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Elementele meteorologice care caracterizează vremea 

 

 
Temperatura aerului 
 
 
Umiditatea aerului depinde de cantitatea de vapori de apă din aer. Când 
în timpul iernii umiditatea aerului este ridicată, senzația de frig este mult 
mai intens resimțită, iar vara, atunci când umiditatea aerului este 
ridicată, aerul devine înăbușitor. 
 
Norii sunt o masă de picături mici de apă și/sau cristale de gheață din 
atmosferă. 
 
Precipitațiile - se deosebesc precipitații care se formează din nori (ploaia, 
zăpada, lapovița, măzărichea, grindina) și precipitații care se formează la 
suprafața pământului pe diverse obiecte (roua, bruma, chiciura, poleiul). 
 
 
Vizibilitatea este distanța limită dincolo de care obiectul observat se 
confundă cu fundalul și devine invizibil. 
 
 
Ceața este o aglomerare de picături de apă, aflate în suspensie în 
atmosfera inferioară, în imediata apropiere a solului. 
 
 
Presiunea atmosferică presiunea creată de greutatea aerului. 
 
 
Vântul este mișcarea orizontală a aerului, care este cauzată de diferența 
de presiune atmosferică. 
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1. Introducere. Istoricul climatologiei și climatoterapiei 
 
Clima din diferite părți ale globului este diferită. 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii de știință au 
împărțit Pământul în zone climatice, în funcție de 
înălțimea Soarelui deasupra orizontului și a lungimii 
zilei. Însuși cuvântul „climă” în traducere din greacă 
înseamnă „înclinarea Soarelui”. Într-adevăr, diferențele 
climatice de pe planeta noastră se datorează, în primul 
rând, faptului că radiația solară este distribuită 
neuniform pe toată suprafața Pământului.  

De asemenea, o influență mare asupra diferențelor 
climatice o are proximitatea mării, circulația atmosferică, regimul precipitațiilor și alți 
așa-numiți „factori de formare a climei”. Aceștia, la rândul lor sunt dependenți de 
condițiile geografice, cum ar fi latitudinea geografică și altitudinea - înălțimea deasupra 
nivelului mării. 

Istoria societăţii umane arată că omul a fost într-o permanentă relație și la început, 
mai mult dependență cu clima sau vremea și a căutat întotdeauna să profite de condiţiile 
climatice favorabile ale unei regiuni, de multe ori să invoce asemenea condiții şi, 
totodată, să creeze, atunci când dezvoltarea tehnologică a permis, astfel de condiţii 
favorabile pentru adăposturi, aşezări, culturi agricole etc.  

Deoarece ştiinţa climatologiei derivă din meteorologie (denumire dată tot de grecii 
antici, cuvântul meteoros sau meteoron însemnând ceva de sus, ridicat la cer, fenomene 
şi corpuri cereşti), şi toate studiile climatice presupun folosirea datelor provenite din 
observaţiile meteorologice sistematice, prin urmare, un istoric al cercetărilor 
climatologice nu poate fi delimitat de începuturile şi progresele realizate de omenire în 
domeniul meteorologiei. 

Interesul pentru aspectul, evoluţia şi efectele pozitive sau negative ale vremii, de 
care depindea însăşi viaţa primilor oameni de pe Pământ, ca şi a celorlalte vieţuitoare, 
datează încă din perioada preistorică. Primele conexiuni între aspectele vremii şi 
sănătatea omului au început să fie consemnate în scris din timpul culturii antice greceşti. 
Se știa, de pildă că soarele întărește oasele, că unele boli sunt legate de schimbarea 
vremii, că iarna oamenii răcesc mai ușor, în timp ce vara predomină bolile de stomac că 
bolnavii de plămâni se simt bine la munte, etc. 

În Grecia antică, locul de origine şi dezvoltare ale întregii civilazaţii europene, 
marii filozofi ai diferitelor perioade au avut preocupări şi în domeniul meteorologiei, 
încercând să stabilească anumite relaţii între mişcarea vântului, formarea norilor şi 
producerea fenomenelor electrice în atmosferă. Au fost construite chiar unele 
instrumente pentru determinarea direcţiei şi intensităţii vântului.  

Dintre învăţaţii lumii antice greceşti îi vom aminti pe: Herodot (484-425 î.Hr.), cu 
primele însemnări de mare fineţe asupra unor fenomene atmosferice observate în timpul 
călătoriilor sale geografice, descriind, printre altele, clima Sciţiei, din care făcea parte şi 
Dobrogea (despre clima acestei provincii au rămas informaţii şi din scrierile poetului 
latin Ovidiu, exilat între anii 9 şi 17 d. Hr.), Platon (427-347 î. Hr.), Aristotel (384-322 
î. Hr.), autorul primului tratat de meteorologie, în care a încercat explicarea cauzelor 
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diferitelor fenomene meteorologice şi hidrologice, ca o consecinţă a primelor (circuitul 
apei în natură şi bilanţul hidric al Terrei), Seneca (4 î. Hr. - 65 d. Hr.), Ptolemeu (90-168 
d. Hr.), care era convins că fenomenul de reflexie al atmosferei se datora învelişului 
gazos al planetei.  

În antichitatea greacă, se cunoştea faptul că, în funcţie de înclinarea unghiului de 
incidenţă al razelor solare cu suprafaţa terestră, se formează principalele zone de climă, 
iar învăţatul Empedocle a stabilit încă din secolul V î. Hr. relaţia dintre atmosferă, 
radiaţia solară, suprafaţa Pământului, prezenţa suprafeţelor acvatice şi a apei din 
atmosferă, considerând că cele patru elemente de bază: aerul, apa, focul şi pământul 
sunt la originea climatelor: cald, rece, umed şi uscat.  

Din China antică s-au păstrat primele descrieri climatice (sec. XI î. Hr.). 
În evul mediu, în perioada marilor descoperiri geografice, o importantă contribuţie 

la cunoaşterea fenomenelor atmosferice au avut-o temerarii navigatori, care s-au 
confruntat şi au descris vânturi importante ca alizeele şi musonii, dar şi furtunile 
tropicale şi alte fenomene atmosferice deosebite. 

Sfîrşitul secolului al XVI-lea şi secolul al XVII-lea reprezintă epoca premergătoare 
dezvoltării meteorologiei instrumentale. Putem menționa construirea primelor 
instrumente: termometrul (Galileo Galilei, 1597), barometrul cu mercur (Torricelli, 
1643), barometrul aneroid (Hooke, 1673), scara termometrică (Huygens, 1665) cu cele 
două puncte de reper – temperatura de îngheţ şi cea de fierbere a apei, higrometrul cu fir 
de păr (Saussure, 1783), anemometrul (Woltzmann, 1790), psihrometrul (R. August), 
pirheliometrul (H. Poillet) - sunt numai câteva exemple mai importante. 

Folosirea acestor instrumente a permis obţinerea unor determinări concrete ale 
valorilor elementelor meteorologice, utilizate de fizicieni în elaborarea unor legi care au 
constituit fundamentul teoretic al cercetărilor ulterioare de climatologie.  

Tot în secolul al XVII-lea, în anul 1648, fizicianul francez Pascal a demonstrat 
matematic greutatea aerului şi scăderea presiunii cu altitudinea, punând bazele 
hidrostaticii aerului atmosferic.  

Către sfârşitul aceluiaşi secol, astronomul englez Halley îşi publica teoria lui 
asupra formării şi permanenţei alizeelor şi musonilor, vânturi dominante din zonele 
intertropicale, aparţinând marii circulaţii atmosferice a globului, generatoare de tipuri de 
climă şi climate specifice.  

În 1735, acelaşi autor îşi prezenta teoria asupra relaţiei dintre permanenţa, direcţia 
şi intensitatea acestor vânturi şi mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul propriei axe, 
evidenţiind devierea alizeelor de la direcţia iniţială nord-sud şi sud-nord, în cadrul celor 
două emisfere ale globului, la cea reală, nord-est-sud-vest şi sud-est-nord-vest, datorată 
permanentei mişcări de rotaţie a planetei în jurul axei polilor. Din acest punct de vedere, 
el poate fi considerat precursor al ştiinţei climatologiei.  

În aproximativ aceeaşi perioadă (1750), Benjamin Franklin îşi făcea publică 
celebra descoperire legată de electricitatea atmosferei, iar Lavoisier şi Dalton, asupra 
naturii, stării fizice şi compoziţiei chimice a aerului. 

Secolul al XVIII-lea a marcat şi alte momente de referinţă în istoria meteorologiei: 
stabilirea scărilor termometrice ale fizicianului german Fahrenheit, în anul 1724, 
utilizată şi în prezent în ţările anglo-saxone, fizicianului francez Reaumur, în anul 1730, 
şi a suedezului Celsius, în 1742, folosită larg în toată lumea.  
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În anul 1778, la Baden, în Germania, s-a înfiinţat primul institut meteorologic din 
lume, iar în anul 1780, se înfiinţează prima societate meteorologică, „Societatea 
Meteorologică Palatină”, care îşi avea sediul la Manheim – Germania, în cadrul căreia 
funcţiona o reţea de 39 de staţii de observaţii amplasate atât în Europa, cât şi în Statele 
Unite ale Americii, precursoare ale Organizaţiei Meteorologice Internaţionale (1873) şi 
ale Organizaţiei Meteorologice Mondiale (23 martie,1951), ca organizaţie specializată a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu 179 de state membre în anul 1996, printre care şi 
România (din 1878, printre primele 10 state fondatoare ale primei organizaţii 
internaţionale), care coordonezează întreaga activitate meteorologică internaţională şi 
elaborează normele de efectuare a tuturor observaţiilor meteorologice din lume. 

Prima hartă sinoptică a fost realizată în Germania, la Leipzig, de către 
matematicianul H.V. Brandes, iar în Statele Unite ale Americii, aproximativ în aceeaşi 
perioadă, Redfield întocmea o serie de hărţi cu traiectoriile şi sensul de mişcare ale 
aerului în cicloni. Înscrierea elementelor meteorologice pe hărţi se făcea cu multă 
întârziere, după efectuarea observaţiilor, hărţile respective putând fi utilizate numai în 
activitatea de diagnoză. Inventarea telegrafului de către S. Morse, în anul 1843, a permis 
elaborarea primelor prognoze şi avertizări de furtună, punându-se astfel bazele 
meteorologiei sinoptice.  

În anul 1853, în Belgia, a avut loc prima Conferinţă internaţională de 
meteorologie, iar în 1873, la Viena, primul Congres internaţional. 

Dezvoltarea tehnologiei moderne, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi pe parcursul 
celui de al XX-lea (telefonul, radioul, maşinile de calcul, radiosondele, radarul, sateliţii 
şi rachetele meteorologice, computerele şi internetul), a impulsionat activitatea 
meteorologică, în special cea de prognoză, atât de utilă în toate sectoarele activităţii 
umane, dar şi cerceterea climatologică. 

Dacă primele observaţii meteorologice au fost la început disparate şi se efectuau la 
ore diferite, neputându-se coordona şi stabili anumite concluzii, din deceniul al treilea al 
secolului al XVIII-lea ele s-au făcut sistematic. Realizarea primelor hărţi climatice a 
permis descoperirea legilor fundamentale referitoare la repartiţia temperaturii şi 
presiunii pe suprafaţa globului şi s-a putut reprezenta poziţia principalelor sisteme 
barice permanente, evidenţiindu-se, astfel, influenţa distribuţiei uscatului şi apei asupra 
temperaturii şi presiunii aerului. 

O mare importanţă în dezvoltarea climatologiei a avut-o înfiinţarea Institutelor 
Meteorologice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care aveau ca sarcini 
principale organizarea reţelei de staţii, dotarea lor cu instrumentarul necesar efectuării 
observaţiilor, elaborarea de instrucţiuni, colectarea, prelucrarea şi publicarea datelor 
respective.  

În secolul al XX-lea, formarea unei baze de date a permis oamenilor de ştiinţă să-şi 
dezvolte anumite teorii asupra genezei climei, criteriilor de clasificare a climatelor, 
distribuţiei şi caracterizării diferitelor tipuri de climat şi să întocmească studii şi sinteze 
climatice, cu caracter din ce în ce mai practic, începând astfel, să se contureze direcţiile 
principale de cercetare şi să se diferenţieze ramurile climatologiei. Acum apar 
climatologia dinamică, direcţionată către studierea condiţiilor şi factorilor de circulaţie 
generală a atmosferei, şi climatologia aplicată, cu toate subramurile ei, în paralel cu 
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dezvoltarea continuă a metodologiei de prelucrare a datelor, care devine o ramură bine 
individualizată. 

Studierea climei se realizează nu numai pe baza valorilor medii ale fiecărui 
parametru meteorologic luat singular (metoda clasică), care permite caracterizarea 
cantitativă a climei, ci pe baza complexelor de timp, care conduc la formarea anumitor 
tipuri de climat (caracterizarea calitativă). În această privinţă, un rol deosebit de 
important l-a avut Organizaţia Meteorologică Mondială, care a elaborat ghiduri 
speciale de practici climatologice, instrucţiuni de efectuare a observaţiilor 
meteorologice după aceleaşi norme, în toate ţările aderate organizaţiei, a lansat 
programe de cercetare bine direcţionate în diverse domenii de mare aplicabilitate 
practică, unde studiile climatologice sunt deosebit de importante, a împărţit întreaga sa 
activitate pe grupuri de lucru specializate etc. 

Primele clasificări climatice, având drept criteriu pe cel biogeografic, au fost 
realizate încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Germania, de către A. 
Griesebach (1872), şi în Elveţia, de către A. de Candolle (1874). Ei sunt primii 
cercetători care au stabilit relaţia cauzală dintre vegetaţie şi climă.  

Chiar dacă nu sunt clasificări climatice propriu-zise, ele au fost preluate şi 
dezvoltate ulterior de către W. Köppen. 

Clasificările ce au folosit datele climatice obţinute din observaţii instrumentale 
sistematice s-au realizat în Germania. Astfel, A. Supan (1884), după criteriul termic, a 
delimitat şapte zone termo-climatice: zona caldă, două zone temperate, două zone reci şi 
două zone glaciale. 

W. Köppen (1900), în clasificarea sa, a folosit criterii mai complexe: regimul 
termic, durata perioadelor calde, moderate şi reci, efectul temperaturii asupra lumii 
organice etc., perfecţionând-o ulterior (1918) până la forma definitivă (1936), adăugând 
criteriului termo-pluviometric iniţial şi unele valori critice ale temperaturii şi 
precipitaţiilor, relaţiile dintre acestea şi efectele asupra repartiţiei vegetaţiei. Ea este cea 
mai folosită dintre toate clasificările climatice. A. Penck (1911) a prezentat o clasificare 
ce avea la bază criteriul pluviometric în asociere cu cel hidrologic, iar tot în acest an, A. 
Hettner, îşi publica o clasificare în funcţie de particularităţile circulaţiei atmosferice. 

Geograful francez Emm. De Martonne (1913) a elaborat o clasificare climatică ce 
are la bază criteriul geografic, tipurile fundamentale de climat fiind denumite după 
regiunile geografice în care sunt cel mai bine reprezentate. 

Geograful rus L.S. Berg (1925), deşi a folosit aceleaşi criterii ca şi ceilalţi 
cercetători, a pus un accent deosebit pe legătura dintre tipurile de climat şi peisajele 
naturale. 

Prin folosirea criteriului bilanţului caloric şi al umidităţii, deosebit de importante 
pentru viaţa de pe Terra, s-au realizat noi clasificări climatice, dintre care mai 
importante sunt: cea a climatologului american C.W. Thornthwaite (1931) şi cea a 
climatologilor ruşi N.N. Ivanov (1948) şi M.I. Budîko (1948), ultima folosind dublul 
criteriu al bilanţului caloric şi hidrologic. 

În perioada 1936-1949, a fost elaborată clasificarea genetică a rusului B.P. Alisov, 
îmbunătăţită ulterior, care are drept criteriu tipurile geografice ale maselor de aer şi 
schimburile de căldură şi umiditate determinate la suprafaţa terestră datorită circulaţiei 
lor. Acelaşi criteriu l-a folosit şi climatologul american H.J. Critchfield (1974), în 
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clasificarea sa descriind clima continentelor după masele de aer sezoniere dominante în 
diferite zone ale globului. 

În România, observațiile asupra relației dintre mediul înconjurător, şi în mod 
deosebit, dintre vreme şi om, s-au transmis oral, la țară, din generație în generație, din 
veacurile trecute până în ziua de azi. Ţăranul de la munte ştie că vremea se schimbă, 
când un anumit munte are „căciulă” de nori, ştie că un vânt aduce frig sau căldură, 
umezeală sau uscăciune, îşi confirmă prezicerile meteorologice în funcție de 
comportamentul păsărilor şi animalelor de curte etc. Folcloriştii Tudor Pamfile, Traian 
German, Elena Niculiță Voronca, Ion Ghinoiu şi alții au consemnat numeroase 
observații, credințe, obiceiuri, legate de vreme şi om. Poporul cunoaşte vremea 
schimbătoare din zilele Babelor, ştie că atunci când omul se plânge că-l dor bătăturile, 
sau când îi ard picioarele de căldură, „când se moaie omul, ca pământul de ploaie, că 
doar şi omul e făcut din pământ” e semn de ploaie etc. 

Unele date despre clima ținuturilor din jurul Carpaților, precum și despre vremea 
în anumite perioade istorice au fost consemnate de martori, primul fiind poetul Ovidiu, 
exilat la Tomis în anul 8 d. Hr., mai târziu de unii cronicari români, apoi de Dimitrie 
Cantemir iar apoi, după apariția instrumentelor meteorologice, s-au făcut observații 
sporadice în special de către medici și farmaciști, care au intuit influența și importanța 
elementelor climatice asupra organismului uman. 

Dezvoltarea climatologiei în ţara noastră este legată de primele observaţii, cu 
caracter empiric şi întâmplător, asupra unor evenimente meteorologice cu efecte 
negative, în special asupra agriculturii. Primele informaţii referitoare la anumite 
caracteristici ale vremii şi climei au apărut în secolul al XV-lea în diferite cronici 
(Cronicile Braşovului, 1420, Letopiseţul Ţării Moldovei etc.), unde erau notate unele 
fenomene atmosferice deosebite (în prezent, numite riscuri climatice) care produceau 
calamităţi.  

Dimitrie Cantemir, în lucrarea sa Descriptio Moldaviae (1716), deşi partea de 
climatologie nu este foarte mare, prezintă totuşi informaţii corecte legate de 
diferenţierile dintre clima montană şi cea de câmpie. 

După înfiinţarea primelor staţii meteorologice (cea mai veche, la Iaşi, în 1770-
1772) şi posturi pluviometrice în regiunile agricole sau de-a lungul Dunării, pentru 
navigaţie, se poate vorbi de dezvoltarea cercetării climatologice pe baze ştiinţifice. 

Înfiinţarea Institutului Meteorologic Central (I.M.C.), a cărui denumire s-a tot 
schimbat pe parcursul anilor, în prezent fiind Compania Naţională – „Institutul Naţional 
de Meteorologie, Hidrologie şi Gopodărire a Apelor”– SA (C.N.-I.N.M.H.G.A. – S.A.) 
sau, mai simplu, cum este cunoscut în mass-media, I.N.M.H. (de curând separat în două 
Institute Naţionale: de Meteorologie şi de Hidrologie), în data de 30 iulie 1884, la 
iniţiativa şi sub conducerea savantului Ştefan Hepites, a impulsionat cercetările din 
domeniul meteorologiei şi climatologiei.  

Dezvoltarea unei reţele de staţii meteorologice şi formarea unei baze de date au 
permis efectuarea unor studii, hărţi şi atlase la nivel naţional, regional şi local, care erau 
publicate în reviste de specialitate („Analele Institutului Meteorologic”, „Buletinul lunar 
al observaţiilor meteo-rologice”, „Analele Academiei Române”, „Buletinul Societăţii 
geografice române” etc.). Este de menţionat apariţia unor lucrări deosebit de valoroase, 
ca: prima hartă climatică în culori a României „Carte du régime pluviométrique de 
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Roumanie”, la scara 1: 1.000.000, în anul 1900, şi tot în acelaşi an, „Album 
climatologique de la Roumanie”, cu care I.M.C. a primit medalia de argint la Expoziţia 
Internaţională de la Paris, din 1900 (Octavia Bogdan şi colab., 1983). 

În dezvoltarea climatologiei româneşti, un rol incontestabil şi inestimabil l-a avut 
Ştefan Hepites, care, încă de la înfiinţarea I.M.C., a conturat principalele direcţii de 
cercetare. O dată cu reorganizarea Institutului meteorologic şi a reţelei de staţii 
meteorologice după primul război mondial, încep să apară lucrări importante referitoare 
la: precipitaţiile atmosferice în România (E. Oteteleşanu şi G.D. Elefteriu, 1921), clima 
oraşului Bucureşti (C.Ioan, 1933), temperatura solului şi a aerului (Alex.G. Ionescu, 
1929, 1933) şi la poluarea aerului (M. Herovanu, 1938). S-au dezvoltat studiile de 
climatologie balneară şi cele de regionare climatică (E. Oteteleşanu, 1928; Cernescu, 
1934; V. Mihăilescu, 1936, C. Dissescu, 1952), dar şi cele de climatologie regională (C. 
Brătescu, 1928; N.Al. Rădulescu, 1930). 

În a doua jumătate a secolului trecut, s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea 
climatologiei aplicate, studiile fiind direcţionate către agricultură, silvicultură, 
transporturi, construcţii, sistematizare teritorială, sănătate publică etc.  

A fost reorganizată şi reţeaua naţională de staţii meteorologice, observaţiile fiind 
efectuate conform normelor Organizației Mondiale de Meteorologie. În anii '80, 
funcţionau aproximativ 200 de staţii şi 1.500 de posturi pluviometrice ; în prezent, 
numărul lor s-a redus, din diferite considerente, la 147 de staţii, din care 60 sunt cu 
program agrometeorologic. Activitatea de stocare şi prelucrare a datelor meteorologice 
este coordonată şi îndrumată de I.N.M.H. (Secţia de climatologie cu arhiva de date şi 
Centrul de calcul automat). 

În România, studii şi cercetări de climatologie se fac în I.N.M.H., în Institutul de 
Geografie al Academiei Române şi în Facultăţile de Geografie ale principalelor 
universităţi, fiind direcţionate către: climatologie generală, metodică climatologică, 
microclimatologie, topoclimatologie, climatologie regională şi climatologie aplicată 
(Agroclimatologie, Climatologie urbană, Bioclimatologie, Climatologie silvică, 
Climatologie marină etc.). 

După anul 1961, datele meteorologice au fost publicate în Anuarul meteorologic 
(cu unele întreruperi şi întârzieri). Pe baza datelor meteorologice, în I.N.M.H. s-au 
realizat numeroase studii de sinteză: Atlasul climatologic (1948-1954), Clima RPR, vol. 
I (1962) şi vol. II (1966), Atlasul climatologic al R.S. România (1966), Atlas Republica 
Socialistă România (1972-1979), Agrometeorologie (1970), Zonarea agroclimatică a 
României (1980-1983) şi un Atlas agroclimatic, din care au fost publicate doar câteva 
articole, lucrarea, în ansamblul ei, fiind în manuscris (arhiva Laboratorului de 
Agrometeorologie). De asemenea, s-au publicat studii de climatologie regională, de 
agroclimatologie, de climatologie urbană etc., în Culegere de lucrări ale Institutului 
meteorologic (1961-1973), Culegere de lucrări de climatologie aplicată (1972), Studii 
şi cercetări de Climatologie, vol. I (1975) şi vol. II (1976), Studii şi cercetări de 
Meteorologie (din 1976), Hidrotehnica (din 1965), „Romanian Journal of Meteorology” 
etc., cu contribuţii deosebit de importante din partea următorilor autori: C. Dissescu, C. 
Donciu, Şt.M. Stoenescu D. Ţâştea, Neacşa, Maria Colette Iliescu, Gh. Bâzâc, O. 
Berbecel, V. Jianu, Şt. Apetroaei, Iulia Rogodjan, Elena Socor, Maria Eftimescu, 
Cornelia Mihoc şi mulţi alţii. 
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În ultimele două decenii ale secolului trecut, cercetarea climatologică în I.N.M.H. 
s-a direcţionat către probleme de mare însemnătate pentru omenire, cum ar fi riscurile 
climatice şi schimbările climatice, în cadrul unor cursuri de specializare în ţară şi 
străinătate, programe de cercetare naţionale şi internaţionale, cu rezultate deosebite 
materializate în teze de doctorat (Carmen Dragotă şi Rodica Povară, 1999; Adriana 
Marica şi Cr. Oprea, 2000; Felicia Vasenciuc şi A. Geicu, 2001), lucrări publicate, 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu etc. 

În Institutul de Geografie al Academiei Române, V. Mihăilescu a pus bazele 
cercetării topoclimatice în anul 1948, continuate din 1961 de colectivul de 
topoclimatologie sub conducerea Dnei Octavia Bogdan. Principalele obiective ale 
cercetării constau în cunoaşterea aprofundată a potenţialului climatic local al unor 
regiuni geografice, precizarea noţiunilor de microclimă, topoclimă şi climă, elaborarea 
metodologiei de cercetare şi de întocmire a hărţilor topoclimatice, stabilirea 
terminologiei de specialitate etc. Ca rezultate ale cercetării trebuie menţionate: Harta 
topoclimatică a R.S. România, scara 1:1.500.000, în culori, publicată în ultima variantă 
în Atlas. Republica Socialistă România, planşa IV-6 (Octavia Bogdan şi colab., 1977), 
Capitolul IV – Clima – (Octavia Bogdan, D. Ţâştea, sub coordonare) din Geografia 
României, vol. I, Geografia Fizică, 1983). 

Un alt aspect important în dezvoltarea climatologiei româneşti din mediul 
universitar, şi nu numai, îl constituie colaborările internaţionale, în cadrul unor proiecte 
de cercetare cu instituţii de profil, universităţi, laboratoare specializate etc. şi 
participarea climatologilor români la diferite manifestări ştiinţifice, simpozioane, 
conferinţe, workshop-uri, schimburi de experienţă pe teme şi probleme de mare 
actualitate în climatologia modernă. 

Conştient sau mai puţin conştient, în lupta lui pentru existenţă, omul a dezvoltat 
industria pentru crearea de bunuri materiale, din ce în ce mai multe şi mai diversificate, 
astfel că a ajuns să influenţeze evoluţia climei în sens nedorit. Astăzi, când societatea 
umană a atins cele mai înalte cote ale civilizaţiei, asistăm la o reacţie de feed-back a 
climei, care răspunde printr-o gamă largă de evenimente, nedorite, neaşteptate şi chiar 
cu repercusiuni de lungă durată, sau ireversibile, la presiunea exercitată de om. 

Biometeorologia, ca ştiință, s-a dezvoltat în România destul de târziu, abia după ce 
s-au pus bazele cercetării factorilor naturali terapeutici, în deosebi ape minerale, prin 
analizele fizico-chimice efectuate de prin secolele XVII–XVIII şi după ce s-a consolidat 
tradiția de a merge pentru vindecare, în locuri cu ape sărate şi nămol, sau la odihnă, la 
conace şi mânăstiri, în pustietatea dealurilor şi a munților, deşi unele stațiuni erau 
cunoscute încă de pe vremea dacilor şi a romanilor (Băile Felix, Geoagiu, Herculane, 
Săcelu etc.) 

Există documente care atestă folosirea în special a apelor minerale: Băile Felix 
(1221, 1405, 1777), Covasna (1593), Tuşnad (1600), Băile Herculane, Bazna, Strunga 
(1734), Băile Homorod (1743), Borsec (1770). 

De asemenea în jurnalele unor călători străini aflăm informații despre localități cu 
factori terapeutici și despre bolile care se tratau aici. Astfel legatul papal, iezuitul 
Antonio Posevino, în 1578, vorbește despre bolile şi tratamentele naturiste din 
Transilvania, călătorul Italian G.P. Campani în 1585 amintește de apele de cură de la 
Oradea, Ferdinand de Marsigli, din Amsterdam, la 1736, scrie despre mofetele din 
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Transilvania, croato-ita- lianul Ruggiero Giuseppe Boscovici, în 1762, vorbește despre 
salinele de la Turda, Ocna Sibiului, Cojocna, Ocna Dejului, Praid, iar Friedrich Wilhelm 
von Bauer, în 1788, scrie despre clima şi izvoarele minerale din Banat. 

În secolele XVII – XIX se dezvoltă cercetarea de către medici, chimişti, fizicieni, 
(austrieci, unguri, germani, români) a factorilor naturali cu caracter terapeutic, îndeosebi 
izvoare minerale şi termale din Tuşnad 1600, Homorod 1743, Olăneşti, 1760, Şaru 
Dornei, 1788, Călimăneşti, 1827–1830, Covasna 1800, Slănic Moldova, 1819, 1864, 
Vâlcele 1875, etc. 

Bioclimatologia (și respectiv biometeorologia) s-a constituit prin punerea relativ 
simultană a bazelor cercetării climatologice și a celei medicale. 

Bazele cercetării climatologice s-au pus în special după constituirea rețelei de stații 
meteorologice, cu program permanent de observație. Primele observații meteorologice 
în România se fac sporadic, începând încă din: 1770 la Iași, 1773 – București, 1789 – 
Sibiu, 1833 – Cluj, 1857 – Sulina, 1863 – Giurgiu, 1874 – Timișoara, iar în 1878 la 
Galați și Brăila. 

În 1840, la Școala Vasiliană din Iași se preda meteorologia ca știință, folosindu-se 
un manuscris in limba greacă, luat din biblioteca Mitropoliei. În 1884, la 18/30 iulie se 
înființează Serviciul Meteorologic al României sub conducerea fizicianului Ștefan 
Hepites, una dintre cele mai vechi instituții științifice din România. 

În 1896, Hepites, după Congresul Internațional de Hidrologie şi Climatologie de la 
Clermont-Ferrant, este impulsionată cercetarea climatului stațiunilor balneoclimatice. 

În 1938, Mircea Herovanu realizează primul program complex de cercetare a 
fizicii atmosferei și balneo-climatologiei din Balcani și, pe lângă acestea, se ocupă de 
unele probleme de bioclimatologie. 

În 1946, Nicolae Topor elaborează primele prognoze pe lungă și foarte lungă 
durată, utile pentru o viitoare prognoză meteo-medicală. 

Bazele cercetării medicale în domeniul bioclimatologiei și balneoclimatologiei se 
consolidează din primele decenii ale secolului XIX. Astfel, la 1837, dr. Şt. V. 
Episcopescu Manega publică Apele metalice ale României Mari, în 1843, dr. Gh. 
Ciocârlan se ocupă de studii de climatologie la Buziaş, în 1868, dr. Orban Balasz 
studiază solfatariul de la Turia, în 1874, dr. A. Fătu publică Despre apele minerale din 
România, ed. II (ed. I în 1851), în 1900, dr. Şaabner-Tuduri publică Apele minerale şi 
stațiunile climaterice din România, şi în 1909, Les stations climateriques et maritimes 
de la Roumanie, iar în 1909, dr. Const. Bacaloglu scrie despre Sărata Monteoru. 

În 1922 se înființează Societatea de Hidrologie Medicală şi Climatologie de către 
dr. Anibal Theohari şi se tipărește Revista de hidrologie şi climatologie, iar în 1923, 
apare Legea de organizare balneară. 

Alte evenimente importante: în 1924, se înființează Institutul de Balneologie, cu 
sediul în Spitalul Brâncovenesc, iar în 1926, gen. dr. Vicol şi dr. Michailescu publică 
Romania balnéaire et climatique 

În 1928 are loc Congresul Internațional de talasoterapie de la Constanța şi 
Bucureşti. 

În 1930, dr. Marius Sturza înființează prima catedră de Balneologie la Cluj, în 
1932, Emil Ţeposu şi Valeriu Puşcariu realizează lucrarea România balneară şi 
turistică, iar în 1934, dr. Anibal Theohari publică Tratatul de terapeutică. 
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Dr. Marius Sturza (1876–1954), medic, membru al Academiei Române (1938), 
exclus din A.R. în 1948, și repus în drepturi post mortem ca membru de onoare al A.R. 
(1990), este practic întemeietorul balneoclimatologiei și bioclimatologiei românești. 

În 1949 s-a înființat Institutul de Balneologie şi Fizioterapie din Bucureşti, sub 
conducerea Dr. Marius Sturza, în localul Spitalului Brâncovenesc construit în 1835–
1838 de către Safta Brâncoveanu. În 1946, spitalul a trecut în proprietatea statului, în 
1977 a fost renovat după marele cutremur și modernizat, în 1984 clădirea a fost 
demolată de Nicolae Ceaușescu, iar clinicile și sectorul de cercetare a factorilor 
terapeutici naturali au fost repartizate în mai multe sedii. 

Marius Sturza a întocmit prima lucrare despre nămoluri şi valoarea lor terapeutică, 
a stabilit caracteristicile lacului Sovata, anume heliotermia, şi acțiunea sa terapeutică. În 
1930 a publicat la Viena o amplă lucrare despre apele sărate din România şi 
proprietățile lor curative. Este autor al lucrărilor: Hidroterapia bolilor aparatului 
digestiv, Climatoterapia în tuber- culoză, cu privire specială la clima României, 
Climatoterapia în tratamentul boalelor tubului digestiv, Băile şi clima din Marea 
Neagră, Importanța preventivă şi curativă a climei de iarnă, Tratamentul combinat 
balneo-terapic şi fizioterapia stațiunilor balneare şi climaterice, Protecția tehnică şi 
igienică a stațiunilor balneare şi climaterice, a apelor minerale şi a nămolurilor, Bolile 
meteorotrope etc.. 

Cercetarea medicală balneoclimatică are în vedere mai multe aspecte importante: 
descoperirea şi studierea factorilor naturali terapeutici din stațiuni (ape minerale, 
nămoluri, gaze terapeutice, bioclimat), apoi introducerea datelor în circuitul terapeutic 
clinic, valorificarea lor prin recomandări metodologice de teren, indicații şi 
contraindicații de trimitere la cură. 

Directorii Traian Dinculescu, Cornelia Degeratu şi Nicolae Teleki au stimulat 
cercetarea factorilor naturali terapeutici, iar cercetătorii medici, biologi, chimişti, 
fizicieni, geologi, climatologi, arhitecți, ingineri s-au preocupat de cunoaşterea 
bogățiilor țării și de valorificarea lor, în scopul păstrării şi ameliorării sănătății 
locuitorilor. 

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la diferite manifestări ştiințifice 
naționale şi internaționale (Conferința de Balneologie, Mangalia 1960, Congresul 
Național de Balneologie, Bucureşti 1975, simpozioanele anuale ale Institutului) și au 
fost publicate în volume de Studii şi Cercetări de balneologie şi fizioterapie, în manuale 
şi tratate de specialitate. 

De la mijlocul secolului XX, în Institutul de Balneologie, cercetarea 
bioclimatologică românească se orientează în special pe aspecte de climatoterapie şi 
biometeorologie, prin lucrările medicilor Maria Modval, Camelia Ardeleanu-Voiculescu 
şi ale fizicianului Ştefan Pascu, alături de cele ale fizicienilor din Institutul 
Meteorologic Vania Crețeanu, Mircea Frimescu, V. Costin ş.a. şi cele ale doctorului 
Mauriciu Deleanu, pentru cercetarea aeroionizării, mai ales în stațiunile 
balneoclimatice. Activitatea doctorului Deleanu (1920–1992) de la Facultatea de 
medicină din Cluj, a fost subliniată prin consacararea numărului 9/1993 al revistei 
Climat et santé, pentru introducerea determinărilor de aeroionizare în cercetările de 
bioclimatologie. În reviste româneşti şi străine apar articole în domeniu, semnate de 
medicii Şt. Milcu, I. Ardeleanu, M. Barnea, Elena Barnea, M. Deleanu, Al. Lungu, Al. 
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Şerban, etc., şi de meteorologii D. Ţâştea, Nadejda Bogorodiță şi O. Neacşa. Noțiuni de 
bioclimatologie se găsesc în unele tratate de medicină, cum ar fi de pildă Elemente de 
balneo-fizioterapie, 1955, de Traian Dinculescu sau Tratat de Igienă,1984, sub red. S. 
Mănescu. În 1984 apare Cura balneoclimatică în România, de N.Teleki şi colab., şi tot 
în acelaşi an, Bioclima stațiunilor balneoclimatice din România, de Elena Teodoreanu şi 
colab. 

Poate mai puțin se ştie că meteorologul Nicolae Topor a fost unul din promotorii 
bioclimatologiei şi biometeorologiei, vădind un interes deosebit şi cunoştințe înaintate 
în această ştiință. Din păcate numai Meteorologie turistică a văzut lumina tiparului în 
1957, iar Atmosfera şi viața omului, a apărut postum, sub îngrijirea familiei, în 2007. 

Rezultatele cercetării științifice s-au concretizat în analiza normalizării procesului 
de rezistență generală nespecifică (RNG) a organismului, în lupta cu agenții agresori. 

Dr. Maria Modval, Camelia Ardeleanu şi fiz. Ştefan Pascu, au stabilit empiric, în 
1961 (pe baza observațiilor în teren și clinică) o clasificare a bioclimatelor din România, 
obiectivizată mai târziu de cercetătorii din laboratorul de Bioclimatologie din Institutul 
de Balneologie prin cercetările efectuate de Mariana Dacos Swoboda, Liviu Enache, 
Elena Teodoreanu și publicate în 1984. 

Această regionare cuprinde trei bioclimate principale, axate pe treptele de relief: 
– bioclimatul tonic-stimulent, caracteristic munților, 
– bioclimatul indiferent (de cruțare) sau sedativ-relaxant, prezent în regiunile de 

dealuri și podiș, cu altitudini cuprinse între 200 și 7–800 m altitudine, 
– bioclimatul excitant-solicitant, predominant în zona de câmpie și zona de litoral. 
Recomandările de tratament în stațiunile balneoclimatice trebuie să țină seama în 

afară de prezența unor factori terapeutici naturali (ape minerale, nămoluri, mofete, 
saline etc.) și de bioclimatul specific local. 

Alte cercetări efectuate în laboratorul de Bioclimatologie în special în perioada 
1950–1975 s-au ocupat de tratamentul tuberculozei extrapulmonare prin climatoterapie, 
de helioterapia la munte, de efectele climatoterapiei asupra hipertensivilor, de 
helioterapia în tratamentul bolnavilor cu artroză, de aeroterapia pe litoral, precum și de 
homeostazia reumaticilor în condițiile climatice ale orașului București (în baza de tra- 
tament de la Băneasa – desființată din păcate în 1975). 

În deceniile 7–8 ale secolului XX cercetătorii s-au ocupat de analiza diferitelor 
elemente ale climatului și de influența acestora asupra organismului, pe baza diferiților 
indici bioclimatici, în special de confortul termic, prin temperatura efectiv-echivalentă 
resimțită de organismul uman (TEE) în condiții reale, sau cea resimțită de organism sub 
influența radiației solare (TEER) și de asemenea, de stresul cutanat și cel pulmonar. 
Cercetările asupra confortului termic, s-au efectuat în spațiu și timp (în munți, pe litoral, 
în diferite perioade ale anului). 

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în diferite reviste științifice din țară și 
internaționale din care exemplificăm: Revue Roumaine de Géographie, (1981–2014), 
Studii și Cercetări de Geografie (1994–2003), Present Environment and Sustainable 
Development, Iași, (2008–2014), Proceedings of international Symposium of 
Speleotherapy, Solotvino, 1998, International symposium on Human Biometeorologie, 
Yamanashi Institut of Environment Science, YIES, Japan, 1999, Documentacja 
geograficzna, nr. 29, „Le relations Climat-Homme-Climat”, Warszava, PAN, 2003, 
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XVII-ème Colloque International de Climatologie – Climat „Memoire du temps”, Caen, 
2004, XIX-ème Colloque international de climatologie, „Les risques liés au temps et au 
climat, Epernay, 2006, XX-ème Coll. de l’Asoc. Internat. de Climatologie, Carthage, 
Tunisie, 2007, Geographia Technica, XXII-ème Coll. de l’Asoc. Internat. de 
Climatologie, Cluj, 2009, Water resources and wetlands, Tulcea, 2012, etc. 

Alte subiecte analizate de cercetătorii din Laboratorul de bioclimatologie sunt cele 
de psihoclimatologie, estetoclimatologie și etnoclimatologie, în unele opere ale artiștilor 
români (scriitori, muzicieni, pictori), (Precursori ai acestor capitolelor speciale de 
bioclimatologie umană: sunt George Vâlsan, Simion Mehedinți, Nicolae Topor.). 

De interes pentru pacienții care beneficiază de tratamentul din stațiunile 
balneoclimatice din Romania este calendarul terapiei naturiste și unele aspecte ale 
turismului balneoclimatic. 

Un subiect abordat cu un caracter practic evident este prognoza meteomedicală – 
în funcție de deplasarea unor formații barice predominante, cicloni și anticicloni, 
fronturi atmosferice, mase de aer calde sau reci, oceanice sau continentale. Acest 
subiect este legat direct de riscurile anotimpului rece: valuri de frig, viscole, căderi 
abundente de zăpadă, polei, ceață etc., precum și cele ale anotimpului cald: valuri de 
căldură, secete, furtuni, descărcări electrice, grindină, etc. și influența lor asupra 
organismului uman. 

