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Editorial
Ziua Mondială a Meteorologiei, celebrată anual la 23 martie, propune de
fiecare dată teme actuale de reflecție,
dezbatere și acțiune legate de sistemul atmosferic terestru. În ultimii ani,
clima și influența ei asupra mediului
înconjurător și societății, s-au aflat în
mod constant în atenția Organizației
Meteorologice Mondiale (O.M.M.) care
a propus teme legate de această tematică în 2011 (“Climate for you”), 2012
(“Powering our future with weather,
climate and water”) și 2014 (“Weather
and Climate: Engaging Youth”). Anul
acesta, tema propusă de O.M.M. este
“Climate Knowledge for Climate Action”, promovând astfel importanța
fundamentală a cunoașterii, a cercetării
climatice, pentru prevenirea impactului
fenomenelor meteorologice extreme și
adaptare eficientă la schimbările climatice. Mesajul integral remis cu această
ocazie de Dl. Ban Ki-moon, Secretar General al O.N.U., și alte materiale informative pot fi consultate la adresa http://
www.wmo.int/worldmetday/
Buletinul Societății Meteorologice
Române intră în cel de-al 3-lea an de
existență cu un număr dedicat temei
centrale a Zilei Mondiale a Meteorologiei din acest an, climatologia. Specialiști
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de marcă din diferite ramuri științifice
își exprimă opinii despre importanța
infomațiilor climatologice pentru domeniile lor de activitate, despre colaborări
trecute și oportunități. Vă propunem
apoi două prezentări dedicate unor climatologi români de prestigiu, Aristița
Busuioc și Rodica Tomozeiu, adevărate
modele pentru succesul profesional în
acest domeniu. De asemenea, Bogdan
Antonescu ne propune o inedită climatologie a tornadelor din România, un
rezumat extins al unei lucrări recent
publicate în Monthly Weather Review.
Caracterizarea meteorologică a iernii
2014/2015, Primăvara...altfel! sunt subiecte deja tradiționale pentru cititorii
noștri fideli. Începem în acest număr
și abordarea unei teme mai puțin abordată, nefologia, datorată unui pasionat
autentic al fotografiei meteorologice,
cercetătorul biolog Marian Constantin.
Ca de fiecare dată, sperăm ca diversitatea, ineditul și calitatea Buletinului
S.M.R. să vă ofere un strop de plăcere...
meteorologică! Vă dorim o primăvară
autentică și, cu ocazia Zilei Meteorologiei, un sincer La mulți ani!
Comitetul de redacţie al BSMR
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Din activitatea SMR
Adunarea Generală a SMR pe anul 2015
Sorin Cheval, Vicepreşedinte SMR

În data de 13 martie 2015, s-a reunit Adunarea Generală a SMR pe anul
2015. Conform Ordinii de zi aprobată
prin vot, Președintele SMR, dr. Florinela Georgescu, a prezentat raportul
de activitate pe anul 2014, evidențiind
progrese precum creșterea numărului
de membri, participarea activă și organizarea unor evenimente specifice,
elaborarea de propuneri de proiecte. A

fost prezentat apoi raportul financiar
pe anul 2014. Vicepreședintele SMR, dr.
Sorin Cheval a prezentat programul de
activități pe anul 2015, subliniind lansarea unui program de voluntariat pentru
observații meteorogice și necesitatea de
participare la proiecte dedicate ONGurilor. Procesul –verbal al Adunării Generale poate fi consultat pe site-ul SMR
http://smr.meteoromania.ro/

Aspect din timpul lucrărilor Adunării Generale a SMR pe anul 2015 (13 martie 2015)
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Din activitatea SMR
Manifestare cultural-ştiinţifică organizată cu ocazia Zilei Mondiale
a Meteorologiei de Societatea Meteorologică Română în parteneriat
cu Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Bucureşti

Prof. Iulian Stancu, Membru al Societăţii Meteorologice Române

Activitatea noastră de zi cu zi este
influenţată în mare măsură de evoluţia vremii şi din acest motiv de la mic
la mare lumea este interesată de bule-

tinele meteo sau de semnalele din natură care prevestesc schimbarea vremii.
Încă din clasele primare elevii întâlnesc
noţiunea de climă. Urmărind direcţia

Desen realizat de eleva Raluca Alexandra Camerzan (Şcoala gimnazială nr. 112) si prezentat la ediţia din 2014 a
manifestării dedicate Zilei Meteorologiei Societatea Meteorologică Română în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mihai
Bravu” Bucureşti (detalii in Buletinul Societăţii Meteorologice Române 2(1)/2014)
4
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Din activitatea SMR
vânturilor după principalele puncte
cardinale, intensitatea acestora, măsurând temperatura aerului şi a solului în
diferite momente ale zilei, oamenii sunt
în permanenţă preocupaţi de vreme şi
evoluţia acesteia.
Ziua Mondială a Meteorologiei se
marchează din anul 1961 şi reprezintă
intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a
Convenţiei ONU care a transformat vechea Organizaţie Meteorologică Internaţională într-o organizaţie interguvernamentală, cunoscută sub numele de
Organizaţia Meteorologică Mondială.
Această zi semnifică intrarea în vigoare,
la 23 martie 1950, a Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Meteorologiei, Societatea Meteorologică Română în parteneriat cu Colegiul Tehnic
„Mihai Bravu” Bucureşti organizează,
pe 21 martie 2015, Concursul şi Simpozionul Regional „Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob”.
Concursul şi Simpozionul Regional
reprezintă un bun prilej pentru educarea şi mobilizarea tinerei generaţii şi
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implicarea cadrelor didactice în vederea valorificării experienţei în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi
a conştientizării efectelor schimbărilor
climatice asupra mediului şi organismelor.
Tema meteorologie şi protecţia mediului este de actualitate şi subiectele de dezbatere nu vor lipsi. Manifestarea se află
la a II-a ediţie, iar proiectul se bucură de
o participare masivă a elevilor şi cadrelor
didactice din mai multe județe ale ţării,
fapt ce va duce la extinderea sa la nivel
naţional pentru ediţiile următoare.
Ca în orice domeniu, schimbul de
informaţii este fundamental pentru
o dezvoltare permanentă, benefică
pentru elevi şi profesori deopotrivă.
Cunoaşterea celor mai noi realizări
şi experienţa profesională a specialiştilor în domeniul tematicii abordate,
stimularea creativităţii elevilor, vor
face subiectul acestui schimb de informaţii. În numărul următor al Buletinului Societății Meteorologice vom
prezenta o informare privind modul
cum a decurs manifestarea.
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Portet de climatolog

Dr. Aristiţa Busuioc

Prezentare realizată de Dr. Constanţa Boroneanţ
(University Rovira i Virgili, Tarragona, Spania)

Numele doamnei Aristiţa Busuioc
este legat de dezvoltarea climatologiei
moderne în România, fiind primul coordonator al Grupului de Climatologie Dinamică înfiinţat în anul 1988, în cadrul
Laboratorului de Meteorologie Dinamică din Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie (INMH) la iniţiativa
directorului de atunci, Dr. Ion Drăghici.
Din 1974 până în prezent, a desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică, a
condus şi a participat în 15 proiecte de
cercetare ştiinţifică naţionale şi 6 internaţionale. A publicat 45 articole în reviste internaţionale dintre care 19 în reviste
internaţionale de specialitate cu factor
de impact, 25 articole în reviste naţionale de specialitate dintre care 14 în reviste
cu referenţi în limba engleză, două cărţi
ca autor principal şi două cărţi în calitate de co-autor (edituri internaţionale). A
contribuit în calitate de autor principal
la elaborarea celui de-al 4-lea Raport
IPCC al WGI (2007) şi a primit Diploma
de recunoaştere pentru contribuţia ştiinţifică cu ocazia primirii de către IPCC
a Premiului Nobel pentru Pace în 2007.
Conform statisticilor Web of Science din
anul 2015, articolele doamnei Aristiţa
Busuioc din revistele internaţionale de
specialitate sunt cotate la un H-Index=9,
cu 517 citări şi 860 descărcări.
A absolvit Facultatea de Matematică,
Universitatea din Craiova, cu specializarea în Probabilităţi şi Statistică Ma6

tematică şi a fost repartizată la INMH
(Administraţia Naţională de Meteorologie-ANM), în anul 1974.
Deşi repartiţia iniţială fusese la Secţia de Prognoză a Vremii, Directorul
adjunct știinţific din acel moment, domnul Andrei Doneau, a decis repartizarea
sa în cadrul Secţiei de Climatologie, cu
scopul de a contribui la modernizarea
domeniului. Începuse deja deschiderea
INMH pentru angajarea tinerilor matematicieni şi fizicieni în domeniul climatologiei.
Primii paşi în modernizarea activităţii de climatologie s-au materializat prin
producerea automatizată a unor tabele
de sinteză climatologică, cu ajutorul
unor programe transpuse iniţial pe cartele perforate şi apoi rulate pe Calculatorul Felix C 256. Aceste programe au
fost elaborate de Aristiţa Busuioc în perioada când a lucrat în cadrul Laboratorului de Metodică Meteorologică. Pasul
cel mai important spre modernizarea
activităţii de climatologie s-a realizat
după înfiinţarea Grupului de Climatologie Dinamică compus iniţial din patru
fizicieni, Constanţa Boroneanţ, Roxana
Bojariu, Gologuş Lucian, Norel Rîmbu
şi un tehnician meteo, Mihaela Popovici, sub coordonarea Aristiţei Busuioc.
Iniţial, principala provocare ştiinţifică a
grupului a fost dezvoltarea prognozei
meteorologice pe lungă durată care să
depăşească un sezon, intervalul maBuletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro
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Grupul de Climatologie Dinamică. De la stânga la dreapta: Lucian Gologuş, Mihaela Popovici,
Norel Rîmbu, Constanţa Boroneanţ, Roxana Bojariu. Jos: Aristiţa Busuioc. Anul 1989.

xim de predicţie în acel moment. A fost
o perioadă în care accesul la literatura
ştiinţifică de specialitate era limitat de
situaţia politică în care se afla România.
Cu toate acestea, în cadrul grupului, au
fost elaborate trei metode statistice empirice care se utilizau independent, iar
prognoza climatică anuală se elabora ca
produs final al optimizării acestora.
Pe lângă activitatea de coordonare a
acestui grup (1988-2006), d-na Aristiţa
Busuioc a contribuit efectiv la realizarea acestor prime estimări prognostice
anuale dezvoltând metoda probabilităţilor condiţionate. Astfel, alături de realizările celorlalţi colegi din grup, au fost
elaborate primele buletine cu estimări
prognostice anuale din România care
au intrat treptat în regim operativ pe o
perioadă de câţiva ani. Această activitate de elaborare a prognozelor sezoniere cu anticipaţie de trei sezoane a fost
ulterior suspendată după ce prioritatea
Buletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

grupului de cercetare a devenit studiul
variabilităţii şi schimbării climei.
Oportunitatea deosebită care s-a ivit
după 1989, a fost valorificată şi de cercetătorii români care au început să colaboreze cu omologii lor din străinatate.
Astfel, Aristiţa Busuioc a avut şansa de a
câştiga o bursă de tip „Go West” în 1993
pentru a efectua un stagiu de cercetare
de trei luni la Institutul de Meteorologie
Max Planck din Hamburg. Practic, acest
stagiu a marcat dezvoltarea în direcţia
unei cariere ştiinţifice internaţionale în
domeniul variabilităţii şi schimbării climei. Atunci a avut şansa de a colabora
cu Prof. Hans von Sorch, personalitate
marcantă la nivel internaţional în cercetarea climatică. Această colaborare s-a
desfăşurat pe parcursul mai multor stagii de cercetare la Institutul Max Planck
şi apoi la Institutul GKSS din Gesthacht, fiind fructificată în publicarea în calitate de autor principal a trei articole în
7
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reviste internaţionale de top cotate ISI
(Tellus, Journal of Climate, Climate Research). Rezultatele acestor cercetări au stat
la baza elaborării tezei sale de doctorat
cu titlul „Metode statistice de analiză
şi prognoză a anomaliilor climatice regionale” sub coordonarea ştiinţifică a
Prof. Tudor Postelnicu. Obţine titlul de
Doctor în Matematică în anul 1997, la
Centrul de Statistică Matematică Gheorghe
Mihoc al Academiei Române.
O altă consecinţă a colaborării cu Institutul Max Planck a fost schimbarea obiectivului principal de cercetare al Grupului
de Climatologie Dinamică (denumit apoi
Grupul de Cercetare Climatică) pentru
studiul variabilităţii şi schimbării climei,
tematică foarte actuală pe plan internaţional atunci, cât şi acum.
În urma acestei colaborări, Aristiţa
Busuioc a pus bazele elaborării, pentru

prima dată în Romania, a proiecţiilor
scenariilor climatice globale (elaborate
cu modele globale cuplate ocean-atmosferă) la scară locală (staţii meteorologice), folosind modele statistice de downscaling. În acest domeniu, a dezvoltat
două tipuri de modele complexe (liniare, bazate pe analiza corelaţiei canonice
- CCA şi neliniare - modele stochastice),
având contribuţii originale la dezvoltarea modelului stochastic condiţionat de
generare a seriilor sintetice de cantităţi
zilnice de precipitaţii, în care parametrii
modelului sunt estimaţi din predictori la
scară mare prin intermediul unui model
statistic de downscaling bazat pe CCA.
Acest model, dezvoltat iniţial pentru o
singura staţie, a făcut obiectul unui articol publicat în Climate Research (Busuioc
şi von Storch, 2003) care a primit premiul
„Ştefan Hepites” al Academiei Române.

Grupul de Cercetare Climatică de la Institutul Max Planck. Prof. Hans von Storch (stanga jos),
prof. Francisc Zwiers (stanga, sus; invitat, Centrul pentru Modelare Climatica, Canada), Dr.
Martina Junge (jos, a doua din stânga; în prezent, Secretar Executiv al Societăţii Meteorologice Europene) şi alţi meteorologi. Anul 1995.
8
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Dr. Aristiţa Busuioc în timpul cursului de downscaling statistic,
la West Indies University din Jamaica (2005)

Ulterior, acest model a fost îmbunătăţit,
ca urmare a experienţei câştigate prin
participarea la proiectul european ENSEMBLES în care Aristiţa Busuioc a coordonat echipa ANM, precum și într-un
proiect naţional de cercetare exploratorie în curs de desfăşurare-CLIMHYDEX
(Changes in climate extremes and associated
impact in hydrological events in Romania)
pe care-l coordonează. A propus o metodă originală de validare a modelelor
globale şi regionale, publicată în Journal
of Climate (Busuioc et al., 1999). Această
metodă de validare, împreună cu modelele statistice de downscaling au fost apoi
aplicate (şi ulterior îmbunătăţite) şi pentru alte regiuni din Europa, cu ocazia diferitelor colaborări internaţionale: în Suedia (Busuioc et al 2001a) în cadrul unei
colaborări cu Universitatea Göteborg şi
în Italia (Busuioc et al 2008) în cadrul
unei colaborări cu ARPA din Bolonia.
Buletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

Experienţa acumulată în acest domeniu
i-a dat posibilitatea doamnei Aristiţa Busuioc să fie invitată să-şi împărtăşească
experienţa profesională şi pe alte continente, cum a fost cursul de downscaling
statistic susţinut la West Indies University din Jamaica. Perfecţionarea modelelor
statistice de downscaling este continuată
de Aristiţa Busuioc, în prezent, în cadrul
proiectului CLIMHYDEX, prin adaptarea modelului stochastic condiţionat
pentru generarea cantităţilor de precipitaţii la un pas temporal de 6 ore şi o rezoluţie spaţială de un km la nivelul a două
bazine hidrologice pilot din România,
precum și dezvoltarea modelelor liniare
bazate pe metoda CCA pentru variabilitatea simultană a mai multor indici asociaţi extremelor termice şi pluviometrice
din România, toate acestea constituind o
noutate la nivel naţional şi chiar internaţional.
9

