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INTRODUCERE 
 

Studiul climatic al Câmpiei Moldovei, este o lucrare care vine să completeze informaţiile 
ştiinţifice de natură climatologică ce există deja pentru această subunitate geografică, închegându-le 
şi armonizându-le într-un material (demers) cât mai complet şi unitar. 

Lucrarea de faţă, îşi propune să arunce o lumină nouă asupra climei Câmpiei Moldovei, care 
nu a mai fost abordată până acum într-o prezentare şi desfăşurare atât de amplă şi să completeze stu-
diile existente în domeniu. 

Am încercat să întregesc imaginea noastră asupra complexităţii geografice şi climatice a 
acestei zone locuite din vechi timpuri, care la prima vedere este o subunitate relativ simplu de a fi 
studiată, dar care ni se înfăţişează apoi, chiar dacă prin prisma analizei sectoriale, în toată complexi-
tatea structurii şi funcţionalităţii ei. 

Analiza caracteristicilor multianuale şi secvenţiale ale atmosferei de deasupra acestui spaţiu, 
nu s-a putut desprinde de integrarea sociogeosistemică de ansamblu, neîncercându-se a se abstracti-
za un segment al geografiei ce „vorbeşte” mai mult prin aspectul valoric al datelor. 

Corelaţiile făcute între componentele geosistemului au încercat să stabilească logica legităţi-
lor naturii şi strânsele interdependenţe din interiorul ei precum şi dintre aceasta şi societatea umană. 

Dacă factorii genetici ai climei sunt cei cu caracter mai general, pentru regiuni mai întinse,  
s-a încercat, pe cât posibil, particularizarea lor la aspectele strict locale ale Câmpiei Moldovei, as-
pecte întărite pe baza caracteristicilor cantitative şi calitative ale elementelor şi fenomenelor meteo-
rologice ce se derulează şi se produc în timp şi spaţiu. 

Clima Câmpiei Moldovei este o lucrare structurată în 6 capitole, în cele peste 450 pagini ale 
sale fiind cuprinse, pe lângă un bogat material analitic şi de comentariu, un număr de peste 500 fi-
guri (schiţe de hărţi, grafice) şi peste 350 tabele rezultate în urma prelucrării datelor din observaţiile 
meteorologice şi a consultării literaturii de specialitate din care am selectat peste 150 titluri biblio-
grafice. 

Pentru caracterizarea climei acestei subunităţi geografice din cuprinsul Podişului Moldovei 
am folosit datele provenite din observaţiile de lungă durată efectuate la cele 7 staţii meteorologice 
de bază (Dorohoi, Avrămeni, Botoşani, Răuseni, Cotnari, Podu Iloaiei şi Iaşi), la care s-au adăugat 
cele de la staţiile Darabani, mai puţin Stânca. Cu toate că staţia meteorologică de la Cotnari se află 
în zona de contact cu Podişul Sucevei, datele de la aceasta m-au ajutat foarte mult în desprinderea 
unor diferenţieri climatice între sudul Câmpiei Moldovei şi arealele mai înalte, înconjurătoare. 
Aceste staţii acoperă prin observaţiile lor destul de eficient teritoriul Câmpiei Moldovei, fiind repre-
zentative în contextul complexului fizico – geografic al acestei subunităţi, evidenţiind diferenţele ce 
există în plan climatic între diferite zone din câmpie. 

Pentru studiul cantităţilor de precipitaţii s-au mai utilizat informaţiile de la 26 posturi pluvi-
ometrice răspândite pe întreaga suprafaţă a Câmpiei Moldovei şi în subunităţile de relief învecinate 
(Podişul Sucevei, Podişul Central Moldovenesc), pentru a scoate în evidenţă diferenţierile ce există 
între acestea. 

Pentru a avea o imagine cât mai cuprinzătoare asupra dispunerii în spaţiu a staţiilor meteoro-
logice şi posturilor pluviometrice din Câmpia Moldovei şi împrejurimi, în tab. 1. şi fig. 1. este redat 
amplasamentul lor spaţial (coordonatele geografice) şi altitudinea acestora. 

