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Editorial

Dedicăm acest număr al Buletinului Societăţii Meteorologice Române unui domeniu
relativ nou în meteorologia românească – nivologia. Nivologia studiază formarea şi
proprietăţile fizice ale zăpezii, evoluţia stratului de zăpadă, avalanşele şi metodele de
prevedere şi prevenţie ale acestora pe baza măsurătorilor de teren și a modelelor specifice în
scopuri ştiinţifice dar şi practice, inclusiv cele de securitate (previziune și prevenţie a
avalanșelor).
„Copilul cel mic al meteorologiei - nivologia” s-a născut în România cu mare dificultate în
1998 spune doamna Otilia Diaconu – cea care a fost promotoarea acestei activităţi în ANM. Ca
urmare a unei colaborări bilaterale dintre „Centre d'Etude de la Neige – Meteo France/CENGrenoble” şi ANM au început eforturile comune pentru pregătirea personalului tehnic pentru
activităţile specifice acestui domeniu. Rezultatele acestei colaborări nu au întârziat să apară în
următorii ani astfel încât în prezent Buletinul nivometeorologic să fie un produs curent al
activităţii ANM pe timp de iarnă.
Vă oferim aşadar posibilitatea de a cunoaște câte ceva din activitatea profesională a
unor oameni care au contribuit semnificativ, cu pasiune dusă uneori până la sacrificiu, la
dezvoltarea unui sistem de monitorizare și cercetare meteorologică a spaţiului montan
românesc şi la dezvoltarea unui domeniu nou al meteorologiei montane cu aplicabilitate
practică de necontestat.
Sperăm, de asemenea, că parcurgerea rubricilor deja consacrate ale Buletinului,
precum caracterizarea meteorologică a anotimpului precedent sau prezentarea anotimpurilor
din perspectivă predominant artistică, să vă bucure în egală măsură.
Toate interviurile din acest număr au fost realizate de doamna Narcisa Milian (Centrul
Meteorologic Regional Transilvania Sud - Sibiu), căreia îi mulţumim și pe această cale.
Comitetul de redacţie al BSMR
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Din activitatea SMR
Premiul de debut acordat anual de către Societatea Meteorologică Română unui tânăr specialist
pentru prezentarea la Sesiunea Anuală a ANM a unei lucrări științifice, în calitate de prim-autor, a
fost obținut în 2014 de George Tudorache (ANM - Laboratorul de Metodica și Coordonarea
Rețelei Meteorologice) pentru lucrarea Elaborarea fişelor de reprezentativitate pentru
platformele meteorologice conform cerinţelor Organizaţiei Mondiale de Meteorologie. Avem
plăcerea să vă oferim în continuare rezumatul lucrării prezentate.
ELABORAREA FIŞELOR DE REPREZENTATIVITATE PENTRU PLATFORMELE
METEOROLOGICE CONFORM CERINŢELOR ORGANIZAŢIEI MONDIALE DE
METEOROLOGIE
George – Stelian Tudorache ( george.tudorache@meteoromania.ro )
Ancuţa Manea ( ancuta.manea@meteoromania.ro )
Alexandru Dumitrescu ( alexandru.dumitrescu@gmail.com )
Administraţia Naţională de Meteorologie
Metadatele se definesc ca fiind informaţii cu privire la date. Rolul metadatelor în
meteorologie este acela de a reflecta cum, unde, când şi de către cine a fost colectată sau obţinută
o dată meteorologică. În mod ideal, o bază completă de metadate ar trebui să cuprindă înregistrări
care să conţină toate schimbările care s-au petrecut la o staţie meteorologică în perioada în care
aceasta a funcţionat, aşa numita “istorie a staţiei”. Controlul calităţii datelor presupune existenţa
unei baze de metadate cu ajutorul căreia datele meteorologice pot fi interpretate, putând face
astfel posibilă depistarea eventualelor neomogenităţi în şirurile de date. Lipsa de omogenitate a
datelor poate fi prevenită într-o măsură destul de mare prin aplicarea procedurilor specifice de
control care utilizează metadate.
Pe plan internaţional, metodologia de tratare a metadatelor este reglementată prin două
publicaţii apărute sub egida Organizaţiei Meteorologice Mondiale: Guidance on Metadata and
Homogeneization (Ghidul referitor la metadate şi omogenizare) de Eric Aguilar şi alţii şi
Maintenance of Accurate Metadata for all Automatic Weather Station Installations
(Administrarea unei baze de metadate precise pentru toate instalările staţiilor meteorologice
automate) de Igor Zahumensky.
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Condiţiile de mediu ale unei platforme meteorologice poate genera erori de măsurare
depăşind toleranţele prevăzute pentru instrumente. O mai mare atenţie este de obicei acordată
caracteristicilor instrumentului faţă de condiţiile de mediu în care măsurarea se face şi adesea
condiţiile de mediu distorsionează rezultatele, influenţând reprezentativitatea lor, în special
atunci când o platformă meteorologică se presupune a fi reprezentativă pentru o suprafaţă mare
(adică 100 la 1 000 km2).
Conform cerinţelor Organizaţiei Mondiale de Meteorologie, în ceea ce priveşte
reprezentativitatea unei platforme meteorologice, reglementate prin „Guide to Meteorological
Instruments and Methods of Observation WMO-No.8”, „ANNEX 1. B - Siting classifications for
surface observing stations on land” (Anexa 1. B - Clasificarea platformelor meteorologice
pentru staţiile de uscat), pentru toate staţiile meteorologice aflate în reţeaua naţională de
observaţii, vor fi întocmite „fişe de reprezentativitate”.
Dar ce trebuie făcut atunci când nu sunt îndeplinite aceste condiţii?
Există platforme meteorologice care nu respectă normele de expunere recomandate. Prin
urmare, o clasificare a fost stabilită pentru a ajuta la determinarea reprezentativităţii unei
platforme meteorologice la o scală mică (impactul mediului înconjurător). Prin urmare, o
platformă meteorologică de clasa 1 poate fi considerată ca o platformă de referinţă. O platformă
meteorologică de clasa 5 este o platformă unde obstacole din apropiere crează un mediu
nepotrivit pentru o măsurare meteorologică care se intenţionează să fie reprezentativă pentru o
2
arie largă (cel puţin zeci de km ), şi prin urmare măsurătorile meteorologice ar trebui să fie
evitate. Cu cât clasa platformei este mai mică cu atât este mai mare reprezentativitatea
măsurătorilor pentru o arie largă. O platformă meteorologică cu un număr de clasă mare poate fi
încă valoroasă pentru o aplicaţie specifică ce necesită măsurători în acesta platformă specială,
incluzând obstacole sale locale. Fiecare tip de măsurare pe o platformă meteorologică face
obiectul unei clasificări separate.
Prin conectarea măsurătorilor cu nivelul lor de incertitudine asociat, această clasificare
poate fi utilizată pentru a defini numărul maxim de clasă a unei platforme meteorologice pentru a
fi incluse într-o anumită reţea sau pentru a fi utilizate într-o anumită aplicaţie. Într-o lume
perfectă, toate platformele vor fi în clasa 1, dar lumea reală nu este perfectă şi unele
compromisuri sunt necesare. Este mult mai valoros de a accepta această situaţie şi să o
documentezi prin intermediul acestei clasificări de amplasare.
Cel puţin, mediul de amplasare este cunoscut şi documentat în metadate. Este evident
posibil şi recomandat a documenta pe deplin platforma, dar riscul este că o platformă complet
documentată poate creşte complexitatea metadatelor, care ar limita de multe ori utilizarea lor
operaţională. Acesta este motivul definirii acestei clasificări a amplasării, pentru a condensa
informaţiile şi pentru a facilita utilizarea operaţională a acestor informaţii din metadate.
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O platformă ca un întreg nu are număr unic de clasificare. Fiecare parametru ce este
măsurat pe o platformă meteorologică are propria sa clasă şi este uneori diferit de celelalte. Dacă
este necesară o clasificare la nivel global a unei platforme, valoarea maximă a claselor de
parametrii poate fi utilizată.
Evaluarea fiecărei platforme meteorologice ar trebui să fie revizuită periodic, având în
vedere că circumstanţele de mediu se pot schimba într-o perioadă de timp. Se recomandă o
verificare sistematică vizuală anuală: dacă unele aspecte ale mediului s-au schimbat, un nou
proces de clasificare este necesar. O actualizare completă a claselor platformelor ar trebui făcută
cel puţin o dată la cinci ani.
Obiectivul principal al acestei clasificări este de a documenta prezenţa obstacolelor
aproape de locul de măsurare. Prin urmare, relieful natural al peisajului nu pot fi luat în
considerare, dacă este departe (adică > 1 km). O metodă de a judeca în cazul în care relieful este
reprezentativ pentru zona înconjurătoare este următoarea: o mutare a platformei cu 500 m
schimbă clasa obţinuta? În cazul în care răspunsul este nu, relieful este o caracteristică naturală a
zonei şi nu este luată în considerare.Prin conectarea măsurătorilor cu nivelul lor de incertitudine
asociat, această clasificare poate fi utilizată pentru a defini numărul maxim de clasă atribuit unei
platforme meteorologice astfel încât aceasta poate fi inclusă într-o anumită reţea sau pentru a fi
utilizată într-o anumită aplicaţie.

Fişa de reprezentativitate pentru staţia meteorologică Buzău în limba română și engleză
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Profil de meteorolog
Maria MOŢOIU
(9 aprilie 1971 - 17 decembrie 2006)

Articol publicat de
dl Dinu MITITEANU,
în decembrie 2006,
aflat pe blogul său,
la http://www.dinumititeanu.ro/
Maria-Motoiu
(preluat cu acordul autorului)

