
ANUL I, NR. 2, Iunie 2013  APARE TRIMESTRIAL

SoCIETATII  METEOROLOGICE  ROM NE Â
BuletinulBuletinul

,ˇ

Secretariat:
c/o Administraţia Naţională de Meteorologie

Şos. Bucureşti Ploieşti Nr. 97 
Cod 013686 BUCURESTI ROMANIA

Tel.: 021 3183240 int. 410, Fax: 021 3167762
e-mail: societatea.meteo@gmail.com

http://smr.meteoromania.ro

SOCIETATEA 
METEOROLOGICÃ  
ROMÂNÃ

 

ISSN 2286 – 3915         
ISSN–L 2286 – 3915

Sumar

Iniţiative de succes Ê

Conferinţe şi evenimente internaţionale

Ê
Ê

Editoral Ê

Ê
Ê

Profil de meteorolog 

Ê
Interviu 

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Biometeorologie

Studii ale membrilor SMR

Proiecte de cercetare in derulare

Prezentare “Romanian Journal of Meteorology ”

Şcoala altfel

Dicţionar meteorologic

Recenzii 



Editorial

În ultimele decenii, omenirea a fost martora unor progrese extraordinare în diferite 
domenii ştiinţifice, având un impact asupra vieţii de zi cu zi fără precedent în istorie.

Meteorologia a utilizat din plin astfel de progrese şi nu a rămas datoare nici în sens 
invers, fiind capabilă astăzi să ofere prognoze mai precise, să contribuie mai mult la 
protecţia bunurilor şi a vieţii, să se implice cu mai multă credibilitate şi utilitate în 
conturarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung. Comunicarea unor astfel de 
rezultate, transmiterea informaţiilor către publicul larg, către beneficiarul social şi 
economic, reprezintă una din cheile care deschide calea spre o meteorologie eficientă, în 
folosul comunităţii. 

Din aceasta perspectivă, societatea civilă are un rol extrem de important, 
organizaţiile neguvernamentale având menirea de a facilita înţelegerea de către publicul 
larg a unor teme precum protecţia atmosferei, reducerea poluării în centrele urbane sau 
adaptarea la posibile schimbări climatice. 

În acest număr al Buletinului Societăţii Meteorologice Române, oferim posibilitatea 
unor ONG-uri din România să-şi prezinte preocupările lor în domeniul meteorologiei şi al 
climatologiei.

Sunt poveştile reale ale unor oameni pasionaţi care prin activitatea lor încearcă şi 
de foarte multe ori reuşesc cu mari eforturi şi perseverenţă să atragă în jurul lor pe mulţi 
dintre cei care pot contribui la protecţia mediului, şi să aibă rezultate remarcabile. Au 
dovedit că se poate. Sperăm ca pe viitor astfel de iniţiative să fie cât mai numeroase şi 
eficiente, iar publicaţia noastră să fie mereu o gazdă primitoare pentru prezentarea lor.

    Comitetul de redacţie al BSMR
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Initiative de succes,

 

Terra Mileniul III este o organizaţie de protecţie a mediului ce promovează programe de 
dezvoltare sustenabilă în domeniul schimbărilor climatice, energiei şi transportului. 

Prin tot ceea ce facem la TERRA Mileniul III luptăm pentru a îmbunătăţi politicile din 
sectoarele care influenţează clima şi pentru a ajuta oamenii să se adapteze la efectele acestui 
fenomen.

Susţinem trecerea de la combustibilii fosili şi energia nucleară către eficienţa energetică şi 
utilizarea resurselor regenerabile de energie, de la transportul auto către forme de transport 
durabil şi nepoluant, de la produse şi consumuri nesustenabile către noi tehnologii şi produse 
prietenoase cu mediul. 

Astfel de măsuri încurajează trecerea economiei româneşti într-o etapă nouă, a 
sustenabilităţii, şi oferă garanţia unui mediu mai curat şi mai sănătos. 

Informare pentru copii şi adulţi 

Întreaga activitate a fundaţiei se bazează pe educarea şi conştientizarea celor implicaţi în 
proiecte, fie ei elevi, profesori, reprezentanţi ai societăţii civile, ai autorităţilor publice sau ai 
clasei politice. 
Proiectele derulate de TERRA Mileniul III includ: 

Activităţi şi programe de protecţie a mediului, la nivel local, regional şi global, 
cu preponderenţă cele legate de reducerea efectelor schimbărilor climatice; 

Studii asupra principalelor probleme de mediu din România; 

Publicaţii destinate autorităţilor publice şi populaţiei, cu strategii şi soluţii 
practice de adaptare la efectele schimbărilor climatice; 

Activităţi educaţionale pentru copii şi adulţi prin colaborarea cu autorităţi publice 
şi organizaţii internaţionale similare în domeniul social, educaţional si al 
protecţiei mediului; 

Promovarea participării cetăţenilor, în special a tinerilor, la procesul de luare a 
deciziilor şi la rezolvarea problemelor de mediu; 

Programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sau private 
asupra mediului şi comunităţilor.
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Fundaţia TERRA Mileniul III 
                                       Un viitor sustenabil prin educaţie 
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O preocupare permanentă în activitatea organizaţiei o reprezintă proiectele de instruire 
dedicate tinerilor, în contextul în care, în România, educaţia pentru mediu nu este inclusă în 
curricula obligatorie de învăţământ. Unul dintre proiectele recente derulate în acest domeniu 
este " ", o şcoală de vară desfăşurată în anii 2011 şi 2012, ce 
s‐a adresat studenţilor de la facultăţile de Jurnalism, Ştiinţele Comunicării, Agronomie, Relaţii 
publice, Ştiinţe politice şi administrative. 

Scopul şcolii de vară a fost să aducă în atenţia studenţilor fenomenul schimbărilor climatice în 
relaţie cu următoarele domenii: energie, transport, biodiversitate, biocombustibili, 
managementul deşeurilor şi protecţia pădurilor. În plus, zilnic au avut loc sesiuni 
demonstrative, sesiuni de comunicare şi analiză, proiecţii de filme documentare, activităţi 
specifice de team‐building şi discuţii cu invitaţi speciali. 

 Maratonul dezvoltării durabile 

Maratonul Dezvoltării Durabile

Curs Şcoala de Vară 2012  -  Maratonul Dezvoltării Durabile  
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Plus 2 Celsius, primul documentar românesc despre schimbări climatice 

Adaptarea la schimbările climatice nu a fost până în prezent abordată în niciun fel în sfera 
publică din România, cu toate că efectele acestui fenomen sunt deja vizibile în România: 
deşertificare în sudul ţării, migraţia unor specii în nord şi inundaţii distrugătoare ce alternează 
cu perioade de secetă extremă. Astfel de fenomene nu sunt însă prezentate ca o consecinţă a 
modificării climei, motiv pentru care oamenii nu ştiu cum se pot apăra. 

Pentru a conştientiza publicul larg, TERRA Mileniul III, în colaborare cu Asociaţia TERRA 
Incognita din Cluj, a realizat în anul 2011 primul film documentar despre adaptarea la 
schimbările climatice în România – " ". Ce sunt schimbările climatice şi cum se 
fac simţite în ţara noastră? Pe cine afectează? Cum ne putem apăra de astfel de fenomene? 
Pot fi o ameninţare, sau sunt un stadiu în evoluţia Terrei? – sunt câteva dintre întrebările la 
care filmul răspunde prin vocile specialiştilor climatologi, dar şi ale oamenilor obişnuiţi, ce 
resimt zi de zi influenţele climei. 

Documentarul a fost realizat în cadrul proiectului „Adaptarea la schimbările climatice", în 
parteneriat cu Reţeaua de Acţiune pentru Climă România (RAC RO) şi cu sprijinul financiar al 
Minor Foundation. De asemenea, împreună cu o echipă de 4 tineri jurnalişti, am iniţiat o 
cercetare de teren în care au fost colectate date despre modul în care percep oamenii 
schimbările climatice şi cum încearcă să se adapteze la ele. 

Datele colectate au fost folosite la realizarea unei broşuri ce ilustrează percepţia privind 
schimbările climatice şi modul de adaptare la acest fenomen în Romania. 

Salvează mai mult! 

Adaptarea la schimbările climatice nu este suficientă pentru ca oamenii să îşi continue traiul 
ca până acum. E nevoie de efort, de politici publice sustenabile, de voinţă politică, de 
tehnologii tot mai performante şi mai ales de strădania personală a fiecăruia dintre noi. 
Economisirea resurselor este vitală, iar obiceiurile noastre de consum au un impact uriaş 
asupra mediului şi climei. 

Pentru a arăta acest lucru, am lansat în 2012 spotul TV " ", realizat 
împreună cu agenţia Next Advertising, în cadrul unei campanii de conştientizare a importanţei 
economisirii resurselor de energie pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice. 

Plus 2 Celsius

Salveaza mai mult!

Fundaţia TERRA Mileniul III
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Conceptul spotului pleacă de la ideea că generozitatea poate avea mai multe forme şi folosind 
responsabil resursele naturale putem "salva" oameni chiar şi atunci cand nu donăm bani: 
conomisind energie putem contribui la diminuarea schimbărilor climatice, fenomen ce face 
anual peste 350.000 de victime. O simulare a Agenţiei Europene de Mediu arată că dacă nu 
vom lua măsuri pentru ameliorarea schimbărilor climatice, România se va confrunta în câteva 
zeci de ani cu deşertificări pronunţate, teritorii sub ape, fenomene meteo extreme şi dispariţia 
unor specii de animale şi plante. Nivelul Mării Negre ar putea creşte alamant, ceea ce ar duce 
la dispariţia Deltei Dunării şi inundarea unor oraşe precum Brăila, Tulcea, Galaţi şi Sulina.
 
În cadrul aceleiaşi campanii de informare, am realizat site‐ul . Dincolo de 
contradicţia ironică a invitaţiei, vizitatorii curioşi care accesează site‐ului au ocazia să 
descopere ce impact are stilul lor de viaţă asupra mediului şi ce pot face pentru a‐l reduce. 
Cititorii sunt supuşi şi unui test practic pentru a naviga pe site, fiind obligaţi să "stingă lumina" 
înainte de a părăsi secţiunile din meniu. De asemenea, ei descoperă că zgârcenia e dezirabilă 
şi încurajată atunci când vine vorba de consumul de energie şi au la dispoziţie un "Ghid al 
zgârcitului". 

Influenţarea politicilor publice 

O componentă importană în activitatea fundaţiei o reprezintă monitorizarea permanentă a 
politicilor de mediu şi a efectelor implementării acestora. Cel mai recent proiect în acest 
domeniu a fost "Restart – pentru o guvernare durabilă", în cadrul căruia un grup de lucru 
format din reprezentanţi ai sectorului neguvernamental, cu expertiză în domeniul dezvoltării 
durabile, a realizat o analiză a componentelor de mediu ale platformelor program ale 
partidelor politice ce au intrat în cursa electorală în decembrie 2012. 

Prin acest proiect am urmărit creşterea nivelului de conştientizare a oamenilor politici privind 
necesitatea includerii protecţiei mediului pe agenda politică. De asemenea, am dorit 
îmbunătăţirea componentelor de mediu ale agendei electorale 2012 şi dezvoltarea capacităţii 
ONG‐urilor de mediu din Coaliţia pentru Mediu de a derula campanii de advocacy privind 
politicile de mediu.

Rezultatele analizei sunt disponibile în raportul Restart – pentru o dezvoltare durabilă. 

www.nuintra.ro
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Initiative de succes,

               ONG pentru pasionaţii de meteorologie
RoMetEx 

Fenomenele meteorologice severe au fascinat întotdeauna oamenii. Cu 

toate că în trecut aceste fenomene îi îngrozeau, un bun exemplu fiind descrierea 

balaurului din Hanul Ancuţei a lui Mihail Sadoveanu, când autorul povesteşte că 

„un sul negru pipăia pământul” şi „juca în slavă clăi de fân, acoperişuri de case şi 

copaci dezrădăscinaţi”, în prezent tehnologia oferă posibilitatea înţelegerii 

acestor fenomene şi odată cu cunoaşterea, de la sine, apare respectul, chiar şi 

pasiunea pentru observarea acestora. 

În decembrie 2009, la sediul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, 

într-o întâlnire a unor studenţi pasionaţi de meteorologie, organizată sub 

îndrumarea doamnei  Aurora Bell, a încolţit ideea înfiinţării unei organizaţii non-

guvernamentale care să ne reunească pe toţi cei care avem această pasiune. 

Astfel, în 21 Aprilie 2010 asociaţia primea statut juridic sub numele: Asociaţia 

pentru Monitorizarea Fenomenelor Meteorologice Severe. Fiind un nume destul 

de lung mai folosim şi abrevierea RoMetEx (ROmânia, METeorologie, EXtremă). 

În patru ani membrii asciaţiei au observat, filmat şi pozat toate fenomenele 

meteorologice pe care le-au putut surprinde. Pentru asta am încercat să facem 

prognoze cât mai precise şi am făcut ieşiri pe teren (storm chasing) în ţară şi în 

Ungaria. Fenomenele severe pe care ne concentrăm mai mult atenţia fiind 

datorate convecţiei, sunt limitate la sezonul cald, astfel în restul anului am 

încercat să organizăm prezentări cu activităţile asociaţiei la facultăţile de 

Geografie din Cluj şi Timişoara. Pe langă toate acestea, membrii asociaţiei au 

participat cu articole şi prezentări la diferite publicaţii, respectiv conferinţe 

ştiinţifiice. 

SOCIETATEA 
METEOROLOGICÃ  
ROMÂNÃ

 
BSMR  -  Anul I, Nr. 2 - Iunie 2013



Societatea Meteorologică Română - Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 97, 013686 Bucureşti, sector 1,Tel: 021 318 3240/410, , e-mail: societatea.meteo@gmail.com  http://smr.meteoromania.ro

In
it

ia
ti

v
e
 d

e
 s

u
c
c
e
s

,

 
               ONG pentru pasionaţii de meteorologie

(2)

RoMetEx

Prima participare la o conferinţă a fost la Sibiu, la ERAD 2010 cu o 

prezentare-poster despre tornada de la Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa Năsăud 

din 26 Mai 2010. Pentru acestă prezentare am pregătit o analiză a condiţiilor 

amosferice care au dus la formarea furtunii ce a generat tornada, iar în a doua 

parte o analiză a pagubelor produse de tornadă, utilizând scara de evaluare 

Enhanced Fujita. Astfel, am reuşit să evaluăm tornada ca şi un EF 2. 