Ca perioadă de bază pentru analiza majorităţii elementelor şi fenomenelor climatice, a fost 
luată cea cuprinsă între 1964 şi 1998. Cu o singură excepţie (cea de la staţia Podu Iloaiei, care a 
funcţionat până la începutul anului 1994 cu acest regim), la Dorohoi, Avrămeni, Botoşani, Răuseni, 
Cotnari şi Iaşi avem perioade de observaţii complete şi suficient de lungi. Anterior anului 1964 ne 
lipsesc informaţiile de la Răuseni, aşa că, am preferat sa luăm ca punct de bază a analizei anul 1964. 
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Tab. 1. Poziţia latitudinală, longitudina-

lă şi altitudinea staţiilor meteorologice 

şi posturilor pluviometrice din Câmpia 

Moldovei şi împrejurimi 
Nr. 
crt. 

Staţia 
(postul) 

Latitudi- 
nea (N) 

Longitu- 
dinea (E) 

Altitudi- 
nea (m) 

1 Rădăuţi Prut 480 14’ 260 48’ 101 
2 Darabani 480 11’ 260 36’ 200 
3 Mitoc 480 06’ 270 03’ 95 
4 Mileanca 480 06’ 260 42’ 145 
5 Pomîrla 480 03’ 260 20’ 190 
6 Dumeni 480 03’ 260 29’ 180 
7 Avrămeni 480 05’ 260 57’ 240 
8 Dorohoi 470 58’ 260 23’ 197 
9 Ripiceni 470 57’ 270 07’ 84 
10 Văculeşti 470 53’ 260 25’ 220 
11 Roma 470 50’ 260 36’ 105 
12 Dobîrceni 470 49’ 260 40’ 130 
13 Gorbăneşti 470 46’ 260 52’ 120 
14 Botoşani 470 41’ 260 40’ 170 
15 Suliţa 470 39’ 260 56’ 105 
16 Cristeşti 470 40’ 260 43’ 110 
17 Flămînzi 470 38’ 260 52’ 158 
18 Todireni 470 37’ 270 05’ 57 
19 N. Bălcescu 470 36’ 260 53’ 135 
20 Răuseni 470 34’ 270 11’ 62 
21 Bivolari 470 31’ 270 26’ 55 
22 Plugari 470 29’ 260 08’ 80 
23 Chişcăreni 470 28’ 270 12’ 60 

24 
Coarnele 
Caprei 

470 24’ 260 44’ 165 

25 Cotnari 470 22’ 260 57’ 289 
26 Victoria 470 18’ 270 33’ 42 
27 Podu Iloaiei 470 13’ 270 15’ 90 

28 
Tîrgu Fru-
mos 

470 13’ 270 01’ 90 

29 Ungheni 470 15’ 270 40’ 35 
30 Iaşi 470 10’ 270 36’ 100 
31 Strunga 470 10’ 260 57’ 225 
32 Bîrnova 470 01’ 270 35’ 360 
33 Voineşti 470 04’ 270 26’ 125 
34 Mădîrjac 470 03’ 270 16’ 250 
35 Mogoşeşti 470 03’ 270 31’ 150   

Fig. 1. Localizarea staţiilor meteorologice şi a posturi-
lor pluviometrice din Câmpia Moldovei 

 

În cazul temperaturii aerului, o parte din şirurile de date de la Darabani şi Avrămeni au fost 
prelungite prin metoda diferenţelor după datele de la staţia Dorohoi, la Răuseni au fost prelungite 
după cele de la Botoşani, iar la Podu Iloaiei după datele din observaţii de la Iaşi, utilizându-se astfel 
date din perioada 1896 – 1996, pentru unii parametri termici. Evoluţia în timp a temperaturii aerului 
se face pe areale destul de extinse, în directă relaţie cu dinamica atmosferică, astfel că, această me-
todă nu introduce în prelungirea şirurilor de date erori semnificative. Cel mai des folosite au rămas 
însă datele din observaţii din perioada 1956 – 1996, iar pentru mulţi parametri termici cele de după 
1961. 

În cazul precipitaţiilor atmosferice, datorită gradului lor mare de variabilitate în timp şi spa-
ţiu, am preferat să nu utilizez metoda rapoartelor în prelungirea şirurilor de date, pentru că aceasta 
ar fi condus la şiruri continui de date, dar a căror reprezentativitate să nu fi fost prea mare, dar şi din 
cauză că materialul informativ de care am dispus a fost destul de bogat. De bază pentru acest ele-
ment a rămas perioada 1962 – 1997, dar în mod frecvent am apelat şi la datele anterioare acesteia 
(1896 – 1961). 