Portet de climatolog
O altă contribuţie importantă în analiza variabiltăţii climatice, se referă la propunerea unei metode originale privind
explicaţia plauzibilă din punct de vedere fizic a mecanismelor care controlează
variabilitatea climatică regională, metodă prezentată în articolul publicat în Tellus (Busuioc şi von Storch 1996). Această
metodă se referă la analiza tendinţelor
generale şi a punctelor de schimbare în
evoluţia seriilor temporale asociate perechilor de configuraţii spaţiale (predictori
şi predictanzi), optim corelate, selectate
prin metoda CCA. S-au identificat, astfel, schimbările în circulaţia atmosferică
la scară europeană care au determinat
schimbări în regimul precipitaţiilor de
iarnă din România. Metoda respectivă a
fost apoi aplicată şi pentru analiza precipitaţiilor din Suedia, rezultatele fiind
publicate în revista Tellus (Busuioc et al
2001b), metoda fiind apoi perfecţionată
în alte studii ulterioare, inclusiv în cele
realizate recent în cadrul proiectului
CLIMHYDEX. Rezultatele prezentate
în lucrarea publicată în International Journal of Climatology (Busuioc et al 2014)
se referă la mecanismele la scară mare
care controlează variabilitatea simultană a extremelor termice şi pluviometrice
din România. Rezultatele cercetărilor în
domeniul variabilităţii şi schimbărilor
climatice au fost sintetizate şi publicate
în cartea Variabilitatea şi Schimbarea
Climei în România (Busuioc et al 2010)
împreună cu alţi cercetători din ANM.
Pentru această carte, colectivul de autori
coordonaţi de Aristiţa Busuioc a primit
premiul „Ştefan Hepites” al Academiei
Române.
Referitor la aplicaţiile statisticii matematice în analiza seriilor de date climatologice, Aristiţa Busuioc a demonstrat sensibilitatea testului Pettitt (cu
10

ajutorul căruia se testează semnificaţia
statistică a saltului în media seriilor climatologice) la prezenţa tendinţei liniare şi a corelaţiei seriale în seriile de date
climatologice (Busuioc şi von Storch
1996). De asemenea, Aristiţa Busuioc a
propus o metodă originală de descriere
bidimensională a anomaliilor climatice
regionale (luând în considerare durata
şi intensitatea), aplicată pentru anomaliile climatice din România şi publicată
în Meteorology and Hydrology (2008). În
cadrul colaborării cu Universitatea Göteborg, a propus o metodă de analiză a
schimbărilor în regimul şi sezonalitatea
evenimentelor extreme, exemplificată
pentru precipitaţiile din Suedia (Busuioc et al., 2001b).
În întreaga sa carieră profesională,
Aristiţa Busuioc a depus multă pasiune în activitatea de cercetare climatică
şi a contribuit la creşterea prestigiului
instituţiei din care a făcut parte. A coordonat echipe de cercetare în cadrul
multor proiecte de cercetare natională
(15 teme de cercetare/proiecte) şi internaţională (4 proiecte), dând dovadă
de înalt profesionalism pe parcursul
întregii sale activităţi. Acest profesionalism a fost materializat în câştigarea
licitaţiei multor proiecte naţionale sau
de colaborare bilaterală pe care le-a
coordonat (trei granturi finanţate de
Academia Română/ANSTI, un proiect
complex de cercetare exploratorie în
cadrul Programului Naţional de Idei PCCE, un proiect de colaborare bilaterală România-Italia), cât şi prin invitaţia de a participa ca partener în proiecte
internaţionale importante, în calitate
de coordonator de echipă sau participant. Astfel, pot fi amintite proiectele:
ENSEMBLES (2005-2009), CC-Waters
(2009-2012), MOSES (2015-2017) (coBuletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro
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ordonator al echipei de cercetare din
partea ANM), CECILIA (2006-2009)
(participant), Country Study on Climate Change in Romania (1995-1997)
(coordonator tematică).
Activitatea ştiinţifică a Aristiţei Busuioc a avut o importantă vizibilitate
internaţională, contribuind, în felul
acesta, şi la creşterea vizibilităţii ANM.
Pe lângă cele 19 articole publicate în reviste internaţionale prestigioase cu cotaţie ISI (o selecţie este inclusă în prezentarea de faţă dar mai multe detalii
se găsesc în rubrica Bibliografie meteorologică românească pe site-ul Societăţii
Meteorologice Române), Aristiţa Busuioc a fost invitată pentru a participa ca
expert în diferite grupuri şi organisme
internaţionale: autor principal la contribuţia grupului 1 IPCC la cel de al 4-lea
Raport de Evaluare IPCC, publicat în
2007, pentru care a primit Diploma de recunoastere pentru contribuţia la obținerea
Premiului Nobel pentru Pace primit de
IPCC în 2007, contribuţii (contributing author) la cel de al treilea Raport
de Evaluare IPCC, Grupul de Lucru 1
(TAR), referent la TAR (Grupul de Lucru II), Senior Asociat al ICTP (Addus
Salam International Centre for Theoretical Physics (2003-2008) în domeniul
variabilităţii şi schimbării climei, referent la 9 reviste internaţionale ISI (International Journal of Climatology, Theoretical and Applied Climatology, Climate
Research, Journal of Hydrology, Climate
Change, Hydrological Science Journal,
Hydrological Processes, Natural Hazards,
Advance in Atmospheric Science), expert
evaluator pentru proiecte prezentate
în competiţii europene (FP6, FP7) şi ale
FCT (Fundaţia de Ştiinţă şi Tehnică)
din Portugalia, membru în Comitetul
de Consultanţă Editorială al revistei ISI
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The Open Atmospheric Science. De asemenea, a reprezentat cu cinste ANM
la diferite conferinţe ştiinţifice internaţionale, reprezentant al României la
Sesiuni Plenare ale IPCC, precum şi în
comisiile de elaborare a celei de a 3-a
(2002) şi a 4-a (2006) Comunicări Naţionale pentru Schimbări Climatice. În
perioada 2004-2009 a fost Punct focal
guvernamental al IPCC pentru România. Articolele sale, publicate în reviste
internaţionale ISI, continuă sa fie citate de diferiţi autori, însumând până în
prezent peste 517 de citări.
În cadrul ANM, Aristiţa Busuioc a
avut diferite responsabilităţi: a coordonat Grupul de Climatologie Dinamică
(1988-2006) şi Secţia de Climatologie
până în 2009 (decembrie), când s-a pensionat la limită de vârstă. A fost preşedintele Comisiei de Cercetare-Dezvoltare a Consiliului Ştiinţific (2001-2003),
preşedintele Consiliului Ştiinţific (20032006), membru în Comisia Naţională
de Schimbări Climatice (200-2001, 20052009), editor coordonator al revistei in
limba engleză Romanian Journal of Meteorology (2004-2012) şi Secretar Știinţific
(2003). Este membru fondator al Societăţii Meteorologice Române. A fost
nominalizată în diferite structuri ştiinţifice şi tehnice internaţionale: membru
în reţeaua COST a Comisiei Europene,
Actiunea 718 “Meteorological application for agriculture”, WG2- Irrigation
Modelling (2000-2004), membru în Comitetul Român IAMAS (International
Association of Meteorology and Atmospheric Science). S-a implicat activ
în activitatea didactică şi de pregătire
profesională a personalului din ANM,
prin susţinerea unor cursuri de statistică matematică aplicată în climatologie
şi cercetare climatică avansată, prin co11

Portet de climatolog

Dr. Aristiţa Busuioc (în picioare), membru într‑o comisie de doctorat la Facultatea de
Geografie a Universităţii din Bucureşti (2012) alături de (de la stânga la dreapta) prof. Liviu
Apostol (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi), prof. Laura Comănescu (Universitatea din Bucureşti), prof. Sterie Ciulache (Universitatea din Bucureşti), prof. Nicoleta Ionac
(Universitatea din Bucureşti)

ordonarea unor tineri pentru elaborarea
lucrărilor de licenţă şi teze de doctorat
în domeniul climatologiei la Facultatea
de Fizică a Universităţii din Bucureşti,
precum și ca membru al unor comisii
de doctorat la Facultatea de Fizică, Institutul de Geografie al Academiei Române şi Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti.
Deşi este pensionară din ianuarie
2010, nu şi-a întrerupt activitatea ştiinţifică, având un rol activ în pregătirea
unor proiecte de cercetare naţionale
şi internaţionale: este coordonator al
echipei ANM în proiectul european
SEE CC-WaterS (2009-2012), director
al proiectului de cercetare exploratorie CLIMHYDEX (2012-2016), câştigat
prin licitaţie naţională, şi coordonator
al echipei ANM în proiectul MOSES
(Managing crOp water Saving with Enterprise Service)(2015-2017), proiect european H2020.
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Listă de publicaţii (selecţie)
Cărţi:
Busuioc, A., Caian, M., Cheval, S., Bojariu, R.,
Boroneant, C., Baciu, M., Dumitrescu, A,
2010: Variabilitatea si schimbarea climei in
Romania, Ed. Pro Universitaria, ISBN: 978973-129-549-7, Bucuresti, 226 pp.
Christensen, J.H., B. Hewitson, A. Busuioc,
A. Chen, X. Gao, I. Held, R. Jones, R.K.
Kolli, W.-T. Kown, R. Laprise, V. Magana Rueda, L. Mearns, C.G. Menéndez, J.
Räisänen, A. Rinke, A. Saar and P. Whetton, 2007: Regional Climate Projections.
In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M.
Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L.
Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA.
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Busuioc A., Cuculeanu V. (coordonator), Tuinea P., Geicu A., Simota C., Marica A.,
Alexandrescu Al., Patraşcoiu N., Stanescu
V. Al., Şerban P., Tecuci I., Simota M., Corbuş C., 2003. Impactul potenţial al schimbării
climei în România. Editura Ars Docendi,
Bucureşti, 229 pp
Articole în reviste internaţionale ISI

Busuioc A, Dobrinescu A, Birsan MV, Dumitrescu A, Orzan A (2014) Spatial and
temporal variability of climate extremes
in Romania and associated large-scale
mechanisms. Int. J. Climatol DOI: 10.1002/
joc.4054
Cheval S., Busuioc A., Dumitrescu A., Birsan,
M-V, 2014. Spatiotemporal variability of
the meteorological drought in Romania
using the Standardized Precipitation Index (SPI). Climate Research, vol 60:235348. DOI: 10.3354/cr01245

Busuioc A., Tomozeiu R., Cacciamani C., 2008: Statistical downscaling

model based on canonical correlation analysis for winter extreme
precipitation events in Emilia-Romagna
region, Int. J. Climatol., 28, 449-464.
Tomozeiu, R., Cacciamani, C., Pavan V., Morgillo A., and Busuioc A., 2007: Climate
change scenarios for surface temperature
in Emilia-Romagna (Italy) obtained using
statistical downscaling models. Theor.
Appl.Climatol., 90, 25-47
Busuioc, A, F. Giorgi, X. Bi and M. Ionita,
2006: Comparison of regional climate model and statistical downscaling simulations of different winter precipitation change scenarios over Romania. Theor. Appl.
Climatol., 86, 101-124.
Tomozeiu, R., Stefan, S. and Busuioc, A.,
2005: Spatial and temporal variability of
the winter precipitation in Romania in
connection with the large-scale circulati-
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Busuioc, A and H. von Storch, 2003: Conditional stochastic model for generating daily
precipitation time series, Climate Research,
24, 181-195
Tomozeiu, R., Busuioc, A. and Stefan, S., 2002:
Changes in seasonal mean of maximum
air temperature in Romania and their connection with large-scale circulation, Int.J.
Climatol., 22, 1181-1196.
Busuioc, A., D. Chen and C. Hellström, 2001a:
Performance of statistical downscaling
models in GCM validation and regional
climate change estimates: Application for
Swedish precipitation, Int. J.Climatol., 21,
557-578.
Busuioc A, D. Chen and C. Hellstrom, 2001b:
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Busuioc, A., 2001: Large-scale mechanisms
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variability, Detecting and Modelling Regional Climate Change and Associated Impacts,
M. Brunet and D. Lopez eds., SpringerVerlag, 333-343.
Tomozeiu, R., A.Busuioc, V.Marletto, F.Zinoni
and C.Cacciamani, 2000: Detection of
changes in the summer precipitation time
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Theor. Appl.Climatol., 67, 193-200.
Busuioc, A., H. von Storch and R. Schnur,
1999: Verification of GCM generated regional seasonal precipitation for current
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Busuioc, A., H. von Storch, 1996 : Changes in
the winter precipitation in Romania and
its relation to the large scale circulation,
Tellus, 538-552.
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... Rodica Tomozeiu
Realizat de dr. Constanţa Boroneanţ

Rodica Tomozeiu este absolventă a
Facultăţii de Fizică, Secţia Fizica atmosferei, Universitatea Bucureşti, (1991).
După o perioadă de trei ani în care a
fost profesoară de fizică la un liceu începe activitatea de cercetare în Secţia de
Climatologie din cadrul Administraţiei
Naţionale de Meteorologie, Bucureşti.
În perioada 1999-2002 beneficiază de o
bursă TRIL (Training and Research in
Italian Laboratories) acordată de ICTP,
Trieste, Italia. Face stagiul de cercetare
în cadrul Departamentului de Agrometeorologie şi apoi Climatologie, ARPASIMC, Bologna, Italia. În 2001 obţine
titlul de doctor în Fizică, Universitatea
Bucureşti cu teza “Contribuţii la detecţia variabilităţii climatice de frecvenţă
joasă”. Din 2002 până în prezent este
“senior researcher“ la ARPA-SIMC
unde are contribuţii la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale precum EU-FP5 STARDEX, EU-FP6 ENSEMBLES, CIRCE, EU-FP7 WEATHER
şi altele. Este co-autoare a 5 capitole de
cărţi publicate în Italia, a 15 articole în
reviste de specialitate internaţionale, 25
articole în reviste naţionale cu referenţi
şi 8 articole în periodice naţionale (Italia). Principalele domenii de cercetare
sunt: variabilitatea climatică regională
şi legătura cu procesele climatice la scară mare, extreme climatice, schimbări
climatice şi impactul acestora în agricultura şi sănătate.
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CB: Ce împrejurări sau persoane teau influenţat în alegerea profesiei?
RT: Am copilărit în părţile Moldovei
(un sătuc de lângă oraşul Adjud), unde
iarna era bucuria copiilor, cu zăpadă
cât gardul, cu gerul şi crivăţul care ne
pătrundea în suflet. Mi-am dorit întotdeuna să înţeleg de ce în Moldova iarna
era aşa de crâncenă, de ce în alte colţuri
din ţară clima era mai blândă, cum era
clima pe vremea bunicilor?
Timpul însă m-a ajutat să descopăr o
altă pasiune, aceea de a transmite celor
din jur şi in special copiilor o părticică din cunoştiinţele mele. Dorinţa de a
deveni profesor, de a putea împărtăşi
cunoştinţe şi timpul cu generaţia mai
tânără, care te menţine mereu tânăr, a
devenit mai puternică. Pasiunea pentru
fizică mi-a fost transmisă în familie de
cei doi fraţi, iar specializarea în fizica
atmosferei mi-a deschis cele doua orizonturi: de cadru didactic şi de cercetător. Aşa am început cu profesia de
cadru didactic la un liceu din Târgu
Bujor (3 ani) şi apoi o detaşare în Bucureşti (1 an). O experienţă extraordinară, am îndrăgit elevii şi îmi doream
să stau în mijlocul lor. Respectul lor şi
zâmbetul când îi întâlneam pe stradă
era cea mai mare recompensă. Din păcate în Bucureşti eram pentru o perioadă scurtă, incertitudinea nu imi plăcea
în mod deosebit, încercam să fiu atenta
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la orce concurs. La sfârşitul anului 1994
am participat la concursul organizat de
Institutul National de Meteorologie şi
Hidrologie. Recitind cursurile de fizica
atmosferei am redescoperit vechea pasiune. Norocul mi-a surâs şi începând
cu ianuarie 1995 am fost repartizată
în Sectia de climatologie împreuna cu
Mădălina Baciu. Nu aveam cunoştiinte de climatologie, nu ştiam de unde
să încep, din pacate în facultate nu era
un curs de climatologie. După primele
luni îmi doream să văd rezultate. Împreuna cu Mădalina am început să coborâm în arhiva de climatologie să ne
familiarizăm cu “tabelele climatice” şi
cu “luştri”. Colegii din secţia de climatologie, d-na Carmen Dragotă cu care
am împărţit biroul şi început primele
studii de bioclimatologie, d-na Rodica
Alexandrescu, d-nul Bâzâc...şi mulţi alţii, împreună cu şeful de secţie, d-nul
Paul Tuinea, mi-au transmis noţiunile de bază în climatologie şi un lucru
deosebit - răbdarea şi perseverenţa.
Domnul Tuinea m-a sustinut şi încurajat, am apreciat în mod deosebit faptul
că a incercat să imi deschidă orizontul
prin participarea la diferite seminarii,
cursuri, posibilitatea de a colabora cu
grupul de climatologie dinamică. Am
început colaborarea cu d-na Constanţa
Boroneanţ pe probleme de omogenizarea seriilor de date climatice si cu d-na
Aristiţa Busuioc pe probleme de variabilitate şi schimbări climatice. Amandoua au fost foarte deschise şi nu au
ezitat nici o secundă să îmi transmită
cu drag ceea ce acumulaseră în decursul timpului. Pentru mine nu era simplu, în secţie erau putine calculatoare
pe care puteam lucra, făceam cu schimbul câteva ore; în facultate făcusem
puţină programare, limba engleză era
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o “limbă străină”, eu aveam multe necunoscute şi de multe ori mă întrebam
dacă voi fi în stare să duc la capăt ceea
ce am promis. Îmi amintesc şi acum
primul poster făcut împreună cu Mădalina pe probleme de omogenizarea
datelor climatice, participarea la prima noastră sesiune ştiinţifică anuală a
ANM şi încurajările domnului Tuinea!
Răbdarea şi perseverenţa m-au ajutat
apoi să continui!
CB: Sunt mai bine de 15 ani de când
lucrezi la ARPA-SIMC, Bologna. Ce reprezintă ARPA? Povesteşte-ne despre
începuturi şi proiectele tale actuale şi
ale grupuluim de cercetare din care
faci parte.
RT: La ARPA am ajuns ca urmare
a unei selecţii făcute de “International
Centre for Theoretical Physics”-ICTP
din Trieste. Începusem doctoratul în
Bucureşti, sub îndrumarea domnului
profesor Ştefan Pătraşcu şi a doamnei
profesoare Sabina Ştefan, cărora le sunt
recunoscătoare în mod deosebit. Ajunsesem la partea cea mai dificilă, cea a referatelor şi a tezei. Participam la cursuri
şi seminarii pentru a-mi limpezi ideile,
aşa am ajuns la un curs în Trieste. La
sfârşitul cursului au fost distribuite formulare pentru burse de studii şi mici
stagii. M-am întors în ţară şi gândul nu
îmi dădea pace. CV-ul meu nu era bogat dar perseverenţa devenise “la mia
compania”. �����������������������
Am completat formularele, l-am rugat pe “traducătorul” nostru
Sergiu să îmi verifice engleza. Aşa am
ajuns la ARPA, cu o bursă pentru circa
un an. Eram foarte încântată de aceasta posibilitate, mă gândeam mereu la
munca mea pentru doctorat, mai ales
la faptul ca în ARPA- Serviciul Regional de Meteorologie (vechea denumire)
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aveau experienţă recunoscută pe plan
internaţional în domeniul variabilităţii
climatice la scară mare.
Începutul, ca orice început, nu a
fost simplu. În ARPA am fost repartizată în grupul de agrometeorologie,
totul trebuia însuşit din “mers”. Am
cerut permis să pot intra şi sâmbata în
instituţie. Nu exista în mod oficial un
departament de climatologie. Eu îmi
doream să învăţ despre blocajul atmosferic, schimbări climatice ... dar vorba românului: ”socoteala din târg nu
se potriveşte cu cea de acasă”. Nu am
dezarmat, m-am adaptat situaţiei, dar
şi norocul mi-a suras. După câteva luni,
mi s-a cerut ajutorul pentru o studentă
care îşi făcea teza de absolvire a facultaţiie cu tematică de tendinţe climatice. Aşa am început să “tranzitez” către
pasiunea mea - clima. Uşor, uşor am
început să colaborez la studiile lor pe
climă, rapoarte climatice, anuare regionale, accentul pe climatologie a început
să crească, schimbările climatice au început să fie vizibile. Serviciul Regional
de Meteorologie (SMR) s-a transformat
în Serviciul de Hidrologie, Meterologie şi Climatologie (SIMC). Grupul de
climă a început să devină o “realitate”,
eu începusem să fac parte din aceasta
realitate, partecipam în proiectele lor.
Dorinţa mea era însă de a mă întoarce acasă; când am plecat cu trenul din
Bucureşti către Trieste îmi spuneam în
gând că peste un an voi fi iar acasă.
Apoi viaţa mi-a rezervat alte surprize plăcute, familia. Am început să
fac noi rădăcini şi să lupt pentru a mă
integra în lumea lor atât pe plan social
cât şi profesional. După aproape 10 ani
de contracte am reuşit să particip la un
concurs organizat de agenţie şi să devin în mod “oficial” parte din grupul de
16