La Conferinţa Apa şi Aerul - Componente ale Mediului din 2011, am 

participat cu două articole şi prezentări: „Assessment of tornados with the 

Enhanced Fujita Scale in Romania” şi „Romanian terminology in the meteorology 

of severe weather – Case study of the supercell from Arad country on the 14th of 

june 2010”. În cel de-al doilea articol am discutat despre condiţiile de formare a 

unei supercelule cu precipitaţii reduse (foto 1) pe care echipa RoMetEx, în timpul 

unei ieşiri pe teren din 14 Iunie 2010, a interceptat-o lângă Ineu, judeţul Arad.  

Foto1 – Supercelulă convectivă cu precipitaţii reduse la Ineu, judeţul Arad - 14 

Iunie 2010 
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Un alt articol, „The Analysis Of The Enhanced-V Structures Atop Tornadic 

Storms Across Romania”, a fost publicat în numărul 1/2012 al revistei Geographia 

Technica în care, utilizând imagini satelitare în IR, am identificat 10 cazuri între anii 

2003 şi 2010 în care a apărut o structură cunoscută sub numele de enhanced-V în 

partea superioară a furtunii, structură de obicei asociată cu fenomene 

meteorologice severe.

Tot în cadrul asociaţiei este implementat operaţional modelul numeric de 

prognoză atmosferică nehidrostatic WRF (Weather Research and Forecast), care 

este întreţinut şi dezvoltat de către NCAR. Modelul este open source şi rulează într-

o configuraţie "nested" la rezoluţiile 22.5 km (222 x 178 puncte de grilă) şi 4.5 km 

(321 x 221 puncte de grilă). Pe lângă instanţa operaţională, recent am dezvoltat un 

sistem, Rapid Refresh - WRF, care iniţiază modelul de 8 ori pe zi, la o rezoluţie de 

3.3 km (340 x 250 puncte de grilă) pentru 24 ore în avans. 

Principala unealtă de documentare a fenomenelor meteorologice pe care 

noi o avem este în momentul de faţă observarea directă şi înregistrarea în format 

video sau foto. Însă, în viitor, pe măsură ce vom acumula mai multă experienţă şi 

cunoştinţe despre meteorologie şi prognoza vremii, plănuim să facem un pas 

înainte şi să putem merge pe teren cu staţii meteorologice mobile pentru a putea 

înregistra date de la nivelul solului în apropierea fenomenelor meteorologice care 

ne interesează. 

Pe blogul asociaţiei (www.rometex.wordpress.com) avem toate materialele 

pe care le-am adunat în aceşti ani de activitate, iar dintre acestea am ales câteva 

imagini pe care le considerăm representative pentru activitaţile ce le desfăşurăm în 

cadrul asociaţiei: 
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Imaginea 2 – Trăsnete suprinse la Oradea - 5 Mai 2012 

Imaginea 3 – Supercelulă la Sâncraiul Almaşului, judeţul Sălaj - 10 Iunie 2012 
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Imaginea 4 – Supercelulă lângă Jebel, judeţul Timiş - 18 Iunie 2010 

Echipa RoMetEx 
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Ce este Greenitiative si cum a inceput? De ce l-ati infiiintat si cand? Care este 
legatura intre Greeninitative si schimbarile climatice?

Greenitiative este o organizaţie non-guvernamentală de mediu şi dezvoltare durabilă 
înfiinţată în 2007 care îşi propune să contribuie la tranziţia către o societate fără emisii de 
gaze cu efect de seră. Am decis să fondăm Greenitiative după ce vreme de aproape 4 ani 
(începând din anul 2003) am studiat cărţi şi articole de presă pe tema încălzirii globale 
devenind din ce în ce mai convinşi că e nevoie de participarea întregii societăţi la efortul de 
schimbare a paradigmei energetice. Ne-am informat atunci şi despre eforturile 
internaţionale de combatere a fenomenului schimbărilor climatice şi aş putea spune că 
tocmai viteza extrem de redusă prin care sistemul politic global reacţionează la această 
situaţie ne-a făcut să ne gândim că poate e nevoie de acţiuni locale puternice şi de bună-
credinţă, care să contribuie la o presiune mai mare a societăţii civile asupra politicienilor şi 
birocraţilor. Deşi am realizat că există instituţii internaţionale precum UNEP, WMO, IPCC, 
că s-a creat UNFCCC, ne-am gândit de la început că măcar în comunitatea noastră, în 
cercul nostru de prieteni, în şcolile unde învaţă copiii noştri putem să “comunicăm” 
fenomenul schimbările climatice, că nu e lipsit de sens să participăm astfel la un efort 
global prin mica noastră contribuţie locală. 

Atitudinea aceasta de Don Quijote a fost alimentată, probabil, de un deceniu de colaborare 
cu sectorul neguvernamental atunci în formare. Nu în ultimul rând, participarea în perioada 
2005-2007 ca leader informal la o campanie de salvare şi reabilitare a unui parc din 
sectorul 3 a fost o experienţă esenţială de schimbare cu succes a agendei unei 
administraţii locale printr-un efort de participare cetăţenească la nivel de grass-roots. 
Când am înfiinţat Greenitiative, ne-am gândit la comunitatea-comunităţile de care sunt 
legaţi membrii fondatori ai organizaţiei. La şcolile, liceele şi universităţile din acele 
comunităţi, la mediul de academic şi la mediul de afaceri de acolo. La administraţia locală 
şi la planurile acesteia de dezvoltare. La alte ONG-uri şi organizaţii internaţionale sau 
locale cu care ne putem uni eforturile pentru a atinge obiective comune. Proiectele şi 
evenimentele pe care le-am organizat au încercat să identifice teme de dezbatere şi soluţii 
agreate de toţi actorii implicaţi, fie că a fost vorba de comunitate rurală sau de 
sustenabilitatea şcolilor din toate cele 6 sectoare ale Bucureştiului. Am lucrat şi cu 
comunităţi foarte mari, complexe şi cu resurse financiare pe măsură dar şi cu comunităţi 
mici şi cu resurse extrem de reduse. La fel şi în cazul şcolilor şi liceelor: am colaborat în 
proiecte de lungă durată, desfăşurate pe parcursul unui întreg an şcolar, cu licee precum 
CN “Gheorghe Lazăr”, CN “Gheorghe Şincai” sau CN “Spiru Haret”, dar şi cu colegii 
tehnice şi cu şcoli de cartier. 

Initiative de succes,
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Ce proiecte mai importante ati derulat? Cui s-au adresat?

Pornind de la ideea că fenomenul schimbărilor climatice va afecta semnificativ mai mult 
generaţia care azi se afla pe băncile şcolilor şi universităţilor, ne-am propus ca o mare 
parte a eforturilor noastre să se concentreze pe activitatea de educaţie. Nu ne-am propus 
să plictisim şi mai mult elevii blazaţi sau să fim surse de coşmaruri apocaliptice, ci să îi 
implicăm în activităţi interesante, în special în ceea ce se cheamă „educaţie de la egal la 
egal”, care să le stimuleze gustul pentru ştiinţă, cercetare, schimbări de atitudine şi de mod 
de viaţă, lucru în echipă, organizare de evenimente, dezvoltare personală. Am lucrat în 
aproape şase ani de activitate cu peste 25 de şcoli şi licee şi am implicat direct în proiectele 
noastre peste 7000 de elevi şi peste 300 de profesori. 

Unul din cele mai complexe proiecte ale noastre,Terra, singura noastră casă, a început în 
anul 2008 cu o clasă de la Şcoala 56 „Jose Marti” din Bucuresti, a continuat un an mai târziu 
cu patru şcoli şi a ajuns ca în anul şcolar 2009-2010 să implice într-un proiect realizat în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu Centrul de Informare 
ONU pentru România  5500 de elevi şi 200 de profesori din 15 şcoli şi licee. Şi nu s-a oprit 
acolo: kit-ul educativ alcătuit în principal din 3 prezentări multimedia interactive pentru 3 
grupe de vârstă (clase primare, gimnaziale şi de liceu) este folosit în continuare în multe 
din şcolile implicate iniţial în proiect şi în alte şcoli din Ilfov, Maramureş şi Alba. O parte din 
şcolile implicate în acest proiect fac astăzi parte, alături de Greenitiative, din reţeaua de 
excelenţă Comenius Changing with the Climate, coordonată de Universitatea din 
Reading, care urmăreşte identificarea unor formule cât mai interesante şi mai eficiente de 
educaţie şcolară pe tema schimbărilor climatice.

Un alt proiect în care ne-am implicat este Eco leadership, iniţiat în parteneriat cu Liceul 
Teoretic Nicolae Iorga. Deşi a fost un proiect orientat în principal pe schimbarea de 
atitudine şi obiceiuri legate de problema gestionării deşeurilor şi a conservării resurselor 
naturale şi în acest proiect s-a discutat despre schimbări climatice, sustenabilitate, 
participare activă la rezolvarea unor probleme de mediu. După încheierea proiectului, o 
parte din elevii implicaţi au solicitat să devină voluntari Greenitiative şi am colaborat cu ei la 
mai multe activităţi, inclusiv la susţinerea cu ocazia Zilei Mediului 2013 a 6 prezentări pe 
tema schimbărilor climatice unor colegi din alte clase ale liceului.
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Poate cel mai original program pe termen lung al Greenitiative este O zi verde la 
Mogoşoaia, la care au participat până acum patru scoli şi două universităţi. Având la bază 
ideea “clădirea şi modul de viaţă ca instrumente educaţionale”, peste 400 de elevi, studenţi 
şi profesori au avut ocazia să viziteze sediul Asociaţiei Greenitiative şi locuinţa Greenome, 
certificată energetic şi premiată pentru performanţele ei de clădire verde, ambele realizate 
printr-un credit ipotecar de către fondatorii Greenitiative. Nu numai că aici au avut ocazia 
să înţeleagă care e legătura dintre modificările globale ale climei, modul în cere ne 
generăm energia şi felul în care o utilizăm la nivelul locuinţei ci şi ce e o clădire eficientă 
energetic, ce sunt materialele de construcţie locale, naturale sau reciclate, ce e o clădire 
inteligentă sau cum putem face un acoperiş înverzit sau o cutie de compost. Din 2011 până 
în prezent, am primit numeroase cereri de a organiza astfel de vizite care încep la sediul 
Greenitiative şi se încheie de multe ori cu o vizită la Palatul Mogoşoaia şi pe pajiştile sale, 
pentru a-i reconecta pe elevi cu natura şi a-i învăţa lucruri serioase pe teme de mediu şi 
dezvoltare durabilă fără efort, prin educaţie nonformală.

Avem convingerea că tinerii trebuie să fie informaţi şi implicaţi şi că acest lucru nu poate fi 
făcut eficient decât prin metode de educaţie moderne care să le stimuleze gustul pentru 
implicare în rezolvarea unor probleme de mediu şi energie foarte complexe, care necesită 
o abordare interdisciplinară. 

Cum vedeti colaborarea cu specialistii de mediu, in special cu 
meteorologi/climatologi? Ati avut dificultati?

Ne dorim foarte mult să colaborăm cu specialişti de mediu, mai ales cu 
meteorologi/climatologi. Pe lângă educaţia pe tema schimbărilor climatice şi a 
sustenabilităţii energetice, suntem foarte interesaţi să promovăm educaţia ştiinţifică 
nonformală şi cred că aici sunt multe zone de interes comun. Cred că e nevoie să explorăm 
împreună cu meteorologi/climatologi cum putem colabora pentru a transmite elevilor şi 
studenţilor din România rezultate ale unor cercetări ştiinţifice din domeniu şi informaţii 
relevante de la nivel internaţional. Avem convingerea că dacă sunt “ambalate” într-un 
discurs adaptat vârstei şi intereselor actuale ale noii generaţii, aceste informaţii pot 
contribui esenţial la schimbarea unor mentalităţi şi la implicare directă în găsirea unor 
soluţii.
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Cum vedeţi colaborarea cu Societatea Meteorologică Română? Este posibilă?

A fost o mare bucurie să descoperim că Societatea Meteorologică Română este interesată 
să colaboreze cu noi pentru activităţi de eco educaţie adresate tinerilor. În mod sigur în 
perioada imediat următoare vom găsi căi să ne cunoaştem mai bine, să înţelegem în ce 
mod ne putem sprijini reciproc, cum putem realiza împreună proiecte interesante şi de 
impact. În ceea ce ne priveşte, în toate proiectele pe care le vom iniţia sau continua în viitor 
ne vom gândi să implicăm Societatea Meteorologică Română.

O întâmplare reprezentativă/interesantă? 

În martie 2010 Greenitiative a organizat Conferinţa „Şcolile ca viitoare modele de clădiri 
publice sustenabile”, eveniment inclus pe agenda Săptămânii Europene a Energiei 
Durabile (EUSEW). În prima parte a evenimentului, au fost ţinute prezentări de către 
reprezentanţi Inspectoratului Şcolar Bucureşti, ai câtorva primării de sector şi PMB, 
Universităţii Tehnice de Construcţii, ai Consiliului Român pentru Clădiri Verzi, Reţelei de 
Acţiune pentru Climă România şi Greenitiative.  În a doua parte a evenimentului, distinşii 
invitaţi au fost rugaţi să ocupe un loc în sală şi în prezidiul conferinţei au intrat elevi 
reprezentând 15 şcoli şi licee din Bucureşti implicaţi în proiectul Greenitiative Terra, 
singura noastră casă. Fiecare a avut de prezentat în maximum şase slide-uri problemele 
de eficienţă energetică şi sustenabilitate ale clădirilor şcolilor în care învaţă.  Aş putea 
spune că a fost unul din primele noastre “experimente de încredere” în tineri şi o reuşită 
totală. Prezentările documentate şi susţinute cu aplomb de elevi au fost piesa de rezistenţă 
a evenimentului.  Conf. dr. Cătăling Lungu de la UTCB – FII şi Asociaţia Inginerilor de 
Instalaţii – Filiala Valahia, a decis să acorde premii tuturor şcolilor participante, impresionat 
de modul în care elevii şi-au documentat prezentările. 

