a 
colectivului nostru recunoaşterea activităţii de cercetare prin numeroasele citări în reviste 
internaţionale importante şi listarea unora dintre materiale în categoria Most popular in this 
journal. De asemenea, ne mândrim cu bursele de performanţă şi cu premiile obţinute la 
simpozioanele naţionale studenţeşti obţinute de studenţii diferitelor specializări îndrumaţi de 
cadrele didactice care predau Meteorologie-Climatologie. 

În continuare, ne propunem menţinerea ambelor specializări (nivel licenţă şi masterat) 
cu specific de Meteorologie. Totodată, vom continua activitatea de cercetare în domeniu şi ne 
propunem înfiinţarea nivelului de studii doctorale în domeniul Climatologiei, precum iniţierea 
unor colaborări externe cu colegii din alte universităţi şi institute de cercetare europene. 

Cluj-Napoca, 08.04.2014 Conf. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
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Universitatea din Craiova, Departamentul de Geografie

În cadrul Universităţii din Craiova, respectiv Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale 
Naturii, funcţionează Departamentul de Geografie. În prezent, există două programe de studii 
de licenţă, Geografie şi Geografia Turismului, unde se predau noţiuni de meteorologie şi 
climatologie. Cursurile de Meteorologie şi Climatologie se predau în anul I, pe parcursul unui 
semestru, la ambele specializări. Pentru completarea cunoştinţelor în domeniu, la 
Specializarea Geografie, în planul de învăţământ sunt prevăzute şi disciplinele opţionale 
Meteorologie sinoptică şi Topoclimatologie, fiecăreia fiindu-i alocat câte un semestru. La 
Specializarea Geografia Turismului, este prevăzut cursul de Balneoclimatologie, de asemenea, 
disciplină opţională. 

În general, elevii nu posedă foarte multe cunoştinţe de meteorologie sau climatologie 
în momentul înscrierii la facultate şi nici gradul de interes pentru acest domeniu nu este unul 
foarte ridicat. Disciplinele sunt percepute ca fiind dificile datorită faptului că presupun un 
anumit bagaj de cunoştinţe de fizică, matematică etc., majoritatea elevilor neposedând în 
unele cazuri noţiunile necesare. Percepţia se schimbă însă pe parcursul anilor de studiu, 
numărul studenţilor care optează pentru teme de climatologie la lucrările de licenţă fiind 
constant în ultimii ani, 8-10 studenţi dintr-un total de circa 90 care finalizează ciclul de licenţă. 
În ultima perioadă, s-a constatat însă faptul că a crescut ponderea studenţilor cu performanţe 
foarte bune care optează pentru o astfel de temă. 

Programele de studii se bazează în primul rând pe corelarea cu alte programe de studii 
din ţară şi din străinătate. Ca absolvenţi de Geografie, respectiv Geografia Turismului, 
studenţii trebuie să acumuleze cunoştinţe generale în timpul ciclului de licenţă. Specializarea 
în domeniu se face în cadrul ciclului 2, respectiv 3, studii de master şi doctorat. În general, 
programa analitică pentru disciplinele fundamentale – Meteorologie şi Climatologie, partea 
teoretică, de curs, nu suportă modificări majore, obiectivul fiind ca studenţii să fie capabili să 
abordeze noţiunile, legile şi fenomenele specifice, să le explice şi să le aplice. În ceea ce 
priveşte lucrări practice, programa este revizuită anual, în funcţie de cerinţele actuale în 
domeniu, dar şi de performanţele studenţilor şi de feed-back-ul oferit de aceştia la final de 
semestru.

Una dintre împliniri este că cel puţin doi studenţi anual optează pentru continuarea 
studiilor de master în domeniu în alt centru universitar din ţară, precum Bucureşti sau Cluj-
Napoca, care au mastere de profil. De asemenea, foşti absolvenţi ai Specializării Geografie de 
la Craiova urmează şi cursurile diferitelor şcoli doctorale din cadrul universităţilor menţionate 
anterior. 

Pentru viitor se doreşte în primul rând creşterea gradului de interes al studenţilor 
pentru domeniul meteorologie-climatologie, obiectivul urmărit fiind creşterea numărului de 
absolvenţi care optează pentru un master de specialitate, asigurându-se astfel şi o inserţie mai 
bună pe piaţa muncii. De asemenea, este vizată şi implicarea mult mai activă a studenţilor, dar 
şi a absolvenţilor care urmează cursuri de master de specialitate, într-o serie de activităţi cu 
caracter ştiinţific.

Lector univ. dr. Alina VLĂDUŢ
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Universitatea „Valahia” Târgovişte, Departamentul de Geografie

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a Universităţii „Valahia” Târgovişte, Departamentul 
de Geografie, nu există o catedră de Meteorologie - Climatologie, datorită faptului că suntem un 
departament ce deserveşte discipline specifice Geografiei, dar fără o specializare propriu-zisă pe 
Meteorologie - Climatologie, în prezent aici funcţionând 15 cadre didactice care predau diverse 
discipline la programul de licenţă Geografie, precum şi Master - Fenomene geografice de risc şi 
calitatea mediului. Cursului dedicat disciplinei Meteorologie - Climatologie, conform Proiectului 
Bologna, este prezentă în Planul de învăţământ cu 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice, în anul I 
de studii, semestrul II. Activitatea de predare şi realizare a lucrărilor practice la această disciplină 
este deservită de d-l lect. univ. dr. Ovidiu Murărescu încă din anul universitar 2008-2009. Cadrul 
didactic amintit a efectuat, de altfel, şi un stagiu doctoral la Universitatea Aix-en-Provence, 
Marseille I, sub coordonarea d-nei prof. univ. dr. emerit Annick Douguedroit (octombrie 1998 - 
martie 1999), când a realizat cercetări şi studii în vederea elaborării unui capitol din teza de 
doctorat dedicat influenţei factorilor climatici asupra regimului scurgerii pe râuri („Resursele de 
apă din spaţiul carpatic şi subcarpatic dintre Dâmboviţa şi Prahova şi valorificarea lor” - coord. prof. 
univ. dr. Petre Gâştescu, susţinută în anul 2004 la Institutul de Geografie al Academiei Române). 

Totodată, menţionăm că există un curs de Fenomene climatice extreme, în anul I, la Master, 
pe care de asemenea îl predă acelaşi cadru didactic. În cadrul facultăţii nu există un centru de 
cercetare dedicat numai Meteorologiei şi Climatologiei şi nici şcoală doctorală în domeniu.

Putem menţiona că în ultimii ani a crescut interesul studenţilor din anii II şi III, după 
realizarea cursului de Meteorologie şi Climatologie, pentru această disciplină, şi prin elaborarea 
unor lucrări de licenţă şi disertaţie pe teme interdisciplinare - influenţa factorilor climatici asupra 
unor procese şi fenomene hidrologice, geomorfologice, dar şi fenomene climatice de risc. Se mai 
manifestă interes din partea studenţilor şi masteranzilor în vederea realizării unor lucrări de 
licenţă/disertaţie pe teme din domeniile Meteorologiei şi Climatologiei ori din cele 
interdisciplinare (influenţa factorilor climatici asupra unor procese şi fenomene hidrologice, 
geomorfologice etc).

Programa şi planul de studii se realizează după analiza programelor elaborate de alte 
centre universitare din ţară, precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, dar şi de unele de peste hotare, 
mai ales din Franţa. Programa nu a fost modificată pe parcursul anilor universitari, fiind doar 
îmbunătăţită.