În institut s-au mai făcut cercetări în diferite condiții specifice în echipe complexe 
de către cercetătorii amintiți mai sus, la care s-au adăugat cercetători mai tineri: dr. 
Lidia Aniței, fizician Ludmila Andriescu-Minea, Iulia Bunescu, dar și chimiști, 
psihologi, biologi, geologi. Studiile s-au efectuat în saline, referitor la aerosolii de 
sodiu, potasiu, calciu, magneziu, pentru afecțiuni respiratorii cronice, obstructive, 
nespecifice (astm bronșic, bronșite cronice etc.) cu sau fără generatoare de ioni negativi, 
în mofete, pentru conținutul mare de CO₂ în stratul bazal, în afecțiuni cardiovasculare 
periferice, ulcer varicos, hipotensiune, etc. prin vasodilatație pe circulația arterială și, de 
asemenea, în topoclimatul de pădure, în profilaxie, pentru îmbunătățirea 
metabolismului și a reacțiilor termoreglatorii, stabilizarea tensiunii arteriale și a 
pulsului, ameliorarea respirației, relaxare și reorganizarea activității psihice. 

În ultimele decenii, în Universități şi la Institutul de Geografie al Academiei s-au 
susținut teze de doctorat cu subiecte de bioclimatologie. 

De asemenea au loc cursuri de specialitate (master) la Universitățile din Bucureşti, 
Cluj, Oradea, Suceava, Iaşi, Sibiu, Universitatea Ecologică, dar deocamdată nu se poate 
vorbi de o şcoală românească evident constituită în acest domeniu. 

În ceea ce privește perspectivele, acestea se relevă, deocamdată, foarte modeste 
datorită unor greutăți obiective și anume: conlucrarea în echipe de cercetători de diferite 
profesiuni, cu o optică și un limbaj diferit, apoi lipsa de fonduri pentru cercetări de teren 
și laborator, lipsa acută a personalului și a unei aparaturi adecvate, optica îngustă a 
managementului și „gararea cercetării pe linie moartă”, greutatea de a stabili loturi 
omogene de bolnavi și lot martor, greutatea de a obține date meteorologice din arhivă și 
recente, dificultăți financiare de prezentare (mai ales la simpozioane internaționale), de 
publicare și de difuzare a materialelor realizate, de asemenea, greutatea pentru studenți, 
masteranzi, doctoranzi de informare asupra lucrărilor românești sau mai ales străine. 
Din păcate, consecințele celor descrise duc la slaba valorificare a resurselor balneare. 
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2. Obiectul şi definiția bioclimatologiei. 
 
Clima reprezintă ansamblul elementelor meteorologice mediate pe o perioadă de 

timp cât mai lungă (geologică, preistorică, istorică) şi pe o suprafaţă cât mai mare (glob, 
emisfere). În acest caz, factorul genetic principal este cel astronomic (sfericitatea 
planetei, mişcările Pământului în funcţie de gradul de apropiere sau depărtare de Soare, 
înclinarea axei terestre pe planul eclipticei), care îl condiţionează pe cel radiativ (diferite 
unghiuri de incidenţă ale razelor solare care determină repartiţia inegală a energiei 
radiante pe suprafaţa terestră, concretizată prin latitudinea geografică de care depinde 
înălţimea Soarelui, lungimea zilelor şi nopţilor, deci bilanţul radiativ-caloric al 
suprafeţei terestre). Astfel, în sens latitudinal, după cantitatea de căldură primită de către 
Pământ de la Soare se poate vorbi de mari zone de climă: caldă, temperată şi rece. În 
cadrul acestor macrozone de climă se întâlnesc mai multe tipuri de climat, determinate 
în principal de factorii fizico-geografici, dar şi de cei dinamici. Acţiunea simultană şi 
conjugată a tuturor factorilor generatori şi a celor modificatori ai climei determină 
apariţia pe suprafaţa Pământului a mai multor tipuri de climat, la nivel regional, cu 
caracteristici diferite, influenţate de natura suprafeţei active (uscat şi apă), de poziţia 
geografică a regiunii respective (în interiorul continentelor sau în apropierea oceanelor 
şi mărilor), de circulaţia aerului, de prezenţa diferitelor forme majore de relief. Tipuri de 
climat sunt: climatul tropical umed şi uscat, climatul mediteranean, climatul temperat 
oceanic, climatul temperat de stepă, climatul zăpezilor permanente etc. 

Climatologia foloseşte, în realizarea oricărui studiu de sinteză, o bază de date sau 
un fond de date meteorologice pe termen lung (arhiva climatologică), în care sunt 
cuantificate observaţiile asupra variabilelor meteorologice (temperatură, precipitaţii, 
umiditate, presiune, vânt etc.) de la toate staţiile reprezentative ale unui anumit teritoriu 
geografic, începând cu anul de înfiinţare a fiecărei staţii meteorologice.  

În climatologie, investigarea climei şi climatelor, din trecut, prezent sau viitor 
(diagnoze şi prognoze climatologice), se realizează pe două direcţii principale: 
cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă. Prima direcţie presupune cercetarea 
proceselor climatologice la nivel macro-, mezo- şi microclimat, pe de o parte, şi 
cercetarea sistemului climatic şi a circulaţiei generale, pe de altă parte, pentru 
fundamentarea unor metodologii de prelucrare şi interpretare a datelor, creării de 
modele matematice necesare elaborării prognozelor, emiterii de teorii, ipoteze, scenarii 
climatice, care ulterior pot fi folosite în activitatea de cercetare aplicativă. Această a 
doua direcţie de cercetare se referă la analiza ştiinţifică a datelor climatologice, în 
scopul folosirii lor în diferite domenii de activitate practică: industrie, agricultură, 
silvicultură, transporturi, construcţii, telecomunicaţii, ingineria mediului, medicină, 
turism, asistenţă socială etc. 

Climatologia generală - Are ca obiect de studiu acţiunea factorilor climatogeni 
(generatori şi modificatori), care duc la apariţia diverselor tipuri de climă şi climate, 
variabilitatea temporală, distribuţia geografică şi caracteristicile lor, în funcţie de care 
acestea se individualizează şi diferenţiază, oscilaţiile climatice neperiodice, anomaliile 
şi riscurile climatice, tendinţele şi schimbările climatice.  

Climatologia teoretică - analizează caracteristicile climatice prin intermediul unor 
indici climatici, în scopul evaluării intensităţii unor procese atmosferice, care sunt 
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comparaţi cu datele concrete referitoare la anumite tipuri de climate, pentru validarea 
acestora şi folosirea lor în repartiţia geografică a unor elemente climatice, în elaborarea 
metodelor şi modelelor de circulaţie atmosferică etc. 

Climatologia bilanţului radiativ-caloric - studiază schimburile radiativ-calorice 
permanente dintre atmosferă şi suprafaţa activă, ce reprezintă factorul energetic 
principal al generării proceselor climatice. În ultimii ani, mai ales în străinătate, 
cercetătorii vorbesc tot mai mult de existenţa unui climat radiativ. 

Climatologia dinamică - studiază rolul tot mai activ al proceselor fizice implicate 
în circulaţia generală a atmosferei, ca sursă a formării climatelor. Sunt folosite date 
meteorologice, aerologice şi sinoptice în vederea stabilirii variaţiilor temporale şi 
distribuţiei geografice ale diferitelor tipuri de circulaţie atmosferică, ce determină 
anumite tipuri de vreme. Sunt elaborate prognoze de vreme pe lungă durată, folosind ca 
metode de bază anomaliile meteorologice şi climatice, anii analogi de circulaţie 
atmosferică, oscilaţia nord-atlantică (pentru Europa), sud-atlantică, oscilaţia Pacificului 
de nord, oscilaţia Pacificului de sud, limitele calotelor de gheaţă etc. Rezultatele 
obţinute au o mare aplicabilitate practică în bioclimatologie, epidemiologie, fito şi 
zoopatologie. 

Topoclimatologia studiază regimul climatic generat de condiţiile fizico-geografice 
locale (relief, vegetaţie, sol, hidrografie) pe fondul general al macroclimatului. Permite 
realizarea unor cercetări ale potenţialului climatic local, teoretic şi aplicativ. 

Microclimatologia analizează specificul suprafeţei active, a diverselor ecosisteme 
naturale şi cultivate (ex.: o pădure, o plantaţie de pomi fructiferi), dar şi a spaţiilor 
locuite (camere, hale industriale, adăposturi pentru animale etc) în formarea diverselor 
microclimate, folosind în mod particular observaţiile şi măsurătorile microclimatice 
expediţionare. În ultimii ani, domeniul de studiu al microclimatologiei pierde în 
favoarea topoclimatologiei. Întâlnim tot mai des cercetări referitoare la topoclimatul 
pădurii, topoclimatul unui lan cultivat (fitoclimat) etc. 

Paleoclimatologia cercetează climatele din trecutul geologic, preistoric şi istoric, 
schimbările care s-au produs şi cauzele lor. Deoarece pentru aceste perioade din trecut 
nu există date meteorologice, sunt utilizate diverse informaţii din domenii ştiinţifice 
diferite: geologie, arheologie, antropologie, astronomie, paleontologie, stratigrafie, 
tectonică etc. Metodele de bază în cercetarea şi reconstituirea paleoclimatului constau în 
studierea efectelor acestuia asupra diferitelor segmente ale mediilor paleo-fizico-
geografic şi paleo-socio-uman (analize sporo-polinice, existenţa fosilelor caracteristice 
de plante, animale şi oameni preistorici, resturi de plante cultivate etc.), aplicându-se, 
între anumite limite, compararea condiţiilor climatice din trecut cu cele prezente. 

Schimbările climatice actuale şi posibil viitoare devin din ce în ce mai mult o 
subramură a climatologiei generale, prin preocupările intense, la scară internaţională, 
ale oamenilor de ştiinţă în dezvoltarea unor modele de simulare bazate pe diferite 
scenarii, care iau în considerare, în general, creşterea concentraţiei gazelor cu efect de 
seră şi, în particular, a bioxidului de carbon, considerate responsabile de actuala 
încălzire sau răcire globală a climei. În acest domeniu, sunt numeroase controverse; 
părerile cercetătorilor sunt diferite, unii considerând aceste schimbări climatice ca fiind 
de fapt o variabilitate ciclică a climei. 
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Riscurile climatice (secete, inundaţii, temperaturi extreme critice etc.) fac parte din 
categoria fenomenelor naturale de risc, prin amploarea consecinţelor negative, uneori 
dezastruoase, asupra mediului natural şi antropic, sunt cercetate tot mai intens, fiind în 
atenţia permanentă a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Climatologia regională - se ocupă, în principal, cu descrierea particularităţilor 
climatice din diferite regiuni ale globului. Analizează şi stochează totalitatea 
informaţiilor despre climatele diferitelor porţiuni ale globului (continente, oceane, mări, 
regiuni fizico-geografice, sisteme muntoase, ţări etc.). Pentru o caracterizare completă a 
climatelor respective este necesară şi abordarea problemei factorilor genetici ai acestora, 
folosindu-se, ca metodă, cea descriptiv-explicativă, completată cu tabele centralizatoare 
ale valorilor medii şi extreme ale elementelor meteorologice mediate pe perioade lungi 
de timp, grafice şi hărţi reprezentative cu evoluţia şi distribuţia acestora.  

Climatologia aplicată - studiază influenţa condiţiilor climatice asupra activităţii 
umane, utilizarea potenţialului climatic în diferite domenii, posibilitatea ameliorării 
climatelor şi topoclimatelor 
etc. Principalele direcţii de 
dezvoltare s-au canalizat către 
agricultură, silvicultură, 
transporturi, telecomunicaţii, 
medicină, balneologie, 
arhitectură, urbanism etc., 
conturându-se Bioclimatologia - o ştiinţă interdisciplinară bine individualizată, 
Climatologia estetică, Climatologia transporturilor etc. Cele mai importante subramuri 
ale climatologiei aplicate sunt: 

Climatologia agricolă sau Agroclimatologia - studiază gradul de favorabilitate a 
potenţialului climatic al unei regiuni geografice, ţări etc., pentru diferite culturi agricole, 
în funcţie de cerinţele lor bioclimatice. Scopul principal al cercetărilor este delimitarea 
zonelor de favorabilitate agroclimatică şi a zonării soiurilor şi hibrizilor de plante, 
ţinând cont şi de producerea unor eventuale riscuri climatice, stabilirea vulnerabilităţii 
teritoriale şi a culturilor faţă de aceste riscuri, care afectează producţia, în vederea 
diminuării efectelor negative în agricultură. 

Climatologia silvică sau forestieră - studiază complexul interrelaţiilor dintre climă 
şi pădure, factorii climatici care alcătuiesc mediul de viaţă al pădurii, influenţa acesteia 
asupra mediului atmosferic, dar şi regimul climatic specific al pădurii (fitoclimatul). 

Climatologia urbană - analizează influenţa oraşului, în toată dezvoltarea lui 
arhitectonică, în modificarea distribuţiei şi evoluţiei parametrilor climatici ai zonei în 
care este amplasat, dar, în acelaşi timp, şi influenţa climatului dominant asupra tipului 
de construcţie a locuinţelor, reţelei stradale, transportului de persoane etc. 

Climatologia marină - studiază regimul multianual al elementelor meteorologice 
deasupra mării şi în zona litorală, cu aplicabilitate practică în transporturile pe mare şi în 
activităţile portuare. 

Patologia climatică - are ca obiect de studiu influenţa diferitelor tipuri de climate 
(marin, forestier, montan) şi a variaţiilor principalelor elemente climatice asupra originii 
şi frecvenţei unor tipuri de boli caracteristice. 
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Climatopatologia geografică - studiază distribuţia geografică a boli- lor, ca rezultat 
al diferenţierilor geografice ale fenomenelor meteorologice specifice climatului 
respectiv, singular sau în grup. 

Climatoterapia studiază influenţa terapeutică a unor condiţii clima- tice asupra 
bolilor oamenilor. 

Climatologia balneară sau balneoclimatologia - are ca obiect de studiu gradul de 
favorabilitate climatică al unor staţiuni balneare pentru menţinerea stării de sănătate a 
indivizilor, tratarea unor boli, şi, în acelaşi timp, analizează posibilitatea construirii unor 
staţiuni în zone climatice favorabile ameliorării şi vindecării unor afecţiuni, în special 
cardiace, respiratorii, reumatismale şi psihice. 

Climatoterapia socială studiază metodele de construire a şcolilor, a locurilor şi 
câmpurilor de vacanţă pentru copii şi a altor aspecte sociale ale vieţii în funcţie de un 
anumit tip de climat. Investighează metodologia de demonstrare a efectelor climatice 
favorabile. 

Camere de tratament climatic reprezintă aplicaţii ale microclimatului controlat în 
camere special construite pentru tratarea diferitelor boli. 

Meteorologia (gr. meteora = lucruri ridicate în aer, lat., fr. logos - ştiință) este 
ştiința care studiază proprietățile atmosferei şi fenomenele care se petrec în interiorul ei. 
Una dintre ramurile sale de cercetare este climatologia. 

Climatologia (gr. klima = înclinare - a unei suprafețe de pământ față de razele 
Soarelui, lat., fr. logos = ştiință) studiază caracterele climatice ale diferitelor regiuni ale 
pământului, clasifică şi repartizează teritorial clima, pe baza analizelor proceselor şi 
elementelor ei componente, stabilind cauzele care duc la schimbarea acestora. 

Bioclimatologia este o ramură a climatologiei care studiază influența factorilor 
climatici asupra organismelor. La rândul ei, bioclimatologia este o parte componentă şi 
a ecologiei, dat fiind că factorii climatici sunt o parte din mediul de viață. 

Biometeorologia studiază efectele vremii, deci modificările de timp, asupra 
ființelor vii. 

Bioclimatologia şi biometeorologia umană cercetează influența factorilor climatici 
şi meteorologici asupra omului. 

Meteoropatologia (gr. phatos = a suferi) este o ramură a medicinei care studiază 
stările de boală provocate sau influențate de factorii meteorologici. 

Climatoterapia (gr. therapeuein = a îngriji) se ocupă de folosirea în scop terapeutic 
a acțiunii favorabile a factorilor climatici asupra organismului. 

Balneoclimatologia este o ramură a climatologiei aplicate şi studiază influența 
elementelor meteorologice şi a factorilor climatici din stațiunile balneoclimaterice 
asupra organismului uman. 

Stațiune climatică - localitatea sau/şi arealul situat în zone cu factori climatici 
benefici şi care are condiții pentru asigurarea menținerii şi ameliorării sănătății şi/sau a 
capacității de muncă, precum şi a odihnei şi reconfortării (definiție conform Ord. 
109/200) 

Stațiune balneoclimatică - localitatea sau/şi arealul care dispune de resurse de 
substanțe minerale, științific dovedite şi traditional recunoscute ca eficiente terapeutic, 
de instalații specifice pentru cură şi care are o organizare ce permite acordarea asistenței 
medicale balneare în condiții corespunzătoare (definiție conform Ord. 109/2000). 
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Ştiințele şi domeniile de cercetare în relație cu balneoclimatologia 

 
Pentru balneoclimatolog, fenomenele bioritmice anuale şi diurne sunt, în general 

evidente şi se pot cunatifica, spre deosebire de cele cu perioade mai mari sau mai mici a 
căror corelare este deocamdată relativă, dar care pot avea efecte indirecte (prin variațiile 
electromagnetice) asupra organismului uman. 

Ciulache (2002) a dat următoare definiţie: „Clima este regimul multianual al 
vremii, care ia naştere în urma interacţiunii dintre factorii radiativi, fizico-geografici şi 
dinamici, sub influenţa tot mai accentuată a activităţii societăţii omeneşti”. 

În „Ghidul practicilor climatologice”, nr. 100, din 1984, s-a definit clima ca 
„sinteza condiţiilor de vreme dintr-o anumită zonă, caracterizate de şiruri lungi de date 
referitoare la variabilele atmosferei din zona respectivă”. Conform normelor 
Organizației Mondiale de Meteorologie, perioada climatologică standard este de 
minimum 30 de ani, dar, în ultimul timp, tot mai mulţi oameni de ştiinţă consideră că 
această perioadă ar trebui să fie mult mai mare, pentru a caracteriza cât mai corect 
ansamblul condiţiilor climatice. Cu cât şirurile de date meteorologice prelucrate şi 
analizate prin metode şi modele statistice şi deterministe sunt mai lungi, cu atât valorile 
mediate ale acestora şi rezultatele obţinute sunt mai reprezentative şi caracterizează, cu 
un grad de fidelitate ridicat, regimul climatic al unei regiuni geografice. 

Bioclimatologia umană este o știință complexă care studiază influența climei 
asupra omului. Ea cuprinde două aspecte contradictorii și 
complementare și anume aspectul sanogen – elementele 
climei în păstrarea și recuperarea sănătății și aspectul 
patogen – depășirea unor limite firești ale temperaturii, 
umezelii, presiunii atmosferice, care determină 
îmbolnăvirea organismului sau exacerbarea unor 
simptome de boală. 

Omul primitiv a învățat să se apere de frig, de 
ploaie, de vânt, a învățat să utilizeze căldura soarelui 
pentru cultivarea plantelor, a înțeles că uneori se poate 
îmbolnăvi, în condiții climatice neprielnice. 
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3. Ritmuri cosmice și biologice în relația omului cu clima  
 

Ritmuri cosmice şi biologice.  
Reacţiile umane la condiţiile de mediu 
au loc în cadrul unor ritmuri cosmice, 
concordante sau discordante cu ritmurile 
fiziologice proprii. Adaptarea la factorii 
naturali de mediu care prezintă variaţii 
ritmice la un anumit interval se 
manifestă, printre altele, şi printr-o 
sincronizare a funcţiilor biologice 
interioare ale omului, cu cele exterioare ale mediului. Fenomenele ritmice cosmice ale 
astrelor apropiate (îndeosebi Soarele si Luna), fenomenele meteorologice din atmosferă 
(determinate în mare măsură de primele, dar şi de condiţiile geografice locale), 
influenţează la rândul lor, bioritmurile fiinţelor vii, ale oamenilor, animalelor plantelor. 
Unele corelaţii sunt evidente, altele sunt mai greu de stabilit datorită complexităţii lor, 
altele trec neoservate sau sunt considerate fără corespondent, cel puţin până în prezent. 

Exemple de modificări si adaptări: 
- deplasările cu avionul pe glob, de la est la vest sau invers, prin schimbarea rapidă 

a mai multor fuse orare, dereglări în ritmul veghe – somn; 
- petrecerea unui timp mai îndelungat în interiorul pământului, în afara ritmului zi 

– noapte, produce, de asemenea dereglarea ritmului veghe – somn şi dezorientarea 
temporală. 

Pentru balneoclimatologie importante sunt fenomenele anuale, semianuale si 
diurne. 

Cele anuale sunt exprimate fizic prin variaţia principalilor parametri meteorologici 
şi biologici, în funcţionarea diferită a unor organe, în raport cu sezonul (temperatura 
corpului mai scăzută iarna şi primăvara, mai ridicată vara, ritmul cardiac mai rapid vara, 
mai lent iarna) şi în frecvenţa bolilor sezoniere. 

Fenomenele naturale de pe Terra, ce au loc în cadrul geosferelor, inclusiv în 
climatosferă, nu pot fi concepute şi înţelese fără o incursiune prealabilă în spaţiul 
cosmic, al galaxiei şi al Sistemului Solar din care face parte, în care Soarele, Luna, 
depărtarea şi poziţia planetei faţă de acestea, forţele de atracţie dintre ele, forma, 
mişcările, proprietăţile fizice şi structura suprafeţei terestre, condiţionează fluxurile de 
energie reciprocă şi existenţa geosferelor. Acest uriaş sistem reprezintă factorul 
generator principal al climei, care, la rândul ei, reprezintă esenţa tuturor proceselor 
fizice, chimice şi biologice de pe suprafaţa terestră. 

Universul este format din aproximativ un miliard de roiuri de galaxii, din care face 
parte şi Galaxia noastră (Calea Lactee), care reprezintă un sistem cosmic alcătuit din 
peste 150 miliarde de stele, inclusiv Soarele. Încă din antichitate, când i s-a dat şi 
denumirea, datorită formei unei mari fâşii albe, în jurul căreia se concentrează stelele, s-
a încercat descifrarea misterelor legate de originea şi structura acesteia.  

Mult mai târziu, după secolul al XVII-lea, ea a fost separată ca un sistem cosmic, 
începând să se efectueze măsurători. Sistemul solar (planetar) inclus în Calea Lactee 
este alcătuit din Soare (o stea de mărime mijlocie) şi corpuri cosmice care gravitează în 
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jurul lui: nouă planete (după ultimele cercetări efectuate la N.A.S.A. şi în Rusia ar mai 
exista şi a zecea şi chiar a unsprezecea), 50-100 mii de asteroizi, numeroşi meteoriţi şi 
comete.  

Cele nouă planete ale Sistemului Solar, în ordinea creşterii distanţei faţă de Soare, 
sunt: Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn (cunoscute încă din antichitate), 
Uranus (descoprit în 1781), Neptun (1846) şi Pluton (1930). Sistemul are forma unui 
disc, Soarele ocupând poziţia centrală, iar planetele, situate la distanţe diferite şi sateliţii 
acestora efectuând mişcări de revoluţie în jurul astrului şi, respectiv, al planetelor, ca 
urmare a legii atracţiei universale a lui Isaac Newton (fig.1). Planetele sunt corpuri 
cereşti aparţinând unei stele în jurul căreia descriu orbite, în majoritate eliptice, nu au 
lumină proprie, o primesc de la steaua respectivă şi au capacitatea de a reflecta o 
anumită parte din aceasta. Este şi cazul planetei Terra, care pe orbita descrisă se află în 
poziţii diferite faţă de Soare, dar şi faţă de Lună, singurul satelit natural al Pământului. 

                             

 
 

Fig. 1. Sistemul solar (Sursa: Măhăra, 2001) 
 
Fenomenele periodice de o zi sunt legate de perioada de rotaţie a Pământului în 

jurul axei sale, care determină variaţia a numeroşi parametri geofizici (meteorologici, 
câmp electric atmosferic şi geomagnetic). Ele se asociază şi cu două treceri ale Lunii la 
meridian, cu perioada de rotaţie siderală a planetei Marte. Aceste fenomene determină 
bioritmul circadian sau nimeral (lat. circa diem = aprox o zi, respectiv gr. nykt = 
noapte, hemere = zi), foarte important pentru organismul uman în ritmul veghe – somn, 
temperatura corpului, pulsul, compoziţia sângelui, în activitatea aparatului respirator, 
cardiovascular, digestiv. 

Fenomenele anuale sunt o expresie a mişcării de revoluţie a Pământului, cu 
evidenţierea celor 4 anotimpuri la latitudini temperate. Variaţiile din cursul unui an se 
datorează încălzirii inegale, temperaturilor aerului şi solului, a nebulozităţii, a umezelii 
relative şi absolute, a presiunii atmosferice. Se apreciază că momentul de maximă 
funcţionare zilnică a unui organ variază în raport cu sezonul. Astfel, ritmul cardiac este 
mai rapid vara si mai lent iarna. Temperatura corpului este mai ridicată toamna şi mai 
scăzută iarna şi primăvara. Viteza de creştere a părului este maximă în iulie si minimă 
în ianuarie, excreţia de potasiu, de sodiu si de apă este maximă între orele 8-12, în 
septembrie, 16-20, martie – aprilie. Totodată, unele boli infecţioase au o incidenţă 
maximă sezonieră. 
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4. Principalii factori genetici ai climatului și importanța lor bioclimatică 
 
Clima globului, din trecutul geologic al planetei, aşa cum este percepută în prezent, 

dar şi evoluţia viitoare a acesteia, cum se încearcă a fi cunoscută prin elaborarea unor 
prognoze (scenarii climatice) pentru deceniile următoare, reprezintă rezultatul acţiunii 
complexe a mai multor categorii de procese: cosmice, radiative, dinamice, fizico-
chimice, fizi- co-geografice şi antropice, care au loc permanent în spaţiul cosmic, 
atmosferă şi la suprafaţa Terrei, condiţionându-se şi întrepătrunzându-se reciproc. 
Existenţa şi distribuţia geografică a macrozonelor de climă şi a tipurilor climatice cu 
particularităţile lor bine definite sunt datorate prezenţei unor factori generatori 
(climatogeni) şi a unor factori modificatori ai trăsăturilor iniţiale (primare) ale 
climei.Factorii geologici și fizico-geografici 

Zonele climatice sunt rezultante ale tuturor factorilor climatogeni: 
- cosmici: înclinarea razelor de soare pe suprafața Pământului, 
- meteorologici: circulația atmosferică generală caracteristică la diferite latitudini 
- geografici: forma sferică a Pământului, latitudinea. 
 

Câmpul geomagnetic  
În general studiul indicelui geomagnetic (Ci 

– măsoară direct magnetismul terestru, ține 
seama de variația câmpurilor de forțe) se face în 
corelație cu activitatea solară. Câmpul magnetic 
terestru influențează indirect organismul uman 
printr-o probabilă acțiune asupra unor elemente 
climatice, de exemplu variațiile barometrice. Se 
admite că mortalitatea este mai ridicată în zilele 
cu perturbații magnetice. Bacteriile se dezvoltă mai rapid în timpul perturbațiilor 
datorate petelor solare (de exemplu, bacteria difteriei, diferitele viroze, tifosul recurent, 
ciuma). 

Furtunile magnetice rezultate prin perturbările suferite de câmpul magnetic al 
Pământului produc dereglări în aparatura de navigație şi în comunicațiile radio. 

Caracteristicile geologice. Solurile. 
Natura rocilor influențează în general în mod restrâns distribuția geografică a 

topoclimatelor. Dat fiind că este vorba îndeosebi de constituția superficială a scoarței 
terestre, unele trăsături se încadrează mai degrabă aspectelor geografice. 

Radioactivitarea solului şi a aerului 
Aerul conține elemente radioactive: radonul (în jur de 1600 atomi/l de aer) şi 

thoronul se regăsesc în stratele inferioare ale atmosferei şi provin din dezintegrarea 
radiumului şi a thoriului. Emergența de gaze radioactive libere în apropierea surselor 
termale este cunoscută. 

Bogația mai mică sau mai mare a solului în substanțe radioactive, gradul lor de 
apariție la suprafața solului, transportul de elemente radioactive gazoase prin 
intermediul curenților de aer, apropierea mării, altitudinea, condițiile meteorologice 
intervin în evoluția conținutului de elemente radioactive din aer care, la rândul lor, 
influențează ionizarea din straturile inferioare ale atmosferei. 



23 
 

Expunerea la radiații pentru populația globului a fost în general joasă de-a lungul 
timpului. Interacțiunea radiațiilor nucleare cu materia vie are ca urmare apariția unor 
efecte fiziologice complexe, care se manifestă prin modificări morfologice şi 
funcționale ale celulelor, țesuturilor şi organelor. Aceste efecte sunt dependente de doza 
de radiație. Există deci o doză limită de radiție, sub care iradierea nu alterează 
ireversibil echilibrul biologic al țesuturilor. 

Pe această bază s-au recomandat tratamentele cu ape minerale şi gaze naturale 
(mofete) radioactive cu radon (timp de înjumătățire mic), cu posibilități de eliminare 
rapidă din organism. 

Alfaterapia se recomandă în boli reumatice, vasculare, alergice şi de piele, 
tulburări hormonale şi vegetative, sechele după paralizii, boli cronice inflamatorii 
(bronşite şi anexite cronice). OMS recomandă reducerea la minimum a dozei de iradiere 
pentru prevenirea riscurilor patologice. 

Caracteristici geomorfologice 
Relieful determină o diferențiere pronunțată a climatelor şi bioclimatelor pe glob 

îndeosebi în zonele calde şi temperate, atât prin altitudine şi forma de relief, pozitivă 
sau negativă, cât şi prin poziția versanților montani față de meridian (punctele cardinale) 
şi față de circulația atmosferică generală. 

Altitudinea determină: 
- scăderea temperaturii 
- scăderea presiunii totale şi parțiale a oxigenului 
- dinamica aerului este mai activă, vânturi mai intense. 
Elementul esențial este scăderea presiunii atmosferice, şi mai ales a presiunii 

parțiale a oxigenului. 
De la circa 3000 m simptomele stresului de altitudine devin certe, căci apar 

semnele lipsei de oxigen, care de la 5000 m sunt predominante (75-90 mm presiune O2, 
ceea ce înseamnă 10-12 %, față de 21% cât este cantitatea de oxigen normală la nivelul 
mării). 

În mod normal în repaos omul are nevoie de 10 respirații/minut. Cantitatea 
inspirată şi expirată la fiecare respirație este de 0,5 l, deci avem nevoie de 7,5 l/min şi 
450 l/h. 

În cazul muncii fizice avem nevoie de 20 l/min, până la 50 l/min la muncă grea. 
Printr-o respirație profundă, ventilația pulmonară poate creşte de 8-20 ori față de 
valoare normală. 

Numai ¼ sau 1/5 din oxigenul care participă la procesul respirator este utilizat în 
plămân. Hentschel, 1978, arată că presiunea exterioară a oxigenului de 30 mm este 
limita extremă pentru menținerea vieții. 

Trebuie să menționăm şi o relație directă între săderea presiunii oxigenului arterial 
şi creşterea CO2 arterial la altitudine. C. S. Houston precizează dificultatea subiectului 
hiperventilat care are parte de lipsă de oxigen dacă respiră prea puțin şi lipsă de bioxid 
de carbon dacă respiră prea mult. 

Adaptarea la mare altitudine înseamnă deci adaptarea la hiperventilație, 
pentru creşterea oxigenării, dar şi la pierderea de dioxid de carbon şi acest lucru 
determină un torace larg, creşterea cantității de hemoglobină din sânge şi hiperglobulie 
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(7-8 mil globule roşii), creşterea tensiunii arteriale pulmonare, o alterare a funcției 
rinichiului. 

Celelalte caracteristici ale climatului de altitudine (temperatură scăzută, circulație 
puternic activă a aerului, uscăciunea maselor de aer, dar şi precipitațiile relativ 
abundente) determină un stres bioclimatic, atât la nivelul pielii, cât şi al mucoaselor 
pulmonare, mai pronunțat pe înălțimile muntoase. 

Indicațiile medicale de tratament se referă îndeosebi la convalescență, anemie, 
pentru creşterea capacității de muncă, fizice şi intelectuale. 

 De asemenea, stațiunile de munte sunt indicate pentru toate bolile cronice 
bronhopulmonare, pentru tratamentul astmului, eczemă persistentă la copii mici, 
tuberculoză pulmonară. 

Contraindicații: altitudinea mare este suportată cu greutate de pacienții cu 
instabilitate nervoasă, hipertensiune, tahicardie, de asemenea de reumaticii sensibili la 
schimbările termice accentuate. 

Suprafețele de apă. Climat oceanic şi marin 
Climatul de litoral sau de coastă prezintă diferențieri ale parametrilor 

meteorologici în funcție de poziția geografică, având totuşi amplitudini termice mai 
mici decât pe continent, umezeală mai mare, dar şi brize de mare şi de uscat. 

Aerul curat, lipsit de cantități mari de praf, dar încărcat cu oxigen, aeroioni şi 
aerosoli de sare şi iod, se adaugă indicilor relativ mari de stres cutanat şi mai ales 
pulmonar, determinând un bioclimat excitant solicitant (Teleki ş. a. 1984), care 
stimulează toate funcțiile organismului, apetitul, digestia, prin activarea metabolismului, 
dar şi sistemul nervos central şi autonom. 

Climatul temperat maritim diminuează demineralizarea totală, îmbunătățeşte 
metabolismul calciului, producția de acid uric, ridică presiunea arterială, provoacă 
hiperglobulinemie, produce rărirea respirației şi îmbunătățeşte capacitatea respiratorie, 
facilitând schimburile la nivelul plămânului. 

Indicațiile terapeutice se referă la limfatism, scrofuloză (afecțiune cronică de 
natură tuberculoasă caracterizată prin inflamarea ganglionilor limfatici cervicali, 
inghinali sau axilari), tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară, astenie nervoasă, 
convalescență, dermatoze, afecțiuni ginecologice, rahitism, osteoporoză, astm bronşic, 
reumatism. 

Contraindicațiile se referă la afecțiuni cardiovasculare avansate, boli reumatismale 
cronice, evolutive. 

Climatul de lac şi de pe malurile sale se reflecă în special prin caracterul relaxant 
al peisajului lacustru şi la efectele benefice asupra sistemului nervos. 

Peisajul biogeografic. Pădurile. Deşerturile. 
Pădurile introduc o notă aparte în distribuția elementelor climatice pe glob. 
Protecția atmosferei si funcțiile climatice reprezintă un alt aspect al rolului jucat de 

pădure în mentinerea echilibrului ecologic. 
Padurea reunește pe o suprafață relativ restrânsa un volum important de biomasa 

vegetala (arbori, arbusti, plante erbacee) angajate în procesul fotosintezei. Astfel, ea 
asigura consumul de dioxid de carbon rezultat din „metabolismul” propriu, dar si din 
ecosistemele învecinate sau, mai nou, datorat poluarii, eliberând, în acelasi timp, 
oxigenul necesar la aceeasi scară. 
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Aceasta funcție justifică denumirea de „plămân verde”, ecosistemele forestiere, 
mai cu seama cele tropicale, fiind unele din cele mai importante producatoare de oxigen 
la nivel planetar. 

Efectul „purificator” se manifesta pentru un spectru mai larg  al poluanților 
atmosferici – pulberi sedimentabile, dioxid de sulf, elemente radioactive – retinuți 
mecanic sau absorbiți de frunzis. Deşi, în acest sens, rolul pădurii este semnificativ, nu 
trebuie uitat faptul că aceiaşi poluanți pot distruge pădurea, toleranța speciilor vegetale 
fiind limitată. Se semnalează,  de  asemenea,  o  diminuare  a  încărcaturii  microbiene,  
datorată  prezenței fitoncidelor, cu pâna la 90% fața de atmosfera urbană. Aerul pădurii 
este, în schimb, mai bogat în ioni negativi, favorabili sănătății. 

Efectul purificator al vegetatiei forestiere 
Un hectar de pădure produce anual aproximativ 30 de tone oxigen, din care aceasta 

consuma circa 13 tone în procesul de respirație al arborilor sai. Vegetația arborescentă a 
pădurii pe suprafața de un hectar consumă, în procesul de fotosinteză, circa 16 tone de 
dioxid de carbon. 

Un curent de aer poluat cu dioxid de sulf în concentratie de 0.1 mg/m3 poate fi 
complet depoluat prin traversarea sa lentă peste un hectar de padure. Prin reducerea, pe 
cale mecanica, a vitezei vântului, un hectar de pădure poate reține o cantitate de 60-70 
t/an de praf, ceea ce reprezintă de 6-7 ori mai mult față de cantitatea retinuță de 
vegetația ierboasă. Prin emanarea fitoncidelor volatile, în cantitate de 5-30 kg/ha, 
pădurea realizeaza o epurare microbiana foarte eficienta, evidentă în special în padurea 
de conifere. De exemplu, în timp ce pe bulevardele din Paris s-au înregistrat 570 mii 
bacterii / m3, iar în unele magazine chiar 4-8 milioane bacterii / m3, în padurea 
Fontainbleu din apropiere, încarcatura microbiana era de numai 50-55 bacterii / m3. 

Întrucât modifică semnificativ suprafața activă, ca factor genetic al climei, prezența 
ecosistemului de pădure induce un topoclimat specific. Acesta este determinat de 
influența exercitată asupra radiației solare, circulației maselor de aer şi proceselor de 
evaporare. 

Topoclima pădurii se diferențiaza prin: 
- moderarea extremelor de temperatură, 
- intensitate scăzută a radiației solare, 
- creşterea umezelii relative a aerului, 
- creşterea frecvenței calmului atmosferic şi viteze mai mici ale vântului, 
- repartizarea mai uniformă a precipitațiilor şi creşterea cantității acestora. 
Funcția de recreere 
Ocupă, în rândul funcțiilor pădurii, un loc aparte prin influența directă asupra 

activității şi sănătății umane. În acest context, unii autori (Muja, 1994) considera acest 
rol o funcție socială. 

Prin influența exercitată asupra climatului şi calității aerului pădurea permite 
realizarea unui cadru ambiental optim pentru sănătatea umană. Adaugând la aceasta 
efectul asupra psihicului uman, pădurea devine un refugiu pentru citadinul modern care, 
desi depinde în mare masura de o serie de facilitati ale vieții urbane, ramâne, ca orice 
fiinta vie, legat intim de natura. 

În aceste condiții indicii bioclimatici indică un confort termic, dar şi ambiental 
sporit (cu excepția pădurii ecuatoriale şi tropicale unde temperaturile ridicate şi 
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umezeala excesivă crează o inconfortabilă senzație de zăpuşeală), de asemenea un stres 
cutanat şi pulmonar redus. 

Bioclimatul este deci relaxant, sedativ. 
Se apreciază: 
- o îmbunătățire a metabolismului la o şedere mai îndelungată în mijlocul pădurii, 
- reacții de adaptare termoreglatorii, 
- creşterea asimilării oxigenului şi eliminării CO2, prin reducerea numărului de 

respirații pe minut, 
- scăderea şi stabilizarea tensiunii arteriale şi a pulsului. 
Unele investigații psihologice, prin teste proiective de personalitate, au indicat 

schimbări pozitive de comportament, ca premise ale relaxării şi reorganizării activității 
psihice și creşterii capacității de muncă. 

Deşerturile prezintă aspecte particulare. 
Acestea, în mare majoritate, sunt suprafețe stâncoase sau nisipoase, total lipsite de 

vegetație, unde amplitudinile termice diurne sunt maxime, astfel încât temperaturile 
minime la sol pot coborî către limita de îngheț, în mijlocul deşertului, în timp ce ziua, 
temperatura la sol depăşeşte 80 grade Celsius, iar în aer 450C. 

Umezeala este extrem de redusă cantitățile de precipitații sunt de câțiva mm pe an, 
vântul este puternic şi se înregistrează destul de frecvent furtuni de praf, cu vizibilitate 
foarte redusă şi aeroionizare pozitivă. 

Predomină disconfortul termic prin încălzire şi vânt ziua, prin răcire, noaptea. 
Stresul cutanat şi pulmonar sunt mari, bioclimatul este puternic excitant, datorat în 
plus şi insolației mari, aproape permanente (fracția de insolație 80-100%). Aerul este în 
general destul de pur, căci nisipul fiind un element greu este ridicat în aer doar de 
vânturile foarte violente, în schimb este fixat de roua nocturnă la sol. 

Dacă bioclimatul mediteraneean de la marginea deşertului Saharei poate fi 
supus discuției în ceea ce priveşte climatoterapia, deşerturile propriu-zise, practic 
nelocuite decât de nomazi, sunt total neprielnice vieții obişnuite. 

Omul în stratosferă. 
Caracteristicile fizice şi fiziologice la limitele atmosferei sunt date de scăderea 

presiunii atmosferice, şi respectiv a oxigenului, care duc la o puternică hipoxie, la peste 
8 km şi care nu poate fi înlăturată nici chiar prin inhalarea de oxigen pur prin mască. 

Dacă ascensiunea unui avion se face rapid, fără să se folosească oxigen, pilotul îşi 
poate pierde brusc cunoştința, datorită reducerii transportului de oxigen la creier. 

Presurizarea avioanelor compensează parțial diferențele de presiune, iar defectele 
de etanşeitate ale aparatelor de zbor impun adminstrarea individuală de oxigen. 

Pătrunderea ozonului în incinta avionului poate determina efecte iritante, iar prin 
decompresiune bruscă (ridicarea în câteva minute la peste 6000 m), azotul, gaz inert din 
punct de vedere respirator, dar dizolvat în lipidele organismului, va trece sub formă 
gazoasă în sânge şi ocluzionând capilarele va produce dureri în încheieturi, eventual 
paralizie, la personalul navigant, tulburări ce pot fi combătute prin coborâre bruscă. 