Nu toţi parametrii elementelor şi fenomenelor meteorologice au fost analizaţi pentru perioa-
da de bază 1964 – 1998, ci acolo unde unele aspecte ale regimului şi distribuţiei lor au ieşit cu clari-
tate în evidenţă, perioadele de observaţii prelucrate au fost mai restrânse. 

Principiul de bază care a fost respectat de-a lungul lucrării a fost acela de a utiliza date din 
observaţii, şi numai acolo unde necesitatea a impus, apelarea la unele artificii de calcul. De aseme-
nea, am preferat să compar între ele de multe ori, elemente sau fenomene observate în perioade 
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nesincrone, pentru a le surprinde regimul sau a evidenţia diferenţierile teritoriale ale distribuţiei 
acestora, decât să analizăm o perioadă singulară fără a avea nici un element de raport sau compara-
ţie cu altă perioadă. 

În analiză au intrat mii de date, din care, s-au calculat indicatorii climatici de bază: medii 
orare, zilnice, lunare, anotimpuale, semestriale şi anuale, frecvenţele anuale şi lunare, proporţiile şi 
gradele de asigurare, numărul mediu de zile sau valorile zilnice. Din multitudinea de date au fost ex-
trase şi valorile extreme absolute, au fost extrase sau calculate mediile unor valori maxime şi mini-
me zilnice, lunare sau anuale ale unor parametri. 

Aceste date au fost extrase din registrele sinoptice, tabelele meteorologice lunare TM – 1, 
TM – 3, TM – 4, TM – 5, TM – 6, TA – 1 şi din tabelele de sinteză anuale TM – 11, TM – 13, TM 
– 16, TM – 17 pentru perioade cuprinse între 1956 – 1998. Au mai fost extrase date din Anuarele 
meteorologice, seria 1961 – 1972, editate de I.N.M.H. Bucureşti, din Clima R.S. România, vol. II 
din 1966, din Buletinele de observaţii meteorologice lunare şi zilnice(1936 – 1998) etc. 

S-au acordat spaţii mai mari subcapitolelor legate de temperatura aerului, precipitaţiile at-
mosferice şi dinamicii maselor de aer în conformitate cu importanţa acestora în definirea climatului 
Câmpiei Moldovei, dar şi celelalte elemente (umiditatea aerului, nebulozitatea, durata de strălucire a 
Soarelui, presiunea atmosferică) şi fenomenele climatice au fost analizate pe larg. 

Trebuie amintit faptul că, având în vedere extinderea mare a studiului climatic, nu am putut 
detalia multe aspecte ale regimului şi distribuţiei elementelor şi fenomenelor climatice, care ar fi 
condus la divagaţii prea ample şi ar fi încărcat conţinutul lucrării. Consider aşadar, această lucrare, 
ca reper de bază pentru eventualele studii climatice sectoriale ce vor urma în viitor având referire la 
Câmpia Moldovei şi care cu siguranţă vor completa multe aspecte tratate mai sumar aici. Am spe-
ranţa că acest lucru se va întâmpla, pentru că, ar fi greşit să nu recunoaştem că în orice lucru făcut 
este loc de mai bine. 

Pentru a descongestiona puţin lucrarea, am preferat ca la sfârşitul ei să întocmesc o scurtă 
anexă în care sunt inserate mai multe date climatice în tabele sintetice, extrase din diverse surse de 
informaţii sau calculate de mine, şi însoţite de scurte comentarii. 