Avem multe astfel de exemple în care am avut încredere în tineri, în elevi sau studenţi şi nu 
ne-au dezamăgit deloc, ba chiar au întrecut aşteptările. Cred că în viitor trebuie să le oferim 
mai multe şanse să ne uimească pozitiv, să ofere soluţii la probleme pe care generaţia 
noastră le lasă moştenire generaţiei lor. Nu cred că trebuie să fim reticenţi şi să ne lăsăm 
conduşi de prejudecăţi, ci sunt convinsă că depinde de noi să pledăm corect şi interesant 
cauza sustenabilităţii pentru a-i primi şi pe ei în “barca” noastră. Indiferent ce vor ajunge în 
viaţă aceşti tineri, vor fi oameni informaţi care îşi vor exercita drepturile (inclusiv dreptul de 
vot) şi îşi vor investi resursele într-un mod mai înţelept.

Felicia Ienculescu-Popovici
Director, Asociaţia Greenitiative

  Facebook-Greenitiative;   Flickr-Greenitiativewww.greenitiative.ro
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Schimbările climatice reprezintă o actualitate: temperaturile cresc, tiparele 

precipitaţiilor se schimbă, gheţarii şi zăpada se topesc, iar nivelul mediu global al mărilor 

creşte. 

Acestea formează una dintre provocările majore ale secolului nostru, un domeniu 

complex în care trebuie să ne îmbunătăţim cunoaşterea şi înţelegerea, în vederea luării 

unor măsuri corecte şi în vederea combaterii provocărilor din domeniul schimbărilor 

climatice, respectând principiul precauţiei.

Schimbările climatice ne afectează pe toţi atât la nivel global, cât şi la nivel naţional.

Aceste transformări, precum şi consecinţele lor reprezintă un domeniu de interes pentru 

Mare Nostrum şi  fac parte din obiectul de activitate al organizaţiei.

Astfel, ONG Mare Nostrum desfăşoară mai multe proiecte şi campanii care 

contribuie la reducerea cauzelor schimbărilor climatice prin conştientizarea populaţiei, o 

mai bună educaţie în vederea unui regim de viaţă sustenabil, precum şi creşterea 

capacităţii comunităţilor de a utiliza surse regenerabile de energie.

În toate proiectele Mare Nostrum există câte o componentă ce vizează schimbările 

climatice, fie ca este vorba despre colectarea selectivă a deşeurilor, colectarea uleiului 

uzat ( ), prezentări la clasă  şi jocuri pentru şcolari si 

preşcolari referitoare la susrse regenerabile, campanii de informare şi conştientizare a 

turiştilor de pe litoral ( ), concursuri pentru aceştia în vederea 

promovării colectării selective, precum şi promovarea turismului sustenabil şi a 

ecoturismului.

În acest sens, echipa Mare Nostrum a realizat prezentări la clasă tematice şi sesiuni 

de informare cu elevii de vârste cuprinse între 4 -10 ani, din mediul rural şi urban.

Acţiunea a fost parte integrantă a unui proiect dezvoltat de RACRO şi a avut drept 

obiectiv înţelegerea de către elevi a noţiunilor de bază din domeniile energiei şi utilizării ei 

raţionale, folosirii luminii naturale, a ventilaţiei spaţiilor de locuit şi a corelaţiilor dintre 

acestea.

http://uleiuzat.marenostrum.ro

http://litoral.marenostrum.ro/

Initiative de succes,

Mare Nostrum
       şi schimbările climatice
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„Din reacţiile primite din partea elevilor cu care am lucrat, ştim că acest proiect a fost 

un succes şi că a produs o schimbare de durată în mentalitatea şi comportamentul 

acestora.  Suntem convinşi  că vor duce mai departe  ceea ce au  învăţat şi că îşi vor aminti 

 mereu să fie prietenoşi cu mediul, indiferent de context”, a declarat Directorul Executiv al 

organizaţiei, Mihaela Cândea.

Totodată, tinerii au fost motivaţi şi angrenaţi în diverse concursuri şi activităţi de tipul 

concursului „Tinerii Ambasadori împotriva Schimbărilor Climatice” (

), cu scopul promovării de către generaţia tânără a acţiunilor de 

conştientizare a schimbărilor climatice, a rolului cheie al eficienţei energetice şi a 

necesităţii folosirii surselor regenerabile.

În ideea prevenirii efectelor datorate schimbărilor climatice, ONG Mare Nostrum 

încearcă la fiecare pas să diminueze impactul activităţilor sale asupra mediului. Un alt 

proiect in cadrul căruia au fost incluse activităţi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră a fost atelierul GRUNDTVIG 2013, proiect ce s-a bazat pe indicatori precişi de 

responsabilitate socială, numit „Cultură şi mediu-noi direcţii pentru turismul sustenabil”.

Plantarea de arbori şi arbuşti, realizată în cadrul atelierului, de către participanţii străini 

laolaltă cu echipa Mare Nostrum, a venit din dorinţa de a compensa emisiile de CO2 

produse, în special de transportul participanţilor şi de organizarea atelierului.

„Ne-am dorit să fim responsabili social şi prietenoşi cu mediul, să le dăm un exemplu de 

bună practică participanţilor noştri, pe care ei să îl reia în comunităţile lor”, a declarat 

Carmen Bucovală, coordonator al proiectului. costieră şi arii protejate. Conştientizăm 

public. Luptăm să schimbăm atitudini. Zi de zi!

Vă invităm să accesaţi site-urile organizaţiei Mare Nostrum  

,  p r e c u m  ş i  p a g i n a  d e  f a c e b o o k  a  o r g a n i z a ţ i e i :  

 pentru a fi la curent cu proiectele şi 

activităţile noastre.

http://www.rac-

ro.ngo.ro/concurs/

w w w. d e l f i n i . r o

http://www.facebook.com/ongmarenostrum.constanta

www.marenostrum.ro,
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Mai multe informaţii despre proiectul GRUNDTVIG puteţi găsi pe blogul organizaţiei:

Mare Nostrum este o asociaţie non-profit, apolitică şi independent ecologistă din 

Constanţa, înfiinţată în 1994 la iniţiativa unor tineri specialişti, din diferite domenii legate de 

cercetarea marină şi protecţia mediului, care au realizat că ştiinţa singură nu poate rezolva 

gravele dezechilibre ecologice apărute în regiunea Mării Negre.

Încă din 1994, Mare Nostrum generează trenduri sociale. Ne pasă de mediu, zona 

 http://ongmarenostrum.wordpress.com/page/2/?s=grundtvig

Adriana Dominte - Asistent de proiect, ONG Mare Nostrum
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Ecaterina Ion-Bordei este un nume cu 
rezonanţă în comunitatea meteorologilor 
contemporani. S-a născut în Bucureşti, pe 12 
martie 1939. La un an după absolvirea 
Liceului teoretic “Aurel Vlaicu” din Bucureşti, a 
urmat cursurile Facultăţii de Geologie-
Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti, 
secţia Geografie, secundar Biologie, obţinând 
absolvind în anul 1962. Din noiembrie 1962, 
doamna Bordei a fost cooptată în cadrul 
Întreprinderii de Prospecţiuni şi Laboratoare 
Bucureşti, o intreprindere de grad 0 în acele 
timpuri. Aici, a făcut parte, ca pedolog de teren 
(cartator), din echipa care a cartat solurile din 
lunca şi terasele Jiului, activitate ce s-a 
desfăşurat pe parcursul a 3 ani de zile. 
Ulterior, a devenit membră a colectivului de 
geobotanică din aceeaşi instituţie, unde a 
activat până în 1966. Toţi aceşti ani i-a împlinit 
alături de tovarăşul de drum pe care 
Dumnezeu i l-a hărăzit, regretatul Nicolae Ion-
Bordei, alt nume mare al meteorologiei 
româneşti. Rodul profesional al colaborării lor 
a fost remarcabil înca din această prima etapă 
şi s-a concretizat printr-o serie de Rapoarte 
ştiinţifice anuale asupra prospecţiunilor 
pedologice complexe, efectuate de ei pe 
teren sau asupra lucrărilor speciale de sinteză 
şi cercetare pentru definitivarea Hărţii 
Vegetaţiei din România, şi nu în ultimul rând, 
prin participarea la întocmirea Hărţii solurilor 
din România, şi prin publicarea unor articole, 
cum ar fi “Contribuţii la cunoaşterea genezei 
compexului de soluri Piscupia”, apărut în 
publicaţia “Ştiinţa Solului”, aparţinând 
Ministerului Agriculturii şi Silviculturii. 

Si totuşi, luna octombrie a acelui an, 
1966, marchează debutul activităţii d-nei Ion-
Bordei Ecaterina ca meteorolog, prin 
„bunavoinţa divină” cum îi place să spună. De 
ce? Deoarece şi-a descoperit  o vocaţie  reală 
pentru această profesie încă din primii ani de 
activitate, ani în care a ocupat funcţia de 
meteorolog  previzionist  secund  în  Serviciul

operativ de prognoză a vremii pe scurtă 
durată din cadrul secţiei Sinoptice a 
Institutului Meteorologic. Au fost 4 ani de 
ucenicie, ani pe care domnia sa îi percepe ca 
indispensabili pentru o serioasa  iniţiere în 
meteorologia sinoptică,  pentru o acumulare a 
cunoştinţelor de bază direct din practica 
curentă.

Pentru domnia sa, ca absolvent al unei 
secţii universitare de Geografie-Biologie, au 
fost ani de concentrare maximă asupra 
înţeleger i i  mecanismelor f iz ice ale 
fenomenelor atmosferice şi a dinamicii 
acesteia. Participă constant la sesiunile 
interne ale Institutului Meteorologic şi 
colaborează la diferite teme de studiu, 
precum “Atlasul meteorologic al rutelor de 
zbor”, aprobările de prezentare fiind date de 
corifeii acelor timpuri, toţi fizicieni (Andrei 
Doneaud, Nicolae Beşleagă, Dumitru 
Bacinschi etc).  Toate aceste experienţe 
curajoase  şi-au pus amprenta asupra 
devenirii sale ca meteorolog previzionist cu 
activitate de tură, deci de ,,foc continuu” şi 
totodată cercetător ştiinţific.  

Ecaterina-Ion Bordei si-a completat 
pregătirea academică în geografie, biologie, 
meteorologie şi nu în ult imul rând 
climatologie, prin cursuri de formare sau de 
reciclare acordate atunci tinerilor care doreau 
să intre în serviciile de prognoza vremii din 
România. Între anii 1971 şi 1978, d-na 
Ecaterina Ion-Bordei devine ,,meteorolog 
previzionist  plin”,  adică  prim  responsabil de

Dr. Ecaterina Ioan - Bordei
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prognozele sale, rămane în seviciul 
operaţional de tura, şi aşa va rămane în toţi cei 
32 de ani de muncă în A.N.M fost I.N.M.H! dar 
cu program suplimentar de cercetare, cerut 
de funcţia de cercetător ştiinţific, în cadrul 
Serviciului de prognoză. În această calitate, a 
îndrumat timp de 7 ani colectivul de cercetare 
analizând “Evoluţia ciclonilor mediteraneeni 
care traversează Câmpia Tisei şi teritoriul 
României”, analiză ce a consituit obiectul unei 
importante teme de plan a Institutului Naţional 
de Meteorologie şi Hidrologie.

 În 1972, participă la a V-a Conferinţă 
Internaţională de Meteorologie a Carpaţilor 
care a avut loc la Bucureşti, cu o comunicare 
de mare succes şi originalitate, recunoscută 
ca atare imediat de către forur i le 
organizatoare şi, ulterior, de catre  înteaga 
comunitate ştiinţifică de profil, intitulat, “Les 
Carpates Roumaines – zone de cyclogenese 
orographique”. Acesta a fost începutul 
recunoaşşterii! Lista sa de lucrări ştiintifice, de 
cărţi, îndrumare etc. depăşeste 70 de titluri, 
accentul fiind pus asupra influenţei 
particularităţilor spaţiului geografic în 
nuanţele de vreme. 

În intervalul 1978-1990, în calitatea sa  
de cercetător ştiinţific principal gradul III, dar 
mai ales în calitate de meteorolog previzionist 
de vreme, D-na Bordei a adus o multitudine de 
contribuţii personale ce au îmbogăţit 
cunoaşterea profesională în domeniul  nostru 
de activitate. Bunăoară, preocuparea 
constantă pentru formaţiunile ciclonice de 
origine mediteraneană s-a materializat prin 
publicarea în 1983, la Editura Academiei, a 
cărţii ce urma să devină manual de căpătâi 
pentru orice meteorolog previzionist de 
vreme: “Rolul lanţului alpino-carpatic în 
evoluţia ciclonilor mediteraneeni”. Este acum 
momentul sa remarc reeditatea acestei cărţi, 
în 2009, la editura PRINTECH prin 
generozitatea autoarei care auzise cât de 
căutată  şi dorită era cartea în randurile noilor 
generaţii de previzionişti de vreme. Acelaşi 
gest ales l-a făcut şi conducerea A.N.M. în 
2008     (Director      General     Ion     Sandu)

,mecenând ediţia a II-a revăzută şi îngrijită de 
Ecaterina Ion-Bordei a cărţii lui Nicolae Ion-
Bordei intitulată ,,Fenomene meteoclimatice 
induse de configuraţia Carpaţilor în Câmpia 
Român”. Cartea a fost premiată de Academie 
cu Premiul Gheorghe Munteanu-Murgoci 
pentru anul 1988. După anul 1980, a condus 
timp de 3 ani tema de cercetare intitulată 
„Ciclogeneza orografică carpatică - proces 
atmosferic specific românesc”, în care îşi 
susţine opinia ştiintifică prin argumente de 
analiză a câmpurilor meteorologice la 
mezoscară, dar şi prin imagini succesive de 
radar şi  analize aerologice. Ṣi  aşa a răzbit 
prin ani, pana la noi cei din 2013... 
,,ciclogeneza orografică a lui Bordei'', ca şi 
alte câteva,,moşteniri” ramase de la familia 
Bordei: “liniile de discontinuitate ale lui 
Nicolae Ion-Bordei” sau ,,torsionarea liniilor 
de curent în Cotul Carpaţilor” şi ,,zona de 
interferenţă a circulaţiilor din Câmpia 
Româna” sau ,,anticiclonii est-europeni de 
iarna”, anticiclonii euro-asiatici de iarnă”, sau 
,,noi traiectorii de abatere ale ciclonilor 
mediteraneeni faţă de România”etc. ale 
Ecaterinei Ion-Bordei)

Nu doar depresiunile atmosferice au 
fost analizate cu minuţiozitate de către  
doamna Bordei, ci şi anticiclonii au făcut 
obiectul studiilor sale, după cum o dovedeşte 
şi migăloasa realizare a Îndrumarului 
meteorologic intitulat: “Anticiclonul Eurasiatic 
de iarna şi evoluţia vremii în R.S.România”, 
editat de I.N.M.H. şi difuzat în toată reţeaua 
meteo din ţară, un alt manual de sinteză al 
meteorologului previzionist. 