climatologie format în decursul anilor.
Începusem să mă ocup de fenomene climatice extreme, proiecţii climatice, impactul schimbărilor climatice în diferite
sectoare.
CB: Mai ţii legătura/colaborezi cu
foştii colegii din ANM?
RT: Desigur, am menţinut şi sper să
reuşesc în continuare să menţin legătura cu foştii colegi. Am aflat de noi colegi
la climă, de cei care au devenit bunici
sau bunicuţe, de cei care au plecat în
depărtări... Am publicat articole, am
avut colaborări bilaterale, schimburi de
experienţă cu ANM-ul. Mădălina Baciu
şi d-na Aristiţa au fost oaspeţi în diferite perioade la ARPA-SIMC, Simona
Andrei a fost pentru un an colega mea
de birou. Am încercat să cooptez ANMul şi ca “potenţial“ partener în diferite
proiecte; uneori am reuşit, alteori nu...
dar m-am întors la rădăcini de câte ori
am avut ocazia.
CB: Am văzut în CV-ul tău că pe
lângă activitatea de cercetare la ARPA
supervizezi studenţi de la Universitatea din Bologna pentru Master şi
Doctorat. Ne poţi spune unde se “formează” viitorii climatologi în Italia?
RT: Într-adevar, mi s-a dat această
oportunitate de a împărtăşi şi altora
rezultatele muncii mele. O fac cu mare
drag, mai ales că aici se pune accent
atat pe “îndrumarea” studenţilor din
universităţi cât şi pe activitatea de diseminare a cunoştinţelor legate de
meteorologie, climatologie către elevi,
începând din clasa a-III-a până la liceu.
Eu, în general, mă dedic elevilor de liceu şi din Universitatea Bologna. Studenţii din ultimul an de facultate fac
un “stagiu” de câteva luni, în cadrul
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unei instituţii, pentru pregătirea tezei
de absolvire. În ARPA-SIMC vin în general studenţii absolvenţi ai facultaţii
de fizica atmosferei, mediu sau geologie. Cunoştiinţele de bază le însuşesc
în facultate prin cursurile de specialitate. În ARPA sau în alte instituţii de
cercetare continuă însă cu partea aplicativă şi sunt destul de determinaţi în
ceea ce fac.
CB: Ce cursuri speciale sunt oferite
studenţilor pentru pentru a se forma
ca viitori climatologi?
RT: În ceea ce priveşte climatologia,
au curs de climatologie dinamică şi un
curs de noţiuni de statistică aplicată în
climatologie. Sunt foarte utile întrucât
studenţii vin deja cu cunoştinţele de
bază însuşite.
CB: Sunt pregătiţi absolvenţii de
facultate în domeniul meteorologiei
şi climatologiei să abordeze activitatea de cercetare la exigenţele abordărilor actuale?
RT: Experienţa se câştigă în decursul
timpului şi în contact direct cu activitatea de cercetare. Stagiile îi ajută foarte mult pe studenţi să înţeleagă şi să-şi
identifice “direcţia “ pe care doresc să o
aprofundeze; în facultate primesc doar
instrumentele de care au nevoie, dar în
general nu sunt suficient de pregătiţi de
a “porni singuri la drum”.
CB: Italia are patru asociaţii profesionale din domeniul meteorologiei
membre ale Societătii Meteorologice
Europene (EMS). Am să le enumerez şi
am să te rog să comentezi activitatea
acestora (a celor pe care le cunoşti)
şi eventual rolul lor în a face mai cunoscut publicului larg domeniul meteorologiei. (Associazione Italiana
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di AgroMeteorologia (AIAM) http://
www.agrometeorologia.it, Associazione Geofisica Italiana (AGI) http://
www.associazionegeofisica.it, Società
Meteorologica Italiana (SMI) http://
www.nimbus.it/sms/smi.htm, Unione
Meteorologica del Friuli Venezia Giulia (UMFVG) http://www.umfvg.org)
RT: Contacte directe am cu Asociatia Italiană de Agrometeorologie (AIAM)
care a fost fondată în 1997 din iniţiativa unor pasionaţi de agrometerologie,
doi dintre fondatori fiind actualii mei
colegi. Scopul iniţial era de a promova
şi proteja “profesia de agrometeorolog”. Astăzi însă numărul membrilor a
crescut cu cei veniţi din universităţi si
instituţii de cercetare. AIAM colectează,
selectează și publică articole de interes
pentru cei care lucrează în domeniul
agrometeorlogiei, organizează cursuri
de specializare şi seminarii în domeniul
agrometeorologiei şi acordă în ficare an
drept “premiu” 2 burse de studii pentru masterat şi doctorat absolvenţilor
de Agronomie. Un accent deosebit se
pune pe activităţi de diseminare, atât în
şcoli cât şi prin întâlniri cu agricultorii
sau producătorii direct interesaţi.
Italia fiind o ţară vulnerabilă alunecărilor de teren, geologia şi geofisica
sunt subiecte de interes promovate de
AGI. UMFVG este o asociaţie mai tânără, înfiinţată în jurul anului 2000 din
iniţiativa unui grup pasionat de meteorologie din regiunea Friuli-Venezia
–Giulia. Cea mai veche asociaţie este
însă Societatea Italiana de Meteorlogie,
fondata în 1865. A fost activă până in
jurul celui de-al doilea război mondial, renaşte apoi în 1993 sub numele de
Societatea Meteorologica Sub-Alpină
urmând ca în 2000 să îşi schimbe nume17
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le în Societatea Italiana de Meteorlogie
(SMI). Astazi, scopul principal al tuturor acestor asociaţii este de fi în contact
direct cu publicul şi de a răspunde exigenţelor acestuia în domeniu.
CB: Ce hobby ai şi cât timp îi dedici?
RT: Îmi plac mult drumeţiile în aer
liber şi ciclismul. Când am o fărâmă de
timp liber o dedic cititului şi cuvintelor
încrucişate. Dar cea mai marte parte din
timpul liber o dedic familiei. Acum e
principalul hobby!
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CB: E ceva ce am uitat să te întreb
şi ai vrea să ne transmiţi?
RT: Vreau să multumesc membrilor
Societăţii Meteorologice Romane pentru această ocazie de a mă simţi din nou
acasă!
CB: Un mesaj pentru membrii SMR?
RT: Membrilor SMR le doresc în
primul rând sănătate, multe satisfacţii
profesionale şi să continue această frumoasa initiativă. Aş dori să vă sugerez
un “colţişor” dedicat studenţilor şi de
ce nu...şi elevilor!
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Climatologia
tornadelor
din Romania

Dr. Bogdan Antonescu
(The University of Manchester, School of Earth Atmospheric
and Environmental Sciences)
În numărul din Martie al Monthly
Weather Review, una dintre revistele editate de Societatea Americană de Meteorologie, a publicată prima climatologie
a tornadelor din România1). Climatologiile tornadelor sunt importante nu
doar pentru a înțelege cum se formează și care sunt caracteristicile furtunilor
convective severe, dar și pentru a cuantifica riscurile asociate tornadelor.
În general, numărul tornadelor
raportate în Europa este mai mic în
comparație cu Statele Unite. De exemplu, în Statele Unite între 2006–2013 au
fost raportate anual în medie 1228 tornade, iar în Europa pentru același interval
de timp au fost raportate 483 tornade.
Deși riscul asociat tornadelor este mai
mic în Europa, adevărata magnitudine
a problemei este necunoscută deoarce
puține servicii meterologice din Europa
au dezvoltat și menținut baze de date
pentru tornade. Scopul climatologiei
tornadelor în România a fost nu doar
de a arata că tornadele se produc pe teritoriul României, dar și de a contribui
la climatologia tornadelor în Europa
furnizând informații despre distribuția
spațială și temporală a tornadelor intro
regiune din Europa de Est.
Climatologia tornadelor din România se bazează pe un set de date ce
1)

Antonescu, B. and Bell, 2015: Tornadoes in Romania. Mon. Wea.
Rev., 143, 689–701 (articol disponibil online la: http://journals.
ametsoc.org/doi/full/10.1175/MWR-D-14-00181.1)
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conține 129 tornade raportate în 112 zile
între 1822–20132). Climatologia a fost
împărțită în trei perioade: a) perioada
istorică (1822–1944) în timpul căreia au
fost raportate 33 tornade, b) perioada
socialistă (1945–1989) ce conține doar
7 tornade și c) perioada recentă (1990–
2013) cu 89 tornade raportate (Figura
1). Pentru dezoltarea bazei de date a
tornadelor din România au fost folosite
diferite surse. Astfel, pentru perioadă
istorică raportele provin din arhivele ziarelor centrale sau locale și din “Analele
Institutului Meteorologic al Romanei”;
rapoartele pentru perioada socialistă
provin din publicații ale Institului Meteorologic și observații ale martorilor
oculari, iar cele pentru perioada recentă
provin în principal din relatările massmedia.
Numărul mare, în comparație cu perioadele anterioare, de tornade raportate în perioada recentă poate fi atribuit
senzibilizării opiniei publice asupra riscurilor asociate tornadelor (e.g., după
tornadă F3+ de la Făcăeni din 2002),
accesului la tehnologia informației și
comunicării (e.g., telefonia mobilă, Internet) și dezvoltării rețelor de observatori voluntari (e.g., Asociația de Monitorizare a Fenomenelor Meteorologice
Severe).
2)

Baza de date a tornadelor din România este în continuă evoluţie şi în
prezent este  menţinută de Laboratorul de Tehnici pentru Prognoză Fenomenelor Severe din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
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Figura 1. Distribuţia tornadelor pentru fiecare decadă
între 1822–2013. Prima decadă include 1822–29, iar
ultima decadă 2010–13. Figură preluată din Antonescu
şi Bell (2015).

Figura 2. Distribuţia spaţială a tornadelor în România
raportate între 1990–2013 (tornade per 105 km2 per
an). Figură preluată din Antonescu şi Bell (2015).

Distribuția spațială a tornadelor arată
că tornadele sunt mult mai frecvent raportate în Estul României, cu un maxium
în Sud-Estul țării (Figura 2). Numărul
mare de tornade raportate în Sud-Estul
României poate fi asociat cu condițiile
mesocalare din această regiune care
sunt favorabile pentru tornadogeneză,
în comparație cu alte regiuni ale țării
(mai multe studii sunt necesare pentru a
stabilit validitatea acestei ipoteze).
Tornadele sunt raportate de-a lungul anului mai frecvent în Mai–Iulie
(98 tornade, din cele 126 tornade pentru care au fost disponibile informații

privind ziua în care s-au produs), cu un
maxim în Mai (36 tornade). Distribuția
diurnă a tornadelor arată că acestea
sunt în general raportate între 0900 și
2059 timp local (88 tornade, din cele 95
tornade pentru care au fost disponibile informații privind oră la care s-au
produs) cu un maxim între 1500 și 1659
timp local (28 tornade).
Bogdan Antonescu este cercetător
la Universitatea din Manchester, Marea Britanie (email: bogdan.antonescu@
manchester.ac.uk, twitter: @bogdanantonescu, webpage: bogdanantonescu.
squarespace.com)
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Alţii despre climatologie
Opinii ale unor personalităţi din diferite domenii despre utilitatea
informaţiei climatologice