Abordarea pe larg şi atât cât este necesar pentru o bună înţelegere a condiţiilor climatice, a 
cadrului natural (aşezare geografică, relief, ape, vegetaţie, pătura de sol) în subcapitolul ,,Factorii fi-
zico – geografici”, m-a determinat să nu mai reiterez o serie de aspecte geografice deja cunoscute 
din literatura de specialitate foarte bine reprezentată prin lucrări de sinteză cu caracter monografic 
sau de analiză detaliată a unui aspect anume (teze de doctorat, studii, comunicări ştiinţifice etc.). 
 Se cuvine să mai amintesc, că am ales ca temă de studiu climatul Câmpiei Moldovei, deoa-
rece consider că este un subiect generos, amplu, care nu a mai fost abordat în integralitatea sa până 
în prezent şi nu în ultimul rând, pentru că, de acest spaţiu geografic se leagă originea mea. Acest ul-
tim aspect m-a făcut să pot învinge greutăţile inerente ce apar pe parcursul cercetării ca în final să 
reuşesc să duc la sfârşit ceea ce iniţial mi-am propus. De asemenea, am considerat că după efortul şi 
dăruirea de care au dat dovadă cadrele didactice ale Facultăţii de Geografie – Geologie din Iaşi în 
pregătirea mea, este o datorie de onoare să pot să răsplătesc aceasta prin lucrarea de faţă. Fără a face 
discriminări, aduc sincere mulţumiri coordonatorului ştiinţific al acestei lucrări, prof. dr. Elena 
Erhan, care m-a sprijinit îndeaproape. De asemenea aş vrea să mulţumesc colectivului de la Centrul 
Meteorologic Regional Moldova din Iaşi care timp de şase ani mi-a pus la dispoziţie cea mai mare 
parte a materialului informativ regăsit în lucrare, în mod special domnului meteorolog Rădeanu Mi-
hai şi colectivelor de la staţiile meteorologice din Câmpia Moldovei de unde am extras o altă parte a 
datelor meteorologice. 
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Capitolul I. SCURT ISTORIC ASUPRA OBSERVAŢILOR  
METEOROLOGICE ŞI AL CERCETĂRILOR CLIMATOLOGICE 
 

Teritoriul Câmpiei Moldovei face obiectul unor cercetări cu tematică meteorologică şi cli-
matologică încă din vechime. Primele încercări de cartografiere a teritoriului datează pentru Moldo-
va din 1584 (Costoldo). 

În 1640 Grigore Ureche publică ,,Letopiseţul Ţării Moldovei” în care face referiri la apele 
mari din anul 1504: ,,peste vară au fost ploi grele şi puhoaie de apă cât s-au făcut multă înecare” şi 
la seceta din anul 1585 din vremea lui Petru Şchiopu: ,,Domnindu Pătru - vodă ţara Moldovei mare 
secită s-au tâmplatu în ţară, de au secat toate izvoarăle, văile, bălţile şi unde mai nainte prindea 
pesce, acolo ara şi piatră prin multe locuri au căzut, copacii au secat de secită, dobitoacile n-au fostu 
avându ce paşte vara, ci le-au fostu dărămând frunză. Şi atâta prafu au fostu, cându să scorniia 
vântu, când s-au fostu strângându troieni la garduri şi la gropi de pulbere ca de omet...”. Aceste do-
uă fenomene hidrometeorologice deosebite (apele mari din 1504 şi seceta din 1585) sunt elocvent şi 
sugestiv conturate, punând în lumină contrastele pluviometrice ce se manifestă frecvent în Moldova. 

În ,,Letopiseţul Ţării Moldovei” publicat de Miron Costin în 1675, acesta consemnează se-
ceta deosebită de la 1660 – 1661: ,,aceia foamete era cât mânca oamenii papură uscată în loc de pâi-
ne, măcinând-o uscată”. 

Savantul şi domnitorul Dimitrie Cantemir (1673 – 1723) a redactat în 1716 ,,Descriptio 
Moldaviae” scriind ,,Despre aşezarea Moldovei, despre hotarele ei cele mai vechi şi cele noi şi des-
pre climă” (cap.II) şi ,,Despre apele Moldovei” (cap. III). Este surprins pentru prima dată caracterul 
neuniform al climei de aici ca urmare a influenţelor climatice exterioare. 

Primele observaţii instrumentale de la noi din ţară şi din Câmpia Moldovei au fost efectuate 
în august 1770 la Iaşi de medicul militar rus Lerch, cu privire la valorile temperaturii aerului. 

Lucrarea ,,Observazioni storiche, natUral e politiche intorni la Valachia e Moldavia”, a lui 
Ştefan Raichevich, publicată în 1778 la Neapole, conţine multe referiri meteorologice şi climatice. 