Pentru   ieşirea   omului   în   spațiu   trebuie   rezolvate   probleme   tehnice,   
privind supraviețuirea   în  atmosfera   rarefiată:   menținerea   condițiilor   de   presiune   
atmosferică, cantitate suficientă de oxigen, amestec constant de gaze. 
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Omul sub apă şi la adâncime. 
Principala modificare fizică este 

creşterea presiunii la care este supus 
organismul uman. La presiunea atmosferică 
la nivelul mării, egală cu o atmosferă = 760 
mm col Hg = 1033 kg/cm3, se adaugă 
presiunea hidrostatică ce creşte cu 1 
atmosferă la fiecare 10 m, apa fiind de 800 
ori mai densă ca aerul. Suprapresiunea în apă 
este bine suportată până la 3 atmosfere. 
Eforturile de adaptare constau în echilibrarea presiunilor din urechea mijlocie, 
acomodarea globului ocular, a sistemului osteo-muscular prin creşterea secreției de 
adrenalină şi noradrenalină.  

Creşterea presiunii mediului este însoțită şi de creşterea presiunii parțiale a 
azotului. Se crează astfel o narcoză hiperbarică, stări de excitație, euforie, tulburări 
senzoriale, beția adâncurilor, dezorientare. 

În caz de decompresie bruscă, degajarea rapidă a azotului la nivelul țesuturilor 
produce embolii gazoase cu manifestări, ca: infarct miocardic sau pulmonar, paralizii 
ale membrelor inferioare, artrită coxofemurală sau humerală, prurit, edem subcutanat. 

La scufundarea liberă de produc şi modificări ale sistemului cardiovascular şi 
fenomene de termogeneză. Hiperbarismul, în aceste condiții poate fi practicat 
numai de oameni perfect sănătoşi. 

Imersia cu ajutorul batiscafelor şi al vaselor laborator elimină o parte din 
neajunsurile scufundării libere şi permite staționarea timp mai îndelungat, chiar la 
adâncimi mai mari pentru cercetarea mediului acvatic. 

Cât priveşte hiperbarismul în mine, acesta nu are efecte dinamice, pt că la 
presiune normală, sângele este deja saturat în oxihemoglobină. În schimb temperatura 
devine insuportabilă de la 500 m adâncime, datorită treptei geotermice. 

Factorul antropic (climatul de oraş, zonele industriale, microclimatul 
terapeutic de interior). 

Marile aglomerări urbane alterează calitățile inițiale ale climatului, relațiile dintre 
mediul ambiant şi om modificându-se în cazul ariilor puternic urbanizate şi 
industrializate. 

Factorii esențiali de urbanizare: 
- densitatea excesivă a populației pe suprafețe restrânse 
- creşterea numărului de deşeuri şi a reziduurilor solide, gazoase şi 
- modificările suprafeței active (asfaltul străzilor, dezvoltarea inegală, masivă a 
blocurilor) 

Modificări climatice asupra: 
- chimismul aerului (impurifcare cu oxizi de sulf, oxizi de carbon şi de azot 

proveniti din arderea diferiților combustibili în industrie şi locuințe şi arderea 
combustibililor în motoarele autovehiculelor, dar şi cu particule sedimentabile sau în 
suspensie, de fum, praf, cenuşă, corpuri organice) 

- unele caracteristici fizice (scăderea cantităților de aeroioni mici, negativi pe 
volumul de aer şi creşterea numărului de aeroioni mari). 
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Elementele climatului suferă modificări mari. 
Radiația solară prezintă o intensitate redusă de 20% vara şi 50% iarna datorită 

impurităților de tot felul. 
Tot datorită poluării durata de strălucire a soarelui în oraş scade cu 20-30% față de 

zonele învecinate. 
Temperatura în oraş, în zona temperată, este mai ridicată decât media anuală a 

regiunii cu 0,5 – 1,50C, diferențele fiind cu atât mai mari cu cât suprafața oraşului şi 
gradul de urbanizare sunt mai mari. Oraşul este o „insulă de căldură” în climatul general 
al regiunii, fapt ce se reflectă şi în numărul mai mare, cu 2-6 zile, de vară şi în numărul 
mai mic de zile cu îngheț şi de iarnă (cu 10 – 20, respectiv 2-8 zile). 

Atât temperaturile maxime cât şi cele minime prezintă valori mai ridicate decât 
cele din afara oraşului. 

Diferențele termice dintre centrul oraşului şi împrejurimi variază în funcție de tipul 
de climat general al regiunii, forma şi dimensiunile oraşului, forma de relief, anotimpul 
şi momentul din zi, situația sinoptică. 

Pe suprafața oraşului se înregistrează diferențe termice care depind de tipul şi 
densitatea clădirilor, poziția față de circulația predominantă a maselor de aer, mărimea 
şi calitatea suprafețelor acoperite cu vegetație. 

Umezeala aerului este redusă, atât tensiunea vaporilor de apă cu 1-2 mb, cât şi 
umezeala relativă, cu 1-10%. 

Nebulozitatea şi numărul de zile cu cer acoperit prezintă în general valori crescute 
în oraş, dar sunt şi cazuri în care situația se prezintă invers. 

Cantitățile de precipitații sunt de asemenea mai mari în oraş, care este de altfel 
considerat o „insulă de precipitații”. Cantitățile de apă căzute în perimetrul urban 
variază în funcție de tipul de cartier, rezidențial sau industrial, de direcția vânturilor 
predominante. Datele referitoare la stratul de zăpadă sunt şi ele contradictorii. Se pare 
că numărul de zile cu ninsoare este în general mai mare, dar numărul de zile cu zăpadă 
este mai mic. 

Vântul prezintă unele caracteristici: 
- modificarea direcției în funcție de orientarea stradală, reducerea vitezei vântului 

în oraş, prezența brizelor urbane explicate prin apariția unor microdepresiuni barice, 
localizate strict deasupra perimetrului urban ca efect al curenților ascendenți centrali, 
provocați de supraîncălzirea oraşului, frecvența mare a calmului. 

Bioclimatul oraşului prezintă un caracter complex: 
- pe de o parte un stres cutanat şi pulmonar mai redus în perioada rece a anului, dar 

cu caracter hipnotic şi hidratant în cursul verii, când şi disconfortul prin încălzire este 
prea mare, în interiorul oraşului, în comparație cu exteriorul, mai ales în regiuni cu 
altitudini reduse. 

Datorită modificărilor de compoziție a atmosferei urbane, în sensul poluării şi 
acidifierii sale, rezultă o veritabilă patologie a marilor oraşe exprimată în infecții 
urbane, ca efect al densității umane mari (frecvente epidemii gripale, tuberculoză, 
sifilis), intoxicații urbane care antrenează crize de astm, în cartierele industrializate, în 
condiții de inversiuni termice şi ceață, carență şi tulburări în metabolismul mineral, ca 
rezultat al reducerii radiațiilor UV, fixatoare de calciu şi fosfor, surmenaj urban şi 
dezechilibre nervoase, manifestări patologice ale „inadaptaților la urbanizare”. 
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Climatul de interior.  Pe de o parte, 
capacitățile sporite de aclimatizare prin încălzire 
centrală, cu temperaturi uneori prea ridicate, 
uscăciunea aerului, microclimat uniform ce nu 
respectă variațiile climatice naturale şi echilibrul 
pe care acestea le realizează, antrenează o 
moleşire fizică şi morală, efect al excesului de 
confort şi sedentarism, un aşa numit „sindrom de 
domesticație” (Teodoreanu, 1984), în condițiile 
societății cu nivel material ridicat. Pe de altă parte, absența unui confort termic şi igienic 
elementar, în societățile cu marcate lipsuri în rezervele energetice, produce un stres fizic 
şi pshic marcat, alături de carențele alimentare şi alte lipsuri. 

Zonele industriale  
Dimensiunile suprafețelor industrializate influențează în general modificările 

climatului. Ceea ce caracterizează aceste zone este poluarea chimică, dependentă de 
tipul de industrie. 

Industria termoenergetică impurifică 
atmosfera cu substanțe rezultate prin ardere şi 
eliminate sub formă de fum, ce conțin: cenuşă, 
praf de cărbune, funingine, gaze (CO2, CO, 
oxizi de sulf şi de azot), gudroane, hidrocarburi, 
compuşi de clor, fluor, acizi organici. 

Industria siderurgică elimină poluanți 
rezultați din minereul de fier, din cărbune, 
pulberi solide-cărbune, cenuşă, praf de minereu, 
oxid şi minereu mangan, gaze şi pulberi. 

În industria metalelor neferoase impurificarea se realizează prin materialele 
folosite şi componenții lor, sub formă de pulberi şi vapori. 

Industria chimică anorganică şi organică se diferențiază de toate celelalte industrii 
prin complexitatea poluanților, compuşi de sulf, de azot, clor, solvenți organici. 

Industria materialelor de construcții impurifică atmosfera în speciali prin pulberi, 
dar şi prin produşi toxici, rezultați din arderea combustibilului şi din reziduurile 
industriale. 

Parametrii climatici se modifică în mod corespunzător: radiație redusă, temperatură 
crescută, fenomene de ceață, smog, ionizare redusă a aerului. 

Acțiunea nocivă asupra populației poate fi imediată: efecte iritative, asfixiante, 
fibrozante, cancerigene, mutagene, după o creştere peste limitele admisibile a poluării, 
cu creşterea morbidității şi a mortalității generale a populației din regiune, sau de lungă 
durată – prin modificări fiziopatologice datorate acumulării în timp a efectelor 
poluanților: agravarea bronhopneumoniilor cronice nespecifice (bronşită cronică, 
emfizem pulmonar, astm bronşic), tulburări nervoase, vasculare, hematologice (la 
expunerea la plumb) sau leziuni ale aparatului osteoarticular (la fluor), etc. Acțiunea 
nocivă a poluanților se repercutează şi asupra animalelor de casă din zona poluată, 
asupra vegetației, asupra construcțiilor, asupra obiectelor metalice, prin degradare 
chimică, coroziune. 
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5. Elementele meteorologice și influența lor asupra organismului 
 
Studiul climatic al unui areal presupune analiza detaliată a elementelor climatice 

relevante: elemente de actinometrie (radiaţie solară), temperatura aerului şi solului, 
presiunea atmosferică, vântul, umezeala aerului, nebulozitatea, precipitaţiile 
atmosferice, evapotranspiraţia potenţială şi fenomene meteorologice precum stratul de 
zăpadă, ceaţa, grindina, fenomenele orajoase sau precipitaţiile orizontale – bruma, roua, 
chiciura. 

TEMPERATURA AERULUI  
Temperatura aerului este o consecinţă a fluxului radiativ solar şi într-o extrem de 

mică măsură a fluxului energetic teluric generat de miezul incandescent al Pămânului 
(proprietăţile izolatoare ale scoarţei terestre).  

În absenţa Soarelui, temperatura suprafeţei 
terestre ar fi aproape de 0oK. 

Principalii parametrii ce caracterizează 
temperatura aerului sunt: 

- temperatura medie 
- temperatura extremă (maximă, minimă) 
- amplitudinea termică 
- abaterile valorilor termice anuale faţă de media plurianuală 
- frecvenţa zilelor cu diferite valori de temperatură 
- probabilitatea de producere şi gradul de asigurare a diferitelor valori de 

temperatură 
- data trecerii temperaturii medii zilnice prin diferite praguri, durata şi suma 

temperaturilor realizate în fiecare interval: >0, >5, >10, >15, >18o C 
- variaţiile de lungă durată ale temperaturii aerului 
- indicii de temperatură 
Temperatura aerului reprezintă principalul element meteorologic ce se supune unui 

ciclu anual, fiind o consecinţă a relaţiei de interdependenţă cu energia radiantă solară. 
Variaţia bilanţului radiativ din zonele înalte montane produce modificarea 

regimului termic al aerului şi solului. Orientarea şi iluminarea diferită a versanţilor duce 
la apariţia unor mari deosebiri ale valorilor bilanţului caloric şi ale temperaturii 
suprafeţei subiacente pe pantele expuse inegal radiaţiei solare. Astfel, în emisfera 
nordică, versanţii sud-estici, sudici şi sud-vestici primesc o cantitate mai mare de 
căldură şi lumină decât cei nordici.  

Acest lucru se reflectă asupra vegetaţiei, în sensul că, primăvara, pe pantele sudice, 
reluarea proceselor vegetative (dezmugurirea, înfrunzirea) se face mult mai devreme 
decât pe cele nordice, unde zăpada persistă mai mult, chiar şi în timpul verii. De 
asemenea, pe versanţii cu expoziţie sudică, situaţi în regiuni cu precipitaţii suficiente, 
limita superioară a pădurii este mai ridicată decât pe versanţii nordici. 

Diferenţele de încălzire care apar pe pante în funcţie de orientarea şi înclinarea lor 
se resimt şi în temperatura solului, până la adâncimi de peste un metru.  

În urma observaţiilor efectuate în Munţii Alpi (Valea Innului) s-a stabilit că, la 80 
cm în sol, diferenţa medie anuală între temperatura de pe versanţii nordici şi cei sudici 
ai unei coline înalte de 600 m poate atinge şi depăşi 3°C. 
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Reducerea treptată a bilanţului radiativ în zona muntoasă determină scăderea 
temperaturii aerului în raport cu altitudinea, în medie cu 0,5°-0,6°C/100 m.  

Acest gradient termic vertical suferă abateri de la valorile medii în funcţie de mai 
mulţi factori: momentul zilei, anotimp, natura masei de aer, condiţiile orografice locale, 
expoziţia versanţilor şi curenţii atmosferici.  

Deseori, se produc abateri de la această regulă generală, apărând inversiunile 
termice, în sensul creşterii temperaturii cu altitudinea. Acest fenomen este favorizat de 
nopţile senine, mai ales din timpul iernii, circulaţia slabă a aerului şi de formele concave 
de relief (văi adânci şi depresiuni intramontane), unde se acumulează aerul rece care se 
scurge de pe versanţi şi de pe culmile înzăpezite.  

În situaţii de cer acoperit sau cu vânt puternic inversiunile termice nu se formează. 
În aceste forme de relief se produc cele mai scăzute temperaturi ale aerului şi cele mai 
mici minime absolute.  

În România, de exemplu, temperatura minimă absolută (–38,5°C) s-a înregistrat la 
Bod, în Depresiunea Braşovului, în data de 25.01.1942 (Stoenescu, Ţâştea, 1962), 
valoare care nu a fost depăşită până în prezent.  

Inversiunile termice din timpul nopţii şi al iernii, ca şi advecţia maselor de aer rece 
accentuează în văi şi depresiuni frigul şi frecvenţa îngheţului, dar şi apariţia brumei şi a 
ceţii. Aceste zone au cel mai ridicat grad de asprime a iernii, fapt concretizat în 
inversiuni de etaje (subzone) forestiere, în funcţie de cerinţele speciilor faţă de factorul 
termic şi de rezistenţa la frig şi ger (de ex.: fagul, specie termofilă, poate fi întâlnit la 
înălţimi mai mari decît molidul, specie ombrofilă, care ocupă văile şi depresiunile 
adânci). De asemenea, omul a evitat, în decursul istoriei, construirea aşezărilor în văile 
adânci şi depresiunile închise, preferând văile largi, piemonturile, terasele înalte, 
suprafeţele de eroziune, larg deschise radiaţiei solare. 

Circulaţia locală de tipul brizelor (de vale şi munte), ca şi efectul specific provocat 
de munţi asupra curenţilor atmosferici (efectul de foehn) produc variaţii termice 
importante, care intensifică, atenuează sau chiar schimbă sensul gradientului termic 
vertical. Aceste variaţii determină, la rândul lor, schimbări accentuate în profilul vertical 
al umezelii aerului. 

Relieful are o influenţă puternică şi asupra variaţiei diurne şi anuale a temperaturii 
aerului, şi în special asupra amplitudinii termice. În atmosfera liberă, atât amplitudinea 
termică diurnă, cât şi cea anuală scad cu altitudinea. În zona muntoasă, această regulă 
este modificată de configuraţia formelor de relief şi de circulaţia aerului, care au o 
influenţă puternică asupra evoluţiei diurne şi anuale a temperaturii aerului. Astfel, pe 
platourile înalte şi întinse, văile largi şi versanţii cu înclinare mică, amplitudinile 
termice diurne şi anuale sunt mari. Datorită rarefierii aerului şi conţinutului scăzut de 
vapori de apă şi particule solide în suspensie, acestea se încălzesc puternic în timpul 
zilei şi al verii, datorită cantităţii mari de radiaţie solară primită şi se răcesc mult în 
timpul nopţii şi al iernii, prin pierderile de căldură datorate radiaţiei terestre şi prin 
acumularea aerului rece pe pante. Aceste particularităţi ale regimului termic caracteri- 
zează zonele montane printr-un grad mare de continentalism. 

Amplitudinile termice diurne şi anuale sunt mai mici în formele de relief convexe 
(regim termic moderat) şi mai accentuate în cele concave (regim termic sever). 

Versanţii cu suprafaţă mare şi pantă accentuată au, în sectoarele lor inferioare, 
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caracteristicile termice ale formelor de relief concave (amplitudini termice mari), iar în 
cele superioare,  particularităţile formelor convexe (amplitudini termice reduse). 

În defileele strâmte, variaţia diurnă şi anuală a temperaturii aerului este mai mică 
decât în văile largi, deoarece pereţii aproape verticali reduc durata de strălucire a 
Soarelui, sau chiar împiedică iluminarea acestora. 

În sectoarele înalte ale munţilor, variaţia diurnă şi anuală a temperaturii aerului se 
apropie de cea caracteristică climei maritime, cu contraste termice reduse, maximul şi 
minimul termic fiind decalate faţă de regiunile joase. 

În zonele montane, datorită topirii târzii a stratului de zăpadă, primăvara este mai 
rece şi toamna mai caldă, iar extremele termice (maxima şi minima anuală) sunt 
întârziate. 

Minimul termic al României se înregistrează, cu excepţia vârfurilor montane de 
peste 1800 m, în luna ianuarie, valoarea înregistrată fiind de -4 ⁰C. Maximul termic se 
înregistrează în luna iulie, valoarea atingând media de 19,5 ⁰C.  

Valoarea minimă din luna ianuarie este o consecinţă a diminuării energiei radiante 
solare ca rezultat al incidenţei reduse a razelor solare şi a predominării unui regim 
barometric anticiclonic ce favorizează inversiunile termice de sedimentare cu 
amplificări în cazul apariţiei inversiunilor termice radiative nocturne şi de strat de 
zăpadă, mai ales în cazul prezenţei Anticiclonului Est-European sau Scandinav. 
Valoarea minimă apare cu un decalaj faţă de solstiţiul de iarnă.  

Maximul termic din luna iulie se explică prin valoarea mare a energiei radiante 
solare captate, cu un decalaj de o lună faţă de solstiţiul de vară. 

Creşterea mai accentuată a mediilor lunare ale temperaturilor maxime zilnice 
survine la începutul primăverii (martie-aprilie) şi mai moderată în prima parte a verii. 
Cea mai severă descreştere a temperaturilor are loc în intervalul octombrie-noiembrie şi 
cea mai mică se înregistrează în perioada decembrie-ianuarie. Media coborâtă din 
ianuarie (-0,1 ⁰C) se explică prin frecvenţa ridicată a inversiunilor termice, favorizate de 
configuraţia topografiei locale şi de situaţia sinoptică specifică perioadei. 

Deşi există un decalaj important între solstiţiul de vară înregistrat în luna iunie şi 
luna august, mediile temperaturilor maxime din această lună, aproape identice cu cele 
din iulie (26,0 ⁰C), sunt o consecinţă a diminuării nebulozităţii ca urmare a frecvenţei 
ridicate a maselor de aer de origine tropicală. De pildă, maxima absolută din România a 
fost consemnată în această lună (44,5⁰C). 

Temperaturile maxime şi minime absolute reprezintă valori instantanee atinse de 
temperatura aerului, în cazuri unice, care se produc la un moment dat, deşi au un 
caracter întâmplător, înregistrându-se la intervale extrem de mari, sunt totuşi deosebit de 
importante pentru evaluarea climei unei regiuni. Maxima absolută a fost de +37,7 ⁰C 
în iulie 1987, iar minima absolută a fost de -32,8 ⁰C în ianuarie 1963. 

Se poate remarca o relaţionare între temperaturile medii lunare multianuale şi 
maximele, respectiv, minimele absolute înregistrate la staţia meteorologică Târgu 
Mureş, în sensul în care luna iulie prezintă maximele în cele două cazuri, iar în luna 
ianuarie se înregistrează minimele. 

Înregistrarea minimelor absolute este şi o cauză a frecventelor inversiuni termice 
ce se produc în aria municipiului, favorizate de condiţii locale şi de configuraţia 
sinoptică ce induce astfel de stratificaţii atmosferice stabile. 
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PRESIUNEA ATMOSFERICĂ 
Presiunea atmosferică se defineşte 

ca fiind forța exercitată de aerul 
atmosferic pe unitatea de suprafață şi 
reprezintă unul din parametri 
fundamentali în meteorologie. 

Presiunea atmosferică se măsoară 
în milimetri coloană de mercur (mm) 
sau în milibari (mb). În sistemul internaţional de unităţi s-a stabilit ca unitate 
fundamentală pentru presiune pascalul (Pa). Relaţia dintre presiunea atmosferică 
exprimată în milibari şi pascali este: 1mb = 103 dyn/cm2 = 103 dyn/10-4 m2 = 107 dyn/m2 
= 100 N/ m2 100 Pa = 1 hPa, deci 1 mb = 1 hPa (Pop, 1988) 

Presiunea atmosferică scade treptat o dată cu creşterea altitudinii faţă de nivelul 
mării ca urmare a reducerii grosimii atmosferei şi micşorării densităţii aerului. În 
atmosfera liberă, scăderea presiunii în raport cu înălţimea se face logaritmic. În munţi, 
repartiţia presiunii aerului se complică datorită reliefului accidentat, care determină 
apariţia gradienţilor barici între diferitele părţi ale masivelor montane. 

Deasupra regiunilor muntoase, suprafeţele izobarice suferă modificări puternice în 
urma proceselor de interacţiune care au loc în timpul advecţiei între masa de aer şi 
versanţi, dar şi sub influenţa variaţiei temperaturii aerului.  

Scăderea presiunii aerului în raport de altitudine are diferite efecte asupra mediului 
fizic atmosferic, dar şi asupra stării fiziologice a organismelor. 

Reducerea presiunii în raport cu altitudinea determină scăderea punctului de 
fierbere a apei. La o reducere a presiunii cu 30 mb, temperatura de fierbere scade cu 
aproximativ 1°C. Astfel, la o altitudine de 4 m apa fierbe la 87°C, având ca efect 
încetinirea fierberii alimentelor.  

O dată cu creşterea altitudinii se schimbă şi compoziţia aerului. Proporţia 
diferitelor gaze componente (azotul şi oxigenul, în special) scade lent şi se menţine 
relativ constantă până la mari înălţimi, în schimb conţinutul în vapori de apă şi 
impurităţi scade brusc. Cauzele sunt, în principal, îndepărtarea de suprafaţa subiacentă 
generatoare şi scăderea temperaturii aerului, care influenţează asupra mărimii umezelii 
absolute. Drept consecinţă a modificării compoziţiei aerului, transparenţa şi vizibilitatea 
orizontală cresc în concordanţă cu înălţimea, influenţând pozitiv intensitatea radiaţiei 
solare directe, care se apropie treptat de valoarea constantei solare. 

Rarefierea aerului, în special a oxigenului provoacă modificări fiziologice şi chiar 
patologice asupra organismului uman: dilatarea inimii, accelerarea pulsului şi 
respiraţiei, reducerea capacităţii de muncă, hemoragii nazale, insomnie, ameţeli, 
fenomene cunoscute sub denumirea de „rău de altitudine”.  

Pentru a rezista la înălţimi foarte mari, omul se poate adapta prin aclimatizare, 
proces în cadrul căruia au loc transformări în ceea ce priveşte conţinutul de 
hemoglobină şi creşterea numărului de hematii (globule roşii), mărirea volumului 
toracic, pentru compensarea reducerii oxigenului din atmosferă. Prin acest proces de 
aclimatizare omul a reuşit să creeze aşezări permanente la altitudini de peste 4.000-
5.000 m în Munţii Pamir, Anzi şi în Platoul înalt al Tibetului, unde presiunea 
atmosferică este de 520 mb (jumătate din cea normală, de la nivelul mării). 
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Presiunea atmosferică, în afara variațiilor în funcție de altitudine, mai prezintă şi 
variații diurne şi anuale. Valorile medii lunare şi anuale ale presiunii atmosferice 
reprezintă un parametru sintetic pentru studiul variaţiei în timp şi a repartiţiei în spaţiu a 
acestui element climatic.  

Variaţia anuală a presiunilor atmosferice medii lunare două apexuri, unul negativ 
în luna aprilie – cu cea mai mică valoare şi unul pozitiv în luna octombrie – cu cea mai 
mare valoare (Clima României, 2008). 

Valorile mai reduse din luna aprilie se justifică prin intensificarea activităţii 
ciclonice atlantice deasupra teritoriului României, iar cele din octombrie se explică prin 
persistenţa regimului barometric anticiclonic. În timpul toamnei şi iernii, prezenţa 
ciclonilor extratropicali în spaţiul românesc are o incidenţă mai redusă, cu frecvenţă mai 
ridicată a celor mediteraneeni. 

Variabilitatea şi valorile extreme prezintă anumite caracteristici dictate de 
condiţiile locale – trăsăturile suprafeţei active, circulaţia generală atmosferică. Maximul 
absolut lunar şi anual s-a înregistrat în luna decembrie, iar minimul lunar s-a consemnat 
în august. 

Aerul rarefiat – apare pe platourile si pe crestele unor masive muntoase, cum ar fi 
cele din Bucegi, Ceahlau, Fagaras, Retezat, Piatra Craiului etc. Este un puternic 
stimulent al organismului. Acest aer de inaltime mareste ritmul cardiac si respirator, 
creste presiunea arteriala, intensifica metabolismul. Este un excelent remediu pentru 
persoanele hipotensive, care sufera de astenie psihica sau fizica, precum si pentru cele 
sedentare, cu conditia sa nu sufere de hipertensiune sau de afectiuni cardiace cronice. 
De asemenea, aerul rarefiat de pe platourile montane este un excelent remediu pentru 
slabit, deoarece accelereaza metabolismul si are un usor efect de scadere a apetitului. 
Sunt demne de mentionat si efectele sale benefice in tratamentul anemiei. 

Datorită faptului că relieful României se desfăşoară între 0 m şi 2544 m altitudine, 
nu există restricții din punct de vedere al presiunii atmosferice. Totuşi, în regiunile 
montane, la altitudini mai mari, datorită presiunii atmosferice mai reduse (rarefierea 
aerului) pot fi afectați turiştii meteosensibili, prin apariția durerilor de cap, a 
palpitațiilor, a amețelii, a insomniei, frecvența ridicată pulsului, prezența răului de 
munte, cunoscut sub denumirea populară de „boala de munte”, îndeosebi la peste 1000 
m altitudine. Aceste reacții apar din cauza rarefierii aerului şi a scăderii parțiale a 
cantității de oxigen. 

Presiunea atmosferică devine un factor de stress fiziologic doar în cazul 
altitudinilor ridicate când efectul său se combină sinergic cu cel al altor parametri 
meteorologici, generând boala de altitudine sau ”răul de munte”. 

Această stare meteoropatologică cuprinde un ansamblu de reacții fiziologice 
induse ca urmare a expunerii într-un mediu hipobaric, caracteristic atmosferei marilor 
înălțimi. Intensitatea lor este determinată de nivelul hipoxiei (insuficienței respiratorii 
de oxigen) care variază în funcție de valoarea presiunii parțiale a oxigenului din aerul 
inspirat (pO2), ce îşi modifică calitățile pe măsura scăderii altitudinale a presiunii 
atmosferice. Astfel, în condițiile hipoxiei progresive de altitudine, componentele 
sistemului nervos generează primele simptome de disfuncționalitate fiziologică care, 
treptat, afectează echilibrul funcțional al întregului organism. 
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În acest sens, s-a constatat că, la altitudini medii (2000 m), sistemul nervos central 
şi analizatorii se găsesc într-o stare de hiperexcitabilitate, atât în timpul zilei, cât şi în 
timpul nopții. Aceasta se datorează creşterii pragului de hiperexcitabilitate a simțurilor 
cutanate (manifestată prin creşterea sensibilității tactile a întregii suprafețe corporale), 
amplificării gradului de sensibilitate gustativă, scăderii perioadei de latență a contracției 
musculare şi accentuării funcțiilor şi reflexelor analizatorului vizual. Pe de altă parte 
însă, această stare de hiperexcitabilitate corticală are şi efecte adverse datorate atenuării 
funcției de echilibru, scăderii pragului de reacție la substanțe inhibitorii sau accentuării 
insomniei şi viselor terifiante care generează cefaleea nocturnă, exacerbată de somn. 

La altitudini mai mari de 2000 m, starea de hiperexcitabilitate nervoasă se 
atenuează treptat, pentru ca, la altitudini cuprinse între 4000 şi 6000 m să-şi inverseze 
manifestările, transformându-se într-o stare de hipoexcitabilitate somatică şi vegetativă, 
caracterizată prin creşterea cronaxiei oculare (timpul de reacție al ochiului uman necesar 
adaptării la lumină sau întuneric), diminuarea câmpului vizual stereoscopic, anularea 
sensibilității cutanate la presiune, dispariția simțului gustativ şi, nu în ultimul rând, 
atenuarea funcțiilor auditive şi vestibulare ca urmare a profundelor modificări 
biochimice (scăderea glucozei) produse la nivelul creierului. 

La altitudini de peste 6000 m, organismul uman începe să manifeste primele semne 
clinice de intoleranță hipoxică. Mai întâi, apar modificări impresionante ale stării 
psihice, manifestate prin ilaritate, euforie, veselie, logoree, explozii emoționale de râs şi 
plâns, insubordonare, apariția halucinațiilor şi ideilor fixe ce pot duce la agresivitate 
comportamentală.  

Argumentarea devine greoaie, auto-motivația scade substanțial, iar adaptarea la noi 
situații se face incomplet şi târziu. De asemenea, activitatea motorie devine deficitară în 
sensul că: ritmul execuțiilor se diminuează, lipsa de coordonare afectează precizia 
gesturilor, iar accesele de tremurături se intensifică. Pe acest fond neuro-motor profund 
inhibat, apar manifestări de tip astenic, reprezentate prin oboseală mintală, scăderea 
capacității de memorare, diminuarea pragului percepției senzoriale care, în final, 
degenerează într-o stare de stupoare, prostație, letargie, paralizie, comă, iar dacă anoxia 
(lipsa oxigenului inspirat) continuă, se instalează moartea. 

La nivelul aparatului respirator, efectul hipoxiei, datorat scăderii altitudinale a 
presiunii parțiale a oxigenului (pO2), se combină cu cel al coeficientului respirator, 
datorat modificării proporției de amestec a gazelor din compoziția aerului inspirat, ca 
urmare a scăderii altitudinale a presiunii atmosferice. Din această cauză, la început se 
declanşează mecanismul de restructurare a funcției respiratorii, caracterizat prin 
modificarea amplitudinii şi frecvenței respirației (hiperventilația), iar apoi, pe măsura 
accentuării hipoxiei şi hipocapniei (scăderii conținutului de CO2 din sânge), se activează 
mecanismele de reglare a respirației tisulare, care modifică procesele de difuziune şi 
transport celular ale gazelor. 

Hiperventilația, caracterizată prin creşterea debitului respirator din unitatea de 
timp, apare ca reacție reflexă, asociată hiperexcitabilității nervoase de altitudine. Ea se 
declanşează după un interval de cca. 1-2 ore la altitudini de 0-2000 m, în câteva minute 
între 2500 şi 3000 m înălțime şi aproape instantaneu la altitudini mai mari de 5000 m, 
iar odată instalată, ea se accentuează rapid până când ajunge să se stabilizeze la un nivel 
maxim ce caracterizează starea de aclimatizare hipoxică a respirației. 
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Amplificarea hiperventilației determină totodată şi reducerea corespunzătoare a 
capacității vitale (volumul respirator VR), care se diminuează cu: 

- 4 – 7 % la altitudini de 1500-2000 m, 
- 10-15 % la altitudini de 4000-5000 m şi 
- 20-25 % la înălțimi ce depăşesc 6000-7000 m, precum şi modificarea schimbului 

respirator al celor două gaze componente ale aerului (O2 şi CO2), în sensul scăderii 
presiunii lor parțiale nu numai din aerul inspirat (pO2 şi pCO2), dar şi din aerul alveolar 
(pAO2 şi pA CO2), considerându-se că valoarea de 30 mm Hg a pAO2 este limita maxim 
admisibilă pe care oamenii neantrenați o pot atinge la altitudini de cca. 5000 m. 

Hipocapnia de altitudine este un fenomen fiziologic derivat hipoxiei şi se 
datorează scăderii presiunii parțiale a CO2 din sânge, în vederea limitării efectelor 
hiperventilației care, altfel, ar determina eliminarea în exces a CO2 din sânge, afectând 
grav coeficientul schimbului gazos al organismului. Ca urmare a modificării gazoase 
impusă de hipocapnia de altitudine, în mediul sanguin se produc reacții compensatorii 
menite să îmbunătățească nivelul de aprovizionare cu oxigen a țesuturilor vitale. 

Astfel, în faza reacției imediate, prin mobilizarea sângelui restant din organele 
rezervoare (splina), se înregistrează o uşoară intensificare a hematopoezei (producției de 
hematii noi) care, la rândul său, determină şi creşterea numărului de leucocite 
(leucocitoza), provocând prelungirea timpului de coagulare a sângelui  
(hipercoagulabilitate), al cărui efect patogen se manifestă prin tendința apariției stării 
septice în orice rană deschisă ; motiv pentru care populația indiană din Munții Anzi, 
prezintă o foarte ridicată rată a infecțiilor. 

Hiperventilația şi hipocapnia determină, în mod inevitabil şi deprecierea stării 
funcționale a aparatului cardio-vascular, care acționează cu atât mai brusc cu cât 
ascensiunea este mai rapidă. În primul stadiu, scăderea pO2 din sângele arterial  
determină  creşterea  frecvenței cardiace, mărirea volumului sistolic (volumului de 
sânge pompat de inimă în timpul unei sistole), creşterea debitului cardiac şi sporirea 
tensiunii arteriale; iar prin cumularea tuturor acestor efecte, creşterea travaliului inimii. 

În al doilea stadiu, datorită hiperexcitabilității corticale de la altitudini mai mari, 
sistemul cardio-vascular dă semne de bradicardie care determină hipertrofierea cardiacă, 
exprimată prin creşterea dimensională a cordului drept. În acest sens, studiile de 
patologie cardio-vasculară au arătat că morbiditatea de gen, caracteristică populațiilor ce 
trăiesc la mare altitudine, atinge proporții alarmante (12 % din totalul populației 
peruviene), întreținând un activ ritm al mortalității prin infarct miocardic acut deoarece 
în cazul hipoxiilor severe, de la altitudini mai mari de 6000 m, activitatea cardiacă se 
intensifică atât de mult, iar hipertensiunea arterială se accentuează atât de rapid, încât 
sincopa cardiacă nu mai poate fi evitată. 

În plus, dată fiind anvergura modificărilor fiziologice impuse de scăderea presiunii 
atmosferice, la nivelul sistemului endocrin se va instala o stare generală de inhibiție, 
responsabilă pentru diminuarea activității glandei tiroide, a secrețiilor lactare şi a 
fertilității naturale, ceea ce face ca populațiile care trăiesc la mari înălțimi, în Munții 
Anzi şi Himalaya sau Podişul Tibet, să înregistreze cele mai mari valori ale mortalității 
infantile (99 ‰ în Peru, 124 ‰ în Bolivia, 144 ‰ în Nepal şi Bhutan), ca urmare a 
deficiențelor fiziologice dezvoltate în timpul unui defectuos proces de dezvoltare 
intrauterină şi travaliu. 
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UMEZEALA AERULUI 
Umezeala aerului reprezintă cantitatea de vapori de apă din atmosferă şi este 

influențată de circulația maselor de aer, dar şi de caracteristicile locale ale suprafeței 
active. Umezeala relativă a aerului creşte în apropierea unor bazine de apă şi în păduri 
sau în apropierea lor, deoarece acestea sunt surse de evaporație şi evapotranspirație. 

În atmosfera liberă, umezeala absolută a aerului scade cu înălţimea datorită 
îndepărtării de sursa de evaporaţie reprezentată de suprafaţa subiacentă şi de scăderea 
temperaturii. Acelaşi lucru se petrece şi în zona muntoasă, cu deosebirea că scăderea 
este mai lentă datorită suprafeţei munţilor, care determină o temperatură mai ridicată a 
aerului şi un surplus de vapori de apă. 

Conţinutul în vapori de apă din aer scade rapid cu altitudinea în primii kilometri de 
la baza troposferei. După observaţiile efectuate în Alpi, la altitudinea de 2.000 m, 
umezeala absolută medie reprezintă aproximativ jumătate din cantitatea vaporilor de 
apă de la nivelul mării (48%), comparativ cu atmosfera liberă, la acelaşi nivel (41%).  

Umezeala absolută a aerului prezintă variaţii diurne şi anuale, care depind de 
următorii factori: temperatură, circulaţia aerului sub forma brizelor, altitudine, 
expoziţia versanţilor faţă de razele solare şi de curenţii atmosferici, configuraţia 
reliefului. 

Pe versanţi şi culmile muntoase, umezeala absolută înregistrează un maximum 
diurn la amiază, sub efectul brizei de vale şi un minimum dimineaţa în apropierea 
răsăritului Soarelui, când se înregistrează şi minimum de temperatură. 

În văi şi depresiuni se observă două minime, la fel ca în zona de câmpie: unul în 
timpul zilei, sub influenţa mişcărilor convective, şi altul spre dimineaţă, ca efect al 
temperaturii scăzute ce provoacă condensarea vaporilor de apă. În timpul anului, 
valoarea maximă se înregistrează vara, iar cea minimă iarna, la fel ca şi la câmpie. 

Umezeala relativă a aerului prezintă o variaţie mult mai mult influenţată de 
orientarea şi înclinarea versanţilor şi de altitudine, care este asemănătoare celei din 
zonele de câmpie, cu producerea unui maximum vara şi unui minimum iarna, în 
depresiuni şi în văi. De la o anumită înălţime, în funcţie de zona climatică, umezeala 
relativă maximă se produce la începutul verii, după amiaza, datorită predominării 
mişcărilor ascendente, iar cea minimă iarna şi în timpul nopţii, ca efect al mişcărilor 
descendente ale aerului. 

Inversarea tipurilor de variaţie diurnă şi anuală a umezelii relative a aerului se 
produce între 1.500 şi 2.000 m altitudine, în funcţie de zona macroclimatică şi 
orientarea versanţilor faţă de advecţia maselor de aer umede. 

Umezeala relativă este, în principiu, în raport de inversă proporţionalitate cu 
temperatura aerului. Cea mai ridicată valoare se înregistrează în luna decembrie, 
secondată imediat de luna ianuarie, o consecinţă directă a temperaturilor negative, 
nivelul de saturaţie fiind atins mai rapid în aerul rece. Cele mai coborâte valori se 
înregistrează, paradoxal, în lunile aprilie şi mai, când, aşa cum s-a consemnat anterior la 
secţiunea dedicată presiunii atmosferice, activitatea ciclonică atlantică se intensifică în 
perioada respectivă. Totuşi, fenomenul poate fi explicat prin existenţa mişcărilor 
descendente ale aerului care provoacă o creştere a temperaturii şi implicit o scădere a 
umezelii relative – fenomenul de foehn pe versanţii estici ai Munţilor Apuseni, cu 
influenţe relevante pentru Câmpia Transilvaniei. 
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Umezeala aerului se caracterizează printr-o serie de mărimi higrometrice: 
 
a Tensiunea (forţa-elastica) vaporilor de apă, care este partea ce revine vaporilor 

de apă din presiunea totala a atmosferei şi se exprimă în milimetri coloană de mercur 
sau în milibari 

 
b Umiditatea absolută reprezintă cantitatea de vapori de apă aflată la un moment 

dat într-un metru cub de aer şi se exprimă în grame 
Atât tensiunea vaporilor de apă cât şi umezeala absoluta se exprimă prin două 

valori. Una se referă la vaporii existenţi la un moment dat într-un volum de aer şi la o 
temperatură dată şi se numeşte tensiunea actuală şi umezeala absolută actuală, prima 
notată cu e şi a doua cu q. A doua valoare se referă la vaporii care ar putea fi cuprinşi în 
acelaşi volum de aer şi la aceeaşi temperatură pentru a satura aerul respectiv şi se 
notează cu E = tensiunea maximă şi cu Q = umezeala absolută maximă. 