A fost elaborat un curs de Meteorologie (autor Ovidiu Murărescu), iar în lucru există unul de 
Climatologie în colaborare cu un profesor universitar francez de la Universitatea Rouen, dar am 
publicat şi unele articole şi studii dedicate, însă cu caracter de interdisciplinaritate (prezenţe cu 
contribuţii la diverse sesiuni ştiinţifice din ţară şi de peste hotare organizate de Asociaţiei 
Internaţionale a Climatologilor - membru din anul 2004 -, WSEAS - membru din anul 2009 - etc.). 

Pentru viitor, ne propunem lărgirea preocupărilor în domeniu, intenţionând elaborarea 
unor noi articole şi studii de specialitate împreună cu diverşi specialişti din ţară şi străinătate, 
indexate ISI. De asemenea, ne propunem să aprofundăm problematici precum Climatologia 
urbană, Agrometeorologie şi fenomene climatice extreme, cu alocarea cursului de bază a 3 ore de 
curs şi respectiv 3 ore de lucrări practice, datorită şi complexităţii şi interdisciplinarităţii acestor 
discipline. Avem în vedere şi colaborarea cu cadre didactice de la Facultatea de Ingineria Mediului 
şi Biotehnologii, având în vedere că acolo se predă un curs de Fizica atmosferei, dar suntem 
deschişi şi la alte colaborări interinstituţionale.

Lect. univ. dr. Ovidiu-Marcel MURĂRESCU
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Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism si Sport, 
Departamentul de Geografie, Turism si Amenajarea Teritoriului

 
Există un curs de Meteorologie şi climatologie, obligatoriu,  de un semestru, în anul I şi 

un curs facultativ de Meteorologie şi climatologie turistică la anul II la specializarea de 
Geografia turismului, iar la specializarea Ştiinţa mediului există  cursul opţional Atmosfera şi 
sănătatea umană la anul II, alături de cel de Meteorologie şi climatologie, obligatoriu şi aici. 
Există şi conducere de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe Măhăra. Ca personal didactic de 
specialitate sunt doi profesori: Prof. univ. dr. Gheorghe Măhăra şi Prof. univ. dr. Ovidiu Gaceu. 
Nu există catedră, masterat sau centru de cercetare doar pe acest domeniu. 

Studenţii interesaţi sunt din ce în ce mai puţini datorită inserţiei dificile pe piaţa forţei 
de muncă, dar cand s-au facut angajări absolvenţii nostri au reuşit să ocupe posturile 
respective. În prezent lucrează la staţiile meteorologice din Oradea şi Timişoara un numar de 5 
absolvenţi de la Universitatea din Oradea. Un număr de 5-6 studenţi aleg în medie la lucrarea 
de licenţă o temă de climatologie. Cunoştinţele dobândite în liceu sunt puţine deoarece lipsa 
unui examen serios de admitere în învăţământul superior românesc nu-i mai stimulează să 
înveţe, iar actualele manuale deşi sunt multe, variate nu formează, ci cel mult informează, 
atunci când fac şi acest lucru.

Programele de studii sunt corelate cu piaţa muncii şi cu cele din alte centre universitare 
respectând normel ARACIS, dar în ultimii ani au fost frecvent schimbate datorită schimbării 
regulilor impuse de ARACIS. Printre principalele realizări se pot menţiona: Introducerea unor 
cursuri noi de specialitate: Meteorologie şi climatologie turistică, Atmosfera si calitatea 
aerului, Balneoclimatologie. Realizarea unei căţi privind Turismul balneoclimatic în România 
în colaborare cu Elena Teodoreanu; Iniţierea unor colaborări noi cu specialişti de la 
Universitatea din Orleans; Tipărirea cursurilor aferente disciplinelor de specialitate din 
domeniul meteorologiei şi al climatologiei, introducerea în planurile de învăţământ a unor 
cursuri de Bioclimatologie, Variabilităţi şi schimbări climatice, dezvoltarea relaţiilor de 
colaborare cu instituţii de profil din ţară şi străinătate.

Oradea, 10.02.2014                                                 Prof. univ. dr. Ovidiu GACEU
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Universitate ,,Ştefan cel Mare” din Suceava
 Departamentul de Geografie

La ciclul Licenţă, disciplina Meteorologie şi Climatologie se predă la anul I GM, G şi GT în 
semestrul I anul I 2 ore de curs şi 2 de laborator timp de 14 săptămâni. Dintre disciplinele 
legate de atmosfera terestră se mai predau:
- Atmosfera şi calitatea aerului Anul I sem I 2 ore curs 2 ore laborator timp de 14 
săptămâni la specializarea GM,
- Topoclimatologie – Anul III, semestrul VI 2 ore de curs şi 2 ore de laborator timp de 14 
săptămâni la specializările G şi GM
- Balneoclimatologie – Anul III, sem V, 2 ore de curs şi 2 ore de seminar timp de 14 
săptămâni la specializarea GT,
- Climatologie şi hidrologie urbană – Anul III, sem V, 2 ore curs şi 2 ore de laborator timp 
de 14 săptămâni.
La Masterat se predau disciplinele:
- Cuantificarea riscurilor climatice, Anul I specializarea GIS şi PT , 1 oră de curs şi 2 ore de 
seminar în anul I sem I timp de 14 săptămâni şi 
- Potenţialul balneoclimatic al staţiunilor turistice româneşti, Anul I, sem. I specializarea 
TDR timp de 14 săptămâni
Aceste discipline sunt sustinute de 3 cadre didactice.

In fiecare an aproximativ 15% din studenţi  şi masteranzi îşi aleg teme de licenţă şi 
disertaţii pe tematică disciplinelor ce studiază atmosfera. Bagajul de cunoştinţe cu care vin din 
liceu tinde către 25% din necesar, având în vedere faptul că vremea şi clima sunt puţin studiate 
pe parcursul acestui ciclu de învăţământ.

Locul disciplinelor atmosferice în programele de învăţământ de la DG de la USV este 
dictat de importanţa intrinsecă a acestora. Programele de învăţământ s-au schimbat/înnoit 
faţă de anii 2000 în proporţie de ≈ 30% adaptându-se din mers la cerinţele de pe piaţa muncii.

Principapele realizări se referă la modernizarea laboratorului de Climatologie şi 
Hidrologie, atragerea către studiile masterale şi doctorale a unor tineri valoroşi, activitatea 
ştiinţifică susţinută în cadrul Cercului ştiinţific studenţesc Mediul şi Societatea, organizarea la 
Suceava în perioada 28-29 martie 2014 a Conferinţei naţionale Atmosfera şi Hidrosfera. 
Cunoaştere interdisciplinară, manifestare, evoluţie, valorificare, protecţie, importanţă, la care 
si-au anunţat prezenţa 84 de participanţi din ţară şi Republica Moldova.

La acestea, se adaugă câştigarea prin concurs a unui grant care să permită o mai bună 
dotare şi constituirea unei echipe tinere de cercetare în domeniu şi obţinerea conducerii de 
doctorat în domeniul Climatologiei.

Dumitru MIHĂILĂ, Director Departament Geografie, FIG, USV
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Universitatea de Vest din Timişoara, Catedra de Geografie

In ultimii ani, cursul de Meteorologie-Climatologie din cadrul catedrei de Geografie din 
Universitatea de Vest din Timisoara, a fost tinut doar de colaboratori externi. Nu exista o 
catedra dedicata, este o sedinta de curs, modul de o ora si jumatate la anul I licenta. In ultimii 4 
ani cursul a fost tinut de Nichita Cristian. Mai inainte, de un angajat al apelor romane din cate 
imi amintesc. Notiuni de fenomene de risc mai se predau la cursul de Geografia Mediului si 
Geografia Hazardelor, tinute de un alt profesor (Mircea Voiculescu). La masterat nu exista 
cursuri dedicate. Nici la doctorat. Se pot lua insa teme de meteo la aceste niveluri (master sau 
doctorat).