Cunoaşterea climei
în contextul utilizării durabile
a resurselor de apă
Dr. Mary-Jeanne Adler, Director ştiinţific,
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, Bucureşti
Ziua Mondială a Meteorologiei “Climate Knowledge for a Climate Action”,
sărbătorită pe 23 martie, după Ziua
Mondială a Apei din 22 martie 2015, cu
tematica “A Day for WATER and WA���
TER for Sustainable Development”,
arată încă o dată întrepătrunderea celor
două activităţi de cercetare şi cunoaştere: a climei, cu un impact direct asupra resurselor de apă; acestea implicit
contribuie la asigurarea unei dezvoltări
durabile a regiunilor şi a bazinelor hidrografice. Cunoaşterea şi aprofundarea cercetărilor din domeniul climatic
asigură o mai bună cunoaştere a bilanţului apei în natură şi deci a proceselor
hidrologice, în mod special a celor caracteristice perioadelor fenomenelor extreme. Atât rezervele de apă subterană
cât şi cele de suprafaţă sunt cruciale
pentru a depăşi perioadele de secetă.
În contextul riscului de inundații, capacitatea tampon a acviferelor este de
asemenea esențială pentru protecţia
împotriva inundaţiilor şi a daunelor
provocate de către acestea. Până acum,
managementul apei de suprafaţă şi al
celei din subteran nu a făcut întotdeauna legătura dintre componentele climatolorgice-hidrologice şi hidrogeologice.
Managementul în strânsă conexiune
a rezervelor de apă din subteran şi de
suprafaţă ar putea fi soluţia de a trece
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peste perioadele în care există deficit de
apă ce poate afecta şi furnizarea acesteia către populaţie. Legătura cu componenta climatiă ar putea conduce la
un timp de anticipare mai mare a prognozelor, oferind timpul necesar pentru pregătire şi răspuns. Este necesară
şi abordarea științifică a posibilităților
fizice pentru conectarea rezervoarelor
de apă de suprafață cu cele din subteran. Acest lucru necesită un program de
cercetare specială, în care universitățile
și institutele de cercetare trebuie să coopereze, și să beneficieze de sprijin de la
programele internaționale de cercetare
privind atât aspectele tehnice cât și de
management ale unei astfel de abordări
integrate.
Apariţia conceptelor de dezvoltare
durabilă, de gestionare integrată a resurselor de apă, aderarea României la
Uniunea Europeană şi implementarea
legislaţiei europene în domeniul apei,
pun hidrologia şi gospodărirea apelor
în faţa unor noi provocări cărora trebuie
să le facă faţă. Ca urmare, se impune accentuarea acţiunilor de identificare, de
descriere şi de modelare a proceselor
hidrologice, hidrobiologice şi de gestionare a resurselor de apă, de implementare a lor în condiţii de schimbări
în utlizarea terenurilor, a schimbărilor
climatice deja manifestate şi ale intro21
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ducerii unei noi percepţii şi atitudini
faţă de mediu. Decelarea schimbărilor
parametrilor climatici şi modelarea acestora pe orizonturile 2010 şi 2050, aduc
posibilitatea aplicării modelelor hidrologice la nivelul bazinelor hidrografice
şi estimarea resurselor disponibile în
diverse scenarii – climatice şi de amenajare a bazinelor hidrografice. Acestea pregătesc măsurile de adaptare,
pentru reducerea vulnerabilităţii atât
la secetă, cât şi la inundaţii. Planul de
măsuri pentru amenjarea bazinului hidrografic asigură dezvoltarea durabilă
a localităţilor şi evitarea creşterii riscurilor hidrologice.
Organizaţia Naţiunilor Unite a decretat perioada 2005-2015 “Deceniul
Internaţional Apa pentru Viaţă“, care
ridică o problemă asupra conştientizării
şi informării problemelor ce au legatură
de mediul acvatic şi de circuitul apei în
natură. Încearcă să aducă în faţa publicului necesitatea protejării surselor de
apă şi a calităţii apei.
Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei
are drept scop atenţionarea opiniei publice asupra problemelor legate de necesitatea iminentă a protejării cantitative și calitative a apelor și de a evidenţia
rolul, îndatoririle și responsabilitățile
pentru întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. Toate obiectivele de protecţie a resurselor de apă
au la bază cercetări şi sinteze legate de
regionalizarea resurselor de apă, care
sunt în directă legătură cu aprofundarea cunoaşterii proceselor climatice
şi a modificărilor induse de acestea la
scara bazinului hidrografic. Pot fi date
unele exemple. Politica în abordarea secetei ţine de dezvoltarea de programe
de diminuare a vulnerabilităţii la secetă şi a impactului asupra populatiei şi
22

economiei. Prevenirea în contextul hazardurilor naturale este complementară celei dedicate schimbărilor climatice,
când reducerea efectului de seră ţine cu
prioritate de reducerea bioxidului de
carbon. Aceste măsuri necesită proiectarea unui sistem de avertizare climatic
şi hidrologic, îmbunătătirea sistemului
de prognoză sezonieră, conservarea resursei de apă, creşterea debitelor în sistemul de alimentare cu apă, construcţia
de acumulări şi creşterea capacităţii de
exploatare a resurselor de apă subterane, interconectrea sistemelor de alimentare între sistemele orășenesti, conştientizarea populaţiei la utilizarea durabilă
a resurselor de apă şi educarea ei în acest
sens. Astfel de cercetări sunt abordate
prin proiecte cu finanţare la nivel naţional, sau prin granturi europene. Aceste
aceste aspecte strategice sunt abordate
în acestă perioada de MMAP-ANARINHGA şi ANPM prin implementarea
Proiectului Danube WATER – “Integrated Danube Water Management”, care
furnizează printre altele şi un Ghid de
estimare a scurgerii minime, în contextul unui bun management al secetei integrând aspectele climatologice şi cele
hidrologice. Cunoaşterea tendinţelor
şi ciclicităţilor parametrilor climatologici şi hidrologici asigură capacitatea
de prognoză pe termen lung şi deci o
capacitate crescută de reacţiei pentru
diminuarea vulnerabilităţii bazinului
hidrografic la aceşti factori. În cadrul
proiectului se estimează resursele de
apă disponibile la nivelul bazinului hidrografic şi transportate de Dunăre către
Marea Neagră, a disponibilului de apă
din lunca Dunării în vederea prevederii
unei noi infrastructuri pentru managementul apelor, prietenoase mediului.
Sunt date soluţii incluzând adoptarea
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de spaţii de acumulare a resursei de
apă care să contribuie la alimentarea resurselor de apă subterane pentru perioadele secetoase, iar pe de altă parte să
contribuie local la atenuarea undelor de
viitură. Modelel climatice şi previziunile făcute cu ajutorul acestora, îmbinate
cu modelele de downscaling la nivelul
bazinelor hidrografice, contribuie la înbunătăţirea previziunilor hidrologice şi
al planificării pe termen lung al resurselor de apă şi al adoptării celor mai bune
soluţii pentru amenajarea bazinelor
hidrografice. Un bun management al
hazardelor şi riscurilor la nivelul bazinelor hidrografice şi deci ale bazinului
Dunării este de asemenea condiţionat
de capacitatea aplicării modelor clima-
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tice şi al cunoaşterii gradului de incertitudine generat de acestea.
Eforturile combinate ale meteorologilor, climatologilor şi hidrologilor vor
conduce la îmbunătăţirea managementului resurselor de apă şi a mediului
în general, iar atragerea utilizatorilor
de informaţie hidro-meteorologică în
contextul managementului riscurilor
climatice si hidrologice vor conduce la
un mai bun management al situaţiilor
de urgenţă. In acest context, anul 2015
este un an dedicat celebrării cunoaşterii dedicate unei dezvoltări durabile.
La multi ani meteorologi, climatologi şi
hidrologi, să vă bucuraţi de zilele dumneavoastră şi să vă măndriţi cu cunoaşterea dobândită!
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Utilitatea informaţiilor
climatice pentru energetica
solară
Prof. Dr. Viorel Bădescu, membru corespondent al Academiei Române
Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Academia Română
Energia solara reprezinta o sursa energetica de baza pentru viitorul. Una
dintre primele probleme care se pun in
momentul amplasarii unui sistem de
conversie a energiei solare este analiza
din punct de vedere climatic a locului.
In general, marimile care intereseaza
sint fractia de insolatie si disponibilul
de energie solara, exprimat prin iradieri
medii lunare. Acest disponibil se refera
insa la marimi diferite, in functie de sistemul de conversie considerat. Astfel,
in cazul in care este vorba de un sistem
fara concentrare a radiatiei solare, se
analizeaza iradierea solara globala. Daca
este vorba de un sistem cu concentrare,
se analizeaza iradierea solara directa. O
alta marime climatica importanta este
temperatura medie lunara. De mai mica
importanta sint valorile medii lunare
ale vitezei vantului si umiditatii aerului atmosferic. Este util ca printre datele
climatologice sa figureze, in afara valorilor medii, si anumiti indicatori de imprastiere. In functie de aceste informatii
se decide in final oportunitatea alegerii
acelui loc particular, precum si tipul si
caracteristicile sistemului de conversie.
Spre deosebire de alte domenii de
activitate, in cazul energeticii solare clima este un factor critic. Sa comparam
de exemplu, modul in care clima influenteaza domeniul constructiilor si cel al
energeticii solare. In primul caz, caracteristicile climatice sint importante, dar
24

inginerul constructor poate intotdeauna
proiecta, prin masuri potrivite, o cladire
functionala. In al doilea caz, caracteristicile climatice decid in primul rand daca
activitatea are sau nu are loc. De asemeni,
performantele sistemelor de conversie a
energiei solare, aflate in functiune, depind
semnificativ de caracteristicile climei.
În acest moment se pot discerne trei
categorii distincte de produse cu caracter meteorologic, utile in domeniul energeticii solare. In primul rand, este vorba
de produse climatologice, care se refera
la caracterizarea unui loc geografic prin
considerarea valorilor medii pe un anumit interval de timp (nu mai mic de o
decada si nu mai mare de 30 zile) ale parametrilor meteorologici. Aceste produse sint necesare pentru analize de oportunitate si fezabilitate si in general sint
deja disponibile, din surse terestre sau
satelitare. In al doilea rand, este vorba de
unele produse care sint utile in simularea
functionarii sistemelor energetice solare.
Aceste produse se refera la valori medii
orare, sau sub-orare, ale parametrilor meteorologici. In al treilea rand, este vorba
de produse necesare pentru prognoza
functionarii pe termen scurt (pana in 3
ore) sau lung (pina in 72 ore) a sistemelor energetice solare. Aceste produse trebuie sa fie facute disponibile rapid si sub
forma direct prelucrabila. Ultimele doua
categorii de produse trebuie dezvoltate si
apoi puse la dispozitie in mod curent.
Buletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

Alţii despre climatologie

Configurarea energetică
a clădirilor – domeniu de simbioză
între arhitectură, urbanism, inginerie civilă
şi fizica atmosferei
Prof. dr. ing. Dan Constantinescu, CSI
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
Clădirile, atât prin valoarea lor utilitară, cât și prin valoarea artistică și arhitecturală, constituie repere de bună
practică care, în buna măsură, trec cea
mai drastică probă, respectiv proba
timpului. Pentru a deveni repere de
epoci de cultura și de civilizație, clădirile trebuie să răspundă unui ansamblu de cerinţe (exigenţe) determinate
de necesităţile de utilizare şi de cele de
ordin estetic. La nivelul Organizaţiei
internaţionale pentru standardizare
(International Standard Organisation:
ISO) s-a întocmit o listă ce cuprinde 14
exigenţe de performanţă pentru clădiri
civile. Domeniul asupra căruia mă voi
opri în cele ce urmează vizează confortul higrotermic și igiena locuirii, domeniu abordat atât prin măsurile asigurării confortului cât și cele necesare
asigurării condiţiilor de igienă, puse în
practicaă cu ajutorul instalaţiilor din
clădiri.
Confortul higrotermic este exprimat
prin indicii specifici de confort (ex. Predicted Mean Vote: PMV- opţiunea medie previzibilă şi Predicted Percentage
of Dissatisfied: PPD – procentajul probabil al celor nemulţumiţi) care se determină prin cunoașterea răspunsului termic al clădirii la impactul parametrilor
climatici. Determinarea configurației
energetice a clădirilor noi precum și a
celor care beneficiază de programe de
renovare majoră este posibilă prin moBuletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

delarea dinamică a răspunsului termic
al anvelopei și al spațiilor ocupate, ceea
ce implică cunoașterea parametrilor
termodinamici intensivi și extensivi
proprii mediului exterior natural, sub
forma anului climatic tip. Dimensionarea echipamentelor și instalațiilor termice din dotarea clădirilor se realizează
prin utilizarea parametrilor climatici
de calcul care vizează atât sezonul rece
cât și sezonul estival. Prelucrarea parametrilor climatici pentru diferite grade
de asigurare a confortului termic este o
procedură standardizată atât național
cât și internațional și se impune cu o
periodicitate statistic reprezentativă
(accelerata de schimbările climatice).
Directiva Europeana 31/2010/UE fixează o nouă paradigmă în ceea ce privește
conceptul de clădire, respectiv clădirea
cu consum energetic aproape de zero
(Nearly Zero Energy Building). Colaborarea dintre ANM și institutele de
cercetare științifică reprezentative în
domeniul construcțiilor a permis standardizarea parametrilor climatici necesari evaluării Performanței Energetice a
Clădirilor, inclusiv a celor de tip NZEB
care se vor realiza începând din anul
2018, în România.
În prezent Romania dispune de conceptul propriu de NZEB agreat de CE.
Trebuie subliniat faptul că acest concept (clădirea foarte eficientă energetic)
a fost abordat științific încă de la finele
25
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anilor ‘60 în România. Instalațiile solare destinate aplicațiilor de joasă temperatură care cumulau în anii ‘80 peste
106 m2 captatoare solare plane precum
și casele solare experimentale (Câmpina) au beneficiat de colaborarea de
lungă durată a INCERC cu specialiștii
INMH (actuala ANM), atât în etapa de
concepție, cât și în etapa de validare
empirică a performanțelor energetice.
Institutul de Cercetare în Construcții
INCERC București era cotat în anii ‘70,
atât prin valoarea lucrărilor cât și prin
publicații, în primele 10 institute de
profil din lume.
Din păcate, în prezent cercetarea
științifică axată pe concepția unor soluții
de clădiri eficiente este marcată de un
regres inacceptabil (ca de altfel întreaga
activitate de cercetare științifică autohtonă), paradoxal, în contextul în care
Raportul European Environment Agency
(EEA) nr. 2 (2012), atestă faptul că România este una din ţările cele mai expuse în viitor la modificări climatice semnificative, în special în ceea ce priveşte
creşterea temperaturii medii exterioare
în zilele de vară şi extinderea sezonului
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estival. Problemele proprii schimbărilor climatice, asociate cu reconfigurarea mediului urban, impun o finanțare
națională susținută pentru realizarea
unei Baze de Date cu Parametri Climatici, precum și cu Soluții tehnice de
valorificare a potențialului energetic al
mediului natural ca sursă alternativă
de energie.
Proliferarea fără discernământ a sistemelor de răcire a clădirilor cu echipamente de tip split (pompe de căldură
cu compresie) asociată cu distrugerea
sistematică a sistemelor de cogenerare
districtuale și, implicit, cu neglijarea
sistemelor de trigenerare și de răcire
evaporativă, reprezintă o “strategie”
care este posibil, nu peste multă vreme,
să fie asociată cu victime umane asemenea celor provocate de valul de căldură
din Europa din anul 2003 (EWH03) care
a făcut peste 50.000 de victime în țările
Europei de Vest. În inexistenta, dar extrem de necesara Strategie de Dezvoltare Urbană Normală pe termen mediu
și lung, participarea specialiștilor ANM
prin proiecte cu impact National și regional este absolut esențială.
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Climatologie şi rezilienţă
în domeniul Urbanismului,
Amenajării Teritoriale,
Dezvoltării Regionale
şi Planificării de Peisaj
Conf. Dr. Cerasella Crăciun, Prodecan la Facultatea de Urbanism,
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti
În domeniul interdisciplinar al urbanismului, amenajarii teritoriului, dezvoltării regionale și cu atât mai mult în
domeniul transdisciplinar al peisajului,
informațiile climatice sunt extrem de
necesare, uneori chiar fundamentale,
pentru că acestea sunt un ”cadru” sau
un ”suport” în dinamică și schimbare permanentă, care inițial a condus
la dezvoltarea unei anumite așezări
umane, într-o anumită morfo-tipologie
specifică, particulară și care continuă
să influențeze evolutiv viața așezărilor
umane și cadrul de viață al locuitorilor.
Datele climatice sunt un substrat
important de analiză de tip multicriterial în metodologiile de cercetare
dar și în elaborarea documentelor și
documentațiilor specifice urbane, de
amenajare a teritoriului sau de peisaj,
atât pentru analiza, actualizarea și evaluarea situației existente, cât și în ceea
ce privește disfuncționalitățile în relație
cu elemente naturale, focalizarea pe
propuneri, strategie, management, prognoza și evaluare, precum și în etapele
de reglementare și elaborare de regulamente specifice urbanistice și de peisaj.
O relație biunivocă directă, se
stabilește între climă și peisaj, în toate
componentele sale (natural/semi-natural/cvasi-natural, antropic si cultural),
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precum și la diferite scări grafice de
abordare a teritoriului, de la macro- și
mezzo-teritoriu, până la nivel de detaliu, similar informațiilor specifice de
micro-, mezo- și macro-clima.
La nivel macro-teritorial putem discuta de abordare și dezvoltare regională, transfrontalieră, națională și/sau
europeană, precum și de bazine hidrografice sau zone protejate naturale/antropice, iar uneori acestea sunt chiar
peisaje (inclusiv cu componentă culturală puternică) specifice unor așezări
umane sau clustere de localități și/sau
zone turistice, în care clima, informațiile
și cercetarea climatologică, pot conduce
către disfuncționalități și pierderi importante, uneori de neînlocuit și cu caracter permanent.
Aceste pierderi pot fi evidențiate atât
in ceea ce privește habitatul și resursele
naturale, cât și a potențialului antropic
sau cultural, având în vedere că factorii
climatici au condus alături de alți factori naturali, către particularitatea și
specificul unui loc și au avut ca rezultat un anumit fel de constituire a unei
așezări umane în teritoriu, a amplasării unei localități, o anumită dispunere
din punct de vedere urbanistic sau o
anumita dezvoltare rurală, precum și
anumite activități umane, relaționate
27
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cu peisajul cultural, inclusiv cu tipologia așezărilor, a gospodăriilor, orientarea acestora, dar și în relație directă cu
obiectul de arhitectură (construcții), sau
elemente de peisaj cultural cu implicații
antropologice și etnografice, precum
obiceiurile, tradițiile, cutumele locale,
meșteșuguri, portul popular, etc.
La nivel mezzo-teritorial, clima poate influența anumite zone urbanistice,
subzone funcționale, periferii, centrul
orașului sau vatra satului, cu trimitere
către un cadru necesar vieții și sănătății
orașului văzut ca un organism urban cu
un metabolism propriu complex.
Există permanent un schimb interior–exterior la nivel urban ți supra-urban, teritorial, care depinde de o «piele
comunicantă», care trebuie să menţină
un climat urban interior sănătos, o «epidermă metabolică», o „anvelopa vie a
oraşului”. Interacţiunile însa, nu se fac
doar între straturile comunicante imediate, ci şi în relaţionare ce difuzează
pe verticală către straturile superioare
(Planeta, Universul, Cosmosul), dar şi pe
orizontală cu alte Domenii Conexe, în înţeles transdisciplinar, epistemologic.
La nivel de detaliu (partiu urbanistic, cartier rezidențial, condominium,
cvartal), clima devine un element de
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bază pentru stabilirea unui cadru de
viață specific pentru om, mai ales în
contextul integrat urban, cu implicații
directe asupra desfășurării activităților
și funcțiunilor, dar și asupra sănătății
fizice, mentale și emoționale a locuitorilor.
In domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, dezvoltării regionale
și peisajului sunt necesare informații
climatologice, mai ales cu caracter prospectiv, având în vedere că proiectele
strategice și de planificare din acestor
domenii au caracter reglementator pentru un orizont de timp diferit, de la termen scurt (3-5 ani), pana la termen lung
(10, 20, 30 ani).
In acest sens, informațiile si prognozele cu privire la radiații, temperaturi,
presiune atmosferică, a curenților de
aer, ținând cont de factorii geografici
care influențează aceste valori (amplasament, latitudine, longitudine, altitudine, relieful, sol și vegetația), sunt
absolut necesare, iar raporturile care se
stabilesc și mai ales dinamica evolutivă
a acestor factori cumulați si cu caracter de prognoză, sunt determinante în
stabilirea unor reglementari specifice
viitoare în domeniul urbanismului și al
peisajului.
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Utilitatea climatologiei
pentru arhitectură
Dr. arch. Cristina Victoria Ochinciuc, Professor
“Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism
Director of IMUAU Doctoral School SITT