În dimineaţa de luni 18 decembrie 2006, pe reţelele net de munte, a venit ca un trăznet anunţul că
Maria - în drumul ei dinspre munte spre casă - a pierit într-un accident rutier la 30 km de
Bucureşti.
Omul care era un recunoscut specialist român în probleme de avalanşe nu mai e printre noi. Nu-şi
mai poate susţine doctoratul ce era planificat peste câteva zile. Nu-şi mai poate tipări cartea
despre avalanşe pe care o aşteptau toţi montaniarzii. Nu mai poate face acele demonstraţii
practice despre studiul zăpezii, pe care le învăţase în Alpii Francezi, demonstraţii extrem de utile
meteorologilor şi celor care abordează muntele iarna. Maria era membru al celebrului institut
ANENA din Grenoble - care studiază temeinic zăpezile şi avalanşele. Era preşedintele Comisiei de
studiere a zăpezii şi avalanşelor a Clubului Alpin Român. Era persoana din Administraţia Naţională
de Meteorologie datorită căreia - pentru prima dată în România - în iarna trecută (2005) s-au
elaborat şi difuzat periodic primele buletine despre zăpadă şi riscul de avalanşe, similare cu cele
din Alpi.
Oamenii de valoare, de caracter, oamenii altruişti - sunt apreciaţi şi când sunt în viaţă. Dar e firesc
că decenţa impune ca să fie apreciaţi mai puţin în cuvinte. Se vorbeşte şi se scrie despre ei mai ales
când au plecat pe alte tărâmuri, mai ales cand această plecare e ne-naturală.
Gândurile care s-au scris astăzi pe forumurile de munte şi se vor mai scrie despre Maria Moţoiu
îmi amintesc de unele seri care se obişnuiesc la ţară, acele seri de "priveghi" lângă sicriul unui om.
Când fiecare deapănă amintiri despre cel decedat. Mă miram în copilărie că în aceste împrejurări
triste, uneori se spuneau şi întâmplări hazlii din viaţa dispărutului, se şi râdea! Am asociat astea
mai târziu cu ce se spune despre comportarea strămoşilor daci în astfel de momente...
Fiecare dintre noi ne gândim în aceste zile cum şi când am cunoscut-o pe Maria, ce aţi aflat, ce ştiţi
despre ea cei care n-aţi cunoscut-o.
Eu am aflat prima dată despre ea de la prietenul Dan Vasilescu. El ştia că mă preocupă de multă
vreme problema avalanşelor şi mi-a spus că o doamnă îşi face doctoratul cu o temă despre
avalanşe. La început am crezut că e vorba de "un şoarece de bibliotecă".
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Mi-o imaginam mai în vârstă, grăsuţă, cu ochelari... Dar amănuntele oferite de Dan m-au convins
că acea persoană e un pasionat montaniard, că schiază mult în zăpezi imaculate, că a facut parte
dintr-o echipă Salvamont. Şi m-am bucurat, căci e excelent, e ideal a avalanşele să fie tratate de
un om care îmbină şi calitatea de om de ştiinţă şi cea de om de munte...
Am început desigur să corespondez cu Maria, să facem schimb de materiale informative şi de idei
despre avalanşe. N-am avut şansa să facem ture comune pe munte, să lucrăm împreună. Am avut
doar şansa ca s-o cunosc personal într-o zi de iarnă. Aflând că am întrebat pe salvamontiştii din
Buşteni dacă e şi ea pe pârtia Kalinderu, s-a oprit cu un viraj elegant lângă mine şi zâmbind mi-a
întins mâna: "Sunt Maria Moţoiu".
Nu arăta a om de ştiinţă, nu arăta cum mi-o imaginasem (i-am şi spus cum !). Arăta ca un
montaniard. Era o sportivă tânără şi frumoasă, cu nişte ochi ce nu-i poţi uita: frumoşi şi
inteligenţi. Şi multi dintre voi stiţi astea mai bine, căci aţi însoţit-o şi v-a însoţit pe pantele
înzăpezite ale Bucegilor. Aţi fost lângă ea când studia zăpada care a făcut victime sau care ar fi
putut face victime. Iar unii dintre voi o cunoaşteţi şi ca om de ştiinţă, căci aţi ajutat-o la ANM să
elaboreze acele buletine pe care le aşteptam de ani de zile, să intrăm în fine şi cu asta, cu ele, în
Europa. Buletine pe care nu le-am fi avut fără eforturile Mariei făcute nu din obligaţii de serviciu,
ci din altruism, din dorinţa de a contribui la reducerea numărului de victime ale avalanşelor.
Ne promisese o carte despre avalanşe.* O asteptam cu toţii cu nerăbdare. Şi speram ca cei care
aţi fost colaboratori apropiaţi, Narcisa, Anca, Thomas, Cristi şi alţii pe care nu vă ştiu - vă veţi
strădui ca acea carte să apară. Alături de cea pe care o va lansa de Crăciun Mihai Tănase la Sibiu va fi deosebit de utilă celor care iubesc Muntele îmbrăcat în haine albe, asemeni unui cavaler al
Ordinului Mihai Viteazu.
Se spune în astfel de momente că sufletul celui decedat s-a înălţat la cer. Eu cred că sufletul Mariei
pluteşte şi va pluti ca un abur diafan pe deasupra zăpezilor din Carpaţi, că îi va însoţi şi ajuta pe cei
care le abordează ca să evite capcanele ascunse în zăpadă. Şi că se va bucura de fiecere dată că
aceştia vor ajunge cu bine unde şi-au propus, că au cules din munte numai bucurii.
Maria, vei fi mereu cu noi prin acele locuri pe care le iubeai cu o mare pasiune!
*Nota ulterioară: Cartea a
apărut in 2008 in Editura
Proxima şi cei care am primito, o datorăm vărului său ing.
Şerban Moţoiu şi colegilor
meteorologi care au apreciato şi îndrăgit-o pe Maria Dana
Moţoiu. Cartea a fost
reconstituită din referatele
prezentate, din capitolele pe
care deja le comunicase sau le
publicase. De pe coperta a 4-a
a cărţii, Maria, îngenunchiată
în faţa Măriei Sale Muntele, ne
zâmbeşte...
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Préface pour la thèse de Maria Dana Moţoiu
Ecrire une préface à cette thèse, un exercice difficile lorsque l'on n'est pas à proprement parler un
spécialiste de la cartographie des avalanches. Mais dans le cas présent, c'est un grand honneur qui m'a été
fait par Madame Ioana Moţoiu, maman de notre regrettée Maria Dana. C'est avec grand plaisir mais aussi
émotion que j'ai donc écrit les lignes qui suivent et qui sont plutôt un bref historique des actions de Maria
en nivologie.

C'est en avril 2004 que j'ai accueilli Maria au Centre d'Etudes de la Neige (CEN) à Grenoble.
Récemment engagée à l'ANM pour développer le collectif de nivologie, elle venait en mission
d'information sur l'organisation de la prévision du risque d'avalanches en France, dans le cadre d'un
accord de coopération bilatérale entre Météo-France et l'ANM. Initiée en 2001, cette coopération venait
d'être à nouveau relancée en ce début d'année 2004 à la demande de Monsieur Ion Poiană, nouveau
directeur général de l'ANM, et aidé par Madame Otilia Diaconu qui avait toujours soutenu le
développement de cette activité.
Dès cette époque, Maria avait mis en place un réseau d'observations nivométéorologique dans
les massifs du Bucegi et des Făgăraş. Au cours de cette première rencontre, nous avons beaucoup échangé
et elle s'est beaucoup intéressée à tous les aspects de la nivologie. Elle n'a pas manqué à cette occasion de
rendre visite à nos collègues de la division nivologie du CEMAGREF, spécialistes de la cartographie des
avalanches en France. Car bien que recrutée pour développer la prévision du risque d'avalanches à l'ANM,
elle ne perdait pas de vue son travail de thèse en cours. J'ai découvert une personne très curieuse de tout
ce qui touchait à la neige et animée d'une grande volonté de faire avancer les choses en Roumanie.
Grande montagnarde, (comme j'ai pu le constater lors d'une escapade à ski aux Vallon de la Meije
dans le massif de l'Oisans), membre du SALVAMONT, scientifique, elle présentait tous les atouts pour
réussir sa mission malgré les pesanteurs locales.
En janvier 2005, elle est revenue au CEN, en compagnie de Narcisa Milian, du Centre Régional de
Prévisions Météorologique de Sibiu, pour suivre la formation de prévisionniste du risque d'avalanche
pendant trois semaines, avec un stage d'application au centre départemental de nivologie de Bourg Saint
Maurice, en Savoie. Durant ces trois semaines elle s'est attachée à acquérir toutes les connaissances
nécessaires à sa mission. Mais à ce moment encore, elle s'est montrée très désireuse de travailler aussi sur
la cartographie des avalanches.
En avril 2005, je me suis rendu en Roumanie en mission d'expertise du fonctionnement de la
prévision nivologique à l'ANM. Le Collectif s'était développé et j'ai pu alors constater l'excellence du
réseau d'observation qu'elle avait mis en place. Elle m'a fait découvrir le massif du Bucegi, Postăvaru, Les
Făgăraş avec Bâlea-Lac (que je n'arriverai jamais à prononcer correctement et j'entends le rire de Maria…).
Elle s'ingéniait à me décrire tous les couloirs d'avalanches que nous pouvions voir, encore et toujours
pensant à la cartographie.
En novembre 2005, elle est revenue à Grenoble au sein d'une délégation du Club Alpin Roumain
pour essayer de mettre en place une collaboration avec l'Association Nationale pour l'Etude de la Neige et
des Avalanches (ANENA) et fonder son équivalent en Roumanie. Elle montrait par là une volonté
déterminée pour faire avancer, en Roumanie, la nivologie sur toutes ses facettes, tout cela dans un
contexte peu dynamique vis-à-vis de cette activité.
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Dès la saison hivernale 2004/2005, elle est parvenue avec le collectif à rédiger des bulletins de
prévision du risque d'avalanche pour les massifs du Bucegi, de Postăvaru et des Făgăraş. La diffusion se fit
d'abord en interne, pour la phase d'apprentissage, puis vers le public et les professionnels à partir de janvier
2006 .
Pendant toutes ces années nous avons eu des contacts, quotidiens ou presque, pour améliorer les
connaissances du collectif et la qualité des bulletins. Parallèlement à cette activité de prévision, Maria
effectuait des sorties fréquentes sur le terrain avec le souci de vérification de la réalité de l'expertise sans
oublier les enquêtes avalanches lors d'accidents. Elle a réussi à éveiller l'intérêt des professionnels de la
montagne en Roumanie, pour une meilleure connaissance de la nivologie, par de nombreuses
interventions. Que de travail réalisé en si peu de temps !
Durant toutes ces années où j'ai essayé de lui transmettre beaucoup de mon savoir, nos relations
ne furent pas toujours simples ou calmes. Les discussions ont parfois été rudes et Maria m'a quelquefois
fâché, mais son sourire, ses rires et ses jolis yeux bleus ont toujours su ramener la paix entre nous.
En juillet 2006, j'ai rencontré à nouveau Maria, à titre privé et amical, dans son cher village de
Buşteni. J'y ai passé deux jours, chaleureusement accueilli par sa maman dans leur chalet familial. Nous
avons parcouru la montagne qui lui était si chère et rencontré ensemble l'équipe du Salvamont de Peştera. Je
ne puis oublier ces moments, les derniers que nous avons passés ensemble.
En octobre 2007, de passage à Bucarest, j'ai rencontré Madame Ioana Moţoiu et ce fut l'occasion
de parcourir ensemble la thèse de Maria qu'elle avait décidé de faire éditer. A cette occasion j'ai proposé
quelques modifications de forme, bien minimales, eut égard au travail réalisé. J'ai pu constater combien
ce travail avait été essentiel pour Maria et que c'était une pierre supplémentaire à tout le travail qu'elle
avait réalisé en si peu d'années. Un travail qui permet aujourd'hui d'avancer irrémédiablement vers une
prise de conscience de l'importance de la nivologie en Roumanie.
Le travail accompli par Maria, et ses collègues du collectif, porte déjà ses fruits et, malgré les
inerties, rien ne pourra plus arrêter l'élan qu'elle a communiqué. Nous devons remercier Maria pour
l'ouvrage présent et sa maman pour sa volonté de le faire publier. Cette thèse fera date en Roumanie
puisqu'elle constitue le premier ouvrage scientifique sur la nivologie. Je les en remercie avec émotion, et
affection car il y a un tout petit peu de nous deux dans cet ouvrage.
Mulţumesc, Maria Dana şi Doamna Ioana Moţoiu.
Grenoble le 25 juillet 2008
Claude SERGENT
Ingénieur Divisionnaire des Travaux Météorologiques/Chef d'Unité Technique
Responsable de la formation en nivologie à Météo-France/CNRM/CEN-Grenoble
Chargé de la coopération en nivologie avec l'Administration Nationale de Météorologie de Roumanie.
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Centre d'Etudes de la Neige de Grenoble

Qui êtes-vous, Claude Sergent ?
Je suis Ingénieur Divisionnaire des Travaux Météorologique à
la retraite. Diplômé de l'Ecole Nationale de Météorologie et
titulaire d'une licence de Physique de l'Université de Lille.