Constatări cu privire la clima oraşului Iaşi se găsesc şi în lucrarea lui Andreas Wolf (1805). 
Acesta arată că cele patru anotimpuri se succed normal făcând distincţia între stările de vreme ce se 
desfăşoară de-a lungul unui an. Andreas Wolf face şi unele referiri asupra climei din zona oraşului 
Iaşi, analizând schimbările bruşte ale stărilor de vreme, puse pe seama condiţiilor fizico – geografi-
ce locale şi mai ales a deschiderii largi către est şi vest, dar şi datorită prezenţei Bahluiului. Mai 
aminteşte că iernile sunt uneori foarte aspre, primăverile sunt însoţite de intensificări ale vântului, 
vânturile dominante sunt cele din est şi nord etc. 

Mai târziu, în 1829, se efectuează la Iaşi, înregistrări meteorologice asupra temperaturii ae-
rului şi presiunii atmosferice, care se publicau lunar într-o rubrică specializată în ziarele locale: 
Icoana Lumii, Albina Românească, Gazeta de Moldavia ş.a. Datele din perioada 1839 – 1858 sunt 
centralizate în arhiva Institutului de Meteorologie şi Hidrologie. 

Aprecieri sumare asupra climei de la Iaşi mai fac M. Kogălniceanu (1837), V. Popescu – 
Scriban (1838), ce subliniază caracterul excesiv al acesteia. 

În perioada 1839 – 1840 profesorii universitari I. Pangratti şi T. Stamate fac observaţii me-
teorologice la Iaşi, publicate de principele N. Şuţu în ,,Notiţe statistice asupra Moldovei” în 1852 în 
capitolul ,,Climatul”. 

În 1840 la Şcoala Vasiliană din Iaşi se predă meteorologia ca ştiinţă, folosindu-se un manus-
cris în limba greacă, luat din biblioteca mitropoliei. 

La Iaşi, în 1854, omul de ştiinţă Teofil Stenner începe să facă observaţii meteorologice com-
plete, pe care le continuă până în anul 1888. 

Înfiinţarea în 1866 a Academiei Române deschide perspective mai bune domeniului obser-
vaţiilor meteorologice, iar în 1877 profesorul universitar P. Poni face observaţii asupra tuturor ele-
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mentelor meteorologice la Iaşi, publicate în ,,Revista ştiinţifică” şi ,,Analele Academiei Române”. 
Datele obţinute de P. Poni, au o valoare ştiinţifică incontestabilă fiind folosite mai târziu de către Şt. 
Hepites. 

În 1884 ia fiinţă Institutul Meteorologic din România sub conducerea lui Şt. Hepites, iar că-
tre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX Şt. Hepites, pe baza datelor adunate pu-
blică lucrări cu conţinut pluviometric în care găsim referiri şi asupra regimului precipitaţiilor din 
zona oraşului Iaşi. 

În anul 1886 ia fiinţă la Iaşi prima staţie meteorologică de ordinul II în curtea Şcolii Militare. 
În 1895 reţeaua de staţii şi posturi pluviometrice din Câmpia Moldovei se completează cu cele de la 
Dorohoi, Botoşani, Cotnari şi Podu Iloaiei, mult mai târziu, în 1956 înfiinţându-se staţia Avrămeni, 
în 1963 staţia Răuseni şi abia în 1987 cea de la Darabani. 

În 1903, I. Ţiţu scoate la Botoşani prima publicaţie din ţara noastră destinată popularizării 
cunoştinţelor de agroclimatologie ,,Revista meteorologică agricolă”. Din lipsă de date apare numai 
primul număr. În 1913 revista apare sub aceeaşi denumire şi continuă până în iunie 1915, când înce-
tează datorită mobilizării generale. 

Anul 1903 poate figura ca an de început al climatologiei urbane de la noi, Şt. Hepites publi-
când printre altele şi ,,Climatologia Iaşilor”, lucrare în care autorul analizează detaliat regimul tutu-
ror elementelor şi fenomenelor meteorologice de la Iaşi, făcând aprecieri şi asupra dinamicii aerului 
în interiorul ariei urbane şi asupra evoluţiei temperaturii în condiţiile creşterii dimensionale a oraşu-
lui Iaşi. 