Numarul studentilor care au avut pana acum lucrari de disertatie in domeniu este 
foarte redus (unul, maxim doi). Interesul nu este ridicat, poate si datorita faptului ca 
majoritatea vin la geografie cu gandul ca scapa de stiintele reale si au nevoie doar de o 
diploma. Iar faptul ca nu se efectueaza o triere (admitere) in facultate este un dezavantaj in 
ceea ce privaste calitatea studentilor. 

Programa se axeaza pe incarcarea de a preda bazele meteorologiei si climatologiei 
intr/un timp foarte scurt, fara insa in a trata superficial subiectele. Din acest motiv studentii se 
plang de volumul mare de informatii noi cu care ii incarc la curs. Incerc, pe cat posibil, sa 
corelez cu ce se mai intampla la alte centre (am avut discutii cu doamna Croitoru de la Cluj si cu 
domnul Mircov de la Agronomie Timisoara). Programa s-a schimbat o data in ultimii 4 ani.

Realizari, performante sau impliniri? NU PREA. Ma bucur doar ca am reusit sa schimb 
modul in care se faceau laboratoarele pana recent, cand studentilor le erau prezentate, ore 
bune, aparatele inregistratoare de pe platforma meteo. Ma mai bucur ca, o sedinta se 
desfasoara aici, la locul meu de munca sa vada in timp real cu ce “se mananca” meteorologia.

Ca perspective as vrea sa am mai mult timp pentru materie. Eventual sa fac separat 
metrorologia si climatologia. Doua cursuri. Si as mai vrea la master ceva legat de fenomenele 
meteorologice de risc asociat cu GIS.

Lector asociat Dr. Cristian NICHITA
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Iarna ce tocmai a luat sfârșit s-a caracterizat printr-un regim termic mai ridicat decât cel normal, iar 
cantitatea de precipitații căzută s-a situat în cea mai mare perioadă a intervalului sub mediile 
multianuale. Dacă iarna trecută cantitățile lunare de precipitații au fost foarte aproape de normal, 
chiar depășind mediile climatologice, în sezonul rece recent încheiat, regimul pluviometric lunar s-
a apropiat de normal doar în luna ianuarie, în timp ce februarie și mai ales decembrie, au fost 
caracterizate de medii lunare cu mult sub cele specifice perioadei.

Decembrie

Anomalia termică (stânga). Procentul de precipitații din media multianuală (dreapta). Sursa: 
ogimet

Abaterea temperaturii medii față de cea a perioadei 1961 – 1990 a avut o repartiție relativ 
neuniformă. Valori negative s-au înregistrat în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și cea mai mare parte a 
Transilvaniei. În sud abaterile au avut valori situate, în general, sub -0,9 ⁰C, exceptând sudul 
Dobrogei, zone restrânse din Lunca Dunării și local în Oltenia, unde s-au situat între -1,0 ... -1,4 ⁰C. În 
depresiunile din estul Transilvaniei abaterea a depășit   -2,0 ⁰C. În zonele montane, Câmpia de Vest, 
Moldova și nordul Maramureșului vremea a fost mai caldă decât în mod obișnuit. În Munții 
Apuseni, partea nordică a județelor Botoșani, Suceava și cea nord-estică a județului Maramureș 
anomalia termică a fost mai mare de +2,0 ⁰C. Regimul pluviometric s-a caracterizat printr-un deficit 
de precipitații deosebit de mare. Cu totul izolat, în zonele montane din sud-vest s-au înregistrat 
valori ce au depășit jumătatea normei climatologice. În cea mai mare parte a țării, dar mai ales în 
partea de sud, deficitul a depășit 75%. Au fost stații meteorologice la care nu au căzut precipitații pe 
durata întregii luni, de exemplu: Craiova, București Băneasa, Sulina. Ca urmare, stratul de zăpadă 
existent în prima parte a lunii în zonele montane, regiunile intracarpatice și nordul Moldovei, având 
grosime în general mai mare de 10 cm și depășind pe alocuri 50 cm, s-a diminuat treptat.

Caracterizarea meteorologica
a iernii 2013-2014

,
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09. 12, ora 18 UTC: grosimea stratului de zăpadă (cm). Sursa: Administrația Națională de 
Meteorologie

Pasajele frontale au avut loc mai ales în prima parte a lunii și au afectat cu precădere jumătatea 
nordică a teritoriului (2 decembrie, 6 - 7 decembrie, 9 – 10 decembrie). Se remarcă frontul rece din 
zilele de 6 și 7 a lunii. La Petroșani stratul de zăpadă măsura doar 4 cm la ora 20 a zilei de 6 
decembrie  și a crescut la 20 cm în dimineața zilei următoare, atingând 28 cm pe 8 decembrie la ora 
8. Depunerea stratului de zăpadă, scăderea nebulozității și a vitezei vântului au determinat 
înregistrarea unor temperaturi minime scăzute: -20,2 ⁰C în dimineața zilei de 9 decembrie și -21,2 
⁰C în cea din 11 decembrie, la stația meteorologică Miercurea Ciuc. În a doua parte a lunii 
decembrie a predominat regimul anticiclonic, iar vremea s-a încălzit, mai ales în vestul țării. Pe 26 
decembrie maxima termică a atins 17,2⁰ C la Holod (județul Bihor), iar în ziua de 28 decembrie au 
fost 18,6⁰ C la Gurahonț (județul Arad). 
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Ianuarie

Vremea a fost mai caldă decât în mod obișnuit. Abaterea termică medie s-a diferențiat clar între 
regiunile extra și intracarpatice. În exteriorul arcului carpatic temperaturile medii multianuale au 
fost depășite cu 1,0 ... 4,0⁰ C. în timp ce în restul țării abaterea a atins 4,0 ... 6,0⁰ C, izolat peste 
6,0⁰ C în județul Bistrița-Năsăud. Precipitațiile au fost excedentare în majoritatea zonelor, 
exceptând Banatul și masivele montane sud-vestice și sudice. Excesul de precipitații a depășit 
chiar 300% în extremitatea sudică a Dobrogei. 

Anomalia termică (stânga). Procentul de precipitații din media multianuală (dreapta). Sursa: 
ogimet

Se evidențiază vremea neobișnuit de caldă cu fenomene convective în perioada 19 – 21 ianuarie, 
urmată de viscol și răcirea vremii în ultima săptămână a lunii. În noaptea zilei de 19 ianuarie, la 
Oravița, temperatura nu a coborât sub 13,2⁰ C. În după-amiaza zilei de 21 ianuarie, vremea a 
devenit instabilă în sud-est. Au căzut averse, însoțite local de descărcări electrice.