Comment êtes-vous arrivé à choisir la profession de météorologue/nivologue ?
Après quelques années d'activité en prévision météorologique dans les domaines de l'aviation
civile et militaire, j'ai choisi de rejoindre le centre météorologique de Grenoble en 1979, où j'ai
exercé dans le domaine de la prévision de montagne. A partir de 1985, j'ai rejoint le Centre
d'Etudes de la Neige (CEN) de Grenoble, division du Centre National de Recherches
Météorologiques (CNRM) de Météo-France. Dans ce centre j'ai été formé à la Nivologie pour
devenir prévisionniste du risque d'avalanche et j'ai aussi entrepris des recherches sur la physique
de la neige, notamment sur les propriétés optiques de la neige. Parallèlement j'ai enseigné la
nivologie d'abord auprès des professionnels de la montagne (guides, observateurs nivologues
des stations de ski, pisteurs secouristes...) puis auprès des collègues de Météo-France destinés à
la prévision du risque d'avalanches dans les différents massifs montagneux de France. En 1995,
j'ai eu la charge de responsable de la formation en nivologie au niveau national.
Pendant combien de temps avez-vous étudié la nivologie, et travaillé dans ce domaine ?
De 1985 à 2008, date de ma mise à la retraite, j'ai étudié la nivologie en matière de prévision du
risque d'avalanche sur l'ensemble des massifs montagneux français puis dans le cadre de la
supervision nationale des centres de prévisions nivologiques lors de la décentralisation de la
prévision. Parallèlement, j'ai effectué des recherches en laboratoire et in situ sur les propriétés
optiques de la neige à savoir les valeurs de réflectance et de transmissivité des différents types de
neige. Comme décrit plus haut, j'ai aussi eu une activité importante dans l'enseignement de la
nivologie.
Quelles sont vos plus importantes réussites professionnelles ?
Je suis fier et content de l'ensemble de ma vie professionnelle, très diversifiée. Je garde un grand
souvenir de mes recherches sur la neige mais j'ai beaucoup d'émotion à penser à toutes celles et
tous ceux à qui j'ai enseigné la nivologie et ils sont nombreux (plus de 2000 je crois!)
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Que pouvez-vous nous dire sur la formation théorique et pratique des futurs météorologues et
nivologues en France?
Les météorologues français reçoivent une solide formation de 2 à 3 ans à l'Ecole Nationale de la
Météorologie après des études scientifiques de haut niveau. Ceux qui se destinent à la nivologie
n'ont pas de difficulté à suivre la formation dispensée par le Centre d'Etudes de la Neige au cours
de laquelle alternent cours théoriques et pratiques sur le terrain. De plus une coordination
nationale constante est pratiquée entre les différents centres de prévision nivologiques. Cette
coordination concerne aussi bien la qualité des prévisions que la diffusion permanente des
nouvelles connaissances théoriques et pratiques.
Quels sont vos loisirs préférés ?
La réalisation de films vidéo, de photographies et aussi la passion des voyages.
Vous êtes venu plusieurs fois en Roumanie : qu'est-ce que vous aimez le plus ?
Ses habitants, ses paysages, ses montagnes bien sûr, ses traditions, son patrimoine et aussi ses
excellents vins (Lacrima de Ovidiu...).
Aimez-vous la Roumanie?
Après tant d'années passées en Roumanie (depuis 2001) et avoir croisé tant d'ami(e)s
roumain(e)s, nivologues ou non, je ne peux rien dire d'autre que je suis attaché à ce pays.
Vous avez fait les premières formations des nivologues roumains et avez soutenu avec
enthousiasme le développement de la nivologie en Roumanie. Comment avez-vous coopéré
avec les nivologues roumains?
La première nivologue roumaine que j'ai formée est Adriana..... l'année 2000 au centre d'Etudes
de la Neige à Grenoble. En Janvier 2001 j'ai encadré un stage de nivologie à Bucarest et à Prédéal
(Il n'y avait pas de neige...) sous la direction d'Otilia Diaconu. Les stagiaires étaient environ 15 et
parmi ceux-ci il y avait Narcisa Milian... qui a fait son chemin en nivologie depuis. Je ne peux pas
oublier avec émotion Maria Moţoiu qui a débuté la nivologie quelques années après. J'ai formé 8
nivologues roumains et roumaines venus en France au Centre d'Etudes de la neige. J'ai aussi
effectué quelques visites en Roumanie dans les stations météorologiques ( Bucegi et Făgăraş et
Sibiu) pour prodiguer quelques conseils. J'ai effectué tout cela avec un grand enthousiasme et
beaucoup d'énergie avec l'aide de Madame Otilia Diaconu mais je dois dire que j'ai été parfois
déçu par le manque d'intérêt et d'aide de quelques responsables. Néanmoins je reste fier d'avoir
dépensé cette énergie pour ceux qui y croyaient et qui ont fait un grand chemin sur la voie de la
nivologie. Je suis très fier de penser que je suis un peu le père de la nivologie en Roumanie...
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Centre d'Etudes de la Neige de Grenoble

Premier groupe de formation des nivologues à Prédéal le 25 janvier 2001
Une pensée pour les amateurs de neige?
Ils ont raison d'aimer la neige car elle offre des spectacles sublimes. Mais ils faut qu'ils restent
vigilants car la neige est un matériau complexe qui réserve des surprises parfois fatales. Ils
doivent faire confiance à la nivologie pour la comprendre et la côtoyer prudemment.

Col de Porte, novembre 2005, Maria Moţoiu et la délégation du Club Alpin Roumain
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Cercetător Ştiinţific, Laboratorul de Modelare Numerică
Administraţia Naţională de Meteorologie
Cum aţi ajuns să alegeţi cariera de meteorolog?
În 1978 am absolvit Facultatea de Fizică, Universitatea
Bucureşti, secţia de specializare “Fizica Atmosferei şi
Meteorologie” şi am primit repartiţie la Institutul de
Meteorologie.

După încadrare, am fost întrebaţi în ce secţie ne-am dori să lucrăm. Îmi amintesc că am ales Aerologia.
Şefa Secţiei de Prognoză mi-a spus: “nu ai ce să faci acolo(?)....o să mergi la Prognoză!”. N-am avut de
ales (cred că am fost întrebaţi doar din politeţe) ... aşa că am fost “direcţionată” spre “Prognoza vremii
pe durată medie”. Doi ani am făcut stagii în diverse laboratoare, o “rotaţie” foarte bine gândită. În
fiecare zi, la ora 10, trebuia să ne prezentăm la Consiliul de Prognoză, să ascultăm şi să învăţăm. Nu vă
ascund însă un lucru: deşi învăţasem la facultate Meteorologie Dinamică, Sinoptică, Termodinamică,
Fizica Norilor, în cadrul laboratoarelor de sinoptică scrisesem hărţi, trasasem hărţi... primele Consilii
de Prognoză mi s-au părut interminabile... nu înţelegeam nimic (nu cred că vreun coleg fizician poate
să mă contrazică )... Îmi spuneam: oare de ce? N-am învăţat destul? N-am învăţat ce trebuia? Am
terminat “rotaţia” şi m-am stabilizat la “medie durată”. O echipă echilibrată, trei generaţii: 2 geografi,
2 matematicieni, 2 fizicieni... eu fiind cea mai nouă. Colegul Cornel Pop, matematician, ne-a luat pe
noi, “tinerele speranţe”, spre şcolire. A fost şansa mea să îmi explice un matematician schemele
prognozelor pe 3-7 zile. Desigur, am învăţat foarte multe şi de la colegii geografi, şi nu pot să uit
explicaţiile foarte plastice ale D-nei Margareta Struţu. Dar credeţi cumva că n-am vrut să plec de la
prognoză după câteva luni? Ei bine...da...mă vedeam mai degrabă în grupul de modelare numerică,
decât meteorolog previzionist. Şi ...”m-am cerut”, oficial, să mă mut în grupul D-lui Beşleagă... şi am
primit aprobarea; numai că în scurtă vreme, D-l Beşleagă a plecat în Franţa şi ...n-a mai venit... şi uite
aşa, visul meu de “modelator” s-a sfârşit. Am rămas previzionist la Durată Medie... dar nu regret
deloc, dimpotrivă. Am avut o activitate mixtă, care s-a prins foarte bine personalităţii mele. În acea
perioadă, activitatea operativă la “medie durată“ se desfăşura prin rotaţie: o săptămână meteorolog
previzionist, iar 3 sau 4 saptamani cercetător. Am avut timp pentru documentare, pentru “căutare”,
pentru a dezvolta şi implementa metode obiective de prognoză. Aşa am parcurs 18 ani, îmbinând
activitatea de meteorolog, bucurându-mă de fiecare reuşită... dar şi plângând (de câteva ori, cu
adevărat) pentru eşecuri, cu activitatea de cercetător orientat spre aplicaţii utile/directe în
activitatea de prognoză.
Care sunt "secretele" reuşitei în această meserie?
Nu ştiu dacă sunt secrete. Totul pleacă de la o bună pregătire de bază. Azi, mai mult decat în anii ´80,
fără cunoaşterea fizică a proceselor din atmosferă, fără a înţelege un model numeric, este greu să fii
un meteorolog de succes... dar poţi să fii un meteorolog bun dacă eşti riguros şi înveţi din fiecare
prognoză/diagnoză. Urmează: dăruirea, perseverenţa, documentarea permanentă, analiza critică a
fiecărei prognoze/avertizări. În meteorologie există asemănări, similitudini, analogii. După câţiva ani
de prognoză se întâmplă frecvent „deja vu”...dar nu există identităţi. Profesia de meteorolog e
fascinantă: în fiecare zi, natura „îţi predă” o altă lecţie de meteorologie. Meseria asta trebuie trăită:
cine nu a plâns (încă) pentru o prognoză ratată ... mai are timp să o facă...
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Ce calităţi credeţi că ar trebui să aibă un bun meteorolog?
Cum scriam mai sus, meteorologii trebuie să „trăiască” prognoza...să se bucure pentru ea...să sufere
pentru ea. Aşa i-am cunoscut pe colegii cu care m-am intersectat până în anul 1998...şi daţi-mi voie să
cred că aşa sunt şi meteorologii de azi. Cine nu trăieşte prognoza...se plictiseşte şi pleacă...
Dna Diaconu, aţi lucrat în meteorologie şi ca prognozist şi ca cercetător. Cum se vede meteorologia
din fiecare parte? Cum aţi ajuns şi la nivologie?
Din experienţa mea, un cercetător în meteorologie trebuie să treacă prin activitatea
operativă...pentru o vreme. Să înceapă de acolo, să cunoască prognoza, să o simtă...să îşi orienteze
activitatea spre nevoile prognozei. Vorbim de cercetarea aplicativă, orientată spre operativ. Desigur
domeniile cercetării în meteorologie sunt mai ample, aşa încât se poate face şi cercetare fără să treci
prin „focul” operativului. Mă refer aici la climatologie, fizica atmosferei, poluare etc. De cealaltă
parte, meteorologii trebuie să fie informaţi (daca nu sunt, să caute să se informeze singuri) despre
modelele numerice ale căror rezultate/produse le folosesc, să solicite cercetătorilor noi produse care
le-ar fi utile în activitatea operativă. Suntem o familie relativ mică şi trebuie să „ţinem aproape”. Eu
am lucrat bine şi am avut cele mai mari satisfacţii atunci când am fost aproape de prognoza operativă
şi am realizat produse utile, produse pe care le-am vazut pe ecranele din sala de prognoză, în
prezentări şi/sau pe masa meteorologului. M-am simţit cu adevărat utilă.
Cum am ajuns şi la nivologie ? ...e o poveste lungă şi încâlcită, pe care încerc să o simplific pe cât pot.
„Copilul cel mic al meteorologiei - nivologia” s-a născut cu mare dificultate şi - fără să supăr pe nimeni
(sper) - creşte foarte încet. Nu am avut la facultate cursuri de nivologie şi nici nu am auzit de vreo
preocupare până în anii '90. S-a intamplat în anul 1998 cred, când o echipă de doi cercetători de la
„Centre d'Étude de la Neige – Météo France/CEN- Grenoble” şi-au anunţat o vizită în Institutul
Meteorologic cu o prezentare a lanţului de modele ”Safran-Crocus-MEPRA”. În anul 2000,
conducerea ANM a adresat Météo France solicitarea de a accepta în programul de cooperare
bilaterală şi „prognoza montană”. Météo France a răspuns că singurul domeniu special pentru
prognoza montană ar fi nivologia (prognoza generală nu are nimic diferit, exceptând efectele
particulare ale fiecărui lanţ muntos) şi a oferit o bursă de o lună pentru un meteorolog la CEN
Grenoble, un curs predat în România de doi specialişti de la CEN, lucrări practice şi dotare cu
echipament de măsurători speciale nivologiei pentru 2 staţii. Am fost numită de conducerea ANM să
organizez aceste cursuri, să „adun” meteorologi/tehnicieni din Centrala ANM şi din teritoriu, să
organizez lucrările practice...evident la munte, cu cerinţa concretă: să fie zăpadă. Au participat la
cursuri meteorologi din CNPV şi din Centrele Meteorologice Regionale, tehnicieni de la staţiile de
munte. Cursuri intense, bine structurate, lucrări practice la staţia Predeal (în grămezi de zăpadă
adunate în portbagajul maşinii de colegii de la staţia Predeal, pentru că în acel an, 2001, iarna a fost
lipsită de zăpadă)...totul era nou. Toţi am fost prinşi în mrejele nivologiei şi cred că mulţi dintre
participanţi şi-ar fi dorit să facă parte dintr-o echipă care să dezvolte acest domeniu în România. După
două luni a fost aprobat un Proiect de colaborare bilaterală între Administraţia Naţională de
Meteorologie şi Météo France, cu termene şi acţiuni concrete. Am crezut în acest proiect şi...într-o
exprimare plastică spun că ..am „împins căruţa la deal” atât cât a fost posibil...
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Cum au fost primii ani ai nivologiei în România?
Din ianuarie 2001 până la începutul sezonului de iarnă în care trebuiau începute măsurătorile la 3
staţii pilot, s-au realizat documentaţiile, carnetele de înregistrări, s-a făcut instructajul tuturor
tehnicienilor de la staţiile pilot, s-au cumpărat instrumente şi pentru alte staţii de munte după
modelele oferite de CEN...aproape totul era pregătit pentru ca din noiembrie 2001 să înceapă
măsurătorile nivologice. Météo France ne oferise softurile GELINIVW şi CROCUS pentru gestionarea
măsuratorilor şi ajutor în prognoza nivologică. În stagiu de o săptămână la CEN Grenoble în octombrie
2001 m-am documentat atât asupra structurii unui lanţ al activităţii operative cât şi asupra
domeniilor de cercetare conexe. Evident, totul trebuia redus la capacitatea ANM la acea vreme. A fost
motivare şi speranţă...numai că toţi participanţii la cursurile din iarnă s-au întors la locurile lor de
muncă şi nu s-a putut constitui un grup care să gestioneze această activitate. Aproape totul era
gata...mai puţin un colectiv. A lipsit un lucru esenţial: factorul uman. Era o criză de personal în acea
vreme: dacă luai un om din locul lui de muncă, nu aveai pe cine să pui în loc. Aşa că s-a considerat că
activitatea nu este prioritară şi a fost oprită....cumva „pusă în conservare”.
În ianuarie 2004 a avut loc un grav accident provocat de o avalanşă pe o pârtie de schi în care cinci
tineri schiori, participanţi la concurs, şi-au pierdut viaţa. A fost un caz mediatizat, cu mare impact
psihologic. A fost momentul în care am reluat demersurile pe lângă conducerea ANM pentru a înfiinţa
un grup de nivologie pentru că în acel caz particular avalanşa era iminentă şi se puteau avertiza
gestionarii pârtiilor de schi. De data asta am avut succes. A fost creeat un mic grup în cadrul
Laboratorului de Prelucrare Date din ANM, un grup format dintr-un tânăr matematician, nou angajat
în ANM şi Maria Moţoiu. De cealaltă parte, la Centrul Meteorologic Sibiu, un alt om pasionat, Narcisa
Milian -meteorolog cu experienţă, a deschis şi gestionat împreună cu Maria primul sezon nivologic.
Maria era doctorand, tema de doctorat fiind tocmai avalanşele din Bucegi. O pasionată a muntelui,
schiului, o devotată studiului de teren, tenace şi foarte muncitoare. A plecat prea repede dintre noi...
Au început măsurătorille încă din luna februarie 2004, au urmat stagii de formare profesională în
nivologie oferite de CEN Grenoble atât pentru nivologii din ANM cât şi pentru cei din SRPV Sibiu. În
acel sezon din 2004 s-a întocmit forma Buletinului Nivologic adaptată după versiunea CEN şi a început
redactarea primelor Buletine Nivologice pentru masivele Bucegi şi Făgăraş de Narcisa Milian şi Maria
Moţoiu. Aveau o difuzare stric internă...eram unul dintre destinatari şi...de departe (plecasem din
ANM pentru o vreme).. am contribuit şi eu puţin la forma acestuia. De la un Buletin la altul se
„rafinau” detalii...se adăugau elemente. A urmat apoi redactarea primul Bilanţ Nivologic..şi sezon
după sezon activitatea a continuat, an de an Buletinul Nivologic ne oferă descrierea iernii la munte.
În decembrie 2006, un grav accident de circulaţie ne-o răpeşte pe Maria Moţoiu. A fost şocant.
Meteorologii din Sibiu au preluat în întregime activitatea de Nivologie, grupul din ANM a mai rezistat
doar un sezon. La întoarcerea mea în ANM, în 2007, nu am mai găsit din „nivologie” decât o cutie de
documente. Este meritul colegilor din Sibiu, tenacităţii Narcisei Milian, Mihaelei Stăncescu şi
celorlalţi colegi. Dar...când spun nivologie..spun 'Narcisa, Maria şi Claude'...asta e în sufletul meu. Tot
zbuciumul din 2001 şi apoi din 2004 era cunoscut doar de un grup restrâns. Nimic nu se clădeşte cu
uşurinţă...

