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Cap. I. ELEMENTE INTRODUCTIVE 
 

Studiul „Clima Podişului Sucevei – fenomene de risc, implicaţii asupra 

dezvoltării durabile” este o lucrare structurată pe 5 capitole, cu peste 250 pagini, care 

conţin un bogat material analitic şi de sinteză (rezultat în urma consultării literaturii de 

specialitate, a peste 200 titluri bibliografice) şi un număr de peste 200 figuri (schiţe de 

hărţi, grafice) şi 150 de tabele, constituind rezultatul prelucrării datelor meteorologice 

existente pentru o perioadă acceptabilă de timp, respectiv 50 de ani (1961-2010). 

Studiul evidenţiază individualitatea climatică, inclusiv a hazardelor atmosferice şi a 

interconexiunilor sistemului natură – societate - dezvoltare, cu alte cuvinte, influenţa 

asupra dezvoltării durabile în Podişul Sucevei. 

Podişul Sucevei se încadrează în zona climatului temperat continental de tranziţie 

de la exteriorul arcului carpatic, în etajul climatic de dealuri şi podişuri cu altitudini 

medii şi mari, etaj încadrat la rândul său între etajul climatic montan din vest şi etajul 

climatic de dealuri joase şi câmpii din est (tranziţie de la climatul temperat oceanic 

specific vestului Europei la cel temperat continental ce devine tot mai excesiv pe măsură 

ce ne îndreptăm spre extremitatea estică a Europei, influenţele nordice, baltice, plasând 

acest podiş ca aparţinând extremităţii sud-estice a sectorului climatic scandinavo-baltic). 

Acest capitol conţin noţiuni generale referitoare la motivaţia temei, terminologia 

deosebită (hazarde, riscuri meteo-climatice), individualizarea geografică a Podişului 

Sucevei, istoricul cercetărilor, metodologia şi structura lucrării. 

Podişul Sucevei este aşezat în nord-estul ţării (fig. 1b), ocupând partea nord-vestică 

a Podişului Moldovei, căruia îi aparţine ca subunitate fizico-geografică. Este amplasat la 

intersecţia coordonatelor geografice de 47º30' latitudine N (deci, în plină zonă de climă 

temperată) şi 26º30' longitudine E (fig. 1a). 
a 

 

b 

 
Fig. 1. Aşezarea geografică a Podişului Sucevei: a. în Europa; b. în România 
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Cap. II. FACTORII CLIMATOGENI 

În acest capitol se analizează sintetic factorii genetici ai climei, hazardelor şi 

fenomenelor de risc meteo-climatic în aria studiată. 

Valorile medii anuale ale radiaţiei solare (mai ales globale) înregistrează o 

remarcabilă constanţă în timp dar şi spaţiu, cu creşteri uşoare pe latitudine, clasa 

predominantă fiind cuprinsă între 110-115kcal/cm
2
/an (fig. 2).  

Valorile medii cresc de la <19 kcal/cm
2
 până la peste 28kcal/cm

2
 în semestrul rece 

(fig. 3a) şi de la sub 82,5 la peste 85,0 kcal/cm
2
 în cel cald (fig. 3b), în general de la 

nord-vest la sud-vest. 

La sfârşitul toamnei şi începutul iernii, 

radiaţia reflectată are pe întregul teritoriu cele 

mai reduse valori (<0,10cal/cm
2
/min). Datorită 

stratului de zăpadă, în timpul iernii, fluxul 

acesteia creşte până la peste 0,20 cal/cm
2
/min, 

în nord-estul ţării. 

Vara, radiaţia globală deţine aproape 

jumătate din cea anuală, iar iarna, are cel mai 

redus procent, deoarece este şi perioada cu cea 

mai scurtă zi din an, având în vedere unghiul de 

incidenţă al razelor solare cu suprafaţa terestră. 

Dintre anotimpurile de tranziţie, primăvara 

deţine ce mai mare cantitate de energie solară 

primită. 

Variaţia anuală a sumelor medii lunare ale 

radiaţiei absorbite (kcal/cm
2
) în funcţie de 

latitudine înregistrează în mod firesc cele mai 

reduse valori în decembrie, când ating 2-3kcal/cm
2
. 

Valorile 

radiaţiei directe 

primite de 

unitatea de 

suprafaţă dispusă 

perpendicular pe 

razele solare 

incidente şi cele 

ale radiaţiei 

difuze scot în 

evidenţă faptul că 

întreaga suprafaţă 

a Podişului 

Sucevei 

beneficiază de un 

important 

potenţial energetic solar, slab valorificat până în prezent. 

Factorii dinamici îşi pun amprenta asupra stărilor de vreme, aceştia fiind principalii 

 
Fig. 2. Repartiţia sumelor medii anuale ale 

radiaţiei globale din Podişul Sucevei  

(1961-2010) 

 

 

 

 
Fig. 3. Repartiţia sumelor medii ale radiaţiei globale în semestrul rece (a) 

şi cald (b) deasupra Podişului Sucevei - (1961-2010) 



 
 

- - 7 - 

responsabili de producerea perturbaţiilor din „ciclicitatea diurnă şi anuală a diferitor 

elemente şi fenomene” (Clima României, 2008), inclusiv a hazardelor meteorologice, 

extinzând nuanţele climatice în funcţie de tipul maselor de aer care traversează arealul în 

studiu. 

Dacă factorii radiativi şi geografici determină coordonatele de ansamblu ale climei, 

deoarece acţiunea lor rămâne aproximativ constantă în timp (cu excepţia celor 4 

anotimpuri) şi spaţiu, cei dinamici aduc modificări substanţiale în starea timpului de la 

un moment la altul. 

Diferitele aspecte ale vremii sunt determinate de poziţia pe care centri barici o 

ocupă în raport cu Podişul Sucevei (fig. 4). Dacă dorsalele celor doi anticicloni sunt 

situate la nord de ţara noastră, ele provoacă advecţia de aer rece din nord şi nord-est; 

dacă sunt situate la sud, teritoriul României este invadat de aer cald şi umed dinspre sud 

şi sud-vest. 
 

 
Fig. 4. Centrii barici de acţiune atmosferică din Europa: M1: nov-ian, iun-iul; M2: oct-apr; M3: mai-

sept;D1: oct-dec, mar-iul; D2: nov-mai; D3: iun-aug  (prelucrare după I. Stăncescu, 1983) 

 

Factorii geografici. Poziţia matematică pe glob şi geografică în cadrul Europei şi a 

României îşi lasă amprenta asupra manifestărilor contradictorii adeseori a factorilor 

radiativi şi mai ales a celor dinamici. La acestea se adaugă varietatea reliefului 

(altitudinală – fig. 5, de orientare, expoziţie, fragmentare etc.), a hidrografiei, a 

învelişului bio-pedo-geografic, umanizarea intensă, profilul agrar-industrial al economiei 
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etc. care conduc la o fragmentare accentuată a fondului funciar şi, în consecinţă la o 

mozaicare a caracteristicilor suprafeţei active. Apar astfel particularităţi topoclimatice şi 

microclimatice locale. 

Dispunerea latitudinală şi 

amplasarea acestui areal între 

unităţi morfologice total diferite pe 

longitudine (munte – câmpie), 

determină diferenţieri relativ 

importante între nordul şi sudul, 

estul şi vestul acestuia. Întinderea 

latitudinală, deşi modestă, 

determină diferenţierea valorilor 

unghiurilor de incidenţă sub care 

cad razele solare între sudul şi 

nordul arealului de studiu. Astfel, la 

solstiţiul de iarnă valoarea 

unghiului de incidenţă variază între 

18º33’ la Dersca şi 19º40’ la 

Roman, iar la cel de vară între 

65º27’ şi 66º34’, în dreptul 

aceloraşi localităţi. Consecinţa 

diferenţei de peste 1º a unghiurilor 

de incidenţă între nord şi sud se 

reflectă în durata mai mică a zilelor 

de vară şi mai mare a nopţilor de 

iarnă în nord, având ca urmare 

reducerea duratei de strălucire a 

Soarelui, a radiaţiei solare, a 

temperaturii spre nord. Precipitaţiile atmosferice, element de mare importanţă climatică, 

cresc în general pe direcţia nord, dar şi vest, însă diferenţierile spaţiale şi variabilitatea 

acestora sunt mult influenţate de factorii geografici locali şi cei dinamici. Astfel 

influenţele scandinavo-baltice au o frecvenţă mai mare asupra nordului Podişului 

Sucevei, lăsând locul treptat şi celor sudice sau estice. 

Influenţa dispunerii longitudinale asupra climei este mai redusă, diferenţa de oră 

locală între extremităţile estică şi vestică de câteva minute reflectându-se numai în 

diferenţa de răsărire a Soarelui, determinând un mic avans temporal al proceselor de 

încălzire a solului şi a aerului în est. Aşezarea şi dispunerea formelor de relief vecine 

Podişului Sucevei (întâmplător longitudinal) au o însemnătate mai mare din punct de 

vedere climatic, influenţând prin urmare factorii dinamici ai climei). Astfel lanţul 

Carpaţilor Orientali de la vest constituie o adevărată barieră climatică în faţa maselor de 

aer vestice, pe când larga deschidere spre nord mai ales, dar şi est permite o pătrundere 

mult mai uşoară a influenţelor scandinavo-baltice, inclusiv a celor continentale euro-

asiatice. Datorită predominării circulaţiei nord-vestice şi dispunerii treptelor de relief, 

deşi reduse ca amploare, apar efecte ale föehnizării la coborârea aerului de pe pantele 

estice ale Carpaţilor Orientali spre culoarul văilor Moldovei şi Siretului şi de pe cele ale 

 
Fig. 5. Harta hipsometrică a 

Podişului Sucevei 



 
 

- - 9 - 

Dealurilor Siretului spre Câmpia Moldovei. Acestea determină creşterea temperaturii 

aerului şi solului de la vest spre est şi scăderea generală a cantităţilor de precipitaţii pe 

aceeaşi direcţie, respectiv creşterea frecvenţei şi duratei medii a intervalelor secetoase. 

Modificarea pluvio-termică generală de la nord-vest spre sud-est influenţează şi celelalte 

elemente climatice precum nebulozitatea, umezeala relativă, durata de strălucire a 

Soarelui, vânturile etc. şi o dată cu acestea fenomenele şi hazardele meteo-climatice.  

Caracteristicile suprafeţei 

active din Podişul Sucevei se 

impun mai ales local, prin 

generarea topoclimatelor complexe 

şi elementare, analizate în capitolul 

al IV-lea.  

Trăsăturile generale climatice 

sunt influenţate şi de către 

suprafaţa activă a unor regiuni 

aflate la distanţă mare, cum ar fi 

repartiţia pe o arie cu diametrul de 

mii de kilometri, a uscatului şi a 

marilor suprafeţe acvatice şi de 

către relieful major din această 

arie, mai ales a celui aşezat pe 

direcţia circulaţiilor frecvente. 

Diferenţierile topoclimatice 

majore sunt produse de relieful 

local, mai ales prin altitudine, 

configuraţie şi expoziţie dar şi de 

vegetaţie (fig. 6) sau de intervenţia 

antropică masivă în modificarea 

permanentă a suprafeţei active 

(mai ales în cadrul aşezărilor 

urbane, rurale mai mari şi a 

schimbării permanente a structurii şi rotaţiei culturilor agricole.  
 
 

 
Fig. 6. Vegetaţia Podişului Sucevei 

(după Atlasul României, 1985) 
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Cap. III. ELEMENTELE ŞI HAZARDELE METEO-CLIMATICE 
 

Acest capitol, cel mai consistent, ca întindere şi importanţă, analizează regimul şi 

distribuţia spaţio-temporală a elementelor climatice, fenomenelor meteorologice 

deosebite şi hazardele aferente acestora, fiecare cu riscurile specifice.  

Valorile medii şi extreme ale 

parametrilor meteo-climatici şi a 

hazardelor acestora reprezintă 

corolarul acţiunii factorilor 

climatogeni, care evidenţiază faptul 

că Podişul Sucevei constituie o 

subunitate climatică distinctă în 

cadrul Podişului Moldovei, cu 

diferenţieri locale relativ modeste dar 

sesizabile (contribuind la 

individualizarea topo-climatelor 

complexe, datorită celorlalte 

componente geografice, în special 

fizice). 

Din analiza datelor cuprinse în 

perioada 1961-2010, se constată că 

temperaturile medii anuale  (fig. 7, 8, 

9) ale suprafeţei solului şi aerului au 

o repartiţia geografică relativ 

ordonată, cu valorile cele mai mari în 

sud şi sud-est, iar cele mai mici, în 

nord-vest (fapt ce se repetă şi pe 

diverse entităţi temporare mai reduse, semestre, anotimpuri, luni, zile). 

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului analizată pe perioada 1961-2010 

înregistrează creşteri uşoare cu circa 0,3°-0,6°C, tendinţele de creştere fiind mult mai 

mari în semestrul rece, anotimpul de iarnă şi luna ianuarie. 
 

 
Fig. 8. Temperaturile medii anuale cele mai mici, cele mai mari şi multianuale 

ale suprafeţei solului în Podişul Sucevei (1961-2010) 
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Fig.  7. Harta repartiţiei teritoriale a mediilor termice 

anuale ale aerului în Podişul Sucevei (1961-2010) 
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Fig. 9. Corelaţia temperaturii  medii multianuale ale aerului  şi solului cu altitudinea punctelor de 

măsurare în Podişul Sucevei (1961-2010) 
 

Referitor la evoluţia termică pe termen lung se constată o uşoară creştere a mediilor 

intervalului de referinţă 1961-2010, cu circa 0,2°C-0,3°C faţă de cele calculate pentru 

intervalul 1956-1975, menţionate de Gh. Slavic (1977), care caracterizează temperatura 

aerului ca având o valoare medie anuală moderată (fig. 10, 11). 
 

 
Fig. 10. Evoluţia şi variabilitatea temperaturilor medii anuale ale aerului (1961-2010) în Podişul Sucevei 

 

 
Fig. 11. Evoluţia abaterilor termice medii anuale ale aerului la Suceava (1961-2010) 
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De altfel, la toate 

staţiile situate în Podişul 

Sucevei, mediile 

termice ale intervalelor 

de câte 10 ani din 

perioada 1961-2010 au 

crescut aproape constant 

(fig. 12), cu valori 

cuprinse între 1,0ºC la 

Roman şi 1,2ºC la 

Rădăuţi. Încălzirea 

generală din ultimul 

secol apare destul de 

pregnantă, prin compararea valorilor medii anuale ale perioadelor 1956-1975 sau chiar 

1986-2010 cu cele ale ultimilor ani, constatându-se o creştere cu 0,7-0,8ºC (Fălticeni) 

sau 0,8-0,9ºC la celelalte staţii meteorologice. 

Analizând temperaturile medii anuale cele mai mari sau cele mai mici în perioada 

1961-2009 la staţiile meteorologice amplasate în Podişul Sucevei, observăm o 

variabilitate termică deosebită a suprafeţei solului şi aerului. 

Variaţiile neperiodice, destul de ample, mai ales cele extreme ale temperaturii 

aerului şi solului (datorate mai ales proceselor advective, deci circulaţiei generale a 

atmosferei, fără a minimaliza rolul factorilor radiativi, geografici) sunt cele care impun 

hazardele termice. Dintre acestea, mai resimţite în Podişul Sucevei sunt cele specifice 

anotimpurilor rece şi de tranziţie (valurile de frig, îngheţul, inversiunile termice etc.). 

b. Regimul anual al temperaturii aerului 

Mediile termice ale aerului în semestrul cald al anului sunt de cca. 15 ori mai 

mari decât în cel rece, în ambele cazuri temperaturile medii crescând uşor în Podişul 

Sucevei de la NV spre SE şi de la altitudinile mai mari spre cele mai mici (fig. 13, 14), 

caracteristică ce se menţine şi pentru entităţile temporare mai reduse, respectiv pentru 

anotimpuri, luni sau chiar zile. Creşterea lor generală spre sud şi est este întreruptă în 

arealele mai înalte dar reduse ca suprafaţă (în care temperaturile medii scad) şi mai 

accentuată în cele joase (culoarelor Sucevei, Siretului şi Moldovei).  
 

 

 

 
Fig. 12. Evoluţia valorilor termice medii ale aerului în Podişul 

Sucevei pe intervale de câte 10 ani (1961-2010) 
 

 
Fig. 13. Medii termice semestriale ale aerului în Podişul Sucevei (1961-2010) 
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a 

 

b 

 
Fig. 14. Repartiţia temperaturilor medii semestriale (a-cald, b-rece) ale aerului în Podişul Sucevei 

(1961-2010) 
 

 
Fig. 15. Mediile termice anotimpuale ale aerului (1961-2010) înregistrate în Podişul Sucevei 

 

 
Fig. 16. Evoluţia temperaturilor medii în anotimpurile de tranziţie (a - primăvara, b – toamna) 

în Podişul Sucevei (1961-2010) 
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Fig. 17. Oscilaţiile termice medii lunare comparative din ianuarie şi iulie în Podişul Sucevei (1961-2010) 

 

Variabilitatea termică deosebită a suprafeţei solului şi aerului în perioada 1961-

2010 creşte o dată cu scurtarea intervalului de referinţă (de la an, semestru, anotimp, 

lună, zi), iar tendinţele liniare sunt de creştere (fig. 10, 11, 17) pentru majoritatea 

acestora (înscriindu-se astfel în tendinţa generală a încălzirii globale actuale), cu excepţia 

toamnelor (fig. 16) şi a lunii octombrie. 
 