În anii deplinei maturităţi profesionale, 
după promovarea la treptele de cercetător 
ştiinţific gradul II şi I, d-na Bordei a dovedit un 
spirit deosebit de prolific, dedicându-şi 
întreaga creativitate pasiunii sale de o viaţă: 
analiza ansamblului de factori care determină 
variatele aspecte ale vremii, atât pe teritoriul 
ţării noastre, cât şi în spaţiul atlantico-
european, eurasiatic sau emisferic. În urma 
eforturilor   sale   neobosite  au  văzut  lumina
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 tiparului o serie de lucrări ce stau de ani buni 
la baza formării meteorologilor previzionişti 
stagiari, dar şi a perfecţionării celor 
experimentaţi, care doresc să înţeleagă 
nuanţările de mare fineţe ce rezidă din 
analizele pe care numai un spirit mereu tânar 
şi avid de înţelegerea deplină a legăturilor 
cauzale dintre variatele procese atmosferice 
le-ar fi putut realiza. 

În decursul activităţii sale neobosite în 
cadrul sistemului meteorologic românesc, d-
na Ecaterina Ion-Bordei a publicat o 
multitudine de lucrări, atât în ţară, cât şi în 
străinătate, numele său, alături de al soţului şi 
colaboratorului sau apropiat, Nicolae Ion-
Bordei, fiind binecunoscut comunităţii 
meteorologice internaţionale. Iată numai 
câteva din titlurile apărute în reviste de 
prestigiu din străinătate, după susţinerea 
prealabilă în cadrul diferitelor conferinţe sau 
congrese europene: 

· 1972, Les Carpates Roumaine, zone 
de cyclogenese orographique” 
Culegere de lucrări a I.N.M.H. pg111-
121 conţinând ,,Les Travaux de V-eme 
Conference de Meteorologie des 
Carpates” 14-20 sept 1972.

· 1973, L'influence des Carpates 
Orientales sur le vent et la temperature 
dans l'est de la Plaine Roumaine sous 
l'action cyclonique au Sud-ouest de 
l'URSS,  Culegere de lucrări pentru La 
VI-eme Conference de Meteorologie 
des Carpates, Kiev (URSS), sept., pg. 
202-208.

· 1979, Particularites de certaines 
componentes qui caracterisent le vent 
dans le secteur pericarpatin en tant 
qu'en effet de la courboure, Culegere 
de lucră r i  pent ru  La IX-eme 
Conference de Meteorologie des 
Carpates, Sofia (Bulgaria).

· 1983, The involvment of  the 
Carpathians in the Part icular 
Development of the Mediterranean 

Cyclons”, Culegere de lucrări pentru 
L a  X I - e m e  C o n f e r e n c e  d e  
M e t e o r o l o g i e  d e s  C a r p a t e s ,  
Szekesfevervar (Ungaria), 13-16 apr. 

· 1984, The Curvature Carpathian 
Foehn and its Implication in the 
Geographical Landscape of the 
Baragan Plain, Culegere de lucrări 
pentru La XVII-eme International 
Conference de Meteorologie Alpine, 
Opatija (Iugoslavia), 25-29 sept.

· 1985, Carpathians Orographic 
Cyclogenesis– Specific Romanian 
Atmopheric Process, Culegere de 
lucrări pentru La XII-eme Conference 
de Meteorologie des Carpates, 
Belgrad (Iugoslavia), pg. 1-6.

· 1992, Relations entre la distribution 
atypique des precipitations sur les 
degres de relief en Roumanie et les 
cyclones mediteraneens a trajectoires 
transbalkaniques, Proceedings of the 
XXVIIth International Conference on 
Alpine Meteorology, Toulouse(Franta).

· 1992, Possibility of  the Land Relief 
and Transbalkanic Trajectories of the 
Mediterranean Cyclones, Extended 
Abstract of Papers to International 
Workshop on Mediterranean Cyclones 
Studies, Trieste (Italia), 18-22 mai.

· 1 9 9 7 ,  T h e  R e g i s t e r  o f  t h e  
Mediterranean Cyclones Charged on 
Trajectories in the period 1979-1996; 
the 1st romanian version, Proceedings 
of  the INMH/WMO International 
Sympos ium in  Cyc lones  and 
Hazardous Weather in Mediterranean, 
Palma de Mallorca, poz. 2, pg. 297.

Mi se pare demn de reţinut, ca pe o 
încununare a activităţii profesionale a d-nei 
Bordei faptul că în numai un an de zile, în 
intervalul 12.III.1991-28.III1992, la Institutul 
de Geografie al Academiei Române, s-au 
desfăşurat toate fazele necesare obţinerii 
titlului de doctor, cu teza “Rolul lanţului alpino-
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carpatic în evoluţia ciclonilor mediteraneeni” 
publicată cu 12 ani inainte!

Dar activitatea ,,meteorologului 
previzionist de vreme” şi cercetătorului 
ştiinţific Ecaterina Ion-Bordei nu s-a rezumat 
la aspecte privind concretul muncii sale 
profesionale. Ceea defineşte în mod special 
pasiunea şi dăruirea d-nei Bordei este nevoia 
sa constantă de a împărtăşi cunoştinţele sale, 
de a sădi în inimile celor mai tineri dragostea 
sa pentru această meserie, de a-i face să 
înţeleagă frumuseţea fiecărei subtilităţi pe 
care mintea sa cercetătoare o putea atribui 
colosului viu pe care îl reprezenta, în 
accepţiunea domniei sale, uriaşul înveliş de 
aer pe care îl considera provocarea fiecărei 
zile.

Şi cea mai bună dovadă în acest sens 
o constituie faptul că activitatea sa nu a 
încetat odată cu retragerea din sistemul 
meteorologic, iar pasiunea pentru a împărtăşi 
altora din “minunile” acumulate într-o viaţă de 
muncă i-au condus paşii către Facultatea de 
Ecologie şi Protecţia Mediului a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti. În cadrul acestei 
facultăţi, în calitatea sa de Conferenţiar 
universitar doctor, d-na Ecaterina Ion-Bordei 
a păstorit, din 1997 şi până astăzi, 16 generaţii 
de studenţi si 8 generaţii de masteranzi, în 
slujba cărora şi-a pus la dispoziţie timpul şi 
energia sa neprecupeţită, pentru a le 
deschide gustul pentru complexitatea 
proceselor atmosferice şi a interacţiunii 
acestora cu formele de relief, dar şi pentru 
implicaţiile pe care mersul vremii, pe termen 
scurt sau lung, le au asupra societăţii 
omeneşti atât din punct de vedere social, cât 
şi economic. 

În acest scop, d-na Bordei a susţinut, 
timp de 16 ani universitari, Cursul de 
Meteorologie şi Climatologie pentru ecologi 
precum şi alte cursuri de profil cerute de 
cur r icu la  un ivers i tara  ( , ,Fenomene 
meteorologice de risc ecologic”, ,,Geografia 
fizică a României”, ,,Geografia economică a 
lumii”, ,,Natura României – suport pentru 
dezvoltarea unui turism ecologic” şi ,,Proiecţii

regionale ale anomalii lor climatice”. 
Programul de masterat privind “Gestionarea 
efectelor schimbărilor climatice” se află sub 
conducerea sa oficială din 2006. 

În contextul activităţii sale universitare, 
doamna Bordei a publicat o serie de cărţi şi 
cursuri de nivel universitar, dintre care 
amintim în ordine cronologică urmatoarele:

· 1999, Lucrări practice de 
meteorologie şi climatologie, 
Editura Ecologică, Bucureşti.   

· 2000, Curs de meteorolgie şi 
climatologie, Editura Ecologică, 
Bucureşti. 

· 2000, Geografia economică a 
lumii ,  Editura Ecologică ,  
Bucureşti.

· 2 0 0 8 ,  P r o b l e m e  d e  
meteorologie si climatologie 
pentru ecologi, Ed. Printech, 
Bucureşti.

· 2008, Geografie Fizică şi 
Umană Generală, Bucureşti, 
Ed. Printech, Bucureşti

Peste 70 de titluri, aşadar, care 
încununează munca unei vieţi de meteorolog 
dedicat  cercetării, dar şi mulţi doctoranzi şi 
masteranzi, activi acum în primele rânduri ale 
profesiunii, în ţară sau în străinatate şi care îi 
aduc multă bucurie şi încântare.

În loc de încheiere, sau mai degrabă ca 
o ,,atenţionare” de meteorolog previzionist ce 
sunt, aş mai spune că, ceea ce am scris aici aş 
fi vrut să fie nu doar un ,,profil” de meteorolog, 
ci o descriere  convingătoare a ceea ce 
înseamnă înalta ţinută profesională a d-nei 
Ecaterina Ion-Bordei, marea sa pasiune în 
tot ce face şi mai ales dăruirea sa 
necondiţionată încă din  anii tinereţii, care i-au 
dominat deceniile maturităţii şi care se 
manifestă atât de senin şi infinit de generos 
acum, în anii senectuţii! 

Dr. Viorica Dima 
Şeful Centrului  Naţional de Prognoză 

Bucureşti
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Doamna Ecaterina Ion-Bordei în mijlocul unul grup de absolvenţi ai Facultăţii de 
Ecologie şi Protecţia Mediului a Universitatii Ecologice din Bucureşti



Interviu cu...
Toma Runcanu,
primul Pre edinte al Societă ii Meteorologice Româneş ţ

Interviu realizat de Sorin Cheval
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SC: Cum aţi ajuns să alegeţi cariera de 
meteorolog?

TR: Totul a început în 1948, odată cu marea 
reformă a învăţământului, care nu s-a terminat nici 
în ziua de azi, când după examenul de capacitate 
care marca terminarea cursului inferior la liceul 
teoretic Gheorghe Şincai din Bucureşti a trebuit să 
aleg una din numeroasele şcoli medii tehnice 
înfiinţate în  urma acestei reforme; mărturisesc că 
din copilărie cochetam cu ideea de a deveni medic 
(aveam în familie un frate de-al tatălui care mi-a 
inoculat morbul acesta) şi deşi  nu odată am 
urmărit spectacolul norilor pe cer, niciodată nu mi-
a trecut prin minte că o să ajung vreodată să le 
descifrez tainele. În concluzie, ca să vă răspund la 
întrebare, încercarea de a găsi un loc la o şcoală 
cu profil sanitar s-a finalizat cu înscrierea mea la 
şcoala medie tehnică de meteorologie recent 
înfiinţată; am absolvit-o în prima promoţie în 1951 
şi conform directivelor în vigoare la acea vreme 
am intrat în programul obligatoriu de cinci ani 
stagiu în producţie corespunzător profilului şcolii 
absolvite. Şi uite aşa, la 15 august am ajuns 
încadrat ca observator la staţia metreorologică 
Titu recent înfiinţată şi ea! După două luni de 
navetă  am reuşit transferul la Centrul 
meteorologic de protecţia navigaţiei aeriene de pe 
aeroportul Băneasa şi uite aşa m-am stabilit 
definitiv pentru aproape 48 de ani în mica şi 
minunata familie a meteorologiei  româneşti! În 
primii cinci ani am mai încercat să-mi realizez visul 
din copilărie, însă tot mulţumită minunatei reforme 
amintită deja concurenţa la medicină devenise 
acerbă – peste 20-25 candidaţi pe un loc şi nişte 
criterii de prioritate drăceşti. În final am absolvit o 
secţie nou înfiinţată de Ştiinţe naturale-Geografie 
a Universităţii C.I.Parhon Bucureşti şi am fost 
promovat meteorolog cu acte în regulă. Acum, 
dacă privesc in urmă, nu ştiu dacă aş fi fost un 
medic bun,  dar pot să afirm că şi meteorologia mi-
a oferit suficiente satisfacţii, gândindu-mă că 
„pacienţii” de care m-am ocupat nu au avut nimic 
de suferit din cauza aptitudinilor mele profesionale

SC: Care sunt cele mai importante realizări 
profesionale?

TR: Mult mai uşor mi-ar fi să rememorez aici 
neîmplinirile profesionale, care sunt mult mai 
numeroase; iniţiative am avut destul de multe şi 
îndrăzneţe. O realizare pe care pot să mi-o atribui 
a fost introducerea în activitatea operativă de 
analiză şi prognoză a ideii de folosire a 
informaţiilor furnizate de sateliţii  meteorologici, 
idee  finalizată prin înfiinţarea în 1970 a 
colectivului de meteorologie spaţială sau „sateliţi” 
şi care, har Domnului!, s-a dezvoltat şi 
modernizat, funcţionând azi ca un adevărat centru 
naţional integrat de nivel european! De evoluţia 
acesteia a fost legată şi evoluţia mea 
profesională, mai ales în reprezentarea şi 
colaborarea la programele Grupei de lucru în 
domeniul meteorologiei cosmice din ţările 
socialiste (CAER). Oricum, pot afirma că trendul 
meu a fost ascendent, urcând în ierarhia  
administrativ-ştiinţifică până la funcţia de şef de 
laborator şi cercetător ştiinţific principal II.
 
