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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 Iată un nou manual de meteorologie, de nivel universitar,  scris de un 
geograf. Dintr-un început, ne exprimăm speranţa că va sta cu onoare alături 
de celelalte prestigioase lucrări de acest tip. Aceasta pentru că, Domnul 
lector dr. Ovidiu-Marcel Murărescu este deja un nume în climatologia 
românească. Maturitatea ştiinţifică a autorului este deja probată prin această 
lucrare.   

Lucrarea de faţă este o sinteză a unor studii de specialitate din 
literatura străină şi românească, realizată pe parcursul unei perioade 
îndelungate, printr-o muncă asiduă şi plină de abnegaţie. Bineînţeles că, 
întregul nu este doar o înşiruire de materiale, ci alcătuirea poartă amprenta 
autorului. 
 Atmosfera, reprezintă geosfera în care are loc o multitudine de 
procese şi fenomene care influenţează viaţa şi activitatea societăţii umane şi 
care, de asemenea, îşi pune amprenta asupra celorlalte geosfere. Majoritatea 
problemelor globale ale omenirii îşi au sediul în atmosferă (schimbarea 
climatică, distrugerea stratului de ozon, poluarea atmosferei, ploile acide şi 
acidifierea mediului). Schimbarea climatică şi schimbările globale sunt cele 
mai important evenimente ale ultimelor decenii. Toate acestea dau naştere 
unei problematici specifice şi complexe, cu impact decisiv asupra celorlate 
componente ale mediului.  

Aspectele prezentate în lucrare sunt de natură a impune, în vederea 
demersurilor de cercetare şi cunoaştere metodologico-ştiinţifică în ceea ce 
priveşte domeniul meteorologiei şi domeniilor complementare, o serie de 
legităţi care pot ajuta la aprofundarea problematicilor privind geneza şi 
dezvoltarea şi transformarea acestora, cu scopul final al unei prognoze cât 
mai precise. 
 Lucrarea de faţă tinde să dea unele răspunsuri privind majoritatea 
cerinţelor ce ţin de rigoarea unei cercetări ştiinţifice de calitate sporită în 
domeniul amintit şi în cele adiacente, în măsura în care s-a şi dorit o expunere 
cât mai flexibilă a tematicii supuse analizei ştiinţifice. De aceea   s-a apelat şi 
la metode de tip explicativ-descriptiv, în ideea de a facilita o mai bună 
înţelegere a conexiunilor domeniului abordat cu cele ale fizicii, matematicii 
sau chimiei. Nu a fost un demers facil. În acest scop, autorul a consultat o 
bibliografie diversă, autohtonă şi internaţională (cu precădere anglo-saxonă şi 
franceză), cu numeroase referiri la abordări pertinente mai recente, bazate pe 
studii şi observaţii satelitare. Ştiind că scopul principal al meteorologiei este 
sinoptica, s-a insistat mai ales pe procesele dinamice şi sinoptică, în fond 
acestea sunt şi de interes major pentru societate şi publicul larg. 
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Lucrarea este realizată urmărind structura clasică, îndeobşte 
cunoscută în literatura de specialitate, deja recunoscută ca fiind de referinţă, 
având în vedere cunoscutele succesiuni ale genezei şi dezvoltării unor 
elemente meteorologice şi ale fenomenelor asociate acestora. Lucrarea este 
sintetică şi explicativă, cu numeroase tabele şi multe reprezentări grafice, 
pentru că, în forma în care este alcătuită, lucrarea este în primul rând, un 
curs. Sunt prezente şi consideraţii statistice, uneori cazuri punctuale, ale 
unor situaţii exemplificative, cu trimiteri directe la problematica tratată,  
asocieri la diversele teorii utilizate la elaborarea acestei lucrări. 
 Problematica practică de specialitate, cuprinzând aparatura aferentă 
observaţiilor meteorologice, metodologiile de măsurare şi prelucrare 
primară şi statistică a datelor meteorologice, nu sunt incluse în prezentul 
tratat (pentru că putem să-i spunem astfel), întrucât acestea fac obiectul de 
studiu al unui caiet de lucrări practice al disciplinei. 
 Prezenta lucrare este destinată studenţilor geografi din ciclurile de 
licenţă şi master, dar şi celor de la alte specializări, cum ar fi ecologia, 
biologia, ştiinţele agricole, silvice etc. Lucrarea este utilă şi specialiştilor din 
diferite domenii de geoştinţe, dar de interes şi pentru publicul larg, interesat 
în domeniu, cu precădere în perioada aceasta în care meteorologia a 
redevenit un subiect de maximă importanţă. 
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