 
Fig. 18. Termoizopletele la Staţia meteorologică Suceava (1961-2010) 

 

 
Fig. 19. Numărul mediu anual de zile cu temperaturi medii cuprinse între intervale caracteristice  

la staţiile meteorologice din Podişul Sucevei (1961-2010) 
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3.1.3. Hazardele termice 

Hazardele termice reprezintă, pentru om, societate în general, fenomene meteo-

climatice periculoase legate de manifestarea extremelor negative (hazarde termice de 

iarnă) sau pozitive (hazarde termice de vară), din aer şi de pe sol. 

a. Hazardele termice din perioada rece a anului 

Valorile termice 

extreme concrete, de la 

care se poate vorbi de 

hazard, sunt dependente 

de mai mulţi factori: 

perioada de manifestare 

(de exemplu apariţia 

îngheţului, deci a 

valorilor termice 

negative de timpuriu, în lunile de toamnă sau târziu în lunile de primăvară (tab. 1), 

constituie un hazard, care poate determina distrugerea plantelor sau culturilor aflate în 

vegetaţie); locul concret de manifestare (latitudine, altitudine, depresiune, deal, munte); 

intensitatea şi durata fenomenului.  

Acestea sunt reprezentate de valurile de frig şi singularităţile termice negative, 

inversiunile termice (cu toate consecinţele ce decurg din acestea), nopţile geroase, zilele 

de iarnă şi cu îngheţ în aer (fig. 20) şi la sol, toate cu tendinţe de scădere.  
 

 
Fig. 20. Variabilitatea multianuală a numărului de zile cu îngheţ în aer şi tendinţele sale din semestrele 

reci la  staţiile meteorologice din Podişul Sucevei (1961-2010) 
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decembrie 1996), sau chiar mai coborâtă, de -35,0ºC la Roman /14.01.1983 (prin 

comparaţie, minima absolută din România atingând valoarea de -38,6ºC/25.01.1942 la 

Bod). Analizând valorile termice extreme reiese o mare variabilitate în evoluţia de la an 

la an a acestora (fig. 21, fig. 22), cu date producere de cele mai multe ori diferite pentru 

staţiile meteorologice din Podişul Sucevei.  
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Tab. 1. Datele şi duratele medii şi extreme 

ale îngheţului la sol din Podişul Sucevei (1961-2010) 

Staţia 

meteo 

Primul îngheţ Ultimul îngheţ Durata posibilă 

Cel mai 

timpuriu 
Mediu 

Cel mai 

târziu 

Cel mai 

timpuriu 
Mediu 

Cel mai 

târziu 
Max. Med. Min. 

Rădăuţi 9.09.1991 25.09 5.11.2007 25.03.2008 27.04 26.05.1969 259 244 140 

Suceava 9.09.1991 2.10 5.11.2007 29.03.1989 21.04 26.05.1969 259 231 144 

Fălticeni 9.09.1991 5.10 5.11.2007 24.03.2008 13.04 9.05.1987 242 220 139 

Cotnari 19.09.1973 16.10 5.11.2007 11.03.1978 12.04 14.05.1980 237 208 126 

Roman 9.09.1991 7.10 6.11.2007 24.03.2008 13.04 26.05.1969 259 218 138 
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Fig. 21. Variabilitatea multianuală a temperaturilor minime absolute de la staţiile meteorologice 

din Podişul Sucevei (1961-2010) 
 

b. Hazardele termice din perioada caldă a anului 

Hazardele termice din sezonul cald sunt reprezentate de valurile de căldură şi 

singularităţile termice pozitive, zilele de vară şi tropicale, nopţile tropicale. 

Hazardele termice de vară pot determina şi apariţia unor hazarde asociate, ca ploi 

torenţiale, furtuni cu grindină etc., dependente de intensitatea convecţiei, cu impact 

deosebit asupra mediului şi societăţii umane. Aportul de aer cald tropical pe seama 

advecţiilor continentale determină în primul rând valurile de căldură, încălzirile masive, 

care asociate convecţiei termice descendente pe fondul unui timp predominant 

anticiclonic, generează uneori secete episodice (de primăvară, vară şi toamnă). În 

schimb, aportul de aer cald tropical maritim în perioada caldă a anului, pe seama 

advecţiilor oceanice sau mediteraneene, poate genera ploi bogate şi exces de umiditate.  

Practic regimul termic excedentar al aerului, alături de umezeală şi precipitaţii, nu 

influenţează numai vegetaţia, respectiv agricultura şi sănătatea omului, ci determină 

chiar modificări ale peisajului natural dintr-un anumit areal geografic.  

Maxima termică absolută din Podişul Sucevei a fost de 38,6°C, la Suceava / 17 

august 1952, în acelaşi timp cu maxima absolută de la Roman (38,2ºC). 
 

 
Fig. 22. Evoluţia, variabilitatea şi tendinţele liniare ale maximelor termice absolute anuale din aer, 

la staţiile meteorologice din Podişul Sucevei (1961-2010) 
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3.2. PRESIUNEA ATMOSFERICĂ, VÂNTUL ŞI HAZARDELE ASOCIATE 
 

În subcapitolele 3.2, 3.3 şi 3.4 sunt analizate pe rând presiunea atmosferică, 

vânturile, umiditatea şi nebulozitatea aerului, durata de strălucire a Soarelui. Toate aceste 

elemente au fost analizate pe entităţi temporare (multianuale pentru perioada 1961-2010, 

anuale, semestriale, anotimpuale, lunare, diurne), iar la final, inclusiv o parte din 

hazardele induse de acestea. Astfel, creşterea sau scăderea rapidă a presiunii determină 

grave perturbări atât în funcţionarea metabolismului vieţuitoarelor, inclusiv organismului 

uman, cât şi indirect, prin declanşarea altor fenomene atmosferice extreme (furtuni, 

vijelii, tornade, oraje, viscole, grindină etc.). Umezeala maximă din atmosferă determină 

fenomenul de ceaţă, care are un impact negativ asupra transporturilor rutiere sau aeriene 

şi amplifică starea de disconfort al organismului uman, în special al suferinzilor de astm 

bronşic. 
 

3.2.1. Presiunea atmosferică 

Variaţiile presiunii atmosferice în timp şi spaţiu, influenţate de încălzirea inegală a 

suprafeţei active, contribuie la apariţia centrilor barici, care reprezintă la rândul lor 

motorul deplasărilor maselor de aer dintr-o regiune în alta în tendinţa permanentă de 

uniformizare. 
 

a. Mediile anuale ale presiunii atmosferice 

Presiunea medie anuală în Podişul Sucevei este de 981,7mb (1961-2010), crescând 

în general pe direcţia nord-vest - sud-est, în acelaşi timp cu scăderea treptată a altitudinii, 

de la 970,7mb la Rădăuţi (389m) la 990,8mb la Roman (216m). Cu toate că variaţia 

spaţială a presiunii atmosferice pare a fi mai redusă faţă de alte elemente climatice, este 

suficientă pentru dinamica maselor de aer, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. 

Variaţia de la an la an a presiunii medii în cei 50 de ani este mult mai amplă, 

mediile anuale fiind cuprinse între 968,6mb (1966 şi 1970, Rădăuţi) şi 993,4mb (1964, 

Roman), cu o amplitudine medie anuală de 24,7mb. Mersul valoric al acestui important 

parametru climatic, prezintă un evident paralelism la staţiile meteorologice din Podişul 

Sucevei (fig. 23), ceea ce demonstrează omogenitatea acestui areal din punct de vedere 

baric – sinoptic. Totodată, tendinţele greu descifrabile ne indică totuşi uşoare creşteri la 

Rădăuţi şi Fălticeni sau scăderi la Suceava şi Roman. 

 
 

 
Fig. 23. Evoluţia, variabilitatea şi tendinţele mediilor anuale ale presiunii atmosferice 

în Podişul Sucevei (1961-2010) 
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b. Regimul anual al presiunii atmosferice 

 Regimul anual al presiunii atmosferice a fost analizat pe entităţi temporale diverse 

(semestre, anotimpuri, luni, zile şi ore) în perioada 1961-2010. În semestrul rece, 

presiunea medie creşte de la 971,5mb la Rădăuţi la 992,3mb la Roman (fig. 67) iar în cel 

cald creşte în acelaşi sens, de la 969,8mb la 989,1mb. Media semestrului rece este cu 

2,9mb mai mare decât cea a semestrului cald (1,8mb la Rădăuţi). 
 

 
Fig. 24. Valorile medii semestriale ale presiunii atmosferice din Podişul Sucevei (1961-2010) 
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(978,6mb), când nu mai există strat de zăpadă, temperaturile cresc mult, convecţia 

termică se reactivează cu intensitate. 

Regimul multianual al presiunii atmosferice diurne, cu cele două maxime şi cele 

două minime, este bine conturat şi de evoluţia mediilor barice de la staţiile analizate. În 

cursul unei zile se conturează două maxime diurne, una principală între orele 8
00

–12
00

, 

când presiunea atinge valorile maxime cuprinse între 971,1mb (Rădăuţi) şi 991,2mb 

(Roman) şi una secundară, cuprinsă între orele 20
00

-24
00

. De asemenea, s-au conturat şi 

două minime barice diurne, una principală între orele 14
00

–18
00

, când presiunea coboară 

la valorile minime (între 990,1mb la Rădăuţi şi 990,2mb la Roman) şi una secundară 

între orele 4
00

–5
00

, dimineaţa.  

Presiunea atmosferică a variat în cei 50 de ani între extremele barice absolute, 

minima de 930,4mb (3.12.1976, la Rădăuţi, tab. 52a) şi maxima de 1025,9mb 

(24.12.1963, la Roman, tab. 52b), din care rezultă o amplitudine absolută multianuală de 

95,5mb. Prin urmare, presiunea în spaţiul studiat se poate ridica la valorile înalte ale 

formaţiunilor barice anticiclonice puternice, dar poate coborî şi la valori joase specifice 

formaţiunilor barice ciclonice adânci, însă pe spaţii restrânse şi intervale scurte de timp. 

 
3.2.2. Vântul 

Vântul, vectorul mişcării maselor de aer reci şi calde, umede şi uscate, cu toate 

caracteristicile lor, are un important rol în frontogeneză, contribuind la redistribuirea 

proprietăţilor fizice ale maselor de aer de la suprafaţa terestră şi în atmosfera joasă, locul 

unde se concentrează viaţa în general. Este elementul meteorologic cu cea mai mare 

dinamică, cu un rol important la echilibrarea contrastului atmosferic apărut ca urmare 

diferenţelor de încălzire a suprafeţei active, cu tendinţe de uniformizare continuă a 

diferenţelor dintre masele de aer aflate în mişcare. 

Vitezele mari intensifică evapotranspiraţia, iar calmul atmosferic permite încălziri 

inegale şi acumulări de vapori, în funcţie de caracteristicile locale ale suprafeţei terestre, 

înlesnind, prin temperaturi şi umidităţi ridicate, formarea celulelor convective şi 

generatoare de precipitaţii sub formă de averse, bogate cantitativ. Vântul este important 

în polenizarea plantelor (în special a culturilor agricole) şi producerea de energie 

mecanică şi electrică (energia eoliană, care este o importantă sursă neconvenţională, 

practic inepuizabilă şi nepoluantă), contribuie foarte mult la reaşezarea stratului proaspăt 

de zăpadă pe sol, prin fenomenele de viscolire, urmate de înzăpeziri, caz în care devine 

hazard meteo-climatic, afectând transporturile rutiere, feroviare, aeriene sau cu efecte 

mecanice de distrugere, deosebit de periculoase atât iarna cât şi vara (în cazul furtunilor 

ciclonale).  

a. Mediile anuale ale frecvenţei, vitezei vântului şi a calmului 

Frecvenţa medie anuală a vântului este dominantă pe direcţiile de NV şi SE la toate 

staţiile meteorologice din arealul Podişului Sucevei. 

Datele multianuale demonstrează predominarea vânturilor dinspre nord-vest, mai 

ales în prima parte a anului, urmate de cele dinspre sud-est, în perioada de vară-toamnă. 

Frecvenţa mare a acestor vânturi este favorizată şi de orientarea predominantă a văilor 

din regiune. 

Vânturile de nord-vest deţin frecvenţe de peste 20% (în medie de 24,7%): 26,5% la 

Rădăuţi, 27,1% la Suceava, 23,3% la Fălticeni, 32,5% la Cotnari. Ele sunt dominante 
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datorită predominării circulaţiei vestice la latitudinea României şi orientării văilor 

aproximativ NV-SE.  

Vânturile de sud-est, cu o medie anuală de 10,1%, sunt complementare primelor, 

aduc mai puţine precipitaţii comparativ cu cele de nord-vest şi deţin frecvenţe de 14,4% 

la Fălticeni, 13,5% la Rădăuţi şi 10,3% la Suceava.  

Celelalte vânturi au frecvenţe mai reduse.  

Din analiza rozele anuale (fig. 26) se observă o alungire pe direcţiile predominante 

(NV-SE) şi o efilare (comprimare) perpendiculară pe acestea, cu unele abateri de la 

această regulă, caracteristice fiecărei staţii în parte. 

Calmul mediu anual. Media multianuală a calmului pe ansamblul Podişului 

Sucevei este destul de ridicată, de cca. 31% din timpul unui an (30,5%). Calmul are o 

frecvenţă medie multianuală mai mare decât vânturile predominante de nord-vest. 

La staţiile analizate, calmul depăşeşte media generală a podişului la Roman (38%), 

Suceava (34,8%) şi Rădăuţi (32%) şi este mai redusă decât aceasta la Fălticeni (27,1%) 

şi Cotnari (20,6%). 

 

  
Fig. 26. Frecvenţele pe direcţii şi roza anuală a vânturilor la Suceava (1961-2010) 

 
Viteza medie anuală a vântului creşte în general o dată cu altitudinea (fig. 75). 

Vitezele medii cele mai mari le deţin vânturile de nord-vest, cu o medie pe podiş de 

4,7m/s (fiind cuprinse între 3,9m/s la Fălticeni şi 5,3m/s la Cotnari). 

Vânturile de nord au medii cuprinse între 3,4ms la Rădăuţi) şi 4,7m/s la Cotnari (cu 

o medie pe întregul podiş de 4,0m/s), iar cele de sud-est, între 3,4 la Fălticeni şi 4,6m/s la 

Suceava (cu o medie 3,9m/s). 

Vânturile de sud deţin viteze medii mari la Cotnari (4,0m/s). Vânturile de est şi de 

nord-est  au cele mai mici viteze medii anuale (2,7m/s, respectiv 2,8m/s; tab. 54, fig. 76).  

Faptul că vitezele maxime se înregistrează pe direcţiile predominante iar cele 

minime pe cele cu frecvenţa cea mai redusă demonstrează faptul că între cele două 

elemente eolice există o relaţie direct proporţională 
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b. Regimul anual al frecvenţei, calmului şi vitezei vântului 

În semestrul rece frecvenţa vânturilor din Podişul Sucevei se aseamănă cu cea 

anuală, ca pondere dar cu alte valori. 

Vânturile de nord-vest au o frecvenţă medie de 21,8%, fiind cuprinse între 20,9 la 

Fălticeni şi 24% la Suceava; la Roman aceste vânturi deţin locul al 3-lea şi viteza cea 

mai mare, cu o medie de 5,0m/s, fiind cuprinsă între 4,1m/s la Fălticeni şi 5,3m/s la 

Rădăuţi. Vânturile de sud-est deţin locul al 2-lea, cu o medie de 11,1% şi au frecvenţe 

mai ridicate în nord, la Fălticeni (16,2%), Rădăuţi (16,1%) şi Suceava (10,8%). La 

Roman şi Cotnari aceste vânturi deţin frecvenţe mai reduse, ocupând locurile 4 (6,6%) şi 

5 (5,7%). Vânturile de sud-est sunt pe locul al 3-lea ca viteză medie (3,7m/s), al 2-lea la 

Rădăuţi şi Suceava, al 3-lea la Roman (3,6m/s), al 4-lea la Fălticeni şi al 6-lea la Cotnari. 

Repartiţia lunară a caracteristicilor vântului este în general asemănătoare 

anotimpurilor din care fac parte (ianuarie - iarnă, aprilie - primăvară, iulie - vară şi 

octombrie – toamnă). Astfel direcţiile predominante rămân cele din nord-vest şi sud-est 

la majoritatea staţiilor (Rădăuţi, Suceava, Fălticeni şi Cotnari) şi cele din nord sau sud în 

extremitatea sudică a Podişului (Roman). De asemenea şi vitezele medii cele mai mari se 

păstrează pe direcţiile predominante, iar calmul deţine ponderea maximă la Roman şi 

minimă la Cotnari. În fiecare caz concret, evoluţia ponderii procentuale a fiecărei direcţii 

în cadrul rozei vântului la fiecare staţie, lună de lună, cu valori medii din intervalul 

1961-2010, apar mici diferenţieri, care nu schimbă însă aspectele generale evidenţiate 

până în prezent. 

Din analiza datelor rezultă predominarea clară a vânturilor de nord-vest la staţiile 

meteorologice din Podişul Sucevei (cu excepţia de la Roman, unde nu mai avem o 

singură direcţie predominantă ci mai multe, cu diferenţe procentuale relativ reduse între 

ele: nord, sud şi nord-vest), fapt ce se datorează aceleiaşi canalizări din lungul 

Culoarului Siretului. La Fălticeni şi, mai ales la Cotnari vânturile nordice depăşesc în 

majoritatea lunilor anului frecvenţa de 10%, iar uneori devin dominante la Roman (în 

februarie-mai şi septembrie). În octombrie, noiembrie şi decembrie vânturile din sud 

sunt dominante la Roman. Vânturile din direcţia sud-vest se manifestă mai frecvent la 

Suceava şi Cotnari, în ianuarie. 

Vitezele medii lunare maxime sunt deţinute tot de vânturile de nord-vest, cu 5,8m/s 

la Rădăuţi şi Cotnari (ianuarie), 5,7m/s la Cotnari (februarie şi martie), 5,6m/s la 

Suceava (ianuarie), Rădăuţi (februarie) şi Cotnari (decembrie), urmate de cele de sud-est, 

cu 5,6m/s la Suceava (aprilie) şi apoi de nord, cu 5,3% la Cotnari (ianuarie şi februarie). 