SC: Aţi fost primul Preşedinte al Societăţii 
Meteorologice Române. Povestiţi-ne despre 
începuturi (cum s-a înfiinţat, cine a contribuit la 
înfiinţare, ce v-aţi propus, cum aţi fost ales 
preşedinte etc.).

TR: Greu de dat atâtea amănunte; răscolind prin 
praful amintirilor vechi de peste două decenii, îmi 
amintesc de o reuniune de lucru, organizată de 
colegii de la Serviciul meteorologic Bacău  al 
Direcţiei ape Siret care s-a încheiat cu o excursie 
prin frumoasele locuri încărcate de istorie de pe 
valea Trotuşului. În timpul unui popas, parcă în 
parcul staţiunii Tg. Ocna, nu ştiu cine dintre colegi 
a venit cu ideea înfiinţării unei asociaţii 
profesionale care să ne adune – să ne reunifice



Opiniile exprimate aparţin în exclusivitate 
domnului Toma Runcanu.
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(pe vremea aia eram împrăştiaţi pe la diferite 
administraţii hidrologice bazinale care gestionau 
interesele reţelei de staţii  meteorologice, institutul 
mulţumindu-se cu rolul de îndrumător). Ideea a 
prins imediat şi în efervescenţa postrevoluţionară 
determinată de dezgheţul politic din `89  a apărut 
imediat o listă cu peste o sută de adeziuni şi totul 
s-a finalizat la Institut printr-o şedinţă de 
constituire şi numire a unui comitet de conducere 
şi redactare a primului statut de funcţionare; cu 
numirea primului preşedinte  a  fost  o  tevatură 
intreagă  -  iniţial  toţi l-au susţinut pe Dr. Ion 
Drăghici, pe atunci director al institutului, însă 
după refuzul vehement al acestuia şi la 
propunerea lui ca fiind unul dintre iniţiatorii mai 
activi m-am trezit uns „preşedinte al SMR”. Pentru 
început,  lipsa de experienţă şi mijloace au 
estompat entuziasmul iniţial, care cinstit vorbind 
s-a cam dovedit a fi fost un foc  de paie. Pentru 
început câteva obiective modeste şi cu caracter 
general, principalul fiind reunificarea activităţilor 
de meteorologie din teritoriu sub o singură 
administraţie şi înfiinţarea de filiale în Moldova şi 
Ardeal, iniţiativă care a eşuat rapid. Am început 
prin a ne inspira din activitatea şi statutele 
societăţilor similare din Europa şi Statele Unite, 
care aveau destule decenii de existenţă şi 
experienţă în spate. Sper ca de acum, cu o echipă 
tânără, Societatea să răzbată mai uşor şi să-şi 
ocupe locul ce i se cuvine în peisajul pestriţ al 
ONG-urilor naţionale.

SC: Povestiţi-ne despre cele mai importante 
realizări ale SMR din mandatul dvs. de preşedinte

TR: Oricum aş întoarce-o nu cred că pot menţiona 
mai mult de trei-patru. Prima, în ordinea 
importanţei, ar fi includerea societăţii  în familia 
societăţilor europene, realizare la care a contribuit 
din plin şi fostul coleg şi amic Nicuşor Beşleagă; 
dacă memoria nu-mi joacă feste, evenimentul a 
avut loc prin `95-`96 la o reuniune internaţională 
organizată de Meteo France la Toulouse. În primii 
ani după confirmarea primirii, când s-a pus 
problema cotizaţiei am rezolvat-o iniţial prin relaţii 
personale (prin bunăvoinţa unui văr stabilit în 
Germania şi contribuţia lui Nicuşor Beşleagă, care 
pe lângă asta a binevoit să iniţieze şi să suportee 
financiar din pensia lui şi Premiul Beşleagă pentru 
tinerii cercetători).
Aş mai menţiona aici şi declararea ca membri de 
onoare ai SMR ai lui Beşleagă şi a profesorului 
G.O.P. Obasi, la vremea respectivă  Secretar 
general al OMM.
Pot adăuga şi crearea logoului SMR. Realizând că 
imaginea societaţii ce o conduceam va avea de 
câştigat   prin  adăugarea  unei  identităţi  vizuale, 
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. m-am bazat pe entuziasmul şi cunoştinţele în ale 

graficii computerizate şi designului ale mai 
tânărului coleg Dan Zaharia, şi împreună am 
realizat siglal SMR, valabilă şi în ziua de azi.

SC: Ce pasiuni aveţi?

TR: Ca „tânăr octogenar”  în perspectivă ce 
pasiuni să mai am!?! Îmi place să grădinăresc, să 
bricolez, să-mi culeg strugurii şi să-mi pregătesc 
„vinul casei” pentru sărbători. Mi-a plăcut mult să 
călătoresc – pot să mă laud că prin anii `60 am 
făcut cicloturism cu o bicicletă Carpaţi pe rute de 
sute de km. Acum sunt mai sedentar, petrec mult 
timp cu cititul sau recititul cărţilor din bibliotecă şi 
ascult muzică pe alese din discoteca personală.
 
SC: Ce acţiuni ar trebui să întreprindă SMR pentru 
a sprijini activitatea meteorologică din România?

TR: Acţiuni ar fi destule, în primul rând, cu acceptul 
Administraţiei ar trebui statuat preluarea de către 
SMR a unor acţiuni de atestare – certificare – 
autorizare şi instruire în meteorologie (eventual 
prin contractare).  La noi în România sunt foarte  
mulţi care-şi arogă titulatura de meteorologi şi 
prestează activitaţi remuerate consistent! La fel ar 
trebui să se implice în aşa zisele „academii media” 
care furnizează pe bandă rulantă tot felul de 
prompterişti şi reporteri care ne învaţă cum este 
cu temperatura la soare şi la umbră sau ne 
demonstrează cum unele fenomene extreme sunt 
„nemaiîntâlnite”  în România. Cred că şi pentru 
autorizarea sau avizarea unor proiecte de 
construcţii  civile s-ar cuveni implicarea avizării 
sau autorizării  de către SMR, (în felul acesta s-ar 
mai obţine nişte bani din taxe) şi de ce nu 
angajarea în unele contracte ale ANM, şi în final 
analizarea posibilităţilor de organizare de filiale 
ale SMR.
 
SC: Dacă doriţi să spuneţi ceva ce nu v-am 
întrebat...

TR:  Ca orice om consider că nu am spus tot ce ar 
fi fost de zis însă cred că pentru un interviu decent 
este suficient! Ar fi trebuit poate să vorbesc, fie şi 
în treacat, despre cei care mi-au fost mentori şi 
apoi colegi de breaslă, care m-au înţeles şi m-au 
ajutat să parcurg cu fruntea sus cei aproape 48 de 
ani în meteorologia românească. Dacă sunteţi 
amator de taclale vă invit la o cafeluţă sub umbra 
de viţă şi promit să deşert sacul cu amintiri, şi mai 
vesele şi mai triste, că slavă Domnului s-au 
adunat destule în atâţia ani.



Prezentare
Toma Runcanu

Societatea Meteorologică Română - Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 97, 013686 Bucureşti, sector 1,Tel: 021 318 3240/410, , e-mail: societatea.meteo@gmail.com  http://smr.meteoromania.ro

SOCIETATEA 
METEOROLOGICÃ  
ROMÂNÃ

 
BSMR  -  Anul I, Nr. 2 - Iunie 2013

Născut: 15 aprilie 1934, Bucureşti; 

Absolvent al  primei  şcoli  medii tehnice de meteorologie (1951) şi al facultăţii de 
Ştiinţe naturale - geografie din Universitatea Bucureşti (1960). 

Activitate profesională: Angajat în 1951 la IM ca observator la staţia meteoroloogică Titu, 
transferat apoi la Centrul meteorologic de pe Aeroportul Băneasa,  devine  Meteorolog  în  
Serviciul  de Prevedere a Timpului în 1961. În perioada 1962-1964 initiază primele studii 
asupra curentului jet pentru teritoriul României şi primele preocupări privind folosirea datelor 
de la sateliţii meteorologici în analiza şi prognoza vremii. Începând din 1965 organizează 
standurile IM din cadrul expoziţiilor economiei naţionale şi CNST. Bursier OMM în 1970 la 
Meteo France - Centrul de meteorologie spaţială Lannion (Franţa), la întoarcerea în ţară 
constituie primul colectiv de meteorologie satelitară şi elaborează primele nefanalize pe 
baza imaginilor recepţionate în IMH
Parcurge ierarhia administrativă - meteorolog principal, cercetător principal, până la funcţia 
de şef de laborator.  A lucrat în domeniile prognozei pe termen scurt, protecţiei 
meteorologice a navigaţiei aeriene şi metodică meteorologică (sinoptică şi coduri) şi s-a 
pensionat în 1998.

Activitate ştiinţifică: Autor a numeroase studii de meteorologie satelitară, privind folosirea 
datelor analogice, în vizibil şi IR.  A  iniţiat primele acţiuni  de arhivare a imaginilor analogice 
şi primele studii româneşti de climatologie pe baza datelor satelitare pentru Europa şi 
Atlanticul de nord. Coautor al monografiilor: „Izpolzovanie danîh o mezomaştab 
osobenostiah oblacinosti v analize pogodî, Leningrad, Ghidrometeoizdat, 1973", 
„Srednizemnovo ţiclonî v pole oblacinosti, Leningrad, Ghidrometeoizdat, 1975"; Membru în 
Grupa de lucru de meteorologie cosmică din cadrul InterCosmos, şi în Comisia de 
meteorologie aeronautică a OMM. A participat la numeroase reuniuni, simpozioane şi 
congrese în ţară şi străinătate.  Coordonator al Centrului Regional Arad, iniţiator al activităţii 
de meteorologie montană la Centrul Regional Sibiu.

Activitate didactică, lector:  Meteorologie pentru piloţii civili şi militari la Universitatea 
Militară Bobocu şi CIPA-Băneasa;  Meteorologie şi climatologie la Universitatea Româno-
Americană; Meteorologie sinoptică,satelitară şi radar, coduri-cursuri de specializare-
calificare a personalului din reţea.

Afilieri: Membru fondator şi primul Preşedinte al Societăţii Meteorologice Române; 
Membru al Comisiei de Astronomie al Academiei Române, Membru al Asociaţiei Oamenilor 
de Ştiinţă, Membru al Societăţii Meteorologice Europene.



Dat fiind faptul că suntem la solstiţiu şi începe vara astronomică, încep şi căldurile 
estivale şi odată cu ele organismul uman este supus stresului la căldură. Toată lumea 
aşteaptă vara, când încep vacanţele şi concediile, când balneo-turismul, atât cel intern cât 
şi cel internaţional, înregistrează cele mai mari succese financiare.

Evident este un anotimp al ieşirii afară, al practicării curei naturiste, fie organizat în 
staţiuni, fie liber, prin orice mijloace care înlesnesc bucuria reîntoarcerii la natură, de care 
suntem văduviţi un an întreg, în spaţii închise, la lucru, în oraşele cu densitate mare a 
populaţiei, cu stres termic, chimic, fonic accentuat.

Dar  alături de beneficiile sezonului de vară, suntem supuşi şi inconvenientelor 
sale, în primul rând valurilor de căldură, caracteristice climatului temperat continental, mai 
ales la altitudini joase, inconveniente amplificate în ultimele decenii, fie că suntem sau nu 
adepţii dogmei despre încălzirea globală.

Aşadar, care este problema căldurilor de vară?
Teoretic se porneşte de la proprietatea termică a organismului numită homeostazia 

termică, acea proprietate prin care omul îşi menţine temperatura corpului constantă, în 
procesele metabolismului, chiar în limitele largi ale condiţiilor exterioare. Însă omul se 
simte bine, sub aspect termic, între limite relativ înguste. Când un organism uman, relativ 
sănătos, nu pierde şi nu primeşte căldură din mediul exterior. vorbim atunci de zona de 
neutralitate, indiferenţă termică sau confort termic.

Este interesant că limitele confortului termic variază de la ţară la ţară, în funcţie de 
poziţia geografică, deci de climatul local şi de adaptarea locuitorului la acest climat. De 

0pildă cercetătorii dau pentru Anglia limite cuprinse între 14,4 şi 20,6 C, pentru SUA, 
0 020,2...26,7 C, iar pentru ţările tropicale 23,3...29,4 C, la o umezeală relativă de 30-70%.  

0La noi în ţară se consideră că o temperatură în jur de de 25 C, corespunzătoare  zilei de 
vară, este o limită normală de confort termic, iar după unele consideraţii, se poate 

0
considera că valorile de temperatură maxime, cuprinse înte 25-30 C, ultima valoare 
desemnînd ziua tropicală, reflectă un inconfort termic uşor, nesesizabil de către 
persoanele tinere, sănătoase, dar resimţit de unii vârstnici şi de persoane cu diferite 
afecţiuni.  