Dar nici tensiunea vaporilor de apă, nici umezeala absolută nu caracterizează 
suficient de bine gradul de umezeală sau de uscăciune a aerului, deoarece cu aceeaşi 
cantitate de vapori aerul la o temperatură scăzută poate fi saturat, iar la o temperatură 
ridicată poate fi uscat. De exemplu, un volum de aer care are o umezeală absolută de 9,2 
g şi temperatura de 10°C este umed, iar dacă se menţine aceeaşi cantitate de vapori de 
apă şi temperatura creşte la 30oC el va fi uscat. De aceea, pentru a exprima mai evident 
gradul de umiditate a aerului se foloseşte o altă mărime higrometrică numită umezeala 
relativă. 

c Umezeala relativă este raportul procentual dintre tensiunea actuală e şi tensiunea 
maximă E a vaporilor de apă existenţi în atmosferă la o temperatură dală: 

Valoarea umezelii relative ne dă indicaţii precise despre starea de umiditate a 
aerului, deoarece ne arată procentual cât de departe este aerul de saturaţie în vapori de 
apă la un moment dat sau într-o perioadă de timp. 

 
d Umezeala specifică este cantitatea de vapori de apă, exprimată în grame, 

conţinută într-um kilogram de aer umed şi se notează cu s. Într-un metru cub de aer, 
umezeala specifică se exprima prin raportul: 

 
e Deficitul de saturaţie sau deficitul higrornetric este diferenţa între tensiunea 

maximă E a vaporilor de apă şi tensiunea lor actuală e. Notând deficitul de saturaţie cu 
d, putem scrie: 

Această mărime se exprimă în milimetri coloană de mercur sau milibari. 

 
f Temperatura punctului de rouă este temperatura la care trebuie să coboare un 

volum de aer pur pentru a deveni saturat în condiţiile unei presiuni atmosferice 
constante. 
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Umezeala aerului. Precipitațiile atmosferice. Stratul de zăpadă 
Mărimile care definesc umezeala aerului şi sunt utilizate în bioclimatologie, 

evidențiază cantitatea de vapori de apă, capacitatea de saturare a aerului în vapori de apă 
şi relația cu organismul uman. Tensiunea vaporilor de apă (presiunea vaporilor de apă 
într-un volum de aer dat) determină: 
- umezeală absolută (densitatea vaporilor de apă conținuți în aer şi se exprimă în g/m3), 
- umezeala relativă (raportul între tensiunea reală – e şi tensiunea maximă de saturație a 

vaporilor de apă - E). 
Umezeala relativă intră în componența indicelui de confort termic. 
Variația zilnică şi anuală a tensiunii vaporilor de apă urmăreşte aproape paralel 

valorile temperaturii aerului, cantitatea de vapori fiind mai mare când temperatura este 
mai ridicată, deci ziua şi vara. 

Umezeala relativă prezintă o variație inversă cu cea a temperaturii, minima fiind la 
amiază şi vara, iar maxima, noaptea târziu sau spre dimineață, când se înregistrează 
minima de temperatură, în majoritatea regiunilor. 

Precipitațiile, cantitativ ca şi variație anuală depind de circulația atmosferică 
generală şi de condițiile locale. O vreme cu precipitații întreține o umezeala ridicată, 
care influențează organismul uman prin încetinirea evaporației cutanate şi pulmonare. 
Asociată cu temperatura, se apreciază o umezeală psihologică, cu atât mai greu de 
suportat cu cât temperatura este prea ridicată sau prea scăzută. 

Umezeala caldă în afară de faptul că reduce evaporarea şi deci pierderea de 
căldură, favorizează proliferarea insectelor, vectori ai paraziților şi microbilor (o 
eplicație a bolilor infecțioase din țările tropicale). 

Umezeala rece a fost admisă ca o cauză a durerilor reumatice, deşi în prezent se 
consideră că aceste dureri sunt mai degrabă un răspuns la schimbări complexe de 
vreme. De asemenea se constată agravarea crizelor la astmatici. Umezeala rece face ca 
prin creşterea capacității pielii de a absorbi vaporii de apă, să crească conductivitatea 
termică a pielii. Hainele uscate se pot umezi în timp, creând şi accentuând senzația de 
disconfort termic, iar creşterea umezelii pereților clădirilor, după ploi îndelungate şi cu 
turbulență atmosferică, determină un microclimat inconfortabil, prin mari pierderi de 
căldură. 

Umezeala mare, fie ea caldă sau rece, întreține adevărați „aerosoli microbieni”, cu 
o putere de diseminare şi penetrare mare, superioară aerosolilor uscați, pentru diferite 
maladii virotice contagioase, în primul rând pentru gripă. 

Ploaia şi zăpada spală şi purifică atmosfera poluată chimic şi microbian, dar 
poluează astfel solul şi antrenează agenții infecțioşi în stratul de apă subterană, în 
izvoare, puțuri. 

Ploaia şi zăpada pot determina la pacienții sensibili stări psihice inconfortabile. 
Totuşi, zăpada este şi un factor esteto-peisagistic tonifiant pentru sistemul nervos, 

iar stratul de zăpadă, o condiție ambientală pentru antrenare şi călire termică, prin 
sporturi de iarnă sau chiar numai pentru aeroterapie, eventual asociată cu helioterapie. 

Umiditatea relativă medie anuală a aerului îndeplineşte: 
- condiții foarte favorabile pentru turism (conform scalei condițiilor climatice 

favorabile turismului) atunci când are valori mai mici de 70 %, 
- condiții favorabile când umezeala se încadrează în intervalul 70% - 80%. 
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NEBULOZITATEA 
Nebulozitatea sau gradul de acoperire a cerului cu nori, constituie un important 

element climatologic care influenţează desfăşurarea celorlalte procese atmosferice. 
Principalii parametri calculaţi pentru nebulozitate sunt: 
- valorile medii zilnice, decadale, lunare şi anuale 
- frecvenţa medie a zilelor cu diferite grade de înnorare 
- frecvenţa genurilor de nori 
- variaţiile de lungă durată ale nebulozităţii 
Regimul nebulozităţii (nefic) şi al ceţurilor este foarte variat, ca urmare a influenţei 

pe care o exercită formele de relief şi orientarea versanţilor, faţă de direcţia vânturilor 
dominante, asupra acestor elemente meteorologice. În munţi, caracteristica principală a 
nebulozităţii este dată de predominarea mişcărilor convective (termice şi mai ales 
dinamice), în urma cărora se formează norii cumuliformi, cu puternică dezvoltare, în tot 
timpul anului. 

În variaţie diurnă, nebulozitatea prezintă un maximum ziua, datorită convecţiei, şi 
un minimum noaptea, din cauza mişcărilor descendente ale aerului, timpul senin fiind 
mult mai frecvent decât în zonele de câmpie. Acest regim este favorizat şi de circulaţia 
locală a aerului, ascendentă în timpul zilei (briza de vale) şi descendentă noaptea (briza 
de munte). 

Variaţia anuală a nebulozitatăţii are un maximum vara, când timpul noros este 
foarte frecvent, în detrimentul celui senin, care este specific doar zonelor cu climat arid 
(ex.: în masivele din Asia Centrală) şi un minimum iarna. La creşterea nebulozităţii din 
timpul verii contribuie nu numai procesele de convecţie, dar şi nivelul înalt de 
condensare a vaporilor de apă.  

Iarna, convecţia este mult redusă, iar înălţimea nivelului de condensare este foarte 
scăzută, determinând un număr mare de zile senine, în special în partea superioară a 
munţilor. 

Spre deosebire de regiunile muntoase înalte, în zonele de câmpie, nebulozitatea 
este determinată, în principal, de activitatea ciclonică din timpul iernii, când se 
înregistrează un maximum (nebulozitate strati- formă) şi de convecţia termică vara, care 
produce un minimum, datorat norilor cumuliformi. 

Regimul anual al fenomenului de ceaţă este asemănător cu cel al nebulozităţii, 
deoarece ceaţa din regiunea de munte coincide cu norii care sunt în contact permanent 
cu versanţii sau cu fundul văilor. În general, regiunile muntoase se caracterizează printr-
un număr mare de zile cu ceaţă. În zonele înalte, ceţurile sunt mai puţin frecvente ziua şi 
vara, iar în depresiuni şi în văile adânci, noaptea, şi mai ales iarna, datorită acumulării 
aerului descendent, răcit pe culmi şi versanţi. 

În munţi, norii şi ceaţa se dezvoltă alternativ, iarna şi noaptea spre dimineaţă în 
văi, vara şi după amiaza pe înălţimi. Sub influenţa diferitelor sisteme barice care 
traversează sau staţionează deasupra României, nebulozitatea variază mult de la o lună 
la alta înregistrând, de regulă, un maxim în luna decembrie şi un minim în luna august 
(Clima României, 2008).  

Produsele de condensare mai frecvente în perioada rece a anului explică maximul 
din luna decembrie în condiţiile în care fenomenele de ceaţă sunt deosebit de prezente.  
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Minimul din luna august, cu prelungire în septembrie şi octombrie, se justifică prin 
diminuarea convecţiei termice în condiţii de stabilitate atmosferică dată de 
predominarea regimului baric anticiclonic. 

În sezonul cald, valorile cele mai mari se înregistrează la ora 13, când este 
maximul radiaţiei solare şi minimul apare la ora 1. 

Analiza frecvenţei nebulozităţii arată, în privinţa numărului mediu lunar şi anual de 
zile senine după nebulozitatea totală, un maxim în august (7,1 zile) şi un minim în 
decembrie (1,6 zile), media multianuală fiind de 45,3 zile.  

În cazul numărului mediu lunar şi anual de zile senine după nebulozitatea 
inferioară, maximul lunar apare în octombrie (15 zile) şi minimul în decembrie (5,6 
zile) (Clima României, 2008). 

Numărul de zile acoperite după nebulozitatea totală indică un maxim lunar în 
decembrie (18,8 zile) şi un minim lunar în august (4,2 zile), în timp ce media 
multianuală se ridică la 118,5 zile. Numărul de zile acoperite după nebulozitatea 
inferioară înregistrează un maxim lunar tot în decembrie (12,9 zile) şi un minim lunar în 
august (1,3 zile). Media multianuală este de 53,2 zile (Clima României, 2008). 

În privinţa frecvenţei medii lunare şi anuale a genurilor de nori, analiza vizează 
norii inferiori: Stratus (St), Stratocumulus (Sc), Nimbostratus (Ns), Cumulus (Cu) şi 
Cumulonimbus (Cb). 

Norii Stratus au frecvenţa maximă în sezonul rece, lunile decembrie şi ianuarie 
având un procentaj de 14, respectiv 12,9. Frecvenţa lor scade o dată cu creşterea 
altitudinii, fiind asociaţi, cel mai adesea, cu inversiunile termice. Frecvenţa norilor 
Stratocumulus atinge maximul în luna decembrie (30,3%) şi minimul în luna iulie 
(13,7%).  

Norii Nimbostratus prezintă cele mai atenuate diferenţe ale frecvenţei de la o lună 
la alta (9%), frecvenţa cea mai ridicată fiind o consecinţă a activităţii frontale. Curba de 
frecvenţă a norilor Cumulus şi Cumulonimbus prezintă un mers asemănător, cu 
maximul în luna iunie, consecinţă a intensificării mişcărilor convective de natură 
termică. 

Nebulozitatea este un parametru climatic important în desfăşurarea turismului. 
Astfel, nebulozitatea determină în mod direct durata de strălucire a soarelui, influențând 
în regiunea litorală cura heliomarină sau excursiile / drumețiile în zona montană. De 
altfel, nebulozitatea influențează regimul tuturor elementelor climatice, la rândul ei, ea 
fiind influențată de circulația generală a maselor de aer şi de relief. 

Genuri, specii şi varietăţi de nori 
 

Cirrus fibratus Cirrus uncinus 
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Cirrus spissatus Cirrocumulus stratiformis undulatus 

  
Cirrostratus nebulosus Altocumulus stratiformis translucidus 

  
Altocumulus stratiformis undulatus Altocumulus lenticularis 

  
Altocumulus castellanus Altostratus translucidus 
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Stratocumulus stratiformis opacus mamma Stratus nebulosus opacus 

  
Nimbostratus Cumulus humilis şi mediocris 

  
Cumulonimbus calvus Cumulus congestus 

  
Cumulonimbus capillatus incus Cumulus mediocris virga 
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PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE 
 
Datele privind regimul şi repartiţia precipitaţiilor atmosferice prezintă un deosebit 

interes teoretic şi practic, mai ales în construcţiile hidrotehnice, în zonarea culturilor 
agricole, în turism, etc., scop pentru care se calculează următorii parametri (Gaceu, 
2001): 

- cantitatea medie lunară, anotimpuală, semestrială şi anuală 
- cea mai mică şi cea mai mare cantitate lunară, anotimpuală şi anuală 
- probabilitatea de producere şi gradul de asigurare a diferitelor cantităţi de 

precipitaţii 
- abaterea cantităţilor anuale de precipitaţii faţă de media multianuală 
- frecvenţa zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii 
- cantitatea maximă în 24, 48 şi 72 de ore 
- ploile torenţiale 
- indicii pluviometrici 
- variaţiile de lungă durată ale precipitaţiilor atmosferice 
Evapotranspiraţia potenţială (ETP), noţiune introdusă de climatologul american 

Thornthwaite este definită ca ansamblul pierderilor de apă prin evaporaţie şi transpiraţie 
a unei pături de vegetale de referinţă (în general gazon), care acoperă în totalitate 
terenul, având o înălţime uniformă de câţiva centimetri, alimentată abundent cu apă, în 
stadiul de dezvoltare vegetală maximă (Clima României, 2008). 

Formula Thornthwaite pentru determinarea ETP este: 
 

Unde: t = temperatura medie (⁰C) pe perioada considerată (lună, decadă) 
I = indice termic anual 

 
a = 6,75∙10-7 ∙I3 – 7,71∙10-5∙I3 + 1,79∙10-2 ∙I + 0,49 
F (λ) = termen de corecţie în funcţie de latitudine şi luna anului (din tabele) 
 
Prelucrarea datelor privind stratul de zăpadă urmăreşte surprinderea mai multor 

parametri: 
- data medie de producere a primului şi ultimului strat de zăpadă 
- durata medie posibilă a stratului de zăpadă 
- probabilitatea de producere a primului şi ultimului strat de zăpadă 
- data extremă de apariţie a primului şi ultimului strat de zăpadă 
- durata maximă posibilă a stratului de zăpadă 
- grosimea medie şi maximă decadică a stratului de zăpadă 
- numărul mediu şi maxim lunar şi suma anuală de zile cu sol acoperit de zăpadă 
- probabilitatea de producere şi gradul de asigurare a numărului de zile cu sol acoperit 
cu zăpadă 
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Principala caracteristică a regimului precipitaţiilor atmosferice şi a repartiţiei lor 
temporo-spaţiale o reprezintă marea variabilitate şi discontinuitatea în timp şi spaţiu 
(Clima României, 2008).  

Precipitațiile, cantitativ ca şi variație anuală depind de circulația atmosferică 
generală şi de condițiile locale. O vreme cu precipitații întreține o umezeala ridicată, 
care influențează organismul uman prin încetinirea evaporației cutanate şi pulmonare. 
Asociată cu temperatura, se apreciază o umezeală psihologică, cu atât mai greu de 
suportat cu cât temperatura este prea ridicată sau prea scăzută. 

Ploaia şi zăpada spală şi purifică atmosfera poluată chimic şi microbian, dar 
poluează astfel solul şi antrenează agenții infecțioşi în stratul de apă subterană, în 
izvoare, puțuri. 

Ploaia şi zăpada pot determina la pacienții sensibili stări psihice inconfortabile. 
Totuşi, zăpada este şi un factor esteto-peisagistic tonifiant pentru sistemul nervos, 

iar stratul de zăpadă, o condiție ambientală pentru antrenare şi călire termică, prin 
sporturi de iarnă sau chiar numai pentru aeroterapie, eventual asociată cu helioterapie. 

Cantitățile de precipitații sunt mai mari în oraş, care este de altfel considerat o 
„insulă de precipitații”. Cantitățile de apă căzute în perimetrul urban variază în funcție 
de tipul de cartier, rezidențial sau industrial, de direcția vânturilor predominante. Datele 
referitoare la stratul de zăpadă sunt şi ele contradictorii. Se pare că numărul de zile cu 
ninsoare este în general mai mare, dar numărul de zile cu zăpadă este mai mic. 

Maximul pluviometric mediu lunar s-a înregistrat în luna iunie, iar un maxim 
secundar în luna iulie, consecinţă directă a intensificării mişcărilor convective termice şi 
frontale care generează cea mai mare frecvenţă a norilor Cumulonimbus (Cb) în această 
perioadă a anului. Minimul mediu lunar se înregistrează în luna februarie datorită 
stabilităţii pronunţate a atmosferei în condiţiile predominării regimului anticiclonic, cu 
frecvente inversiuni termice în partea inferioară a maselor de aer. Variaţia cantităţilor 
medii anotimpuale în profil multianual prezintă un maxim în timpul verii şi un minim în 
timpul iernii. 

Cantităţile mai ridicate ale precipitaţiilor medii semestriale din sezonul cald sunt 
puse pe seama intensificării activităţii ciclonilor în spaţiul românesc şi a mişcărilor 
convective de natură termică. 

STRATUL DE ZĂPADĂ 
Intervalul cu ninsoare 
Precipitaţiile sub formă solidă se înregistrează, de regulă, în semestrul rece al 

anului, în intervalul octombrie-aprilie, aproape pe întreg teritoriul României. 
Apariţia ninsorilor este impusă pe de o parte de circulaţia generală a atmosferei, iar 

pe de altă parte de condiţiile locale şi în special de altitudine.  
Numărul mediu de zile cu ninsoare relevă un maxim în luna ianuarie şi scăderi 

progresive către limitele intervalului pentru luna aprilie. 
Intervalul cu strat de zăpadă 
Scăderea temperaturii aerului, dar şi a temperaturii solului, cu precădere în a doua 

parte a toamnei, permite apariţia stratului de zăpadă. 
Datele medii şi extreme ale primului şi ultimului strat de zăpadă, grosimea stratului 

şi durata intervalului corespunzător sunt importante din punct de vedere bioclimatic. Un 
alt parametru pentru stratul de zăpadă este data de apariţie a stratului de zăpadă. 
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VÂNTUL 
 
Vântul este un element meteorologic vectorial, deosebit de variabil in timp si 

spatiu, conditionat de contrastul baric orizontal creat in cadrul circulației generale a 
atmosferei. Deplasarea curenților de aer dintr-un loc în altul (regimul vântului) este 
determinata în principal de dezvoltarea diferitelor sisteme barice și, în primul rand, de 
activitatea centrilor de acțiune principali. 

Vântul are două caracteristici principale, şi anume direcţia şi viteza. În afară de 
aceste caracteristici principale se mai deosebesc tăria sau intensitatea vântului şi 
înclinaţia sau componenta verticală a acestuia. 

Pentru indicarea direcţiei vântului în meteorologie sînt folosite 16 direcţii, 
corespunzătoare celor 16 sectoare ale rozei vânturilor şi se notează cu literele iniţiale ale 
acestor sectoare. 

Pentru stratele înalte ale atmosferei, direcţia vântului se notează în gradele 
circumferinţei orizontului, pornind de la nord (de la 0°) în sensul acelor de ceasornic, 
trecând pe la est (90°), la sud (180o), la vest (270°) şi la nord (360°). 

Viteza vântului este egală cu spaţiul parcurs de masa de aer în mişcarea sa 
orizontală, în unitatea de timp (V = S∙T) şi se exprima în m/s sau km/oră: 

l m/s = 3,6 km/h; 
l km/h = 0,278 m/s 
Observațiile asupra direcției si vitezei vântului se efectueaza la inaltimea standard 

de 10 m deasupra solului. 
In țara noastra regimul vantului este determinat atat de particularitățile circulației 

generale a atmosferei, cât si de cele ale suprafeței active, evident fiind rolul de baraj 
orografic al Carpaților, care determină prin orientare și altitudine o circulație regională 
și locală a aerului. 

Pe teritoriul Romaniei, vitezele medii anuale ale vântului depăşesc: 
- 8 m/s la altitudini de peste 2000 m, 
- sunt cuprinse intre 6-8 m/s la altitudini de peste 1700 m si 
- 4-6 m/s in zonele cu altitudini de 1400-1600 m. 
În depresiunile din zona montana si deluroasa, precum si pe culmile cu altitudini 

mici, viteza vântului se reduce treptat în raport cu condițiile locale de adapostire 
aerodinamica. 

In zonele cu relief ușor fragmentat, cele mai mari valori medii ale vitezei vântului 
se înregistreaza în zona litorală, deasupra întinderilor de apa ale Mării Negre. În Delta 
Dunarii, pe litoralul Marii Negre, în zona înalta a Podișului Dobrogei, a Podișului 
Central Moldovenesc și pe culoarele dintre acestea, vitezele medii anuale depaşesc 4 
m/s. 

In cadrul Campiei Romane, cele mai mari valori (peste 3 m/s) sunt localizate în 
partea estică a acesteia și in Campia Olteniei. 

Valori asemanatoare sunt specifice celei mai mari părți a Podișului Moldovei si al 
Dobrogei, extremitatatii vestice a Campiei de Vest si sudului Banatului. Viteze medii 
anuale de 2-3 m/s se înregistreaza în cea mai mare parte a Campiei Romane, Campia de 
Vest si dealurile subcarpatice. 
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In Podisul Transilvaniei, exceptand partea înalta a Podișului Târnavelor, valorile 
medii anuale ale vitezei vantului sunt de numai 1-2 m/s. Cele mai mici viteze medii ale 
vantului, sub 1 m/s, se înregistreaza în zonele depresionare din Subcarpații Getici. 

Trebuie subliniat faptul ca in cadrul fiecarei zone menționate, pe formele concave 
ale reliefului, valorile medii anuale ale vitezei vântului pot fi mai mari decat cele 
specifice zonei respective, în timp ce în formele convexe acestea se pot reduce la valori 
de sub 1 m/s. 

Tabel 1 - Scara Beaufort care redă tăria vântului 
Gradul 

Beaufort 
Denumirea 

vântului 
Pe uscat Viteza 

(km/h) 
0 Calm Fumul se inalta vertical. Frunzele nu se misca <1,6 
1 Adiere Fumul este purtat de vânt, dar acesta nu acționează 

girueta. 
1,6 – 4,8 

2 Briza usoară Se simte adierea pe fata. Girueta incepe sa se orienteze. 
Frunzele fosnesc din cand în cand. Pavilionul si flamura 
incep sa fluture usor. 

6,4-11,3 

3 Briză moderată Drapelele falfaie. Frunzele se misca continuu. Grânele 
incep sa se clatine 

12,0-19,3 

4 Vant moderat Se ridica praful. Ramurelele se mişca vizibil. Granele se 
onduleaza. Flamura se întinde, luand o pozitie orizontala 

20,9-29,0 

5 Briză răcoroasă 
(Vânt tăricel) 

Arborii mici se leagana. Varful tuturor arborilor se 
misca 

30,6-38,6 

6 Briză tare Agită crengile mari, sârmele de telegraf şuieră, 
dificultăți în folosirea umbrelei. 

40,2-49,9 

7 Vant tare 
(aproape de 
furtună) 

Agită copacii în întregime. E greu de inaintat impotriva 
vantului 

51,5-61,1 

8 Vant puternic 
(furtună) 

Rupe crenguțe din copaci. Nu se poate înainta împotriva 
vântului. 

62,8-74,0 

9 Furtună puternică 
(vijelie) 

Provoacă uşoare avarii construcțiilor (dărâmă hornuri, 
smulge olane). 

75,6-86,9 

10 Furtună puternică Copacii sunt scosi din radacina. Au loc avarii 
considerabile ale construcțiilor 

88,5-101,4 

11 Furtuna violentă 
(tempestă) 

Rar întâlnită; distrugeri pe scară largă 103,0-120,7 

12 Uragan  >120,7 
În țara noastră cea mai mare frecvență o au vânturile ce se înscriu în primele cinci 

grade ale scării Beaufort. Dar în condiții deosebite (deplasarea deasupra teritoriului a 
unor centre barice, trecerea unor fronturi atmosferice) se pot întâlni şi vânturi a căror 
viteză se înscrie chiar pe treptele superioare ale scării Beaufort. 

Astfel, s-au întâlnit viteze maxime ale vântului care au depăşit 55 m/s în Moldova 
sau 40 m/s în Dobrogea (ianuarie 1966). 

Pe culmile munților, viteza vântului poate depăşi uneori 50 m/s (la Vf. Omu, viteza 
a depăşit 60 m/s, adică 216 km/h). 

Viteza vântului are mare influență asupra temperaturii pe care o resimte corpul 
uman. Astfel, s-a calculat că un vânt care suflă constant numai cu 5 m/s poate atenua 
temperatura aerului într-o zi de vară de la 30 la 22-23 grade Celsius. Iar în timpul iernii 
este suficient ca vântul să sufle cu 3-4 m/s, pentru ca în loc de -5 grade Celsius să 
simțim frigul pe la -15 grade Celsius. 
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Vânturi periodice. Musonii. 
Musonul Indian. Oceanul Indian se afla in afara zonei dominata de prezenta 

alizeelor, datorita continentului asiatic. Într-adevar contrastele termice si barice legate 
de marea intindere a uscatului Asiei creeaza premisele formarii unora din cele mai 
cunoscute vânturi ale globului: musonii. Aceştia sint vânturi sezoniere, dupa cum de 
altfel le arata si numele (mausin, in limba Araba, inseamna anotimp). 

Nu trebuie sa credem insa ca nu erau cunoscute pana la patrunderea arabilor in 
zona oceanului Indian. Inca din secolul al IV-lea i.e.n navigatorul cretan Nearchos le 
folosise in expeditia sa pina la gurile fluviului Indus de-a curmezis partea vestica a 
Oceanului Indian. Dar arabii le-au folosit veacuri de-a randul in drumețiile lor prin 
aceasta parte a lumii. Musonii sunt vânturi cu caracter periodic, ce iau nastere datorita 
marilor contraste termice intre apele Oceanului Indian si partea centrala a Asiei in cele 
doua anotimpuri extreme ale anului. 

In timpul verii partea centrala si sudica a Asiei se incalzeste excesiv, temperatura 
aerului ajungind la 50 grade Celsius. Ca urmare a acestui fapt deasupra acestor regiuni 
se va contura o vasta zona depresionara, spre care converg masele de aer umed, dens şi 
racoros de pe oceanele ce scalda tarmurile sudice si sud-estice ale Asiei. Si, astfel ia 
nastere musonul de vara. Puternicile vânturi musonice strabat toata partea centrala si 
nordica a Oceanului Indian, aducind ploi deosebit de bogate in India, Bangladesh, 
Birmania, tarile din peninsula Indochinei si in partea de vest a Indoneziei. 

Ploile musonice favorizeaza obtinerea a cate doua si trei recolte anual in aceasta 
parte a lumii unde traiesc, aproximativ,1.800.000.000 de oameni, adica 2/5 din 
populatia globului. Dar in acelasi timp de musonul de vara este legata formarea cicloni 
tropicali, ce provoaca mari calamitati naturale in aceste regiuni. 

In semestrul rece al anului situatia atmosferica sufera schimbari radicale fata de 
sezonul cald. De asta data in partea centrala si nordica a Asiei ia nastere un intins 
maxim barometric, ca urmare a persistentei aerului rece, dens si uscat,in timp ce 
deasupra oceanelor se vor forma o serie de zone depresionare. 

Spre aceste depresiuni se vor indrepta masele de aer rece de pe continentul asiatic, 
dand nastere musonului de iarna. Pe cat de umed si de bogat in precipitatii este musonul 
de vara pe atat de sarac in umezeala este cel de iarna. Vreme de sase luni (octombrie- 
aprilie) seceta domneste in partile sudice si sud-estice ale Asiei. Intensitatea acestui 
muson este la fel de mare ca si a celui de vara,schimband si el directia alizeelor si 
desfiintind calmul ecuatorial. Influenta sa se resimte pana in Madagascar, pe tarmurile 
Mozambicului si in nordul Australiei. In aceste regiuni musonul de iarna nu mai este un 
vânt uscat, deoarece traversând intinsul oceanului se incarca cu umezeala si aduce ploi 
bogate. 

 
Diferite tipuri de vânturi locale în Romania:  
Briza de mare - este un vânt ce se formează în zona litoralului: ziua, datorită 

insolației foarte puternice, uscatul se încălzeşte foarte tare. O parte din căldura 
acumulată se degajă în aerul de deasupra sa, care devenind mai uşor se ridică, locul lui 
fiind luat de aerul de deasupra mării, mai rece şi mai umed (deoarece marea se 
încălzeşte mai greu). Se va forma ziua un circuit în altitudine dinspre uscat spre mare, 
iar la suprafața  mării  şi  uscatului, un circuit de compensație, dinspre mare spre uscat. 
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Briza de uscat - se formează tot în zona litoralului: noaptea, datorită faptului că 
uscatul se răceşte mai uşor, iar apa îşi menține căldura timp îndelungat, apare un 
fenomen invers brizei de mare. Astfel, apa radiază o cantitate de căldură, primită în 
timpul zilei, aerului de deasupra, care ridicându-se se va îndrepta spre litoral. La 
nivelului solului, aerul mai rece de deasupra uscatului se va deplasa spre mare, 
înlocuindu-l pe cel cald. 

Briza de vale - este un vânt ce se formează la munte şi este favorizat de încălzirea 
mai puternică a versanților, în timpul dimineții, față de văile montane. Versanții vor 
trimite această căldură aerului din vecinătate, care încălzindu-se va deveni mai uşor şi 
se va ridica, locul lui fiind luat de aerul rece din vale. Mişcarea ascendentă a aerului 
favorizează apariția norilor cumuliformi, care generează precipitații orografice. 

Briza de munte - tot la munte, noaptea, aerul răcit prin radiație de către versanți 
(care se răcesc mai uşor decât văile), mai greu şi mai dens, se va scurge spre văi, locul 
lui fiind luat de aerul din atmosfera liberă. Va apărea deci o mişcare a aerului 
descendentă, dinspre munte spre vale. Brizele de vale şi munte, prin acțiunea lor, aduc o 
mare contrubuție la atenuarea contrastelor termice, micşorând amplitudinile zilnice. 

Föhnul - este un vânt a cărui acțiune se poate uneori observa pe versanții nordici ai 
Carpaților Meridionali, pe cei estici ai Carpaților Orientali şi pe cei exteriori ai 
Carpaților de Curbură. El apare când o masă de aer trece pe deasupra maselor muntoase 
respective, sub influența gradientului baric, format cu ocazia deplasării unui ciclon. Pe 
versanții expuşi vântului, în cazul Masivului Făgăraş pe versanții sudici, aerul, în 
mişcarea sa ascendentă, se răceşte până în momentul în care ajunge la altitudinea când 
se produce condensarea. Drept urmare, se vor forma nori şi vor cădea precipitații ce vor 
duce la o micşorarea a umezelii aerului. Trecând în partea cealaltă a masivului, aerul va 
avea o mişcare descendentă, se va încălzi şi, în consecință, nebulozitatea se va diminua, 
iar precipitațiile vor înceta. La poalele masivului muntos, föhnul va ajunge sub forma 
unui vânt cald şi uscat. 

În Făgăraş se formează cel mai reprezentativ föhn din țară, pe care localnicii îl 
numesc Vântul Mare. Viteza sa de deplasare depăşeşte 10 m/s şi poate să bată zile în şir 
în orice anotimp. Iarna poate topi rapid zăpada, provocând uneori inundații, iar vara are 
o acțiune pozitivă contribuind la coacerea mai rapidă a culturilor de câmp. 

Crivățul - este un vânt deosebit de puternic, care bate în Moldova, Dobrogea şi 
sudul şi estul Munteniei. Suflă dinspre N-E spre S-V, cu viteze ce depăşesc uneori 30-
35 m/s. Asociat cu ninsoare, el determină deseori în anotimpul rece al anului cele mai 
cumplite viscole din țara noastră. Apariția lui în timpul verii este cu totul întâmplătoare, 
dar atunci fiind un vânt cald şi uscat aduce pagube recoltelor în regiunile din estul şi 
sud-estul țării. 

Nemirul (Nemerul) - vânt local care apare în depresiunea Braşovului de tip 
catabatic - Bora. Aerul rece al Crivățului, acumulat în partea estică a Carpaților 
Orientali, pătrunde prin văile şi trecătorile munților şi se revarsă pe versantul vestic în 
depresiune sub forma unui vânt rece, cu o viteză de deplasare de 10-20 m/s.  

Alte vânturi locale: 
În Crişana, Banat şi Oltenia suflă uneori în cursul verii, dinspre apus, un vânt cald 

şi foarte uscat, Austrul sau Sărăcilă, aducător de secetă. În sudul Banatului, un vânt 
reprezentativ este Coşava, care suflă dinspre est şi sud-est cu viteză de 25-30 km/h. 
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Prin părțile de sud ale Munteniei, în timpul verii, suflă din când în când Băltărețul, 
un vânt umed şi călduț, destul de prielnic agriculturii, fiind aducător de ploi bogate. 

În sudul Dobrogei, în schimb, îşi face apariția uneori un vânt uscat şi fierbinte, 
Vântul Negru, numit şi Caraelul (Kara-yel = vânt negru, în limba turcă), care 
compromite culturile agricole; de aceea localnicii îi mai spun şi Traistă Goală. 
Câteodată, influența sa se face simțită şi în Bărăgan. 

Regiunilor montane le sunt caracteristice o serie de vânturi locale, specifice unor 
anumite masive muntoase. Astfel, mai tot timpul anumlui, pe versanții vestici ai 
Munților Apuseni suflă dinspre vest şi nod-vest Orădeanul. Tot dinspre vest, în 
masivele Ciucaş şi Bucegi, deseori îşi face apariția vântul denumit de localnici 
Făgăraşul. 

Pe versanții transilvăneni ai Carpaților Orientali suflă dinspre apus Ardeleanul, în 
timp ce în părțile sudice ale acelorlaşi munți apare vântul local Munteanul. Şi în țara 
Oltului apar o serie de vânturi cu specific local, numite Sădeanul (din vest), Mureşanul 
(din nord) şi Gureanul (din sud). 

Pentru locuitorii Munților Apuseni, vântul puternic dinspre vest însoțit de ploaie şi 
grindină poartă numele de Vigădalm, iar în timpul iernii, vântul care aduce ninsoarea se 
numeşte Vojot. 

Observaţiile asupra direcţiei şi frecvenţei vântului atestă faptul că, la staţia 
meteorologică Târgu Mureş, frecvenţele maxime se înregistrează pe direcţiile cardinale 
N (15,1 %) şi NV (14,4 %), diminuarea pe direcţie V fiind o consecinţă a altitudinii 
(308 m) şi poziţiei geografice, întrucât, pe vârfurile montane, unde se resimte circulaţia 
generală a atmosferei la nivelul ţării, direcţia este vestică. Frecvenţa cea mai redusă este 
semnalată pe direcţia E – 3 % (Clima României, 2008). 

Frecvenţa medie anuală a vântului (%) pe direcţii la Târgu Mureş (1961-2000) 
Predominarea componentei vestice, atât pentru frecvenţa cât şi pentru intensitatea 

vântului, în roza anuală, sugerează caracteristicile circulaţiei generale atmosferice la 
nivelul României – circulaţie zonală sau vestică. Uşoara glisare către nord a frecvenţei 
medii anuale a vântului (maximul de frecvenţă: 15,1 %), este un rezultat al configuraţiei 
unităţilor majore de relief (deschiderea spre N şi NV a arcului carpatic). 

Frecvenţa zilelor cu vânt tare (viteza vântului > 16 m/s) este corelată cu diferite 
sisteme barice ce traversează România, având repercursiuni economice şi sociale. 

Efectul de adăpost al Culoarului Mureşului şi altitudinea coborâtă (308 m) la care 
se află staţia meteorologică Târgu Mureş determină frecvenţa extrem de redusă a 
vântului cu intensitate mare. 
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FENOMENE ATMOSFERICE PERICULOASE 
 
Prezenţa abundentă a apei în natură şi faptul că punctul de îngheţ, respectiv de 

topire (0⁰C) este depăşit cu uşurinţă la orice latitudine de la o anumită înălţime, iar de la 
latitudini medii, în anotimpul rece, chiar la suprafaţa solului, face posibilă, în condiţiile 
unei anumite dinamici a atmosferei, apariţia de fenomene atmosferice, unele dintre 
acestea putând fi direct legate de prezenţa apei – hidrometeori, altele sunt derivate – 
electrometeori şi fotometeori (Clima României, 2008). 

Manifestarea acestora la intensităţi neobişnuite determină, cel mai adesea, pagube 
pentru anumite sectoare economice, pierderi de bunuri materiale şi chiar vieţi omeneşti, 
din acest motiv fiind considerate fenomene meteorologice de risc. 

Ceaţa 
Acest fenomen reprezintă o suspensie atmosferică de picături foarte mici, de 

dimensiuni microscopice, care reduc vizibilitatea sub 1 km (Clima României, 2008). 
Linia de variaţie a numărului mediu lunar de zile cu ceaţă este puternic 

descendentă în prima parte a anului, cu scădere progresivă din februarie până în aprilie, 
o dată cu diminuarea condiţiilor favorabile producerii acestui fenomen. Maximul din 
ianuarie se datorează frecventelor inversiuni termice ce se dezvoltă de la nivelul solului 
în anumite condiţii sinoptice, natura genetică, cel mai adesea, fiind mixtă - inversiune 
de strat de zăpadă, inversiune radiativă nocturnă sau inversiune de sedimentare 
anticiclonică. Minimul din luna aprilie poate fi o consecinţă a intensificării mişcărilor 
advective asociate formaţiunilor barice ce afectează continentul european, corelată cu 
creşterea energiei radiative solare ce duce la evaporarea produselor de condensare.  

Grindina 
Fenomen meteorologic de risc de scurtă durată, asociat norilor Cumulonimbus, are 

ocurenţa maximă în lunile de vară când se întrunesc condiţii favorabile de geneză. 
Fenomenele orajoase: trasnetul, fulgerul si tunetul 
Trasnetul, fulgerul si tunetul care 

însoțesc furtunile si care au îngrozit pe 
oameni multe secole își gasesc explicația 
științifica în existența electricității în 
atmosfera. 

Trasnetul este o descarcare electrica in 
scanteie care se produce in atmosfera 
terestra, fie intre doi nori, fie intre un nor si 
pamant. Norii de furtuna se incarca in partea 
lor inferioara, in special, cu sarcina negativa, 
iar aceasta incarca prin influenta suprafata pamantului cu sarcina pozitiva. Cand norul 
se deplaseaza, zona de sarcina pozitiva de pe pamant il urmareste ca o umbra. Norul si 
pamantul pot fi considerati drept armaturile unui condensator intre care tensiunea 
electrica atinge valori de ordinul zecilor si chiar al sutelor de milioane de volti. Daca 
tensiunea dintre doi nori sau dintre nori si pamant devine suficient de mare apare o 
descarcare electrica foarte puternica numita trasnet. Exista multe forme (tipuri) de 
trasnete: trasnetul liniar, superficial, globular, perlat, etc… 

Tunetul este produs de aerul incalzit la 30000 de grade Celsius atunci cand este 
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strabatut de un fulger. 
Fenomenul luminos care insoteste trasnetul se numeste fulger, iar fenomenul 

acustic poarta denumirea de tunet.  
Lungimile pe care le pot atinge 

scanteile trasnetului sunt cuprinse intre 
cateva sute de metrii si cativa km. 
Diametrul scanteilor este de cativa 
centimetri (pana la 20 de cm), iar 
fulgerul poate avea o lungime de 1-3 
Km. 

In majoritatea cazurilor, scanteia 
trasnetului, la inceput foarte mica si 
anemica incepe in dreptul norilor si se 
alungeste in directia pamantului, aceasta fiind o descarcare preliminara care creaza in 
aer ceva in genul unui canal bun conducator de electricitate si care se deplaseaza spre 
pamant circa 50 de m cu o viteza egala cu 50000 km\s. Dupa un timp foarte scurt (zeci 
de milionimi de secunda) de la disparitia primei descarcari apare o alta descarcare 
preliminara care se apropie si mai mult de pamant si care se intrerupe din nou. Uneori 
au loc zeci de descarcari preliminare. Dupa ce descarcarea preliminara ajunge la pamant 
sau la un obiect aflat in legatura electrica cu pamantul, apare o luminozitate foarte 
puternica a canalului parcurs de scanteie, mai intai in dreptul pamantului apoi din ce in 
ce mai sus spre nori. Acum a aparut descarcarea principala a trasnetului, care se 
deplaseaza de la pamant spre nor. Deci au dreptate atat cei care sustin ca trasnetul il 
loveste pe om de sus, cat si cei 
care afirma ca il loveste de 
jos, din pamant.  

Un fulger are intensitatea 
curentului 10-20 kA si 
tensiunea electrica de 30-200 
MV. In canalul trasnetului 
aerul este complet ionizat, 
substanta fiind aici sub forma 
de plasma. Datorita degajarii 
unei mari cantitati de energie 
intr-un interval de timp foarte 
scurt, in canalul subtire de 
plasma are loc un salt brusc al presiunii care produce unde de soc acustice (tunetul). 
Fenomenul lumimos care insoteste descarcarea se numeste fulger. 

Spectaculoase sunt fulgerele globulare de diverse forme si diametre cuprinse intre 
cativa decimetri si zeci de metri si care se deplaseaza in aer cu viteze relativ mici, 
asezandu-se uneori pe diferite obiecte, iar durata lor e cuprinsa intre cateva fractiuni de 
secunda si cateva minute. Stingerea lor este de obicei brusca, explosiva, putand produce 
deteriorari insemnate ale obiectelor din regiunea respectiva. 

Fulgerul al carui canal luminos nu este continuu ci fragmentat intr-o serie de 
formatiuni mici sferice luminoase, ce par insirate pe un fir, se numeste fulger perlat. El 
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este considerat o forma de tranzitie intre fulgerul obisnuit si cel globular. 
Statisticile arata ca in fiecare minut globul pamantesc este lovit de aproximativ 

1800 trasnete, ceea ce 
inseamna ca annual cad 
aproximativ un miliard de 
trasnete.In fiecare zi 
tarsnetul omoara, pe intreg 
globul, 20 de persoane si 
raneste 80. 