Datorită predominării vânturilor de nord-vest şi sud-est rozele lunare sunt alungite 

pe această direcţie şi mult efilate pe direcţia perpendiculară, cu excepţia celor de la 

Roman. 

Lunile cu viteza medie a vânturilor cea mai mare sunt cele de iarnă, mai ianuarie, 

decembrie şi februarie şi de primăvară, în aprilie, martie şi mai.  

Valori medii lunare ridicate ale vitezei vânturilor se înregistrează şi din nord, în 

special la staţiile din jumătatea sud-estică a Podişului Sucevei, la Cotnari (5,3m/s în 

ianuarie şi februarie) şi la Roman (5,0m/s în februarie şi martie). 

Urmare a vitezelor mai mari ce coincid pe frecvenţele principale, rozele vântului 

sunt alungite pe direcţia NV-SE şi îngustate perpendicular pe aceasta, respectiv NE-SV, 

fapt vizibil la rozele vânturilor de la Suceava pentru toate lunile anului (fig. 27). 
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Fig. 27. Rozele lunare ale frecvenţelor şi vitezelor medii lunare ale vântului la 

Suceava (1961-2010) 
 

Calmul atmosferic deţine cele mai reduse valori medii primăvara iar cele mai mari 

toamna, cu o frecvenţă minimă de 16,9% la Cotnari în luna aprilie şi una maximă de 

45,5%) la Roman în luna septembrie (când vântul se manifestă cel mai puţin timp). În 

analiza de până acum, vitezele vântului pe direcţiile principale sunt valori medii 

multianuale, dar în realitate, la fiecare staţie în parte, în perioada analizată (1961-2010), 

valorile lunare au variat foarte mult, depăşind uneori 10m/s (aspecte care ţin de 

hazardele eoliene). 

Regimul multianual al vitezei vântului este marcat cu mare acurateţe în evoluţia sa 

contradictorie, de la zile cu calm (aproape fără mişcări ale aerului) la zile cu vânt mediu 
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de 5-7m/s, cu amplitudini diurne şi interdiurne importante.  

Maximul mediilor zilnice ale vitezei vântului se produce la sfârşitul lunii ianuarie, 

fiind bine marcat de evoluţia curbelor valorice diurne, a căror mers anual (indiferent de 

direcţia vântului) evidenţiază valori mai ridicate (de peste 5m/s) în primele şi ultimele 

luni ale anului, predominante la Cotnari, Suceava (la Rădăuţi şi la Roman, acestea fiind 

mult mai reduse). Minimul anual diurn se conturează în iulie-august cu multă acurateţe. 

În urma analizei datelor diurne ale vitezei vântului s-a constatat că: 

- maximele zilnice sunt dispersate şi se produc din septembrie până în mai, cu o 

concentrare în perioada februarie-martie; 

- valorile vitezelor medii zilnice sunt mai mari la Cotnari, datorită degajării şi 

altitudini reliefului (ca factori favorizanţi) şi mai mici la Rădăuţi; 

- cea mai mare medie zilnică a ajuns la 6,7m/s la Cotnari, 6,0m/s la Suceava şi 

5,9m/s la Rădăuţi, toate pe 31 ianuarie; 

- predominarea mai multor zile cu viteză redusă a vântului (≤ 2m/s) în luna iulie şi a 

câte 1-2 zile dispersate în ianuarie, septembrie şi octombrie în special la Rădăuţi; 

- variaţiile interdiurne ale vitezei vântului sunt mai mici vara sau toamna şi mari 

iarna şi primăvara, când amplitudinile medii de la o zi la alta sunt deosebite; 

- cea mai mică medie zilnică (1,4m/s) a fost înregistrată la Rădăuţi (7.01). 

Mediile diurne ale vitezei vânturilor cunosc o variabilitate deosebită în cei 50 de 

ani (cu toate medierea a contribuit la o atenuare evidentă), de la o zi la alta, de la o lună 

la alta, fiind cele mai mari spre sfârşitul lui ianuarie, în februarie, noiembrie şi începutul 

lui decembrie. 

Regimul diurn al vitezei vântului poate fi analizat atât orar cât şi pe cele 4 ore 

climatologice (00
00

, 06
00

, 12
00

, 18
00

 TMG). 

Pe ore climatologice, cele mai mari viteze se înregistrează la 12
00

 şi după-amiază, 

iar cele mai reduse la ora 00
00

 şi imediat după miezul nopţii. 

Dimineaţa, la orele 06
00

 şi seara, la orele 18
00

, vitezele medii sunt mult mai 

apropiate, ultimele având valori ceva mai mari (fig. 28). 
 

  

Fig. 28. Regimul anual al vitezei vântului pe orele de observaţii climatologice (1961-2010) 
 

Regimul diurn al vitezei vântului prezintă o perioadă de creştere în prima jumătate a 

zilei, de pe la orele 9-11 până spre orele după amiezii, şi una de scădere treptată, de seara 

până după miezul nopţii, spre dimineaţă. 
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convective ascendente ale aerului activează foarte puternic şi deplasarea aerului pe 

orizontală. 

Minimele diurne se produc în intervalul orar 1
00

–7
00

, datorită răcirii nocturne şi 

stratificării maselor de aer, care duc la o uniformizare termică pe orizontală, implicit la 

atenuarea gradienţilor barici, cauza mişcării aerului. 
 

Numărul de zile cu viteza medie a vântului cuprinsă între anumite praguri este un 

indicator climatic de ale cărui manifestări şi ponderi trebuie să se ţină seama în studiile 

de climatologie cu caracter teoretic cât şi practic-aplicativ. Frecvenţa medie a vânturilor 

pe clase de viteză prezintă valorile maxime în clasa vitezelor inferioare, respectiv 0,0-1,9 

m/s şi 2,0-5,9m/s (fig. 29). Împreună, aceste două clase de valori ale vitezei vântului 

acoperă cca. 72% la Cotnari, 76% la Suceava şi 82% la Rădăuţi din total. 

Vânturile din clasa de viteze 6,0-10,9 m/s au frecvenţe mai reduse decât clasele 

inferioare, cuprinse între 15% la Rădăuţi şi 22% la Cotnari. Vânturile cu viteze ridicate, 

de 11,0-15,9 m/s, deţin frecvenţe destul de mici, respectiv între 1,7% la Rădăuţi şi 2,8% 

la Cotnari. Vânturile cu viteze ≥16,0 m/s au frecvenţe foarte reduse, cuprinse între 0,5% 

la Rădăuţi şi 2,2% la Cotnari. 
 

 

  
Fig. 29. Frecvenţa (%) lunară a vântului pe diverse clase de viteză (1961 – 2010) 

 

3.2.3. Hazardele barice şi eoliene  

a. Hazardele barice 

Deşi la prima vedere variaţiile presiunii atmosferice par relativ mici în comparaţie 

cu cele ale altor elemente climatice (precipitaţiile, temperatura), creşterea sau scăderea 

rapidă a acesteia determină grave perturbări atât în funcţionarea metabolismului 

vieţuitoarelor, inclusiv organismului uman, cât şi indirect, prin declanşarea altor 

fenomene atmosferice extreme (furtuni, vijelii, tornade, oraje, viscole, grindină etc.). 

b. Viteza maximă a vântului 

Repartiţia teritorială a vitezei maxime a vântului relevă creşterea generală a acesteia 

odată cu altitudinea (fig. 93), cu unele excepţii de canalizare pe văi a mişcării aerului. În 

situaţii excepţionale, vitezele maxime absolute ale vânturilor (în special cele estice sau 

sud-estice) depăşesc viteza maximă de 30-40m/s şi se pot înregistra în aproape toate 

lunile anului. Maxima absolută pentru Podişul Sucevei s-a înregistrat în intervalul 4-

7.01.1966 la Suceava şi Cotnari, când rafalele au fost mai mari de 36m/s (peste 

120km/h), având drept consecinţă declanşarea unui viscol de mare intensitate, 

necunoscut până la acea dată şi vijelii foarte intense. Când se asociază cu alţi parametri, 

cum ar fi unii hidrometeori, ca lapoviţa şi ninsoarea, depunerile îngheţate (chiciura, 

poleiul), viteza mare a vântului din sezonul rece al anului are consecinţe negative 
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deosebite mai ales în transporturile rutiere, aeriene şi speciale (conductori electrici), în 

agricultură şi silvicultură. Totuşi, numărul mediu de cazuri (zile) cu „vânt tare” este 

relativ redus în zonă, fiind de 9-10 zile pe an, fiind mai frecvent iarna, şi primăvara.  

  În general, vântul constituie un fenomen atmosferic periculos prin manifestarea 

extremă a componentele sale: viteze constante sau în rafale mari (căpătând aspect de 

hazard la viteze ≥40km/h), schimbări bruşte şi neaşteptate de direcţie (cu până la 180º), 

înregistrate în orice anotimp al anului, când gradienţii barici orizontali au valori mari. 

Vântul nu este periculos numai prin manifestarea extremă, cu abateri mari faţă de normal 

a elementelor sale, ci şi prin geneza unor fenomene atmosferice complexe, în care 

participă mai multe elemente meteo-climatice (de natură termică, hidrică sau electrică), 

generând alte hazarde ca: transportul la sol sau la înălţime a zăpezii (viscolul), a vijeliilor 

în timpul iernii, sau a furtunilor de praf sau nisip în timpul verilor. 

De asemenea, mişcările maselor noroase contribuie la încărcarea electrică a 

acestora, determinând alte fenomene atmosferice periculoase: formarea şi deplasarea 

formaţiunilor noroase, mai ales a celor cu mare dezvoltare pe verticală (Cumolonimbus 

calvus sau capillatus) generatoare la rândul lor a unui întreg cortegiu de hazarde meteo-

climatice (orajele, furtunile cu grindină, vârtejurile şi tornadele). Dacă şi direcţia 

vântului este variabilă (cu schimbări bruşte), periculozitatea fenomenelor creşte şi mai 

mult, determinând distrugeri economice însemnate (doborâturile de arbori din 

primăverile anilor 2002 şi 2004 din extremitatea nord-vestică a Podişului Sucevei, 

fenomen cu manifestare violentă în Obcinile Bucovinei, cu mari pierderi în pădurile de 

molid). 

Pierderi mari sunt cauzate reţelelor electrice de transport aerian ale E.On Moldova 

datorită manifestărilor extreme ale caracteristicilor vântului şi mai ales cumulării 

acestora cu alte fenomene extreme amintite anterior. În astfel de circumstanţe, zeci de 

localităţi şi din arealul Podişului Sucevei rămân fără energie electrică, fiindu-le grav 

afectată activitatea social-economică. Echipele E.On trebuie să intervină astfel 

suplimentar cu forţe materiale şi umane sporite, în vederea remedierii reţelelor, pentru 

reluarea alimentării cu energie electrică în localităţile afectate. De asemenea, vântul 

puternic creează probleme în oraşe, unde acoperişurile executate necorespunzător al mai 

multor blocuri au fost smulse de rafale, fiind adesea necesară intervenţia lucrătorilor de 

la ISU pentru rezolvarea acestor incidente. 
 

3.3. UMIDITATEA ATMOSFERICĂ ŞI HAZARDELE ASOCIATE 

Cantitatea de vapori de apă din atmosferă reprezintă o componentă climatică 

importantă pentru un anumit areal geografic, deci şi pentru Podişul Sucevei, deoarece 

componentele peisajului geografic şi profilul economiei (în special agrare) sunt 

determinate şi de aceasta. Sursele importante ale umidităţii atmosferice sunt situate la 

mare distanţă de teritoriul nostru, deasupra Oceanului Atlantic, Mării Mediteraneene, 

Mării Negre şi Mării Baltice. Numai o mică parte a resurselor de umiditate ale 

atmosferei de deasupra Podişului Sucevei sunt autohtone, provenind din evaporarea 

micilor suprafeţele acvatice ale râurilor Siret, Suceava, Moldova, Şomuzul Mare şi Mic 

sau a iazurilor sau lacurilor de acumulare de pe acestea, precum şi din evapotranspiraţia 

vegetaţiei. Prin urmare, umiditatea atmosferică depinde de originea maselor de aer şi 

distanţa străbătută de acestea pe continent (suferind o continentalizare) până deasupra 
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teritoriului Podişului Sucevei, de frecvenţa şi cantitatea precipitaţiilor atmosferice, de 

structura suprafeţei active locale.  
 

 

3.3.1. Tensiunea vaporilor de apă 

Distribuţia spaţială şi regimul anual al tensiunii vaporilor de apă în cadrul presiunii 

generale a atmosferei din spaţiul Podişului Sucevei depinde direct de temperatura şi 

umezeala relativă a aerului (fig. 30), dar şi caracteristicile suprafeţei active. Valorile 

medii anuale ale acesteia sunt de 8,2 – 8,3hPa în nord (Rădăuţi, Suceava, Fălticeni) şi 

uşor mai mari, de 8,9 – 9,1hPa  în sudul podişului (Cotnari, Roman). Variaţia în timp a 

mediilor anuale ale tensiunii vaporilor de apă are abateri maxime de cca. ±3,0hPa, 

relativ reduse comparativ cu media multianuală, în funcţie de complexul de factori 

amintiţi (caracteristicile suprafeţei active, temperatura, umezeala relativă).  
 

 
Fig. 30. Regimul anual (1961-2010) al temperaturii aerului (ºC), umezelii relative (%), 

tensiunii vaporilor de apă şi deficitului de saturaţie (hPa sau mb) la Suceava 
 

Regimul anual al tensiunii vaporilor de apă se corelează cu cel al temperaturii şi 

umezelii relative a aerului, temperaturile ridicate mărind viteza de evaporaţie şi implicit 

capacitatea de înmagazinare a vaporilor de apă în atmosferă. Astfel, din analiza valorilor 

medii lunare (tab. 62) şi a graficelor de variaţie (fig. 95), rezultă că cele mai mici medii 

lunare ( 4,0hPa) se înregistrează în ianuarie (cea mai rece a anului), iar cele mai mari 

medii lunare (16-17,0hPa) în iulie (cea mai caldă lună din an). 

În ianuarie pe fondul instalării regimului baric anticiclonic şi al temperaturilor 

negative, cu geruri persistente adesea, tensiunea vaporilor de apă este redusă.  

În iulie situaţia se prezintă invers, temperatura atinge apogeul, iar advecţiile aerului 

umed adus de circulaţia vestică, sunt încă frecvente, convecţia termică foarte activă 

contribuind la creşterea valorilor tensiunii vaporilor de apă. 

Extremele absolute ale tensiunii vaporilor de apă la staţiile din Podişul Sucevei s-

au situat  între minimele absolute de 0,3-0,8hPa în luna ianuarie (produse cam în acelaşi 

timp cu minimele termice absolute) şi maximele absolute de 15-20hPa în lunile iulie sau 

august. În lunile de iarnă predomină frecvenţa valorilor medii zilnice reduse (e≥1hPa, 

e≥3hPa, e≥5hPa), iar în cele de vară predomină valorile mari ale tensiunii (e >10hPa, e 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

%

65

70

75

80

85

90
mb, oC

Ur (%)

Tma

(ᵒC)
Tv (mb)

Ds (mb)



 
 

- - 27 - 

>12hPa, e >15hPa). În lunile mijlocii ale anotimpurilor de tranziţie – aprilie şi octombrie 

– predomină zilele cu medii ale tensiunii vaporilor ce depăşesc 8,0hPa, respectiv 8,5hPa 

(mai mari în sudul Podişului Sucevei), cu deosebirea primăvara valorile de la o zi la alta 

sunt în creştere, iar toamna, în scădere, pe măsură ce ne apropiem de zilele reci din 

septembrie spre noiembrie. 

Variaţia diurnă a tensiunii vaporilor de apă este similară cu cea a temperaturii 

aerului, ca şi în cazul variaţiei lunare din timpul unui an. Valorile minime orare se 

înregistrează noaptea şi spre dimineaţă (media anuală a orei 7 fiind cuprinsă între 7,7 şi 

8,5hPa), iar cele maxime, în cursul după-amiezilor sau serilor (media orei 19 fiind 

cuprinsă între 8,7 şi 9,7hPa). Şi valorile medii orare cresc teritorial de la nord-nord-vest 

(Rădăuţi), spre sud - sud-est (Roman). 

Fluctuaţiile circulaţiei generale ale aerului atmosferic produc variaţii neperiodice 

mult mai mari ale valorilor medii lunare, anotimpuale, semestriale şi anuale, dar mai ales 

diurne şi orare. Acestea variază însă între valorile extreme absolute, care punctual, au 

scăzut la 0,3hPa (la Rădăuţi, în 28 decembrie 1996 şi Roman pe 18 ianuarie 1963, când 

s-au înregistrat şi minimele termice absolute în aer în ultima jumătate de secol) şi au 

crescut la valori cuprinse între 30 şi 40hPa, care nu mai corespund însă cu maximele 

termice absolute (în timpul acestora umezeala relativă fiind foarte redusă). 
 

3.3.2. Deficitul de saturaţie 
 

Deficitul de saturaţie reprezintă un parametru al umidităţii aerului de mare 

importanţă practică în caracterizarea perioadelor de uscăciune şi secetă în agricultură şi 

silvicultură. Valorile medii anuale ale deficitului de saturaţie în Podişul Sucevei sunt 

relativ reduse, în comparaţie cu cele din Câmpia Moldovei sau Podişul Central 

Moldovenesc, distribuţia lor spaţială oscilând între 2,1hPa la Rădăuţi şi 2,8hPa la 

Cotnari, legătura dintre variaţia spaţială a temperaturii aerului şi cea a deficitului de 

saturaţie fiind directă, întrucât creşterea temperaturii aerului atrage după sine o 

capacitate sporită a acestuia de a înmagazina vapori de apă, care conduc la creşterea 

valorică atât a tensiunii vaporilor într-o măsură mai mare, dar şi a valorilor deficitului de 

saturaţie – într-o proporţie mai redusă. 