Trebuie să precizăm că acest confort termic este dependent nu numai de 
temperatura aerului (înregistrată la umbră), ci şi de cantitatea de vapori de apă din 
atmosferă şi de viteza curenţilor de aer, de asemenea de expunerea la soare. Astfel s-a 
născut ideea indicilor bioclimatici, care redau starea reală a organismului uman, în funcţie 
nu numai de temperatură ci şi  de celelalte elemente climatice, aşa numita temperatură 
efectiv-echivalentă (0TEE) (fie după formula Missenard, 1937, fie după nomogramele 
Yaglou - Yakovenko, 1927 etc.) respectiv temperatura efectiv resimţită de organismul 
uman, în anumite condiţii de temperatură, umezeală, vânt. Limitele de confort după 

0această nomogramă sunt 16,8...20,60TEE (aprox.16..25 C)

Biometeorologie
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Întrucât vorbim de stresul de căldură, vom preciza că la o anumită temperatură 
exterioară care este egală sau depăşeşte temperatura corpului uman, organismul resimte 
o stare de inconfort,  întrucât corpul nu mai poate elimina căldura proprie, inconfort cu atât 
mai mare, cu cât umezeala aerului este mai mare şi cu atât mai mult, dacă este calm 
atmosferic. Căldura umedă este mai greu de suportat decât cea uscată, nepermiţînd 
organismului să utilizeze mecanismele de pierdere a căldurii. Din acest punct de vedere, 
indicele ITU, utilizat de ANM, şi recomandat de OMM, în prognoze, în timpul valurilor de 
căldură, este satisfăcător, utilizând cei doi parametri. Totuşi trebuie să ţinem seama şi de 
existenţa unor curenţi de aer, dat fiind faptul că un vânt cu o viteză medie moderată scade 
temperatura efectivă resimţită de organismul uman, scăzând astfel inconfortul prin căldură 
(motiv pentru care mulţi oameni utilizează evantaiul). Sub acest aspect, indicele prezentat 
mai sus nu este reprezentativ, întrucât dacă există şi o dinamică uşoară a aerului, de fapt 
indicele ITU nu sesizează diferenţa. Nu mai vorbim de faptul că valorile de 65 sau 80, care 
despart gradul de confort de starea de alertă, respectiv de starea de disconfort sunt numai 
nişte valori pe care trebuie să le luăm ca atare, unităţi convenţionale, fără o semnificaţie 
biometeorologică. De asemenea vom preciza că starea de alertă (înregistrată la valori sub 

0 0
30 C, şi chiar sub 25 C) este în realitate starea normală din cursul verii, pentru care 
organismul uman, mai ales când este sănătos,  este perfect adaptat. 

Desigur că la soare, deci când folosim un indice care introduce şi radiaţia solară (fie 
directă, fie globală) în ecuaţia temperaturii efectiv resimţită de om, (după nomograma 
Şeleihonski, 1948, sau după formula Blazejkzik, 1984, calculată  pe baza nomogramei 
precedente), valorile confortului se schimbă. După o corelaţie empirică (Teodoreanu, 
1995) se poate aprecia 0TEER (temperatura resimţită la soare) ca fiind mai mare cu 

0
aproximativ 6 C, faţă de 0TEE (temperatura efectiv resimţită la umbră) şi aproximativ 
egală cu temperatura la termometrul uscat 0C la umbră. Vorbim de aproximaţii, întrucât 
aceste valori variază cu zecimi de grad, în funcţie de umezeala relativă şi de viteza 
vântului.

Aşadar, în condiţii de inconfort termic, producţia normală de căldură a organismului, 
numită rata metabolismului bazal (BMR), dependentă de numeroşi factori, printre care: 
suprafaţa corpului, vârstă, activitatea musculară, hrană etc., trebuie să se reducă pentru 
menţinerea bilanţului termic, deci a homeostaziei sale interne. 

Mecanismele de pierdere a căldurii sunt: 1. conducţia (transferul de căldură, în 
contactul pielii cu o suprafaţă mai rece), 2. convecţia (înlocuirea stratului de aer cald şi uşor 
din apropierea pielii, cu un aer mai rece din apropiere), cca. 15% din pierderea totală de 
căldură, 3. radiaţia căldurii, de către suprafaţa corpului, care se comportă  ca un „corp 
negru”, cca. 60% şi 4. evaporaţia apei din piele, prin perspiraţie şi transpiraţie, cca 25%. 

Trebuie să subliniem că transpiraţia este un mijloc eficient şi rapid de coborâre a 
temperaturii pielii, prin evaporare, de aceea se şi recomandă ca în zilele caniculare să bem 
o cantitate sporită de lichide, dar o transpiraţie prea abundentă şi prea îndelungată are 
inconveniente majore : instabilitate circulatorie şi vasomotoare, prin pierdearea de apă, 
apoi pierdere de oligoelemente (în special sare), care toate duc la oboseală şi uneori la 
dezordini ale pielii. Fără să insistăm, vom spune doar că toate acestea au consecinţe în 
starea de sănătate a omului şi explică unele din accidentele produse prin exces termic 
exterior.  

Limita ambianţei temice la care un om intră în hipertermie este variabilă. Ea poate 
0ajunge teoretic chiar la 100 C, într-un aer perfect uscat, dar practic omul nu poate rezista 

prea mult la temperaturi ambientale care depăşesc temperatura corpului său. 
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Cei mai vulnerabili la inconfortul prin căldură sunt sugarii, a căror termoreglare nu este 
încă suficient consolidată, oamenii vârstnici, la care reactivitatea vasculară este încetinită şi 
bolnavii cu diferite afecţiuni, în special cardiovasculare; se pare de asemenea că femeile 
transpiră mai puţin decât bărbaţii la aceeaşi vârstă, iar unele dezordini hormonale în perioada 
de climax, contribuie la  sensibilizarea lor mai accentuată la caniculă. 

Principalele accidente care se pot înregistra în condiţii de caniculă îndelungată, 
determinate de advecţiile de aer cald tropical şi mai ales umed, sunt: 

- Sincopa calorică  exprimată printr-o stare de adinamie (scăderea forţei fizice), 
paliditate, transpiraţie rece, pierderea scurtă a conştienţei, numită lipotimie (leşin), creşterea 
temperaturii corpului, etc. Este o stare relativ benignă, dacă nu se repetă, care se poate 
remedia relativ uşor, prin scoaterea din mediul hipertermic.

- Colapsul caloric: creşterea temperaturii corpului, a frecvenţei cardiace, 
hipertensiune arterială, leşin, transpiraţie abundentă. E o stare care necesită chemarea 
medicului.

- Şocul caloric este o stare gravă, mai ales la copilul mic, cu temperatură de peste 
400C, adinamie, confuzie, convulsii, puls ridicat. Este o urgenţă medicală, în care se începe 
prin scăderea temperaturii corpului (baie, duş rece, comprese), rehidratare etc. Medicul 
trebuie chemat urgent.

- Insolaţie, care se produce prin expunere îndelungată la soare şi care necesită 
transportul de urgenţă la umbră, comprese, chemarea medicului.

Evident că cele mai nefavorabile condiţii de inconfort termic apar în câmpii, în 
depresiuni, în oraşe, în locuri neventilate, în zilele tropicale şi mai ales caniculare (T.max≥

0 035 C), cu nopţi tropicale (T. min.≥20 C), când organismul uman nu are astfel posibilitatea unei 
odihne compensatorii.

Măsurile elementare de supraveghere şi protecţie sunt în general cunoscute din 
mass- media: evitarea expunerii îndelungate la caniculă şi soare, hidratare suficientă, mese 
mai frugale şi lipsite de hidraţi de carbon şi lipide, cu fructe şi legume, răcirea aerului din 
încăperi, umidificarea corpului prin băi, duşuri, reducerea unei activităţi fizice intense, în 
special la persoane puţin antrenate etc.

Morbiditatea şi uneori mortalitatea (mai ales prin epidemii hidrice) creşte în timpul verii 
prin maladii de origină parazitară, deci prin diferite boli digestive: gastrite, enterite, dizenterie; 
se acutizează unele maladii cronice, în special cardiovasculare, creşte numărul crizelor de 
epilepsie şi al manifestărilor bolilor psihiatrice (ca răspuns la radiaţia solară mare), se 
înregistrează un număr sporit de faringite, laringite, ca urmare a ingerării de lichide reci, de 
asemenea creşte numărul deceselor prin înec. 

Să nu încheiem însă în mod pesimist mica noastră incursiune în domeniul 
biometeorologiei anotimpului cald şi să nu uităm că această perioadă din an este cea mai 
favorabilă curei naturiste, prin toate formele de climatoterapie şi anume: aeroterapia, în 
parcuri şi păduri, cura de aer acţionînd asupra reglării termice, asupra circulaţiei sangvine şi 
asupra nutriţiei, helioterapia în spaţiul montan, dar şi în cel de deluros, chiar de câmpie şi 
marin (utilă în special în metabolismul calciului şi nu numai) şi hidroterapia, mai ales la malul 
mării (care acţionează asupra circulaţiei periferice, stimulează metabolismul etc.) dar şi în 
apropierea lacurilor sărate sau dulci sau în preajma râurilor  de munte sau de câmpie. 

Cura naturistă în anotimpul de vară este indicată pentru odihnă, relaxare, refacerea 
organismului, deci pentru profilaxie, dar şi pentru tratament şi recuperare, în diferite afecţiuni.
             Secretul binefacerilor naturii constă în echilibrul cu care le utilizăm, astfel încât 
acestea să nu devină un stres patogen ci, în cel mai bun caz, un stres stimulent.
                                    



Studii ale membrilor SMR
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În timpul iernii 2012-2013 activitatea ciclonică asupra Mării Mediterane a fost semnificativ mai redusă 

decât în sezonul precedent. Totuşi în luna martie două zone depresionare au produs manifestări de 

vreme severă inclusiv pe teritoriul României. Prima (13 – 16 martie) a fost deosebit de activă şi  a dus la 

răcirea accentuată a vremii, în jumătatea vestică a ţării s-au acumulat cantităţi de precipitaţii însemnate, 

iar  a doua (25 – 27 martie) a adus ninsori viscolite în Oltenia şi Muntenia.

1. Caracterizarea sinoptică a perioadei care a precedat formarea ciclonului.

Încă din a doua săptămână a lunii februarie Oscilaţia Arctică a intrat în fază negativă, indicele AO a 

coborât la -3,5 în prima parte a lunii martie. Aceasta înseamnă slăbirea circulaț iei zonale vest-est în 

jurul latitudinii de 55 ⁰ N. În asemenea condiţii componenta meridianală a vortexului emisferic devine 

importantă, se produc invazii de aer arctic şi polar către latitudinile mai mici compensate de pătrunderi 

spre nord a masei de aer tropical. 

În ziua de 9 martie pe partea estică a anticiclonului scandinav masa de aer polar a pătruns asupra 

Finlandei, apoi peste Câmpia Rusă. Aerul rece s-a acumulat treptat în jumătatea nordică a 

continentului, extinzându-se către vest până în zona Arhipelagului Britanic. Temperaturile au scăzut cu 

mult sub mediile multianuale. Pe harta sinoptică suprapusă peste imaginea satelitară din 11. 03. 00 

UTC se observă frontul polar cvasizonal de la nivelul solului care împarte continentul în două.

S-au creat condiţiile ciclogenezei la adăpostul Alpilor: presiune ridicată la nord de lanțul montan din 

cauza prezenţei aerului rece, asupra Golfului Genovei o zonă cu presiune relativ scăzută, apropierea 

dinspre nord-vest a unui talveg în troposfera mijlocie. Situația din 13. 03. 00 UTC: imagine satelitară din 

domeniul infraroşu (IR10.8, EUMETSAT), valori prognozate de ECMWF ale TA 500 hPa (verde), 

temperaturii la 850 hPa (roșu), presiunii reduse la nivelul mării (negru). Talvegul din atitudine este 

localizat în zona cu valori scăzute ale topografiei absolute cu axa pe direcţia NE – SV, așa cum indică 

izohipsele marcate cu verde deschis. 

Evoluţia ciclonului mediteranean din 13 – 16 martie 2013 

şi efectele asupra vremii din România
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Sipos Zoltan - Profesor, Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” Ungheni, (Jud. Mureş)
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Procesul de ciclogeneză rapidă se observă pe imaginea WV6.2 (EUMETSAT) din 13. 03. 12 UTC. În 

domeniul WV (vapori de apă) satelitul recepţionează radiaţia emisă de vaporii de apă din troposfera 

înaltă (aproximativ între 600 şi 300 hPa). Zona întunecată corespunde aerului uscat din troposfera 

superioară din spatele depresiunii în formare de la nivelul solului, caracteristic ciclogenezei. Acest fapt 

este confirmat şi de valorile prognozate ale nivelului (exprimate în hPa şi trasate cu mov) cu vorticitatea 

potenţială 1, o consecinţă a coborârii tropopauzei dinamice.

2. Factorii care au contribuit la adâncirea ciclonului şi traiectoria zonei depresionarea. 

a. Curentul jet se găsea asupra Mării Mediterane cu un jet streak  în regiunea ciclogenezei, iar zona de 

divergenţă asupra Mării Adriatice favorizând mişcările ascendente de la nivelurile inferioare.  Analiza 

ECMWF din 14. 03. 00 UTC: TA 300 hPa, vântul la 300 hPa (circa 9000 m înălţime).
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b. Aerul polar care a pătruns dinspre nord-vest în spatele frontului rece asupra bazinului vestic al Mării 

Mediterane a generat fenomene convective. S-au semnalat averse, căldura latentă de condensare 

eliberată a contrubuit la menţinerea şi amplificarea mişcărilor ascendente. Amploarea invaziei aerului 

rece este demonstrată de intensificările vântului din Franţa predominant din sector N-NV. În jumătatea 

sudică a ţării viteza la rafale a depăşit frecvent 25 m/s, valorile cele mai mari s-au înregistrat pe Valea 

Ronului şi zona litoralului (Mistral). Viteze maxime la rafală înregistrate în intervalul 14. 03. 00 UTC – 15. 

03. 06 UTC, exprimate în m/s:  41 Montpellier, Toulouse / Blagnac; 43 Embrun; 44 Carcassone, 45 

Toulon, Ile Rousse; 47 Nimes / Courbessac, St. Auban sur Durance; 48 Montelimar; 53 Nimes / Garons, 

Pertusato; 54 Cap Cepet; 60 Orange; 61 Carpentres; 66 Perpignan; 67 Salon de Provence, Marseille / 

Marignane; 70 Cap Couronne; 72 Bec de L'Aigle; 85 Cap Bear; 89 Mont Aigoual (alt. 1567 m).

Traiectoria ciclonului până în zona României, evoluţia câmpului presiunii de la nivelul mării şi a 

temperaturii la 925 hPa se pot vedea pe hărţile de analiză ECMWF din 14. 03. 12 UTC (stânga) şi 15. 