Studiile lui Şt. Hepites sunt continuate de profesorul Gh. Gr. Gheorghiu de la Liceul Internat 
ce a publicat mai multe lucrări sub titlul ,,Contribuţiuni la climatologia Iaşilor” (1915, 1916, 1923, 
1924) care fac referiri la regimul temperaturii aerului şi al umidităţii relative, regimul precipitaţiilor 
atmosferice (din ploaie şi zăpadă), a presiunii atmosferice şi a vântului, în special în timpul iernii. 
Lucrările au un conţinut bogat, ce sistematizează materialul meteorologic pe perioade lungi (≈ 20 
ani), utilizează o metodologie corectă de lucru şi sunt însoţite de reprezentări grafice originale. 

În anul 1941 ia fiinţă la Iaşi Centrul regional pentru prevederea timpului şi protecţia meteo-
rologică a navigaţiei aeriene. 

Patru ani mai târziu, după peste 20 ani de absenţă a lucrărilor de analiză climatologică, în 
1945 N. N. Lupu face o serie de aprecieri asupra regimului temperaturii aerului, a precipitaţiilor at-
mosferice şi a vânturilor la Iaşi, care însă nu sunt prea concludente pentru că iau în studiu o perioadă 
scurtă de doar 10 ani (1931 -–1941). 

O lungă perioadă de timp studiile şi aprecierile climatice referitoare la Câmpia Moldovei sau 
a vreunui areal din cuprinsul său au lipsit. Abia în 1956 este publicat un articol elaborat de I. Gugiu-
man şi V. Chiriac referitor la ,,Furtuna de grindină de la 4 august 1950 din regiunea Iaşi”. Tot în 
1956 V. Chiriac în urma analizei şi prelucrării rezultatelor observaţiilor cu privire la viteza şi frec-
venţa vântului pe direcţii în diferite puncte ale oraşului Iaşi şi împrejurimi pentru perioadele 1896 – 
1915; 1921 – 1943; 1945 – 1953, ajunge la concluzii interesante cu privire la regimul vitezei şi frec-
venţei pe direcţii şi cauzele de ordin baric ce le generează, a valorilor scăzute a calmului înregistrat 
la staţia Iaşi – Internat, şi a manifestării aici a ,,brizei urbane”. 

Doi ani mai târziu, în 1958, I. Gugiuman şi Silvia Petrescu au studiat regimul temperaturii 
aerului din perioada 1921 – 1955, de la Iaşi, evidenţiind trăsăturile principale ale regimului 
plurianual al acestui element, inversiunile termice ce se produc în condiţiile reliefului zonei în care 
este situat oraşul Iaşi, demonstrând cu date concrete importanţa practică a cunoaşterii variaţiilor de 
temperatură, a valorilor extreme absolute, a amplitudinilor diurne şi anuale pentru activitatea din di-
verse ramuri ale economiei (industrie, construcţii, transporturi). 

Alte referiri de reală valoare legate de clima Câmpiei Moldovei găsim în studiul ,,Unităţi şi 
subunităţi climatice în partea de est a R.P.R.” din 1960, realizat de I. Gugiuman, Gh. Pleşca, Elena 
Erhan şi I. Stănescu. 

I. Gugiuman în colaborare cu Elena Erhan în 1960 publică date asupra regimului precipitaţii-
lor atmosferice la Iaşi, evidenţiind influenţele climatului temperat continental, atât de nuanţă atlanti-
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că, cât şi de cea excesiv continentală. Tot aceeaşi autori publică în anul 1962 lucrarea 
,,Microclimatele din zona oraşului Iaşi şi împrejurimi”, în care pe o schiţă de hartă se delimitează 
aceste unităţi microclimatice, iar V. Chiriac întocmeşte lucrarea ,,Seceta meteorologică la Iaşi”. 

În 1963 M. Grama studiază ,,Condiţiile meteorologice care favorizează producerea şi menţi-
nerea ceţurilor pe aeroporturile Bacău, Iaşi şi Suceava”, iar în 1964 Gh. Bădilescu analizează condi-
ţiile aerosinoptice de formare şi menţinere a ceţurilor la Iaşi. 