Puterea unui fulger, 
data de descarcarea 
electrica si intensitatea lui, 
poate produce 
electrocutare prin contact, 
declansarea incendiilor si 
caderea alimentarii cu energie electrica. Anual, prin incendiile produse padurilor si 
cladirilor produse de fulgere, se pierd peste 100 miliarde lei.  

Impotriva efectelor produse de loviturile directe ale trasnetelor se folosesc instalatii 
de protectie numite paratrasnete. Paratrasnetul este format din unul sau mai multe 
elemente de captare (conductoare electrice de otel sau de cupru in forma de tije verticale 
sau de bare inclinate sau orizontale) instalate pe partile cele mai inalte ale obiectivelor 
protejate, precum din unul sau mai multe conductoare de coborare (prin care trece spre 
pamant curentul electric de descarcare a trasnetului) si prizele de pamant. 

In Romania nu se pune accent pe fulger insa ne confruntam destul de des cu situatii 
in care oamenii mor in urma descarcari electrice dintre nori si pamant. 

Diferitele forme de fulger nu ar trebui sa reprezinte un pericol pentru avioane, 
pentru ca se extind atat de mult in atmosfera superioara, numita ionosfera, au declarat 
cercetatorii. Deoarece navele spatiale trec prin ionosfera, Lyons a declarat ca NASA ar 
fi bine sa studieze aceste fenomene, desi acestea probabil nu prezinta un pericol nici 
pentru nave spatiale. 

Desi nu s-au efectuat studii pentru a vedea daca diferitele forme de descarcari la 
mari altitudini afecteaza compozitia 
chimica a atmosferei superioare, 
oamenii de stiinta cred ca ele joaca 
un rol in formarea stratului de ozon. 

Cercetatorii au declarat ca 
descoperirea noii forme de 
descarcari la mare altitudine va 
schimba modelele computerizate ale 
atmosferei. De asemenea, ar putea 
ajuta si satelitele militare sa evite sa 
confunde exploziile  cauzate  de  om  
cu  fenomenele  naturale. »S-au pus 
probleme, cum ar fi daca senzorii 
din spatiu sunt pacalite de aceste fenomene", a declarat Lyons.  
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Metodele intrebuintate pentru protectia impotriva trasnetelor urmaresc, atat scopul 
preventiv, adica al neutralizarii sarcinilor fulgerului inainte ca acesta sa fi atins obiectul 
respectiv, cat si cel de protectie, adica de a face inofensiva descarcarea electrica 
produsa. 

Dintre dispozitivele folosite in aceste scopuri mai des intrebuintate sunt 
paratrasnetele. Paratrasnetul este format dintr-o vergea de fier inalta de 6-9 metri, care 
se fixeaza pe coama caselor. Vergeaua se termina printr-un varf ascutit in forma de con, 
format dintr-un metal care nu rugineste (arama aurita). 

Piciorul vergelei este legat, printr-un fir conducator, cu pamantul. Legatura cu 
pamantul se poate face foarte bine daca firul de legatura se introduce intr-o fantana, a 
carei apa prezinta o mare suprafata de contact cu pamantul. In lipsa fantanii se face o 
groapa adanca in sol (4-5 metri), in care se introduce capatul firului, care se termina 
printr-o placa de cupru. Peste aceasta placa, de obicei, se asaza carbuni stinsi care sunt 
buni conducatori de electricitate. Functionarea paratrasnetului este bazata pe 
electrizarea prin influenta si pe scurgerea electricitatii prin varfuri. Cand se apropie de 
locul unde este instalat paratrasnetul, norul orajios atrage prin influenta electricitatea de 
semn contrar din pamant pana la varful ascutit al vergelei metalice. 

S-a observat ca la o departare mica de paratrasnet (inferioare inaltimii lui), 
deformarea campului electric produsa de acesta nu este prea mare din care cauza 
trasnetul nu poate atinge proeminentele obiectului respectiv, in loc sa se scurga prin 
paratrasnet. De aici rezulta ca un singur paratrasnet nu este suficient pentru a feri de 
trasnet un obiect care are o suprafata mare. 

Un alt mijloc de protectie contra trasnetului este acela de a impanzi constructiile 
inalte cu o reatea de fire mentalice aflate in legatura cu pamantul. De aceasta retea sunt 
legate o serie de tije metalice ce domina punctele inalte ale constructiei. 

La sate protectia caselor sau a surilor se poate face prin  fixarea  deasupra  
obiectului respectiv a unei prajini de lemn terminata cu varf metalic ascutit, care printr-
un fir conductor, se leaga cu pamantul.  

Parazitii atmosferei. O consecinta a descarcarilor electrice din norii orajiosi este 
producerea asa-numiților paraziți atmosferici care stingheresc, iar uneori fac chiar 
imposibile, audițiile radiofonice. 

Paraziții atmosferici fiind o 
urmare a descărcarilor electrice din 
norii orajioși, recepția lor poate da 
indicații asupra distributiei in spatiu 
si in timp a fenomenelor orajioase. 
Cu aparate sensibile de 
radioreceptie, se pot semnala cateva 
mii de paraziti pe minut (unii dintre 
ei proveniti din focare situate la 
cateva mii de km), ceea ce inseamna 
ca, in medie pe intregul glob 
pamantesc se produc cam 100 de fulgere pe secunda. 
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6. Vremea și prognoza meteo 
 
Elaborarea prognozelor reprezintă scopul cel mai important al întregii activităţi din 

meteorologie.  
Prevederea (prognoza) meteorologică înseamnă anticiparea caracteristicilor şi a 

evoluţiei condiţiilor atmosferice pentru un anumit interval de timp în viitor şi pe o 
anumită suprafaţă, cu ajutorul unor metode ştiinţifice. Elaborarea prognozelor pentru un 
anumit teritoriu necesită date de la sol şi, cu deosebire, din altitudine, de pe o suprafaţă 
mult mai mare decât cea pentru care se întocmeşte prognoza. De aceea este obligatorie 
cooperarea internaţională pentru schimbul de date meteorologice, cooperarea asigurată 
de OMM (Organizaţia Meteorologică Mondială).  

Elaborarea prognozelor se face în centre specializate de mai multe categorii: 
- centre mondiale: Washington, Moscova, Melbourne, etc 
- centre regionale: Brecknell (Anglia), Offenbach (Germania), Tokyo, Beijing, 

Cairo, Dakar, etc 
- centre naţionale, localizate, de obicei, în capitale. În România, la Bucureşti, 

funcţionează Administraţia Naţională de Meteorologie ce are şase centre teritoriale: 
Arad, Bacău, Cluj, Constanţa, Craiova, Sibiu. 

Materialele utilizate în elaborarea prognozelor meteorologice 
Hărţile sinoptice sunt hărţi care redau, cu ajutorul izoliniilor, repartiţia 

principalelor elemente şi fenomene meteorologice la nivelul solului (pe baza 
observaţiilor de la staţiile meteorologice) şi în altitudine (pe baza datelor 
radiosondajelor efectuate în cadrul observatoarelor aerologice).  

Hărţile sinoptice se clasifică în hărţi de diagnoză (redarea unei situaţii existente la 
un moment dat) şi hărţi de prognoză (anticiparea unei situaţii viitoare); 

Hărţile de nefanaliză reprezintă rezultatul transpunerii pe o hartă-cadru a 
imaginilor asupra formaţiunilor noroase transmise de către sateliţii meteorologici: 

- sateliţi circumpolari (orbitali sau de pasaj), care înconjoară Pământul trecând peste 
cei doi poli, la altitudini cuprinse între 400 - 1500 km; 

- sateliţi geostaţionari, care sunt plasaţi în planul Ecuatorului, la 36.000 km 
înălţime, având o viteză de rotaţie egală cu viteza mişcării de rotaţie a Pământului, de 
unde rezultă staţionaritatea lor relativă deasupra aceleiaşi zone. 

Hărţile de nefanaliză se pot suprapune peste hărţile sinoptice, ceea ce măreşte gradul 
de precizie a analizei şi prognozei meteorologice. 

Hărţile radar constituie rezultatul observaţiilor pe care le face RADAR-ul 
asupra formaţiunilor noroase. Denumirea de "radar" este rezultatul prescurtării 
expresiei: RAdio Detection And Ranging (detectare şi măsurare prin unde radio). 
Antena radarului amite un fascicol de unde electromagnetice. Obstacolele întâlnite în 
atmosferă reflectă acest tren de unde în toate direcţiile. O parte din energia reflectată 
este captată de antena radarului şi afişată pe un ecran, sub forma unui semnal luminos. 

Secţiunile verticale în atmosferă sunt rezultatul radiosondajeior aerologice, cu 
ajutorul cărora se determină mersul diferiţilor parametri meteorologici (temperatura, 
presiunea, umezeala, direcţia şi viteza vântului) în atmosfera liberă. Datele de 
radiosondaj se reprezintă grafic pe diagramele aerologice, ele servind la întocmirea 
hărţilor sinoptice de altitudine. 

Categorii de prognoze și metode utilizate  
În funcţie de durata intervalului prognozat, se disting: 
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- prognoze de foarte scurtă durată (nowcasting), elaborate pentru intervale de 
până la 6 ore. Ele pun accentul pe o cât mai precisă localizare spaţio-temporală a 
fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi pe aprecieri cantitative asupra 
acestora; 

- prognoze de scurtă durată, care se referă la intervale cuprinse între 12-72 ore; 
- prognoze de medie durată, elaborate pentru intervale de 3 -10 zile; 
- prognoze de lungă durată, care pot fi lunare, anotimpuale, anuale, respectiv 

estimări climatice pentru perioade mai îndelungate (zeci, sute de ani). 
Fiecare categorie de prognoză are metode specifice, dar unele dintre ele se 

regăsesc la mai multe tipuri de prognoze. 
Metoda sinoptică este cea mai veche, datând din jurul anului 1850. 
Principiul metodei constă în întocmirea şi apoi compararea unor hărţi sinoptice de 

sol şi de altitudine, valabile pentru un anumit moment dat, cu hărţi anterioare (3, 6, 12, 
24 ore în urmă). După comparare, se face extrapolarea datelor pentru intervale de timp 
viitoare, ţinând cont de sensul şi intensitatea evoluţiei diferiţilor parametri 
meteorologici. Această metodă se foloseşte mai ales în prognozele de scurtă şi medie 
durată. 

Metodele numerice (P.N.V., respectiv prognoza numerică a vremii) s-au 
dezvoltat după anul 1950, în urma apariţiei calculatoarelor de mare putere. 

Principiul este reprezentat de întocmirea (de către meteorologi) şi rezolvarea (de 
către calculator) a unor ecuaţii cu mai multe variabile (vântul, înălţimea suprafeţelor 
izobarice, temperatura, densitatea, umezeala aerului), ecuaţii care încearcă să realizeze 
o descriere cât mai corectă şi mai completă a curgerii fluidului atmosferic, conform 
legităţilor fizicii. După obţinerea câmpului de valori, se realizează hărţile probabile cu 
distribuţia temporo-spaţială a acestora. Apoi, pe baza hărţilor probabile, se elaborează 
prognozele. Sunt utilizate în prognozele de scurtă, medie şi lungă durată. 

Prognoza numerică este astăzi cea mai importantă metodă de prevedere a vremii. 
Gradul de realizare a acestor prognoze atinge următoarele valori: pentru o zi - 95%; 
pentru două zile -92%; pentru trei zile - 86%; pentru patru zile - 81%; pentru cinci zile - 
70%. Prin perfecţionarea modelării stării atmosferei şi prin utilizarea unor calculatoare 
mai performante se speră ca, la începutul secolului 21, să se obţină prognoze foarte 
bune pentru intervale de cel puţin 10 zile. 

Metode sinoptico-statistice. Sunt metode utilizate în prognozele de medie şi lungă 
durată. În cadrul lor se disting: metoda determinării unor situaţii sinoptice tipice; 
metoda anomaliilor; metoda analogilor. 

Metoda determinării unor situaţii sinoptice tipice a fost iniţiată de către 
Multanovski (1920), care a observat că, în troposferă, există câteva tipuri 
fundamentale de circulaţie atmosferică, fiecare tip având o durată medie de câteva zile, 
interval pe care l-a denumit perioadă sinoptică naturală. Mai precis, perioada sinoptică 
naturală (p.s.n.) reprezintă intervalul de timp în care, deasupra unei regiuni întinse 
(regiune sinoptică naturală), câmpul termo-baric din troposferă este foarte puţin variabil şi 
determină o anumită orientare a traiectoriilor formaţiunilor barice (cicloni, anticiconi), 
ale căror centre ce menţin între limitele regiunii sinoptice naturale respective.  

Fiecare perioadă sinoptică naturală cuprinde mai multe procese sinoptice elementare 
specifice, care dau nota caracteristică aspectului vremii. Anticiparea succesiunii diferitelor 
perioade sinoptice naturale va permite elaborarea prognozelor pentru intervalul considerat. 

Metoda analogilor este cel mai des utilizată. În meteorologie, prin analogie se 
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înţelege asemănarea cea mai mare care se poate observa între două sau mai multe procese 
sinoptice, perioade sinoptice, anotimpuri. Principiul metodei constă în aceea că procesele 
care au avut loc în trecut, într-o configuraţie sinoptică asemănătoare cu cea actuală, s-ar 
putea produce şi în viitor. Metodologia de lucru constă în următoarele: se caută în arhivă 
(în trecut) o perioadă cu o evoluţie a vremii cât mai asemănătoare cu evoluţia acesteia în 
ultimele 1-3 luni (adică se caută unul sau mai mulţi analogi). Apoi, se presupune că, în 
viitor, vremea va evolua aşa curn a evoluat în perioada ce a urmat perioadei alese ca 
analog. 

Metoda anomaliilor. Prin anomalie se înţelege o abatere de la valoarea medie 
(de referinţă) a unui parametru. În funcţie de anomaliile temperaturii şi presiunii se pot 
prevedea, utilizând situaţii observate în trecut: circulaţia atmosferică la sol şi în 
altitudine; geneza perturbaţiilor atmosferice; repartiţia valorilor principalelor elemente 
meteorologice. 

Prognoza empirică („semnele naturii” în sprijinul previzioniștilor amatori) 
Norii 
Diferitele genuri, specii şi varietăţi de nori oferă, adeseori, indicii preţioase în 

privinţa evoluţiei de scurtă şi foarte scurtă durată a vremii. Vieţuirea în consonanţă cu 
natura dezvăluie, de pildă, unui bătrân păstor din inima munţilor mersul vremii în 
funcţie de anumite semne: norii de pe bolta cerului, schimbarea direcţiei şi intensităţii 
vântului, oscilaţiile temperaturii sau presiunii aerului, dar şi comportamentul deosebit al 
insectelor, păsărilor şi animalelor ce presimt mult mai devreme modificările ce survin în 
aspectul vremii. 

Norii cumuliformi, din genul Cumulus (humilis sau mediocris), dispuşi în pâlcuri 
pe cer în timpul dimineţii, sunt un indiciu că vremea se va păstra frumoasă pe tot cursul 
zilei, chiar dacă, spre prânz, ei vor căpăta o mai mare dezvoltare (Cumulus congestus), 
acoperind o bună parte din cer. 

Ne putem aştepta ca vremea să se strice în câteva ore dacă cerul se acoperă treptat 
cu nori albicioşi, deslânaţi, fără margini precise (Altocumulus floccus). De asemenea, 
prezenţa pe bolta cerului în primele ore ale dimineţii a unor nori alungiţi ca nişte benzi 
care au, din loc în loc, protuberanţe asemănătoare unor creneluri de cetate (Altocumulus 
castellanus) prevesteşte o vreme instabilă, ce poate începe chiar spre amiază. 

Indicaţii de schimbare a vremii ne oferă apariţia pe cer a norilor Cirrus, subţiri cu 
forme alungite, ce se termină în croşetă, cârlig sau virgulă (Cirrus uncinus), alteori 
având aspectul unor smocuri, tufe sau asemănători unui schelet de peşte uriaş. Ei 
reprezintă avangarda sistemului noros al frontului cald şi, deseori, toamna şi iarna, 
prevestesc apariţia unor precipitaţii de lungă durată ce se pot declanşa în maximum 
două zile. Dacă viteza lor de deplasare este mare, iar în scurt timp apar nori stratiformi, 
ne putem aştepta ca precipitaţiile să înceapă încă din cursul aceleaşi zile. 

Frontul cald (după Ciulache, S., 2004) 
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Fronturile calde se formează cel mai adesea când o masă de aer rece, în retragere, 
este înlocuită de o masă de aer cald, care, având o viteză de deplasare mai mare, alunecă 
ascendent pe suprafaţa frontală, caracterizată printr-o înclinare slabă (1-10°) faţă de 
suprafaţa terestră. Această mişcare ascendentă determină răcirea adiabatică a aerului 
până sub punctul de rouă, ceea ce conduce la formarea norilor Cirrus, Cirrostratus, 
Altostratus şi Nimbostratus, care alcătuiesc împreună un sistem noros cu lăţimi de 900 – 
1000 km. 

Din norii Altostratus cad precipitaţii slabe, cel mai adesea ele evaporându-se 
înainte de a atinge suprafaţa terestră (virga). Norii Nimbostratus, cei mai joşi şi mai 
apropiaţi de linia frontului, dau precipitaţii stabile, de intensitate moderată, 
generalizate pe suprafeţe întinse, cu lăţimi de 300-400 km în faţa acestuia. Vara, 
precipitaţiile cad sub formă de ploaie, iar iarna, deseori sub forma ninsorilor liniştite 
sau a ploilor cu picături suprarăcite, care determină formarea poleiului pe sol. Deoarece 
în apropierea liniei frontului cald, plafonul norilor este foarte coborât (sub 100 şi chiar 
sub 50 m înălţime), avioanele care zboară la nivelul temperaturilor negative întâmpină 
dificultăţi serioase din cauza givrajului. 

În drumeţiile noastre putem fi întâmpinaţi, spre orele prânzului, de apariţia la 
orizont a unor nori întunecoşi cu aspectul unor turnuri înalte de cetate, care se 
dezvolă repede pe verticală. În acest caz trebuie să ne găsim grabnic un adăpost, 
deoarece în maximum 2—3 ore furtuna se poate dezlănţui cu furie, iar puternicele 
averse de ploaie însoţite de fulgere şi tunete, generate de prezenţa acestori nori 
(Cumulonimbus) pot fi deosebit de periculoase. 

Ce se întâmplă, însă, când dimineaţa cerul este acoperit cu nori din care continuă 
să se cearnă o ploaie măruntă şi rece? Oare vremea se va menţine în continuare la fel 
de umedă? În acest caz un bun indiciu ni-l oferă vântul, când suflă din direcţia în care 
se deplasează norii, iar spre orizont, în partea opusă, se iveşte o geană de cer senin. 
Atunci putem să ne aşteptăm ca, în maximum 2—3 ore, precipitaţiile să înceteze, iar 
cerul să devină variabil. În cursul verii, după ce aversele puternice de ploaie s-au 
„stins", iar norii s-au risipit treptat, este posibil să ne continuăm itinerarul stabilit, însă 
să fim destul de prudenţi, deoarece, uneori, după câteva ore, cerul se poate acoperi din 
nou cu nori Cumulonimbus din care să cadă averse de ploaie, dar ceva mai puţin 
intense şi de durată mai redusă. Aceste averse sunt specifice frontului rece secundar, 
ce ia naştere în spatele celui principal, atunci când instabilitatea vremii este mai 
pronunţată. 

În schimb, nu vom porni la drum dacă în cursul dimineţii norii ameninţători 
acoperă cerul, iar vântul, care până atunci sufla liniştit, începe să se intensifice. Şi tot 
astfel vremea se va menţine umedă şi închisă când vântul bate la sol dintr-o direcţie 
contrară deplasării norilor pe bolta cerului. 

Chiar dacă ploaia a încetat, dar norii stratiformi acoperă în continuare cerul, iar 
sub ei par din loc în loc nori mai compacţi şi întunecaţi la culoare (Nimbostratus şi 
Stratus fractus) ce se dezvoltă repede, putem fi siguri că într-o oră sau două, ploaia 
va reîncepe. 

Apusul Soarelui ne oferă unele indicaţii asupra timpului de a doua zi. Astfel, când 
pe bolta albastră a cerului, presărată doar ici şi colo de câţiva nori luminoşi, astrul zilei 
se pregăteşte să apună, iar pe măsură ce se apropie tot mai mult de orizont, discul său 
devine galben-portocaliu, putem fi convinşi că şi a doua zi timpul se va menţine 
frumos, lipsit de intemperii. 
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Nu acelaşi lucru se va întâmplă când Soarele apune într-o vâlvătaie de nori intens 
coloraţi spre roşu-sângeriu, iar mai apoi spre vineţiu. Culoarea atât de intensă a 
norilor, dar şi a cerului, se explică prin umezeala ridicată a aerului, încărcat cu vapori 
de apă, ceea ce înseamnă că o masă de aer umed va înlocui, într-un timp scurt, aerul mai 
uscat, schimbând aspectul vremii. 

Dacă, după apusul Soarelui, norii presăraţi pe cer, încep treptat să se îndesească şi 
privindu-i mai atenţi observăm că sunt dispuşi la înălţimi diferite, iar vântul se înteţeşte 
treptat, sunt tot atâtea semne că vremea se va înrăutăţi chiar din cursul nopţii. 

Şi tot astfel când, în faptul serii, privind spre înălţimile culmilor, observăm cum se 
acoperă cu adevărate „căciuli" de nori, ce se menţin şi a doua zi dimineaţă, trebuie să 
nu ne avântăm în excursii cu trasee prea lungi, fiindcă timpul ne va oferi surprize puţin 
plăcute: vijelii, ploi sau ninsori. La fel, o vreme instabilă, bogată în intemperii, ne-o 
anunţă ceaţa dinspre seară, care în loc să se risipească prin adâncul văilor, urcă spre 
coama munţilor, îmbrăcând vârfurile în mantia ei umedă şi rece. 

Luna, când pare mai mare ca de obicei şi împăienjenită de o ceaţă ce-i păleşte 
strălucirea firească, prevesteşte a doua zi o schimbare în rău a timpului, fiindcă 
atmosfera este mai încărcată cu vapori de apă decât în mod obişnuit, ceea ce şi explică 
coloritul nefiresc al discului lunar. Iar dacă norii subţiri şi stratiformi, ce împânzesc 
cerul, desenează în jurul astrului nopţii fie o coroană lunară, fie câteodată un halo, vom 
fi siguri că, în cel mult două zile, o vreme umedă cu precipitaţii de lungă durată, va 
înlocui – mai cu seamă în perioda rece a anului – timpul frumos de până atunci 
(Stăncescu I., Baliff S., 1981). 

În nopţile senine şi fără lună, când stelele par a avea o strălucire nefirească, iar 
Calea Lactee apare mai bine conturată ca oricând, trebuie să fim circumspecţi fiindcă, a 
doua zi, este posibil ca vremea să se schimbe brusc, iar ploaia sau ninsoarea să nu ne 
ocolească. 

Plante, insecte, păsări, amfibieni, mamifere 
Înrăutăţirea vremii este anticipată de: 
- albinele care intră într-o adevărată agitaţie în faţa urdinişului 
- vrăbiile şi turturelele care se „scaldă" în praf (aerul mai bogat în umezeală 

le-a pătruns în pene şi le îngreuiază zborul) 
- ciorile care zboară agitat spre pădure 
- câinii care părăsesc turma şi fug spre colibe sau spre stână; este foarte 

posibil ca în câteva ore furtuna să se dezlănţuie 
- scânteiuţa de munte, cu floarea ei albăstruie, se apleacă spre pământ în 

aşteptarea furtunii 
- sângele - voinicului, cu petale colorate roşu-carmin, ce răspândeşte un 

puternic miros de vanilie, la apropierea timpului urât se chirceşte, pierzându-şi parfumul 
caracteristic 

Vremea bună este anunţată de: 
- uliul ce se roteşte în cercuri largi şi se înalţă tot mai mult 
- zborul liliecilor până noaptea târziu 
- „ţârâitul‖ îndelungat al greierilor 
- pânza întinsă pe care o ţes păianjenii 
Când rândunelele şi lăstunii îşi contruiesc cuiburi noi pe pereţii dinspre nord ai 

caselor, ne vom aştepta chiar la o vară caniculară (prognoză de lungă durată). 
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7. Bioclima României 
 
CLASIFICAREA CLIMATELOR 
Globul pamantesc se imparte, din punct de vedere al climei, in trei mari zone: 

tropicala, temperata si polara. Din punct de vedere medical deosebim trei forme de 
climate, si anume: de indiferenta (sau de crutare), excitante si stimulente (sau 
intermediare). 

1. CLIMATUL DE CRUTARE are urmatoarele caractere: contrast mic de 
temperatura, precipitatii vara si primavara, vanturi reduse. Climatul de crutare este de 
doua feluri: 

a) Climatul de ses si de coline, care merge pana la o altitudine de 500 m si este 
caracteristic regiunilor de ses, viticole si paduroase. 

Indicatii in: boli reumatice, pulmonare, nervoase etc. 
b) Climatul subalpin (intre 500 si 1 000 m altitudine), cu urmatoarele caractere: 

presiune, temperatura si umiditate moderate. Din aceasta cauza, acest climat este foarte 
usor de suportat. 

Indicatii: tuberculoze, pleurezii, astenii, anemii etc. 
2. CLIMATUL EXCITANT: sunt trei forme de climat excitant, si anume: alpin, de 

desert, de stepa. 
a) Climatul alpin are urmatoarele caractere: temperatura si umiditatea scazute, 

radiatie si ionizare intense, puritatea aerului. Ca actiune, determina o buna stare 
circulatorie, hiperemie (Aflux anormal de sange intr-o anumita parte a corpului), 
cresterea pulsului, ergosterolul este transformat in vitamina D2 sub actiunea radiatiilor 
ultraviolete, care sunt destul de bogate in acest climat. 

Indicatii: anemie, cloroza, tuberculoza pulmonara in remisiune, astm bronsic, 
rahitism, debilitate fizica etc. 

b) Climatul de desert este caracterizat prin contraste mari, calduri toride ziua si 
nopti reci; radiatii si ionizare intense. Ca actiune, determina transpiratii abundente, 
polipnee, hiperemie. Este un excitant al sistemului nervos si favorizeaza resorbtia 
proceselor inflamatoare cronice. 

Indicatii: reumatism cronic, bronsite cronice, pneumopatii cronice, obezitate etc. 
Contraindicatii: tuberculoza pulmonara, nevroza, Basedow. 
c) Climatul de stepa este un climat de desert, mai bland. Reprezinta un climat de 

contraste, avand curenti de aer si actiune excitanta. 
Indicatii: reumatism cronic, diabet zaharat, obezitate, bronhopneumopatii cronice. 
3. CLIMATUL STIMULANT SAU INTERMEDIAR, in cadrul caruia deosebim: 
a) Climatul marin este: in larg, insular, şi pe litoral. Caractere: presiune mare, 
umiditate crescuta, puritatea aerului, radiatii intense, vanturi puternice. 
Actiune: creste metabolismul, tonifica organismul, stimulent respirator, scade 

vagotonia, excitant nervos. 
b) Climatul stepo-marin sau climatul litoralului nostru, cu urmatoarele caractere: 

veri calde, ierni reci (contraste). 
Indicatiile climatului stimulent sunt: tuberculoza extrapulmonara (cutanata, 

ganglionara, osteo-articulara), boli pulmonare cronice, reumatismul (in special cronic 
degenerativ), rahitismul, obezitatea etc. 

Contraindicatii: tuberculoza pulmonara evolutiva, boala Basedow, psihastenii, 
insuficienta cardio-renala, debilitate fizica accentuata etc. 
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REGIONAREA CLIMATICA ÎN ROMÂNIA. 
Pe teritoriul României se diferentiaza trei etaje de clima: 
- unul montan, racoros (2-6°C), cu precipitatii abundente (700 - 1 200 mm) si 

vanturi puternice: 
- unul de dealuri, mai cald (6-10°C media anuala) si precipitatii mai reduse, dar 

suficiente pentru vegetatia forestiera (500-700 mm); 
- unul de câmpie care cuprinde si zona dealurilor mici, cu medii termice ridicate 

(10-11°C in Câmpia Româna și Dobrogea), dar cu precipitații reduse și secete frecvente. 
Pe fondul climatului temperat-continental, pe teritoriul țarii se propaga o serie de 

influente climatice exterioare, generate de masele de aer in miscare, barate de o parte 
sau de alta a Carpaților. Astfel, s-au putut diferentia mai multe nuanțe ale climatului cu 
influente: 

I.  oceanice, atenuate, in partea de NV si in partea centrala a țării, cu un climat umed 
și moderat termic; 

II. submediteraneene, in SV tarii, cu ploi de toamna si ierni blande; 
III. de tranzitie de la influente oceanice si submediteraneene la cele de ariditate, in 

partea central-sudica, cu precipitatii ce scad cantitativ spre est si temperaturi mai 
ridicate iarna; 

IV. cu influente de ariditate (influente est-europene), in Baragan si Podisul Moldovei, 
de continentalism accentuat, cu ierni foarte reci, veri fierbinti, cu secete frecvente; 

V. cu influente baltice in NE tarii, cu precipitatii bogate, iama cu temperaturi foarte 
scazute; 
VI. cu influente pontice, in lungul litoralului, cu ierni blande si veri calde; circulatia 
locala a maselor de aer sub forma , brizelor provoaca in perioada calda a anului 

moderarea temperaturii si cresterea umezelii aerului pe o fasie de 25-30 km departare de 
tarm. 

Factorul “climã” influenţeazã funcţionarea organismelor vii prin diversele sale 
componente, denumite parametrii climatici: radiaţia solarã, temperatura atmosfericã, 
durata de strãlucire a soarelui, presiune atmosfericã, curenţii de aer, umezealã relativã 
medie. Relaţia dintre climã şi organismul uman se reflectã în dinamica reacţiilor de 
homeostazie pe diferite niveluri de integrare şi reglare. Cel mai la îndemânã exemplu îl 
reprezintã homeostazia termoreglarii.  

Bioclimatul este un factor terapeutic natural dependent de condițiile locale de 
relief, altitudine, parametri climatici si vegetație. Factorii terapeutici bioclimatici se pot 
asocia cu helioterapie, hidroterapie și crenoterapie. 

În functie de efectul sanogen bioclimatul se clasifica în urmatoarele tipuri: 
a) bioclimat excitant solicitant, diferențiat în bioclimat de litoral maritim și 

bioclimat de câmpie; 
b) bioclimat sedativ - indiferent sau de cruțare, corespunzator regiunilor de dealuri 

și coline, cu altitudini cuprinse între 200 - 300 m si, respectiv, între 700 - 800 m; 
c) bioclimat tonic - stimulent, corespunzator regiunilor de munte, cu doua variante 

dependente de altitudine: de munți mijlocii, la altitudine de 800 - 1900 m și de munți 
înalți, la altitudine de peste 2000 m. 

Indicațiile terapeutice ale bioclimatului depind de: 
a) caracteristicile climatice: temperatura aerului, umiditatea aerului, durata de 

strălucire a soarelui, dinamica atmosferica și presiunea aerului, presiunea parțiala a 
oxigenului; 
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b) indicii bioclimatici: confort termic, stres bioclimatic; 
c) caracteristicile fizico-chimice: aeroionizarea, absența poluarii chimice și 

microbiologice. 
Bioclima excitant solicitantă de câmpie  
Complexul de factori climatici cu acţiune biologicã terapeuticã este format din 

valori medii diurne crescute ale temperaturii aerului, umiditate relativã a aerului redusã, 
calm atmosferic şi însorire abundentã. Acest tip de bioclimat este întâlnit în staţiunile 
Amara, Lacul Sarat, Nicolina-Iaşi, Băile Felix, Buziaş (cu nuanţe moderate) 

Indicațiile sunt 
1. profilactice: persoanele sănătoase cu predispoziție pentru îmbolnăviri pe teren 

constituţional, deficienţe funcţionale şi organice ale aparatului locomotor pe fond 
nervos hiporeactiv, meteorosensibilitate, potenţial alergic, tulburări metabolice. 

2. curative: afecţiuni ORL repetate, rahitism, osteoporoză, boli reumatologice 
degenerative articulare şi abarticulare, sechele posttraumatice ale aparatului locomotor, 
sechele datorită leziunii UMP (unităţii motorii periferice), ginecopatii inflamatorii 
cronice, astm bronsic, bronşită, bronşiectazii în stadiu iniţial, TBC extrapulmonar 
(ganglionar, osteoarticular) stabilizat, rezorbţia exudatelor 

Contraindicații: afecţiuni cardio-vasculare avansate, afecţiuni respiratorii cu deficit 
funcţional important, boli neurologice centrale şi periferice asociate cu hiperreactivităţi 
nervoase, TBC pulmonar stabilizat recent, boli endocrine pe fond hiperfuncţional, 
fibromatoza uterină cu menometrologii, tumori benigne cu potenţial de malignizare, 
boli reumatologice inflamatorii 

De-a lungul curei, la indicaţia medicului aerohelioterapia se poate asocia cu 
oncţiuni cu nămol rece şi imersie în lac 

Bioclima excitant-solicitanta de litoral 
a) indicații: cele de mai sus + dermatoze (eczeme, ihtioze, psoriazis, dermatite 

atopice), HTA gradul I, bolnavi cu risc metabolic lipidic crescut; 
b) contraindicatii: cele de mai sus  
c) indicații pentru: 
1. aerohelioterapie 
2. talasoterapie = climat de litoral + baie de aer + radiaţii solare + nisipul plajelor 

(psamoterapia) sau nămol terapeutic + apa mării (valurile). 
Bioclima sedativ-indiferentă (de crutare) de dealuri şi podişuri  
a) Statiuni: Slănic Prahova, Govora, Băile Olăneşti, Băile Herculane, Bazna, 

Sovata, Moneasa, Ocna Şugatag, Sarata-Monteoru, 
b) indicații: cei ce nu suporta variaţii termice-barice-actinice, cure de odihnă şi 

stari de covalescența, boli reumatice inlamatorii (PR, RAA), boli cardio-vasculare şi 
respiratorii în stare avansată şi cu rezerve funcţionale ↓, sindromul de menopauză 

c) indicată pentru: climatoterapie + aerosoli vegetali + aeroionizare (-) 
Bioclimatul sedativ-relaxant (de crutare) se suprapune cu climatul de podis si 

dealuri (intre 200-300 m si 700-800 m). Confortul termic este maxim, iar stresul 
cutanat, pulmonar si cardiovascular este minim, fara suprasolicitarea organismului, care 
nu este supus unor stimuli intensi. 

Este recomandat in: convalescenta dupa afectiuni indelungate și epuizante, astenie, 
oboseala, reumatism evolutiv, boli respiratorii si cardiace avansate, hiperreactivitate 
nervoasa 
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Bioclima tonic-stimulantă de munte (600-800→1400m) 
Bioclimatul tonic-stimulent caracterizeaza climatul de munte (peste 700-800 m), 

care se evidentiaza prin scaderea presiunii atmosferice si a presiunii partiale a 
oxigenului, scaderea temperaturii si a umiditatii absolute, cresterea radiatiei globale, 
cresterea radiatiei ultraviolete. Confortul termic este scazut, stresul cutanat, pulmonar si 
cardiovascular este crescut, proportional cu altitudinea. 

a) Stațiuni: Tuşnad, Borsec, Sinaia, Vatra Dornei, Lacul Rosu, Cheia, Buşteni, 
Predeal, Păltinis, Stâna de Vale 

b) indicaţii 
1. profilactice: surmenaj fizic şi intelectual, stări de convalescenţă şi bolnavi cu 

suficiente resurse cardio-respiratorii, tulburări funcţionale neurovegetative pe fond 
hiperreactiv, activitate în medii cu noxe respiratorii 

2. curative: anemie secundară, astm bronşic alergic, traheobronşite cronice, TBC 
pulmonar şi extrapulmonar, neurastenie forme hiperactive, hipertiroidie benignă, 
rahitism 

d) contraindicaţii: afecţiuni cardio-respiratorii cronice cu rezerve funcţionale ↓, 
sarcină când gravida provine de la altitudine joasă, vârsta ↑ cu tulburări ATS, 
reumatism degenerativ cu tulburări majore de TR şi meteorosensibilitate↑, covalescenţa 
cu denutriţie importantă 

e) indicată pentru aerohelioterapie 
f) Efectele biologice sunt: 
• cresterea ventilatiei pulmonare 
• cresterea frecventei cardiace 
• stimularea metabolismului 
• mobilizarea rezervelor de sange 
• cresterea numarului de hematii 
• stimularea mecanismelor de termoreglare 
• cresterea productiei de vitamina D 
• reglarea metabolismului calciului 
• stimularea imunitatii 
• echilibrarea sistemului nervos si endocrin 
Cura de munte este indicata in: 
• anemii, convalescenta, rahitism, tulburari de crestere, astenie, insomnie, 

excitabilitate, astm, bronsita, hipertiroidie, reumatism. 
Statiuni: Baile Herculane, Vatra Dornei, Borsa, Borsec, Voineasa, Durau, Soveja, 

Izvorul Muresului, Lacul Rosu, Sinaia, Paltinis, Baile Harghita, Santimbru-Bai, Tusnad, 
Covasna, Baile Balvanyos, s.a. 

Climatoterapia este un mijloc terapeutic care utilizeaza acțiunea biologica a 
factorilor climatici în scopul reconfortarii și al întăririi capacității de munca și a 
sanatății. 

Factorii climatici cu actiune terapeutica acționeaza complex asupra organismului 
expus direct acțiunii acestora, obținându-se un efect terapeutic maxim în conditiile în 
care procedurile climatoterapeutice sunt aplicate dozat, progresiv, în conformitate cu 
indicatiile medicilor de specialitate. 

Amenajarile si instalațiile pentru valorificarea potențialului terapeutic al bioclimei 
României trebuie sa fie realizate în conformitate cu urmatoarele normative: 
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a) normative pentru amplasari - amenajari si instalatii pentru aplicarea procedurilor 
climatice în zona bioclimatica de munte: normativ pentru amenajarea teraselor, 
normativ pentru amenajarea aerosolariilor, normativ pentru amenajarea drumurilor 
pentru cura de teren; 

b) normative pentru amplasari - amenajari și instalații pentru aplicarea procedurilor 
climatice în zona bioclimatica de dealuri: normativ pentru amenajarea teraselor, 
normativ pentru amenajarea solariilor, normativ pentru amenajarea drumurilor pentru 
cura de teren; 

c) normative pentru amplasari - amenajari și instalații pentru aplicarea procedurilor 
climatice în zona bioclimatica de stepa: normativ pentru amenajarea aerosolariilor - 
normativ pentru amenajarea drumurilor pentru cura de teren 

d) normative pentru amplasari - amenajari și instalații pentru aplicarea procedurilor 
climatice în zona bioclimatica a litoralului maritim: 

 - normativ pentru aerosolarii artificiale organizate și amplasate pe malul mării 
 - normativ pentru aplicarea curei de teren pe litoralul maritim. 
În zonele climatice de munte, cu altitudini între 700 si 2000 m climatoterapia se 

aplica în tot cursul anului prin aeroterapie, bai de aer și de soare și cura de teren. 
În scopul obținerii efectului terapeutic maxim și al valorificarii potențialului 

bioclimatic local, locurile pentru aplicarea procedurilor trebuie sa fie astfel amplasate si 
amenajate încât să se mențina starea de confort termic a persoanelor expuse la aer și la 
soare, indiferent de condițiile sezoniere și de starea vremii. 

Aerohelioterapia în zonele climatice de munte este aplicata în urmatoarele locuri: 
 a) terase situate în incinta construcției sanatoriale; 
 b) aerosolarii situate pe teritoriul localitații. 
Amenajarea teraselor trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: 
 a) amplasare la parter, etajul I sau cel mult etajul II al constructiei sanatoriale; 
 b) orientare catre sud – sud – est; 
 c) pozitie peisagistica cu efect reconfortant; 
 d) suprafata suficienta pentru expunerea la aer și la soare a unui numar de maxim 

20 - 25 persoane, respectiv 4 mp pentru o persoana; 
 e) construirea din beton, caramida si altele asemenea a 1 - 3 pereti externi cu 

înaltime de 1 m, cu balustrada de lemn, completate în partea superioara cu pereti 
glisanti sau ferestre glisante, acoperiti cu sticla translucida; 

 f) construirea în 1/2 externa a terasei a unui acoperis de sticla rabatabil realizat în 
partea interna din material - lemn, PVC si altele asemenea, rabatabil dupa caz; 

 g) podea acoperita cu dusumea din material lemnos sau PVC; amenajarea în 
peretii interiori a locurilor pentru instalarea de calorifere, pentru 1 - 3 prize electrice, 
precum si pentru amplasarea aparaturii meteorologice, la înaltimea de 1,5 m; 

 h) dotarea cu încaperi anexe: grupuri sanitare, garderobe, debarale; 
 i) dotare cu paturi, sezlonguri, saltele, cearsafuri, pleduri, perne, saci îmblaniti sau 

captusiti, umbrele de masa, mese, scaune; 
 j) dotarea cu aparatura medicala potrivit normelor referitoare la cabinetele de 

medicina generala si cu aparatura meteorologica pentru dozarea procedurii climatice: 
termometru de perete gradat între 20 - 50 grade C, higrometru, anemometru, 
psihrometru. 
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 Instalațiile auxiliare ale teraselor trebuie să cuprinda sisteme de încalzire centrala 
sau electrica și iluminare electrica, numarul surselor de caldura fiind calculat pentru 
menținerea unei temperaturi a aerului situata între 17 - 21 grade C. 