03. 00 UTC (dreapta)
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Se prefigura producerea unor fenomene meteorologice periculoase în sud-estul Europei. Ploile au avut 

caracter torenţial pe coasta Adriaticii, cantităţile de precipitaţii acumulate în 24 de ore până în 14. 03. 06 

UTC au fost cele mai mari în Montenegro: 91 mm Niksic, 85 mm Podgorica / Grad, 71 mm Tivat.

Fenomenele periculoase prevăzute de ECMWF pentru intervalul 14. 03. 00 UTC – 15. 03. 00 UTC pe 

baza valorilor EFI prognozate sunt sintetizate pe următoarea hartă. Valorile EFI (Extreme Forecast 

Index) indică gradul de abatere a valorilor parametrilor meteorologici prognoza şi faţă de mediile 

climatologice.

2. Evoluția vremii în România

În data de 14. 03. vântul s-a intensificat în sudul Banatului din sector E-SE (Coşava). Rafalele maxime 

au fost: 21 m/s Moldova Nouă, 24 m/s Oraviţa şi 28 m/s Vrsac (Serbia). Ca urmare a advecţiei de aer 

cald în partea anterioară a depresiunii, vremea a fost deosebit de caldă atât în cursul nopţii cât şi ziua. În 

noaptea de 13 spre 14 martie temperatura nu a scăzut sub  6,8 ⁰C la Sibiu, 7,3 ⁰C în Lugoj şi 8,7 ⁰C la 

Moldova Nouă. Maximele termice cele mai ridicate au fost cele măsurate la Zimnicea şi Turnu 

Măgurele: 19,9 ⁰C, respectiv 20,0 ⁰C. În zonele extracarpatice vântul s-a intensificat predominant din 

sector S, la Sulina s-au atins 20 m/s. 

Centrul depresiunii a traversat ţara pe direcţia SV – NE, în centrul şi nord-vestul ţării presiunea redusă la 

nivelul mării a scăzut sub 985 hPa (981,4 hPa la Cluj-Napoca, 15. 03. 02 UTC). În jumătatea vestică a 

teritoriului ploile au fost abundente, s-au depăşit pe arii extinse 25 mm, izolat 40 mm. Cantităţi 

acumulate în 24 de ora până în 15. 03. 06 UTC la staţiile sinoptice de bază: 30,9 mm Ocna Şugatag, 

30,5 mm Caransebeş, 29,2 mm Arad. Valorile mai mari de 40 mm (ex. Vadu Moţilor 41,5 mm; 

Scărişoara 44,2 mm) din zonele montane au avut ca efect imediat creşteri rapide ale debitelor şi 

nivelurilor pe cursurile superioare ale râurilor. Vremea s-a răcit accentuat începând cu vestul ţării. În 

dimineaţa zilei de 15 martie la staţia meteorologică Şiria (AR) temperatura a scăzut deja la -5,4 ⁰C. 

Maxima zilei s-a înregistrat la Constanţa:
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14,0 ⁰C.  Vântul s-a intensificat, în zonele montane viteza a depăşit 40 m/s, precipitaţiile s-au 

transformat în lapoviţă şi ninsoare începând din regiunile nord-vestice.   

Frontul rece a traversat rapid ţara, în spatele lui nebulozitatea a scăzut semnificativ. Acest lucru se 

poate observa pe imaginea satelitară EUMETSAT din 15. 03. 9.30 UTC, datele de radiosondaj din 15. 

03. 12 UTC de la Bucureşti indică prezenţa unui aer uscat la înălţimi mai mari de 3 km.
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Strat de zăpadă s-a depus în zonele montane şi în regiunile vestice şi nord-vestice, însă aici nu a 

depăşit, în general, 10 cm. Imagine satelitară MODIS Bands 3-6-7 din 16. 03. 09 UTC. Culoarea roşie 

indică prezenţa stratului de zăpadă în zonele lipsite de nebulozitate.

Ca urmare a precipitaţiilor şi parţial a topirii stratului de zăpadă au fost depăşite cotele de atenţie pe mai 

multe râuri din bazinele Someş -Tisa, Crişuri, Banat, Jiu şi la câteva staţii hidrometrice din bazinul 

Mureşţului. Depăşiri ale cotelor de inundaţie s-au produs pe râurile Tur, Crasna, Bega, Bega Veche, 

Moraviţa şi Bârzava. Prezenţa aerului polar şi nebulozitatea redusă au permis scăderea temperaturii în 

cursul nopţilor următoare sub limita gerului local în centrul şi nordul ţării. Astfel în zilele de 16, 17 şi 18 

martie s-au înregistrat următoare temperaturi minime la 3 staţii reprezentative din aceste zone: 

Miercurea Ciuc  -7,6 ⁰C, -12,3 ⁰C, -12,5 ⁰C; Joseni -8,4 ⁰C, -12,7 ⁰C,  -12,2 ⁰C; Topliţa -8,1 ⁰C, -13,4 ⁰C, -

13,3 ⁰C; Târgu Lăpuş -13,6 ⁰C, -17,6 ⁰C, -13,7 ⁰C.
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Proiectul 

CLIMHYDEX “Changes in climate extremes and 
associated impact in hydrological events in Romania”

Director de proiect: Dr. Aristiţa Busuioc

Proiectul CLIMHYDEX (Schimbări în extremele climatice şi impactul asociat în 
evenimentele hidrologice din România) este un proiect de cercetare exploratorie 
complexa (PCCE) finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţamântului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) pe perioada 2012-2015 (cod 
PNII-ID-2011-2-0073), contract nr. 5/2012.05.11). Proiectul cuprinde trei parteneri 
(Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Hidrologie şi 
Gospodărirea Apelor, Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti) şi este 
coordonat de Administraţia Natională de Meteorologie (ANM) prin directorul de 
proiect Dr. Arisţita Busuioc. Bugetul proiectului pe întreaga perioadă este de 5.996.958 
lei, din care bugetul alocat ANM este de 3.220.991 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în perfecţionarea cunoştinţelor ştiintifice privind 
înţelegerea mecanismelor complexe care controlează variabilitatea celor mai importante 
extreme climatice care apar în România la diferite scări temporale, estimarea 
incertitudinei asociată proiecţiei schimbării în regimul acestora într-un viitor climat 
perturbat şi cuantificarea impactului schimbării climei asupra regimului hidrologic, cu 
referire specială la evenimentele extreme. Pentru atingerea acestui obiectiv general se 
realizează următoarele obiective specifice:

· Identificarea principalelor caracteistici de variabilitate (tendinţe generale, salturi în 
medie, regiuni omogene de variabilitate) observate la o paletă largă de extreme 
climatice înregistrate pe teritoriul României care au, în principal, legatură cu 
extremele hidrologice; 

· Studiul, în detaliu, a mecanismelor la scara mare/regională care controlează 
variabilitatea extremelor climatice  din Romania, la diferite scări temporale (câteva 
ore pană la anotimp);

· Dezvoltarea unor modele statistice de downscaling pentru estimarea extremelor 
climatice locale şi a diferitilor parametri utilizaţi în modelele hidrologice, din 
variabile climatice la scara mare/regională simulate de modelele climatice globale 
/regionale;

· Estimarea viitoarelor schimbări în regimul diferiţilor parametri climatici (inclusiv 
extremele climatice) şi incertitudinea asociată acestora;

· Dezvoltarea unor modele hidrologice îmbunatăţite pentru bazine hidrologice pilot 
la diferite scări spaţio-temporale;

· Estimarea viitoarelor schimbări în extremele hidrologice selectate şi incertitudinile 
asociate acestora;

· Cuantificarea vulnerabilităţii resurselor de apă la schimbarea climei şi stabilirea 
măsurilor de adaptare necesare în bazinele pilot selectate.
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Proiectul 

CLIMHYDEX “Changes in climate extremes and 

associated impact in hydrological events in Romania”

                                             (2)

Pentru atingerea obiectivelor propuse, proiectul CLIMHYDEX reuneşte, într-o cercetare 
interdisciplinara (pentru prima dată la un asemenea nivel), cercetători cu expertize 
diferite (teledetecţie,  observaţii meteorologice/agrometeteorologice/hidrologice locale, 
modelare climatică şi hidrologică,  aspecte teoretice ale sistemului climatic şi validarea 
modelelor climatice globale/regionale). Sunt abordate tehnici de modelare avansată, 
utilizarea unor seturi de date de rezoluţie fină/foarte fină şi a unui număr mare de indici 
care descriu extremele climatice (peste 20). Vor fi produse, pentru prima dată în 
România, seturi noi de date, de rezoluţie foarte fină atât spaţială cât şi temporală, prin 
integrarea datelor observate la staţiile meteorologice cu produse satelitare şi radar, 
folosind tehnici avansate de prelucrare (ex. GIS). Astfel, vor fi produse date privind 
cantităţile de precipitaţii la interval de 10 minute şi rezoluţie spaţiala 1km x 1km, pe ultimii 
7 ani, pentru bazinele hidrologice selectate, prin prelucrarea informaţiilor radar 
disponibile; vor fi generate date de tip grid (rezolutie spatiala 1km x 1km) referitoare la 
media temperaturii aerului şi cantitatea de precipitaţii la interval de 6 ore, perioada 1961-
2010, pe întreg teritoriul României, folosind tehnici de interpolare GIS. Aceste date vor fi 
utilizate ca intrări în modelele hidrologice şi vor contribui la creşterea performanţei 
acestora în simularea evenimentelor hidrologice extreme; de asemenea, vor permite 
construirea unor modele statistice de downscaling la scară spaţio-temporală fina, utile în 
realizarea scenariilor climatice locale cât şi validarea modelelor climatice regionale de 
diferite rezoluţii spaţiale.

Proiectul CLIMHYDEX va adresa provocarea majoră în managementul impactului 
schimbării climei asupra extremelor hidrologice la scara bazinelor, prin îmbunătaţirea 
cunoştinţelor privind procesele la scara mică/sub-bazin, pentru a găsi soluţii privind 
cuantificarea acestora, pe de o parte, şi de a testa capacitatea modelelor hidrologice de a 
reprezenta procesele dominante de scurgere, pe de altă parte. Aceasta reprezintă o 
noutate în proiectul CLIMHYDEX şi se va realiza prin experimenţe la scară mica a 
bazinelor reprezentative, pentru a îmbunatăţi modelarea şi descrierea indicilor asociaţi 
extremelor hidrologice şi de a furniza măsuri de adaptare.

Incertitudinile asociate schimbărilor în extremele climatice din România pentru doua 
perioade viitoare (2021-2050, 2071-2100) vor fi pentru prima data adresate în acest 
proiect, prin proiectarea scenariilor schimbării climei în condiţiile diferitelor scenarii de 
emisie IPCC obţinute din diferite modele climatice globale (GCMs) actuale, utilizarea a 
patru tipuri de modele statistice de downscaling dezvoltate în acest proiect, combinate cu 
rezultatele obţinute direct din simulările diferitelor modele climatice regionale (RCMs).  
Vor fi analizate  diferite tipuri de incertitudini:  incertitudini legate de scenariul de emisie a 
gazelor cu efect de seră, incertitudini legate de GCM-urile utilizate în cuplajul cu RCM-
urile şi modelele statistice de downscaling, cât şi incertitudini legate de tipul de 
downscaling (dinamic sau statistic). În acest proiect se vor utiliza GCM-urile si RCM-urile 
elaborate în proiectul ENSEMBLES (http://ensemblesrt3.dmi.dk/). La scara celor două 
bazine hidrologice selectate, se va dezvolta un model stochastic condiţionat pentru 
generarea cantităţilor de precipitaţii la 6 ore, în puncte de grilă la rezoluţia spaţială de 1km 
x1 km, ceea ce constituie o noutate pentru România.
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Obiectivul principal al CC-WARE este dezvoltarea unei strategii transnaţionale integrate 
pentru protecţia resurselor de apă şi reducerea vulnerabilităţii acestora ca fundament 
pentru implementarea planurilor de acţiune la nivel naţional şi regional. Se vor identifica 
metodologiile posibile pentru transferul strategiilor transnaţionale rezultate în urma 
proiectului la nivel naţional, către structurile specializate, astfel încât rezultatele 
proiectului CC-WARE să fie utilizabile pe termen cât mai lung. De asemenea, activităţile 
naţionale pentru reducerea vulnerabilităţii resurselor de apă vor fi promovate şi 
transferate la nivel regional. Vor fi definiţi indicatori de vulnerabilitate reprezentativi pentru 
Sud-Estul Europei, în condiţiile socio-economice specifice şi in perspectiva schimbărilor 
climatice din secolul XXI.

Proiectul 

SEE Mitigating Vulnerability of Water Resources under 
Climate Change (CC-WARE)

Director de proiect: Dr. Sorin Cheval

Participanţii la cea de-a 3-a întalnire din cadrul proiectului CC-WARE, 
Salonic, 4-6 iunie 2013
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Proiectul se desfaşoară in perioada 2012-2014 şi este coordonat de Ministerul Federal de 
Agricultură, Silvicultura, Mediu si Gospodărirea Apei din Austria. Administraţia Naţională 
de Meteorologie este singurul din cei 13 parteneri ai proiectului cu expertiză in domeniul 
meteorologie-climatologie şi participă la 5 grupuri de lucru, contribuind din plin la 
realizarea obiectivelor generale ale proiectului. Principalele activităţi pe care ANM le 
desfasoară în cadrul proiectului se referă la:

Alte detalii privind proiectul CC-WARE pot fi găsite la adresele:
http://www.meteoromania.ro/anm/?page_id=2485

http://www.ccware.eu

Identificarea indicatorilor climatici reprezentativi pentru evaluarea 
vulnerabilităţii resurselor de apă şi delimitarea unor areale omogene climatic 
la scară regională

Participarea la cartografierea integrata a vulnerabilităţii regiunii

Descrierea indicatorilor agroclimatici reprezentativi pentru caracterizarea 
impactului evenimentelor meteorologice extreme asupra agriculturii

Estimarea influenţei şi impactului schimbărilor climatice asupra agriculturii şi 
identificarea opţiunilor de adaptare

Analiza consumului eficient de apă în agricultură

Diseminarea rezultatelor proiectului

http://www.meteoromania.ro/anm/?page_id=2485
http://www.ccware.eu


Societatea Meteorologică Română - Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 97, 013686 Bucureşti, sector 1,Tel: 021 318 3240/410, , e-mail: societatea.meteo@gmail.com  http://smr.meteoromania.ro

Al doilea an în care structura anului şcolar din învăţământul preuniversitar prevede săptămâna „Şcoala 

altfel”, redenumit „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, a dat ocazia desfăşurării unei activităţi legate de 

meteorologie. Grupul de elevi care deja anul trecut a făcut cunoştinţă cu modul în care se fac 

observaţiile şi măsurătorile la o staţie meteorologică, a participat la o dezbatere teoretică urmată de 

aplicaţii practice cu două teme: fenomene meteorologice periculoase, respectiv transmiterea 

informaţiilor provenite de la o staț ie sinoptică.