Soarele prin cele doua componente
ale radiatiei solare: lumina si caldura
a influențat proiectarea clădirilor de la
începutul istoriei arhitecturale. Iata un
exemplu mai putin cunoscut al simbolisticii legate de ciclul Soarelui. Despre
Domus Aurea, ultimul “palat” construit in vremea lui Nero în inima Romei
antice se spune ca este o capodoperă
a arhitecturii romane. Aspectele simbolice ale proiectului au fost obiect de
analiza in studii de arheoastronomie
asupra celei mai bine conservate parti
din Domus si anume aripa Esquiline
(Nero’s ‘solar’ kingship and the architecture of Domus Aurea, Robert Hannah & al. Faculty of Arts & Social Sciences, University of Waikato, Noua
Zealanda). Poate fi apreciat ca renumita
“camera octogonala” din aripa Esquiline, care precede cu 60 de ani Panteonul
imparatului Hadrianus. Din punct de
vedere arhitectural, amplasarea in plan
a “camerei octogonale” si sectiunea caracteristica (Nord-Sud) pun in evidenta
, cu ajutorul studiului geometriei solare
(altitudinea Soarelui la amiaza la echinox) ideologia puterii la Nero.
Ghidul proiectarii cladirilor precedat de analiza climatului regional
poate fi considerat cea mai importanta
contributie a sec. 20 privind stiinta de
a proiecta. Proiectul controlat climatic,
cunoscut sub denumirea de “Beautiful
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House” a fost popularizat in articole,
in diferite tabloide si in Buletinul AIA
(The American Institute of Architects)
in 1949.
Principalul autor al acestor rapoarte
a fost climatologul Dr. Paul Siple. Ca
angajat al Societatii inginerilor specialisti in termica si ventilarea cladirilor, a
creat modelul de analiza climatic regional si a definitivat normele de proiectare pentru un numar de orase si suburbiile lor din America. Proiectul consta in
analiza datelor climatice particularizate
cladirilor rezidentiale si este considerat
astazi, primul mare efort de totalizare a
acestor date, care urmau sa fie utilizate
in proiectele de arhitectura pentru comunitati.
“Design with climate: Bioclimatic
Approach to Arhitectural Regionalism”
(1963) poate fi considerata deasemenea
o metoda de proiectare pusa la dispozitia arhitectilor pentru a realiza proiectarea ca raspuns la datele de clima.
Autorul, Victor Olgyay a dezvoltat o
metoda cantitativa pentru asigurarea
confortului uman in relatie cu conditiile
climatice exterioare. Autorul ia in considerare 4 tipuri de climat: cel temperat,
rece, cald-arid si cald-umed si explica
care sunt efectele acestora asupra orientarii cardinale, ale miscarilor de aer, ale
alegerii amplasamentului si ale alegerii
materialelor.
29
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Cu ajutorul hartii bioclimatice – reprezentare grafica a temperaturilor
si umiditatilor relative se evidentiaza “zona de confort”. Pentru conditii
climatice dinafara acestei zone, harta
indica cum modificari ale aporturilor
solare, ale caracteristicilor vantului sau
umiditatii pot conduce la obtinerea
confortului in ciuda unor conditii nefavorabile naturale existente. In 1976
cercetatorii Giovani si Milne au aratat
prin adoptarea hartii psihometrice cum
poate fi asigurat confortul prin strategii
de proiectare pasive si low-energy.
A urmat Ghidul locuintelor situate
in cladiri in care se conserva energia in
mod pasiv (1980), care punea la dispozitia proiectantilor recomandari ce urmau
sa devina strategii in proiectarea arhitecturala ca raspuns la datele climatice.
Existenta diferitelor software de analiza a datelor climatice regionale, poate fi
socotita o alta dezvoltare importanta a
metodelor de proiectare in sec. 20.
Astazi acceptam ca Soarele este,
probabil, cea mai importantă sursă
de energie regenerabilă disponibila în
prezent in mediul construit. Ne refe-
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rim la conceptul integrat al spatiului
construit intr-o dezvoltare de tip durabil si la raspunsul pe care arhitectura
durabila il da schimbarii climatice. Dar
integram noi, oare in conceptie si proiectare toti parametri meteorologici:
temperatura aerului, viteza și direcția
vântului, umezeala relativă a aerului,
presiune atmosferică, precipitații, nebulozitate și durata de strălucire a soarelui? As insista asupra vantului stiind
importanta pe care o acordam studiului dedicat ventilarii spatiului interior
cladirii, dar mai ales as insista privind
ventilarea spatiului public si al atat de
diverselor tipuri de spatii cu care lucram astazi in arhitectura si urbanism.
Modelarea 3D a geometriei cladirii ne
trimite cu gandul la “arhitectura spongioasa” a lui Steven Hall, poate mai
mult decat la sky-scraper-urile torsionate si la arhitectura turnurilor lui Ken
Yang sau la tehnologia de captare a
vantului “Venturi” benefic pentru arhitecti in ventilarea spatiului interior
promovata de Thomas Herzog, medaliatul cu aur al arhitectilor ecologisti
din Germania.
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Utilitatea climatologiei pentru
Planificare Urbană şi Teritorială
Dr. Hab. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR
Lector univ, Facultatea de Urbanism şi Peisagistică, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
“Ion Mincu”, Bucureşti, Director Ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, Bucureşti
1. Cât de importante sunt pentru
domeniul dvs. informaţiile climatice?
Informaţiile climatice sunt extrem de
importante pentru planificarea urbană
şi teritorială, şi implicit pentru cercetarea care să o fundamenteze. La ora
actuală sunt destul de bine reprezentate palierele extreme – studii pentru
regiuni foarte întinse şi studii la nivelul construcţiilor, dar lipsesc datele pe
palierul urban. Sunt întrebări care încă
nu au un răspuns – cum influenţează,
împreună, configuraţia clădirilor (formă, orientare, regim de înălţime), materialele din care sunt acestea construite,
culoarea, prezenţa vegetaţiei, a apei climatul urban? Cum influenţează acestea
diferitele specii care trăiesc alături de
om – inclusiv comportamentul acestora, mai ales în contextul variabilităţii
climatice? Se vorbeşte despre schimbări
globale (modificări ale fluxurilor de
energie, schimbări climatice şi modificări în acoperirea şi utilizarea terenului), inclusiv despre interacţiunea lor,
dar aceste probleme nu au fost studiate
la micro-scară.
2. Cum influenţează clima obiectul
dvs. de activitate?
Documentele programatice europene şi internaţionale vorbesc foarte mult
despre adaptarea oraşelor la schimbările climatice, despre oraşe inteligente,
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şi aşa mai departe. Este clar că aceste
abordări recunosc importanţa climei.
Totuşi, problema de fond este aceeaşi;
China, spre exemplu, îşi poate „permite” să facă experimente în urbanism. Au
un spaţiu vast şi o populaţie numeroasă, pot crea un nou oraş care să exploreze o anumită configuraţie sau opţiuni
de tipul celor prezentate mai sus. Au şi
făcut acest lucru. Dar ce se întâmplă în
Europa, unde spaţiul – sau infrastructura, sau accesibilitatea – nu permit acest
lucru? În plus, nici economic nu ne putem permite să abandonăm oraşele pe
care le avem pentru a locui în altele, sau
să le reconstruim. Cred că aici va trebui
să încercăm o abordare mixtă – cum putem construi bine şi durabil ce este nou,
şi ce facem cu ceea ce avem deja. La
aceste întrebări trebuie să răspundem
nu numai luând în calcul problemele de
mediu, pe cele economice, sociale sau
culturale, ci şi efectul schimbărilor climatice asupra tuturor acestor paliere.
3. Ce aşteptări aveţi de la cercetarea climatologică, ce servicii şi produse v-ar fi utile?
Desigur, răspunsul la prima întrebare oferă un răspuns şi celei de a treia –
este vorba despre date la diferite scări
(şi/sau rezoluţii) spaţiale. De asemenea,
planificarea urbană şi teritorială reclamă
cu maximă acuitate spaţializarea infor31
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maţiei. Chiar dacă aceste limite nu vor
avea un caracter tranşant, şi diferenţele
sunt mici, evidenţierea unor zone susceptibile a deveni insuportabile în cazul
apariţiei insulelor de căldură urbană
este importantă pentru planificarea urbană, după cum identificarea unor zone
clade sau reci, aride sau umede etc. este
importantă pentru planificarea teritorială. În prezent, astfel de date există din
cadrul proiectului DIVA-GIS, dar, core-
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lat cu studiile menţionate (legate de materialele de construcţii etc.), s-ar putea
realiza hărţi climatice urbane aşa cum
s-au realizat cele de zgomot, prin simularea interacţiunii diverselor scenarii
climatice cu realitatea urbană. În condiţiile în care planificarea urbană şi spaţială pun din ce în ce mai mult accentul
pe scenarii spaţiale şi folosirea sistemelor informaţionale geografice, astfel de
informaţii climatice ar fi esenţiale.
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Utilitatea climatologiei
pentru silvicultură
Dr. Şerban Davidescu, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea ICAS Braşov

Silvicultura reprezintă un domeniu
de activitate având ca obiect creșterea
și dezvoltarea pădurii astfel încât
funcțiile sale ecoprotective și productive să satisfacă în mod continuu nevoile
societății.
Pădurea reprezintă, în sine, un ecosistem complex , a căror componente
biotice (faună, floră) sunt în strânsă
interdependență cu mediul geografic
în care acestea se dezvoltă. Mediul geografic reprezentat de întregul ansamblu al factorilor geologici, geomorfologici, dar, mai ales cei edafici și climatici
influențează componenta fitocenotică,
modificările fiind cuantificabile nu doar
comportamental ci și genetic. Variația
peste anumite limite a factorilor climatici conduce la schimbări substanțiale
ale componentei vii, schimbări deseori
imprevizibile și, aproape întotdeauna,
ireversibile. Perioada de timp necesară maturizării unei păduri este de ordinul zecilor de ani (de cele mai multe
ori peste 100 ani), de aceea modificările
climatice care survin pe termen scurt și
mediu reprezintă un interes deosebit în
adoptarea politicilor forestiere.
Bazele managementului pădurilor sunt stabilite în concordanță cu
condițiile ambientale specifice fiecărui
arboret. Cunoașterea climatului specific
în detaliu are o deosebită importanță în
planificarea activităților silviculturale
la nivel local și regional. Reconstrucția
Buletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

ecologică a terenurilor degradate reprezintă o activitate care se integrează în
sfera de competență a silvicuturii deoarece ameliorarea geosistemelor terestre
se realizează cel mai bine prin împădurire. Acest domeniu ridică noi provocări
în cunoașterea topoclimatelor în vederea adoptării celor mai bune soluții de
împădurire, mai ales în contextul modificărilor climatice care caracterizează
această perioadă istorică.
Schimbările climatice conduc la modificări în frecvența și intensitatea unor
fenomene naturale care dăunează dezvoltării pădurilor cum sunt atacuri de
insecte, dezvoltarea unor specii invazive, incendii, furtuni, viituri etc., care
pot avea consecințe asupra capacităților
ecoprotective și a productivității arboretelor, precum și asupra compoziției
pădurilor. Uneori ecosistemele forestiere se refac în urma cataclismelor însă,
alteori speciilor existente le scade vitalitatea sau dispar pur și simplu iar alte
specii colonizează arealul ducând la
formarea unor ecosisteme cu alte caracteristici.
Alături de impactul modificărilor
climatice ecosistemele forestiere resimt
și efectul dezvoltării societății umane
prin modificările asupra folosințelor terenurilor și prin poluare. Toate acestea
au o acțiune combinată asupra speciilor și habitatelor din regiunile forestiere care duce la alterarea iremediabilă a
33
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serviciilor pe care vegetația forestieră le
aduce ambientului.
Politice forestiere și de dezvoltare a
sectorului silvic trebuie să țină cont și
să anticipeze consecințele modificărilor
climatice în special fenomenele extreme
cu care sunt asociate (inundații, alunecări de teren, deșertificare etc.) precum
și interacțiunea, la nivelul unei regiuni,
a tuturor factorilor perturbatori care
apar.
Pentru un management cât mai eficient al pădurilor serviciile furnizate
de cercetarea climatologică și mete-
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orologică sunt indispensabile. Astfel
elaborarea unor prognoze pe termen
mediu și lung a evoluției climatelor regionale și elaborarea unor scenarii climatologice pentru regiunea forestieră
ar ușura foarte mult procesul decizional în politica forestieră a României.
De asemenea actualizarea și punerea
la dispoziția specialiștilor din silvicultură a datelor meteorologice și climatologice actualizate pentru zonele acoperite de pădure ar conduce la planuri
de management ale pădurilor de o calitate superioară.
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Dendrocronologia
şi climatologia
Dr. Ionel Popa, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea ICAS Câmpulung Moldovenesc