Amenajarea aerosolariilor trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: 
a) amplasare pe teritoriul localitatii în conditii ambiante bine însorite în tot cursul 

anului într-un cadru peisagistic reconfortant, protejate de curenti de aer de mare 
intensitate, în vecinatatea unor microzone acoperite cu arbori, arbusti si alta vegetatie, în 
afara unor surse de poluare a aerului; 

b) suprafata suficienta pentru expunerea la aer si soare a unui numar de 20 - 25 
persoane, respectiv 4 mp pentru o persoana; 

c) construirea de pereti delimitatori din material lemnos sau PVC, cu o înaltime de 
2 m, prevazuti cu poarta de acces; 

d) podea de lemn sau podium situat la 20 - 30 cm înaltime, acoperit cu PVC; 
e) acoperis din sticla, rabatabil dupa caz, sau copertina din pânza; 
f) dotare în conformitate cu prevederile normativelor; 
g) iluminare electrica, dupa caz; 
h) dotarea cu încaperi anexe - grupuri sanitare, garderobe, situate în vecinatate. 
Amenajarea drumurilor pentru cura de teren pe teritoriul localitatii sau în imediata 

vecinatate a acesteia, în zonele climatice de munte, trebuie sa corespunda urmatoarelor 
cerinte; 

a) amplasare adaptata la conditiile de relief - de însotire si înclinare a pantelor, la 
vegetatie si la natura solului; 

b) cadru peisagistic reconfortant; 
c) traseu situat la distanta de surse de poluare; 
d) conditii meteorologice suportabile de catre pacienti - umezeala moderata a 

aerului, lipsa curentilor puternici, strat subtire de zapada; 
e) evitarea locurilor în care se formeaza gheata si polei; 
f) înclinarea maxima a pantelor de 15 - 20 grade, distante de parcurs între 100 si 

2000 m cu marcaje ale traseului la distante de 50 - 100 m, latime cuprinsa între 0,75 - 2 
- 3 m, dupa caz; 

g) suprafata asfaltata sau cu pietre de râu, nisip, pamânt, iarba; 
h) delimitare cu arbori, liziere de padure, arbusti plantati; 
i) amplasarea, la distante de 50 - 100 m, în conformitate cu profilul de boala 

indicat, vârsta persoanelor, conformatia terenului, a unor banci din material lemnos 
pentru 3 - 4 persoane, prevazute cu umbrare în forma de grilaj sau copertina si cu mese. 

În zona bioclimatica de dealuri climatoterapia se aplica în tot cursul anului atât 
pentru odihna cât si în completarea balneoclimatoterapiei, utilizându-se aerohelioterapia 
si cura de teren pe terase, aerosolarii si, respectiv, pe drumuri special amenajate. 

Amenajarea aerosolariilor în zonele bioclimatice de dealuri prezinta urmatoarele 
mentiuni suplimentare: 

a) în cazul amplasarii pe malul unor ape curgatoare pe o plaja naturala sau 
artificiala amenajata prin lucrari de curatire si denivelare aerosolariile trebuie sa fie 
prevazute cu încaperi anexe - grupuri sanitare, garderobe, cu sursa de curent electric, 
dotarile fiind limitate la sezlonguri, scaune, mese, umbrele si aparatura meteorologica; 

b) podium situat la 30 - 50 cm înaltime de la sol, prevazut cu acoperis tip grilaj din 
material lemnos; 
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c) în cazul amenajarii aerosolariilor în jurul unor piscine, suprafata acestora trebuie 
sa fie delimitata prin pereti, dotarile fiind cele prevazute la art. 170 alin. (2) lit. i) si j) 
din prezentele norme. 

d) amenajarea drumurilor pentru cura de teren în zonele climatice de dealuri 
trebuie sa corespunda cerintelor prevazute la art. 190 din prezentele norme. 

În zonele bioclimatice de stepa climatoterapia poate fi aplicata în doua regimuri 
diferite: 

a) în sezonul rece - octombrie - mai, prin aeroterapie si cura de teren,  
b) în sezonul cald - iunie - septembrie, prin bai de aer si bai de soare, imersii în apa 

- lacuri, piscine, onctiuni cu namol rece si altele asemenea. 
Amenajarea aerosolariilor în zonele bioclimatice de stepa, pe malurile lacurilor si 

apelor curgatoare, în interiorul unor parcuri, în jurul unor piscine, trebuie sa corespunda 
cerintelor generale, cu urmatoarele mentiuni suplimentare: 

a) încalzirea, dupa caz, a apei din piscine, în situatia în care aceasta provine din 
lacuri; 

b) acoperirea solului cu un strat cu grosime de aproximativ 20 - 30 cm de nisip fin 
granulat de culoare deschisa; 

c) dotarea cu grupuri sanitare si dusuri cu apa curenta încalzita; 
d) delimitarea cailor de acces dintre sanatorii si aerosolarii prin umbrare si banci 

amplasate la distanta de 50 - 100 m una de alta; 
e) dotare cu instalatii pentru aducerea la cunostinta pacientilor a indicatiilor 

expunerii la aer si la soare - difuzoare, aparate radio, panouri pentru afisaj si altele 
asemenea; 

f) delimitarea unei microzone umbrita natural - arbusti, liziere de arbori, cu acces 
direct de pe plaja; 

Aerosolariile amplasate pe malurile lacurilor si ale apelor curgatoare trebuie sa 
îndeplineasca urmatoarele conditii: 

a) amenajarea pentru expunerea femeilor, barbatilor, copiilor si mamelor cu copii 
mici a unui numar de patru suprafete bine delimitate, pentru fiecare fiind realizate 
urmatoarele amenajari: acces direct la malul lacului, scara de lemn pentru intrare, în 
apa, fund de lac curatat si netezit oblic de la 0,15 m la 1,5 m adâncime, trei pereti 
delimitatori din material lemnos, prevazuti cu un spatiu deschis în partea inferioara, la 
distanta de 20 - 30 cm distanta de la sol; 

b) amenajarea unei suprafete suficiente pentru expunerea la soare a unui numar de 
30 - 40 persoane, respectiv 4 mp pentru o persoana; 

c) acoperirea solului cu un strat cu grosime de 50 cm de nisip fin granulat de 
culoare deschisa; 

d) dotare cu banci din lemn amplasate pe laturile aerosolariului, cu cazi pentru 
depozitarea namolului terapeutic, cu sezlonguri si umbrele; 

e) amenajarea unui podium de lemn cu înaltime de 20 - 30 cm de la suprafata 
solului, cu latura de 5 - 6 m, cu acoperis din lemn, 1/2 din grilaj, sau copertina de pânza, 
continuat cu încaperi anexe - cabinet medical, grup sanitar, garderoba si cu încapere 
pentru odihna, 4 mp pentru o persoana, prevazuta cu paturi si inventar moale - saltele, 
cearsafuri, perne; 

f) dotarea plajelor cu dusuri cu apa curenta încalzita si cu instalatii de canalizare si 
scurgere a apei; 
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g) dotarea încaperilor anexe cu prize pentru alimentare cu curent electric si cu 
surse de alimentare cu apa potabila. 

În zona bioclimatica a litoralului marin climatoterapia se aplica în conditiile 
prevazute pentru bioclimatul de stepa, la care se adauga amplasarea si amenajarea 
teraselor în sezonul rece în conformitate cu prevederile generale si orientarea spre malul 
marii - sud, sud-est, est. Aerosolariile artificiale organizate pe malul marii trebuie sa 
îndeplineasca urmatoarele cerinte: 

a) amplasare în vecinatatea malului marii si a plajelor, în conditii microclimatice 
însorite, ferite de curenti puternici de aer; 

b) delimitare, dupa caz, a zonelor pentru barbati, femei, copii prin pereti construiti 
din lemn si prevazuti în partile inferioare cu spatii deschise pentru aerisire; 

c) laturi delimitate prin garduri vii din arbori sau arbusti; 
d) amenajare fara îngradire în vecinatatea sanatoriilor si a spatiilor verzi din 

apropierea acestor unitati; 
e) amenajare în perimetrul aerosolariilor a piscinelor cu apa de mare sau cu apa 

potabila încalzita; 
f) suprafata acoperita cu un strat cu grosime de 0,50 m de nisip fin granulat, de 

culoare deschisa; 
 g) dotare cu sezlonguri, scaune, mese, paravane mobile, umbrele si altele 

asemenea; 
h) amplasarea pe una din laturi a unei cladiri tip cabana pentru functionarea unui 

cabinet medical dotat cu aparatura medicala necesara pentru acordarea primului ajutor 
medical în caz de înec, insolatie, arsuri solare si cu inventar moale. 

MICROCLIMATUL SALIN 
Salinele sunt definite ca escavatii executate în scopul exploatarii masivelor de sare, 

având forme variate de galerii, alveole si altele asemenea, delimitate de pereti si tavane, 
legate între ele prin puturi pentru circulatia în sens vertical sau prin galerii în rampa 
pentru circulatia în sens orizontal pâna la mina propriu-zisa. Proprietãţile curative ale 
salinelor terapeutice sunt evaluate printr-o serie de criterii ca indicatori termo-hidro-
barici (presiune, umiditate, curenţie de aer), indicatori de calitate a aerului fizici: 
aeroionizare, concentraţia particulelor de aerosoli, radioactivitatea, chimici: conţinut în 
gaze: CO2, H2S, N2, O2, SO2, conţinut în elemente chimice: Na, Cl, K, Ca etc., 
microbiologici: aeromicroserã, ciuperci. 

Parametrii principali care contribuie la crearea unui mediu sanogen în saline sunt: 
a) microclimat constant - temperatura si umiditate relativ confortabile, lipsa 

curentilor de aer, nivel redus al stresului pulmonar si cutanat, hiperbarism usor; 
b) aeroionizare moderata, usor pozitiva; 
c) alergeni si agenti poluanti absenti; 
d) aer pur din punct de vedere microbiologic; 
e) cantitati crescute de aerosoli de sodiu, potasiu, calciu si magneziu. 
Indicatia terapeutica principala a salinelor terapeutice este reprezentata de 

afectiunile respiratorii, mai ales astmul bronsic. 
Grotele calcaroase pot fi utilizate în scop terapeutic datorita prezentei aerosolilor 

de calciu. 
Spatiile de tratament în saline sunt incluse în structura unitatilor balneo-sanatoriale 

din exterior care asigura primirea pacientilor, alimentatia si unele tratamente asociate. 
Amplasarea unitatilor balneo-sanatoriale din exterior se stabileste de regula în zone cât 
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mai apropiate de saline, amplasarea putând fi si la distanta daca sunt asigurate caile de 
acces si mijloacele de circulatie necesare transportului pacientilor. 

În spatiile de tratament din saline pot avea acces atât pacienti din unitatile 
balneosanatoriale, cât si pacienti carora li se recomanda tratament ambulatoriu. 

Spatiile pentru amenajari de cura si altele asemenea trebuie sa fie proiectate în 
functie de situatiile existente în subteran, existând urmatoarele modalitati de partajare: 

 a) amenajari în spatii mari care necesita diferite delimitari prin elemente 
constructive proiectate ca atare; 

 b) amenajari în alveole si galerii de mici dimensiuni care necesita mici lucrari de 
structurare si finisare. 

Instalatiile, anexele si dotarea cu aparatura sunt similare în ambele tipuri de spatii : 
 a) în cazul salinelor cu spatii mari constructiile destinate repausului pacientilor, 

servirii mesei, jocurilor intelectuale si micilor divertismente, precum si cabinetele 
medicale se amenajeaza sub forma unor camere construite din panouri termoizolante si 
prevazute cu instalatii de iluminat, încalzire si ventilatie; 

 b) în cazul salinelor cu spatii alveolare si galerii de mica înaltime partajarile 
trebuie sa fie efectuate numai pentru izolare în confort termic si fonic, în special în 
locurile în care sunt continuate si activitatile curente de exploatare a sarii; 

Activitatea de partajare a zonelor terapeutice din saline trebuie sa fie avute în 
vedere masuri de sectorizare a spatiilor separate pentru adulti si pentru copii. În spatiile 
de tratament organizate în saline se disting urmatoarele categorii de flux functional: 

 a) circuit de acces în salina, asigurat prin circulatie în sens vertical prin ascensor 
sau, dupa caz, pe rampa înclinata; 

 b) circuitul pacientilor; 
 c) circuitul personalului medical si pentru servicii, asigurat prin caile de acces ale 

pacientilor, având la suprafata traseu prealabil prin vestiare cu grupuri sanitare; 
 d) circuitul materialelor. 
Principiile de proiectare si organizare a spatiilor de tratament în saline: 
a) stabilirea legaturilor functionale cu unitatile balneo-sanatoriale de la suprafata; 
b) respectarea unui program specific corespondent functiilor spatiilor respective; 
c) sejur în ambianta de repaus: odihna activa, divertisment, servire a mesei, mic 

bar, bufet, somn de zi si de noapte; 
d) sejur în conditii de miscare, plimbari în subteran, practicare de jocuri sportive si 

de exercitii de gimnastica de ansamblu, control / supraveghere / îndrumare medicala. 
Elementele componente ale spatiilor de tratament din saline sunt urmatoarele: 
 a) încaperi, spatii si servicii pentru primirea, accesul, distributia si circulatia 

pacientilor - sali de asteptare si odihna, mici bufete cu servire de ape minerale 
terapeutice, dispecerate, puncte de prim ajutor, grupuri sanitare; 

 b) încaperi si spatii de lucru pentru efectuarea procedurilor de cura, control si 
îndrumare medicala; 

 c) spatii si amenajari auxiliare tratamentului în saline - terenuri sportive, minigolf, 
tenis, popice, tir distractiv si altele asemenea; 

 d) încaperi pentru activitati tehnice si administrativ-gospodaresti - ateliere, 
depozite de materiale si altele asemenea, precum si pentru personalul de specialitate si 
servicii. 
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8. Relația climă – organism: stres, adaptare, homeostazie 
 
Stresul. Acţiunea mediului asupra omului se poate 

manifesta printr-un stres de natură variabilă. Stresul (engl. 
Stress = presiune, încordare, tensiune) este o noţiune 
relativ nouă, semnificând o solicitare puternică a 
organismului, o sursă de agresiune, de solicitare a 
organismului de către factori nenumăraţi si foarte diferiţi. 
Toate stările alarmante provoacă aceeasi reacţie de 
apărare, indiferent de natura factorului stresant. Se 
realizează astfel un sindrom general sau local de adaptare. 
Este solicitat sistemul endocrin (hipofiza), sistemul nervos 
şi glandele suprarenale. O primă etapă este „reacţia de alarmă”, urmată, în cazul în care 
stresul persistă, de un stadiu de indiferenţă, si apoi de un stadiu de epuizare.  

Un stres moderat, urmat de restabilirea echilibrului endocrin si nervos este 
considerat pozitiv, stimulent, antrenând o adaptare si o vitalizare a organismului. 

Pentru geograful climatolog, stresul care interesează este expunerea la variaţiile 
puternice, neperiodice ale activităţii solare, ale circulaţiei atmosferice, la condiţiile 
agresive ale unui mediu modificat, cu alte caracteristici geografice. 

Adaptarea este un proces complex prin care un organism îşi modifică forma, 
structura şi funcţiile, potrivit anumitor condiţii de mediu vital. Se disting trei faze prin 
care trece organismul uman. 

Prima fază este acomodarea, care este reversibilă. Un exemplu de acomodare este 
creşterea numărului de hematii şi a procentului de hemoglobină din sânge, la deplasarea 
la altitudine mare, cu o presiune scăzută a oxigenului, utilizată în tratamentul anemiilor 
şi convalescenţelor în staţiunile de munte. Tot adaptare se consideră şi imunitatea pe 
care o dau anumite boli infecţioase. 

Faza a doua este aclimatizarea, care reprezintă adaptarea, prin modificări 
fiziologice, la noi condiţii geografice (în special de climă). Ca exemplu este adaptarea 
europeanului la condiţiile specifice dintr-o ţară caldă. 

Faza a treia este naturalizarea, care înseamnă supravieţuirea şi reproducerea, în 
condiţii schimbate de existenţă, cu modificări fiziologice şi la urmasi. 

Homeostazia (gr. Homoios = asemănător, stasis = stare) este proprietatea 
organismelor vii, determinată de reglajul neuroendocrin, de a-şi menţine, în limitele 
echilibrului funcţional, diferiţi parametri fizico chimici, biochimici, fiziologici 
constanţi. W. B. Cannon (1928), numeste această proprietate: „înţelepciunea 
organismului”. 

In balneoclimatologie este importantă homeotermia, în cadrul mecanismelor de 
termoreglare, care reprezintă constanţa temperaturii interne a corpului, independent de 
temperatura exterioară. Această proprietate este asigurată prin mecanisme reflexe, 
antagonice, dintre care unele produc căldură internă, altele cedează căldura acumulată 
spre exterior. Ele sunt reglate de centrii nervosi corticali si hipotalamici, pe baza 
excitaţiilor termice pe care le primeste pielea din mediul exterior. 

Climatoterapia, realizată prin deplasarea si tratamentul în staţiunile 
balneoclimaterice include reacţiile pacientului la noile condiţii de viaţă. 

 
 



 

70 
 

9. Indici bioclimatici 
Indici simpli: 
 pentru temperatură pot fi utilizate: „pragurile” (limitele) unor izoterme medii 

lunare sau anuale (Max Sorre, după Köppen, 1943), de asemenea variaţia 
temperaturii de la o zi la alta („neliniştea meteorologică” ), precum şi undele de 
încălzire sau răcire („singularităţile vremii”) (ambele propuse de Vogt, 1940), 
numărul lunar sau anual de zile de vară şi tropicale; 

 pentru presiune se iau în consideraţie: variaţia diurnă a presiunii şi variaţia 
presiunii parţiale a oxigenului (Teodoreanu şi colab., 1984); 

 pentru vânt, viteza vântului poate fi considerată un indice bioclimatic (Escourrou, 
1989), iar pentru umezeală, tensiunea vaporilor de apă stă la baza indicelui de 
stres pulmonar (Nicolas, Besancenot, 1974). 

Indici complecşi: 
 temperatură – umezeală: temperatura efectivă (Missenard, 1933), nomograma de 

confort domestic (Givoni, 1978), indicele humiture (Henever, 1959 ş.a. ), 
temperatura aparentă (Steadman, 1979), nomograma Hentschel (cf. Licht, 1964), 
indicele Thom, 1958 şi Thom THI, 1959, Indicele Arakawa, 1960, Indicele ITU 
(recomandat de ANM), nomograma de confort domestic (Givoni, 1978); 

• temperatură – vânt: Indicele de vânt rece - Wind chill (Siple şi Passel, 1945) şi 
Puterea de răcire (Grisollet ş.a., 1962), Indicele Steadman (1998); 

• temperatură – umezeală - vânt : nomogramele Yaglou, (1927) şi Yakovenko 
(1927), nomogramele Seifert (1958), temperatura efectiv-echivalentă TEE, 
(Missenard 1937, cf. Krawszyk, 1975), indicele de stres bioclimatic total 
(Besancenot, 1974). 

Indicele climato-turistic 
• Stabilit de R. Clause, A. Guérault pe baza relaţiei dintre durata de strălucire a 

Soarelui, în ore (S), temperatura medie lunară, în 0C (T) şi durata precipitaţiilor din 
timpul zilei, în ore (D), conform formulei: I = (S + T + 5D) / 5  

• Evidenţiază durata sezonului turistic şi a curelor în aer liber în funcţie de valorile 
obţinute cuprinse între 0 şi 100. 

• Pentru România, in luna iulie: - regiunile de podiş şi deal: între 50 şi 80 unitati;  
regiunile montane: scade până la aproape 0 unităţi, in ianuarie: - distribuţie 
geografică mai puţin diferenţiată. 
 
Metoda Besancenot – Mounier – Lavenne 

• Utilizează date orare de la 5 parametri: durata de strălucire a Soarelui (I), în ore; 
durata precipitaţiilor între orele 6 şi 18 (D), în ore; temperatura maximă a aerului 
(Tx) în 0C; viteza vântului la amiază (V), în m/s; tensiunea vaporilor de apă (U), în 
hPa; 

• Evidentiaza nouă tipuri de vreme: primele şapte se indică activităţilor turistice, iar 
ultimele două (8 şi 8 bis) constituie situaţiile de vreme care nu permit desfăşurarea 
activităţilor în aer liber. 

• în România a fost utilizata, deocamdată, doar pentru evidenţierea potenţialului 
climato-turistic al litoralului Mării Negre, inregistrandu-se un potential ridicat, cele 
mai favorabile luni fiind iulie şi august. 
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Indicele de confort termic 
• Există o zonă îngustă în care un organism sănătos, îmbrăcat uşor, în repaus, nu 

pierde şi nu primeşte căldură, numită zonă de neutralitate sau confort termic, 
cuprinsă între 16,80 şi 20,60 TEE (temperatura echivalent efectivă - TEE). 

• TEE - temperatura efectiv resimţită de organismul uman, în anumite condiţii de 
încălzire a aerului, de încărcare cu vapori de apă şi curenţi de aer. 

- pentru determinarea TEE se utilizează mai multe formule sau grafice de calcul, 
care cuprind ,în general, aceleaşi elemente: temperatura şi umezeala aerului, 
eventual viteza vântului. 

TEE = 0,4 (td + tw) + 4,8 (Thom, 1958), unde: - td = temperatura termometrului uscat; 
- tw = temperatura termometrului umezit la o viteză a vântului < 0,1 m/s. 
- pentru calcularea TEE în funcţie de temperatură şi umezeala relativă se poate 

utiliza diagrama Hentschel: 

Diagrama Hentschel (prelucrare după Licht, 1964, cf. Teodoreanu, 2002). 
 
Deoarece confortul termic nu depinde doar de temperatură, ci şi de umezeala 

aerului şi de viteza vântului, s-au calculat temperaturile echivalent efective (TEE) 
pentru tot anul, în orele de amiază care arată că zilele cu confort termic apar încă din 
luna aprilie la câmpie (o zi), din mai pe litoral şi în regiunile de dealuri joase şi din 
iunie până în septembrie în toate regiunile situate până la 1400-1500 m, cu un maxim 
în iulie-august. Toamna confortul termic încetează în octombrie şi, respectiv în 
noiembrie la câmpie şi pe litoral. 
Confortul în funcţie de radiaţia solară 
• Corpul uman, la umbră, simte o temperatură care este cu circa 60C mai redusă 

decât cea înregistrată la termometru dar, expus la soare, organismul are senzaţia 
asemănătoare cu cea de la termometru. 

• Prin expunerea la soare, şi cu atât mai mult în condiţii de adăpost de vânt, 
confortul creşte în zilele de primăvară şi de toamnă, asfel că practic se poate 
înregistra confort termic încă din martie (1-2 zile, la altitudine joasă) şi până în 
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noiembrie. În lunile de vară, potenţialul de confort variază de la 30 de zile pe lună, 
la câmpie, până la 20 de zile în regiunile de deal, 6 zile la 1000 m şi 3-4 zile la 
1500 m. 

• Inconfortul prin căldură este cu atât mai mare, cu cât înaintăm spre mijlocul verii şi 
mai ales în etajele joase. 

• Anual, potenţialul de confort variază între mai mult de 120 zile la altitudini reduse 
şi 0 zile, la peste 1800 m. 

Indicele de stres bioclimatic 
• Este un indice complex, care poate fi calculat atât iarna, cât şi vara, sub forma 

valorilor orare, zilnice, dar şi lunare şi anuale, în acest caz fiind utilizat mai ales 
pentru stabilirea unei regionări bioclimatice. 

• Se calculează în mai multe trepte, care pot fi interpretate şi separat: indicele de 
stres cutanat, indicele de stres pulmonar şi indicele bioclimatic total. 

Indicele de stres climatic cutanat 
• Se referă la senzaţiile de căldură şi de frig pe care le resimte organismul la nivelul 

pielii, în procesul termoreglării şi care depind de temperatura aerului şi de viteza 
curenţilor de aer. 

• Dacă puterea de răcire are valori reduse, cuprinse între 0 şi 299 (tabelul 3), se 
produce un stres bioclimatic prin încălzire corespunzător indicilor de inconfort de 
–2 şi –1, care au caracter hipotonic. Stresul bioclimatic prin încălzire se realizează 
vara, temperaturile ridicate favorizează declanşarea termolizei, deci a 
mecanismelor prin care organismul uman reduce posibilităţile de supraîncălzire (de 
exemplu, transpiraţia). 

• Dacă puterea de răcire are valori de peste 599, apare un stres prin răcire 
corespunzător indicilor de +1, +2, +3, +4 care au caracter hipertonic (tabelul 3) şi 
se realizează iarna, când se solicită termogeneza corpului uman (de exemplu, prin 
frison). 

• Când valorile puterii de răcire sunt cuprinse între 300 şi 599, indicele 
corespunzător are valoarea 0 şi evidenţiază caracterul relaxant al perioadei 
respective, adică o stare de confort, o nesolicitare funcţională termică a 
organismului. 

Indicele de stres climatic pulmonar 
• Se bazează pe schimburile respiratorii, dintre plămân şi mediul înconjurător, 

respectiv pe absorbţia de oxigen şi eliminarea de dioxid de carbon, în condiţiile 
unei anumite cantităţi de vapori de apă, exprimată cel mai bine în valorile tensiunii 
vaporilor de apă, care arată dacă aerul este umed sau uscat. 

• După scara elaborată de J.P.Nicolas, la valori ale tensiunii vaporilor cuprinse între 
7,5 şi 11,6 hPa se distinge un indice echilibrat, relaxant, nestresant. Când aerul 
este sărac în vapori de apă (7,5 hPa), se consideră un indice de inconfort 
deshidratant (mai ales iarna), iar stresul se realizează prin tendinţa de deshidratare 
a mucoaselor. La valori mai mari de 11,7 hPa, indicele de inconfort este hidratant 
(mai ales vara), respectiv stresul este determinat de tendinţa de hidratare a 
mucoaselor. 

• Stresul mediu pulmonar anual variază mai puţin cu altitudinea decât cel cutanat, 
dar are un mers asemănător, respectiv valori mai mici în regiunile deluroase şi de 
munţi mijlocii cuprinse între 300 şi 1400 m unde indicele de stres pulmonar are 
valoarea mai mică de 30 unităţi. La peste 1500 m altitudine valoarea indicelui 
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depăşeşte 30 unităţi, dar cel mai stresant este la peste 2000 m unde trece de 40 
unităţi şi pe litoral ca urmare a umezelii ridicate, atât cea absolută care atinge 12,5 
hPa, cât şi cea relativă care depăşeşte 80%. 

Stresul climatic total 
•  A fost calculat de Teodoreanu şi colab. (1984) prin însumarea valorilor medii 

anuale ale stresului cutanat cu cel pulmonar şi evidenţiază solicitarea globală a 
climatului asupra organismului uman atacat simultan la nivelul pielii şi al 
plămânilor. 

• Cea mai relaxantă regiune din România din punct de vedere bioclimatic este cea a 
Subcarpaţilor Getici, cu mai puţin de 30 unităţi, urmată de sectoarele de deal şi 
munţi scunzi (300-1000 m), cu mai puţin de 40 unităţi. 

• Litoralul este destul de stresant având 55-75 unităţi, (în special din pricina 
tensiunii mari a vaporilor de apă), de asemenea Podişul Moldovei şi Podişul 
Dobrogei (50-60 unităţi) (ambele regiuni fiind, în general, mai expuse unei 
circulaţii active a aerului). 

• Munţii înalţi sunt mai stresanţi în est (Orientali) decât în vest (Apuseni), cel mai 
mare stres bioclimatic din România înregistrându-se la altitudinile maxime din 
Carpaţii Meridionali, 190 unităţi, (datorită temperaturilor scăzute şi a vântului 
puternic) , o valoare nu foarte mare totuşi, comparativ cu maxima de pe glob care 
depăşeşte 350 unităţi (Teodoreanu şi colab., 1984) (fig. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stresul bioclimatic total mediu anual în România (prelucrare după Teodoreanu şi 

colab., 1984). (Teodoreanu, Gaceu, 2013) 
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10.  Cercetări Bioclimatice 
 

Progresul ştiinţific în cercetarea balneoclimatică a avut un ritm lent, chiar dacă 
relaţia dintre elementele climei si organismul uman a fost intuită de multă vreme. 
Printre metodele de cercetare, S. W. Tromp include: 

1. Metode empirice: 
- metoda indirectă, a geografiei medicale (hărţi ale distribuţiei geografice a datelor de 
mortalitate si morbiditate, după vârstă, boală, perioadă), la care adăugăm noi hărţi ale 
indicilor climatici si chiar hărţi climatice ale unor elemente care pot sugera o anumită 
caracteristică bioclimatică; 
- metoda directă biometeorologică, prin analizarea, compararea datelor 
meteorologice şi clinice. În acest scop se întocmeste un jurnal de bord biometeorologic 
care cuprinde principalele elemente meteorologice si caracteristicile sinoptice ale 
hărţilor zilnice ale vremii. Erorile posibile pot apărea prin: diagnostic, înregistrare, 
tratament medical, condiţii meteorologice considerate „dezagreabile” de pacient şi care 
pot infirma un efect bioclimatic, mediul de spital, erori datorită diferenţelor de vărstă, 
sex, profesie, statut social. 

2. Metode experimentale se aplică în cadrul cercetării aclimatizării la schimbul de 
temperatură, umezeală, presiune. Se realizează cu ajutorul camerei climatice, în care se 
poate controla temperatura, umezeala, miscarea aerului, presiunea atmosferică, 
ionizarea şi radiaţia (infraroşie, ultravioletă), imitându-se condiţiile de vreme reale în 
variaţia lor. Influenţa acestora este studiată la nivelul presiunii sângelui, conţinutului de 
hemoglobină şi a altor componenţi fizico – chimici. De asemenea se analizează starea 
de confort termic (indicele de confort termic a fost stabilit cu ajutorul camerei 
climatice), capacitatea respiratorie. 

3. Metodele statistice: abaterea standard, mediile progresive, testul de variaţie, 
probabilitatea integrală a lui Gauss. Folosirea reţelei de staţii meteorologice, cu datele 
stocate ulterior în arhivele institutelor de specialitate, prezintă un interes limitat pentru 
valorificarea bioclimatică. 

Metode si mijloace de cercetare în climatologia aplicata 
Metode de cercetare 
• analiza elementelor fizico-geografice ale teritoriului sau regiunii; 
• analiza datelor de înregistrare existente la staţiile meteorologice cu perioadă 

lungă de funcţionare ca si la staţiile temporare special înfiinţate sau la cele mobile; 
• comparaţia climatologică între regiuni; 
• deducţia climatologică si microclimatologică asupra stării atmosferei din anumite 

zone în care nu a fost posibilă efectuarea unor măsurători, dar s-au realizat observaţii 
vizuale sau au fost obţinute informaţii de la populaţia locală; 

• înregistrarea rapidă în anumite zile, la anumite ore cu ajutorul instrumentelor de 
măsurare amplasate pe un vehicul; 

• metoda fotografierii sau a filmării documentare de la înălţime şi utilizarea 
datelor furnizate de sateliţii meteorologici; 

• metoda cartografierii efectelor unor fenomene atmosferice deosebite (intensitatea 
ploilor torenţiale, a grindinei, etc.) 

În cercetarea raportului între organismul uman şi mediul înconjurător, cercetătorii 
au încercat să obiectivizeze această relație, folosind cei mai importanți parametri 
climatici, dar şi metabolici. 
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Mijloace de cercetare 
• statistica meteorologică cuprinsă în sinteză în anuarele meteorologice şi detaliat 

în fişele staţiilor meteorologice; 
• observaţia vizuală efectuată de cercetător în timpul sau imediat după producerea 

unui fenomen atmosferic; 
• mijloacele cartografice care cuprind: 

- hărţi şi planuri pe care se înscriu elemente ale cadrului fizico-geografic şi 
care marchează punctul de amplasare ale staţiilor meteorologice, sectoarele 
intens poluate ale zonelor urbane, zonele de inversiune termică; 

- grafice pe care se transpun elementele climatice: presiune, temperatură, 
umiditate, precipitaţii etc. 

• mijloacele experimentale care sunt mai dificil de aplicat (Exemplu: – pentru a 
studia modul de dispersie si stratificare a fumului într-o zi de acalmie în atmosfera unui 
oraş se poate conveni cu conducerile unor fabrici să modifice regimul de degajare a 
noxelor pentru un anumit interval de timp. Din mai multe puncte de observaţie se 
fotografiază şi cartează distribuţia fumului. Experienţa s-ar putea repeta în zile cu vânt 
din diferite direcţii sau intensităţi). 

Procedura de lucru în cazul bioclimatului se referă la prelucrări de specialitate ale 
datelor climatice şi microclimatice, care să ducă la estimarea valorică a unor indici 
bioclimatici.  
- indicele de confort termic (bazat pe temperatura efectiv echivalentă, stabilită cu 

ajutorul temperaturii şi umidităţii aerului, precum şi a intensităţii vântului); 
- indicele de stres climatic cutanat (referitor la senzaţia de cald/frig resimţătă de 

organismul uman, în funcţie de temperatura aerului şi intensitatea vântului); 
- indicele de stres climatic pulmonar (bazat pe senzaţia de hidratare/deshidratare a 

mucoasei pulmonare, în funcţie de tensiunea vaporilor de apă din aerul atmosferic); 
- indicele de stres bioclimatic total (însumarea valorilor celor două stresuri climatice 

anterioare). 
- indici de aeroionizare, etc 

Un model “organismul uman – mediul meteorologic” 
W. Marinov, V. Malinovskaia (1973) au propus un model bazat pe zece principii 

de bază şi anume: 
1. În procesul echilibrului termal, organismul uman “fluctuează” între cele două 

stări: supraîncălzire şi răcire. 
2. Ambele sunt stări de stres şi organismul nu le suportă prea mult timp fără să se 

deterioreze ca sistem biologic. 
3. Procesul de echilibru termal este legat de perspirația insensibilă şi de variațiile 

presiunii vaporilor de apă pe suprafața corpului uman. 
4. Factorii care determină bilanțul termal extern sunt următorii: climat (radiație 

solară, temperatură şi umezeala aerului, viteza vântului), activitate fizică, nutriție, 
tip de îmbrăcăminte. 

5. Diferitele combinații ale acestor factori de bază pot conduce la aceeaşi stare 
termală a organismului. 

6. “armonie” fiziologică specifică există între factorii de bază – climat, activitate 
fizică nutriție. 

7. Această “armonie” a tuturor factorilor este determinată de dinamica parametrilor 
biologici ai sistemului individual al organismului. 
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8. Când “armonia” dintre factori este tulburată şi, “armonia” parametrilor biologici 
se tulbură, conducând la o dezordine în organism. Aceasta priveşte, în special 
omul contemporan, la care sarcina fizică este redusă, consumarea hranei este mai 
mare decât are nevoie organismul său şi condițiile microclimatice, în care trăieşte 
şi lucrează, sunt private de dinamism, ele fiind aproape constante. 

9. Dinamica, dintre parametri diferitelor sisteme este legată cu ritmica termală a 
organismului, în timp de odihnă şi mişcare. 

10. Adaptarea dinamicii parametrilor biologici la ritmul termal al organsimului 
constitue baza pentru un fundament ştiințific în profilaxie şi tratament. 

Marinov a creat un model “organism – mediu meteorologic”, care face posibil să 
se înțeleagă schimbarea parametrilor biologici ai sistemului individual după ritmica 
naturală termală a organismului. 

Investigațiile, timp de câțiva ani, s-au făcut în condiții de odihnă şi efort fizic (60 
Watt). Observațiile s-au efectuat la munte, la 1870 m şi pe malul mării, la oameni 
sănătoşi şi bolnavi: 

- cu afecțiuni hipertonice (exagerare permanenta a tonusului muscular -gradul de 
rezistența a unui muschi striat in stare de repaus, de origine neurologica), 

- astm bronşic, 
- nevroză (potrivit concepțiilor contemporane, se determină ca o boală, 

condiționată de situația conflictuală psihogenă acută sau cronică extraordinară în urma 
tulburării interrelațiilor umane, ce se manifestă cu precădere prin dereglarea funcțiilor 
sistemelor emotiv, vegetativ şi endocrin), 

- diabet, urticarie. 
Astfel, se poate estima reactivitatea integrală a organismului în timpul procesului 

de echilibrare termică cu dinamica condițiilor meteorologice. 
Se poate stabili un “potențial biologic” pe o perioadă de timp (oră, zi, săptămână, 

lună, etc.). pentru definirea regimului de încărcare fizică şi dietă. 
Modelul are şi posibilități nosologice (NOSOLOGIA (de la grecescul nosos = 

boala) este disciplina care studiază boala şi tipurile ei specifice de manifestare, sub 
aspectele de maximă generalitate şi în acelaşi timp "esențiale", "definitorii"), deci se 
poate realiza o clasificare a maladiilor, pe această bază. 

S-a exprimat această concepție într-un model schematic de relații şi în hărțile 
“Diviziunea în regiuni fiziologico – climatice ale Bulgariei” (1971, 1973). 

Alți cercetători au realizat prin studiu diferite ecuații care încearcă să stabilească 
raportul între organism şi mediu, în anumite condiții. 

Vom expune mai jos diferite metode pentru calcularea schimbului caloric dintre 
organism şi mediu. 

Calculul schimbului caloric în condiții de căldură 
Ecuația bilanțului de căldură este relația dintre căldura metabolică (M) şi stocarea 

de căldură (S) sau schimburile şi cantitățile de căldură conținută în corp. Producția 
metabolică de căldură variază cu activitatea musculară. 

Un sedentar consumă 100kcal/h, un muncitor în activitate, între 300 şi 500 kcal/h. 
O producere de căldură de 100-300 kcal/h este suficientă pentru a creşte temperatura 
țesuturilor corpului cu aproximativ 20C pe oră (între 1 şi 50C). 

Termoreglarea este eficientă dacă sarcina de căldură poate fi risipită când se 
adaugă pierderile prin convecție şi radiație. 
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Schimbul caloric în condiții de frig 
În condiții de frig, țesuturile periferice se răcesc până la adâncimi variabile. Dar, 

aproximativ 30% din greutatea corpului este conținută în stratul de 2,5 cm de la 
suprafață. Burton (1934) a luat în considerație, în mod empiric, prin cercetări, un factor 
de pondere de 0,4 la exterior şi 0,6 pentru interiorul corpului, iar Hardy (1961) un factor 
exprimat teoretic (0,2 Ts +0,8 Tb), unde Ts este temperatura pielii şi Tb temperatura 
rectală. 

Schimbul de căldură aplicat prin circulație a fost demonstrat de Bazet (1949) şi 
Scholander şi Schevill (1955). Când gradientul termic este de 20 mm, constanța 
țesuturilor poate fi de 9,1 kcal/0C/cm2/h. 

Condițiile de răcire a corpului există de la Ta‹ 210C. 
Mişcarea aerului ajută la reducerea Ia (izolarea aerului). Astfel la o valoare 

standard de îmbrăcăminte, izolarea totală se poate modifica cu 45%, când vântul creşte 
uşor, dar la vânt mare, izolarea standard prin îmbrăcăminte nu depăşeşte 16%. 

Producția / pierderea de căldură depinde şi de aclimatizarea omului 
Calculul bilanțului caloric al corpului uman. 
Unii cercetători ai studiului bilanțului caloric al corpului uman, pornesc de la 

ecuația lui M. I. Budyko (Liopo, Tsitsenko, Krawczyc, 1984), de forma: 
Rk + M = LE + P + RL 
Partea care primeşte include: 
Rk = radiația solară absorbită de corpul uman M = producția de căldură metabolică 
Partea de pierdere (cheltuieli de căldură) cuprinde: 
LE = pierderea prin evaporație a căldurii, unde L este căldura latentă de vaporizare 

P = pierderea turbulentă a căldurii sensibile 
RL = pierderea de căldură prin lungimea mare de undă. 
Considerațiile se referă la corpul uman,  în postura stând, cu o producție constantă  

de căldură M = 70 wm-2. 
Al doilea factor constant al ecuației reprezintă proprietatea de izolare termică prin 

îmbrăcăminte. S-a presupus că modelul geometric al corpului uman este un cilindru 
vertical. Atunci radiația de undă scurtă şi lungă a fost calculată pe o unitatea de 
suprafață laterală a cilidrului vertical. 

Deci: Rk = [ S ctg h/π + /½ Q + ½ S + Q/α0] (1 – αc), 
Unde: 
S = intensitatea radiației solare directe pe o suprafață orizontală Q = intensitatea 

radiației solare difuze pe o suprafață orizontală 
h = altitudinea soarelui 
α0= albedoul suprafeței solului (presupus în jur de 0,20 pentru iarbă, 0,35 pentru 

nisip galben şi 0,18 pentru nisip gri). 
αc = albedoul pielii şi hainelor (presupus 0,30). 
Schimbul de căldură prin radiație de mare lungime de undă (RL) se produce între 

suprafața corpului omenesc, atmosferă şi sol. 
Ecuația bilanțului de căldură a corpului uman ia în calcul şi influența hainelor 

asupra fluxurilor de căldură. 
Toate componentele ecuației bilanțului de căldură a corpului uman pot fi exprimate 

în W.m-2. 
În ordinea investigării schimbului de căldură dintre corpul uman şi atmosferă şi sol 

s-a folosit noțiunea de structură a bilanțului de căldură a corpului uman, adică raportul 



 

78 
 

valorilor absolute ale fluxurilor de căldură pierdute de corpul uman şi căldura primită de 
corp la un moment dat. Suma acestor rapoarte este întotdeauna LE + P + RL / RK + M 
(Krawczyc, 1984). 