21. 01. ora 13.40: descărcări electrice în ultimele 2 ore (stânga). Sursa: Blitzortung. 21. 01. ora 
13.50: imagine radar de reflectivitate (dreapta). Sursa: Administrația Națională de 

Meteorologie.
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Nori convectivi în sud-estul țării: imagine satelitară MET10 RGB 21. 01. ora 16.00. Sursa: 
EUMETSAT

Pe fondul trecerii Oscilației Arctice în faza negativă și apropierea în troposfera medie a unui talveg 
dinspre nord-vest, în 23 ianuarie s-a declanșat ciclogeneza asupra bazinului vestic al Mării 
Mediterane. Depresiunea formată s-a deplasat către Peninsula Balcanică. În România au avut două 
episoade de viscol, în intervalul 25 – 30 ianuarie.
Viscolul s-a manifestat la intensitate maximă în intervalele 25 – 26 ianuarie, respectiv 29 – 30 
ianuarie. În prima parte a episodului au căzut precipitații în toate regiunile, predominant sub formă 
de ninsoare, exceptând Dobrogea unde au fost mixte. În 72 ore (25. 01. ora 8 – 28. 01. ora 8) 

2 2
cantitățile de apă acumulate au fost în general sub 15 l/m  în vest, însă au depășit 25 l/m  în 
jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia, Dobrogea și Oltenia. Local în Subcarpații Munteniei, ai 

2 2Curburii și în Oltenia s-au măsurat peste 50 l/m , până la 93 l/m  la Mangalia. Viteza maximă a 
vântului la rafală a fost de 19 m/s la Roșiorii de Vede, 20 m/s la Stolnici, 21 m/s la Titu, 22 m/s 
Alexandria și 24 m/s la Videle. În intervalul 29 – 30 ianuarie ninsorile au afectat mai mult zonele sud-
estice, însă vântul care a atins pe alocuri 75 – 85 km/h, până la 90 km/h la Mahmudia, a viscolit și a 
transportat zăpada existentă deja. Înălțimea troienelor (cm): 200 Fetești, București Afumați; 260 
Focșani, Râmnicu Sărat, 280 Grivița.  În ultima zi a lunii temperaturile au scăzut accentuat. 
Temperaturi minime (⁰C): Darabani -20,5 Rădăuți -18,0; Botoșani,  -18,7; Suceava -18,6; Stânca Ștefănești 
-19,3; Cotnari -20,3; Tg. Neamț -17,5; Iași -20,2; Bârnova Radar -20,6; Piatra Neamț  -17,7; Roman -19,5; 
Negrești -22,3; Bacău -15,9; Vaslui -21,3; Tg. Ocna -16,4; Bârlad -19,4; Adjud -17,5; Focșani -16,2; Tecuci -
19,9; Bisoca -20,0; Buzău -16,5; Râmnicu Sărat -17,6; Galați -18,3. 
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Brăila (stânga), foto: Ilie Gabriel Angelin; Răcari, jud. Dâmbovița (dreapta), 
foto: Daniel-Robert Manta

Februarie
Vremea a continuat să fie mai caldă decât în mod normal. Abaterea termică medie s-a situat între 
0,1 ... 1,0⁰ C în Moldova și nordul Dobrogei, 1,0 ... 4,0⁰ C în restul zonelor extracarpatice, până la 4,0 
... 6,0⁰ C în jumătatea vestică a teritoriului, izolat peste 6,0⁰ C în județele Cluj și Maramureș. Doar 
punctiform s-a măsurat o anomalie ușor negativă în județul Buzău. Cantitățile de precipitații au fost 
sub media multianuală 1961 – 1990. Deficitul s-a încadrat între 0 și 25% în nord-vest și a depășit 
75% în jumătatea sud-estică a țării și în nord-estul Moldovei

Anomalia termică (stânga). Procentul de precipitații din media multianuală (dreapta). Sursa: 
ogimet

Luna februarie a debutat cu o vreme geroasă. Temperaturi minime înregistrate pe 1 februarie (⁰C): 
Miercurea Ciuc -23,6; Darabani -19,0; Rădăuți -18,6; Botoșani -19,2; Suceava -18,6; Stânca 
Ștefănești -17,6; Cotnari -19,8; Tg. Neamț -18,3; Iași -19,8; Bârnova Radar -19,5; Piatra Neamț -20,1; 
Roman -18,4; Negrești -18,4; Bacău -16,9; Vaslui -17,6; Tg. Ocna    -17,5; Bârlad -17,3; Adjud -18,4; 
Focșani -15,8; Tecuci -16,6; Bisoca -18,0; Buzău -14,4; Râmnicu Sărat -15,5; Galați  -18,4. În 
dimineața zilei de 4 februarie temperatura a coborât până la -26,0⁰ C  la Joseni și -25,8⁰ C la 
Miercurea Ciuc.
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Începând cu a doua decadă, vremea s-a încălzit începând din vestul țării, însă în zonele deluroase 
creșterea temperaturilor în timpul zilei a început încă din prima săptămână a lunii.

Temperatura aerului: 04. 02. ora 11. Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Pe 17 februarie temperatura a urcat până la 20,5⁰ C la Moldova Nouă și Băile Herculane și a atins 21,0⁰ C 
la Mangalia. În primele două zile ale lunii vântul s-a intensificat în sudul Banatului din sector E-SE 
(Coșava). Rafala maximă înregistrată la Oravița a fost de 30 m/s pe 1 februarie și 35 m/s în ziua 
următoare. În după-amiaza zilei de 17 februarie, instabilitatea s-a accentuat în Banat, Carpații 
Meridionali, nordul Olteniei și al Munteniei. Fenomenele convective asociate s-au manifestat prin 
ploi sub formă de averse.

Sipos Zoltan – Profesor,  Școala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni (jud. Mureș),  membru SMR

Daniel-Robert Manta – Student, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, membru SMR 
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Într-o povestioară populară ni se relatează faptul că o fetiţă care trecea pe drum a întâlnit 
trei personaje: Căldura, Gerul şi Vântul şi a spus : îl salut pe unul din voi. Cei trei au început să se 
întrebe pe cine a salutat fetiţa, fiecare considerând că el e cel ce merită acest salut. Cum nu au ajuns 
la un acord, s-au întors din drum, s-o întrebe, iar fetiţa le-a răspuns că a salutat pe Vânt, care e cel mai 
important. Dece? Pentrucă atunci când este foarte cald, îl va ruga să bată puţin ca să răcorească pe 
oameni, dar când va fi foarte frig, îl va ruga pe vânt să nu sufle deloc, pentruca oamenii să suporte 
mai uşor gerul!

Pare-se  că eroina poveştii avea noţiuni exacte de biometeorologie. Cu alte cuvinte, vântul 
este un element esenţial în termoreglare.

Două din caracteristicile sale au o importanţă deosebită în viaţa omului şi a societăţii şi 
anume viteza şi direcţia.

Cercetătorii au stabilit că vântul exercită o presiune asupra corpului omului, cu atât mai mare 
cu cât viteza sa este mai mare:

2
- un vânt cu o viteză de 0 - 0,5 m/s,  determină o presiune de 0-0,15 kg/m . 

2- La o viteză de 0,5-4 m/s, presiunea este de 0,15-1,87 kg/m , 
2

-  la 4-7 m/s, presiunea este de 1,87-5,96 kg/m . 
2- la mai mult de 28 m/s, presiunea  depăşeşte 95,4 kg/m , cu efecte negative certe.

Specialiştii apreciază că un vânt de peste 4 m/s devine inconfortabil, în general pentru toţi
 oamenii, dar mai ales pentru persoane cu diferite afecţiuni.

Vântul influenţează bilanţul termic al corpului omului, stimulează nervii cutanaţi, creşte 
presiunea sângelui, poate provoca atacuri anginoase sau extrasistole, poate da naştere la turburări 
respiratorii, are o influenţă nefavorabilă asupra tuberculozei pulmonare, prin presiunea pe care o 
exercită direct asupra corpului uman. 

Efectul vântului în termoreglare se vede fie prin măsurarea temperaturii pielii, fie a 
temperaturii interioare a corpului. Conform studiilor (Licht, 1964), de exemplu: 

0 0
- la o temperatură a aerului de 15 C temperatura frunţii este de 30 C, în condiţii de

0
 calm atmosferic, dar la 2 m/s, aceasta scade la 22 C, ceea ce înseamnă senzaţie de rece. 