Dendrocronologia este definită drept
știința care utilizează inelului anual,
datat la anul exact al formării sale, în
analiza temporală și spațială a proceselor de mediu și sociale. Factorii climatici constituie o componentă de mediu
cu influență majoră asupra creșterii și
dinamicii ecosistemelor forestiere. Climatul influențează în mod definitoriu
procesele fiziologice ale arborilor. Inelul anual, considerat rezultantă sintetică a proceselor fiziologice din arbore,
prin parametrii săi (lățime inel anual,
densitate maximă, compoziție chimică
și izotopică, elemente anatomice etc.),
înregistrează în mod obiectiv modificările condițiilor de mediu în care vegetează, dintre care condițiile climatice reprezintă o componentă semnificativă.
Un subdomeniu important al dendrocronologiei este reprezentat de dendroclimatologie având două direcții
principale de cercetare: studiul relației
dintre factorii climatici și parametrii
inelului anual, respectiv utilizarea inelului anual drept sursă de informații în
reconstituirea dinamicii istorice a factorilor meteorologici.
Referitor la prima direcție de cercetare dendroclimatologică informațiile climatice, prin calitatea acestora, frecvența
înregistrărilor și disponibilitatea spațială
și temporală, influențează capacitatea
decelării unor relații statistice, cu suport
fiziologic, dintre factorii meteorologici și
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parametrii inelului anual. Analiza dendroclimatologică clasică utilizează drept
informație climatică valorile medii lunare
ale temperaturilor și cantitatea lunară de
precipitații, pe perioade de timp și spațiu
limitate de disponibilitatea înregistrărilor meteorologice. Tendințele actuale
în cercetarea dendrocronologică, bazate
pe rețele de serii dendrocronologice, integrare de informații privind dinamica
intra-anuală a proceselor de creștere, utilizarea de indici climatici sintetici și integratori, necesită informații climatice noi.
Dezvoltarea cercetărilor climatologice
în direcția furnizării de produse climatice cu rezoluție spațială cât mai redusă
și frecvență zilnică sau orară, atât pentru
elemente meteorologice primare cât și
pentru indici climatici cu relevanță biologică, va aduce un plus de cunoaștere în
domeniul dendroclimatologiei.
Pe de altă parte inelul anual reprezintă
o sursă de informații climatice, cu rezoluție
anuală, datată exact, disponibilă pentru
perioade lungi de timp. Numeroasele reconstituiri climatice bazate pe parametrii
inelului anual sunt repere în utilitatea
acestuia în cunoașterea paleoclimatului.
Rezultatele cercetărilor dendrocronologice confirmă adevărul potrivit căruia
climatul influențează creșterea arborilor,
iar arborele prin parametrii inelului anual permite cunoașterea climatului istoric,
cu rezoluție anuală și sub-anuală, pe perioade de ordinul sutele și miilor de ani.
35
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Importanţa cunoştinţelor
climatice în domeniul
geomorfologiei periglaciare
Drd. Răzvan Popescu, Conf. Dr. Alfred Vespremeanu-Stroe
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
Principiile şi informaţiile climatice
sunt de o importanță capitală în domeniul geomorfologiei întrucât principalii agenți morfogenetici exogeni (apa
de ploaie, râurile, apa mării, zăpada,
gheața, vântul, oscilaţiile de temperatură) sunt consecinţa variaţiei de stare
a parametrilor meteorologici. Chiar etimologia termenului meteorizare (proces-cheie în evoluţia reliefului) semnifică rolul factorilor meteorologici în
pregătirea şi declanşarea dezagregării
şi alterării rocilor. În cazul particular
al geomorfologiei montane, clima este
cu atât mai importantă întrucât relieful
periglaciar face parte din categoria tipurilor de reliefuri aflate sub influența
directă a climei (Posea, 1970).
Domeniul periglaciar montan este
definit pe criterii climatice ca fiind
spațiul în care oscilațiile temperaturii
aerului în jurul punctului de îngheț
sunt de o mare frecvență (Washburn,
1979). Procesele de meteorizație a
pereților stâncoși se produc în special prin înghețul și dezghețul rocilor
care determină căderi și prăbușiri
de roci formând câmpuri extinse de
grohotișuri. Procesele erozionale de
tip debris flow se desfășoară în timpul precipitațiilor torențiale pe pantele cu înclinație ridicată antrenând
volume imense de materiale. Permafrostul montan este condiționat de
interacțiunea dintre temperatura ae36

rului și dezvoltarea stratului de zăpadă iar apariția sau dispariția acestuia
poate declanșa sau poate influența
modul de manifestare (intensitate/
frecvență) a unor procese precum deplasări în masă prin creep (ducând
la formarea ghețarilor de pietre) sau
intensificarea debris flow-urilor și căderilor de pietre. Avalanșele de zăpadă sunt rezultatul dintre temperatura aerului, caracteristicile stratului
de zăpadă și panta versanților și pot
avea un impact major atât asupra reliefului (prin eroziune) cât și asupra
vegetației. Toate procesele menționate
pot avea un impact considerabil asupra omului și a activităților umane.
O particularitate a domeniului montan o reprezintă variabilitatea climatică
majoră pe distanțe scurte datorită topografiei accidentate și distribuției inegale
în special a radiației solare. Astfel, aprofundarea cunoaşterii microclimatelor
şi topoclimatelor și a efectelor acestora
asupra formelor de relief și proceselor
este extrem de importantă însă nu se
poate realiza decât printr-o rețea densă
de stații meteorologice cât mai reprezentativ distribuită.
Cunoaşterea variabilităţii în timp și
spațiu a factorilor climatici (e.g. temperatură, precipitații, viteza și direcția
vântului, umiditate, radiaţie solară etc)
și corelaţia acestora cu factorii topografici (altitudine, expunere, pantă) deterBuletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro
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mină modul de desfășurare a proceselor
geomorfologice permiţând înțelegerea
raporturilor intime dintre proces și
factorii de control. Totodată, acțiunea
conjugată a mai multor factori poate
fi cuantificată prin calcularea unor in-
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dici climatici sau morfo-climatici. În
acest context, bazele de date climatice
precum și accesul în scop științific la
acestea sunt condiții esențiale pentru
avansarea cunoașterii în domeniul geomorfologiei periglaciare.
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Impactul schimbărilor
climatice asupra
ecosistemelor acvatice
Dr. Cristina Sandu, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română

Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversităţii a început să devină
din ce în ce mai vizibil în ultimele decenii. Fie că vorbim despre modificarea regimului de precipitaţii, sporirea
frecvenţei fenomenelor meteo extreme
(secete/inundaţii), creşterea temperaturii aerului şi apei, sau despre creşterea
concentraţiei de dioxid de carbon în
mediul marin, toate aceste schimbări
se resimt la nivelul habitatelor, ceea ce,
implicit, duce la perturbarea ciclurilor
de viaţă ale speciilor, putând merge
chiar până la dispariţia lor.
Ecosistemele acvatice sunt deosebit
de afectate de aceste schimbări. Ca urmare a fluctuaţiei bruşte a volumului
precipitaţiilor, în râuri are loc o modificare puternică a debitelor şi vitezei de
curgere a apei, putându-se trece, într-un
interval extrem de scurt, de la perioade
secetoase, la viituri puternice, care antrenează sedimente, roci şi resturi vegetale
din ecosistemele adiacente, distrugând
echilibrul delicat din cadrul ecosistemului lotic. Pe de altă parte, deşi există
mijloace ecologice de reducere a riscului la inundaţii, prin crearea unor zone
naturale de retenţie a apei, care să funcţioneze ca o zonă tampon în perioadele
de secetă sau viituri puternice, din păcate se preferă încă îndiguirea malurilor,
ceea ce induce un impact major asupra
râurilor prin deteriorarea conectivităţii
laterale, atât de importantă pentru des38

făşurarea ciclurilor biologice. Aceasta
este una dintre cauzele majore care au
contribuit la reducerea dramatică a fertilităţii luncii Dunării, unde în ultimul
deceniu s-a constatat atât aridizarea accentuată a solului, mai ales în condiţii de
secetă prelungită, cât şi o scădere drastică a capturilor de peşte, adulţii fiind lipsiţi de posibilitatea de a mai pătrunde
în bălţile interioare, unde să îşi depună
icrele şi să poată creşte stadiile tinere de
viaţă, până la întoarcerea în fluviu.
În lacuri, lipsa precipitaţiilor şi creşterea temperaturii aerului pot induce atât creşterea temperaturii apei şi
sedimentului, cât şi creşterea ratei de
evaporare, ceea ce implicit, determină
scăderea adâncimii apei, accelerând
încălzirea. Astfel, în lacurile de mică
adâncime din Delta Dunării, în anii secetoşi se pot atinge temperaturi foarte
ridicate, uneori de peste 30 °C, ducând
la proliferarea cianobacteriilor, un grup
de alge capabile să emită toxine, care
pot afecta atât calitatea apei cât şi sănătatea umană. Un alt efect al încălzirii,
care afectează în special lacurile, este
perturbarea circuitului biogeochimic al
nutrienţilor şi dispariţia oxigenului, în
special pe timpul nopţii, când, în absenţa fotosintezei, se pot înregistra perioade de anoxie şi mortalitate a peştilor.
Chiar şi în perioadele cu un regim
hidrologic normal, creşterea temperaturii induce un stres suplimentar prin
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scăderea conţinutului de oxigen, şi reducerea capacităţii de autopurificare a
apei, dar şi prin modificările metabolice care afectează organismele acvatice.
În apele repezi de munte, puţin adânci,
creşterea temperaturii peste 25 °C în perioadele de vară poate duce la dispariţia speciilor oxifile, cum sunt păstrăvul
sau lipanul (Sandu et al., 2009). În plus,
iernile mai blânde pot determina supravieţuirea unui număr mare de indivizi,
dar şi dispariţia sincronizării ciclurilor
de reproducere de-a lungul lanţurilor
trofice, ceea ce poate avea consecinţe
grave pe termen lung.
Studiul biodiversităţii de o manieră
integrativă, transdisciplinară, prin implicarea biologilor, ecologilor, hidrologilor şi climatologilor, poate contribui
la clarificarea unor aspecte noi vizând
impactul schimbărilor climatice asupra
biodiversităţii, modelarea efectelor asupra unor zone biogeografice şi identificarea unor măsuri de reducere a acestui
impact, spre exemplu prin renaturarea
zonelor umede sau prin crearea unor
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coridoare ecologice, care să permită supravieţuirea unor specii în condiţii dificile de viaţă dar şi migrarea altor specii
spre noi habitate, cu o climă mai adecvată.
În acest sens, ar fi deosebit de utile
seturi de date de lungă durată, vizând
frecvenţa şi volumul precipitaţiilor,
gradul de acoperire precum şi înălţimea
stratului de zăpadă, temperatura aerului şi apei, debitele râurilor, adâncimea
apei, frecvenţa şi locaţia viiturilor pe
râurile de munte, numărul de zile fără
precipitaţii, dar şi cel în care precipitaţiile depăşesc media caracteristică perioadei etc, pentru a putea corela aceste
date cu cele de frecvenţă, abundenţă şi
distribuţie a speciilor sau cu evoluţia
habitatelor.
• Sandu, C., Boroneant, C., Trifu, M.C.,
Gabor, B., Bloesch, J. (2009): Global
warming effects on climate parameters and hydrology of the Mures
River Basin. Verh.Internat.Verein.
Limnol, Stuttgart, Germany, 30 (8):
1225-1228.
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Caracterizarea meteorologicĂ
a iernii 2014/2015
Zoltan Sipos, Şc. Gim. Ungheni (Mureş), profesor, membru SMR
Daniel-Robert Manta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, student, membru SMR
Cristinel Mihăiţă Huştiu, meteorolog, Administraţia Naţională de Meteorologie, membru SMR
În ansamblu, iarna 2014-2015 a fost
mai caldă decât în mod obişnuit. Totuşi, cele două valuri de frig din intervalul 27 decembrie – 9 ianuarie au
adus temperaturi deosebit de coborâte.
Disconfortul a fost accentuat şi de modificările bruşte ale temperaturii de la
o zi la alta. În zonele agricole din sud
situaţia pe alocuri deja gravă provocată
de îmbibarea solului cu apă s-a agravat,
atât din cauza ploilor însemnate cantitativ, cât şi a topirii succesive, rapide a
stratului de zăpadă. Au avut loc 4 episoade de viscol cu efecte mai puţin grave decât în anul precedent, în principal
datorită duratei relativ scurte şi a sincronizării spaţio-temporale insuficiente
a principalelor elemente care produc
acest fenomen: ninsoare şi intensificări
ale vântului.
Principalele evenimente ale iernii
2014 - 2015:
• Precipitaţiile abundente din prima
decadă a lunii decembrie şi primele
zile ale lunii februarie (Dobrogea)
• Temperaturile maxime din ajunul
Crăciunului şi din 11 ianuarie
• Viscolul şi căderile de zăpadă din
27...30 decembrie şi 5...8 februarie
• Pătrunderile de aer arctic din prima
decadă a lunii ianuarie (-35˚C la Întorsura Buzăului)
• Rafalele puternice de vânt (122 km/h
la Mahmudia, jud. Tulcea), presiunea atmosferică redusă la nivelul
40

mării foarte coborâtă (972,3 hPa la
Sânnicolau Mare, jud. Timiş) şi foehn în Câmpia Română din data de
30 ianuarie.
Decembrie
Temperatura medie lunară au fost
mai mari decât în mod normal în toată ţara, cu o diferenţiere destul de clară între zonele din interiorul arcului
carpatic şi cele extracarpatice. În sud şi
est s-au înregistrat anomalii cuprinse
între 0,1 şi 2,0 ˚C, în timp ce în zonele
intracarpatice abaterea a atins, în general, 2,0...3,0 ˚C, depăşind 3,0 ˚C local
în Transilvania şi pe arii mai extinse în
nordul Crişanei şi Maramureş. Valorile
mai mici din zonele joase din Moldova,
nordul Dobrogei şi nord-estul Munteniei se datorează atât advecţiilor repetate
de aer rece dinspre NE, cât şi a persistenţei nebulozităţii. Regimul pluviometric s-a situat sub cel normal în sudul
Crişanei şi Banat, cu un deficit de peste
75% în estul judeţului Arad, şi local în
Maramureş şi Transilvania. În restul
ţării abaterea a fost pozitivă, depăşind
250% pe arii extinse în sud-vestul Munteniei. În judeţui Gorj, izolat s-au acumulat peste 200 l/m2. În prima decadă
activitatea ciclonică a fost semnificativă
în estul Mediteranei şi zona Mării Negre. În ţară, luna a debutat cu o vreme
deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Temperaturile au fost cu 8...9 ˚C,
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Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

Cantităţi de precipitaţii acumulate între 04.12, ora 8 şi 07.12, ora 8 (stânga), respectiv 07.12 ora 8 şi 10.12. ora
8 (dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie.