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

15

SOCIETATEA
METEOROLOGICÃ
ROMÂNÃ

BSMR - Anul II, Nr. 4 - Decembrie 2014

dr. Otilia DIACONU
Cercetător Ştiinţific, Laboratorul de Modelare Numerică
Administraţia Naţională de Meteorologie

Meteorologia si muntele

(4)
Ceva deosebit din viaţa profesională (ceva important sau ceva amuzant)?
În nivologie am ajuns...”împinsă administrativ”. Dar a fost şi va rămâne un proiect de suflet în care am
crezut şi cred. Cred că România are nevoie de acest domeniu. Dacă aş fi debutant în meteorologie
cred că m-aş orienta spre nivologie. Proiectele în care cred că am avut performanţă au fost însă
modelarea statistică şi verificarea prognozelor meteorologice. Sunt mulţumită că, la pensionare, las
aceste două domenii într-un stadiu matur, organizat, şi cred că o să am colegi tineri care le vor
dezvolta. Asta e “ceva important”. Ceva amuzant? Oh, Doamne...câte amintiri adună un meteorolog
în activitatea lui. Îmi vine acum în minte o întâmplare de la un Consiliu de Prognoză în care am
redactat o avertizare meteorologică pentru care...”am plâns de două ori”. La acea vreme acestea se
redactau într-un registru A4 cu coperţi cartonate...să reziste “traficului greu”. Era iarnă şi se contura o
structură de viscol...un viscol clasic. Era cam...prea departe, vreo 72 de ore anticipaţie, iar pe hărţile
faximile pe care îmi bazam raţionamentul, România avea dimensiunea unei alune. Mi-am construit
argumentaţia cât am putut de bine şi am redactat propunerea de avertizare în termeni destul de
fermi care nu lăsau loc de “...e posibil să se producă”. Au fost multe discuţii la Consiliu ...”poate o să fie
depresiunea mai jos”... “poate o să ajungă spre România mai târziu”...etc. Eu ţineam atât de mult la
formularea mea încât aproape că simţeam viscolul în spate. Mi-a fost imposibil să modific textul
conform cu sugestiile colegilor. Pe măsură ce discuţiile se prelungeau (mai rămăsese un coleg şi
Directorul la masa “convingerii”) .. simţeam că cedez. Brusc m-au podidit lacrimile. M-am ridicat, am
lăsat registrul pe masă şi le-am spus politicos să redacteze ei avertizarea că eu nu pot...şi am plecat.
Colegul meu a venit cu registrul spunându-mi că Directorul a zis să scriu ce vreau. Şi...am scris...şi am
asteptat. Şi viscolul a venit într-o noapte de sâmbătă spre duminică...iar duminică dimineaţa traficul
era blocat şi eu eram de serviciu. Am pornit pe jos, prin vânt, înnotând prin zăpadă...şi iar am
cedat...”de ce trebuia să îndur viscolul ăsta?.. era duminica...colegii mei erau acasă”...am plâns
puţin...dar deh, era cumva “viscolul meu”. De la Piaţa Presei autobuzele circulau, aşa că am ajuns la
ANM fără lacrimi.
Ce sugestii aveţi pentru ca SMR să devină mai “atractivă” pentru tineri?
Vizibilitate SMR în mediile online, prezentări de situaţii meteorologice extreme, acţiuni în şcoli etc.
Nu numai prognozele meteorologice, explicaţiile fenomenelor atmosferice pot să intereseze tinerii.
Domeniul schimbărilor climatice, poluarea atmosferei, cred că pot să fie domenii de interes.
Ce le doriţi colegilor meteorologi / nivologi?
Tenacitate, motivare, putere de muncă şi cât mai multe satisfacţii profesionale, prognoze reuşite.
N i v o l o g i l o r. . . s ă n u
abandoneze, să convingă, să
coopereze cu salvamontiştii,
să adune grupuri de oameni
pasionaţi în jur...şi sper să-i văd
crescând...şi să spun „am
contribuit şi eu cu un „epsilon”
la asta.
Mulţumesc SMR pentru
această iniţiativă.
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Meteorologia si muntele

Meteorolog la Staţia Meteorologică Sinaia 1500

De când lucraţi în meteorologie?
Lucrez în meteorologie din ianuarie 1990, cu o
întrerupere între 1998 şi 2000.