0
- Dacă temperatura aerului este 30 C în condiţii de calm, temperatura frunţii este de

0 0
 34,5 C (respectiv inconfort prin încălzire), iar la un vânt de 2 m/s, aceasta se  reduce la 30 C, ceea ce 
este o valoare normală de confort pentru piele. 

Pentru stabilirea indicelui de confort termic (în care este introdusă viteza vântului) 
cercetătorii au stabilit numeroase formule sau nomograme, printre care amintim: temperatura 
efectiv-echivalentă Missenard,1937,  nomogramele Yaglou,1027, Yakovenko, 1927, cu două scări 
(de bază, dezbrăcat şi normală, omul îmbrăcat uşor), formula Steadman, 1998 şi 2001, coeficientul 
de tonicitate, Sutour, 1998, indicele biomedical agresiv, Rivolier ş.a., 1967 etc.
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Vom da un exemplu (după nomogramele Seifert, 1958), de   senzaţie de confort sau 
inconfort termic, în condiţii de calm atmosferic şi umezeală moderată (60%), deci fără vânt:

0 0
- la o temperatură a aerului de 32 C, corpul resimte o senzaţie termică de 28 TEE, aşa

 dar, inconfort prin încălzire, 
0 0

- la 22 C, resimte 20 TEE, ceea ce înseamnă confort termic. 
0 0

- La 10 C, resimte 10 TEE, deci realitatea citită la termometru
0 0

- dar la 0 C, vom resimţi 1 TEE, 
0 0

- iar la -6 C, vom  avea senzaţia că temperatura exterioară este de -3 TEE., deci ceva
 mai plăcut decât ne-ar sugera termometrul instalat în exterior.

Deducem aşa dar că în condiţii de calm atmosferic la o temperatură ridicată a aerului, 
inconfortul termic este mare, iar la o temperatură scăzută, senzaţia de disconfort prin frig scade 
uşor.

În schimb când bate vântul, la o viteză de 3 m/s:  
0 0

- la o temperatură a mediului de 30 C vom resimţi o temperatură efectivă de 24 TEE,
 respectiv un foarte uşor inconfort de căldură, 

0 0
-  la 10 C vom resimţi 4 TEE, deci rece, 

0 0
- iar la -6 C, vom avea senzaţia că afară sunt -16 TEE, deci că este extrem de frig, 
Prin urmare la o temperatură ridicată a aerului, în condiţii de vânt slab sau moderat, 

confortul termic creşte, dar la o temperatură scăzută, creşte senzaţia de disconfort prin frig.
 
Spre deosebire de Siberia, de pildă, unde temperaturile scad iarna la valori chiar de -30...-

040 C, dar în condiţiile anticiclonului siberian, este deobicei calm atmosferic, şi frigul este relativ 
suportabil, în Canada, unde iernile sunt grele şi ţara este deschisă vânturilor reci şi puternice din 
nord, senzaţia de frig este atât de puternic resimţită, încât în buletinul meteorologic este inclus, pe 
lângă ceilalţi parametri cunoscuţi, temperatură, umiditate, viteza vântului, nebulozitate şi indicele 
de vânt rece (wind chill).

Acest indice a fost calculat de Passel şi Siple, în 1945, pe baza valorile de temperatură şi vânt, 
2pentru a determina puterea de răcire, exprimată în kcal/m /h. Aceştia, exploratorul și geograful 

american Paul Siple și colegul său lui, exploratorul Charles Passel, au făcut primele descoperiri in 
domeniul cercetarii vântului rece într-o expediție în Antarctica în 1940 . Ei au  pus o sticlă cu apă 
afară, la staţia lor de bază, și au măsurat cât timp a durat ca apa să înghețe în diferite condiții de 
vânt. Formula a fost preluată, corectată şi adaptată şi de alţi cercetători, în funcţie de tipul de 
îmbrăcăminte prin rezistenţa de răcire în unităţi clo (clothing, engl. = îmbrăcăminte), în funcţie de 
asemenea de părţile expuse (faţă, urechi, extremităţi), de faptul dacă ninge sau nu şi deci dacă fulgii 
de zăpadă care se topesc pe piele, cresc gradul de răcire prin evaporare, înlesnind degerăturile, 
stabilind totodată că izolarea hainelor faţă de mediu are un efect cu atât mai mic, cu cât viteza 
vântului este mai mare. Formula folosită de Siple şi Passel a fost preluată şi de bioclimatologul 
francez J.P. Besancenot, care a realizat astfel un indice de stres cutanat, pe baza valorilor diurne şi 
nocturne ale parametrilor t şi v, prin însumarea pătratelor indicilor rezultaţi,      obţinând valori cu 
ajutorul cărora se pot realiza diferite hărţi ale stresului cutanat, anuale, lunare sau pe anumite 
perioade  şi deci regionări bioclimatice.
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 Revenind la wind chill, meteorologii americani au convertit acest stres numit de ei „frisonul 
eolian” în termeni de echivalent de temperatură, deci senzaţia resimţită de un om în condiţii de 
vânt,  în scopul de a oferi telespectatorilor care urmăresc buletinul meteorologic, un termen mai 

0familiar. De exemplu, în cazul în care ziua este vântoasă şi vântul rece este de -20 , în timp ce 
0

temperatura de afara este de numai -10 C, aceasta înseamnă că faţa ta se va simţi la fel de rece ca și 
0

în cazul în care a fost o zi fără vânt, cu o temperatură de -20 C. 
Indicele vânt rece permite canadienilor de a lua măsuri pentru a evita degerături și 

hipotermie, și de a lua decizii bazate pe informații exacte de exemplu  pentru munca afară sau joaca 
copiilor în aer liber. De aceea, în zilele reci de iarnă, în prognoza locală se dă şi indicele de vânt rece. 
Indicele a fost adaptat şi în prognoza meteorologică din Statele Unite ale Americii, precizându-se: de 

0 0pildă: temperatura aerului -10 C, vântul rece -20 .
Vom da scurte exemple de vânt rece (scris cu bold) şi indicaţii: 

0 0 0 0La 10 km/h = 3 m/s, 0 C, vântul rece este -3 , risc scăzut, la -10 C, -15 , risc relativ scăzut, dar 
0 0

la -20 C, -27 , risc moderat de hipotermie,  cu indicaţii de acoperire a feţei expuse etc. 
0 0 0 0 0

La 40 km/h = 12 m/s, 0 C, -7 , risc scăzut, la -10 C, -21 risc moderat, la -20 C, vântul rece este 
0de -34 , risc mare de îngheţ, pielea îngheaţă în 10-30 minute, atenţie la senzaţia de amorţeală a 

extremităţilor, la culoarea lor. 
0Un locuitor din Novosibirsk povestea că în zilele foarte geroase (-35...-40 C) şi eventual chiar 

numai cu adieri de vânt, oamenii (necunoscuţi) care se întâlneau pe stradă, îşi făceau semn la nas 
sau la urechi sau la obraji, când acestea căpătau o culoare foarte palidă, ceea ce indica îngheţ, chiar 
dacă omul respectiv nu-şi dădea seama. Trebuia imediat ca cel avertizat să-şi frece puternic partea 
îngheţată, ca să refacă circulaţia sângelui, altfel existând pericolul de degerare, urmată de gangrenă 
şi extirpare a părţii respective.

După cum am văzut, viteza vântului este foarte importantă în ambianţa generală a mediului 
pentru om şi pentru societate.

Dar şi direcţia vântului este un parametru de luat în considerare pentru starea de confort a 
omului care merge la seviciu, lucrează afară sau se plimbă în aer liber. 

Generalizând, desigur, vom spune că vânturile de nord aduc aer rece, vânturile de sud, aer 
cald, vânturile de vest (deasupra Europei) sunt umede, iar vânturile care vin dinspre Câmpia Rusă 
sunt secetoase.