Mediile semestrului cald ale deficitului de saturaţie din aer sunt de cel puţin 3 ori 

mai mari decât cele ale semestrului rece (3,6-5,2hPa  faţă de 1,0-1,3hPa).  

Anotimpual, deficitul de saturaţie cel mai redus, cu valori medii subunitare, îl 

întâlnim iarna, iar cel mai mare, vara, cu valori cuprinse între 4,4 şi 6,1hPa (tab. 63). 

Lunar, valorile minime se înregistrează în decembrie (06-0,9hPa), iar maxime, în 

iulie (4,7-6,5hPa). Aproape în toate situaţiile, deficitul de saturaţie creşte de la nord la 

sud şi de la vest la est, având valori minime la Rădăuţi şi maxime la Cotnari. 

Regimul anual sau diurn al deficitului de saturaţie este direct corelat cu regimul 

termic, cele mai mici valori lunare ale deficitului înregistrându-se ianuarie (luna cea mai 

rece din an), iar cele mai mari în luna iulie, uneori în august (luni cu amiezi senine şi 

călduroase). 

Deficitul maxim din orele de observaţii nu se produce întotdeauna în iulie sau 

august, se poate înregistra şi în iunie şi chiar în mai. Maximul din orele de observaţii se 

apropie de 40hPa în nord şi depăşeşte 40hPa în sud, variind între 35,1hPa la Rădăuţi (29 

august 1992) şi 48,8hPa la Cotnari (20 iunie 1976). În lunile semestrului cald valorile 
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maxime ale deficitului de saturaţie depăşesc 17hPa, în cele ale verii depăşesc 25hPa, iar 

iarna, valorile maxime lunare abia ating 10hPa.  
 

 

3.3.3. Umezeala relativă a aerului 

Umiditatea relativă a aerului variază în raport invers faţă de temperatura aerului şi 

direct faţă de nebulozitatea atmosferică, fiind influenţată atât de particularităţile maselor 

de aer aflate în mişcare cât şi de caracteristicile locale ale suprafeţei active. Aceasta 

reprezintă un element deosebit de important, influenţând în mare măsură dezvoltarea 

norilor, implicit producerea precipitaţiilor, bilanţul radiativ-caloric, starea de confort 

climatic şi sănătate a populaţiei în general.  

a. Distribuţia mediilor anuale ale umidităţii relative a aerului 

Valorile medii multianuale ale umidităţii atmosferice depăşesc 80% la staţiile 

meteorologice Rădăuţi şi Roman, deci mai mari în depresiuni şi pe culoare mai joase. La 

o analiză mai amănunţită se poate constata o creştere generală uşoară, de la sud-est spre 

nord-vest, cu numai 2-3%, excepţia de la Roman fiind explicată prin influenţa 

suprafeţelor acvatice mai extinse din cadrul culoarului Siret-Moldova asupra cantităţii de 

vapori de apă din atmosferă. 

b. Variabilitatea multianuală a umidităţii relative  

În perioada 1961-2010 s-a manifestat între mediile anuale extreme pe întregul podiş 

(fig. 96), de la valoarea minimă, de 67,2% (1970 la Cotnari) la cea maximă de 87,8% 

(1996 la Roman). Majoritatea mediilor anuale sunt cuprinse însă între 74% şi 83%, în 

anii cei mai uscaţi acestea coborând sub pragul inferior iar în cei mai ploioşi şi umezi, 

depăşindu-l pe cel superior (fig. 31). În reprezentarea grafică a umezelii relative medii 

anuale nu se mai evidenţiază paralelismul evident de la temperatura aerului sau solului, 

atât în privinţa valorilor medii cât şi ca linii de tendinţă. 
 

 

 
Fig. 31. Variaţia mediilor anuale ale umidităţii relative (%) în perioada 1961-2010 

 
 

c. Regimul anual al umidităţii relative 

Distribuţia semestrială, anotimpuală şi lunară în teritoriu este oarecum 

asemănătoare cu cea a mediilor anuale. Se remarcă umezeala mai mare la Roman a 
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semestrului rece, iernii şi a unor luni ale acesteia (fig. 32a). 
 

 
 

 În iulie maximele lunare depă-

şesc cu puţin 77% în partea central - 

nord-estică şi coborând sub 74% în 

nord-vest şi vest, chiar sub 72% în 

sud-est.  

În decembrie, staţiile aşezate pe 

valea Siretului au de asemenea cele 

mai mari valori ale umezelii relative, 

fără ca longitudinea şi latitudinea sa 

introducă diferenţieri notabile. 

Nordul şi estul au valorile cele mai 

mari ale umidităţii relative, valorile 

cele mai scăzute fiind în vest şi sud-

vest, pe ansamblu variind între 86 şi 

90%. 

La ora 12 TMG, mediile 

umezelii relative de-a lungul anului 

sunt asemănătoare mediei lunarelor, 

dar cu valori mult mai reduse (fig. 

32b), care nu coincid cu minimele 

diurne, care se produc adeseori după 

amiază. 

Acesta este influenţat în mod evident de cel al temperaturii aerului, cu care se află 

în raporturi inverse. Evoluţia aceasta este o consecinţă a raporturilor complexe ce descriu 

se stabilesc între tensiunea reală şi de saturaţie a vaporilor, temperatura aerului, 

presiunea şi dinamica atmosferică. 

Nebulozitatea, durata de strălucire a Soarelui, precipitaţiile atmosferice şi condiţiile 

geografice complexe ale suprafeţei active sunt elemente ce influenţează umezeala 

relativă. În decurs de un an, aceasta are un mers fluctuant, maximul producându-se în 

luna decembrie, cu o medie lunară de 86,8% pe podiş, cu valori medii cuprinse între 

82,3% la Fălticeni şi 89,8% la Roman sau chiar mai mult (90% - Dolhasca). Acestea sunt 

mai reduse în ianuarie cu 1-2% decât decembrie. 

Un al doilea minim, secundar, sesizabil doar la Cotnari, apare în luna august, după 

un maxim secundar în iunie (lună mai ploioasă şi mai umedă). În lunile februarie-martie 

valorile umidităţii relative depăşesc sau egalează 80% la Rădăuţi, Suceava, Fălticeni şi 

75% la Cotnari şi Roman, având apoi un mers descendent dinspre iarnă spre primăvară, 

iar în septembrie, octombrie şi noiembrie au un mers ascendent, de la valori  80% la 

valori ce depăşesc frecvent chiar 85%. Minimul anual al umezelii relative se produce la 

toate staţiile în luna mai, deoarece masele de aer atlantic ajung relativ târziu la 

longitudinea Podişului Sucevei.  

Regimul anual al umidităţii relative poate fi analizat mai concludent cu ajutorul 

valorilor zilnice multianuale şi a reprezentărilor lor grafice de la staţiile meteorologice 

cu şir lung de observaţii (fig. 33), din care s-a constat un mers foarte sinuos al curbelor 

a 

 
b 

 
Fig. 32.  Regimul anual al umezelii relative pe 

medii lunare (a) şi la ora 1200TMG din Podişul 

Sucevei (1961-2010) 
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de variaţie ale mediilor diurne, cu distorsiuni şi amplitudini greu de explicabile, ce 

exprimă oglinda realităţii complexe a stărilor de vreme diurne, variabilitate mare 

datorată amplasării arealului la contactul maselor de aer diferite. 
 

 

 
Fig. 33. Variaţia interdiurnă a valorilor umidităţii relative la Suceava (1961-2010) 

 

Amplitudinile de manifestare a variaţiilor zilnice ale umidităţii sunt uneori 

apreciabile, ilustrând tendinţele de continentalism climatic (fără un mers relativ uniform 

de la o zi la alta în plan valoric, cu creşteri şi descreşteri interdiurne atenuate). 

Maximele higrice diurne (99-100%) se produc preponderent tot în luna decembrie, 

mai ales în ultimele două decade, dar uneori şi în prima decadă a lunii ianuarie, sau mai 

rar în noiembrie şi sunt asociate cu fenomenul de ceaţă. 

Minimele zilnice ale umezelii relative se produc în ultima decadă a lunii aprilie, sau 

în primele două decade ale lunii mai, în ultima decadă a lunii iulie şi primele două 

decade ale lunii august (sub70-75%), suprapuse adesea cu fenomenul de uscăciune.  
 

d. Zile cu praguri specifice ale umidităţii relative 

Numărul mediu de zile cu umiditatea relativă  30%,  50% la una din orele 

climatologice de observaţii (00, 06, 12, 18 TMG) sau  80% la ora 13 TMG ilustrează 

mai complet evoluţia în timp şi spaţiu a valorilor acestui element climatic. 

e. Regimul diurn al umidităţii relative 

Acesta conţine fluctuaţii valorice relativ mari, cu medii orare anuale cele mai mari 

ce se înregistrează la sfârşitul nopţii, spre dimineaţă (orele 5-6
00

 la Rădăuţi şi ora 4-5
00

 la 

Roman), oarecum suprapuse minimelor termice diurne. În timpul maximelor termice ale 

aerului din primele ore de după amiază (ora 15
00

 la Rădăuţi, 14
00

 la Roman), când 

Soarele este sus pe bolta cerească, se produc minimele umezelii relative. Salturile 

valorice medii de la o oră la alta sunt reduse, însă uneori acestea sunt ample.  

Cele mai mici variaţii diurne se înregistrează în luna ianuarie şi cele mai importante 

în iulie, dar şi în octombrie şi aprilie, amplitudinile variaţiei diurne ale umidităţii aerului 

sunt mari, fluctuaţiile temperaturii aerului, duratei de strălucire a Soarelui, nebulozităţii, 

dinamica maselor de aer şi precipitaţiile atmosferice impunând în lunile de vară şi ale 

anotimpurilor de tranziţie asemenea oscilaţii. 

Reprezentările izopletare (fig. 34) redau sugestiv regimul anual şi diurn al umidităţii 

relative. În câmpul distribuţiei valorice a umidităţii relative se observă conturarea în 
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partea centrală, asemănător unei insule, mai extinsă la Cotnari şi mai restrânsă la 

Rădăuţi, a unui spaţiu cu umiditate redusă, delimitat la exterior de izopleta de 60%. 

 
a 

 

b 

 
Fig. 34. Izopletele umidităţii relative (%) la Rădăuţi - a şi Cotnari - b (1961-2010) 

 

La Cotnari, în orele de după amiază ale lunii august se conturează intervalul cu 

umiditatea cea mai redusă din zi şi din an (sub 50%). Din această zonă de minim a 

umidităţii, cu centrul de greutate plasat pe lunile verii şi în orele ce urmează amiezii, 

valorile umidităţii relative cresc treptat radiar, aproape concentric, spre lunile reci ale 

anului şi spre orele ce survin miezului nopţii până spre dimineaţă. 
 

f. Extremele din orele de observaţii  

Valorile extreme ale umezelii relative din orele de observaţii evidenţiază multe 

aspecte legate de excesele stărilor de vreme. În unele situaţii umiditatea relativă atinge 

cotele suprasaturaţiei (cu o frecvenţă mare mai ales în toamnele târzii cu ceţuri 

frecvente), aşa încât maximele analizate prezintă interes prin faptul că, în funcţie de 

temperatura aerului, declanşează burniţe sau ninsori mărunte. Minimele absolute ale 

umezelii se încadrează în general sub 10% (8% pe 26.12.2003 la Suceava), valori care se 

înregistrează rar şi mai ales în lunile foarte reci de iarnă; totuşi aceste minime absolute, 

apar şi în lunile călduroase de vară (12% pe 12 iulie 1967 la Rădăuţi şi 15% pe 4 august 

1973 la Roman), când, pe fondul lipsei precipitaţiilor o perioadă mai mare de 10-15 zile, 

pot declanşa fenomene de uscăciune şi secetă atmosferică. 
 

3.3.4. Hazardele induse de umiditatea atmosferică 

Extremele umidităţii aerului, precum şi zilele cu umiditatea relativă  30%,  50% 

la unul din termenii de observaţii (00, 06, 12, 18 TMG) sau  80% la ora 13 TMG, se 

constituie cel puţin ca episoade de stres pentru plante şi organismele vii, deoarece în 

aceste momente atmosfera este ori foarte uscată ori umedă. 

Ceaţa 

Umiditatea aerului determină vizibilitatea atmosferică. Cu cât umiditatea este mai 

redusă, cu atât vizibilitatea este mai ridicată şi invers. Vizibilitatea în plan orizontal mai 

mică de 10km caracterizează fenomenul de aer ceţos, iar cea de sub 1000m, ceaţa sau 

pâcla, ultima noţiune incluzând şi o semnificaţie de poluare în zone industriale sau 

urbane, care capătă caracter de hazard, în situaţia semnalării pe drumurile publice intens 

circulate sau deasupra aeroporturilor. 
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Produs de condensare al vaporilor de apă în straturile inferioare ale atmosferei, ce 

se poate forma tot timpul anului, ceaţa constituie totuşi un fenomen specific sezonului 

rece, când apare mult  mai frecvent. 

Numărul mediu anual de zile cu ceaţă în Podişul Sucevei este de 40,5, fiind cuprins 

între 29,9 (Rădăuţi) şi 47,2 (la Roman), iar cel semestrial, între 27,0 şi 42,2 în cel rece şi 

cca. 10 ori mai redus în cel cald. Anotimpual, predomină iarna (20 zile), urmat la rând de 

toamnă (12 zile), primăvară (7 zile). Pe luni, predomină în decembrie (6,1-9,8 zile), 

noiembrie (6,2-6,8), ianuarie (4,6-8,9) şi februarie (4,4-6,3).  

Variabilitatea numărului de zile cu ceaţă în Podişul Sucevei ne indică luni sau chiar 

anotimpuri fără manifestarea acestui fenomen (chiar şi iarna), dar şi altele în care ceaţa 

(fie cu cer vizibil sau invizibil, fie ceaţă generalizată sau în bancuri) a predominat în 

peste 15 zile lunar sau 40 de zile anotimpual. Variabilitatea relativ ridicată a numărului 

anual de zile cu ceaţă din Podişul Sucevei reiese foarte sugestiv şi din graficul anexat 

(fig. 35), din care se pot desluşi perioade diverse cu acest fenomen peste sau sub media 

anuală şi se remarcă tendinţa de scădere a numărului de zile cu ceaţă în Podişul Sucevei. 
 

 
Fig. 35. Variabilitatea numărului de zile anual cu ceaţă şi tendinţele sale 

de evoluţie în Podişul Sucevei (1961-2010) 
 

Ceaţa este mai frecventă în arealele joase şi cu aspect depresionar, acoperite uneori 

de suprafeţe întinse de ape, dar harta generalizată a repartiţiei numărului mediu anual de 

zile cu acest fenomen nu ţine cont de acest aspect. 

Durata medie anuală în ore a fenomenului de ceaţă înregistrat este mai mare decât 

numărul de zile cu acest fenomen. Astfel la Suceava, durata medie anuală efectivă în 

care se înregistrează acest fenomen este de 267 ore, iar durata medie lunară variază între 

0,6 şi 66,9 ore în august, respectiv decembrie.   

Maximul lunar al zilelor cu ceaţă s-a înregistrat în decembrie la Rădăuţi (19 zile) şi 

Suceava (21 zile), noiembrie 1966 la Cotnari (24 zile) şi Roman (19 zile), ianuarie la 

Roman (19 zile). Interesant este maximul de 25 de zile cu ceaţă înregistrat în Podişul 

Sucevei în martie 1984 la Fălticeni. 

Caracteristic perioadei reci al anului, acest fenomen apare frecvent în anotimpurile 

de tranziţie, cu o variabilitate mare frecvenţei mai ales în semestrul rece. Fenomenul de 

ceaţă apare şi în lunile sezonului cald, în număr mult mai redus decât în cel rece, cu o  

frecvenţă mai mare în aprilie, septembrie şi mai. Variabilitatea în cei 50 de ani a fost de 
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asemenea deosebită, iar tendinţele de manifestare sunt de scădere. 

Ceaţa persistentă perturbă serios transporturile rutiere, având în vedere faptul că 

sectoare extinse ale celor mai importante şosele urmează cursuri de văi sau străbat zone 

depresionare favorabile apariţiei ceţii persistente. 

Datorită vizibilităţii foarte reduse (uneori chiar sub 100m), pe fondul vitezelor mari 

de circulaţie, într-un trafic foarte intens se produc adesea accidente, chiar ciocniri în lanţ, 

care adesea se soldează cu victime şi importante pagube materiale. 

Şi transporturile feroviare sau mai ales aeriene pot fi afectate de vizibilitatea 

atmosferică redusă sau de ceaţă. În cazul nerespectării regulilor de circulaţie la trecerea 

căilor ferate, în condiţiile unei vizibilităţi reduse, pot avea de asemenea grave accidente 

de circulaţie. De asemenea activitatea de pe aeroportul „Ştefan cel Mare” Salcea este 

afectată de ceaţă, uneori traficul fiind închis zile în şir datorită scăderii vizibilităţii sub 

limitele specifice admise (fig. 36). Ca urmare, în unele situaţii, decolările sau aterizările 

au fost ratate, alteori anulate sau redirecţionate. Totuşi aceste evenimente se produc într-

un procent relativ redus totuşi în ultimii ani: de 1% din totalul zborurilor în semestrul 

rece 2007-2008 (8 ratări sau anulări la un total de 1838 de zboruri), de 1,5% în semestrul 

rece 2008-2009 şi maxim, de 2,3% în semestrul rece 2009-20102. Zborul şi operaţiunile 

de aterizare-decolare în condiţii de vizibilitate redusă sunt mult uşurate prin dirijarea 

automată cu ajutorul echipamentelor speciale de înaltă tehnologie, care intră în dotarea 

aparatelor de zbor moderne şi a turnului de control al aeroporturilor. 