Cum aţi ajuns să lucraţi la meteo?
Am fost pasionat de fizică (mai ales termodinamică) şi geografie încă din liceu, iar meteorologia le
îmbină pe amândouă. Primul meu loc de muncă a fost ca topometru pe un şantier de amenăjări
hidrologice din Munţii Buzăului, urmând o altă pasiune - matematica şi cartografia. Aflând de
înfiinţarea unei staţii meteorologice pe Vârful Penteleu, am decis să mă înscriu la concursul
pentru acel loc de muncă încă din anul 1988, angajarea propriu-zisă producându-se în 1990.
De ce numai la staţii de munte?
Într-adevăr, de-a lungul timpului, am lucrat numai la staţii meteorologice de munte. E greu de
explicat de ce, dar magia muntelui este ceva unic şi odată ce ai fost cuprins de ea, e greu să păşeşti
în afară ! Cu atât mai mult, cu cât eu am fost crescut (la propriu) la poalele Penteleului. Şi tatăl şi
bunicii mei au fost silvicultori, iar vârful Penteleu se afla pe teritoriul cantonului tatălui, aşa că
toate vacanţele din copilărie le-am petrecut acolo.
Prin angajarea mea la staţia meteorologică, am reuşit să îmbin pasiunea pentru munte cu
meseria de meteorolog. Apoi, în timp, plecat fiind din satul natal, am reuşit să găsesc un alt loc de
muncă în meteorologie - în Poiana Braşov, apoi la Postăvaru şi actualmente la Sinaia Cota 1500,
deşi aveam posibilitatea angajării la staţia meteo Braşov-Ghimbav, care era foarte aproape de
locuinţa mea.
Cum se vede lumea de sus, de deasupra norilor?
Lumea oamenilor de munte este un pic diferită faţă de cea reală! Pe munte încă mai există bun
simţ şi respect faţă de semeni, faţă de natură ... Dacă e să răspund la propriu, deasupra norilor e
mai multă linişte, curăţenie sufletească... Nimic nu se poate compara cu un răsărit (sau un apus)
de soare deasupra unei mări de nori!
Care este cea mai grea – înfricoşătoare – experienţă de pe munte?
În cei 25 de ani de meteorologie au fost destule experienţe neplăcute, de la probleme cu
animalele sălbatice, până la fenomene extreme care mi-au pus viaţa în pericol de numeroase ori.
Memorabil rămâne însă drumul (de aproape 20 km) de acasă până la staţia meteorologică
Penteleu, pe care l-am parcurs în aproape 14 ore, datorită zăpezii mari, frigului extrem,
transportului de zăpadă, la care s-a adaugat şi atacul unei haite de lupi.
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A fost singura dată în viaţă când am experimentat senzaţia de epuizare fizică aproape totală.
Numai instinctul de supravieţuire şi fluxul de adrenalină determinată de atacul lupilor m-au
ajutat să-mi depăşesc limitele. Am ajuns la staţie pe un vânt nemăsurabil, o temperatură de -25
de grade, transport de zăpadă şi ceaţă densă, îngheţat, dar în viaţă.
Dar cea (cele) mai plăcută?
Experienţele plăcute sunt mult mai numeroase: răsărituri şi apusuri de soare superbe, peisajele
de basm după o noapte cu chiciură, zăpada imaculată şi neatinsă după o ninsoare liniştită,
explozia florală primăvara şi vara, mirosul pădurii de brad după o ploaie rapidă de vară... Acestea
sunt puţine din miile de momente pline de farmec pe care ţi le poate oferi Măria Sa Muntele.
Nivologia ... încotro?
Dupa 10 ani de nivologie, centraţi doar pe zona munţilor Bucegi şi Făgăraş, îmi doresc să putem
depăşi această fază, să extindem şi să dezvoltăm activitatea acolo unde este necesar în celalalte
masive montane din ţară.

Ursoaica cu 2 pui, pe terasa de la Sinaia

Mare de nori la Sinaia
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Meteorolog la staţia meteorologică Vârfu Omu, şeful staţiei

De când şi cum aţi ajuns să lucraţi în meteorologie?
Cu tatăl meu am hoinărit de mic prin munţii şi
dealurile din jurul Braşovului, aşa am prins dragul de
munte şi de natură în general.

După ce am terminat stagiul militar – transmisiuni şi vânători de munte ! – şi după câţiva ani de
joburi oarecare, într-o plimbare pe platoul Bucegilor, m-am interesat la Releul de televiziune de la
Coştila de un post de electronist. Răspunsul lor a fost că deocamdată nu au posturi libere, dar
dacă îmi place muntele, de ce să nu încerc la Staţia Meteorologică de la Vârful Omu. Zis şi făcut,
aşa că în 1995 - nefiind posturi libere nici acolo – am depus o cerere care a rămas la dosar la
Serviciul Meteorologic Buzău până în Noiembrie 1997, când, spre surprinderea mea, am fost
contactat să mă prezint la un examen ! Restul e poveste . . .

De ce la staţie de munte?
Bineînţeles, pentru admiraţia pe care o am pentru munţi şi măreţia lor.
Cum se vede lumea de sus, de deasupra norilor?
Mult mai curată şi lipsită de griji decât atunci când te apropii suficient de mult . . .
Care este cea mai grea – înfricoşătoare – experienţă de pe munte?
Cea mai înfricoşătoare şi tragică experienţă a fost aflarea veştii despre avalanşa din Valea
Morarului, din 18 Ianuarie 2004, care a curmat vieţile a cinci sportivi de performanţă care
participau la un concurs de schi alpin.
Dar cea (cele) mai plăcută?
Indiscutabil, cea mai placută experienţă pe care am avut-o pe munte a fost găsirea iubirii vieţii
mele, o fată cu aceleaşi aspiraţii şi dor de munte ca şi mine.
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Ce calităţi trebuie să aibă un meteorolog care lucrează la staţiile de munte?
Pe lângă calităţile pe care trebuie să le aibă orice meteorolog, trebuie sa fie un bun cunoscător al
muntelui, să ştie a utiliza echipamentul de alpinism și escaladă, să se poată descurca pe trasee
montane în condiţii neprielnice, şi nu în ultimul rând, să aibă nervi de oţel pentru a rezista în
condiţiile de izolare specifice unei staţii de munte.
Ce îi sfătuiţi pe iubitorii de munte şi zăpadă?
Bineînţeles că la planificarea unei ture pe munte trebuie să se informeze asupra stării vremii, a
riscului de avalanşă, să consulte sfaturile Salvamontiştilor referitoare la traseele ce urmează să le
parcurgă, să fie echipaţi corespunzător, dar în primul rând trebuie să RESPECTE Muntele.
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Ingénieur de recherche, Laboratoire de Météorologie Dynamique
- Ecole Normale Supérieure, Paris
Care este domeniul tău de cercetare?
Lucrez în modelarea numerică a climatului,
preponderent pe subiecte de paleoclimatologie şi
de... "praf" e vorba românească pentru englezescul
"dust" sau franţuzescul "poussière", dar să-i zicem
"aerosoli minerali", sună mai elegant ;-)

De când eşti în Franţa? De ce ai plecat din România? De ce ai ales Franţa?
Sunt în Franţa de 9 ani. Din România am plecat însă întâi în Germania, acum 13 ani, la doctorat,
ferm hotărâtă ca după aceea să mă întorc acasă. Ceea ce am şi făcut, după susţinerea tezei la
Bremen, în 2005. Doar că s-a întamplat ca în anul acela, un cercetător de la Montpellier să caute
un modelizator ca postdoc, pe un proiect foarte ambiţios (nici nu ştiam cât de ambiţios pe vremea
aceea, înca mă lupt cu subiectul cu pricina!). Şi întrebând el în stânga şi-n dreapta, printre colegii
paleoclimataologi, dacă cineva ar putea să-i recomande persoana potrivită, a dat peste fostul
meu director de doctorat... iar mie, după 3 ani în nordul Germaniei, mi-a surâs ideea de a sta 2 ani
în sudul Franţei, precum şi cea de a continua să lucrez încă puţin timp în paleoclimatologie,
domeniul în care-mi făcusem doctoratul. Tot cu gând să mai adun ceva experienţă şi să mă întorc.
Doar că oamenilor cu care am lucrat le-a plăcut, şi au mai tot vrut, şi au mai şi putut (adică au
obţinut finanţare, nu la Montpellier, ci la Paris, începând din toamna lui 2007)... aşa că în 2008 am
cerut cuviincios conducerii ANM "întreruperea contractului de muncă cu acordul părţilor", ca să
nu tot ocup postul degeaba. Ideea era că "mă mai joc pe-afară" o vreme, să mai adun experienţă,
după care tot acasă mă întorc. Dl. Director general Ion Sandu mi-a înţeles motivaţia şi şi-a dat
acordul, aşa că mi-am continuat "aventurile ştiinţifice" pe cont propriu... până când, în 2009,
soarta a vrut să întâlnesc pe cineva care m-a convins că viaţa e frumoasă la Paris, în doi...
Cât de mult ţi-a folosit educaţia din România?
Educaţia din România mi-a folosit 100%. A fost nevoie de un efort de adaptare la mentalitatea
germană, apoi la cea franceză (chiar dacă suntem toţi europeni, nu gândim, reacţionăm, ne
comportăm, chiar la fel...), precum şi de însuşirea cunoştinţelor în noile domenii în care am
lucrat, dar baza era "beton". Nu degeaba găsim români la CERN, la NASA, în Sillicon Valley, mari
universităţi şi laboratoare...uneori mă amuz să identific numele româneşti printre autorii
publicaţiilor în revistele cele mai prestigioase, sar în ochi "escu", "oiu"...
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Ce ne poţi spune despre sistemul francez de prognoză şi de cercetare ?
Sistemul de prognoză din Franţa îl cunosc prea puţin ca să vorbesc despre el. Iar sistemul de
cercetare este în plină transformare de la declanşarea crizei economice. Totul se schimbă şi nu în
bine, dictat de exigenţele economiei (în sensul de "strâns băierile pungii") şi nu de cele ale unei
bune organizări pentru menţinerea performanţei şi dezvoltarea pe termen mediu şi lung. De la
cei mai tineri doctoranzi până la cei mai experimentaţi cercetători, directori de laboratoare, se
organizează zilele astea protestul contra politicii duse de 5-6 ani, indiferent că stânga sau drepta
au fost/sunt la putere... deci, "affaire à suivre".
Ai lucrat in prognoză, apoi în cercetare. Cum se vede meteorologia din fiecare parte? Cum ai
ajuns să lucrezi în nivologie ?
Meteorologia operaţională eu am văzut-o, schematizat, cam aşa :
- la începutul carierei (cam în primii 1-2 ani) : "vaii, iar vine săptămâna în care sunt de serviciu la
prognoză (pe durata medie), cum o să mă descuuurc, că sunt atâtea situaţii sinoptice pe care nu
le-am văzut niciodată, contez pe consiliul de prognoză... şi aştept să vină mai repede vara şi
canicula, să am de zis doar "temperaturi între 30 şi 38 de grade, cer senin" :)
- anii 3-4 : "aaa, situaţia asta am mai văzut-o... şi pe asta... în plus, apar materiale de prognoză mai
multe, mai fiabile, mai detaliate (Offenbach, Arpege, Aladin), mai e şi metoda analogilor,
introdusă de dna Otilia Diaconu... consiliul de prognoză zice că viscolul o să afecteze sudul ţării, eu
cred că rămane numai la vecinii bulgari, e prognoza mea, persist şi semnez... uraaa, am avut
dreptate (de data asta) :))
- anii 5-6: "bun, acum că am ceva experienţă cu prognoza pe termen mediu, dacă aş încerca un pic
şi pe cea de scurtă durată, fiindcă tot e nevoie de oameni?"
- anul 7 : e frumoasă prognoza, dar dna Diaconu propune "noi aventuri" : un grup de verificare a
prognozei. « Grupuscul » mai degrabă (adică grup minuscul ): dumneaei, tehniciana de excepţie
(dupa părerea mea) care e Anişoara Popescu, şi cu mine. Calculator, programare... mi-am zis:
interesant ! Şi aşa am trecut "de la creaţie la critică", de la uitat după nori la uitat după erori (de
programare)... până când, în anul 10, tot dna Diaconu a lansat încă o nouă iniţiativă: nivologia în
România! Şi mi-am scos franceza de la naftalină şi am plecat la Grenoble şi Bourg-Saint-Maurice,
să învăţ ca Prâslea cel Voinic "într-o săptămână cât alţii într-un an", să notez tot, să aduc acasă
materiale, să traduc şi să transmit colegilor interesaţi - care în acelaşi timp luau primul contact cu
nivologia mulţumită vizitei lui Claude Sergent. Un gând aici pentru fosta noastra colegă Maria
Moţoiu, entuziastă şi energică participantă la promovarea nivologiei, până când într-o zi de
decembrie a plecat brusc dintre noi, "să schieze prin alte zăpezi"…
Ceva deosebit din viaţa profesională (ceva important sau ceva amuzant)?
Şi meteorologia, şi nivologia, le văd acum ca pe nişte experienţe foarte frumoase şi folositoare, de
care sunt mândră şi pentru care sunt recunoscătoare tuturor celor care m-au învăţat câte ceva începând cu Dna Sabina Ştefan, profesoară la catedra de fizica atmosferei de la Facultatea de
Fizică Bucureşti, cea care m-a şi îndrumat spre o carieră la Institutul meteo, continuând cu
colegele şi colegii de la prognoza pe medie şi scurtă durată...
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Marea diferenţă pe care o văd în comparaţie cu cercetarea, este următoarea: pe când lucram la
prognoză, atunci când ieşeam pe poarta institutului puteam să nu mă mai gândesc la metorologie
până a doua zi (în afară de situaţiile dificile care trebuiau urmărite). Iar în cazul nivologiei, în
general e mai linişte în timpul verii. Cercetarea însă rar se opreşte cu adevărat... mai ales când e
aşa de simplu şi tentant, ca seara, pe drumul de la televizor la dormitor să trec pe la calculator să
verific dacă simulările lansate pe maşinile de calcul rulează normal, unde au ajuns, eventual să
vizualizez un rezultat parţial... iar în câte-o dimineaţă se mai întamplă să mă trezesc în gând cu
fraza perfectă pe care o căutam pentru vreun articol în pregătire şi s-o notez înainte să-mi fac
cafeaua, că altfel zboară din minte... :))
Mai ţii legătura cu colegii de la ANM?
Am păstrat cât am putut contactul cu colegii de la ANM, cu cei mai apropiaţi prin email, iar in
fiecare vacanţă încercam să trec să văd pe cât mai mulţi (dar vara sunt şi ei, ca şi mine, în
concediu). Am tot aflat de ieşiri la pensie, am vazut figuri noi... De câţiva ani însă, stau foarte puţin
la Bucureşti, ca să pot petrece mai mult timp la Focşani, cu părinţii mei (care, din păcate, nici ei nu
întineresc).
Ce le doreşti colegilor meteorologi / nivologi din România?
Colegilor, în general, le urez sănătate şi să le placă meseria pe care o fac, atât timp cât o fac,
precum şi după ce n-or mai face-o :-) Iar nivologilor, în special, în această iarnă în care în vestul
Europei staţiunile de schi întârzie deschiderea sezonului din lipsă de zăpadă, şi în contextul mai
general al schimbărilor climatice, le urez să aibă din plin "materie primă", măcar până vor ieşi la
pensie :-)
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şef Serviciu Public Judeţean Salvamont Sibiu