Dar pe lângă aceste vânturi cu caracter general, dependente de circulaţia armosferică 
generală şi de formaţiile barice predominante, există vânturile locale, care depind de suprafaţa 
activă, de uscat sau apă sau de configuraţia reliefului. Cele mai cunoscute, cu caracter regulat şi 
alternative, sunt brizele de mare-uscat şi brizele de munte-vale, care aduc un aer specific suprafeţei 
care le generează. Astfel, brizele de mare ziua aduc aer răcoros, umed, încărcat cu aerosoli de  sodiu 
şi iod, iar cele de uscat, un aer mai sărac în vapori de apă, cald vara, rece iarna, aeroionizat pozitiv. 
Ele determină confort sau inconfort termic pe plajele marine, în terapia marină, în funcţie evident şi 
de ceilalţi parametri climatici.  

(3)
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Brizele de munte se produc prin scurgerea aerului  rece de la înălţime, în timp ce aerul de pe 
vale sau mai ales din depresiune, încălzit sub razele soarelui, ascensionează către înălţimi. Schimbul 
permanent de aer diferit determină o unifomizare a masei de aer locale şi senzaţia de prospeţime a 
aerului, dar cu importanţă mai deosebită pentru organismul uman, în cazul inversiunilor termice în 
special de iarnă, în depresiunile unde se află oraşe sau întreprinderi industriale şi unde există 
pericolul unei poluări mai acentuate şi mai persistente a aerului, cu efecte nocive asupra populaţiei. 
Sunt  cunoscute exemple în literatura bioclimatică, cum ar fi evenimentul din valea Meusei (Belgia), 
1948, sau cel de la Londra, pe valea Tamisei din 1952, care au provocat creşterea  deosebită a 
morbidităţii şi mortalităţii, dar acesta este un subiect pe care ne rezervăm să-l trătăm mai 
amănunţit cu alt prilej. 

Tot vânturi locale, periodice, regulate  şi complementare sunt şi musonii, pe teritoriul Asiei 
de sud, care din mai până în septembrie aduc ploi bogate, determinând o agricultură bogată, cu 2-3 
recolte pe an, dar uneori furtuni şi inundaţii păgubitoare, iar în restul anului, suflând dinspre uscat, 
aduc secetă. 

Între vânturile locale importante în istoria biometeorologiei sunt vînturile catabatice 
(descendente) de tip foehn şi bora.

Foehnul este un vânt catabatic, uscat, cald, care determină creşterea în timp scurt a 
temperaturii aerului şi scăderea umezelii aerului, cer senin, vizibilitate excepţională, cu viteză mare 
a vântului, mai ales când se canalizează pe văi, cu aeroionizare intens pozitivă. Cel mai cunoscut vânt 
de acest tip este Foehnul de pe pantele nordice ale Alpilor, cu frecvenţă maximă la sfârşitul iernii şi 
primăvara, când produce topirea rapidă a zăpezilor, înverzirea pajiştilor, uneori inundaţii şi 
numeroase efecte asupra locuitorilor. (O descriere deosebită a fenomenului se află în romanul 
„Peter Camenzind” de Hermann Hesse). Alte vânturi cu aceste caracteristici sunt: Jank în Austria, 
Tramontana în nordul Italiei,Vent d'Espagne în sudul Franţei, Vent du Midi la Lyon, Santa Ana  în 
sudul Californiei, Levantul la Gibraltar, Vent d'Autan la Toulouse, Chinook în sudul provinciei 
canadiene Alberta, Vântul Mare în Făgăraş etc. 

Efecte bioclimatice constatate de cercetători la unele din acestea: creşterea tensiunii 
arteriale, a iritabilităţii, agitaţie insomnii,  oboseală, dureri de cap, ameţeli, hemoragii, stază 
venoasă, embolii, retenţie de apă, dureri la cicatrice, dezhidratare la sugari, deschiderea leziunilor 
la tuberculoşi, criminalitate crescută, sinucideri, incidente stradale în special la subiecţi cu sistem 
nervos vegetativ labil, etc.

Bora, vânt catabatic, uscat şi rece a fost mai puţin studiat. Cel mai cunoscut este Bora, de pe 
ţărmul dalmatic al Mării Adriatice, dar şi Mistralul din sudul Franţei, de pe valea Ronului, Bise de la 
Geneva, vânturile de  tip bora, de pe ţărmul caucazian al Mării Negre, de pe ţărmul lacului Baical de 
la Novorosiisk, Stokul din Antarctica, Nemira, din depresiunile de pe Oltul superior, etc.         

În general se apreciază că efectele acestui tip de vânt sunt asemănătoare cu cele ale 
foehnului: migrene, insomnii, nevralgii la persoane sensibile sub aspect nervos, inclusiv accidente 
stradale, sinucideri, crime,  hemoptizii, puseee congestive  febrile, cu accese de tuse la tuberculoşi.

(4)
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Se mai înregistrează vânturi locale, reci sau calde, cu viteze mari, care au efecte importante 
asupra organismului uman, dar şi a societăţii, iar unele prezintă chiar un sindrom caracteristic 
denumit după vântul respectiv. Efectele cele mai evidente sunt cele asupra termoreglării, a 
sistemului nervos sau respirator.

Dintre alte vânturi locale cu efecte de risc, mai cunoscute sunt: Sirocco, din Maroc şi Algeria, 
care bate dinspre Sahara, Harmatanul din Nigeria, Simunul din Arabia, Egipt, etc.

În România cel mai cunoscut este Crivăţul, care bate iarna peste Moldova, Câmpia Română, 
Dobrogea, aducând viscol, căderi de zăpadă cu troieniri, cum a fost cel din februarie 1954, care a 
paralizat jumătatea de sud est a ţării, inclusiv capitala. Austrul este mai frecvent vara în jumătatea de 
vest a ţării, Băltăreţul se simte în Câmpia Dunării de Jos, Sărăcilă, sau Vântul Negru în Dobrogea, 
Coşava în Banat, etc. Amploarea lor este în general destul de redusă şi efectele lor bioclimatice nu au 
fost studiate, dar oricum, viteza mare a oricărui tip de vânt poate produce unele efecte, aşa cum am 
arătat mai sus, mai ales asociată cu modificări importante ale celorlalţi parametri climatici.

N.B. Dat fiind că în zilele de 9 şi 10 martie a.c., la Bucureşti vântul a fost destul de puternic, 
chiar dacă temperatura a fost pozitivă, locuitorii oraşului au remarcat senzaţia de frig destul de 

0
pătrunzător. După indicele de vânt rece, la temperatura minimă de 1 C, înregistrată dimineaţa în 
aceste zile, la viteza minimă de 9, respectiv 25 km/h, temperatura resimţită (wind chill), a fost de -

0
2,5, respectiv -5,5 . Însă la rafală (56, respectiv 65 km/h), temperatura resimţită a fost de -9, 

0respectiv -17 . (Precizăm însă că era o stare de inconfort foarte pasager) Şi nu era vorba de o zi de 
iarnă!

ANM poate avea în vedere întroducerea acestui indice în perioada rece a anului, pentru 
îmbogăţirea conţinutului buletinului meteorologic. 
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Simon Beck  - Artă ...pe zăpadă

E foarte posibil să nu fi auzit până acum de Simon Beck, dar de acum cu siguranţă nu veţi putea să-l 
mai uitaţi, nici pe el, nici arta lui... hibernală. Pare doar un tip ciudat care merge de nebun prin 
zăpadă. Simon este un artist şi este cunocut în special pentru creaţiile lui extrem de delicate şi 
detaliate în... zăpadă, după ce merge ore în şir prin zăpada proaspăt căzută. 