Trebuie reţinut şi faptul că, în condiţiile inversiunilor termice asociate cu ceaţa 

persistentă, organismele vii în general şi cele umane în special se confruntă cu o stare de 

disconfort sau chiar de îmbolnăvire datorită temperaturii scăzute şi umezelii mari care 

însoţesc ceţurile. 

 

 

 

 

 
Fig. 36. Imagini care surprind fenomenul de ceaţă la aeroportul de la Salcea 
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3.4. NEBULOZITATEA ATMOSFERICĂ ŞI DURATA DE 

STRĂLUCIRE A SOARELUI 
 

3.4.1. Nebulozitatea atmosferică 
 

Deşi observaţiile asupra nebulozităţii aerului sunt vizuale, cu un anumit grad de 

subiectivitate, analiza lor rămâne totuşi importantă pentru stabilirea anumitor 

caracteristici estivale ale vremii. Stagnarea deasupra Podişului Sucevei şi, în general, 

deasupra nordului Moldovei a maselor de aer şi a fronturilor atmosferice, are drept 

consecinţă formarea şi dezvoltarea unor importante formaţiuni noroase, care prezintă 

însemnate variaţii în timp şi spaţiu. 
 

a. Regimul multianual, anual şi diurn al nebulozităţii totale 

Valorile medii anuale ale nebulozităţii în se încadrează între 5,9  la Roman şi 6,3 

zecimi la Cotnari. Din analiza acestor date statistice şi cartografiate se constată o 

distribuţie puţin spectaculoasă a nebulozităţii totale, normală în condiţiile extinderii 

spaţiale reduse a unităţii noastre şi a reliefului ce se încadrează între nişte tipare morfo-

altimetrice relativ simple, repetabile şi cu parametri altimetrici de valori mici, fără 

variaţii semnificative de la o extremitate la alta. 

În perioada 1961-2010, valorile medii anuale ale nebulozităţii totale au variat însă 

mult mai mult, între cele minime şi maxime (fig. 37), respectiv între 5,1 zecimi (Roman 

în anul 1980) şi 7,1 (Suceava în 1980 şi Cotnari în 1991). Anii cu nebulozitatea cea mai 

ridicată pe ansamblul Podişului Sucevei sunt 1980 şi 1984, 1987 şi 1991 când 

nebulozitatea a fost 6,5 zecimi aproape la toate staţiile (în 1980, 1987 şi 1991 depăşind 

7,0 zecimi la Cotnari), iar cu nebulozitatea cea mai mică anul 1982 (5,1 zecimi la 

Cotnari, 5,5 zecimi la Rădăuţi şi 5,7 zecimi la Suceava). 
 

 
Fig. 37. Variaţia multianuală a valorilor nebulozităţii totale din Podişul Sucevei (1961-2010) 

 

Din analiza valorilor medii anuale şi lunare şi a reprezentărilor grafice ale acestora 

(fig. 38) rezultă că nebulozitatea totală oscilează în limite relativ restrânse în interiorul 

Podişului Sucevei. Minimele nebulozităţii lunare se înscriu între 2,1 zecimi la Roman 

(august 1992) şi 5,4 zecimi la Suceava (decembrie, 1973) sau Cotnari (ianuarie, 1978). 

În august, luna cu cea mai redusă nebulozitate din an, apar diferenţieri spaţiale ceva mai 

evidente, cu valori medii cuprinse între 4,2 la Roman şi 5,1 zecimi la Suceava. 
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Frecvenţa depresiunilor barice sau cantonarea maselor de aer dens, de grosimi mici, 

însoţite de nori stratiformi pe culoarele de vale, introduce unele schimbări în distribuţia 

nebulozităţii totale în decembrie, ridicând media acesteia la 7,2 zecimi, valoarea maximă 

lunară. Mediile nebulozităţii totale în luna decembrie sunt cuprinse între 6,9 şi 7,3 

zecimi, inversându-se ca distribuţie faţă de august, minimul producându-se la Rădăuţi iar 

maximul la Cotnari. Deci, ca evoluţie anuală, maximul nebulozităţii totale se 

înregistrează în decembrie şi februarie, apoi acestea scad la valori mai mici, dar 

apropiate între ele în lunile ianuarie, noiembrie şi martie, când sunt cuprinse între 

6,5÷7,1 zecimi, până la minimul din august. De altfel, vara predomină zilele cu cer senin 

sau senin la variabil, iar toamna şi iarna, cele cu cer noros sau acoperit. 

Areal, diferenţierile dintre valorile medii lunare, anotimpuale, semestriale sau 

anuale ale nebulozităţii totale sunt reduse, fapt datorat atât întinderii reduse cât şi a 

relativei uniformităţi climatice a Podişului Sucevei. 

Maximele lunare ale nebulozităţii totale se înscriu între valorile 5,8 zecimi la 

Roman (înregistrată în luna august 1968, 1976, 1994) şi 9,4 zecimi la Roman 

(decembrie, 1969) şi Cotnari (noiembrie, 1987). 

Între minima lunară înregistrată în Podişul Sucevei şi maxima anuală (2,1 respectiv 

9,4 zecimi), se extinde o amplitudine medie lunară de 7,3 zecimi. 

De la o zi la alta, nebulozitatea, are un mers extrem de fluctuant, cu variaţii relativ 

mari, de la senin la complet acoperit, uneori în timp scurt şi pe spaţii restrânse, când 

arealul respectiv este traversat de un front atmosferic (sau traversarea zonei de cicloni cu 

presiuni în scădere, ce dau stările de vreme capricioasă) sau în orele după amiezii, cu o 

convecţie termică activă favorabilă nebulozităţii şi instalării unor depresiuni barice 

locale. Nebulozităţile diurne maxime, de 10 zecimi, se înregistrează în toate zilele 

anului, totuşi într-o perioadă scurtă de la începutul celei de a doua jumătăţi a anului 

acestea nu ating valoarea 10. Deşi nebulozitatea medie diurnă are un mers foarte sinuos 

în timpul unui an, ea deţine un maxim în zilele iernii şi un minim cele ale sfârşitului verii 

şi începutului toamnei (august-septembrie).  

Nebulozitatea atmosferică totală se schimbă continuu şi de-a lungul unei zile, de la 

oră la oră, în funcţie de factorii amintiţi anterior. Mersul anual al valorilor acestui 

element este completat şi analizat cu ajutorul graficelor de distribuţie a nebulozităţii 

 
Fig. 38. Regimul anual al nebulozităţii totale (zecimi) din Podişul Sucevei (1961-2010) 
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medii lunare la orele 00
00

, 06
00

, 12
00

, 18
00 

TMG (fig. 39), din care se observă că maximul 

diurn al nebulozităţii se înregistrează la ora 12
00

 în marea majoritate a lunilor anului, 

când convecţia termică este foarte activă. Maximul de la această oră climatologică se 

păstrează în toate lunile anului şi la toate staţiile, cu o singură excepţie, cea de la 

Suceava din luna mai, când este depăşit uşor valoric de nebulozitatea medie totală de la 

ora 18
00

 TMG. La această oră din zi se înregistrează predominant valori de peste 7 

zecimi în toate lunile la Rădăuţi, în intervalul noiembrie-aprilie la Suceava, Fălticeni şi 

Roman, la care se prelungeşte şi în mai. 
a 

 

b 

 

Fig. 39. Regimul anual al mediilor lunare a nebulozităţii totale (1961-2010) la orele climatologice de 

observaţii în Podişul Sucevei (a - Suceava; b - Fălticeni) 
 

În lunile de vară scade sub valoarea de 7 zecimi la toate staţiile, iar în august scade 

sub 6 zecimi numai la Fălticeni şi Roman. La ora 00
00 

TMG, opusă atât temporal cât şi 

valoric celei analizate anterior, nebulozitatea înregistrează valorile medii cele mai 

scăzute din zi la toate staţiile şi în toate lunile anului. Valoric sunt cu 0,5-3,0 zecimi mai 

mici decât cel de la ora 12, diferenţele mai reduse înregistrându-se în lunile sezonului 

rece iar cele maxime în lunile de vară şi toamnă. 

Între mediile orelor 12
00

 şi 00
00

 se aşază valorile de la orele climatologice de 

dimineaţă şi de seară, respectiv 06
00 

TMG şi 18
00 

TMG. Cele de seară le domină valoric 

pe cele de dimineaţă, cu câteva excepţii de la începutul şi sfârşitul anului. 

Pe măsură ce ne apropiem de lunile anotimpului rece, izonefa de 6,0 zecimi 

cuprinde perioade din ce în ce mai mari din timpul unei zile. Mai mult, valorile 

nebulozităţii cresc treptat spre lunile din iarnă, unde pot depăşi în unele momente din zi  

chiar valoarea de 7,5 zecimi (decembrie, ianuarie şi februarie). În lunile de vară (iulie, 

august), după miezul nopţii, în intervalul 0
00

–6
00

, odată cu sedimentarea şi stratificarea 

stabilă a aerului rece la nivelul suprafeţei active, cu cer senin şi dinamică atmosferică 

slabă, nebulozitatea poate coborî sub 5,0 zecimi, chiar sub 4,0 zecimi. Valorile orare 

confirmă că luna decembrie este cea mai noroasă, august cea mai senină şi cele două 

momente de maxim şi minim diurn menţionate deja. 

Nebulozitatea totală (gradul de acoperire al cerului cu nori) ne oferă un indiciu 

important în privinţa aspectului general al vremii (cu cer senin, când suma nebulozităţii 

la cele 4 ore climatologice ≤7/10, sau „închise” cu cer acoperit când aceiaşi sumă 

≥33/10).  

Numărul mediu anual de zile cu cer senin în Podişul Sucevei este cuprins între 44 

de zile la Cotnari şi 51 de zile la Fălticeni, cu medii lunare mai mari în august şi 
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septembrie (5-8) sau cele mai mici în decembrie şi februarie (2-3 zile). 

Numărul mediu anual de zile cu cer acoperit variază între 111,7 zile la Roman şi 

128,7 zile la Cotnari. Mediile lunare cele mai mici ale zilelor cu cer acoperit (5,3 pe 

întregul podiş) sunt cuprinse între cele mai reduse, de 4 ÷ 6 zile la Roman şi Fălticeni în 

august şi cele mai mari, de 13,5 zile la Rădăuţi şi 15,5 zile la Cotnari înregistrate în 

decembrie. În mod real, de-a lungul celor 50 de ani de analiză, aceste valori au oscilat în 

limite lunare şi mai ales lunare mult mai mari. 

Analizând graficele numărului mediu lunar de zile cu cer senin şi acoperit în 

Podişul Sucevei (fig. 40), observăm mersul anual invers al acestora, respectiv creşterea 

treptată a numărului de zile cu cer senin din lunile februarie-martie până în august, apoi 

scăderea până la sfârşitul anului şi scăderea celor cu cer acoperit din luna martie până în 

august, urmată de o creştere până în decembrie. 

În acelaşi timp, valoarea numărului de zile cu cer acoperit este de cca. 2,5 ori mai 

mare decât a celor cu cer senin (întocmite pe baza prelucrării datelor din perioada 1961-

2010). 
 

a 

 

b 

 
Fig. 40. Regimul anual al numărului mediu lunar de zile cu cer senin (a) şi 

acoperit (b) din Podişul Sucevei (1961-2010), după nebulozitatea totală 

 
 

c. Regimul multianual, anual şi diurn al nebulozităţii inferioare 

O parte din noriii care acoperă cerul, cu baza situată în etajul inferior (sub 2000m), 

caracterizând nebulozitatea inferioară şi exercitând influenţe mult mai semnificative 

decât cei anteriori asupra elementelor şi proceselor climatice, sunt: Nimbostratus (Ns), 

Stratus (St), Stratocumulus (Sc), Cumulus (Cu) şi Cumulonimbus (Cb). 

 Nebulozitatea inferioară medie este de regulă mai redusă decât cea totală (fiind 

cuprinsă între 40-60% din aceasta). 

Valorile medii anuale ale nebulozităţii inferioare în se încadrează între 3,5 zecimi 

la Roman şi 4,3 zecimi Cotnari, însă a variat în perioada 1961-2010 între limita minimă 

anuală de 2,4 zecimi la Roman în 1994 la cea maximă de 5,9 zecimi la Cotnari în 1980 

(fig. 41). 

Ca şi nebulozitatea totală, cea inferioară prezintă minimul anual în luna august (cu 

media  pe podiş de 2,7 zecimi), iar maximul în luna decembrie (4,9 zecimi), specifică la 

nivelul ţării noastre regiunilor de câmpie, dealuri şi podişuri (fig. 42). 
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Fig.  41. Variaţia multianuală a valorilor nebulozităţii inferioare la staţiile din 

Podişul Sucevei (1961-2010) 

 

Valorile medii lunare au avut 

însă o variabilitate mare în perioada 

analizată (1961-2010), între extreme 

lunare din cei 50 de ani mult mai 

diferenţiate, de la cea mai mică, de 

la 0,6 zecimi (septembrie 1994 la 

Roman) la cea mai mare valoare 

medie lunară, de 9,0 zecimi (în 

noiembrie 1987 la Cotnari). 

Regimul diurn al nebulozităţii 

inferioare pe cele patru ore de 

observaţii climatologice prezintă în 

general cam aceleaşi caracteristici ca şi cele ale nebulozităţii totale. În decembrie se 

înregistrează valorile maxime la ora 6
00 

TMG, fiind cuprinse între 5,1 (Rădăuţi) şi 6,3 

zecimi Fălticeni), iar cele mai mici valori se înregistrează în lunile august-septembrie, la 

ora 0
00 

TMG, cuprinse între 1,7 la Roman şi 2,6 zecimi la Fălticeni (fig. 43). 
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Fig. 43.  Mersul anual al mediilor lunare (1961-2010) ale nebulozităţii inferioare 

de la cele 4 termene de observaţii, la Rădăuţi (a), Suceava (b) 
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Fig. 42. Regimul anual al nebulozităţii inferioare 

(zecimi) din Podişul Sucevei (1961-2010) 
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Rădăuţi şi Suceava (la Fălticeni în martie şi decembrie) iar cea mai mici, în august la 

Suceava şi Fălticeni (cu excepţia de la Rădăuţi, unde minima se produce în octombrie). 

Mediile cele mai mari de ora 18 (4,8÷5,8 zecimi) se produc în decembrie la majoritatea 

staţiilor meteorologice (cu excepţia Romanului), iar cele mai mici în luna august (sau 

octombrie la Rădăuţi). 

Frecvenţa nebulozităţii inferioare (numărul de zile cu cer senin şi acoperit) 

Expresia de timp „frumos” este mult mai corect reprezentată de numărul mediu 

anual de zile cu cer senin după nebulozitatea inferioară comparativ cu cel calculat după 

nebulozitatea totală, faţă de care este mai mare (fig. 44a). Acesta  este de 113,4 zile, ca 

medie pe întregul podiş (faţă de 45,7 zile cu cer senin după nebulozitatea totală), fiind 

cuprins între mediile de 99,4 la Cotnari şi 129,7 la Roman. 

Zilele cu cer senin deţin o frecvenţă maximă în lunile august-septembrie (între 10,9 

zile la Rădăuţi şi 14,9-15,2 zile la Roman) şi minimă în lunile de iarnă (între 5,7 zile la 

Cotnari în decembrie şi 8,7 zile la Roman în februarie). 

Numărul mediu anual de zile cu cer acoperit după nebulozitatea inferioară (fig. 44b) 

variază între 41,8  zile la Rădăuţi şi 61,3 zile la Fălticeni, mai redus decât cel calculat 

după nebulozitatea totală. Mediile lunare cele mai mici le întâlnim în august (între 0,2 

zile la Roman şi 2,2 zile cu cer noros la Fălticeni), iar cele mai mari, în decembrie (când 

sunt cuprinse  între 6,0 zile la Rădăuţi şi 8,7 zile la Cotnari). 
a 

 

b 

 
Fig. 44. Regimul anual al numărului mediu lunar de zile cu cer senin (a) şi acoperit (b) 

din Podişul Sucevei (1961-2010) după nebulozitatea inferioară 
 

3.4.2. Durata de strălucire a Soarelui  

Variaţia periodică şi neperiodică a nebulozităţii determină şi variaţia invers 

proporţională a intensităţii şi duratei efective de strălucire a Soarelui. Durata de 

strălucire a Soarelui influenţează direct temperatura solului, aerului şi umezeala relativă, 

cu care are o corelaţie invers proporţională (fig. 45).  

a. Repartiţia spaţială şi variabilitatea duratei anuale de strălucire a Soarelui 
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Cotnari datorită poziţiei geografice cu expoziţie mai favorabilă (pe un deal dominant, cu 

altitudinea de 289m), la o latitudine mai sudică, precum şi aşezării la limita dintre 

Podişul Sucevei şi Câmpiei Moldovei, uşoarei föehnizări a maselor de aer ce vin dinspre 

vest de pe înălţimi mai mari, de deasupra Dealului Cătălina, cu o altitudine de peste 

300m. Potenţialul solar din arealul viticol Cornari explică de altfel cultivarea tradiţională 

a viţei de vie din cele mai vechi timpuri. La Roman se înregistrează o sumă medie anuală 

4

6

8

10

12

14

16

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

Z
e
c
im

i

Rădăuţi Suceava

Fălticeni Cotnari

Roman M.Pod.Sv.

0

2

4

6

8

10

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep O ct Nov Dec

Z
e
c
im

i

Rădăuţi Suceava

Fălticeni Cotnari

Roman M.Pod.Sv.