Creşterea frecvenţei fenomenelor extreme ale căror efecte sunt deseori amplificate de factorul uman 

(defrişări de păduri, amplasarea locuinţelor în zone cu risc mare), dar şi oportunităţile oferite de noile 

tehnologii de transmitere a informaţiilor impun dobândirea unor cunoştinţe legate de acestea încă din 

învăţământul gimnazial. 

Elevii trebuie să conştientizeze următoarele:

- În majoritatea cazurilor fenomenele periculoase sunt prognozate în timp util, lipsa accesării acestora 

dă impresia greşită că apar „din senin”.

- Este recomandat ca prognozele să fie obţinute direct de pe site-urile serviciilor meteorologice, 

deoarece de  multe ori averizările nu ajung la populaţie prin intermediul autorităţilor locale din cauza 

unui comportament iresponsabil, sau pot fi distorsionate de mass-media.

- Există măsuri de protecţie şi de reducere a efectelor care pot fi luate la nivel individual sau de grup 

înainte să se aştepte ajutorul altora.

Au fost enumerate fenomenele meteorologice periculoase care sunt posibile pe teritoriul României şi 

prezentate recomandări pentru cazul în care acestea sunt prognozate, riscurile şi comportamentul cel 

mai adecvat în timpul producerii lor. Accentul s-a pus pe manifestările periculoase ale vremii care sunt 

mai frecvente în zona centrală a Transilvaniei. Elevii au primit tabelul conţinând codurile de culori 

folosite pentru atenţionări / averizări şi pragurile aproximative la care se emit. De asemenea au vizitat 

site-urile pe care se postează atenţionări şi avertizări şi cele de pe care se pot obţine informaţii despre 

cantităţile de precipitaţii acumulate, grosimea stratului de zăpadă, viteza vântului la rafală, buletine 

hidrologice şi mesaje TAF decodificate pentru aeroportul situat chiar în localitate. 

“Şcoala altfel” în judeţul Mureş

Şcoala altfel

Sipos Zoltan

Profesor de informatică 

Şcoala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni (jud. Mureş)

BSMR  -  Anul I, Nr. 2 - Iunie 2013
SOCIETATEA 
METEOROLOGICÃ  
ROMÂNÃ

 



Societatea Meteorologică Română - Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 97, 013686 Bucureşti, sector 1,Tel: 021 318 3240/410, , e-mail: societatea.meteo@gmail.com  http://smr.meteoromania.ro

Am lăsat pentru finalul primei părţi discutarea pericolului reprezentat de descărcările electrice pentru 

cei aflaţi în aer liber în excursii, sau cei care efectuează lucrări agricole. Pe lângă recomandările pentru 

asemenea situaţii şi reamintirea greşelilor care pot avea consecinţe grave, s-au vizualizat hărţile 

Blitzortung cu  localizarea fulgerelor,  nu foarte precise, având totuşi avantajul că sunt accesibile liber 

aşa cum ar fi normal să fie acele produse meteorologice care servesc protecţia vieţii şi a bunurilor.

Partea a doua a avut mai mult caracter practic. Având deja cunoştinţe despre observaţiile făcute la 

staţiile meteorologice, elevii împărţiţi în grupe, au realizat secţiunea 0 şi 1 a unui mesaj SYNOP. 

Reducerea presiunii la nivelul mării s-a realizat cu un fişier Excel folosit şi pentru calcularea valorii ITU, 

modul de calcul al indicelui de răcire nu am reuşit să obţinem. Codificarea norilor s-a făcut cu ajutorul 

unui atlas de nori şi de fenomene meteorologice (120 de pagini) ilustrată cu poze descărcate de pe 

internet şi care cuprinde atât clasificarea norilor după gen, specie, varietate, partularităţi suplimentare 

cât şi codificarea norilor şi fenomenelor din momentul observaţiei în mesajele SYNOP. 
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“Şcoala altfel” 

              la Administraţia Naţională de Meteorologie
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În perioada 1-5 aprilie 2013, programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, cunoscut şi sub 

denumirea “Şcoala altfel”, a fost cadrul în care peste 20 de grupuri de elevi au vizitat 

sediul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, având ocazia să primească explicaţii 

privind realizarea prognozelor meteorologice. În cadrul acestor acţiuni, elevii au fost 

conduşi la Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică şi la staţia meteorologică 

Bucureşti-Băneasa. Dr. Florinela Georgescu (Foto 1) şi Dr. Gabriela Băncilă (Foto 2) s-au 

numărat printre meteorologii care au fost alături de vizitatori, oferind informaţii apreciate 

de elevii participanţi ca fiind foarte interesante.
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Florinela Georgescu oferind explicaţii
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“Şcoala altfel” 

              la Administraţia Naţională de Meteorologie (2)

Gabriela Băncilă explică elevilor cum se realizează prognoza meteo

Meteorologii de la Laboratorul de metodică şi coordonarea rețelei meteorologice 
au făcut mai multe expuneri la Staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa evidenţiind 
următoarele aspecte: un scurt istoric al meteorologiei, înfiinţarea şi rolul 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale, utilitatea şi importanţa în plan economic şi 
social şi aplicaţiile activităţii de meteorologie, funcţiile şi structura reţelei 
meteorologice naţionale, fluxurile de date meteorologice naţionale şi 
internaţionale, metodele de măsurare, observare şi calculare a parametrilor 
meteorologici, utilizarea staţiilor automate şi programele folosite pentru 
extragerea, prelucrarea, validarea, vizualizarea, stocarea şi transmiterea datelor 
meteorologice
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“Şcoala altfel” 

              la Administraţia Naţională de Meteorologie (3)

Grup de elevi de la Liceul „Sfântul Apostol Andrei” din Ploieşti, însoţiţi de doamna 

profesor Daniela Varvaruc, în vizită la Administraţia Naţională de Meteorologie cu 

ocazia săptămânii “Şcoala altfel” 2013
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Eloquent Science
David M. Schultz, 2010, p. 400, University of Chicago Press, ISBN 978-1878220912

Comunicarea este o componentă esențială nu numai în activitatea de cercetare, dar și activitatea 
de zi cu zi a meteorologilor previzioniști. Fie că este vorba de prezentarea rezultatelor unei cercetări 
știițifice prin intermediul articolelor sau prezentărilor în cadrul conferințelor, fie că este vorba de 

1comunicarea  prognozelor către beneficiari și mass-media, "Eloquent Science"  de David M. 
2Schultz , acoperă toate aceste aspecte într-un singur volum.  În "Eloquent Science", David M. 

Schultz profesor de meteorologie dinamică la Universitatea din Manchester și Editor Șef pentru 
"Monthly Weather Review", demonstrează cum fiecare dintre noi putem comunica cu mai multă 
claritate și stil prin publicații sau de la podium. În prima parte a cărții ("Writing and publishing 
scientific research papers") este discutat în detaliu procesul de elaborare a articolelor știițifice, iar   
ultima parte ("Preparing and delivering scientific presentations") este didicată prezentările orale și 
posterelor știițifice. Nu cred că există în acest moment o altă carte care să descrie mai bine și în 
termeni practici întregul proces de publicare a unui articol știițific - de la elaborarea primului 
manuscris (Capitolul 4 - "The structure of a scientific paper"), la coerența paragrafelor și frazelor 
(Capitolul 8 - "Constructing effective paragraphs" și  Capitolul 9 - "Constructiv effective sentences"), 
de la prezentarea datelor prin intermediul figurilor și tabelelor  (Capitolul 11 - "Figures, tables and 
equations"), la structurarea referințelor (Capitolul 12 - "Citations and  references"), și până la 
manuscrisul final (Capitolul 13 - "Editing and finishing up"). Două capitole sunt din  punctul meu de 
vedere imporante atât pentru cercetători cât și pentru meteorologii previzioniști - Capitolul 16  
("Guidance for english as a second language authors and their coauthors") care conține soluții la 
probleleme pe care  le pot întâlnii autorii care nu sunt  vorbitori nativi ai limbii engleze, și Capitolul 
18 ("Methods and approches to writing fo the atmospheric sciences") în care sunt discutate diferite 

3moduri de abordare a cercetării în știițele atmosferice, printre care și elaborarea studiilor de caz . 
Recomand "Eloquent Science" tuturor celor care sunt  la început de carieră și vor să publice 
rezultatele cercetărilor sau vor să prezinte un studiu de caz, dar și celor care au mai multă 
experiență în cercetare și prognoză și care vor să comunice elocvent.

__________________________________________
1)  este pagina web dedicate acestei cărți.
2) Mai multe informații despre autor la : .
3) Pentru mai multe informatii despre elaborarea studiilor de caz vezi: Schultz, M. D., 2010: How to research and write effective case 

studies in meteorology. Electronic Journal of Severe Storms Meteorology, 5. Articolul este disponibil online la: 

 

http://eloquentscience.com/

http://weather.seaes.manchester.ac.uk/schultz/

http://www.ejssm.org/ojs/index.php/ejssm/article/view/66/55

Bogdan Antonescu

Centre for Atmospheric Science
School of Earth, Atmospheric and Environmental Sciences
The University of Manchester, Uk 



Dictionar meteorologic,

B
Bar

Barometru 

Barograf

Baroclinicitate 

Briză 

Brumă (

Burniţă 

 (en. bar, fr. bar, sp. bar)
Unitate de măsură a presiunii. 1 bar = 100 kPa (N/m2) = 750.06 mmHg

(en. barometer, fr. baromètre, sp. barómetro)
Instrument destinat măsurării presiunii atmosferice. În general barometrele sînt 
construite pe principiul variaţiei înălţimii unei coloane de mercur sau pe principiul 
deformării unei capsule aneroide odată cu variaṭia presiunii atmosferice. 

 (en. barograph, fr. barographe, sp. barógrafo)
Barometru   echipat   cu   un   dispozitiv   de   ȋnregistrare   continuă   a  presiunii 
atmosferice. 

(en. baroclinicity, fr. baroclinicité, sp. baroclinicidad)

Stare a atmosferei ȋn care suprafeṭele de presiune constantă se intersectează

cu suprafeṭele de temperatura constantă sau de densitate constantă.

(en. breeze, fr. brise, sp. brisa)
Vȃnt moderat format de circulaţia locală a aerului cu perioadă diurnă, cauzată de 
neomogenităţile suprafeţei subiacente, care determină o încălzire diferenţiată a 
straturilor inferioare ale troposferei. Datorită gradientului baric care ia naştere, se 
stabileşte mişcarea aerului în apropierea solului de la zona rece spre cea caldă, 
iar la înalţime în sens contrar. Brizele sînt evidente mai ales în zona de litoral, a 
lacurilor, a marilor fluvii dar ṣi pe versanṭii munṭilor ȋntre vȃrf ṣi baza muntelui.

en. rime, fr. givre, sp. cencellada blanca)
Depunere de gheaţă cu aspect cristalin, sub forma de coajă, de ace, de pene sau 
de evantai. Acest hidrometeor se formează ȋn general prin ȋngheṭarea picăturilor 
de ceaṭă sau de nori pe obiecte solide a căror suprafaṭă este la o temperatură 

0sub 0 C sau uṣor peste aceasta. 

(en. drizzle, fr. bruine, sp. llovizna)
Precipitaţii atmosferice sub formă de picături foarte mici de apă (cu diametrul mai 
mic de 0.5 mm) care cad din norii formaţi în interiorul maselor de aer, de obicei 
nori Stratus, mai rar Stratocumulus şi chiar din ceaţă. Picaturile de burniţă sînt 
foarte dese şi cad foarte lent, încît par a fi suspendate în aer

realizat de Dr. Constanţa Boroneanţ
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Conferinte si 
              evenimente internationale,
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u 17 – 20 septembrie 2013, Bergün, Elveția: Changes in alpine and arctic flora 
under climate change 1st conference: International Tundra Experiment 
ITEX

u

18-20 noiembrie 2013, Lisabona, Portugalia: 6th ACRE (Atmospheric 
Circulation Reconstructions over the Earth) Workshop

februarie

27 – 28 iunie 2014, Reykjavik, Islanda: Sixth International Conference on 
Climate Change

4–7 noiembrie 2013, Bruxelles, Belgia: International Conference on  
Regional Climate – CORDEX

u

u 12 – 17 ianuarie 2014, Queenstown, Noua Zeelandă: The Fifth General 
Assembly of SPARC: Stratospheric Processes And their Role in Climate

u 2 – 6  2014, Atlanta, Georgia: 

u

http://www.wsl.ch/alpine-arctic-flora/itex/index_EN

http://cordex2013.wcrp-climate.org/index.shtml

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWV0LWFjcmUub3J
nfGFjcmV8Z3g6MmY2ZTljODQ2ZWY2YTFj

http://www.sparc2014.org/

h t t p : / / a n n u a l . a m e t s o c . o r g / 2 0 1 4 / i n d e x . c f m / p r o g r a m s - a n d -
events/conferences-and-symposia/26th-conference-on-climate-variability-
and-change/

http://on-climate.com/2014-conference/2014-call-for-papers

26th Conference on Climate 
Variability and Change



Secretariat:
c/o Administraţia Naţională de Meteorologie

Şos. Bucureşti Ploieşti Nr. 97 
Cod 013686 BUCURESTI ROMANIA

Tel.: 021 3183240 int. 410, Fax: 021 3167762
e-mail: societatea.meteo@gmail.com
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