El merge kilometri întregi, doar 
pentru a crea aceste imagini 
u n i c e .  C r e e a z ă  m o d e l e  
matematice de dimensiuni 
mari, care au efecte diferite 
atunci când sunt privite din 
unghiuri diferite. În momente 
diferite în timpul zilei, creaţiile 
s a l e  v o r  a r ă t a  d i f e r i t .  
Mai...nebuneşte decât asta e 
că Simon poate petrece ore 
întregi prin zăpadă, pentru a 
crea un model, dar nu de multe 
ori o ninsoare proaspătă sau 
rafale de viscol îi acoperă 
munca şi el trebuie să o ia de la 
capăt în ziua următoare. 
Artistul nu a renunţat însă 
niciodată la munca lui.

Pentru mai multe detalii privind creaţiile lui Simon Beck puteţi vizita pagina lui pe Facebook 

alte pagini dedicate artei lui

sau postări pe youtube 

https://www.facebook.com/snowart8848

http://www.viralnova.com/simon-beck-snow-art/
http://originalpaints.com/snow-art-simon-beck/

http://www.youtube.com/watch?v=Ai-O73Ixcj4
http://www.youtube.com/watch?v=0soQJxq6dKY

 Dr. Constanţa Boroneanţ
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De la începutul poeziei şi până azi - acestui anotimp i-au fost dedicate foarte multe versuri 
frumoase iar în ediţia acestui număr ne vom aminti de două dintre acestea ...

Tuturor ne place iarna, dar spre sfârşitul ei   aşteptăm 
cu nerăbdare venirea primăverii  împreună cu florile, 
cu ciripitul de păsărele, cu soarele ei blând şi cald, cu 
sărbătorile de Paşti şi cu zilele însorite din luna mai..

 Dr. Constanţa Boroneanţ
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Primavara  
de George Topârceanu  

 

După-atâta frig şi ceaţă 
Iar s-arată soarele. 

De-acum nu ne mai îngheaţă 
Nasul şi picioarele! 

 

Cu narcişi, cu crini, cu lotuşi, 

Timpul cald s-apropie. 
Primavara asta totuşi 

Nu-i decât o copie. 
 

Sub cerdac, pe-o lăuruscă, 

Cum trecura Babele, 
A ieşit un pui de muscă 

Să-şi usuce labele. 

 
Păsările migratoare 

Se re-ntorc din tropice. 
Gazele depun la soare 

Ouă microscopice. 

 
........ 

http://poezii.ro-versuri.ro/Primavara-

poezie-George-Toparceanu.html 

Pentru tine, primăvară... 
de Otilia Cazimir 

 

Şiruri negre de cocoare, 
Ploi călduţe şi uşoare 

Fir de ghiocel plăpând, 
Cântec îngânat de gând, 

Sărbătoare... 

  

Zumzet viu prin zarzări. Oare 
Cântă florile la soare? 

Că pe crengi de floare pline, 
Nu ştii: flori sunt, ori albine? 

Pentru cine? 

  
Pentru tine, primăvară, 

Care-aduci belşug în ţară, 

Care vii, 
Peste câmpii, 

Cu bănuţi de păpădii 
Şi cu cântec de copii! 

 

 
http://www.povesti-pentru-

copii.com/poezii-pentru-copii/despre-

primavara.html 
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Citate despre primăvară

A cunoaşte. A iubi.
Încă-odată, iar şi iară,
a cunoaşte-nseamnă iarnă,
a iubi e primavară. Lucian Blaga – poet şi filosof român (1895 – 1961)

Vor putea tăia toate florile, însă nu vor putea opri primavara! Pablo Neruda – poet chilian (1904-
1973)

Totul înfloreşte fără nicio oprelişte; dacă în locul culorilor ar fi voci, o incredibilă vânzolelală s-ar 
naşte în inima nopţii. Rainer Maria Rilke – poet şi romancier austriac (1875 – 1926)

Ştiinţa nu s-a putut lăuda niciodată cu inventarea unui tranchilizant atât de puternic precum o zi 
însorită de primavară.  W. Earl Hall – jurnalist şi senator american (1901-1980)
Diferenţa dintre o armă şi un copac este diferenţa de tempo. Copacii explodează în fiecare 
primavară. Ezra Pound – poet american (1885-1972)

Florile primăverii sunt visele iernii povestite dimineaţa, la micul dejun al îngerilor.  Khalil Gibran – 
artist, poet şi scriitor libanez (1883 – 1931)

Primăvara este pentru suflet un surâs al infinitului. Victor Hugo – scriitor, dramaturg şi poet 
francez (1802-1885)

Anotimpurile reprezintă ceea ce ar trebui să fie o simfonie: patru mişcări perfecte în armonie una 
cu cealaltă.  Arthur Rubinstein – pianist american de origine poloneză (1887– 1982)

... în lumea muzicii 
Să continuăm caracterizarea concertelor din ciclul Anotimpurilor de Antonio Vivaldi şi Astor 
Piazola cu Primăvara. 

Primăvara Op. 8, RV 269 – este primul concert din ciclul Anotimpurile compus de Antonio Vivaldi în 
1723. Criticii muzicali nu au elucidat încă dacă cele patru concerte din ciclul Anotimpurile ale lui 
Antonio Vivaldi au fost scrise pentru a însoţi patru sonete sau viceversa. Deşi nu se ştie cine este 
autorul acestor sonete, există supoziţia că Vivaldi le-ar fi scris el însuşi, având în vedere că fiecare 
sonet este defalcat în trei secţiuni, corespunzător fiecăreia din cele trei mişcări ale concertului. 
Concertele din ciclul Anotimpurile se pot încadra în muzica programatică pentru că în acestea, 
compozitorul îşi propune să ilustreze şi să urmărească explicit o temă dată iar structura concertului 
este inspirată din natură. În plus faţă de aceste sonete, Vivaldi furnizate instrucţiuni, cum ar fi "câine 
care latra" (în a doua mişcare din "Primăvară").
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Iată, în traducere liberă, conţinutul sonetului care însoţeşte concertul „Primăvara” a lui Vivaldi. 

Allegro

Primăvara este aici. Păsările sărbătoresc întoarcerea ei cu un cântec festiv iar izvoarele murmură 
uşor mângâiate de briză. Furtuna, acest vestitor al primăverii, se dezlănţuie, revârsând mantia sa 
întunecată peste cer. Atmosfera se linişteşte apoi, iar păsările preiau cu mai multă râvnă melodiile 
lor fermecătoare.

Largo

Pe pajiştea plină de flori, cu ramuri ale căror frunze foşnesc deasupra capului, turma de capre 
doarme iar câinele credincios le păzeşte alăturea.

Allegro (Pastorale dance)

Conduşi de sunetul festiv al cimpoaielor rustice, nimfe şi păstori dansează uşor sub bolta 
strălucitoare a primăverii.