 
 

 - 40 - 

de 1981,4 ore, mai redusă decât la Cotnari, dar şi ca la Fălticeni (1994,4 ore), fapt care 

poate fi pusă pe seama nebulozităţii mai mari, ceţurilor urbane mai frecvente 

(asemănător Sucevei) şi aşezării în culoarul Siretului.  
 

 
Fig. 45. Corelaţia valorilor medii lunare (1961-2010) a umezelii relative, nebulozităţii, 

temperaturii aerului şi duratei de strălucire a Soarelui la Suceava 
 

Dacă spaţial durata anuală de strălucire a Soarelui oscilează în limite relativ reduse, 

în timpul celor 50 de ani aceasta a avut o variabilitate remarcabilă, cu numeroase abateri 

pozitive sau negative de la medie (fig. 46), între valorile extreme de 1418,8 ore din anul 

1972 de la Rădăuţi şi 2376,6 ore din anul 2000 de la Cotnari din 4512,0 ore posibile. 

Abaterile duratelor anuale de strălucire a Soarelui apar mai mult sau mai puţin grupate 

faţă de medie, astfel că la Rădăuţi de exemplu au fost negative la începutul perioadei 

1961-2010, iar în ultimii 10 ani au fost pozitive.  
 

 

 
Fig. 46. Evoluţia, variaţia şi tendinţele liniare ale mediilor anuale ale duratei 

de strălucire a Soarelui (ore) din Podişul Sucevei (1961-2010) 

 

Durata de strălucire a Soarelui a fost maximă la staţiile din Podişul Sucevei în anul 

2000 (la Roman în 2007) şi minimă anuală în 1991. Tendinţele liniare ale sumelor 

anuale ale duratei de strălucire a Soarelui sunt de creştere, ca şi în cazul temperaturii 

aerului, deci confirmând  teoria încălzirii globale. 
 

b. Regimul anual al duratei anuale de strălucire a Soarelui 
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Ca în toate zonele mai joase din spaţiul extra şi intracarpatic şi în Podişul Sucevei 

duratele medii lunare şi diurne de strălucire ale Soarelui prezintă un mers ordonat şi 

previzibil, de o parte şi de alta a unei axe imaginare de simetrie verticală ce trece prin 

maximul anual (fig. 47) şi care împarte curbele de distribuţie ale acestui parametru în 

două părţi: una ascendentă în prima parte a anului, din decembrie până în iulie, alta 

descendentă, după iulie. 

Durata de strălucire a Soarelui este maximă în iulie, cu valori medii cuprinse între 

243,5 ore la Suceava şi 288,7 ore la Cotnari, iar minimă, în decembrie, cu medii cuprinse 

între 58,2 ore la Roman şi 74,2 ore la Cotnari.  
 

 

 
Fig. 47. Corespondenţa dintre durata efectivă medie (De) şi posibilă (Dp) 

de strălucire a Soarelui (1961-2010) 
 

Fracţia de insolaţie (raportul dintre durata efectivă şi cea posibilă) atinge valori maxime 

în luna august, datorat nebulozităţii totale mai scăzute (fig. 48).  
 

 
Fig. 48. Regimul anual al duratelor lunare (ore) efective cele mai mici, medii (De), maxime, posibile (Dp)  

de strălucire a Soarelui şi fracţia de insolaţie de la staţia meteorologică Rădăuţi (1961-2010) 
Regimul anual al duratei de strălucire a Soarelui poate fi caracterizat mai exact şi pe 
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baza valorilor medii diurne multianuale ale acestui element. Maximele zilnice dintr-un 

an au frecvenţa cea mai ridicată în iulie, dar se pot produce uneori şi în august, iunie şi 

chiar în mai, iar minimele zilnice predomină în decembrie, dar şi în ianuarie, noiembrie 

şi chiar februarie. Extremele zilnice anuale, cât şi valorile intermediare cuprinse între 

acestea, au la Cotnari valori ceva mai mari decât la celelalte staţii, iar minimele zilnice 

se produc de obicei la Rădăuţi.  

Mersul valorilor insolaţiei este fluctuant de la o zi la alta, cu descreşteri frecvente în 

intervalul decembrie-iulie, pe fondul general ascendent de creştere şi creşteri repetate în 

intervalul iulie-decembrie, pe tendinţa generală evolutivă de descreştere. În anotimpurile 

de tranziţie acest element prezintă valori intermediare celor din anotimpurile de vară şi 

iarnă (primăvara fiind totuşi mai însorită). 

Maxima absolută a strălucirii Soarelui din perioada 1961-2010, redată în valori 

reale, concrete ne arată limita superioară, ca durată maximă zilnică, care poate egala 

durata maximă posibilă a strălucirii astrului solar pe bolta cerească. Şi din acest punct de 

vedere, chiar şi în cele mai însorite zile ale sale, Soarele străluceşte cel mai puţin pe cer 

în decembrie, datorită nebulozităţii ridicate (prin persistenţa norilor stratiformi, frecvenţa 

depresiunilor barice la traversarea arealului de un număr mare de fronturi atmosferice), 

zilelor scurte, nopţilor lungi (fig. 49). 
 

 
Fig. 49. Variaţia interdiurnă a duratelor maxime, medii şi minime de 

strălucire a Soarelui la Suceava (1961-2010) 
 

În iunie zilele au durata anuală maximă, cuprinsă între 15,3 şi 15,9 ore (Rădăuţi în 

1964, 1968, 1969; Fălticeni în 1968 şi la Roman în 1995), urmată de iulie, august şi chiar 

mai. Luna iulie prezintă o situaţie asemănătoare, zilele devenind puţin mai scurte, 

circulaţia vestică atenuându-se, cea de blocare acţionând mai frecvent şi doar situaţiile 

sinoptice conjuncturale fac ca în această lună să nu se înregistreze o frecvenţă mai mare 

a maximelor zilnice anuale decât în iunie. În realitate, durata medie lunară a insolaţiei 

indică luna iulie ca fiind cea mai însorită din an.  

Regimul diurn şi anual al duratei de strălucire a Soarelui îl putem urmării sau 

analiza mai bine cu ajutorul reprezentărilor izopletare (fig. 50). Acestea scot în evidenţă 

creşterea însoririi dinspre dimineaţă spre amiază şi descreşteri de la amiază până la 

apusul Soarelui. Creşterile şi descreşterile sunt mai lente, cu valori mai reduse ale duratei 

de strălucire a Soarelui iarna, când şi distanţele dintre izohelii sunt mai mari, vara aceste 
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creşteri fiind mai rapide, superioare valoric primelor (izoheliile fiind apropiate între ele, 

mai ales după răsărit sau dinaintea asfinţitului). 
a 

 

b 

 
Fig. 50. Helioizopletele duratelor medii orare multianuale de strălucire a Soarelui 

(1961-2010) la Suceava (a) şi Cotnari (b) 
 

d. Numărul mediu anual, semestrial, anotimpual şi lunar al zilelor cu Soare 

Acesta include toate zilele în care astrul solar a fost vizibil pe cer, chiar şi pentru un 

interval minim de timp (1 minut) în care razele solare ating direct suprafaţa terestră. 

Suma medie anuală de zile însorite creşte în general de la nord, nord-vest către sud şi 

sud-est, fiind mai mare la Cotnari (289,3 zile) decât la Roman (288,8 zile), locaţie mai 

sudică dar cu alte condiţii locale (influenţa urbană, aşezare în culoar, nebulozitate ceva 

mai mare). 

Regimul anual al numărului de zile cu Soare este invers proporţional cu 

nebulozitatea şi este caracterizat printr-un minim mediu anual de 16,8 zile în decembrie, 

cuprinse între 16,2 la Rădăuţi sau Suceava şi 17,5 zile la Cotnari şi un maxim mediu de 

29,4 zile în iulie (cuprins între 29,2 zile la Suceava sau Fălticeni şi 29,7 zile la Roman). 

Maximul anual al acestui parametru nu se produce în iunie datorită nebulozităţii mai 

mari şi nici în august, datorită duratei mai reduse a zilei decât în iunie şi iulie.  

Minimul din decembrie se corelează cu maximul anual al nebulozităţii. Şi lunile 

februarie (cu 17,9 zile), ianuarie şi noiembrie (cu o medie egală, de 18,2 zile) deţin 

durate reduse de strălucire a Soarelui, iar la cealaltă extremă, durate medii ridicate, 

apropiate de cele din iulie, sunt specifice lunilor august, mai şi iunie (28-29 zile).  
 

e. Influenţa radiaţiei solare asupra organismelor vii (hazardele radiative) 

Radiaţia solară reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori nu numai climatici, 

ci şi ai apariţiei şi întreţinerii vieţii pe Pământ. Aceasta se explică tocmai prin faptul că 

valorile acesteia sunt în plaja optimă apariţiei şi întreţinerii vieţii. 

Soarele emite un spectru larg de radiaţii gamma, X, ultraviolete (UVA, UVB, 

UVC), vizibile (luminoase), unde radio, infraroşii, dintre care o parte importantă sunt 

absorbite de stratul de ozon şi atmosferă (datorită picăturilor de apă şi impurităţilor 

solide din atmosferă). 

Efectele benefice ale expunerii organismului la Soare sunt: sinteza vitaminei D3, 

radiaţiile solare convertind 7-dehidrocolesterol din piele în provitamina D3, care este 
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izomerizat rapid în vitamina D3, reacţie ce este controlată de temperatura pielii şi care 

durează 2 - 3 zile. Din piele, vitamina D3 este transportată în ficat, pentru a fi 

metabolizată. Pentru scopul producerii vitaminei D sunt suficiente expuneri de 15 minute 

la Soare. De asemenea, expunerea la soare duce la ameliorarea unor boli cutanate 

(vitiligo, dermatita atopică, psoriazis); menţinerea sănătăţii psihice; creşterea toleranţei 

la stres; reglarea somnului. 

În acelaşi timp, radiaţiile ultraviolete pot avea efecte nocive asupra vieţii, sănătăţii 

omului şi în general asupra organismelor vii. Soarele emite radiaţii ultraviolete pe 

întreaga perioadă a anului, însă vara sunt de aproximativ trei ori mai puternice decât 

iarna. De asemenea, intensitatea lor creşte direct proporţional cu altitudinea.Lungimile 

de undă ale radiaţiei ultraviolete cele mai periculoase pentru pielea umană se află la 

valorile următoare: 100-400nm (raze UVA - 320-380nm, cca. 95% din total, UVB - 290-

320nm şi UVC - 190-290nm), cu procente ce variază în funcţie de condiţiile atmosferice, 

anotimp, regiune geografică, stratul de ozon. Datorită faptului că razele UVA aproape nu 

sunt blocate de stratul de ozon, emisia acestora rămâne aproximativ neschimbată de-a 

lungul anului. Acestea, deşi au cel mai pronunţat risc pentru organism, sunt cel mai 

frecvent absorbite în atmosferă (fiind filtrate de nori şi chiar blocate de sticlă), ceea ce le 

face mai puţin dăunătoare decât cele UVB, care sunt mai puternice vara la amiază.. 

Stratul de ozon, principal filtru în calea razelor UV,  se micşorează anual datorită 

poluanţilor atmosferici. În special, radiaţiile ultraviolete de tip C, care ajungeau rar şi 

slab la nivelul solului,  acum tot mai prezente unde stratul de ozon este mai subţire, 

distrug structura celulelor, ADN-ul molecular, împiedicând înmulţirea celulelor şi 

cauzând moartea lor. 

Ultravioletele de tip A sau UVA sunt principalele raze ce contribuie la bronzarea 

pielii, dar pot duce la îmbătrânirea prematură a pielii, leziuni oculare şi la dereglări ale 

sistemului imunitar uman. Ambele tipuri de radiaţii cresc riscul apariţiei cancerului de 

piele.  

Consecinţele expunerii solare asupra pielii. Fiecare persoană posedă un anumit 

nivel de bronzare ce variază în funcţie de tipul de piele şi care corespunde numărului de 

ore de expunere la Soare pe care pielea le poate tolera. 

Arsurile solare (eritemul actinic) apar după o anumită doză de radiaţii UVB 

resimţite asupra pielii. Aceasta doză variază în funcţie de intensitatea razelor UV, de 

durata la expunere şi de sensibilitatea persoanei la radiaţiile solare. Reacţiile de 

fotosensibilitate apar ca urmare a faptului că tegumentul este sensibilizat de interacţiunea 

dintre o substanţă foto-reactivă prezentă în piele şi radiaţiile luminoase capabile să excite 

această substanţă. Această substanţă se găseşte în tegument prin aplicarea externă sau 

prin absorbţie internă a unor agenţi foto-sensibilizanţi (medicamente, produse cosmetice 

etc.). Aceste reacţii de fotosensibilitate sunt de două tipuri: foto-toxicitate care este o 

reacţie fotochimică şi fotoalergie care este o reacţie foto imunologică. 

Cancerul cutanat prezintă două tipuri principale: carcinoamele si melanoamele. De 

la an la an, numărul cazurilor de cancer cutanat s-a dublat în România. Persoanele cele 

mai afectate sunt cele care au pielea albă, blonzii sau roşcaţii cu pistrui, persoanele care 

se bronzează greu şi care suferă uşor de arsuri solare.  

Consecinţele expunerii solare asupra ochilor. Efectele radiaţiilor solare prelungite 

asupra ochilor pot favoriza apariţia foto-cheratitelor, a conjunctivitei şi accelerarea 

http://sanatate.acasa.ro/boli/expunerea-la-soare-si-cancerul-de-piele-14195.html
http://sanatate.acasa.ro/boli/arsurile-solare-un-bronz-pacatos-706.html
http://sanatate.acasa.ro/boli/expunerea-la-soare-si-cancerul-de-piele-14195.html
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formării cataractei. Expunerea la radiaţiile ultraviolete, în special cele reflectate de nisip 

vara sau de zăpadă iarna pot produce arsuri la nivelul ochiului. 

O expunere îndelungată poate afecta nu doar structura superficială a ochiului 

(corneea sau conjunctiva), ci şi elemente din structura internă, precum retina sau 

lentilele. Persoanele care lucrează în aer liber, cele cu ochii deschişi la culoare sau cele 

cărora li se administrează anumite medicamente foto-sensibilizatoare (sulfonamida, 

tetraciclina, fenotiazina, psoralenul sau alopurinol) sunt cele mai afectate de razele 

ultraviolete. De aceea, uneori efectele în timp au rezultate ireversibile. 

Consecinţele expunerii solare asupra sistemului imunitar. Razele ultraviolete care 

acţionează asupra pielii pot avea efecte nocive şi asupra sistemului imunitar. Acestea pot 

induce o imunodepresie, fapt ce favorizează apariţia anumitor boli infecţioase cutanate 

sau generale. 

Protecţia împotriva expunerii la radiaţiile solare. Cea mai bună soluţie pentru 

reducerea riscului este expunerea la Soare doar dimineaţa şi seara, până în ora 10 şi după 

ora 16, deoarece la prânz, radiaţiile ultraviolete cad perpendicular. Pentru a evita arsurile 

solare care fragilizează epidermul este necesară expunerea progresivă la Soare, pentru ca 

pielea să aibă timpul 

necesar producerii de 

melanină (pigment cu rol 

protector). 

Aplicarea unei 

creme cu factor de 

protecţie solară este o 

precauţie importantă, dar 

insuficientă pentru 

protecţia la cancerul de 

piele, fiind recomandate 

măsuri suplimentare: 

utilizarea unor haine 

subţiri şi deschise la 

culoare, a pălăriilor, 

umbrelelor şi ochelarilor 

de soare adecvaţi.  

Potrivit cercetărilor 

şi în Podişul Sucevei 

numărul cancerelor de 

piele creşte de la an la an, fiind estimate peste 3,500 de noi cazuri de melanom în 1999, 

comparativ cu 2,400 de cazuri in 1989. 

Totodată, prin elaborarea de prognoze meteorologice adecvate şi prin avertizări ale 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie asupra creşterii şi intensificării radiaţiilor 

solare, în special a celor ultraviolete, prin reactualizarea hărţilor indicilor UV din 

buletinele meteorologice zilnice (fig. 51), se reduce riscul în toate regiunile ţării asupra 

acestui hazard (pericol).  
 

3.5. PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE ŞI HAZARDELE PLUVIALE 
 

Precipitaţiile atmosferice, respectiv produsele de condensare şi cristalizare a 

 
Fig. 51. Harta Indicelui UV din 15 iun 2010 

(www.inmh.ro) 
 

http://www.inmh.ro/
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vaporilor de apă care cad din nori sub formă lichidă, solidă sau mixtă, constituie unul 

dintre cele mai importante elemente climatice, cu influenţă deosebită în peisajul 

geografic al unei regiuni şi cu un deosebit rol în atmosfera terestră. Ele constituie o 

verigă importantă a circuitului apei în natură şi contribuie la creşterea umezelii solului şi 

atmosferice. În ultimă instanţă, dacă nu ar fi existat apă, nu ar fi apărut nici viaţa pe 

Pământ. Apa a contribuit la formarea atmosferei terestre, un adevărat scut al protecţiei 

vieţii. Fără aceasta, razele ultraviolete ale Soarelui ar fi fost fatale iar amplitudinile 

termice diurne ar fi fost foarte mari. 