În funcție de bilanțul de căldură se poate face o clasificare a stațiunilor 
balneoclimaterice, se poate aprecia ponderea fiecărui tip de vreme, în cursul unei zile, în 
diferite puncte de observație. De asemenea se pot stabili condițiile topoclimatice celor 
mai favorabile pentru practicarea helio- şi aeroterapiei în sezonul de vară, în funcție de 
bilanțul de căldură şi de temperatura pielii, în diferite momente sinoptice: vânt de nord 
şi de sud. 

Bilanțul caloric şi calculul temperaturii pielii în condiții de îngheț a corpului 
Pornind de la teoria bilanțului de căldură a corpului uman, elaborată de Budyko 

(1959), Adameko şi K. Sh. Khairulin (1972), evaluează condițiile în care părțile 
neprotejate ale corpului uman îngheață iarna. Oricât de cald ar fi şi oricât de îmbrăcată 
ar fi persoana se poate calcula / stabili posibilitatea de îngheț a părților neprotejate ale 
corpului, expuse la frig şi la vânt, în perioada rece a anului. 

Autorii au experimentat cu persoane care au stat între o jumătate de oră şi 1 oră, în 
condiții de calm la 12 – 15 m/s şi la temperaturi de +100 la -400 C. temperatura pielii la 
față (obraz, nas, lobul urechii) a fost măsurată cu un senzor semiconductor de 
temperatură. S-a luat în calcul şi o radiație destul de intensă de lungime mică de undă. 
În aceleaşi condiții meteorologice, diferențele individuale de temperatură nu erau mai 
mari de -30C. 

Relațiile au forma: 
Obraz: θch = 0,4 θ + 19 Nas: θn = 0,4 θ + 17 
Ureche: θe = 0,4 θ + 12, la temperatura de la 10 la -35 0C fără vânt. În condiții de 

vânt, scăderea temperaturii feței θf la vânt rece este proporțională cu rădăcina pătrată a 
vitezei: ∆ θf = 3,3 (v)1/2 

Rezultatele sunt relativ asemănătoare cu cele ale lui Burton şi Edholm, 1955 (la 
mai mult de 5 m/s, aceştia consideră că diferența de temperatură nu mai creşte). 

Diferențele de la individ la individ apar datorită transportului diferit al sângelui 
prin vase către diferitele părți ale corpului. 

De exeplu temperatura pielii poate să fie de 50C în condiții de calm şi de - 300C la 
vânt de 6 m/s şi -10 0C temperatura aerului. 

Pentru a îngheța, temperatura pielii la părțile neprotejate ale corpului trebuie să 
coboare la 0 0C sau mai jos. 

Se dau exemple din diferite oraşe din Rusia europeană şi Siberia, unde s-au 
calculat pe perioade de 20-30 ani, perioada de temperatură sub 0 0C şi numărul de zile 
în care este posibilă înghețarea feței. 

De exemplu, au fost la: 
- Leningrad (Sankt Petersburg) 122, respectiv 2 zile 
- Novosibisrk 167, respectiv 17 
- Iakutsk, 211, respectiv 109 
- Dickson, 262, respectiv 110 
- Vladivostock 132 zile cu temperatura aerului ‹ 0 0C, respectiv 26 cu posibil 

îngheț al feței. 
De aici rezultă o serie  de concluzii privind  construcțiile de locuințe, astfel  încât 

să  se reducă viteza vântului, pentru a  preveni pericolul de îngheț  al copiilor şi adulților  
în  timpul activităților de afară, în regiuni ca Norislk, Dickson, Magadan, Anadâr. 
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Bilanțul energetic al sistemului bioclimatic uman 
O metodă de evaluare a schimbului caloric al organismului cu mediul înconjurător 

a fost propusă de D. H. K Lee în 1964, iar 1970 W Terjung şi colab au făcut o evaluare 
completă a bilanțului energetic al sistemului bioclimatic urban. 

Radiația directă venită de la soare contribue mai întâi la încălzirea pielii. 
Schimbul de energie cu mediul depinde şi de caracteristicile fizice ale mediului, de 

variația componentelor sale fizice şi densitatea populației. Într-un ecosistem închis, 
teoretic bilanțul este 0. Se apreciază că în interiorul oraşului, omul primeşte vara cu 
15%, iar iarna cu 35% mai multă energie decât afară, respectiv pierde mai puțină 
căldură în oraş decât afară. 

Organismul uman primeşte în jur de 0,5% din radiația solară totală, în cazul 
raportării la densitatea populației sau circa 50%, în cazul raportării la individ. 
Organismul cedează căldură între 0,4% într-o zi senină de vară, până la 77,5% iarna, în 
absența radiației solare şi în prezența inversiunilor termice. În lunile de iarnă, totalul 
căldurii cedate de organism mediului nu depăşeşte 15 % din radiația solară totală. 
Rezultă un plus annual de 2,2% pe care organismul îl cedează şi care întră în circuitul 
caloric al ecosistemului urban. 

Dacă se adaugă numeroasele surse de energie din oraş valoarea bilanțului radiativ 
caloric în ecosistemul urban creşte, spre deosebire de zona înconjurătoare din afara 
oraşului, unde bilanțul este negativ – se presupune că una din cauze este tranferul 
continuu de căldură de la periferie spre centrul oraşului, ca efect al brizelor urbane. 

Tratamentul naturist reprezinta utilizarea factorilor naturali cu caracter terapeutic 
pentru menținerea sau ameliorarea starii de sanatate a organismului, in conditiile 
mediului de viata obisnuit sau, mai ales, in conditii de viata diferite. Climatoterapia se 
realizeaza prin utilizarea elementelor climatului, in scop profilactic sau curativ . 

Efectul terapeutic al acestei forme de tratament are in vedere stimularea sau 
scaderea activitatii sistemului neuro-endocrin vegetativ si este un efect general, 
nespecific, care se adreseaza intregului organism. Este un mijloc de readaptare la mediu 
a organismelor a caror capacitate de raspuns la variatiile climatice, este defectuoasa. 

In aceasta categorie intra persoanele varstnice sau cele care prezinta "sindromul de 
domesticatie", ca efect al unor masuri de protectie exagerate, impotriva adversitatilor 
climatice, in care rezistenta generala nespecifica a organismului este redusa. 

De asemenea, numeroase afectiuni respiratorii, metabolice, reumatice etc., 
convalescente, anemii pot beneficia de o cura climatica. Antrenarea si calirea termica 
pentru tineri sanatosi, sportivi, pentru intretinerea si imbunatatirea performantelor 
fizice, poate fi inclusa, de asemenea, in cura naturista. 

Climatoterapia inseamna „terapia prin climat". Cu alte cuvinte, pentru anumite 
stari de boala se indica anumite regiuni sau zone climaterice, devenite in timp, prin grija 
si sarguinta omului, statiuni climaterice. 

Aerul, un element indispensabil vieții, a devenit poluat şi uneori de nerespirat 
pentru locuitorii marilor oraşe. Aerul curat a devenit o raritate care trebuie cautata 
departe, pe dealuri si munti. Un efort plin de folos pentru sanatate 

Sub sintagma de „aer curat” se ascunde, insa, o multitudine de tipuri de aer, fiecare 
cu efectele sale terapeutice. 

Aerul bogat in oxigen 
Il gasim in padurile intinse de brad, de stejar, de salcam sau de fag, mai ales in luna 

august, cand frunzisul este matur, iar activitatea acestor imense generatoare de oxigen 
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care sunt copacii este la maximum. Cel mai puternic este oxigenat aerul in padure dupa-
amiaza, intre orele 14 si 19, atunci fiind recomandate plimbarile in pas vioi, jogging-ul 
sau exercitiile fizice. Aerul bogat in oxigen creste semnificativ forta fizica, intensifica 
activitatea cerebrala, mareste capacitatea naturala de aparare a organismului. O cura de 
12 zile cu aer de padure puternic oxigenat ajuta la vindecarea unor boli cronice, cum ar 
fi: infectiile respiratorii, cefaleea, migrena, indigestia, anemia, fiind un excelent 
adjuvant chiar contra afectiunilor tumorale, benigne sau maligne. De asemenea, aerul 
bogat in oxigen intareste imunitatea si ne face mai rezistenti la infectii (indiferent de 
localizare), elimina starile de depresie si de astenie, facand mintea limpede si clara. 

Aerul bogat in bioxid de carbon 
Seara, arborii padurii isi inceteaza fotosinteza si, incepand cu ora 22, devin mari 

consumatori de oxigen, emanand in atmosfera, in schimb, bioxid de carbon. Efectele 
acestui fapt asupra organismului uman sunt foarte interesante: plamanii tind sa se dilate 
mai mult, pentru a prelua oxigenul necesar, respiratia devine mai ampla si mai regulata, 
facandu-se o gimnastica respiratorie spontana. O plimbare sau niste exercitii de 
respiratie profunda, facute in acest aer ceva mai sarac in oxigen, vor fi un excelent 
mijloc de reeducare a ei, avand in vedere ca cei mai multi dintre noi respiram rapid si 
superficial. Apoi, un continut ceva mai ridicat de bioxid de carbon in aer va determina 
aparitia unei stari de relaxare, de somnolenta chiar, extrem de agreabila pentru cei care 
sufera de insomnie sau care nu au un somn suficient de odihnitor. Aerul noptii in padure 
este, asadar, un excelent sedativ si un calmant psihic bland, util persoanelor surmenate, 
expuse unui nivel ridicat de stres psihic, care sufera de nevroze usoare, care se 
confrunta frecvent cu stari de iritare ori furie. 

Aerul rarefiat 
Il gasim pe platourile si pe crestele unor masive muntoase, cum ar fi cele din 

Bucegi, Ceahlau, Fagaras, Retezat, Piatra Craiului etc. Este un puternic stimulent al 
organismului. Acest aer de inaltime mareste ritmul cardiac si respirator, creste presiunea 
arteriala, intensifica metabolismul. Este un excelent remediu pentru persoanele 
hipotensive, care sufera de astenie psihica sau fizica, precum si pentru cele sedentare, cu 
conditia sa nu sufere de hipertensiune sau de afectiuni cardiace cronice. De asemenea, 
aerul rarefiat de pe platourile montane este un excelent remediu pentru slabit, deoarece 
accelereaza metabolismul si are un usor efect de scadere a apetitului. Sunt demne de 
mentionat si efectele sale benefice in tratamentul anemiei. 

Aerul puternic ionizat negativ il gasim in zona superioara a versantilor muntilor 
acoperiti de paduri, in preajma cascadelor si a cataractelor formate pe raurile si pe 
paraiele de munte. 

Ce sunt ionii negativi? Sunt molecule de oxigen din aer, care au capatat sarcina 
electrica negativa. La producerea lor pe cale naturala contribuie mai multi factori: 
radiatiile ultraviolete (foarte puternice in zona de munte), ploaia si caderile de apa, 
fotosinteza, vanturile reci care strabat cetinile padurilor de rasinoase. Viata acestor ioni 
este foarte scurta, de numai un minut, si au fost supranumiti vitaminele aerului, 
deoarece stimuleaza si armonizeaza majoritatea proceselor vitale, dar si pe cele din sfera 
psihicului si a mentalului. In prezenta acestor ioni, sistemul imunitar este extrem de 
activ, asimilatia se regleaza de la sine, circulatia sanguina se intensifica, in timp ce 
procesele de regenerare sunt stimulate. Pe crestele inalte de munte, mai ales acolo unde 
sunt paduri de brad, langa cascadele si cataractele facute de paraiele de munte, 
concentratia de ioni negativi creste pana la 4000/centimetru cub, in timp ce in Piata 
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Universitatii din Bucuresti, concentratia lor este de numai 100/centimetru cub (de 40 de 
ori mai mica!). In prezenta ionilor negativi, tindem sa fim bine dispusi, mai atenti, mai 
vigilenti, cu o creativitate mentala intensa. Din contra, in prezenta ionilor pozitivi (a 
caror concentratie este ridicata in zonele de campie fara vegetatie si in depresiunile 
montane), scade puterea de concentrare, apar dureri de cap, indispozitie, somnolenta, 
tulburari nervoase diverse. 

Expunerea pielii la aerul ionizat negativ constituie un tratament extrem de eficient 
contra eczemelor infectioase, contra psoriazisului, pentru vindecarea rapida a arsurilor 
si diferitelor plagi. Inspirat zilnic vreme de 1-2 ore, in cure de minimum o saptamana, 
aerul ionizat negativ are un efect considerabil contra migrenelor, hipotiroidiei, 
tulburarilor de circulatie periferica, pentru recuperarea dupa accidente si traumatisme, 
pentru tratarea depresiei, asteniei. 

Aerosolii de padure 
Poate ati remarcat vreodata, in zilele calde de vara, acea emanatie, acel abur care 

se ridica dinspre padurile de brad, pin sau molid. Aburii aceia translucizi sunt de fapt 
aerosolii care sunt eliberati in cantitati impresionante in atmosfera. Aerosolii sunt mici 
particule de substante volatile sau de polen, inconjurate de o pelicula fina de apa, 
particule care, ajunse in plamani si arborele bronsic, strabat rapid straturile superficiale 
si patrund cativa centimetri in profunzime. Ei constituie un adevarat elixir pentru cei 
care sunt foarte sensibili la raceli si care pe perioada anotimpului rece au permanent 
probleme respiratorii. 

Aerosolii din zona de munte au, de asemenea, efecte calmante, revigorante, avand 
o actiune extrem de binefacatoare asupra persoanelor stresate, surmenate intelectual, 
obosite. Dintre afectiuni, aerosolii sunt extrem de eficienti in tratarea astmului bronsic, a 
bronsitei infectioase cronice, a pneumoniei recidivante si a TBC-ului, rinitei, sinuzitei, 
amigdalitei. 

Aerosolii marini 
Se produc in apropierea falezelor stancoase si a digurilor, acolo unde valurile marii 

se sparg, producand stropi fini de apa. Aceste picaturi minuscule sunt bogate in sare de 
mare, precum si in diferite substante cu efecte terapeutice secretate de algele marine si 
de anumite specii de scoici. Care sunt indicatiile aerosolilor marini? In primul rand, 
afectiunile respiratorii: bronsitele infectioase, sinuzita, rinita, astmul bronsic. O calitate 
exceptionala a aerosolilor marini este aceea ca scad sensibilitatea alergica, ceea ce ii 
recomanda in afectiunile respiratorii care apar pe fond alergic. Alte indicatii ale 
aerosolilor marini sunt hipotiroidia, astenia nervoasa, afectiunile cu substrat alergic. 

Aerul specific climatului sedativ 
Il gasim in zonele de campie inalta, de deal si premontane, acolo unde exista 

paduri intinse si unde gradul de poluare este scazut. Proprietatile sale terapeutice sunt cu 
adevarat exceptionale, actionand in sens reglator, mai ales asupra sistemului nervos, a 
celui cardiovascular si asupra psihicului. 

Asa cum o arata si numele, are puternice proprietati sedativ-calmante, fiind un 
adevarat medicament pentru persoanele obosite, stresate, suprasolicitate din punct de 
vedere psihic sau intelectual. 

Dintre indicatiile sale mentionam: ischemia cardiaca, aritmia cardiaca si 
hipertensiunea arteriala; hipertiroidia si fenomenele conexe; surmenajul fizic si 
intelectual; gastrita hiperacida, ulcerul gastric, colita de fermentatie; starile de 
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nervozitate, de anxietate, atacurile de panica, nevrozele; insomnia sau somnul prea putin 
odihnitor. 

Mai ales persoanele obosite si care au fost supuse unui grad ridicat de stres se vor 
confrunta in primele zile de sedere in acest climat cu o stare de somnolenta aproape 
continua, organismul fiind „fortat” de aerul excelent din aceste zone sa se odihneasca si 
sa se recupereze. 

Multe din statiunile romanesti beneficiaza de un climat sedativ: Covasna, Buzias, 
Olanesti, Calimanesti, Caciulata, Govora. 

Aerul de salina 
Se formeaza in subteranele unde s-au exploatat zacamintele de sare si unde raman 

galerii uriase, care sunt amenajate apoi in scop terapeutic. Este un aer destul de rece 
(14- 150C), care isi pastreaza temperatura constanta, indiferent daca este noapte sau zi, 
vara sau iarna. Acest aer face adevarate minuni in tratarea bolilor respiratorii, in special 
a astmului bronsic, a traheobronsitei, a bronsitelor cronice si recidivante, a sinuzitelor si 
a rinitelor. Efortul fizic facut in acest aer intareste imunitatea (in special sistemul 
respirator), favorizeaza reglarea greutatii corporale, confera o stare de vioiciune si tonus 
psihic. 

Saline special amenajate in scop terapeutic intalnim in Targul Ocna, Cacica, Praid, 
Slanic Prahova (cea mai mare salina din Europa).Climatoterapia este o forma de 
tratament care, bine condusa, prezinta mai putine reactii adverse, decat tratamentul 
chimio-terapeutic şi are efecte prelungite, dat fiind ca si modul de tratament este cat mai 
apropiat de o activitate normală, intr-un mediu relaxant. H. Vogt (1940) scria: "climatul 
terapeutic se caracterizează printr-un amestec foarte bun de factori de mediu obisnuiti, 
ajutati de o lipsa pronuntata de stari defavorabile ale vremii". 

În metodologia de cura climatica intra mai multe etape obligatorii sau nu, si cu 
durate diferite, potrivit tipului de boala si scopului propus: 

- cura de repaos (la pat); 
- cura de aer, la inceput in camera, cu ferestrele deschise, apoi pe balcon, terasa, in 

aer liber; 
- baia de aer propriu-zisa, de obicei o introducere la celelalte proceduri naturiste; 

baia de lumina, prin expunere la actiunea radiatiei solare indirecte; 
- baia de soare, la care se pot adauga bai hidrice (Munteanu, Stoicescu ş. a., 1978) 
AEROTERAPIA. CURA DE TEREN. INDICELE DE AERARE 
Baia de aer se realizeaza prin expunerea partiala sau totala a corpului, progresiv, la 

actiunea aerului (eliminand influenta radiatiilor directe). 
Tehnicile climatoterapiei sunt diferite in functie de pacienti: 
- sedative relaxante, prudente pentru bolnavii neurotonici, excitabili, cu dureri, 

cu insuficienta cardiaca sau renală, debili etc si 
- stimulente pentru toti cei cu reactii organice incetinite, deviate, pentru 

desensibilizarea copiilor inadaptati urban etc., prin solicitari climatice contrastante. 
Ele se deruleaza potrivit cu conditiile climatice locale si generale. 
Cura de aer actioneaza asupra reglarii termice, amelioreaza circulatia sanguină in 

piele, actioneaza asupra nutritiei. Ea poate fi activa sau pasiva, de zi sau de noapte, 
insotita de diverse activitati gradate, sub supraveghere, de gimnastica, sport (Giraud, 
Dumarest, Mollard, Latarjet, cf. Piery, 1934), cu intocmirea de fise medicale. In aceasta 
categorie intra si cura de teren, cu diverse grade de dificultate. 
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Aeroterapia este si un bun tratament profilactic, in afara de cel curativ, precum si 
de recuperare. 

Conditiile geografice, de relief şi vegetatie, trebuie luate in consideratie, alaturi de 
cele climatice, pentru stabilirea caracterului stimulent, excitant sau sedativ al 
bioclimatului. 

Pentru conturarea unor indicatii medicale legate de caracteristicile vremii, analiza 
tipurilor de timp (a claselor de vreme) dupa Feodorov- Ciubukov este foarte utilă. 

Astfel, se considera clasele I, II, III, V, favorabile aeroterapiei, in care este 
permisa folosirea larga a tuturor formelor de climatoterapie, cu rezerve pentru clasa I, la 
amiaza, cand datorita apropierii valorii temperaturii aerului de cea a temperaturii pielii, 
cedarea caldurii, prin radiatie şi convectie, inceteaza si singura cale de cedare a caldurii 
ramane transpiratia de pe suprafata pielii si a apei de la suprafata cailor respiratorii. In 
acest caz, vantul favorizeaza evapotranspiratia. La bolnavii cu distonii neurovegetative, 
predispusi la o transpiratie ridicata, apare pericolul deshidratarii si demineralizarii 
organismului. 

Clasa IV mai putin, caci are  un  grad  de favorabilitate  dimineata, dar clasele 
VI şi VII sunt nefavorabile, in general, prin nebulozitate ridicata si trecerea 
fronturilor, care accentueaza reactiile meteoropatologice. 

In conditiile clasei XVI, foarte calda şi umeda, mecanismele termoreglatoare 
sunt suprasolicitate, prin supraincalzirea organismului, ceea ce determina prudenta in 
recomandarea aeroterapiei. 

Clasa IX, cu trecerea temperaturii prin 00C, prezinta conditii destul de 
favorabile, ca si clasele X si XI, geroase, cu soare, indeosebi pentru practicarea 
sporturilor, a plimbarilor, sau pentru baia de aer, pe verande speciale sau solarii. 

Celelalte clase VIII, X si XI, cu nebulozitate, se contraindica pentru cura 
naturistă, cu atat mai mult clasele XII, XIII etc. 

Utilizarea indicelui de confort termic, respectiv a temperaturilor efectiv- 
echivalente, a stat la baza clasificarii lui N. Z. Mihailov, 1956- 1961 asupra bailor de aer 
dupa conditiile termice, higrometrice si aerodinamice (Baibakova ş. a., 1964), (tab. 
1,2,3). 

Tabel 1 Băile de aer după condițiile termice ale aerului 
Denumirea TEE Pierderea de căldură Cal/cm2/sec 
Reci 1-8,9 0,017 – 0,012 
Moderat de reci 9 – 16,9 0,011 – 0,006 
Răcoroase 17 – 20,9 0,005 – 0,003 
Indiferente 21 – 22,9 0,002 – 0,001 
Calde 23 - 27 < 0,001 
Foarte calde > 27  

Tabel 2 Băile de aer după acțiunea 
aerodinamică 

Denumirea Vânt m/s 
Aerostatice Calm 
Slab - dinamice < 1 
Medii dinamice 1 – 4 
Puternic dinamice > 4 

Tabel 3 Băile de aer după condițiile 
higrotermice 

Denumirea Vânt m/s 
Uscate </= 55 
Moderat uscate 56 - 70 
Umede 71 - 85 
Puternic umede >/= 86 
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Tot în vederea stabilirii celor mai bune condiții geografice locale pentru efectuarea 
aeroterapiei, dar şi pentru determinări ale poluării aerului, cercetătorii polonezi propun 
calcularea unui indice de aerare: De = D x V, 

unde: 
De – indicele de aerare efectivă 
D – indicele de aerare a lui Kaps, 
V – raportul între viteza medie şi viteza minimă după o direcție dată, care cauzează 

o turbulență 1,0 m/s. 
Dupa valoarea lui De se stabileste clasa de turbulenta cuprinsa intre 
- 15,1 - 30,0 = foarte slaba, 
- pana la 120 - 150 = foarte tare. 
Se pot intocmi apoi harti cu valoarea indicelui de aerare in functie de directia 

vantului (Blazejczyk, 1975, Zawadska, 1975). 
Baia de aer se poate folosi ca procedura independentă, dar poate fi utilizata si ca 

introducere la baia de soare sau in alternanta cu aceasta. 
La baia de aer propriu-zisa se pot adauga și: 
- terapia prin expunere la aeroioni negativi, naturali sau cu generatoare, 
- terapia prin inhalatii cu aerosoli marini, de padure sau cu generatoare de 

aerosoli (cu ape minerale solutii medicamentoase, de exemplu antibiotice etc.), toate 
conform unor indicatii medicale individuale adecvate  

 
HELIOTERAPIA  
Se poate practica diferentiat la munte, la deal, la campie sau la malul marii, in 

functie de caracteristicile radiatiei solare 
siale celorlalte elemente climatice, mai ales 
ca unii specialisti considera ca, practic, 
natura cIimatului are o importanta mai mare 
decat cantitatea de radiatie propriu-zisa 
(Bufnoir, Cappelle, cf. Piery, 1934). 

Este importanta alegerea anotimpului, 
in functie de varsta pacientului si de tipul de 
afectiune, Vara si in sezoanele intermediare, 
baia de soare se practica pe plaje amenajate, la adapost de vant si cu posibilitati de 
retragere la umbra, in solarii, pe terase si balcoane. lama, in special la munte, pe terase, 
in parcuri amenajate sau, daca este vorba de profilaxie, antrenare si calire, pe partiile de 
schi. 

Tehnica generala a curei solare prevede dozarea medicala a expunerii la soare, In 
functie de vreme si de ora din zi, cu descoperirea partiala si tot mai extinsa a corpului, 
sau local, in functie de afectiuni. 

Pentru stabilirea celor mai bune conditii de efectuare a helioterapiei, se pot utiliza 
indicii de confort termic si radiativ TEE si TEER), conform gradului de pigmentare a 
pielii. Harta insolatiei (la solstitii sau echinoctii sau pentru perioada de vegetatie), in 
regiunile cu energie de relief marcata este foarte utila pentru stabilirea locului de cura si 
a timpului de expunere. 

Pentru aceasta se pot executa harti suplimentare in zonele cu relief accidentat, care 
sa indice procentul de insolatie la diferite ore din zi (Teodoreanu, 1975) si eventual 
cantitatea de calorii primita de suprafata terestra in acel loc. 
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Pe o uprafata orizontala, durata expunerii va depinde de luna din an si ora zilei  
Durata (in minute) a iradierii medii suportabila (pentru UV) la prima baie de soare 

(dupa Hentschel, 1978) 
Ora Aplilie Mai Iunie I ,Iulie August [Septembrie 
8 -10 80 70 60 60 70 80 
10-14 60 45 35 35 45 60 
14-16 80 70 60 60 70 80 

În zilele urmatoare, durata se poate prelungi cu jumatate, dublu, apoi de 3, 4, 5 ori 
mai mult, in paralel cu protectia prin pigmentare, realizata de organism. Se atrage 
atentia asupra efectelor negative ale supradozarii si suprasolicitarii organismului. 
Indicatiile, in special la malul marii, dar si la munte sau deal sunt: profilaxie la copii si 
adulti, curativ, la copii: afectiuni otorinolaringologice, traheobronsite, -rahitisrn, 
hipofunctii endocrine, la adulti: astm alergic, traheobronsite, afectiuni ginecologice 
cronice, dermatologice. 

Contraindicatiile vizeaza: cancer sau stari precanceroase, tuberculoza pulmonara 
evolutiva, focare de infectii evolutive, ulcer gastro-duodenal, afectiuni endocrine cu 
hiperfunctie, in special hipertiroidie, nevroza astenica in forme hiperreactive, afectiuni 
cardiovasculare cronice visceralizate sau decompensate, tendinta la hemoragii (Teleki s. 
a., 1984). 

Climatoterapia a fost asociată tuturor indicațiilor terapeutice, în scopuri 
profilactice, de terapie şi recuperare, prin toate formele sale de tratament. 

Resursele climatice şi bioclimatice au o tot mai mare importanță în dezvoltarea 
turismului pe teritoriul României şi nu numai, deoarece petrecerea timpului liber în 
anumite regiuni poate avea efect pozitiv (odihneşte organismul, îl stimulează, îl 
fortifică), dar pot apărea şi efecte negative asupra sănătății organismului.  

Astfel, cunoaşterea resurselor climatice şi bioclimatice poate determina 
valorificarea lor doar în scop pozitiv asupra organismului uman, turismul de agrement, 
de recreere sau de odihnă având aşadar efecte benefice. Turismul a devenit în ultimul 
timp o preocupare pentru noi toți, cunoaşterea resurselor climatice va determina ca 
petrecerea timpului liber să aibă într-adevăr efecte pozitive asupra organismului. 

O parte a factorilor naturali a fost studiată de-a lungul timpului în diferite lucrări, 
prima de acest fel apărând în anul 1906, cartea numită „Apele minerale şi stațiunile 
climatice din România”, sub semnătura autorului Alexandru Saabner Tuduri. Apar apoi 
o serie de cărți sau lucrări sub semnătura geografilor, fizicienilor sau a medicilor 
balneoclimatologi. 

În aceste cărți este tratată influența elementelor meteorologice şi climatologice 
asupra organismului uman şi implicit asupra desfăşurării activităților turistice. De 
referință pot fi cărțile autorilor Nicolae Topor care a semnat „Meteorologie turistică” 
sau Ion Stăncescu  ce  a  scris  „Meteorologie  şi  drumeție”.  Țeposu  Emil  şi  Puşcariu  
Valeriu,  în  anul 1932, publică „România balneară şi turistică”, în această lucrare fiind 
tratat şi factorul climatic şi rolul lui în dezvoltarea şi desfăşurarea activităților turistice. 

Resursele bioclimatice au fost cercetate mai puțin la nivelul teritoriului României 
pentru anumite regiuni cu potențial turistic ridicat sau pentru anumite stațiuni turistice, 
existând totuşi date generale în majoritatea lucrărilor de climă. Reprezentative în acest 
sens sunt: 

• „Harta climato-turistică a Republicii Populare Române” – un articol apărut în 
revista „Studia Universitas” sub semnătura lui Ion Fărcaş; articolul „Indicele climatic 
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turistic” şi articolul „Aplicații la teritoriul R.S.R.” sub semnătura aceluiaşi autor, Ion 
Fărcaş; 

• „Stațiuni balneare şi climatice din România” avându-l ca autor pe C. Ştefănescu, 
în anul 1967; 

• „Bioclima stațiunilor balneoclimaterice din România” sub semnătura 
Elenei Teodoreanu în anul 1984; 

• „Factorii naturali de cură din principalele stațiuni balneoclimaterice din 
România”, lucrare realizată de Stoicescu Constantin; în această carte este tratat şi 
factorul bioclimă; 

• „Cură balneoclimatică în România” apare sub semnătura lui N. Teleki şi 
colaboratorii; 

• „Meteorologie marină” carte apărută sub semnătura lui L. Neguț; 
• „Clima Bucegilor” scrisă de Mihai St. Stoenescu; 
• „Clima Culoarului Rucăr-Bran” semnată de Elena Teodoreanu; 
• „Variația altitudinală a principalilor parametri climatici din zona Bâlea-Capra 

din Masivul Făgăraş” – articol apărut sub semnătura lui Dumitru Țâştea; 
• „Particularitățile microclimatice ale stațiunilor din Parcul Național Retezat” sub 

semnătura lui Ion Fărcaş. 
Cea mai nouă şi cea mai amplă lucrare de acest gen o reprezintă „Atlasul 

bioclimatic al României”, apărută în anul 2008, sub semnătura autorilor Nicoleta Ionac 
şi Sterie Ciulache. Este prima lucrare de acest fel în literatura de specialitate din țara 
noastră, autorii contribuind  la  implementarea  unor  noi  metode  de  studiu  în  
climatologia românească.  

„Atlasul bioclimatic al României” cuprinde 152 de hărți care reprezintă repartiția 
spațială a zece indici bioclimatici – 
Temperatura echivalent efectivă 
(TEE), Indicele termohigrometric 
(THI), Indicele de disconfort 
THOM (DI THOM), Indicele de 
căldură (HI), Indicele HUMIDEX, 
Indicele SIMMER estival (SSI), 
Indicele de stress/ tensiune relativ(ă) 
(RSI), Indicele SCHARLAU estival 
(ISE), Indicele SCHARLAU 
hibernal (ISH) şi Indicele puterii de 
răcire a vântului (Pr) – deosebit de 
importanți, expresivi şi utili pentru 
cunoaşterea potențialului bioclimatic al teritoriului României, la care se adaugă 108 fişe 
sintetice, care prezintă distribuția temporală, a datelor de temperatură, presiune 
atmosferică, umezeală relativă şi viteză a vântului, din intervalul 1961-1990, care au 
fost utilizate pentru elaborarea acestuia. 

Întrucât şi hărțile şi fişele sintetice care alcătuiesc atlasul includ o scară în trei 
trepte a potențialului bioclimatic, utilizatorii acestuia pot foarte uşor să afle astfel, care 
sunt regiunile sau arealele de pe teritoriul țării noastre în care bioclimatul este excesiv 
de friguros, foarte rece, rece, răcoros, neutru, cald sau sufocant de cald pentru confortul 
şi sănătatea lor (Octavia Bogdan, 2009). 
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11. Stațiunile balneoclimatice – Relația  Climă - Turism 
 
Stațiunile de tratament s-au dezvoltat în jurul unor factori terapeutici naturali: ape 

minerale, sub formă de izvoare şi lacuri, nămoluri minerale, sapropelice sau de turbă, 
emanații de gaze terapeutice, pe plajele litorale marine, cu perioade mai indelungate de 
confort termic sau în zone montane cu vegetație de foioase, cu pajişti bogate cu chei, 
cascade. 

În funcție de caracteristicile geografice, de altitudine, de compoziția apelor 
minerale, de existența nămolurilor s-au creat baze de tratament pentru afecțiuni variate. 
Bazele de tratament trebuie să îndeplinească anumite condiții de microclimat, 
temperatură de confort, o umezeală confortabilă, cu posibilități de aerisire, curenți de 
aer sub 0,5 m/s , constanță climatică. 

În ansamblu, dezvoltarea stațiunilor din România, atât cele din regiunile joase, de 
câmpie, deal şi podiş, cât şi cele din regiunile montane, s-a bazat pe cunoaşterea şi 
studierea amănunțită a resurselor climatice şi bioclimatice. Bineînțeles că apare aici şi 
intervenția altor factori: naturali (relieful, vegetația, calitatea peisajului, hidrografia prin 
cunoaşterea apelor minerale, puritatea aerului, ionizarea aerului) sau de natură antropică 
(importanți fiind aici mai ales cei economici, ca de exemplu apropierea față de oraşe, 
accesul facil, existența căilor de comunicație şi transport). 

Unele locuri de cură au fost cunoscute încă din antichitate (Băile Felix, Geoagiu, 
Herculane, Săcelu). Există numeroase locuri de cură pe întreg continentul, în special în 
țările cu influență franceză (Franța peste 70 localități din Alpi, Pirinei, coasta de Azur şi 
Coasta Atlantică) din Asia şi din Africa. Cele mai renumite stațiuni balneare din Europa 
sunt: Vichy în Franța, Baden-Baden şi Bad Homburg în Germania, Bad Ischl în Austria, 
Karlovy Vary în Cehia, Băile 1 Mai, Băile Felix şi Băile Herculane în România, 
Kislovodsk şi Piatigorsk în Rusia, Spa în Belgia, Truskaveț în Ucraina ş.a. Printre cele 
mai cunoscute stațiuni balneoclimatice maritime din Europa se numără Nisa, Cannes şi 
Biarritz în Franța, Palma de Mallorca, Santander şi San Sebastian în Spania, San Remo, 
Portofino şi Sorrento în Italia, Dubrovnik în Croația, Kerkira în Grecia, Ialta în 
Crimeea, Ucraina şi Soci în Rusia. 

În prezent la noi în țară sunt peste 30 de stațiuni de interes general, câteva zeci de 
stațiuni de interes local şi numeroase alte localități cu factori terapeutici naturali, cu 
potențial de dezvoltare în viitor.  

Factorii energetici sau radiativi 
Radiația solară directă constituie componenta energetică spațială a bilanțului 

radiativ şi sursa principală de căldură pentru suprafața terestră. 
Radiația solară este factorul climatogen principal, ce determină variații ale 

celorlalte elemente climatice. Radiația globală, dintre toate tipurile de radiație, 
constituie o componentă de bază a bilanțului radiativ caloric la suprafața terestră, 
influențând determinant temperatura aerului de la suprafața scoarței terestre. 

Factorii fizico-geografici sau suprafața activă subiacentă 
Suprafața subiacentă activă, prin diferențierile impuse de relief, hidrografie, 

vegetație şi soluri introduce o diversitate de topoclimate, ce îşi aduc aportul în variația 
locală a elementelor climatice. 
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Factorii dinamici sau circulația generală a atmosferei. Circulația generală a 
atmosferei ia naştere sub influența bilanțului radiativ neomogen. Implică deplasări ale 
maselor de aer, pe distanțe mari, sub influența directă a nucleelor barice permanente. De 
asemenea, ea suferă şi modificări determinate de neomogenitatea reliefului, de repartiția 
diferită a suprafețelor de uscat şi de apă, de mişcarea de rotație. 

Temperatura aerului 
Temperatura aerului ocupă un loc important în cadrul parametrilor climatici care 

influențează turismul, evoluția sa fiind legată de regimul radiației solare. Aceasta intră 
în calcul în cazul manifestării sale excesive (vara, când radiația solară este mare, 
adeseori excesivă, devine inadecvată activităților de recreere, la fel şi iarna, când 
temperatura coboară sub valori de - 15º C). Temperatura influențează astfel, practicarea 
sporturilor de iarnă, helioterapia, cât şi simpla petrecere a timpului liber în natură. 

Temperatura medie anuală în regiunile deluroase şi de câmpie determină: 
- condiții foarte favorabile practicării diferitelor forme de turism, atunci când are 

valori mai mari de 10ºC, 
- condiții favorabile când înregistrează valori de 9 - 10ºC, 
- condiții cu favorabilitate medie când este cuprinsă între 8ºC şi 9ºC şi 
- condiții cu favorabilitate mică atunci când temperatura medie anuală a aerului 

coboară sub 8 º C. 
Astfel, din punct de vedere al scalei condițiilor climatice estivale favorizante 

turismului în regiunile deluroase şi de câmpie, privind calitatea limitelor favorabile, 
sunt: 

- condiții foarte favorabile turismului atunci când temperatura medie sezonieră a 
aerului este mai mare de 18ºC, 

- condiții favorabile atunci când temperatura aerului are valori cuprinse între 17ºC 
şi 18ºC, 

- condiții cu favorabilitate medie atunci când temperatura aerului are valori de 
16-17 ºC şi 

- condiții cu favorabilitate mică atunci când temperatura coboară sub valoarea de 
16ºC. 

În regiunile montane, în sezonul estival, temperatura medie sezonieră a aerului are: 
- condiții foarte favorabile turismului atunci când are valori mai mari de 11ºC, 
- condiții favorabile când se încadrează între 8ºC şi 11ºC, 
- condiții cu favorabilitate medie atunci temperatura sezonieră are valori cuprinse 

între 5ºC şi 8ºC şi condiții cu favorabilitate mică, în condițiile în care coboară sub 5 º C. 
În scala condițiilor climatice anuale favorizante turismului în regiunile deluroase şi 

de câmpie, au fost luați în calcul şi alți parametri de temperatură, în afară de 
temperatura medie anuală a aerului şi anume: 

- numărul mediu anual de zile cu temperaturi medii ≥ 20º C, 
- numărul mediu anual de zile cu temperaturi medii ≥ 18º C, 
- numărul mediu anual de zile cu temperaturi medii ≥ 15º C şi 
- numărul mediu anual de zile cu temperaturi medii ≥ 10º C. 
Aceşti parametri se calculează pentru a sublinia caracteristicile reale ale climei, 

frecvența zilelor cu diferite temperaturi caracteristice fiind o consecință directă a 
variațiilor neperiodice ale temperaturii aerului. 
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În scala condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile deluroase 
şi de câmpie, apare ca parametru climatic specific şi numărul mediu sezonier de zile cu 
temperaturi medii ≥ 20º C, iar în scala condițiilor climatice estivale favorizante 
turismului în regiunile montane, apare şi numărul mediu sezonier de zile cu temperaturi 
medii ≥ 15º C. Temperatura aerului este un element climatic foarte important, deoarece 
determină şi imprimă climatului acțiune variată. 

Umezeala aerului 
Umezeala aerului reprezintă cantitatea de vapori de apă din atmosferă şi este 

influențată de circulația maselor de aer, dar şi de caracteristicile locale ale suprafeței 
active. Umezeala relativă a aerului creşte în apropierea unor bazine de apă şi în păduri 
sau în apropierea lor, deoarece acestea sunt surse de evaporație şi evapotranspirație. 

Umiditatea relativă medie anuală a aerului îndeplineşte: 
- condiții foarte favorabile pentru turism (conform scalei condițiilor climatice 

favorabile turismului) atunci când are valori mai mici de 70 %, 
- condiții favorabile când umezeala se încadrează în intervalul 70% - 80%, 
- condiții cu favorabilitate medie practicării turismului, când umiditatea aerului 

are valori cuprinse între 80 % şi 90 % şi 
- condiții cu favorabilitate mică pentru turism atunci când valoarea umidității 

depăşeşte valoarea de 90 %. 
Aceste valori ale umidității relative sunt identice pentru toate cele patru scale ale 

condițiilor climatice favorabile turismului: 
- scala condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile deluroase şi 

de câmpie, 
- scala condițiilor climatice anuale favorizante turismului în regiunile deluroase şi 

de câmpie, 
- scala condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile montane şi 
- scala condițiilor climatice hibernale favorizante turismului în regiunile montane. 
Nebulozitatea 
Nebulozitatea este un parametru climatic important în desfăşurarea turismului. 

Astfel, nebulozitatea determină în mod direct durata de strălucire a soarelui, influențând 
în regiunea litorală cura heliomarină sau excursiile / drumețiile în zona montană. De 
altfel, nebulozitatea influențează regimul tuturor elementelor climatice, la rândul ei, ea 
fiind influențată de circulația generală a maselor de aer şi de relief. 