De când lucraţi în Salvamont?
Activez din 1988, ca voluntar, iar din 1998, ca angajat.

De ce şi cum aţi ales această profesie?
Pentru că mi-a plăcut foarte mult muntele, iar dragostea aceasta mi-a fost insuflată de tatăl meu,
care era arbitru de schi. Am fost fascinat de mic copil de salvamontişti, şi la vremea respectivă nu
vedeam condiţie umană mai înaltă ca cea de salvamontist. Restul a urmat de la sine. Este o
profesie vocaţională.
Care a fost cea mai grea experienţă de pe munte?
S-a petrecut în urmă cu 2 ani, în 2012, când am fost solicitat să intervenim la un turist căzut în
peretele Călţunului. Starea lui era foarte gravă, turistul fiind găsit în comă, cu traume importante
la nivelul capului şi chiar dacă a venit elicopterul de la SMRD, nu l-a putut evacua, deoarece nu a
avut unde ateriza, zona fiind foarte abruptă. Evacuarea s-a făcut cu mijloace specifice de
deplasare terestră, cu targa Mariner. După 8 ore de mers am ajuns la ambulanţă, şi în final omul a
scăpat cu bine.
O altă experienţă, de data aceasta tragică, s-a petrecut în septembrie 1993, când ne-am deplasat
doar 2 salvamontişti să căutăm nişte turişti care nu ajunseseră la cabană, în condiţiile în care afară
plouase toată ziua, bătea vântul tare şi temperatura era scăzută. După circa 45 de minute i-am
găsit, erau o fată şi un băiat, se adăpostiseră în şanţul potecii, acoperiţi cu cortul. Fata era deja în
hipotermie gravă, după vreo jumătate de ore şi-a pierdut cunoştinţa, iar în final a murit.La
vremea respectivă toate mijloacele pe care le aveam la dispoziţie ca să salvăm pe cineva erau
bunăvoinţa şi experienţa noastră. Nu aveam staţii radio, targă, echipament adecvat, doar dorinţa
de a salva oameni.
Dar cea (cele) mai plăcută?
Când turistul căzut în peretele Călţunului, la circa 1 an şi jumătate, m-a abordat la Bâlea, fără să
ştiu cine este, să-mi mulţumească că i-am salvat viaţa.
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şef Serviciu Public Judeţean Salvamont Sibiu

Meteorologia si muntele

(2)
Ce calităţi trebuie să aibă un salvamontist?
Dăruirea, în primul rând.
Ce însemnătate au pentru un salvator montan informaţiile meteorologice şi nivologice? Ce
îmbunătăţiri aţi dori şi v-ar fi folositoare, legate de acestea?
Informaţiile furnizate de către SRPV Sibiu sunt foarte importante prin 2 aspecte : ne pun la curent
cu condiţiile meteo într-un anumit moment în zonele de interes pentru noi. Pe de altă parte, ne
oferă prognoza pentru intervalul în care avem activităţi în munte – acţiuni de salvare, cu sau fără
elicopter. O altă categorie de informaţii sunt cele care privesc stratul de zăpadă. Pe baza
buletinului nivometeorologic, facem recomandările necesare turiştilor, pentru siguranţa lor în
zonele cu potenţial de avalanşă. Toate aceste informaţii ne sunt şi nouă necesare, pentru
siguranţa noastră în timpul deplasării în teren.
Avalanşele ... cât de periculoase sunt pentru turişti şi/sau schiori?
Este cel mai perfid hazard din zona montană, foarte greu de anticipat fără a avea la dispoziţie
informaţii pertinente. Un sprijin major pentru noi este oferit prin buletinul nivometeorologic,
pentru că ne oferă un etalon privind situaţia concretă din teren. Aceste informaţii, coroborate cu
observaţiile noastre, trecute prin prisma experienţei dobândite în anii de activitate, ne pun în
măsură să evaluăm cât mai realist riscul de avalanşă.
Ce îi sfătuiţi pe iubitorii de munte? Ce ar trebui să facă aceştia pentru ca drumeţiile să fie
reuşite?
În primul rând, să-şi evalueze corect capacitatea de a face faţă oricăror riscuri pe care le pot întâlni
atunci când merg la munte. Să solicite şi să respecte recomandările salvamontiştilor, să se
informeze asupra condiţiile meteorologice şi nivologice înainte de a pleca la drum, să aibă
echipament adecvat şi să fie atenţi în timpul deplasării.
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Caracterizarea meteorologica
a toamnei 2014
Autori: Sipos Zoltan, Şc. Gim. Ungheni (Mureş), profesor, membru SMR

Daniel-Robert Manta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, student, membru SMR
Huştiu Mihăiţă Cristinel, meteorolog, Administraţia Naţională de Meteorologie, membru SMR
Zainea Mădălina, Universitatea din București, Facultatea de Geografie, studentă
Toamna anului 2014 a adus discrepanţe importante atât între cele trei luni ale sale, cât și între regiunile
ţării. Din punct de vedere termic, anomaliile pozitive au avut valori de 1...2⁰C și izolat de peste 2⁰C în
toate regiunile intracarpatice, pe parcursul fiecăreia dintre lunile analizate. În restul ţării, regimul
termic a prezentat valori ușor mai ridicate decât în mod normal în luna septembrie, valori normale sau
ușor sub mediile intervalului de referinţă în luna octombrie și valori foarte apropiate de normal în luna
noiembrie. Diferenţieri importante au fost și în cazul regimului pluviometric. Astfel, prima lună de
toamnă s-a caracterizat prin valori ce au depășit chiar și de trei ori mediile climatologice în sud-vestul
ţării, în timp ce în restul regiunilor precipitaţiile au fost deficitare. Octombrie, deși excedentar, a adus o
repartiţie relativ uniformă a cantităţilor de precipitaţii, excepţie făcând Delta Dunării și sudul
Transilvaniei unde s-a consemnat un ușor deficit. Ultima lună a pus la extreme cea mai mare parte a
Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea (unde cantitatea medie lunară acumulată a depășit normalul
perioadei) și Banatul, vestul Munteniei, Oltenia și Maramureș (caracterizate prin deficit pluviometric,
local accentuat).
Cel mai importante momente ale toamnei 2014:
-

Ploile importante cantitativ din primele două decade ale lunii septembrie – ce au condus la
inundaţii, pierderi de vieţi omenești și pagube materiale în sud-vestul României.
Ninsorile din sudul României, pe 25 octombrie – au condus la depunerea primului strat de
zăpadă în Muntenia și local în Oltenia.
Depunerile importante de polei de la finalul lunii noiembrie.

Septembrie

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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Vremea a fost mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, exceptând extremitatea
sud-vestică a ţării, unde temperaturile medii lunare au fost ușor sub mediile multianuale. Contribuţia
majoră la această abatere negativă au avut-o temperaturile maxime, mai scăzute ca urmare a
nebulozităţii și a numărului mare de zile cu precipitaţii. Anomalia termică pozitivă din restul ţării nu a
fost mare, valori de +1,6 .... 2,0 ⁰C s-au înregistrat local în sudul Moldovei și pe litoral, depășind 2,0 ⁰C
doar în nord-vestul Transilvaniei și Maramureș. Regimul precipitaţiilor s-a caracterizat printr-o
diferenţiere spaţială mare. În centrul și sudul Moldovei și local în Bucovina deficitul a depășit 75%. La
Galaţi și Suceava s-au totalizat doar 6 l/m2, iar la staţia meteorologică Iezer din Munţii Rodnei, timp de
23 zile (28 august – 19 septembrie) nu a plouat deloc. Cantităţi ușor peste cele normale s-au acumulat în
Banat, local în Maramureș, extremitatea sudică a Dobrogei și izolat în Transilvania. În jumătatea sudvestică a Olteniei cantitatea lunară de precipitaţii a fost deosebit de mare, depășind pe arii extinse
normele climatologice de peste 3 ori. Îmbibarea solului cu apă a favorizat curgerile de apă pe versanţi și
inundarea mai multor localităţi și a terenurilor agricole. Au fost mai multe perioade cu precipitaţii
torenţiale. În aceste intervale de timp umezeala relativă în troposfera joasă a fost mare, iar viteza
vântului la rafală, la staţiile care trimit mesaje CLIMAT în flux internaţional, nu a depășit 66 km/h. Tot aici
numărul maxim de zile cu oraj a fost de 5, și nu s-a semnalat grindină.