Pentru exemplificarea video a primei mişcări puteţi vizita pagina
http://humanities202final.blogspot.com.es/2011/12/antonio-vivaldis-spring-movement-1.html
şi puteţi asculta versiunea interpretativă a lui Itzhak Perlman aici
https://www.youtube.com/watch?v=TKthRw4KjEg

În 1970, Astor Piazzola compune Primavera Porteña (Primăvara în Buenos Aires) considerată una 
din compoziţiile fundamentale ale muzicii argentiniene care conţine elemente de tango, muzică 
clasică şi jazz. Versiunea interpretativă a lui Soyoung Yoon – vioară (2013) o puteţi asculta aici
https://www.youtube.com/watch?v=hydXDAH5P_E

iar versiunea interpretativă a trioului „The absolut Trio”: Pian: Peter v. Wienhardt,Vioară: Johannes 
Brandl, Violoncel: Nicolas Altstaedt aici
http://www.youtube.com/watch?v=HJzogioRx6A
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..în pictură

Primăvara i-a inspirit pe mulţi pictori şi nu este uşor să ne oprim doar la un exemplu. Totuşi, unul 
dintre cele mai cunoscute tablouri inspirate de acest anotimp este „Primăvara” artistului italian 
renascentist Sandro Botticelli, lucrare cunoscută de asemenea şi sub denumirea de „Alegoria 
primăverii”. 
Boticelli a pictat acest tablou între 1477 şi 1482, probabil la comanda lui Lorenzo Medici, important 

om de stat italian şi patron al 
artelor, cu ocazia căsătoriei vărului 
său, Lorenzo di Pierfrancesco. Este 
unul dintre cele mai mai populare, 
comentate şi  controversate 
tablouri din arta occidentală. 

Mulţi critici susţin că pictura, 
reprezentând un grup de figuri 
mitologice într-o grădină, este o 
alegorie reprezentând explozia 
luxuriantă a vegetaţiei primăvara. 
Au fost, de asemenea, explorate şi 
alte semnificaţii. Printre acestea, 
lucrarea este uneori citată ca 

ilustrând idealul iubirii neoplatonice. Pictura în sine nu are niciun titlu dat de Boticelli ci a fost 
numită aşa de istoricul de artă Giorgio Vasari care a văzut-o la Villa Castello, în 1550. Din 1919 
pictura face parte din colecţia Galeriei Uffizi din Florenţa, Italia.

Tabloul reprezintă şase personaje de sex feminin şi doi bărbaţi, împreună cu un heruvim legat la 
ochi, într-o livadă de portocali. În partea dreaptă a tabloului, o figură feminină împodobită cu o 
coroană de flori poartă o rochie înflorată şi împrăştie flori, adunate între faldurile rochiei. Se spune 
că acest presonaj o reprezintă pe Flora, zeiţa florilor şi a primăverii.

În stânga, „Cele trei graţii”, reprezentate de un grup de trei femei, îmbrăcate în veşminte alb diafan, 
îşi unesc mâinile într-un dans, în timp ce un tânăr drapat cu o mantie de culoare roşie, poartă o sabie 
şi îndreaptă o baghetă de lemn spre nişte norişori gri. Două dintre cele trei femei poarta coliere 
proeminente. Heruvimul în zbor are săgeata îndreptată spre femeile care dansează. Centrală şi 
oarecum izolată de celelalte figuri se află o femeie în veşminte albastru transparent, drapată de o 
mantie culoare roşie iar copacii din spatele ei formează un arc care atrage atenţia privitorului.

Peisajul pastoral este foarte elaborat. Se spune că în acest tablou au fost identificate 500 de specii 
de plante şi aproximativ 190 de flori diferite.

Aspectul general al picturii este unul similar unei tapiserii flamande, care era foarte populară în acel 
timp. 



Dictionar meteorologic,
realizat de Dr. Constanţa Boroneanţ
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Echivalent în apă al zăpezii (en. water equivalent of snow, fr. équivalent en eau de la neige, sp. 
equivalente en agua de la nieve) – Grosimea stratului de apă obţinut după topirea zăpezii existente 
pe sol la un moment dat.

Ecologie – (en. ecology, fr. ecologie,  sp. ecología)  - Ṣtiinţa care studiază relaţiile dintre 
organismele vii şi mediul lor ȋnconjurător.

Efect de seră (en. greenhouse effect, fr. effet de serre, sp. efecto (de) invernadero) – Efectul de 
ȋncălzire ȋn straturile inferioare ale atmosferei datorat proprietăţilor sale diferite de absorbţie a 
radiaţiilor de undă scurtă ṣi lungă. 

Element meteorologic (en. meteorological element, fr. élément météorologique, sp. elemento 
meteorológico)  – Variabilă atmosferică sau fenomen care caracterizează starea vremii ȋntr-un loc 
la un moment de timp dat (de ex.  temperature aerului, presiunea atmosferică, umezeala aerului, 
vȃntul, nebulozitatea, ceaţa, precipitaţiile, etc.

Enstrofia (en enstrophy, fr. enstrophie, sp. enstrofía) - Este o mărime fizică numeric egală cu 
jumătate din pătratul vorticităţii. Această mărime este utilizată mai ales ȋn dinamica fluidelor.

Entalpia (en. enthalpy, fr. enthalpie, sp. entalpía) –  Este o funcţie termodinamică de stare, definită 
pentru unitatea de masă prin suma dintre energia internă a substanței și produsul dintre presiune și 
volum.

Entropia (en. entropy, fr. entropie, sp. entropía) - Este o funcție termodinamică de stare care 
reprezintă măsura dezordinii unui sistem termodinamic.

Eroziune (en. erosion, fr. érosion, sp. erosión) – Procesul de degradare a scoarţei terestre datorită 
agenţilor meteorologici şi hidrologici.

Evaporarea (en. evaporation, fr. evaporation, sp. evaporación) - Evaporarea este fenomenul de 
transformare de fază la suprafaţă prin care o substanță trece din faza lichidă în faza gazoasă la 
temperaturi mai mici decȃt temperatura de saturație. Viteza de evaporare depinde de 
temperatura ṣi viteza vȃntului la suprafaţă. 

Evapotranspiraţia potenţială (en. potential evapotranspiration, fr. évapotranspiration 
potentielle, sp. evapotranspiración potencial) – Reprezintă cantitatea maximă de apă care s-ar 
putea evapora ṣi transpira dacă ar exista suficientă apă disponibilă. Această cerere include energia 
disponibilă ȋn atmosfera inferioară pentru evaporaţia ṣi pentru transportul umezelii evaporate de 
la suprafaţa uscatului. 

Evapotranspiraţie (en. evapotranspiration, fr. evapotranspiration, sp. evapotranspiración) - Este 
procesul combinat care ȋnsumează evaporaţia apei la suprafaţa uscatului sau a oceanelor ṣi 
transpiraţia plantelor. Reprezintă cantitatea totală de apă transferată de la suprafaţa Pămȃntului ȋn 
atmosferă. 

Exosferă (en. exosphere, fr. exosphere, sp. exosfera) - Este stratul exterior al atmosferei terestre, 
aflat la înălțimi mai mari de 750 km, unde aerul este extrem de rarefiat. Prin acest strat se face 
treptat trecerea spre vidul interplanetar, în care mai există doar atomi de heliu și hidrogen.



Manifestari stiintifice,

,
,
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Concursul de fotografii cu tematică meteo, Europhotometeo'14, organizată de 
Societatea Europeană de Meteorologie s-a încheiat cu decernarea premiilor pentru 
câştigători. Au fost acceptate 475 de fotografii din Europa şi alte părţi ale lumii. Aceste 
fotografii pot fi vizualizate pe pagina photo gallery a EMS.  

Dintre acestea, un juriu de voluntari ai Societăţilor Meteorologice membre a 
EMS a făcut o preselecţie de 60 de fotografii care au fost apoi jurizate individual de 
membrii consiliului EMS şi de preşedinţii Societăţilor Meteorologice membre a EMS. 

S-a realizat un Top 10 al juriului şi al publicului. Aceste clasamente le puteţi 
vizualiza pe pagina EMS dedicată acestei competiţii. 

http://www.emetsoc.org/awards/europhotometeo/europhotometeo-2014

Fotografia câştigătoare este “Snow-Cloud directly over Lake Constance“ de Cyrill 
Schlauri

Mulţumiri şi felicitări tuturor participanţilor!
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