Precipitaţiile au un rol foarte important asupra tuturor învelişurilor Pământului. Ele 

influenţează în acelaşi timp celelalte elemente climatice, modificând continuu relieful, ca 

factor modelator extern. Sunt foarte importante în configurarea reţelei hidrografice, în 

formarea şi dezvoltarea vegetaţiei şi implicit a faunei şi a solurilor. Ca şi celelalte 

elemente climatice, precipitaţiile atmosferice pot fi privite atât ca resursă (verigă în 

circuitul apei în natură) cât şi ca hazard, atunci când se abat de la normalitate, ca valori 

extreme (minime sau maxime).  

a. Cantităţile anuale de precipitaţii 

Cantitatea medie multianuală de precipitaţii atmosferice este situată în jurul valorii 

de 580mm, cu diferenţieri spaţiale însemnate, de la peste 630mm în nord-vestul arealului 

din studiu, la sub 550mm în sud – 

sud-est (datorită descreşterii 

altitudinii reliefului pe această 

direcţie, a frecvenţei mai mari a 

maselor de aer mai umede în partea 

nord-vestică, de origine cel mai 

adesea atlantică, care spre est se 

aridizează uşor, a favorizării 

pătrunderii maselor de aer 

continentalizate, adesea mai uscate 

din est (fig. 52). Pe lângă 

diferenţierile pluviometrice vest-est 

sau nord-sud mai constată o 

alternanţă a arealelor mai umede 

(suprapuse reliefului mai înalt) cu 

altele mai uscate (corespunzătoare 

ariilor mai joase). 

Atmosfera versanţilor expuşi 

advecţiei maselor de aer mai umed 

din vest şi nord-vest este mai umedă, 

iar cea a versanţilor opuşi este mai 

uscată, în ultimul caz aerul suferind 

procese de föehnizare. 

Cantităţile anuale de precipitaţii înregistrate în perioada 1961-2010 la staţiile 

existente în Podişul Sucevei au avut o variabilitate deosebită a acestui element climatic 

în timp. Reprezentările grafice ale evoluţiei în timp ale cantităţilor anuale de precipitaţii 

prezintă linii foarte sinuoase, oscilând de o parte şi de alta a mediei, care aparent nu 

 

 
Fig. 52. Repartiţia teritorială a cantităţilor anuale medii 

de precipitaţii din Podişul Sucevei (1961-2010) 
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respectă nici o regulă, cu tendinţe generale de creştere uşoară pe întreg intervalul analizat 

(fig. 53). 
a 

 
b 

 
Fig. 53. Evoluţia, variabilitatea, tendinţele precipitaţiilor atmosferice anuale (a)  şi a 

mediilor lor glisante pe 5 ani (b) în Podişul Sucevei (1961-2010) 

 

Comparativ cu alte elemente climatice (temperatura, presiunea, umezeala, 

nebulozitatea), precipitaţiile au o variabilitate mult mai accentuată, iar paralelismul 

evoluţiei sumelor anuale de precipitaţii nu mai este atât de evident, uneori mersul sinuos 

al acestora intersectându-se, alteori îndepărtându-se mai mult sau mai puţin vizibil. În 

perioada 1961-2010 tendinţa generală a precipitaţiilor anuale a fost de creştere uşoară, 

fapt demonstrat de coeficienţii de regresie pozitivi (y). 

Cantităţile anuale ale precipitaţiilor din Podişul Sucevei au avut variaţii mai mici 

sau mai mari între valorile extreme de la fiecare din cele 5 staţii meteorologice (tab. 2). 

Din aceste valori extreme anuale ale sumelor de precipitaţii rezultă o amplitudine a 

variaţiei pluviometrice multianuale de 864,8mm la Rădăuţi, 691,3mm la Suceava, 

453,8mm la Fălticeni, 511,6mm la Cotnari şi 646,6mm la Roman. 
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O analiză mai amănunţită 

poate separa totuşi intervale mai 

reduse de timp cu tendinţe de 

creştere mai accentuată între anii 

1961-1972, 1998-2010, mai ales 

din graficul mediilor anuale 

glisante (fig. 131b), dar şi de 

stagnare, 1972-1979 sau 1981-

1998. Pe fiecare staţie în parte apar 

cu mai multă acurateţe perioadele 

cu tendinţe de creştere, stagnare 

sau de scădere a precipitaţiilor 

arealului în studiu. Dispersia valorilor anuale de precipitaţii (abaterea medie pătratică) 

este minimă la Roman (0,053) şi maximă la Fălticeni (0,0396), pentru intervalul 1961-

2010, devenind şi mai mare pentru un  interval de analiză mai întins, fiind cuprins între 

0,067la Roman şi 0,0748 la Suceava. 

Datele disponibile de precipitaţii pentru un interval temporar mai mare, începând 

dinaintea anului 1961 (54 ani la Rădăuţi, 87 de ani la Suceava, 48 ani la Fălticeni şi 

Cotnari, 123 ani la Roman) ne indică o variabilitate şi mai mare decât cea a perioadei de 

studiu, datorită unor ani în care sau înregistrat cantităţi extreme diferite (mai mari sau 

mai reduse, aşa cum la Suceava, extremele anuale au fost de 330,0mm în anul 1946 şi 

1021,3mm în anul 1933, în intervalul 1921-2010 sau 346,7mm în anul 1986 şi 883,2mm 

în anul 2008. 

Calculul abaterilor precipitaţiilor anuale de la normală (de la media multianuală) ne 

relevă următoarele (fig. 54, 55): 

 la Rădăuţi, unde precipitaţiile atmosferice au avut cea mai mare variaţie din tot 

Podişul Sucevei, abaterea minimă a fost de -271,1mm (1986) iar cea maximă de 

290,6mm (2005); pentru o perioadă mai mare de observaţii (1955-2010), abaterea 

minimă negativă devine de -286,9mm (1986), iar cea maximă pozitivă devine 577,9mm 

(în 1955) când s-a înregistrat maximul anual de precipitaţii la Rădăuţi (1217,6mm); 
 

 
Fig. 54. Evoluţia abaterilor sumelor anuale de precipitaţii de la medii şi tendinţa acestora 

la Staţia meteorologică Fălticeni (1961-2010) 

 la Suceava abaterea minimă negativă de -260,7mm (1986) şi 883,2mm 
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Tab. 2. Precipitaţiile  anuale medii, minime şi maxime, 

abaterile lor faţă de medii (mm şi %) şi diferenţele dintre 

ele la staţiile meteorologice din Podişul Sucevei (1961-2010) 
Precipitaţii Rădăuţi Suceava Fălticeni Cotnari Roman 

Medii 634,8 620,1 608,0 531,2 523,9 

Minime 352,8 346,7 365,3 313,5 299,0 
Anul 1986 1986 1986 1986 1973 

Maxime 914,5 883,2 819,1 825,1 945,6 
Anul 2005, 2010 2008 1991 1991 1991 

Abaterea- -282,0 -273,4 -242,7 -217,7 -224,9 

% 56 56 60 59 57 

Abatere + 279,7 263,1 211,1 293,9 421,7 

% 144 142 135 155 180 

Amplitudinea 561,7 -536,5 -453,8 -511,6 -646,6 
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(+275,8mm în 2008); în perioada1922-2008, variaţia a crescut, fiind cuprinsă între 

330mm/1946 (-249,1mm) la 1021mm în 1933 (+442,2mm); 

 la Fălticeni precipitaţiile au variat de la 365,3mm (1986, cu o abatere negativă 

de 234,6mm) la 819,1mm (cu o abatere pozitivă de 219,2mm în 1991); 

 la Cotnari precipitaţiile atmosferice au avut de asemenea variaţii anuale mari, 

de la 313,5 (1986) la 825,1mm (1991), cu abateri cuprinse între -210,3 şi 301,3mm; 

 în fine, la Roman variaţia precipitaţiilor atmosferice a fost cuprinsă între 

299,0mm (1973) 945,6mm (1991), cu abateri cuprinse între -219,5 şi 427,1mm 

(calculate pentru intervalul 1961-2010) sau între 212,8 şi 433,8mm (1986-2010). 
a 

 
b 

 
Fig. 55. Evoluţia de lungă durată a abaterilor sumelor anuale de la medii a precipitaţiilor 

în perioada 1922-2010 la Suceava (a) şi Roman (b) 

 

b. Regimul precipitaţiilor atmosferice 

Cantităţile de precipitaţii din semestrul rece sunt de aproape trei ori mai reduse 

cantitativ decât cele înregistrate în semestrul cald al anului, în general crescând de la 

sud-est spre nord-vest (fig. 56). Cantităţile de precipitaţii din sezonul rece sunt mult mai 

reduse, pe de o parte datorită predominării unui regim anticiclonic în toată Moldova, iar 

pe de altă parte datorită faptului că norii şi precipitaţiile de convecţie termică au o 

dezvoltare mai redusă decât în sezonul cald. 

Ca valori medii, aceste cantităţi sunt cuprinse între extremele de 137,6mm 

(27% din normală) la Roman şi 169,8mm (29%) la Dolhasca sau 135,9mm (27%) 
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Heleşteni şi 245,7mm (36%) la Tudora pentru sezonul rece. În semestrul cald, sumele de 

precipitaţii au oscilat la staţiile meteorologice între 372,5mm (71%) la Cotnari şi 

463,2mm (74%) la Rădăuţi, iar la posturile pluviometrice din Podişul Sucevei au fost 

cuprinse între 343,4mm (65%) la Dumbrăveni şi 549,2mm (74%) la Solca. 
 

  
Fig. 56. Repartiţia sumelor medii (1961-2010) de precipitaţii semestriale 

(a – rece, b – cald) din Podişul Sucevei 

 

 
Fig.  57. Tipul II de repartiţie a precipitaţiilor atmosferice în Podişul Sucevei, 

calculat după indicele Angot (1961-2009) 
 

În afara repartiţiei spaţio-temporare semestriale, regimul anual al precipitaţiilor 

atmosferice a fost analizat în lucrarea de faţă şi anotimpual, lunar (fig. 57), diurn, 

determinându-se diverşi indici pluviometrici (Angot, Diekman, Péguy), frecvenţele 

precipitaţiilor pe diverse intervale valorice, după care s-au analizat şi formele principale 

de precipitaţii, insistându-se asupra precipitaţiilor solide şi a stratului de zăpadă.  
 

3.5.2. Hazardele precipitaţiilor lichide (pluviale)  

În acest subcapitol au fost analizate hazardele pluviale (ca deficitul şi excesul 
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pluviometric în Podişul Sucevei, maxime pluviometrice absolute, torenţialitatea 

precipitaţiilor lichide, furtunile cu grindină, ploile abundente generatoare de inundaţii, 

incluzând studii de caz cu privire la precipitaţiile zilei de 30 iunie 2006 de la Arbore  sau 

a celor din 23-26 iulie 2008), sau hazardele mixte, asociate norilor Cumulonimbus 

(furtunile cu oraje, grindină, vijelii şi mini-tornade) şi ale precipitaţiilor solide şi 

hidrometeorilor (nivale – stratul de zăpadă, viscolul şi depunerile îngheţate). 

Regimul precipitaţiilor atmosferice din arealul Podişului Sucevei cunoaşte o mare 

variabilitate în timp, excesul şi deficitul pluviometric succedându-se de multe ori la 

intervale temporale cu lungimi diferite. Tendinţele termice şi pluviometrice indică o 

încălzire şi o aridizare a sud-estului şi sudului extrem, unde continentalizarea aerului şi 

excesivizarea climatului sunt ceva mai evidente. În Podişul Sucevei, fenomenul de 

secetă şi uscăciune este un fenomen izolat, fiind prezent în anumite situaţii sinoptice, 

fiind oricum mai rar întâlnit decât în arealele învecinate din est şi sud-est. Acesta a fost 

analizat prin mai multe metode, în care cantitatea de precipitaţii are un rol central (fig. 

58), dar şi prin unii indici care ţin seama şi de alte elemente (printre care temperatura, 

evapotranspiraţia, etc.).. 
 
 

  
Fig. 58. Frecvenţa procentuală şi numerică a lunilor cu diferite calificative pluviometrice Hellman 

(a) şi Topor (b) la staţiile meteorologice din Podişul Sucevei (1961-2010) 
 

Fenomenele hidrometeorologice ce însoţesc diversele stări de vreme din Podişul 

Sucevei, au o importanţă deosebită în conturarea caracteristicilor climatice de ansamblu, 

regimul şi distribuţia lor spaţială nuanţând pe alocuri şi scoţând din monotonie evoluţia 

de cele mai multe ori repetabilă în timp şi distribuţia previzibilă în spaţiu a valorilor 

climatice care dau trăsăturile definitorii ale climatului. 

Majoritatea fenomenelor meteo-climatice prezintă un mai mare sau mai mic risc 

climatic. Între fenomenele hidrometeorologice identificate din Podişul Sucevei ca având 

un potenţial de risc ridicat, se detaşează: grindina (fig. 59), viscolul şi ceaţa. Răscrucea 

climatică în care se plasează podişul şi eterogenitatea cadrului geografic al  acestuia  se  

constituie  ca  o  premisă  favorabilă  manifestării  unor fenomene meteo-climatice  de  

risc dintre cele mai diverse, detaşându-se ca predominante şi mai reprezentative, cele 

specifice sezonului rece: îngheţuri şi brume târzii de primăvară şi timpurii de toamna, 

ninsorile abundente şi straturile groase de zăpadă, viscole intense şi troieniri ale cailor 
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rutiere şi feroviare,  depuneri îngheţate,  ceţuri  persistente  mai ales  

pe văi etc.  

Podişul Sucevei este expus şi unor riscuri specifice 

sezonului cald: furtunile de grindină însoţite de oraje, 

excesul de umiditate, ploile torenţiale, valurile de 

căldură, perioade adeseori lungi de uscăciune şi secetă. 

În afara deficitului sau excesului de umezeală din sol şi 

aer, datorate lipsei precipitaţiilor sau abundenţei 

acestora, ploile torenţiale de vară au declanşat în ultimul 

deceniu mai multe hazarde complexe şi mixte, 

hidrologice (viituri istorice pe râul Suceava, valuri de 

inundaţii), geomorfologice (alunecări de teren) sau 

pedologice (spălarea solurilor). 

În urma ultimilor episoade hidrometeorologice din 

anii 2005 (fig. 60), 2006 (fig. 61), 2008 (fig. 62), 2010 

din jumătatea nordică a Podişului Sucevei s-a constatat 

că asemenea evenimente periculoase, atmosferice în 

primul rând, concretizate prin numeroase averse în 

valuri sau în cascadă, repetitive şi de o violenţă 

deosebită tot mai dese, suprapuse peste ploi intense de 

lungă durată.  
 

  

  

Fig. 60. Râul Suceava în august 2005 (Iţcani şi Burdujeni, foto I. Tănasă) 

 

 
 

 
Fig. 59. Greloane de grindină 
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Fig. 61. Consecinţe ale viiturii de la Arbore, judeţul Suceava, din seara zilei de 30 iunie  2006,  
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Cele care surprind sunt mai ales inundaţiile neaşteptate din arealele văilor 

superioare ale pâraielor mici, (cazul Arbore, fig. 61), care se produc cu mare viteză în 

urma acestor hazarde pluviometrice greu de prognozat şi de transmis în timp util, 

datorită unei conlucrări deficitare a tuturor factorilor interesaţi şi decizionali locali. 
 

  

  

  

   
Fig. 62. Aspecte ale inundaţiilor (hazarde hidrologice) din iulie 2008 (primele 2 - după 

http://www.mediafax.ro. Următoarele - după I.S.U. Suceava) 
 

 

http://www.mediafax.ro/
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Cap. IV. TOPOCLIMATELE COMPLEXE ALE PODIŞULUI SUCEVEI 
 

Acest capitol delimitează arealele cu anumite caracteristici meteo-climatice 

specifice, topoclimate complexe de prim ordin (numite subdistricte climatice de Slavic, 

1977), generate de particularităţile majore ale reliefului şi suprafeţei active. 

Astfel, în cadrul Podişului Sucevei s-au delimitat următoarele topoclimate 

complexe (fig. 63): 

- topoclimatele dealurilor piemontane înalte (Piemontului colinar Marginea-

Ciungi); 

- topoclimatele depresiunilor Rădăuţi şi Liteni-Moara; 

- topoclimatele podişurilor Dragomirnei şi Fălticenilor; 

- topoclimatele culoarelor râurilor Siret, Moldova şi Suceava; 

- topoclimatele dealurilor colinare şi ale şeilor de pe stânga Siretului; 

- topoclimatele complexe urbane. 

La rândul lor, topoclimatele complexe de ordinul I, cuprind topoclimate de ordinul 

II, generate de tipul şi particularităţile locale ale suprafeţei active (de versant cu 

expoziţie nordică, sudică, estică sau vestică, de vale, de deal, de pădure, de lacuri de 

acumulare etc.) şi microclimate diverse (de păşuni şi fâneţe, de culturi agricole). 

Cea mai mare parte a Podişului Sucevei se suprapune aşa numitului Ţinut 

climatic de dealuri şi platouri cu altitudini medii (300-500m) şi înalte (500-800m), 

inclus în Sectorul de provincie climatică al Subcarpaţilor şi Podişului Moldovei cu 

influenţe baltice V (Geografia României, 1983). Acesta se caracterizează prin advecţii 

frecvente ale aerului temperat-continental de origine polară sau arctică, rar temperat-

maritim, ce determină o temperatură media anuală mai modestă, o umiditate şi 

nebulozitate atmosferică mai ridicate, precum şi precipitaţii mai bogate. De asemenea, 

invaziile de aer foarte rece de origine polară sau arctică determină scăderi termice 

deosebite, uneori sub -30,0ºC, fenomene atmosferice de iarnă intense şi de durată, 

îngheţuri, brume şi ninsori sau averse de ninsoare dintre cele mai timpurii, respectiv cele 

mai târzii în anotimpurile de tranziţie, adevărate hazarde meteo-climatice. Fenomenele 

de uscăciune şi secetă, deşi mult mai slab reprezentate pe ansamblu, comparativ cu 

jumătatea sudică şi estică a Podişului Moldovei (sectorul climatic cu influenţe de 

ariditate), dar nu absente, se manifestă în toate anotimpurile, predominând spre sfârşitul 

verii şi toamna. Rezultanta acestor influenţe se materializează prin ierni aspre, lungi şi 

reci, bogate în zăpadă, primăveri scurte, friguroase, însoţite de îngheţuri târzii şi brume, 

veri răcoroase şi mai umede, toamne scurte, cu frecvente fenomene şi stări de vreme 

caracteristice iernii. Uneori, chiar şi în mijlocul verii se resimt influenţele maselor de aer 

reci, cu ploi scurte şi repezi, care ne indică influenţele nordice, subpolare.  