Septembrie 2014: cantitatea lunară de precipitaţii (stânga). Sursa: Admimistraţia Naţională de
Meteorologie. Orșova, 15 septembrie (dreapta). Sursa: Crucea Roșie România
Primul episod cu precipitaţii abundente a avut loc în intervalul 3 – 6 septembrie. România se afla
în sectorul cald a unei zone depresionare centrate în vestul Peninsulei Balcanice. S-a produs o advecţie
de aer foarte umed asupra regiunilor sud-vestice și sudice. În schimb, circulaţia din sector sud-estic a
dus la producerea fenomenului de foehn pe versanţii nordici ai Carpaţilor Meridionali. La Deva s-a
consemnat un nou record a temperaturii minime. Pe 5 septembrie s-au înregistrat 19,7 ⁰C, faţă de 19,5
⁰C înregistrate în 1926.
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Cantităţi de precipitaţii acumulate la staţiile mereorologice ANM în intervalul 03. 09. 8.30 – 06. 09.
8.30 (stânga). Precipitaţii acumulate în 72 ore, la 17. 09. 8.30 (dreapta). Sursa: Administraţia
Naţională de Meteorologie
2

În intervalul 03. 09. 8.30 – 06. 09. 8.30 izolat s-au depășit 100 l/m (Craiova 104,2 Băilești 117,2
Caracal 142,6). În condiţii sinoptice asemănătoare, tot într-un interval de 3 zile (14 – 17 septembrie), dar
de data aceasta în zonele montane și deluroase din judeţele Caraș-Severin și Mehedinţi, local cantităţile
2
2
de apă au depășit din nou 100 l/m , izolat 150 l/m . S-au produs inundaţii însoţite de depuneri
semnificative de aluviuni în zona Defileului Dunării. Pasajul frontal rece din 16 – 17 septembrie și
formarea unui ciclon în nordul Ucrainei au adus modificări în regimul termic. În dimineaţa zilei de 18
septembrie, s-au înregistrat temperaturi minime de 0,8 ⁰C la Întorsura Buzăului, 0,3 ⁰C la Topliţa, 0,1 ⁰C
la Poiana Stampei, coborând sub limita îngheţului la Joseni -0,7 ⁰C și Miercurea Ciuc -3,1 ⁰C. Pe 24
septembrie stratul de zăpadă măsura 2 cm la Bâlea Lac și 4 cm la Ţarcu.
Octombrie

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală
(dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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În interiorul arcului carpatic vremea a fost mai caldă decât în mod obișnuit, în general cu
1,1...2,0 ⁰C, această valoare fiind depășită ușor, pe arii restrânse în sud-vestul Transilvaniei și estul
Maramureșului. În sud temperaturile medii lunare au fost apropiate de cele normale, cu abateri de 0,4...+0,5 ⁰C. În nord-estul Moldovei anomalia a fost cu puţin sub -1,0 ⁰C. Exceptând zone restrânse din
sud-estul Transilvaniei și Delta Dunării, precipitaţiile au fost excedentare, cu depășiri ale normelor
climatologice de peste 200% în nordul ţării. În primele 5 zile ale lunii vremea a fost în general instabilă,
apoi în intervalul 6 – 12 octombrie s-a instalat un regim anticiclonic. În aceste zile vremea a evoluat
diferenţiat. În zonele extracarpatice, peste aerul mai rece provenit din dorsala anticiclonului esteuropean, a pătruns în altitudine o masă de aer mai cald. Inversiunea termică a favorizat formarea și
menţinerea nebulozităţii joase, iar maximele termice au fost modeste.

,

08. 11. ora 14: imagime satelitară VIS (stânga). Sursa: EUMETSAT/sat24. Harta sinoptică (dreapta).
Sursa: Deutscher Wetterdienst
În schimb, în zonele intracarpatice vremea a fost frumoasă și caldă. După data de 13 octombrie
s-au produs modificări importante în evoluţia vremii. Instabilitatea atmosferică s-a accentuat, au căzut
ploi sub formă de averse însoţite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervalul 21 – 24
2
2
octombrie pe arii relativ extinse s-au acumulat peste 50 l/m , izolat mai mult de 100 l/m în vestul
2
Subcarpaţilor Getici, până la 151 l/m la staţia hidrometrică Sadu.
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Cantităţi de precipitaţii acumulate în intervalul 21. 10. 8.30 – 24. 10. 8.30 (stânga). Grosimea statului
de zăpadă, 26. 11. 8.30 (dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
A urmat o răcire accentuată a vremii. A nins în zonele montane, în nordul Moldovei, unde
temporar s-a depus un strat de zăpadă de câţiva cm. În seara zilei de 25 octombrie ninsorile au afectat și
sudul și sud-vestul Munteniei. La ora 20.30 la staţia meteorologică București-Băneasa stratul de zăpadă
măsura 10 cm, iar în dimineaţa zilei următoare temperatura a scăzut la -7,7 ⁰C la Suceava și -7,6 ⁰C la
Botoșani.

,

24. 10. Suceava (stânga) Sursa: RCS/RDS. 26. 10. București, Parcul IOR (dreapta). Foto: Petre-Vasile
Racoviţă
Pe parcursul lunii au fost înregistrate mai multe recorduri zilnice de temperatură, atât la valorile
minime, cât și la cele maxime. Astfel pe 16 octombrie, s-au înregistrat următoarele temperature
minime: Baia Mare (14,3 ⁰C faţă de 14,1 ⁰C), Bistriţa (13,5 ⁰C faţă de 11,5 ⁰C), Târgu Mureş (13,0 ⁰C faţă
de 11,8 ⁰C), Miercurea Ciuc (10,1 ⁰C faţă de 10,0 ⁰C), Târgu Secuiesc (12,5 ⁰C faţă de 9,5 ⁰C), Braşov (13,0
⁰C faţă de 12,3 ⁰C), Râmnicu Vâlcea (13,4 ⁰C faţă de 12,3 ⁰C), Deva (13,9 ⁰C faţă de 12,6 ⁰C), Timişoara
(15,9 ⁰C faţă de 14,6 ⁰C), Rădăuţi (11,8 ⁰C faţă de 11,1 ⁰C).
Noiembrie

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală
(dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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În luna noiembrie nu s-au produs evenimente meteorologice deosebite. Pe arii extinse în
interiorul arcului carpatic, dar mai ales în Banat, temperatura medie lunară a depășit valorile medii
multianuale. În restul ţării, temperatura medie lunară a fost foarte apropiată de cea normală.
Pluviometric, mediile climatologice au fost depășite în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea sudică a
Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea. În celelalte zone, cantităţile de precipitaţii căzute au fost
reduse, cu precădere în Banat și Maramureș, unde valorile deficitului de precipitaţii au fost cuprinse
între 60 și 96%.
Prima decadă a lunii s-a caracterizat în medie printr-o vreme caldă și lipsită de precipitaţii pe
întreg teritoriul ţării. În zonele joase, regimul anticiclonic persistent a favorizat temporar apariţia ceţii și
a norilor stratiformi. Astfel, în ultimele patru zile ale decadei, s-au înregistrat temperaturile maxime ale
lunii la majoritatea staţiilor meteorologice de pe teritoriul României. Cea mai caldă zi a fost 7 noiembrie,
la staţia Gurahonţ temperatura maximă a aerului atingând 25,9 ⁰C, caracterizând o zi de vară târzie. Alte
valori ale maximelor din 7 noiembrie: Oraviţa (25,6 ⁰C), Arad (24,3 ⁰C), Timișoara (23,8 ⁰C), Târgoviște
(23,6 ⁰C), Caransebeș (23,3 ⁰C) Sibiu (22,7 ⁰C), Târgu-Mureș (22,0 ⁰C), Titu (21,0 ⁰C), Brașov (19,5 ⁰C)
București – Filaret (19,2 ⁰C), Galaţi (17,6 ⁰C), Craiova (17,0 ⁰C). Pe data de 9 noiembrie s-au înregistrat
mai multe recorduri zilnice ale temperaturii maxime. Astfel, s-au înregistrat următoarele temperaturi
maxime: Sibiu (21,9 ⁰C faţă de vechiul record 20,7 ⁰C) şi Râmnicu Vâlcea (22,6 ⁰C faţă de 21,0 ⁰C) și
minima la Parâng (5,6 ⁰C faţă de 5,3 ⁰C). Începând din data de 17 noiembrie, un ciclon de origine
atlantică s-a regenerat în Marea Mediterană și mai apoi în Marea Neagră, aducând schimbări
importante ale vremii pe teritoriul ţării noastre. S-au semnalat ploi importante cantitativ mai ales în
Moldova, Dobrogea și sudul Munteniei, unde în 72 de ore (în intervalul 18.11, ora 8 – 21.11, ora 8) s-au
cumulat următoarele cantităţi: Mahmudia – 77 l/mp (din care 65 l/mp în 24 ore), Gorgova – 70,7 l/mp
(din care 56 l/mp în 24 ore), Giurgiu – 69,4 l/mp (din care 42 l/mp în 24 ore), Tulcea – 64,2 l/mp, Jurilovca
– 61,4 l/mp, Olteniţa – 59,4 l/mp, Bârnova – 55,7 l/mp, Medgidia – 48,6 l/mp, Vaslui – 47,6 l/mp,
Adamclisi – 47 l/mp, Călărași – 41,6 l/mp, Galaţi - 40,8 l/mp, Fundulea – 39,7 l/mp, Zimnicea – 38 l/mp.
Treptat, în cursul zilei de 20 noiembrie, precipitaţiile s-au transformat în lapoviţă și ninsoare în Moldova.
Astfel, pe 21 noiembrie, la ora 21, stratul de zăpadă măsura 30 cm la Bârnova, 8 cm la Darabani, 7 cm la
Cotnari, 3 cm la Vaslui, 2 cm la Tg. Neamţ și Bârlad. În ultima săptămână au avut loc depuneri de polei pe
arii extinse în regiunile extracarpatice și pe alocuri în Transilvania.

11. ora 14: diagramă aerologică București (stânga). Sursa: Univ. Wyoming. 29. 11. Polei la Răcari (DB)
(dreapta). Foto: Daniel-Robert Manta
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Iarna...altfel!
dr. Constanţa Boroneanţ

...în citate și aforisme
Dacă nu ar fi iarna, primavara nu ar fi atât de minunată. Dacă pe parcursul vieţii nu am
trece din când în când prin perioade neprielnice, atunci nu am ști să apreciem
prosperitatea.
Anne Bradstreet - prima femeie poetă care a publicat în coloniile britanice din America de
Nord (1612 – 1672)
“Iarna nu ucide florile. Le dă posibilitatea să renască.”
Valeriu Butulescu (1953-) – poet, prozator, traducător și autor de aforisme.
“Orice drum își dublează lungimea pe vreme de iarnă. “
George Herbert (1593-1633) - poet englez.
“Iarna moare în primavară pentru a renaște odată cu toamna.”
Marche Blumenberg (1920-1996) filosof și istoric german.
“Pentru omul neinstruit, bătraneţea înseamnă o iarnă; pentru cel învăţat, vârsta
târzie este un anotimp al recoltei. “
Talmud – culegere de texte de bază ale iudaismului rabinic
Dând piept cu iarna orice floare moare,
Dar vii rămân miresmele-n cleștare.
William Shakespeare (1564-1616) dramaturg și poet englez.



Iarna



.. în poezia lui Nicolae Labiș (1935-1956)
Prin odăi miroase-a pâine,
A fum cald şi amărui
Zgreapţănă la uşă-un câine
Să-şi primească partea lui…

Totu-i alb în jur cât vezi
Noi podoabe pomii-ncarcă
Şi vibrează sub zăpezi
Satele-adormite parcă.

Doamna Iarna-n goană trece
În caleşti de vijelii –
Se turtesc de gemul rece
Nasuri cârne şi hazlii.
Iar bunicul desfăşoară

Tata iese să mai pună
Apă şi nutreţ la vacă;
Vine nins c-un fel de brumă
Şi-n mustăţi cu promoroacă.