21.12. ora 15.50: Cumulonimbus capillatus lângă Târgovişte (stânga). Foto: Radu Mihăilescu. 24.12. ora 15:
temperatura aerului (dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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27.12.: Ninsoare apoasă peste centrul comunei Cocora, Ialomiţa, centrul Bărăganului.
Stratul depus nu a depăşit 10 cm (imaginile din stânga). 29.12. ora 1951: Ninsoare abundentă peste Bucureşti,
la marginea Parcului Kiseleff, spre bulevardul omonim. Fotografii preluate de M. Constantin

29.12.: Răcari (Dâmboviţa). Foto: Daniel-Robert Manta (stânga). 31.12. ora 8: grosimea stratului de zăpadă
(dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

izolat 10 ˚C sub mediile climatologice.
Vântul a suflat tare în sudul Banatului
(30 m/s Oraviţa, 29 m/s Moldova Veche,
20 m/s Caransebeş), temporar în Transilvania, sudul şi estul ţării, şi cu pes42

te 100 km/h la munte viscolind puternic zăpada. S-a depus strat de zăpadă
în Moldova, nordul Munteniei şi estul
Transilvaniei, măsurând 32 cm la Râmnicu Sărat şi 34 cm la Focşani. În restul
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ţării precipitaţiile au fost mixte. Depunerile de polei au fost frecvente. A urmat o încălzire treptată a vremii. S-au
semnalat ploi însemnate cantitativ cu
precădere în sud. Solul fiind deja saturat, suprafaţa terenurilor acoperite de
apă a crescut, iar pe majoritatea râurilor s-au depăşit cotele de atenţie sau de
inundaţie. În intervalul 4-10 decembrie
la staţia hidrologică Sadu (GJ) s-au acumulat 166 l/m2.
După 10 decembrie s-a instalat un regim anticiclonic, iar circulaţia a devenit
predominant zonală, cu frontul polar
situat la nord de România. Temperaturile au crescut treptat, vremea devenind
deosebit de caldă începând cu 20 decembrie. Pătrunderile de aer rece din
troposfera medie au accentuat aspectul
de primăvară al vremii, formându-se
nori convectivi cu dezvoltare verticală
mare. În Ajunul Crăciunului temperaturile maxime au atins şi depăşit 15˚C
la mai multe staţii meteorologice: Alba
Iulia 15,0, Vaslui 15,6, Tulcea 15,8, Bacău 16,2, Bucureşti Băneasa 16,6, Tg.
Logreşti 16,9, Zimnicea, Drăgăşani 17,3,
Râmnicu Sărat 17,7, Curtea de Argeş
17,8, Ploieşti 17,9, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin 18,0, Câmpina 18,9,
Târgovişte 19,3, Calafat 20,1.
După 27 decembrie vremea s-a răcit accentuat. Ploile s-au transformat în
ninsoare, pe alocuri abundentă în sud
şi est. S-a depus un strat de zăpadă în
cea mai mare parte a ţării, exceptând
estul Dobrogei şi extremitatea nordvestică a teritoriului. Vântul a prezentat
intensificări cu viteze de 55...75 km/h,
izolat 85...95 km/h în sudul Moldovei, Bărăgan, şi Dobrogea, spulberând
şi troienind puternic zăpada. Rafala
maximă a atins 33 m/s la Mahmudia,
29 m/s la Gura Portiţei, 27 m/s la SuliBuletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

na şi Medgidia, 26 m/s la Jurilovca şi
Hârşova, 23 m/s la Corugea, şi 22 m/s la
Urziceni şi Feteşti. În dimineaţa zilei de
31 decembrie grosimea maximă a stratului de zăpadă era de 17 cm în Banat,
9 cm în Crişana, 2 cm în Maramureş,
23 cm în Transilvania, 37 cm în Moldova (Cotnari), 40 cm în Oltenia (Drăgăşani), 41 cm în Muntenia (Târgovişte),
6 cm în Dobrogea şi 124 cm la munte
(Bâlea Lac). Nopţile au devenit geroase.
Ultima zi a anului a fost şi cea mai rece
din luna decembrie, cu minime termice
de -31,0 la Întorsura Buzăului, -16,9 ˚C
la Suceava, -20,5 ˚C la Iaşi, -18,4 ˚C la
Cluj-Napoca, -25,2 ˚C la Sibiu şi -19,4 ˚C
la Bucureşti Băneasa.
Ianuarie
Anomalia temperaturii medii lunare
a fost asemănătoare cu cea din decembrie. Vremea a fost mai caldă decât în
mod obişnuit, cu abateri cuprinse între
0,1 şi 0,5 ˚C în sudul Moldovei, nordul
şi nord-estul Munteniei, şi a depăşit pe
alocuri 3,0 ˚C în Crişana. Distribuţia
spaţială a abaterii cantităţii lunare de
precipitaţii a fost relativ neuniformă.
Deficit pluviometric s-a înregistrat în
vestul şi sudul Olteniei, cea mai mare
parte a Moldovei şi pe arii mai restrânse în Transilvania depăşind izolat 75%
în sud-vestul acestei regiuni. În restul
ţării abaterea pozitivă a fost cuprinsă,
în general, între 1 şi 150%. Deşi începând cu a doua decadă a lunii vremea a
fost în general caldă, în est, sud şi centru stratul de zăpadă a persistat: 23 zile
la Bucureşti Băneasa, 24 zile la Bistriţa,
26 zile la Galaţi şi Iaşi şi 30 zile la Suceava.
Prima noapte a anului a fost geroasă
cu excepţia extremităţii vestice a teritoriului. Minimele termice au coborât lo43

Caracterizarea meteorologică a iernii 2014/2015

3.01, ora 1208: Stratul de zăpadă pe câmpurile din partea de nord a comunei Cocora, Ialomiţa,
în centrul Bărăganului. Foto: M. Constantin

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

Cantitatea de precipitaţii acumulată în intervalul 22.01, ora 8 – 25.01. ora 8 (stânga).
Temperatura aerului, 31. 01. ora 00 (dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
44
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cal sub -20 ˚C în centru, est şi sud, izolat chiar sub -25 ˚C: Întorsura Buzăului
-31,7 ˚C, Padeş (Apa Neagră) -29,8 ˚C,
Braşov -29,0 ˚C, Miercurea Ciuc -28,9 ˚C,
Joseni -26,0 ˚C, Sibiu -25,8 ˚C, Făgăraş
-25,5 ˚C, Sebeş -25,2 ˚C, Baraolt -25,1 ˚C,
Negreşti -25,0 ˚C. Persistenţa dorsalei
anticiclonului est-european şi prezenţa stratului de zăpadă au determinat o
vreme rece şi în următoarele 8-9 zile.
Minime din noaptea de 7 ianuarie (°C):
Întorsura Buzăului -28,8, Braşov -27,6, Tg.
Secuiesc, Dumbrăveni -26,3, Miercurea
Ciuc -25,4, Făgăraş -25,2, Sf. Gheorghe
(CV) -24,7, Joseni -24,3, Baraolt -23,1,
Câmpeni -23,0, Topliţa -21,9, Tg. Lăpuş
-21,6, Baia Mare -21,3, Sighetu Marmaţiei
-20,7, Tg. Mureş -20,6, Odorheiu Secuiesc -20,4, Blaj -20,0. În timpul zilei la mai
multe staţii meteorologice de deal şi câmpie temperatura nu a trecut de -10 ˚C: Darabani -10,6, Rădăuţi -10,5, Suceava -11,1,
Stânca Ştefăneşti -10,0, Cotnari -10,8, Tg.
Neamţ -10,6, Bârnova -13,4, Roman -10,8,
Negreşti -10,6, Tg. Mureş -10,9, Odorheiu
Secuiesc -10,7, Dumbrăveni -10,2, Blaj
-13,3, Tg. Secuiesc -12,0, Făgăraş -11,3,
Întorsura Buzăului -10,8, Corugea -11,3.
În noaptea şi dimineaţa următoare s-au
înregistrat: -34,6 ˚C la Întorsura Buzăului, -33,3 ˚C la Braşov (record zilnic
faţă de -26,5 ˚C), -29,5 ˚C la Făgăraş,
-27,4 ˚C la Tg. Secuiesc (record zilnic
faţă de -23,1 ˚C ), -27,0 ˚C la Sf. Gheorghe (CV), -26,8 ˚C la Joseni, -25,7 ˚C la
Baraolt şi Dumbrăveni. Pe arii extinse
din Transilvania şi Moldova maximele
termice nu au trecut de limita gerului.
Pe fondul unei circulaţii vest-sud-vestice în troposfera joasă, vremea s-a încălzit accentuat începând cu 10 ianuarie.
Pe 11 ianuarie la Calafat s-au înregis��������
trat�����������������������������������
20,1 �����������������������������
˚C şi s-au consemnat mai multe recorduri zilnice ale temperaturilor
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maxime: Miercurea Ciuc (9,8 ˚C faţă de
7,9 ˚C), Braşov (12,4 ˚C faţă de 11,5 ˚C),
Râmnicu Sărat (16,8 ˚C faţă de 14,6 ˚C),
Sibiu (13,3 ˚C faţă de 11,6 ˚C), Râmnicu
Vâlcea (16,6 ˚C faţă de 14,3 ˚C), Drobeta
Turnu Severin (17,4 ˚C faţă de 16,3 ˚C),
Craiova (16,8 ���������������������������
˚C�������������������������
faţă de 16,0 �����������
˚C���������
) şi Turnu Măgurele (15,7 ˚C faţă de 15,5 ˚C).
Au fost două intervale cu precipitaţii
abundente, când izolat în vest şi sudvest s-au acumulat 70...75 l/m2 în 3 zile.
În ultima decadă activitatea ciclonică
s-a intensificat în estul Mediteranei, Peninsula Balcanică şi Câmpia Panonică.
Pe 30 ianuarie la ora 19.30 presiunea atmosferică redusă la nivelul mării avea
valori de 978,9 hPa la Banloc, 978,4 hPa
la Timişoara, 977,2 hPa la Oradea şi
975,1 hPa la Sânnicolau Mare. Vântul a
prezentat intensificări din sector predominant sudic în majoritatea regiunilor,
vitezele atingând 34 m/s la Mahmudia,
31 m/s la Reşiţa, 28 m/s la Chişineu Criş,
27 m/s la Oradea, 25 m/s la Borod, Moldova Veche, 24 m/s la Târnăveni, Timişoara, Banloc şi Oraviţa. În dimineaţa
zilei de 31 ianuarie în sudul şi pe alocuri în centrul şi sudul Munteniei, temperaturile nu au coborât sub 10 ˚C. Dată
fiind circulaţia puternică din sector sudic, în Câmpia Română s-a semnalat
foehn, în noaptea dintre 30 şi 31 ianuarie. Temperaturile (˚C) în data de 31.01,
ora 00: Giurgiu 13, Zimnicea, Olteniţa,
Călăraşi 12, Turnu Măgurele, Filaret,
Afumaţi 10. La staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, temperatura aerului a
crescut cu 7,2 ˚C în decurs de o oră, iar
direcţia vântului s-a orientat treptat din
sector sudic. La ora 23.30, se înregistrau
3,5˚C, iar viteza vântului mediată pe
10 minute era de un 1 m/s din sector
estic. La ora 00.30, temperatura aerului
a atins 11,2 ˚C, iar vântul din sector su45
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dic înregistra o viteză medie de 5 m/s.
La ora 04.30, temperatura aerului la Bucureşti-Băneasa era de 12,6 ˚C.
Februarie
Temperaturile medii lunare au fost
mai mari decât mediile climatologice
aproape în toată ţara, însă anomalia
pozitivă doar local a depăşit 2,0 ˚C în
nord-vestul Transilvaniei şi sudul Maramureşului. Izolat, în depresiunile
intramontane din Carpaţii Orientali şi
în extremitatea sud-vestică a Olteniei,
abaterea termică a fost uşor negativă.
Anomalia cantităţii de precipitaţii acumulate a evoluat din nou diferenţiat în
interiorul şi în exteriorul arcului carpatic. În zonele intracarpatice, cu excepţia
unor zone retrânse din Transilvania,
Crişana şi Banat, precipitaţiile au fost
deficitare, cel mai secetos fiind sud-vestul Transilvaniei cu o abatere negativă
de peste 75%. În zonele extracarpatice
vremea a fost umedă, cu un surplus
de apă mai mare de 300% în estul Dobrogei. Anomalii negative locale s-au
înregistrat în extremitatea nordică a
Moldovei, vestul Munteniei şi sud-estul
Olteniei.
Luna a debutat cu o vreme închisă şi
umedă. Ploile au fost însemnate cantitativ în sud-est. În judeţele Constaţa, Tulcea şi pe alocuri în Ialomiţa şi Călăraşi,
în 72 de ore cantităţile de apă acumulate din ploi s-au situat între 50 şi 78 l/m2.
Cuplajul dintre un ciclon mediteranean
şi dorsala anticiclonului Azoric a determinat ultimul episod de vreme severă
în sudul şi sud-estul ţării. În jumătatea
vestică a Câmpiei Române s-a depus
un strat de zăpadă cuprinsă între 10 şi
30 cm. Deşi viteza vântului la rafală a
fost de 26 m/s la Alexandria, Oraviţa
şi Moldova Veche, 24 m/s la Mahmu46

dia, 22 m/s la Buzău, Sulina, Corugea,
Stolnici, Titu, Slatina, Râmnicu Vâlcea,
21 m/s la Urziceni, Buzău şi 20 m/s la
Bucureşti Băneasa, Slobozia şi Giurgiu,
viscolul nu a avut efecte grave, deoarece momentul şi locul în care vitezele au
fost cele mai mari nu s-a suprapus cu
cel al ninsorilor abundente.
În perioada următoare nebulozitatea
s-a diminuat, iar nopţile şi dimineţile
au devenit geroase din nou. În noaptea
de 10 spre 11 februarie s-au înregistrat
următoarele temperaturi minime (˚C):
Întorsura Buzăului -26,7 Joseni -24,4
Tg. Secuiesc -24,3 Miercurea Ciuc -23,1
Baraolt -19,0 Topliţa -18,6 Sf. Gheorghe
(CV) -18,0 Braşov -17,4 Roşiorii de Vede
-16,1 Tg Mureş, Odorheiu Secuiesc
-16,0 Dumbrăveni -15,9 Ploieşti -15,6.
A doua jumătate a lunii s-a caracterizat printr-o îmbunătăţire şi o încălzire
a vremii începând cu zonele intracarpatice. În sud şi est, nebulozitatea joasă
a fost destrămată de un front rece şi a
aerului uscat care a pătruns dinspre
nord-est. Totuşi, nopţile au rămas reci
în depresiuni (-25 ˚C la Miercurea Ciuc
în dimineaţa zilei de 18 februarie). În
ultima decadă au fost depăşite recordurile zilnice atât a temperaturilor minime, cât şi a celor maxime la mai multe
staţii meteorologice. Se remarcă valorile din 24 şi 25 februarie. Temperatu����������
rile maxime înregistrate la staţiile meteo: Satu Mare (15,5 ˚C faţă de 14,3 ˚C),
Baia Mare (17,6 ˚C faţă de 16,0 ˚C),
Ocna Şugatag (14,9 ˚C faţă de 13,0 ˚C) şi
Bistriţa (16,8 ˚C faţă de 14,0 ˚C), şi cele
mineme de la: Rădăuţi (3,0 ˚C faţă de
1,9 ˚C), Iaşi (4,5 ˚C faţă de 3,9 ˚C), Roman
(4,2 ˚C faţă de 3,5 ˚C), Bacău (5,2 ˚C faţă
de 5,0 ˚C), Bârlad (4,2 ˚C faţă de 4,0 ˚C),
Târgu Secuiesc (4,0 ˚C faţă de 2,0 ˚C),
Griviţa (6,5 ˚C faţă de 5,8 ˚C), Călăraşi
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Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

03. 02. ora 8: cantităţi de precipitaţii acumulate în 72 ore (stânga). Sursa: Administraţia Naţională de meteorologie.
06. 02. ora 14: hartă sinoptică la nivelul solului (dreapta). Sursa: Deutscher Wetterdienst.

(7,2 ˚C faţă de 6,1 ˚C), Giurgiu (7,2 ˚C
faţă de 6,7 ˚C), Bucureşti-Filaret (6,9 ˚C
faţă de 5,5 ˚C), Bucureşti-Băneasa (6,6 ˚C
faţă de 5,9 ˚C), Roşiori de Vede (7,4 ˚C
faţă de 5,5 ˚C), Turnu Măgurele (7,8 ˚C
faţă de 6,5 ˚C), Craiova (6,9 ˚C faţă de
6,4 ˚C), Ploieşti (6,4 ˚C faţă de 6,0 ˚C),
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Piteşti (6,2 ˚C faţă de 4,6 ˚C), Târgu Jiu
(6,9 ˚C faţă de 6,0 ˚C), Deva (7,0 ˚C faţă
de 6,8 ˚C), Târgu Mureş (5,5 ˚C faţă de
5,1 ˚C) şi Bistriţa (5,9 ˚C faţă de 4,5 ˚C)
reprezintă cele mai ridicate valoari din
întreg şirul de observaţii la această
dată.
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Nori din timpul iernii şi nori
de la începutul primăverii
Marian Constantin, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română, membru SMR

La latitudinile medii, unde este situată România, în timpul iernii, la amiază,
razele Soarelui fac cu suprafaţa terestră
ceva mai mult de 25 – 30˚, energia acestora fiind împrăştiată pe suprafeţe mari,
menţinând temperaturi scăzute, la nivelul solului şi în imediata vecinătate a
acestuia, creând condiţii pentru inversiunile termnice şi făcând puţin probabilă
apariţia mişcărilor convective puternice
şi a norilor cumuliformi. În această situaţie, în etajul inferior şi în cel mijlociu,
predomină norii stratiformi, purtaţi de
numeroasele fronturi calde şi/sau ocluse, produse prin activitatea ciclonilor
islandezi şi mediteraneeni.
Precum era de aşteptat, în timpul
iernii 2014 – 2015, au predominat norii
stratiformi, de tip Altostratus, Stratus şi
Nimbostratus, uneori fracturaţi (fractus
sau pannus), dar şi nori de tip Stratocumulus şi Altocumulus, care, în unele
nopţi cu lună plină, au produs coroane
lunare, iar, în unele zile, coroane solare.
Norii de tip cirriform au fost o prezenţă
comună în timpul acestei ierni.
În timpul primăverii, are loc trecerea de la norii de tip stratiform, caracteristici pentru anotimpul rece, la norii
de tip cumuliform, asociaţi mişcărilor
convective şi caracteristici anotimpului
cald.
Pentru latitudinile medii, în prima
parte a primăverii, când radiaţia solară
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scaldă suprafaţa terestră mai puţin de
douăsprezece ore pe zi, având unghiul
maxim de incidenţă sub 45˚, solul este,
încă, destul de rece, pentru a permite
mişcărilor convective să ajungă suficient de sus şi să formeze frecvent nori
cumuliformi.
Adesea, în etajul inferior, apar nori
de tip Cumulus fractus sau Cumulus
humilis, care converg şi formează nori
Stratocumulus şi chiar Stratus. În etajul
mijlociu, uneori, norii Altostratus sunt
fragmentaţi în elemente de nori Altocumulus.
În a doua parte a primăverii, pe măsură ce razele solare fac cu suprafaţa terestră unghiuri de peste 45˚ pentru mai
multe ore, suprafaţa terestră este încălzită mai mult şi mai puternic, iar norii cumuliformi apar cu frecvenţă mai
mare, în defavoarea celor stratiformi,
care rămân asociaţi doar fronturilor calde sau celor ocluse.
Anul acesta, 2015, în ziua de 3 martie,
după trecerea unui front rece peste teritoriul ţării noastre, asociat componentei nord‑vestice a unor arii de presiune
scăzută derivate din ciclonul islandez,
pentru prima dată în această primăvară, au fost văzuţi nori de tip Cumulus
congestus şi Cumulonimbus capillatus
incus, ultimii, spre seară, formând oraje (fulgere însoţite de tunete) şi precipitaţii peste unele părţi din Bucureşti.
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24.12.2014, orele 1647 – 1648: Nori Cirrocumulus lenticularis lacunosus, nori Cirrus spissatus intortus,
urme de avion. Imagine preluată în Cocora, IL.