Sectorul climatic cu slabe influenţe de excesivitate ocupă suprafeţe reduse în 

Podişul Sucevei, în extremitatea sa sud-estică, spre arealul topoclimatelor Cotnarilor, 

care, datorită poziţiei mai sudice şi a unei expoziţii estice şi sud-estice favorabile, 

primeşte cele mai mari cantităţi anuale de energie radiantă (118,87 kcal/cm
2
/an) şi 

deţine temperaturile medii anuale cele mai mari din Podişul Sucevei (9,4ºC în aer. 

Valorile absolute ale deficitului de saturaţie sunt aici cele mai ridicate din întreg Podişul 

Sucevei, iar föehnizarea aerului la coborârea culmilor mai înalte de pe stânga Siretului, 

alături de alţi factori climatogeni, contribuie la conturarea unui areal cu cele mai reduse 
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umidităţii şi nebulozităţi în lunile de vară şi cu cele mai mari durate de strălucire a 

Soarelui. Vânturile locale cu caracter catabatic anihilează posibilitatea îmbogăţirii 

atmosferei cu umiditate datorită precipitaţiilor înregistrate în acest areal. 
 

 
Fig. 63. Podişul Sucevei - harta raionării şi a hazardelor meteo-climatice 
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Cap. V. DEZVOLTAREA DURABILĂ, CLIMA, CONFORTUL ŞI 

                SĂNĂTATEA ORGANISMULUI UMAN 
 

Ultimul capitol subliniază necesitatea dezvoltării economice în concordanţă cu 

păstrarea echilibrului ecologic, care să asigure astfel, bunăstarea şi dezvoltarea 

armonioasă a viitoarei generaţii. 

În acest sens, după o prezentare teoretică a conceptului de dezvoltare durabilă şi a 

principalelor obiective pentru Podişul Sucevei (conform Strategiei de Dezvoltare 

Regională Nord-Est 2007-2013), se analizează principalele aspecte de ordin meteo-

climatic şi relaţiile acestora cu principalele activităţi economice desfăşurate în arealul 

Podişului Sucevei. 

Se constată că influenţa cea mai mare a climei se răsfrânge asupra agriculturii, 

descrisă în subcapitolul Influenţa climei asupra agriculturii durabile. 

Manifestările extreme ale unor elemente sau fenomene climatice aduc, de cele mai 

multe ori, prejudicii materiale, financiare, de unde se vede necesitatea acută a 

asigurărilor financiare care trebuie să pătrundă şi în sfera agriculturii, ramură economică 

ce suferă deseori de pe urma 

calamităţilor naturale, între care 

un loc important îl deţin cele 

climatice. 

Procesul de dezvoltare 

intensivă şi multilaterală a 

producţiei agricole în noile 

gospodării particulare sau 

asociative de producţie trebuie 

să aibă la bază organizarea 

temeinică a teritoriului, studierea 

condiţiilor pedologice, climatice 

şi economice şi elaborarea unui 

plan de perspectivă fundamentat 

din punct de vedere ştiinţific. 

Structura culturilor şi rotaţia lor 

trebuie să se stabilească în 

funcţie de condiţiile amintite. 

Pentru a se putea face o 

regionare corespunzătoare a 

culturilor după necesităţile lor 

fito-geografice, în funcţie de 

caracteristicile climatice al 

teritoriului iar în dezvoltarea 

sectorului zootehnic trebuie 

studiat şi stabilit ce tipuri şi rase 

de animale au cele mai bune posibilităţi de dezvoltare, avându-se în vedere în special 

condiţiile de climă şi posibilităţile locale de furajare. 

 Aşa de exemplu, zona în atenţie, fiind o unitate deluroasă, cu sol şi climă specifice, 

 
Fig. 64. Zonarea agroclimatică a Podişul Sucevei 
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poate fi valorificată eficient prin culturi de pomi fructiferi, ceea ce s-a şi realizat parţial, 

pe anumite suprafeţe, cu rezultate deosebite mai ales în bazinul pomicol Fălticeni şi 

împrejurimi, cu o atentă alegere a soiurilor corespunzătoare zonei, cu respectarea 

regulilor şi cerinţelor agrotehnice înaintate, utilizate mai ales în staţiunile de cercetări  

agricole şi pomicole. 

Un alt subcapitol tratează interdependenţa reciprocă dintre climă şi transporturile 

durabile, în dublu sens (influenţe reciproce directe şi indirecte între climă şi 

transporturile rutiere, feroviare, aeriene). 

Transporturile rutiere sunt cele mai influenţate direct de climă, prin stratul de 

zăpadă, viscolit sau nu, prin vizibilitate redusă în aer (ceaţă) şi indirect de văile sau 

culoarele pe care sunt amenajate drumurile (pe văile râurilor principale, Moldova, 

Suceava, Siretului sau ale afluenţilor acestora, formate mai ales ca urmare a eroziunii 

fluviatile, a apei precipitaţiilor). În acelaşi timp, influenţa negativă a transporturilor în 

prezent, prin contribuţia deosebită la poluarea atmosferică şi prin aceasta la schimbările 

climatice actuale, cu toate consecinţele negative asupra mediului aerian, de intensificare 

a efectelor din ce în ce mai nefavorabile a hazardelor meteo-climatice, cu toate 

consecinţele sale nefaste asupra dezvoltării durabile. 

S-au propus unele soluţii optime pentru transporturile rutiere, inclusiv prin 

amenajarea unei viitoare autostrăzi estice, pe valea râului Siret, pentru evitarea 

localităţilor  care sunt străbătute în prezent de drumul internaţional E 85. Prin 

colaborarea mai multor specialişti, din domenii diverse de activitate, această autostradă 

ar trebui să constituie un obiectiv strategic de mare importanţă, atât pentru reducerea 

decalajului economic al Moldovei în general (prin stimularea transporturilor, dezvoltarea 

turismului şi a serviciilor), cât şi pentru dezvoltarea durabilă în viitor, cu reducerea 

poluării aerului, cu rol de diminuare a efectelor inundaţiilor tot mai numeroase pe Siret. 

Se subînţelege că, în acest context că şi utilizarea  terenului din zonă trebuie regândită, 

printr-o planificare şi sistematizare ştiinţifică foarte atente, care să pună accent în unele 

cazuri pe redarea unor suprafeţe joase şi inundabile luncilor, pe unele reîmpăduriri, pe 

utilizarea armonioasă a terenurilor arabile. 

Un alt subcapitol, evidenţiază valorificarea şi utilizarea resurselor energetice 

neconvenţionale existente şi în Podişul Sucevei (radiativ-solare, eoliene), tocmai pentru 

a veni în sprijinul dezvoltării durabile, a unui mediu mai prielnic pentru viitorul societăţii 

din acest areal fizico-geografic. 

Fără a constitui un studiu de poluare, respectiv biometeorologie, ultimele două 

subcapitole tratează succint influenţa climei şi hazardelor meteo-climatice asupra 

poluării mediului şi asupra stării de confort şi sănătate a populaţiei. 
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CONCLUZII 

 

Structurat pe 5 capitole, studiul „Clima Podişului Sucevei – fenomene de risc, 

implicaţii asupra dezvoltării durabile” conţine peste 250 pagini cu un bogat material 

analitic şi de sinteză, peste 200 figuri (schiţe de hărţi, grafice) şi 150 de tabele, 

constituind rezultatul prelucrării datelor meteorologice existente pentru o perioadă 

acceptabilă de timp, respectiv 50 de ani (1961-2010), extins în unele situaţii şi înainte de 

anul 1961. 

Studiul de faţă evidenţiază individualitatea climatică a acestei subunităţi de relief, 

din perspectiva vremii, inclusiv a hazardelor atmosferice şi a interconexiunilor 

sistemului natură – societate - dezvoltare, cu alte cuvinte, influenţa asupra dezvoltării 

durabile în Podişul Sucevei. 

Valorile medii şi extreme ale parametrilor meteo-climatici şi a hazardelor acestora 

reprezintă corolarul acţiunii factorilor climatogeni, care evidenţiază faptul că Podişul 

Sucevei constituie o subunitate climatică distinctă în cadrul Podişului Moldovei, cu 

diferenţieri locale relativ modeste dar sesizabile (contribuind la individualizarea 

topoclimatelor complexe. 

Podişul Sucevei se încadrează în zona climatului temperat continental de tranziţie 

de la exteriorul arcului carpatic, în etajul climatic de dealuri şi podişuri cu altitudini 

medii şi mari, etaj încadrat la rândul său între etajul climatic montan din vest şi etajul 

climatic de dealuri joase şi câmpii din est (tranziţie de la climatul temperat oceanic 

specific vestului Europei la cel temperat continental ce devine tot mai excesiv pe măsură 

ce ne îndreptam spre extremitatea estică a Europei. Influenţele nordice plasează Podişul 

Sucevei în arealul extremităţii sud-estice a sectorului climatic scandinavo-baltic). 
 

Poziţia matematică pe glob, în cadrul Europei şi a României îşi lasă amprenta 

asupra factorilor climatogeni şi a caracteristicilor generale ale climei acestui areal. 

Valorile medii anuale ale radiaţiei solare (mai ales globale) înregistrează o 

remarcabilă constanţă în timp dar şi spaţiu, cu creşteri uşoare pe latitudine (110-

115kcal/cm2/an).  

Caracteristicile suprafeţei active din Podişul Sucevei se impun mai ales local, prin 

generarea topoclimatelor complexe şi elementare, analizate în capitolul al IV-lea. 

Diferenţierile topoclimatice majore sunt produse de relieful local, mai ales prin altitudine 

şi expoziţia versanţilor, iar cele elementare, de vegetaţie. 

Dacă factorii radiativi şi geografici (suprafaţa activă) determină coordonatele de 

ansamblu ale climei, deoarece acţiunea lor rămâne aproximativ constantă în timp (cu 

excepţia celor 4 anotimpuri) şi spaţiu, cei dinamici aduc modificări substanţiale în starea 

timpului de la un moment la altul. Diferitele aspecte ale vremii sunt determinate de 

poziţia pe care centri barici o ocupă în raport cu aceasta. Dacă dorsalele celor doi 

anticicloni sunt situate la nord de ţara noastră, ele provoacă advecţia de aer rece din nord 

şi nord-est; dacă sunt situate la sud, teritoriul României este invadat de aer cald şi umed 

dinspre sud şi sud-vest. 
 

Din analiza datelor cuprinse în perioada 1961-2010, se constată că temperaturile 

medii ale aerului pe diverse entităţi temporare au o repartiţia geografică relativ ordonată, 
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cu valorile cele mai mari în sud şi sud-est, iar cele mai mici, în nord-vest. Valorile medii 

anuale înregistrează creşteri uşoare cu circa 0,3°-0,6°C în perioada 1961-2010 , 

tendinţele de creştere fiind mult mai mari în semestrul rece, anotimpul de iarnă şi luna 

ianuarie. 

Variaţiile neperiodice, destul de ample, mai ales cele extreme ale temperaturii 

aerului şi solului (datorate mai ales proceselor advective, deci circulaţiei generale a 

atmosferei) sunt cele care impun hazardele termice. Dintre acestea, mai resimţite în 

Podişul Sucevei sunt cele specifice anotimpurilor rece şi de tranziţie (valurile de frig, 

îngheţul, inversiunile termice etc.). 

Cantitatea medie multianuală de precipitaţii atmosferice este situată în jurul valorii 

de 580mm, cu diferenţieri spaţiale însemnate, de la peste 630mm în nord-vestul arealului 

din studiu, la sub 550mm în sud–sud-est (datorită descreşterii altitudinii reliefului pe 

această direcţie, a frecvenţei mai mari a maselor de aer mai umede în partea nord-

vestică, de origine adesea atlantică, care spre est se aridizează uşor, a favorizării 

pătrunderii maselor de aer continentalizate, adesea mai uscate din est.  

Pe lângă diferenţierile pluviometrice vest-est sau nord-sud mai constată o alternanţă 

a arealelor mai umede (suprapuse reliefului mai înalt) cu altele mai uscate 

(corespunzătoare ariilor mai joase). Atmosfera versanţilor expuşi advecţiei maselor de 

aer mai umed din vest şi nord-vest este mai umedă, iar cea a versanţilor opuşi este mai 

uscată, în ultimul caz aerul suferind procese de foehnizare. 

Regimul precipitaţiilor atmosferice din arealul Podişului Sucevei cunoaşte o mare 

variabilitate în timp, excesul si deficitul pluviometric succedându-se de multe ori la 

intervale temporale cu lungimi diferite. Tendinţele termice şi pluviometrice indică o 

încălzire şi o aridizare a sud-estului şi sudului extrem, unde continentalizarea aerului şi 

excesivizarea climatului sunt ceva mai evidente.  

În Podişul Sucevei, fenomenul de secetă şi uscăciune este un fenomen izolat, fiind 

prezent în anumite situaţii sinoptice, fiind oricum mai rar întâlnit decât în arealele 

învecinate din est şi sud-est (Câmpia Moldovei şi Podişul Central Moldovenesc). În 

funcţie de soi, cerinţele pluviometrice pot să varieze, mai ales în funcţie de regimul 

termic şi implicit de resursa termică.  

Fenomenele hidrometeorologice ce însoţesc diversele stări de vreme din Podişul 

Sucevei, au o importanţă deosebită în conturarea caracteristicilor climatice de ansamblu, 

regimul şi distribuţia lor spaţială nuanţând pe alocuri şi scoţând din monotonie evoluţia 

de cele mai multe ori repetabilă în timp şi distribuţia previzibilă în spaţiu a valorilor 

climatice care dau trăsăturile definitorii ale climatului. 

Răscrucea climatică în care se plasează podişul şi eterogenitatea cadrului geografic 

al acestuia se constituie ca o premisă favorabilă manifestării unor fenomene meteo-

climatice de risc dintre cele mai diverse, detaşându-se ca predominante şi mai 

reprezentative cele specifice sezonului rece: îngheţuri şi brume târzii de primăvară şi 

timpurii de toamna, ninsorile abundente şi straturile groase de zăpadă, viscole intense şi 

troieniri ale cailor rutiere şi feroviare, depuneri îngheţate, ceţuri persistente mai ales pe 

văi, valuri de frig şi inversiuni termice etc.  

Nu putem să nu amintim faptul ca Podişul Sucevei este expus şi unor riscuri 

specifice sezonului cald: furtunile de grindină însoţite de oraje, excesul de umiditate, 

ploile torenţiale, valurile de căldură, perioade adeseori lungi de uscăciune şi secetă. 
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Cunoaşterea detaliată a acestora ar răspunde unor imperioase necesităţi practice, 

economice. 

Manifestările extreme ale unor elemente sau fenomene climatice aduc, de cele mai 

multe ori, prejudicii materiale, financiare, de unde se vede necesitatea acută a 

asigurărilor financiare care trebuie să pătrundă şi în sfera agriculturii, ramură economică 

ce suferă deseori de pe urma calamităţilor naturale, între care un loc important îl deţin 

cele climatice. 
 

În Topoclimatele complexe ale Podişului Sucevei s-a delimitat, pe baza 

morfologiei generale a terenului, arealele cu anumite caracteristici meteo-climatice 

specifice, ce le individualizează. 
 

Dezvoltarea durabilă, clima, confortul şi sănătatea organismului, ultimul capitol, 

subliniază necesitatea dezvoltării economice în concordanţă cu păstrarea echilibrului 

ecologic, care să asigure bunăstarea şi dezvoltarea armonioasă a viitoarei generaţii. 

Având în vedere rolul climei şi a manifestărilor severe de vreme pentru o dezvoltare 

durabilă, se scot în evidenţă influenţele acestora asupra economiei în general, se 

analizează principalele aspecte de ordin meteo-climatic şi relaţiile acestora cu 

principalele activităţi economice ale zonei. 

Se constată că influenţa cea mai mare a climei se răsfrânge asupra agriculturii 

Procesul de dezvoltare intensivă şi multilaterală a producţiei agricole în noile 

gospodării particulare sau asociative de producţie trebuie să aibă la bază organizarea 

temeinică a teritoriului, studierea condiţiilor pedologice, climatice şi economice şi 

elaborarea unui plan de perspectivă fundamentat din punct de vedere ştiinţific. 

Structura culturilor şi rotaţia lor trebuie să se stabilească în funcţie de condiţiile 

amintite. Pentru a se putea face o regionare corespunzătoare a culturilor după necesităţile 

lor fito-geografice, în funcţie de caracteristicile climatice ale teritoriului iar în 

dezvoltarea sectorului zootehnic trebuie studiat şi stabilit ce tipuri şi rase de animale au 

cele mai bune posibilităţi de dezvoltare, avându-se în vedere în special condiţiile de 

climă şi posibilităţile locale de furajare. De exemplu, zona în atenţie fiind o unitate 

deluroasă, cu soluri şi climă specifice, poate fi valorificată eficient prin culturi de pomi 

fructiferi, ceea ce s-a şi realizat parţial, pe anumite suprafeţe, cu rezultate deosebite mai 

ales în bazinul pomicol Fălticeni şi împrejurimi, cu o atentă alegere a soiurilor 

corespunzătoare zonei, cu respectarea regulilor şi cerinţelor agrotehnice moderne. 

În acelaşi timp, se precizează şi legătura dintre alte activităţi economice, precum 

sunt transporturile sau utilizarea energiei neconvenţionale (verzi) şi influenţa 

interdependenţa acestora cu mediul şi clima arealului din studiu. 

În final, se evidenţiază şi influenţa climei şi hazardelor meteo-climatice asupra 

poluării mediului şi asupra stării de confort şi sănătate a populaţiei. 
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