Basme pline de urgie,
Basme care te-nfioară
Despre vremuri de-odinioară,
Vremi ce-n veci n-au să mai fie.
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Iarna...altfel!

dr. Constanţa Boroneanţ
A nins la Iaşi
Cât a nins în Iaşi de-aseară!
Statuile au cuşme mari,
E albă namila de gară
Şi fulgii tot se-nvârt,
Şi are fire lungi de gheaţa
Miliţianul în mustaţă.
E troienită şi portiţa
Şi streşinile-au îngheţat
Iar fumu-şi suie drept codiţa
Ca un motan înfuriat,
Căţelul mârâie şi-njură
Şi prinde câte-un fulg în gură.
Sursa: http://www.interferente.ro/poezii-deiarna-nicolae-labis.html

Fulg

Desfrunzit şi prea bătrân,
Tremură de frig gorunul.
Au căzut şi-ntâii fulgi
Şi l-am prins din zbor pe unul.
Migălos lucrată-n fir,
Floarea mică şi rotundă
S-a topit şi a murit O minune de-o secundă.
M-am întors înduioşat
Să scriu trista ei poveste;
Despre-un fulg care-a venit
Timpuriu şi nu mai este.
......................................

... în compoziţii muzicale
Spărgătorul de nuci este unul dintre cele mai îndrăgite, atât de copii cât și de adulţi,
spectacole de balet ale iernii. Este un balet în două acte și 15 tablouri compus de Piotr Ilici
Ceaikovski (opus 71). Libretul a fost scris de Marius Petipa, după versiunea lui Alexandre
Dumas tatăl a basmului lui E. T. A. Hoffmann „Spărgătorul de nuci și regele șoarecilor”.
Premiera mondială a avut loc în 18 decembrie 1892 la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg,
Rusia.
Spărgătorul de nuci spune povestea unei tinere fete, Clara, și a unui spărgător de nuci ce prinde
viată după ce îl primește în dar de Crăciun. În vis, Clara îl vede pe Regele Șoarecilor care încearcă
s-o răpească. Împreună cu spărgătorul de nuci, Clara luptă să se salveze. La finalul bătăliei,
învingător, spărgătorul de nuci se
transformă într-un prinţ care o ia
Alina Cojocaru interpreteaza rolul Clarei.
pe fată într-o călătorie prin ţinuturi
necunoscute, magice.
Vom exemplifica cu trei secvenţe
din Actul I al baletului Spărgătorul
de nuci interpretat de The Royal
Ballet pe scena Covent Garden, în
2000. Clara și Spargatorul-Prinţ
călătoresc printr-o pădure de brazi
și asistă la spectacolul feeric oferit
de valsul fulgilor de zăpadă.
Pădure de brazi iarna
https://www.youtube.com/watch?v=b-zX4PYKvKM

Valsul fulgilor de nea
https://www.youtube.com/watch?v=bw1yTMJ0e-g
https://www.youtube.com/watch?v=qGIIko04-4Q
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Iarna în pictura romanească

Ion Ţuculescu – Iarna

Nicolae Tonitza – Peisaj de iarnă

Pe fondul muzical al Concertului No. 4, Op. 8, RV 297, "Iarna" de Antonio Vivaldi, Gabriela
Dragoi realizează un videoclip care prezintă o selecţie de peisaje de iarnă ale pictorilor români:
Camil Ressu, Constantin Piliuţă, Dumitru Ghiaţă, Gheorghe Petrașcu, Ion Ţuculescu, JeanAlexandru Steriadi, Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian, Ștefan Popescu, printre alţii.
https://www.youtube.com/watch?v=wZQi0QaBjlI

Fotografia și presa vremii
Pe pagina cotidianului Adevărul http://adevarul.ro/news/ am găsit relatări și fotografii din presa
vremii și ale unor martori oculari referitoare la „Marele Viscol" care a încremenit Bucureştiul şi
întreaga Românie, la propriu, în prima săptămână din februarie 1954.
„Nămeţii au acoperit străzile, gardurile, au înfundat curţile, ba, la unele case au ajuns până la
streaşină. Pe străzi abia s-au făcut ici - colo pârtii în formă de tranşee, în care oamenii dispar cu
totul sau nu li se mai văd decât vârfurile căciulilor", nota, în 5 februarie, scriitorul bucureștean,
Pericle Marinescu.
„Zăpada depăşise înălţimea casei, cred că erau vreo 3-4 metri, dar erau şi zone unde omătul era
mai mare, peste cinci metri", şi-a mai amintit bucureşteanul. Prin dreptul uşii pe care au reuşit să
o deschidă, fiindcă se deschidea în interior, au început să-şi facă un tunel de ieşire, oblic, la 45 de
grade, săpând prin omăt, până când au ajuns în dreptul străzii.
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Chiar dacă 2014 a fost un an al extremelor meteorologice,
în București zăpada s-a lăsat așteptată de Crăciun. Dar iată
că a doua zi de Crăciun meteorologii au emis o atenţionare
de cod galben de ninsori, intensificări ale vântului,
precipitaţii mixte şi polei, pentru 31 de judeţe din sudul,
centrul, estul şi nordul ţării.

Fotografii din București realizate
de Florica Jianu

Zăpada
m u l t
așteptată
s-a așternut pe aleile
parcurilor și pe
umerii statuilor dar
...până seara s-a
topit aproape toată.

Fotografii din Bucure ti realizate de Florica Jianu

Aho, aho!
Mâine anul se-noiește
Plugușorul se pornește
Sănătate, împliniri și multe bucuri
Şi începe-a colinda
să vă aducă anul 2015!!
Pe la case a ura. ….
https://www.youtube.com/watch?v=13oX-rjj85w

La mulţi ani!
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H
Halo (en. halo; fr. halo; es. halo) – Fenomen optic care se prezintă sub formă de
inele, arcuri în jurul soarelui sau a lunii. Fenomenul de halo se produce datorită
refracţieie sau reflexiei luminii de către cristalele de gheaţă aflate în suspensie în
atmosferă (cristale de gheaţă din norii ciriformi).
Harta sinoptică (en. synoptic map; fr. carte synoptique; es. mapa sinóptico) – Harta
care indică prin cifre şi simboluri, pentru fiecare staţie meteorologică, un complex
de elemente meteorologice de la o anumită oră de observaţie (presiunea,
temperatura şi umezeală a aerului, nebulozitatea, tendinţa barică, direcţia şi
viteza vîntului, fenomenele ce se produc în momentul observaţiei şi în ora
precedentă etc.). Harta sinoptică are un rol esenţial în elaborarea prognozei
meteorologice.
Harta topografiei absolute (en. absolute topography map; fr. carte de topographie
absolue; es. mapa de la topografía absoluta) – Hartă aerologică pe care se trec
izoliniile de geopotenţial (izohipse) ale unei suprafeţe izobarice determinate. Pe
această hartă pot fi reprezentate şi izoliniile altor elemente meteorologice.
Principalele hărţi de topografie barică absolută sunt cele ale suprafeţelor de 1000,
850,700,500,300,200,100 mb etc.
Harta topografiei relative (en. relative topography map; fr. carte de topographie
relative; es. mapa de la topografía relativa) - Hartă aerologică pe care se trec
izoliniile diferenţelor de geopotenţial dintre două suprafeţe izobarice. Deoarece
grosimea stratului de aer cuprins între două suprafeţe izobarice depinde în primul
rînd de temperatură, izohipsele relative pot fi considerate izoterme medii ale
stratului. În practică se utilizează frecvent harta topografiei relative dintre
suprafeţele de 1000 şi 500 mb (TR500/1000).
Hidrologie (en. hydrology; fr. hydrologie; es. hidrología) – Ştiinţa care se ocupă cu
studiul tuturor formelor în care este implicată apa de la și de sub suprafaţa
globului pămîntesc (râuri, lacuri, ape subterane). Studiul oceanelor şi mărilor s-a
separat într-o disciplină aparte, denumită oceanografie.
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Hidrosferă (en. hydrosphere; fr. hydrosphère ; es. hidrosfera) - Componentă a
sistemului climatic care cuprinde totalitatea formelor de apă, gheaţă și vapori de
apă din atmosferă.
Higrometru (en. hygrometer; fr. hygromètre; es. higrómetro) – Instrument destinat
măsurării umidităţii relative a aerului. Cele mai utilizate sunt cele cu fir de păr.
Histogramă (en. histogram; fr. histogramme; es. histograma) – O reprezentare grafică a
distribuţiei frecvenţelor unei anumite mărimi fizice (element meteorologic) în
diferitele ei intervale.
Hodograf (en. hodograph; fr. hodographe ; es. hodógrafa) – O reprezentare vectorială
a mișcării unui corp sau fluid, folosind coordonate polare. Se mai numește
diagrama vitezei care se obţine prin unirea extremităţilor vectorului vânt.
Holocen (en. Holocene ; fr. Holocène; es. Holoceno) – Este epoca geologică care a
început la sfârșitul Pleistocenului (11.700 ani î.e.n.) și continuă până în prezent.
Face parte din perioada Cuaternară. Este o perioadă interglaciară în care
temperatura medie globală a crescut în mod remarcabil determinând topirea
gheţii și o creștere a nivelulului mărilor și oceanelor.
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Mountain Weather

:
Backcountry Forecasting And Weather Safety
For Hikers, Campers, Climbers, Skiers, and
Snowboarders (Mountaineers Outdoor
Basics), 2005 by Jeff Renner
Cartea prezintă noţiuni de bază depre vremea la
munte, strategii de salvare şi supravieţuire,
despre zăpadă şi riscurile ei.

The Avalanche Handbook

3rd Ed, 2006 by McClung & Schaerer

Cartea include cele mai recente informaţii
și rezultate ale cercetărilor pentru
înţelegerea fenomenelor de producere a
avalanșelor și a tehnicilor de supravieţuire.
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Mountain Meteorology:
Fundamentals
and Application
2000, by C. David Whitem

Cartea prezintă noţiuni de bază și
conceptele meteorologiei montane şi
aplicarea lor în gestionarea resurselor
naturale. Sunt incluse o serie de exemple
practice care ajuta la recunoaşterea
diverselor sisteme de vreme şi
evenimente meteorologice.

,

Snow and Climate

:
Physical Processes, Surface Energy Exchange and
Modeling, 2010 by Richard L. Armstrong (Editor),
Eric Brun (Editor)
Cartea prezintă abordari recente în studiul stratului de
zăpadă cum ar fi utilizarea de sateliţilor meteorologici și
modelarea proceselor fizice care pot conduce la o mai bună
înţelegere a schimbărilor climatice.
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Handbook of Snow:
Principles, Processes, Management and
Use, 1981 by D. M. Gray (Editor)

Tot ceea ce ati dorit vreodată să știţi despre
zăpadă (și gheaţă), dar v-a fost teama sa
intrebati ...Un manual de baza pentru
studenti, cercetatori si tehnicieni.

Mountain Weather and
Climate

(Routledge Physical Environment Series), 1992 by Roger
G. Barry

Un manual atotcuprinzător privind vremea și clima
montana, ideal pentru absolvenţii și cercetătorii în
meteorologie, climatologie, ecologie, silvicultură,
glaciologie și hidrologie.
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Avalanşele şi
impactul lor asupra
mediului.
Studii de caz în Carpaţii Meridionali, 2008,
Maria Dana Moţoiu
Prima carte de la noi din ţară în care este
prezentat cadrul general al avalanşelor de
zăpadă, cartarea şi caracteristicile acestora,
studii de caz din Carpaţii Meridionali şi
abruptul prahovean al Munţilor Bucegi.

Avalanşele Condiţii Tipuri Riscuri,
2012, Anca Victorina Muntean, Alexandru Nedelea,
Narcisa Milian
Cartea prezintă condiţiile de formare a avalanşelor,
tipurile de avalanşe întâlnite, efectele pe care le pot
avea, monitorizarea şi modalităţile de prevenire.
Include date statistice despre avalanşele din Carpaţii
româneşti.
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La Multi, Ani!
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