02.01.2015, ora 1747: Coroană lunară prin nori
Altocumulus. Imagine preluată în comuna Cocora, IL
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03.01.2015, ora 1252: Coroană solară prin nori
Altocumulus. Imagine preluată în comuna Cocora, IL
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02.01.2015, ora 1623: Nori Altocumulus stratiformis,
trecând în nori Ac perlucidus şi Ac floccus.
Imagine preluată în comuna Cocora, IL

26.12.2014, ora 1522: Nori Stratus.
Imagine preluată în comuna Cocora, IL

03.03.2015, ora 1741: Nor Cumulonimbus capillatus incus peste Parcul Tineretului, din Bucureşti.
Fotografiile din acest articol sunt făcute de autor.
50

Buletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

PrimăvaRA....altfel

Primăvara...altfel!
dr. Constanţa Boroneanţ
Calendaristic, primăvara a sosit! Vă îndemn să ieşiţi în mijlocul naturii, să descoperiţi cu bucurie semnele primăverii: iarba ce încolţeşte, mugurii copacilor, ultimii ghiocei, celelalte floricele care se pregătesc să înflorească…
Incursiunea noastră va fi, însă, în universul artistic inspirat de acest anotimp…
... în poezia lui Tudor Arghezi (1880-1967)

Bună dimineaţa, Primăvară!

April

A! Bună dimineaţa, Primăvară!
Iar proaspătă te-ntorci în ţară,
Tu fragedă, şi ea întinerită.
În ţara din răspântii verzi, fii binevenită.
Te aştepta cu cofa plină
De rouă nouă şi lumină.
Te-ntâmpină-n cămaşa de in şi borangic,
Tivită cu chenare de iederă şi spic,
Pe poale cu garoafe şi cu văpai de mac,
De boance şi crăiţe, şi-albastre flori de ac,
Împodobită toată, de marea sărbătoare,
În aşteptarea-n luncă a scumpei surioare.

Într-o ramură-nflorită
E-agăţtat un cuib, în tei.
Ramura e legănată,
Legănându-şi cuibul ei.
Vântul murmură prin floare,
Adormind-o cu descântul.
Pasărea surâde-n aripi,
Cunoscând că-i numai vântul.

Purtată-n umăr, cofa ţi-o pleacă pân’ la gură,
Să iei, ca-n sărutare, din ea, o sorbitură.
Băuşi destule lacrimi într-altă primăvară,
Din ciutura cu sânge şi-aghiazma lor amară.
Ţ-au semănat în cale, aminte să-ţi aduci,
Pământul cu morminte şi cu păduri de cruci.
Dă-i mâna, copilandră de-a pururea fecioară,
Că vă-ntilniţi depline, acum întâia oară,
La început de vremuri, nădejdi şi învieri,
Două-nfloriri de muguri şi două primăveri.

Mi-a zburat de mult din floarea
Sufletului pasărea,
Aripi ca-ntre fulgi cicoarea,
Verde-n piept ca zarzărea.
O tot caut de atunci
Prin pădure, prin copaci.
Pasare cu aripi lungi,
Unde eşti şi ce mai faci?
http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/a/
tudor-arghezi-7zudsdu/april-6zucdnu.html#.
VPhKiVdgj08

http://www.tudorarghezi.eu/opere/poezii/buna_dimineata_primavara.html
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PrimăvaRA....altfel
... în citate şi aforisme despre
primăvară şi flori
Primăvara este o sărbătoare imensă la
care participă toate elementele naturii.
Victor Hugo – scriitor, dramaturg şi poet francez
(1802-1885)

De milioane de ani, florile fabrică spini şi, de milioane de ani, totuşi, oile
mănâncă florile. Oare nu-i ceva serios
să cauţi să înţelegi de ce florile se ostenesc să mai fabrice spini care nu ajută
niciodată la nimic?
Antoine de Saint-Exupery – romancier, eseist şi
jurnalist francez (1900-1944).

Implozia cerului a umplut pământul de
flori: când culegem flori, suntem... în cer!”
Costel Zăgan – profesor de limba română, aforist
şi poet (1958-)

Fiecare floare este un suflet deschizându‑se către natură.
Gerald De Nerval – poet, eseist şi traducător
francez (1808-1855)

Nici un drum plin de flori nu duce la
glorie.
Jean de La Fontaine – poet, dramaturg şi prozator
francez cunoscut pentru fabulele sale (1621-1695)

Flori uscate - amintiri, flori de ceară
- iluzii, flori de târg - sentimente de
societate, flori de gheaţă - poezia
bătrâneţii.
Nicolae Iorga – istoric, critic literar, documentarist,
dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru,
parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi
academician român (1871-1940)

... în lumea muzicii
Ciclul anotimpurilor a fost abordat
adesea de compozitori de-alungul
timpului. La aproape 80 de ani de
la publicarea ciclului celor patru
concerte pentru vioară şi orchestră
Anotimpurile de Antonio Vivaldi
(1725), Joseph Haydn compune
oratoriul Anotimpurile (in germană
Die Jahreszeiten). Un oratoriu este
o lucrare muzicală amplă pentru
orchestră, cor și solişti. De obicei, întrun oratoriu se spune o poveste din
Vechiul Testament,din Biblie. Oratoriul
Anotimpurile compus de Haydn este
însă diferit. Este vorba despre cele
patru anotimpuri ale anului în care se
descrie natura și relația oamenilor cu
aceasta pe parcursul anului.
Haydn a lucrat doi ani pentru a scrie
muzica pentru Oratoriul Anotimpurile
52

care a fost prezentat în primă audiţie la
Viena la 24 aprilie 1801. În acea vreme
Haydn era compozitorul cu cea mai
mare faimă în Europa. Mozart a murit
zece ani mai devreme, iar Beethoven
era un tânăr care bătea la porţile
celebrităţii. Haydn avea aproape 80 de
ani iar sănătatea sa era şubredă în acea
vreme. Anotimpurile fost ultima lucrare
de amploare compusă de Haydn.
Oratoriul are patru părți, una pentru
fiecare anotimp în această ordine:
primăvara, vara, toamna şi iarna. Fiecare
parte durează cel puțin o jumătate de
oră și este formată din recitative (care
spun povestea), arii (cântece), cor
și ansamblu. Soliștii reprezintă trei
personaje de la ţară: Soprana numită
Hanne, un tenor numit Lucas și un bas
numit Simon.
Buletinul SMR | ANUL III | NR. 1 | Martie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

PrimăvaRA....altfel
În prima parte – Primăvara – se descrie
iarna care pleacă și primăvara care se
trezeşte la viaţă. Corul intonează un
cântec pastoral iar Simon cântă despre
fermierul care îşi seamănă ogorul.
Acesta este acompaniat de un fagot care
pare a-l reprezenta pe fermierul care ară
pământul. Hanne invită fetele iar Simon
invită bărbaţii să iasă pe câmp pentru a
admira şi a se bucura de pământul, apa

și aerul care se trezesc la o nouă viaţă,
primăvara. Corul interpretează un imn
de laudă Domnului.
Vă invit să ascultati prima parte Primăvara din Oratoriul Anotimpurile
de Joseph Haydn în interpretarea
orchestrei Handel and Haydn Society
of Boston dirijată de Roger Norrington
https://www.youtube.com/watch?v=X5N0V_4dfsc

... în pictură
Primăvara este prin excelenţă anotimpul florilor iar pictorii au fost întotdeauna inspiraţi de acest univers coloristic.
Ştefan Luchian este unul dintre cei
mai importanţi pictori români. A fost
supranumit poetul plastic al florilor.
Florile pictate de Luchian formează lumea sărmanului pictor atacat de scleroză multiplă încă din 1909. Către sfârşitul vieţii nu mai putea ţine penelul cu
degetele paralizate. Punea pe cineva să
i-l lege de încheietura mâinii. Va picta
din scaunul cu rotile până la sfârşitul
vieţii. Într-o noapte, Luchian primeşte
vizita lui George Enescu. A venit să-i
cânte la vioara spre a-i mai alina suferinţa. Este omagiul unui mare artist
adus altui mare artist.

Ştefan Luchian nu prea a cunoscut
succesul în timpul vieţii. A fost apreciat de un grup restrâns de apropiaţi iar
la o expoziţie din 1905 singurul cum-

Ştefan Luchian – Flori de primăvară

Ştefan Luchian – Maci
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Ştefan Luchian – Violete
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părător al unui tablou semnat de artist
a fost un alt mare pictor român, Nicolae Grigorescu.
Tabloul “Maci” de Ştefan Luchian este
considerată cea mai importantă lucrare
a maestrului scoasă pe piaţă în ultimii
20 de ani, pictura fiind o operă majoră
a perioadei de creaţie cuprinse între anii
1911 şi 2010. A fost vândută la o licitaţie organizată în Bucureşti în 2010 la un
preţ de pornire de 132.000 de euro.

În Bucuresti, pe strada Mendeleev
(în apropierea Pieţei Amzei), memoria
artistului se păstreaza, discret, în casa
ce poartă pe perete plăcuţa comemorativă care sintetizează biografia pictorului: “În această casă a trăit, a lucrat, a
suferit şi a murit neînţeles pictorul Ştefan Luchian (1868-1916)”.
Urmăriţi o selecţie a florilor de primăvară în pictura românească aici
https://www.youtube.com/watch?v=-J4cjO0m8dE

Verde crud

de George Bacovia
Verde crud, verde crud
Mugur alb şi roz şi bun
Vis de albastru şi azur
Te mai văd te mai aud.
O punctează cu-al tău foc
Soare, soare
Corpul ce întreg mă doare
Sub al vremurilor joc.

Munţii Măcinului

Verde crud, verde crud
Mugur alb şi roz şi bun
Vis de albastru şi azur
Te mai văd te mai aud.
Dintr-un fluier de răchită
Primavară, primavară
O copilă poposită la fântâna te-ngână
Pe câmpia clară.
h t t p : / / w w w. i n f o 9 8 . r o / n a n u / t e x t e / a f i s t e x t .
php?numar=59

Să ne amintim de interpretarea
Andei Călugăreanu
Lacul Cernica
https://www.youtube.com/watch?v=diYPpo80WgA
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Fotograf - Voicu Boşcaiu
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Dicţionar
meteorologic

Litera

dr. Constanţa Boroneanţ

Insolaţie (en. insolation; fr. insolation; es. insolación) - cantitatea de radiaţie solară ce
cade direct pe o unitate de suprafaţa orizontală.
Instabilitate atmosferică (en. atmospheric
instability; fr. l’instabilité atmosphérique ;
es. inestabilidad atmosférica) – Starea
atmosferei în care convecţia se produce
spontan conducând la formarea norilor şi
a precipitaţiilor.
Intensitatea ploii (en. rain intensity; fr. inten������
sité de la pluie ; es. intensidad de la lluvia)
– cantitatea de apă căzută într-un anumit
interval de timp (mm/h; mm/min).
Intensitatea radiaţiei solare (en. intensity of
solar radiation; fr. ���������������������
intensité du rayonnement solaire; es. intensidad de la radiación
solar) – este cantitatea de radiaţie solară,
ce cade pe o unitatea de suprafaţă în unitatea de timp. Se determină cu ajutorul
pirheliometrelor şi a radiometrelor.
Interfaţă (en. interface; fr. interface;�����������
���������������������
es. interfaz) – suprafaţa care separă două fluide
caracterizate prin proprietăţi fizice diferite
(densitate, viteză, etc.). La nivelul acestei
suprafeţe nu se aplică ecuaţiile de mişcare.
Acestea sunt înlocuite de condiţii la frontieră cinematice şi dinamice.
Inundaţie (en. flood; fr. inondation ;��������
es. inundación) – Revărsarea peste limitele normale a unui curs de apă, sau acumularea
de apă peste zonele care nu sunt în mod
normal imersate. Poate fi cauzată de topirea bruscă a zăpezii, primăvara sau de ploi
torenţiale abundente, vara.
Inversiune termică (en. thermal inversion;
fr. i�������������������������������������
nversion thermique�������������������
;es. inversión térmica) – creşterea temperaturii cu înălţimea, spre deosebire de situaţia normală,
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când temperatura scade cu înălţimea.
Inversiunile termice se pot produce la
sol şi/sau în atmosferă liberă. Inversiunile termice captează poluanţii atmosferici
în troposfera inferioară, astfel rezultând
concentraţii mai mari de poluanţi la nivelul solului decât ar fi în mod normal.
Ionosferă (en. ionosphere; fr. ionosphère; es.
ionosfera) – strat atmosferic situat deasupra mezosferei la 70-80 km deasupra
suprafeţei Pământului. Este caracterizat
printr-o concentraţie mare de ioni si electroni, creşterea temperaturii cu înălţimea
şi densitate foarte scăzută a aerului.
Izalobară (en. isallobar; fr. isallobare; es.
isalobara) – linie care uneşte punctele cu
aceeaşi tendinţă a presiunii atmosferice
într-un interval de timp specificat. Este izopleta tendinţei presiunii.
Izentropă (en. isentrope; fr. isentropique; es.
isentrópica)– izopleta entropiei
Izobară (en. isobar; fr. isobare; es. isobara) –
linie care uneşte punctele de egală presiune pe o hartă sinoptică.
Izohietă (en. isohyet; fr. isohyète ; es. isoyeta
) – linie care uneşte puncte cu aceeaşi valoare a cantităţii de precipitaţii.
Izohipsă (en. isohypse; fr. isohypse; es. isohipsa) – linie care uneşte puncte cu aceeaşi
înălţime/altitudine raportată la un anumit
nivel de referinţă (de regulă nivelul mediu al mării) sau la o anumită suprafaţă,
care poate fi suprafaţa solului sau o suprafaţă de presiune constantă
Izolinie (en. isoline; fr. ligne de contour ; es.
línea de contorno) – linie trasată pe o hartă
sau pe o diagramă, de-a lungul căreia un
element meteorologic sau climatologic are
aceeaşi valoare.
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Dicţionar meteorologic
Izonefă (en. isoneph; fr. isonèphe; es. isonefa)–
linia care uneşte punctele unei harţi sinoptice cu aceeaşi valoare a nebulozităţii
Izopletă (en. isopleth; fr. isoplèthe; es. isopleta )– termen generic pentru o linie care
uneşte valori egale ale unei mărimi meteorologice pe o hartă sinoptică. Izobară,
izotermă sunt exemple de izoplete. Este
sinonim cu izolinie
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Izotahă (en. isotach; fr. isotache; es. isotaca) –
linie care uneşte puncte cu aceeaşi valoare
a vitezei vântului
Izotermă (en. isotherm; fr. isotherme; es.
isoterma) – linie care uneşte punctele cu
aceeaşi valoare a temperaturii pe o hartă
sinoptică.
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Eclipsa parţială de Soare din 21.03.2015, văzută prin nori Altostratus translucidus, din Bucureşti, la ora 1215.
Foto: M. Constantin.
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