Din punct de vedere al practicării turismului, nebulozitatea totală medie anuală în 
regiunile deluroase şi de câmpie: 

- cu valori sub 5 zecimi determină condiții foarte favorabile; 
- când nebulozitatea înregistrează valori cuprinse între 5 zecimi şi 6 zecimi 

îndeplineşte condiții favorabile practicării turismului; 
- între 6 zecimi şi 7 zecimi nebulozitatea se încadrează la condiții cu favorabilitate 

medie, turism, 
- iar când are valori mai mari de 7 zecimi sunt condiții cu favorabilitate mică 

pentru turism. 
Aceleaşi limite de favorabilitate sunt caracteristice şi pentru nebulozitatea 

sezonieră din anotimpul estival, atât pentru regiunile montane, cât şi pentru regiunile 
deluroase şi de câmpie. 
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Pentru anotimpul hibernal, în scala condițiilor climatice hibernale favorizante 
turismului în regiunile montane apar alte limite de favorabilitate: 

- dacă durata medie sezonieră cu nori este mai mică de 7 zecimi sunt condiții foarte 
favorabile practicării turismului; 

- atunci când durata medie sezonieră cu nori are valori cuprinse între 7 zecimi şi 8 
zecimi sunt condiții favorabile practicării turismului; 

- când nebulozitatea este cuprinsă între 8 zecimi şi 9 zecimi apar condiții cu 
favorabilitate medie, 

- iar când durata medie sezonieră cu nori are valori mai mari de 9 zecimi sunt 
condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 

Numărul mediu de zile cu cer senin (0 - 3.5) completează regimul nebulozității 
totale şi este invers proporțional cu nebulozitatea totală. 

Cele mai multe zile cu cer senin sunt în regiunea litorală şi în lungul Dunării, iar 
cele mai puține zile cu cer senin sunt înregistrate în regiunile montane cu altitudini ce 
depăşesc 2000 m. Şi acest parametru climatic, are un rol important în desfăşurarea 
turismului. 

Pentru scala condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile 
deluroase şi de câmpie: 

- numărul mediu sezonier de zile cu cer senin trebuie să fie mai mare de 40 pentru 
a se încadra în condițiile foarte favorabile turismului; 

- pentru condiții favorabile, numărul mediu sezonier de zile cu cer senin trebuie să 
fie cuprins între 30 şi 40 de zile; 

- dacă numărul mediu sezonier de zile cu cer senin este cuprins între 20 şi 30, 
atunci sunt condiții cu favorabilitate medie, 

- iar dacă este mai mic de 20 de zile, apar condiții cu favorabilitate mică pentru 
turism. 

În scala condițiilor climatice anuale favorizante turismului în regiunile deluroase şi 
de câmpie: 

- numărul mediu anual de zile cu cer senin trebuie să fie mai mare de 120 pentru a 
întruni condiții foarte favorabile turismului; 

- dacă numărul mediu anual de zile cu cer senin este cuprins între 90 şi 120 de zile 
atunci sunt condiții favorabile; 

- când valorile numărului mediu anual de zile cu cer senin se încadrează între 60 şi 
90 de zile sunt condiții cu favorabilitate medie, 

- iar pentru valori mai mici de 60 de zile cu cer senin pe an sunt condiții cu 
favorabilitate mică pentru turism. 

În regiunile montane, în anotimpul hibernal: 
- numărul mediu sezonier de zile cu cer senin trebuie să fie mai mare de 24 pentru 

condiții foarte favorabile turismului; 
- dacă zilele cu cer senin sunt în număr de 22, până la 24, sunt condiții favorabile; 
- pentru un numărul mediu sezonier de zile cu cer senin cuprins între 20 şi 22 de 

zile apar condiții cu favorabilitate medie, 
- iar pentru un număr de zile cu cer senin, în anotimpul iarna, mai mic de 20 sunt 

condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 
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Vara, la munte, pentru a fi condiții foarte favorabile turismului, numărul mediu 
sezonier de zile cu cer senin trebuie să fie mai mare de 20; dacă zilele cu cer senin (0 - 
3.5) sunt în număr de 15, până la 20 sunt condiții favorabile practicării turismului; 
pentru condițiile cu favorabilitate medie zilele cu cer senin sunt între 10 şi 15, iar dacă 
numărul mediu sezonier de zile cu cer senin este mai mic de 10, apar condiții cu 
favorabilitate mică pentru turism. 

Durata strălucirii soarelui 
Durata strălucirii soarelui, din punct de vedere al sumelor medii anuale, 

înregistrează valorile cele mai mari în regiunea litorală a Mării Negre şi în Delta 
Dunării şi valorile cele mai mici pe vârfurile montane înalte şi în depresiunile 
intramontane, datorită obstacolelor ce limitează orizontul dar şi a frecvenței mai mari a 
ceței şi a nebulozității stratiforme. 

Analiza scalei condițiilor climatice anuale favorizante turismului în regiunile 
deluroase şi de câmpie evidențiază următoarele limite de favorabilitate: 

- condiții foarte favorabile turismului pentru o durată a strălucirii soarelui mai mare 
de 2220 de ore, 

- condiții favorabile atunci când durata strălucirii soarelui are valori cuprinse între 
2220 de ore şi 2100 de ore, 

- condiții cu favorabilitate medie când durata medie anuală de expunere la soare 
este cuprinsă în intervalul 2000 – 2100 de ore 

- şi condiții cu favorabilitate mică pentru turism când durata strălucirii soarelui 
înregistrează un număr mai mic de 2000 de ore anual. 

În semestrul cald, căruia îi revine aportul principal din durata anuală de strălucire a 
soarelui, se evidențiază următoarele limite de favorabilitate: 

- când numărul mediu sezonier de ore de strălucire a soarelui este mai mare de 600 
sunt condiții foarte favorabile turismului; 

- când numărul mediu sezonier de ore de strălucire a soarelui este cuprins în 
intervalul 500 – 600 de ore sunt condiții favorabile; 

- daca durata medie sezonieră de strălucire a soarelui are valori ce variază în 
intervalul 400 – 500 de ore sunt condiții cu favorabilitate medie, 

- iar dacă durata medie sezonieră de strălucire a soarelui are valori mai mici de 400 
de ore sunt condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 

Precipitațiile atmosferice 
Precipitațiile atmosferice sunt o consecință imediată a nebulozității. Dacă sunt 

lichide reprezintă un parametru climatic restrictiv în desfăşurarea activităților turistice, 
deoarece determină sedentarizarea turiştilor într-un loc şi reprezintă un stress pe plan 
psihologic. În schimb, dacă sunt sub formă de zăpadă au un efect benefic asupra stării 
de bine a turistului, deoarece pot fi practicate diferite tipuri de sporturi de iarnă (schi, 
săniuş, patinaj). De altfel, zăpada şi acumularea ei sub forma unui strat de zăpadă 
persistent mai mare de 64 de zile sunt indispensabile practicării sporturilor de iarnă. 

În cadrul scalelor condițiilor climatice favorizante turismului, din punct de vedere 
al precipitațiilor atmosferice, se pot analiza următorii parametri climatici: cantitatea 
medie sezonieră de precipitații (mm), numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 
0.1 mm, numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 1.0 mm, cantitatea medie 
anuală de precipitații (mm), numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 0.1 mm, 
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numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 1.0 mm, numărul mediu sezonier de 
zile cu strat de zăpadă, grosimea medie sezonieră a stratului de zăpadă (cm). 

Din analiza scalei condițiilor climatice anuale favorizante turismului în regiunile 
deluroase şi de câmpie pentru cantitatea medie anuală de precipitații se evidențiază 
urmatoarele limite de favorabilitate: 

- condiții foarte favorabile turismului pentru o cantitatea medie anuală de 
precipitații mai mică de 600 mm, 

- condiții favorabile pentru o cantitatea medie anuală de precipitații cu valori 
cuprinse între 600 şi 700 mm, 

- condiții cu favorabilitate medie atunci când cantitatea medie anuală de precipitații 
este cuprinsă în intervalul 700 – 800 mm şi, 

- condiții cu favorabilitate mică pentru turism dacă precipitațiile medii anuale 
depăşesc 800 mm. 

Pentru aceeaşi scală a condițiilor climatice anuale favorizante turismului în 
regiunile deluroase şi de câmpie, analizând numărul mediu anual de zile cu precipitații 
≥ 0.1 mm, apar următoarele limite de favorabilitate: 

- condiții foarte favorabile turismului, dacă numărul mediu anual de zile cu 
precipitații ≥0.1 mm este mai mic decât 100, 

- condiții favorabile dacă numărul mediu anual de zile cu precipitații ≥ 0.1mm are 
valori cuprinse între 100 şi 120 de zile, 

- condiții cu favorabilitate medie atunci când numărul mediu anual de zile cu 
precipitații ≥ 0.1 mm este cuprins în intervalul 120 – 140 de zile şi, 

- condiții cu favorabilitate mică pentru turism când numărul mediu anual de zile cu 
precipitații ≥ 0.1 mm este mai mare de 140. Aceleaşi limite de favorabilitate se 
înregistrează şi pentru următorul parametru climatic: numărul mediu anual de zile cu 
precipitații ≥ 1.0 mm. 

În semestrul cald, în regiunile deluroase şi de câmpie, cantitatea medie sezonieră 
de precipitații (mm) trebuie să fie mai mică de 200 mm pentru a fi condiții foarte 
favorabile turismului, să aibă valori cuprinse între 200 şi 250 mm pentru condiții 
favorabile, să fie cuprinsă în intervalul 250 – 300 mm pentru condiții cu favorabilitate 
medie, iar dacă se înregistrează valori mai mari de 300 mm apar condiții cu 
favorabilitate mică pentru turism. 

În ceea ce priveşte numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 0.1 mm: 
- acesta trebuie să fie mai mic de 30 pentru a fi condiții foarte favorabile 

turismului, 
- cuprins în intervalul 30 – 35 pentru condiții favorabile, 
- cu valori cuprinse între 35 şi 40 de zile pentru condiții cu favorabilitate medie 
- dacă numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 0.1 mm este mai mare de 40 

atunci sunt condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 
La fel ca şi la scala condițiilor climatice anuale favorizante turismului în regiunile 

deluroase şi de câmpie şi la scala condițiilor climatice estivale favorizante turismului în 
regiunile deluroase şi de câmpie, numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 1.0 
mm are aceleaşi limite de favorabilitate ca şi numărul mediu sezonier de zile cu 
precipitații ≥ 0.1 mm. 
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Tot în semestrul cald, dar în regiunile montane, cantitatea medie sezonieră de 
precipitații(mm): 

- dacă are valori mai mici de 360 mm sunt condiții foarte favorabile turismului 
- când valorile cantității medii sezoniere de precipitații sunt cuprinse între 360 mm 

şi 390 mm sunt condiții favorabile, medie, dacă se înregistrează valori între 390 mm şi 
420 mm sunt condiții cu favorabilitate 

- iar dacă precipitațiile medii sezoniere au valori mai mari de 420 mm sunt condiții 
cu favorabilitate mică pentru turism. 

Analizând numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 0.1 mm, în cadrul scalei 
condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile montane se conturează 
următoarele limite de favorabilitate: 

- dacă numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 0.1 mm este mai mic de 30 
sunt condiții foarte favorabile turismului, 

- dacă numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 0.1 mm are valori cuprinse 
între 30 şi 40 sunt condiții favorabile; 

- pentru condițiile cu favorabilitate medie, numărul mediu sezonier de zile cu 
precipitații ≥ 0.1 mm trebuie să fie cuprins în intervalul 40 – 50, 

- iar pentru condiții cu favorabilitate mică pentru turism, numărul mediu sezonier 
de zile cu precipitații ≥ 0.1 mm trebuie să aiba valori mai mari de 50. 

Următorul parametru climatic, numărul mediu sezonier de zile cu precipitații ≥ 1.0 
mm are aceleaşi limite de favorabilitate ca şi numărul mediu sezonier de zile cu 
precipitații 

≥ 0.1 mm (< 30 zile, 30 zile – 40 zile, 40 zile – 50 zile şi > 50 zile). 
În scala condițiilor climatice hibernale favorizante turismului în regiunile montane 

sunt monitorizați următorii parametri climatici: numărul mediu sezonier de zile cu strat 
de zăpadă şi grosimea medie sezonieră a stratului de zăpadă (cm). 

Pentru condiții foarte favorabile turismului numărul mediu sezonier de zile cu strat 
de zăpadă trebuie să fie mai mare de 64; pentru condiții favorabile, numărul mediu 
sezonier de zile cu strat de zăpadă trebuie să dureze între 48 şi 64 de zile. Dacă numărul 
mediu sezonier de zile cu strat de zăpadă este cuprins între 32 şi 48 de zile sunt condiții 
cu favorabilitate medie, iar dacă numărul mediu sezonier de zile cu strat de zăpadă 
durează mai puțin de 32 de zile sunt condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 

În ceea ce priveşte grosimea medie sezonieră a stratului de zăpadă (cm), aceasta 
trebuie sa fie mai mare de 20 cm pentru a întreține condiții foarte favorabile turismului; 
dacă grosimea medie sezonieră a stratului de zăpadă este cuprinsă între 14 şi 20 cm sunt 
condiții favorabile. Atunci când stratul de zăpadă are o grosime cuprinsă între 8 şi 14 
cm sunt condiții cu favorabilitate medie, iar dacă grosimea stratului de zăpadă este mai 
mică de 8 cm sunt condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 

Din punct de vedere turistic, zăpada este resursa capitală a climatului hibernal. 
Referindu-ne la numărul mediu sezonier de zile cu strat de zăpadă, în zona montană 
sunt condiții foarte favorabile practicării turismului, la toate cele 14 stații meteorologice 
studiate înregistrându-se un număr mai mare de 64 de zile cu strat de zăpadă. Dar 
trebuie avut în vedere şi faptul că o grosime prea mare a stratului de zăpadă împiedică 
desfăşurarea altor forme de turism, cum ar fi drumețiile. 
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Presiunea atmosferică 
Presiunea atmosferică se defineşte ca fiind forța exercitată de aerul atmosferic pe 

unitatea de suprafață şi reprezintă unul din parametri fundamentali în meteorologie. 
Datorită faptului că relieful României se desfăşoară între 0 m şi 2544 m altitudine, 

nu există restricții din punct de vedere al presiunii atmosferice. Totuşi, în regiunile 
montane, la altitudini mai mari, datorită presiunii atmosferice mai reduse (rarefierea 
aerului) pot fi afectați turiştii meteosensibili, prin apariția durerilor de cap, a 
palpitațiilor, a amețelii, a insomniei, frecvența ridicată pulsului, prezența răului de 
munte, cunoscut sub denumirea populară de „boala de munte”, îndeosebi la peste 1000 
m altitudine. Aceste reacții apar din cauza rarefierii aerului şi a scăderii parțiale a 
cantității de oxigen. 

Presiunea atmosferică, în afara variațiilor în funcție de altitudine, mai prezintă şi 
variații diurne şi anuale. 

Vântul 
În Romania vânturile sunt influențate de circulația generală a maselor de aer şi de 

relief, în special de Munții Carpați, prin altitudine şi orientarea culmilor. 
Din punct de vedere turistic, mişcările de aer şi vânturile moderate sunt elemente 

climatice favorabile şi chiar indispensabile unei bune stațiuni, iar vânturile violente şi 
dese sunt nefavorabile şi stațiunile vor trebui ferite de acestea. 

Pentru a îndeplini condiții foarte favorabile practicării turismului în regiunile 
deluroase şi de câmpie viteza medie anuală a vântului, trebuie să fie mai mică de 2 m/s. 
Dacă viteza medie anuală a vântului este cuprinsă între 2 m/s şi 4 m/s, atunci sunt 
condiții favorabile. Când viteza medie anuală a vântului înregistrează valori cuprinse 
între 4 - 6 m/s, sunt condiții cu favorabilitate medie, iar dacă viteza medie anuală a 
vântului depăşeşte 6 m/s sunt condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 

Din analiza scalei condițiilor climatice estivale favorabile turismului în regiunile 
montane se evidențiază următoarele limite de favorabilitate: 

- când viteza medie sezonieră a vântului are valori mai mici de 2 m/s sunt condiții 
foarte favorabile practicării turismului, 

- când are valori din intervalul 2 – 4 m/s sunt condiții favorabile, 
- când se încadrează între 4 şi 6 m/s sunt condiții cu favorabilitate medie, 
- iar dacă viteza medie sezonieră a vântului depăşeşte 6 m/s sunt condiții cu 

favorabilitate mică pentru turism. 
În sezonul hibernal, pentru a fi condiții foarte favorabile practicării turismului, 

viteza medie sezonieră a vântului trebuie să aibă valori mai mici de 3 m/s, pentru 
condiții favorabile, viteza vântului în anotimpul iarna, trebuie să aibă valori cuprinse 
între 3 m/s şi 4 m/s, pentru condiții cu favorabilitate medie viteza medie sezonieră a 
vântului trebuie să se încadreze în intervalul 4 – 5 m/s, iar dacă viteza medie sezonieră a 
vântului are valori mai mari de 5 m/s sunt condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 

Analizând trei dintre cele patru scale ale condițiilor climatice şi anume: 
- scala condițiilor climatice estivale favorabile turismului în regiunile deluroase şi 

de câmpie, 
- scala condițiilor climatice anuale favorabile turismului în regiunile deluroase şi 

de câmpie, 
- scala condițiilor climatice estivale favorabile turismului în regiunile montane 
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Se observă că frecvența medie a calmului are aceleaşi limite de favorabilitate: 
pentru condiții foarte favorabile practicării turismului frecvența medie a calmului 
trebuie să fie mai mare de 30%, pentru condiții favorabile trebuie să se încadreze în 
intervalul 20 – 30%, pentru condiții cu favorabilitate medie frecvența medie a calmului 
are valori cuprinse între 10 şi 20%, iar dacă frecvența medie a calmului are valori mai 
mici de 10% sunt condiții cu favorabilitate mică pentru turism. 

Din analiza scalei condițiilor climatice hibernale favorabile turismului în regiunile 
montane se remarcă următoarele limite de favorabilitate: 

- dacă frecvența medie a calmului are valori mai mari de 60 % sunt condiții foarte 
favorabile practicării turismului, 

- atunci când frecvența medie a calmului are valori cuprinse între 40 – 60 % sunt 
condiții favorabile, 

- dacă are valori din intervalul 20 – 40 % sunt condiții cu favorabilitate medie, 
- iar dacă frecvența medie a calmului are valori mai mici de 20 % sunt condiții cu 

favorabilitate mică pentru turism. 
Fenomenele meteorologice 
Particularitățile circulației generale a atmosferei de la un sezon la altul determină 

producerea diverselor fenomene şi procese meteorologice. Astfel, pentru sezonul  rece  
al  anului sunt caracteristice fenomenele de îngheț, brumă, chiciură, polei,  depuneri de 
gheață  pe conductori aerieni, ninsoarea, viscolul, stratul de zăpadă, ceață. 

Frecvența, durata şi intensitatea acestora sunt condiționate de regimul termic de 
iarnă a cărui caracteristică principală o constituie coborârea temperaturii în aer şi pe 
suprafața solului sub 0º C, ca şi advecțiile de aer rece polar sau arctic. Pentru sezonul 
cald al anului sunt caracteristice fenomenele de rouă, ploile torențiale, grindină, oraje. 
Frecvența, durata şi intensitatea acestora sunt condiționate de regimul termic de vară, cu 
temperaturi de 25 – 30 º C în aer şi de 50 - 60 º C pe sol, de advecțiile de aer fierbinte 
tropical, ca şi de continentalizarea maselor de aer oceanic. 

Regionarea bazată pe favorabilitatea pentru turism a condițiilor climatice din 
România 
Complexul condițiilor climatice într-o regiune determinată este un factor deosebit 

de important în creşterea ori descreşterea turismului şi a activităților legate de acesta. 
Pentru a rezolva anumite probleme practice legate de turism, este necesar să se 
determine acele variabile climatice care exercită influență asupra turismului şi cota 
fiecăruia dintre aceşti factori în valoarea globală a influențelor. 

Scala condițiilor climatice din România care favorizează turismul reprezintă un 
instrument de evaluare cantitativă analitic-sintetică. Acest instrument permite evaluarea 
analitică, întrucât ia în considerare un număr foarte mare de variabile climatice şi 
ponderea lor specifică în funcție de impactul asupra turismului. De aceea, fiecare 
parametru climatic luat în considerare are gradația sa pozitivă. 

În acelaşi timp, acest instrument permite evaluarea sintetică întrucât valoarea 
fiecăreia din variabilele climatice luate în considerare, precum şi cea însumată a tuturor 
acestora se clasifică în patru categorii de favorabilitate, cu limite precis determinate. 
Deoarece cerințele climatice pentru turismul din zonele de deal sau de câmpie (terenuri 
joase) diferă de cele din ariile montane şi în funcție de sezon, a fost necesară elaborarea 
a patru scale de gradații diferite: 
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I. Scala condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile 
deluroase şi de câmpie; 

II. Scala condițiilor climatice anuale favorizante turismului în regiunile 
deluroase şi de câmpie; 

III. Scala condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile 
muntoase; 

IV. Scala condițiilor climatice hibernale favorizante turismului în regiunile 
muntoase; Toate cele patru scale au în vedere condițiile climatice caracteristice 
teritoriului 

României. Fiecare dintre ele, include, pe lângă variabile climatice comune, o serie 
de parametri specifici. 

Cele mai grele probleme în elaborarea acestor scale sunt puse nu atât de mult de 
alegerea parametrilor ce influențează turismul, cât de determinarea ierarhiei cotelor 
acestora în valoarea globală a influențelor şi a modului de transformare a unităților de 
măsură specifice fiecăruia dintre parametri (grade, numărul de zile, procentaje, 
milimetri, metri per secundă) în unități de măsură comune tuturor – PUNCTE. 

Transformarea unităților specifice de măsură în unități comune (puncte) este 
realizată pentru fiecare parametru, conform unei formule originale. La rândul său, 
formula asigură variația liniară a unui parametru luat în considerare, permițând 
calcularea exactă a implicării sale în punctajul general. În acest mod, putem evita 
tabelele de echivalență între unități de măsură specifice, care sunt statice, mai puțin 
precise şi ineficiente când sunt mulți parametri de luat în calcul. 

Formula de transformare face posibilă luarea în calcul  a  unui  număr  mare  de  
variabile climatice şi implicit obținerea unui rezultat corespunzător realității sau cel 
puțin sensibil apropiat acesteia, cu condiția ca semnificația (importanța/ponderea) 
fiecărui parametru din valoarea globală a condițiilor climatice ce influențează turismul 
să fie judicios stabilită. 

Deşi au fost experimentate într-un număr de stații meteorologice, scalele 
prezentate aici sunt fără îndoială perfectibile. Câțiva parametri pot fi omişi, în timp ce 
alții pot fi adăugați (ionizarea aerului, radioactivitaea atmosferică, poluarea prin 
depunerea pulberilor, diverse noxe), dar la nivelul curent al abordării acestei probleme 
şi al posibilității de a folosi date meteorologice, se consideră prezenta structură ca fiind 
cea mai potrivită. Aceste structuri pot fi verificate în mod satisfăcător numai prin 
aplicarea acestora pe tot cuprinsul țării, prin trasarea unei hărți cu evidențierea tuturor 
condițiilor climatice ce favorizează turismul în România. (Sterie Ciulache, 1979). 

Regionarea bazată pe favorabilitatea pentru turism a condițiilor climatice din 
România în semestrul cald 
O analiză a scalei condițiilor climatice estivale favorizante turismului în regiunile 

montane în sezonul estival analizând 33 de stații meteorologice reflectă dominanța 
condițiilor foarte favorabile pentru turism, 24 de stații din cele 33 analizate încadrându-
se în limitele condițiilor foarte favorabile. Şapte dintre stații îndeplinesc condiții 
favorabile (Semenic, Parâng, Păltiniş, Lăcăuți, Predeal, Sinaia, Ceahlău Toaca) şi doar 
două au condiții cu favorabilitate medie, acestea fiind Vf. Omu şi Vlădeasa. Nu există 
nici o stație dintre cele analizate care să se încadreze în limitele condițiilor cu 
favorabilitate mică pentru turism. 
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Potențialul turistic climatic al regiunilor montane din România în anotimpul estival 
este foarte ridicat, condițiile foarte favorabile fiind majoritare. 

Pentru a afla limitele de favorabilitate pentru stațiile meteorologice unde nu sunt 
toți parametri climatici, se scad punctele corespunzătoare parametrului lipsă din 
punctajul general, acesta reprezentând climatul. 

Turismul pe teritoriul României din perspectiva influențării lui de către 
factorii climatici - Potențialul natural al turismului şi influența climatică  

Potențialul natural al turismului României este reprezentat prin: relief, substratul 
geologic, rețeaua hidrografică, vegetația, fauna, solurile, clima şi vremea, aceasta din 
urmă influențând în mod direct activitățile turistice. 

Condițiile climatice trebuie cunoscute de către operatorii turistici pentru a putea 
susține viabilitatea sectorului turistic şi pentru a genera beneficii economico-sociale 
comunităților locale şi pentru a îmbunătăți experiența de viață a turiştilor. Astfel, ar 
trebui să existe educația pentru turişti şi pentru operatorii de turism cu privire la 
cunoaşterea condițiilor climatice şi chiar la efectele schimbărilor climatice pentru a 
putea asigura implementarea unor măsuri de adaptare şi pentru ca noile oportunități să 
fie maximizate. 

Bioclimatul este suma caracteristicilor elementelor climatice din cadrul unei 
regiuni, care prin parametri elementelor componente influențează organismul 
uman, factorii climatici creând astfel, fie o stare de confort şi relaxare, fie o stare de 
disconfort, de stres sau suprasolicitare. 

Indicele de disconfort ARAKAWA – DI ARAKAWA (unități) 
Indicele de disconfort propus de Arakawa, numit Indice de disconfort ARAKAWA 

(DI ARAKAWA exprimă într-o singură valoare efectul combinat al temperaturii şi 
umezelii aerului asupra senzației de cald sau frig percepută de organismul uman. 

DI Arakawa se calculează pe baza temperaturii termometrului uscat (Tusc), 
exprimată în 0C, şi a umezelii relative a aerului (UR), exprimată în %, conform ecuației:  
DI A = 0,81 Tusc + 0,01 × UR (0,99 Tusc + 14,3) + 46,3* 

• Giovanni Agostini, Mario Pinna, Sergio Pinna, Francesco Russo
 (2005) – Bioclimatologia umană, UTET Libreria, Torino. 

Calculând şi analizând indicele de disconfort ARAKAWA – DI ARAKAWA 
(unități) la 90 de stații meteorologice din România, 11 stații, toate din zona montană au 
valori cuprinse între 60-75 unități, indicând confort bioclimatic, 25 dintre stațiile 
analizate se încadrează valoric în intervalul 75-80 unități, arătând un disconfort prin 
încălzire, iar marea majoritate, de 54 de stații au valori mai mari de 80 unități, indicând 
bioclimat dificil de suportat din cauza căldurii. 

Nivelul de disconfort bioclimatic variază în funcție de clasele de valori ale DI 
Arakawa: 

DI Arakawa (unități) Disconfort bioclimatic 
DIA < 55 Bioclimat dificil de suportat din cauza frigului 
DIA = 55-60 Disconfort prin răcire 
DIA = 60-75 Confort bioclimatic 
DIA = 75-80 Disconfort prin încălzire 
DIA > 80 Bioclimat dificil de suportat din cauza căldurii 
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Potențialul turistic al teritoriului României reprezintă ansamblul elementelor 
naturale, economice, social-istorice şi culturale, care constituie premise pentru 
dezvoltarea turismului. 

Potențialul turistic natural este reprezentat de totalitatea resurselor turistice oferite 
de cadrul natural al teritoriului României, acestea fiind: relieful, clima prin elementele 
sale meteorologice, hidrografia, vegetația, fauna. Toate componentele cadrului natural 
sunt sprijinite de relief şi sunt influențate de climă. 

Clima prin tipul şi volumul precipitațiilor, prin creşterea sau descreşterea 
temperaturilor (variația în timp), prin prezența sau absența nebulozității, prin durata 
medie de strălucire a soarelui, prin umiditatea aerului, prin viteza vântului, frecvența 
calmului influențează toate elementele cadrului natural (relief, hidrografie, vegetație, 
faună) şi implicit potențialul turistic natural, determinând desfăşurarea activităților 
turistice şi având un rol hotărâtor asupra fluxurilor turistice. 

Potențialul turistic reprezentat de condițiile climatice ale teritoriului 
României 
Factorii climatici reprezintă elementul cheie de atracție pentru turiştii sosiți în 

destinațiile montane sau de litoral şi nu numai. Astfel, vremea caldă şi precipitațiile 
reduse sunt factorii cei mai importanți pentru o destinație de vacanță de pe litoral, iar 
grosimea stratului de zăpadă reprezintă punctul forte al unei stațiuni montane destinată 
sporturilor de iarnă. În general, toate formele de activitate care au loc în aer liber sunt 
influențate într-o formă sau alta de elementele climatice. Pentru multe comunități locale 
turismul reprezintă unul dintre sectoarele economice cele mai importante, iar condițiile 
climatice necorespunzătoare pot afecta nivelul de dezvoltare economică şi socială al 
respectivelor comunități. 

Influența condițiilor climatice asupra potențialului turistic reprezentat de 
relieful României 
Relieful reprezintă baza desfăşurării oricăror activități ale societății umane şi 

implicit a turismului. În ansamblu, relieful reprezintă suportul tuturor componentelor 
mediului geografic. Relieful este suport pentru turism atât prin valoarea potențialului 
său de atractivitate, prin faptul că în România relieful este variat, având în componență 
toate formele majore de relief (munți, delauri şi podişuri şi câmpii), cât şi prin 
elementele climatice care sunt etajate în funcție de altitudine (se desfăşoară între 0 m, în 
Delta Dunării şi litoralul Mării Negre şi 2544 m – vf. Moldoveanu din Munții Făgăraş). 

Influența condițiilor climatice asupra potențialului turistic reprezentat de 
apele României 
Alături de relief, dintre elementele cadrului natural cu un efect important asupra 

turismului, hidrografia este cea care constituie atracție turistică. Elementele hidrografice 
cu particularitățile lor crează obiective turistice importante. 

Un rol important în cadrul potențialului turistic al apelor curgătoare îl are Dunărea, 
atât de la intrarea în țară, de la Baziaş până la Tulcea, cât mai ales în sectorul deltei 
(prin prezența grindurilor, a lacurilor, a canalelor, a brațelor, dar şi a unei vegetații şi 
faune specifice, prezența aşezărilor umane şi a unor activități economice specifice). 
Unele elemente climatice (temperatura, umiditatea) sunt influențate de proprietățile 
fizice ale apei Dunării, de relieful jos, de lunca Dunării. Astfel, temperatura medie 
anuală este mai ridicată decât în restul țării, atingând valori de peste 11ºC, umiditatea 
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aerului este mai mare datorită proceselor intense de evaporație. Aceste procese 
generează inversiuni de temperatură, determinând apariția unor curenți de aer 
descendenți ce duc la destrămarea norilor şi predominarea timpului frumos. În sectorul 
deltei cantitatea medie anuală de precipitații este foarte redusă (sub 400 mm/an), dar 
lipsa precipitațiilor este compensată de umiditatea ridicată, datorită evaporației de pe 
suprafețele acvatice. 

Influența condițiilor climatice asupra potențialului turistic reprezentat de 
vegetația României 

Vegetația joacă un rol important în dezvoltarea turismului, în special de recreere şi 
de agrement (dar are şi valoare turistică peisagistică, estetică, ştiințifică, de odihnă). 
Vegetația, ca şi relieful şi hidrografia poate constitui un obiectiv turistic, chiar de sine- 
stătător, acest fapt însemnând că poate avea o influență puternică asupra turismului. 

Principalele trăsaturi ale vegetației sunt determinate de variația temperaturii, a 
umidității, a cantității de precipitații, precum şi de latitudine, longitudine şi altitudine. 
Pe tertoriul țării noastre se află limita fitogeografică de est a fagului. Variațiile locale 
mai accentuate ale regimului termic determină formarea unor unități vegetative cu 
caracter local sau azonal. 

Clima influențează vegetația prin temperatură şi precipitații în mod special, 
determinând durata medie a vegetației active şi bineînțeles perioada de vegetație, 
aceasta având un rol asupra potențialului turistic legat de vegetația României 
(compoziția floristică, fitocenotică). Temperatura generează dominanța unor specii 
(microterme, mezoterme, termofile), la fel şi cantitatea de precipitații. În concluzie, 
valențele turistice ale vegetației sunt determinate de o serie de parametri climatici 
(temperatură, cantitatea de precipitații, vânturi, durata de strălucire a soarelui). 

Dotările turistice şi influența condițiilor climatice asupra acestora  
Amenajările turistice din regiunea litorală 
Turismul e considerat, în primul rând, o formă de recreere, alături de alte activități 

şi formule de petrecere a timpului liber. România beneficiază de multiple şi variate 
frumuseți naturale şi valori cultural-istorice, care-i permit să ofere produse turistice de 
calitate şi atractivitate deosebită, competitive, în măsură să satisfacă exigențele tuturor  
categoriilor  de  vizitatori români şi străini.  

2 Mai se află situată între Vama Veche, la sud (7 km) şi oraşul Mangalia, la nord 
(5 km). 

Este stațiune balneoclimaterică estivală. Climatul este marin, moderat. 
Temperatura medie anuală este de peste 11º C. Verile sunt călduroase cu o temperatură 
medie a lunii iulie de 22ºC, iar iernile blânde cu o temperatură medie a lunii ianuarie de 
0,2ºC. Cantitatea medie anuală de precipitații este de sub 400 mm. În sezonul estival, 
durata medie de strălucire a soarelui este de 10-12 ore pe zi. Aerul este bogat în aerosoli 
salini. Bioclimatul este excitant-solicitant. 

La 2 Mai se ajunge numai pe cale rutieră. Un loc liniştit până acum cațiva ani, în 
prezent, stațiunea balneoclimaterică 2 Mai este o localitate aglomerată pe timpul verii, 
turiştii fiind atraşi de tarifele de cazare mici în comparație cu celelalte stațiuni de pe 
litoralul românesc. Cazarea se poate face în vile şi pensiuni, sau în cort, pe plajă, sau în 
curțile oamenilor. Plaja din 2 Mai este mărginită de digul portului Mangalia şi de o 
porțiune neamenajată de litoral care comunică cu plaja de la Vama Veche. Este o plajă, 
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în mare parte, neamenajată. Posibilitățile de distracție sunt reduse, iar cei care se 
cazează în 2 Mai îşi petrec serile, de regulă, în Vamă Veche sau în Mangalia. 

Limanu este o zonă necunoscută marii majorități a turiştilor. Aflată la circa 4 km 
de 2 Mai, pe malul Lacului Limanu (în imaginea alăturată), este un loc foarte liniştit şi 
discret, cu posibilități de cazare în vile şi case ale localnicilor, la cele mai mici prețuri 
de pe litoral. Chiar dacă localitatea Limanu nu dispune de plajă, distanța mică până la 
plaja din 2 Mai poate fi parcursă relativ uşor. 

Obiective turistice: Muzeul de artă, datând din 1960, rezervația forestieră Pădurea 
Hagieni, Peştera Limanu (rezervație speologică), Lacul Limanu (punct de atracție 
turistică, mai ales pentru turismul de sfârşit de săptămână, în sezonul estival, pentru 
constănțeni). 

Toate aceste dotări turistice (amenajările din cadrul stațiunilor) au fost amplasate 
în cea mai mare parte în regiuni cu un climat de adăpost, unde nu-şi fac simțită prezența 
vânturile puternice. 

Stațiunile din regiunile de deal şi podiş sunt amplasate de regulă în depresiuni 
intracolinare sau submontane care atenuează influența elementelor climatice extreme. 

Stațiunile din regiunile montane sunt amplasate de regulă tot în culoare 
depresionare sau în depresiuni, unde chiar dacă se produc frecvente inversiuni termice, 
apare climatul de adăpost oferit de munții înconjurători (frecvență mai mare a calmului 
atmosferic). 

Stațiunile turistice aflate la altitudini mai mari au urmărit menținerea unui 
număr mai mare de zile a stratului de zăpadă, favorabil sporturilor de iarnă (de exemplu 
Semenic – 1400 m, Straja – 1380 m, Păltiniş – 1450 m, Băişoara – 1200 – 1500 m). Cu 
cât altitudinea este mai mare, cu atât numărul mediu sezonier de zile cu strat de zăpadă 
este mai mare. De asemenea, în astfel de stațiuni turistice aerul este puternic ionizat şi 
ozonat. 

Stațiunile din regiunile de câmpie sau din regiunea litorală funcționează de 
regulă doar sezonier, vara, din cauza condițiilor climatice nefavorabile în sezonul 
hibernal (viteze mari ale vântului, nebulozitate ridicată, temperaturi scăzute, durată mică 
de strălucire a soarelui). Chiar şi dotările turistice din aceste regiuni sunt amenjate doar 
pentru sezonul estival. Nebulozitatea accentuată într-o stațiune din regiunea litorală, 
vara, împiedică desfăşurarea unor activități turistice în condiții optime, scăzând durata 
de strălucire a soarelui, element esențial pentru sezonul estival. Vara, temperaturile prea 
ridicate dau o stare de disconfort termic. Această stare de disconfort este atenuată pe 
țărmul Mării Negre de brizele marine, sau brizele de lac, în cazul Lacului Techirghiol, 
Limanu. Iarna, temperaturile scăzute sunt accentuate de vânturile puternice, ce-şi fac 
simțită prezența în acele regiuni ce nu au un climat de adăpost. În ansamblu, fiecare 
parametru climatic are rolul său pozitiv sau negativ asupra dotărilor turistice din fiecare 
stațiune. 

Amenajările turistice din zona montană  
Geoagiu Băi (județul Hunedoara) - stațiune turistică de interes național localizată 

în Carpații Occidentali, în Munții Apuseni, în depresiunea Geoagiu, la poalele Munților 
Metaliferi, în zona de contact a acestora cu Mureşul, la 350 metri altitudine. Datează de 
pe vremea stăpânirii romane. S-a numit întâi Germisara, iar apoi Thermae Dodone.  
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În 2000 localitatea Geoagiu devine oraş, dar stațiunea se află în satul Geoagiu-Băi. 
Este stațiune balneoclimaterică ce funcționează permanent. Climatul este moderat 
reconfortant, cu o temperatură medie anuală de 9ºC, cu veri placute (temperatura medie 
a lunii iulie este de 20º C) şi ierni blânde lipsite de geruri (temperatura medie a lunii 
ianuarie este de -2...-3ºC). Cantitatea medie anuală de precipitații este de 550 mm (cu 
averse în anotimpul estival). Stațiunea este protejată de vânturi. Este prezent foehnul 
care determină încălziri timpurii primăvara. 

Are numeroase izvoare cu ape minerale slab radioactive, carbogazoase, 
mezotermale (29 - 33º C), baze de tratament (instalații pentru băi calde cu apă minerală 
în vane şi în bazine, instalații pentru aplicații calde de nămol, instalații de electroterapie 
şi hidroterapie, buvete pentru cură internă cu ape minerale, bazine în aer liber cu solarii 
pentru aerohelioterapie, sală de gimnastică medicală şi masaj medical), ştrand în aer 
liber cu apă termală (30º C) folosit în sezonul estival. 

Dispune de hoteluri („Diana”, „Germisara”, acesta din urmă de patru stele) şi vile 
de diferite categorii. 

Obiective turistice: aşezarea romană de la Germisara, „drumul roman” din 
localitatea Geoagiu de Jos, castelul Apafi (în stil baroc, datând din secolul al XVII-lea), 
biserici vechi („Sf. Nicolae” – ortodoxă - secolul al XVI-lea, capela romanică din 
secolul al XIII-lea), Cheile Cibului, Biserica Densuş, Castelul Huniazilor, mănăstirea 
Prislop. 

Amenajările turistice din regiunile de deal şi câmpie 
Băile Govora din județul Vâlcea, stațiune turistică de interes național, situată în 

Subcarpații Getici, în depresiunea subcarpatică Govora, la 360 – 380 m altitudine. A 
fost menționat documentar pentru prima dată în anul 1488. A fost declarat oraş în anul 
1927. 

Climatul este continental-moderat, cu o temperatură medie anuală de 9ºC, 
temperatura medie a lunii iulie este de 19ºC, temperatura medie a lunii ianuarie este de  
-3ºC. Cantitatea medie anuală de precipitații este de 840 mm. Umiditatea medie relativă 
este de 70% în sezonul estival şi 80% în sezonul hibernal. 

Este stațiune balneoclimaterică ce funcționează permanent. Este dotată cu instalații 
de tratament şi sanatoriu. Are izvoare cu ape minerale cu concentrații şi compoziții 
chimice variate, fiind incluse în trei categorii: ape minerale clorurate-sodice, iodurate, 
bromurate concentrate, ape minerale clorurate-sodice, sulfuroase concentrate, ape 
minerale sulfuroase, slab bicarbonatate hipotone. 

Stațiunea dispune de instalații de tratament (instalații pentru băi calde cu apă 
minerală iodurată sau cu apă minerală sulfuroasă la vane, bazin cu apă minerală caldă 
pentru kinetoterapie, instalații pentru aplicații de nămol cald, instalații pentru aerosoli şi 
inhalații, instalații complexe pentru electroterapie, hidroterapie, sală de gimnastică  
medicală,   masaj  medical,  buvete pentru cură internă – Izvorul 30 Decembrie). 

Obiective turistice: mănăstirea Govora (secolul al XV-lea), mănăstirea Dintr-un 
Lemn (1634 - 1635), schitul Surpatele (secolul al XIII-lea), Pavilionul băilor, 
mănăstirea Horezu (1693), mănăstirea Arnota, mănăstirea Turnu, mănăstirea Stânişoara, 
mănăstirea Cornetu, Peştera Polovragi, Defileul Oltului Turnu Roşu-Cozia (47 km), 
Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni, parcul cu specii de plante specifice climatului 
mediteranean. 
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