E. Lăzărescu (1965) studiază frecvenţa fenomenului de chiciură pe teritoriul Moldovei în pe-
rioada 1958 – 1964. În 1965 I. Gugiuman şi G. Davidescu analizează variaţia şi regimul temperatu-
rii aerului de la Iaşi din perioada 1894 – 1963, iar un an mai târziu aceeaşi autori abordează particu-
larităţile regimului pluviometric în zona oraşului Iaşi pentru aceeaşi perioadă, depistând şi surprin-
zând cauzele acestor variaţii de lungă durată şi amploarea acestora în unii ani sau în unele perioade. 
Tot în 1965 apare studiul cu privire la ,,Unele caracteristici microclimatice ale podgoriei Cotnari” 
realizată de D. Tâştea şi Iulia Rogojan, care se referă la repartiţia datelor primului şi ultimului în-
gheţ, a duratei intervalului anual fără îngheţ precum şi a altor parametri ai temperaturii aerului (ex. 
repartiţia sumei anuale a temperaturilor active în microzona Cotnari). 

În 1967, apare studiul ,,Stratul de zăpadă la Iaşi în perioada 1921 - 1966” cu referire specială 
la condiţiile iernii din 1965 – 1966, realizat de Elena Erhan. 

Variaţia de lungă durată a temperaturii aerului şi precipitaţiilor la Iaşi face obiectul unei lu-
crări realizate în 1968 de V. Chiriac, C. Cireş şi Sirena Rădulescu. Tot în 1968 şi în 1969 Elena 
Erhan analizează dinamica atmosferei şi regimul vântului în zona oraşului Iaşi, iar în 1972 face o 
analiză asupra impurificării cu pulberi a atmosferei din zona oraşului Iaşi. 

V. Chiriac şi Gh. Bădilescu, în 1969, realizează un studiu cu privire la frecvenţa depunerilor 
de gheaţă din perioada 1950 – 1966 pe aeroportul Iaşi. 

Cea mai complexă, completă şi bine documentată lucrare de climatologie urbană având ca 
obiect de studiu un areal din Câmpia Moldovei este realizată în 1970 de Elena Erhan, având ca titlu 
,,Clima şi microclimatele din zona oraşului Iaşi”. Publicată în 1979, această teză de doctorat, anali-
zează în mod clasic principalele componente ale climei, dar prezintă şi particularităţi micro – şi 
topoclimatice ale zonei sub aspectul poluării aerului, regimului termic şi hidric, circulaţiei locale, 
iar în final, stabileşte două tipuri de climate (urban şi periurban) şi mai multe subtipuri (topoclimate 
şi microclimate). 

În anul 1974 O. I. Guţic reuşeşte să scoată de sub tipar studiul cu privire la ,,Clima din zona 
oraşului Dorohoi”, o lucrare complexă pentru acea dată, care pe baza unor observaţii de lungă dura-
tă face printre primele precizări concrete asupra regimului principalelor elemente şi fenomene cli-
matice legate de un oraş de mai mici dimensiuni din nord – vestul Câmpiei Moldovei. 

Urmează apoi o serie de lucrări de analiză complexă cu privire la fenomenul de secetă în 
Podişul Moldovei (1983), la fenomenul de grindină în aceeaşi unitate (1986), pentru ca în 1988, 
acelaşi autor (Elena Erhan) să studieze regimul şi distribuţia precipitaţiilor atmosferice din partea de 
est a României. 

N. Soroceanu în 1989 se opreşte asupra fenomenului complex de secetă din Podişul Moldo-
vei studiindu-l cu ajutorul indicelui de umiditate, zonând secetele din perioada mai – septembrie şi 
din octombrie 1946, clasificându-le în patru mari categorii (uşoare, moderate, grave, extreme) în 
funcţie de valorile acestui indice. 

În 1990 Elena Erhan în colaborare cu Valentina Ştefan analizează fenomenul de brumă şi 
îngheţ din Câmpia Moldovei, în 1991 Elena Erhan publică lucrarea ,,Potenţialul termic al Câmpiei 
Moldovei”. Mai târziu, în 1992 – 1993, acelaşi autor detaliază particularităţile locale ale regimului 
vântului în Câmpia Moldovei. 

Un studiu destul de amănunţit referitor la regimul precipitaţiilor în Câmpia Moldovei este 
realizat în 1995 de Elena Erhan şi Daniela Precupanu-Larion, iar în 1997 un colectiv de autori (Ele-
na Erhan, E. Gheorghiu, Daniela Precupanu-Larion, M. Apetrei) elaborează o analiză cu privire la 
distribuţia spaţială a precipitaţiilor atmosferice pe teritoriul Moldovei. 
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În afara acestor studii climatologice ce analizează doar un singur element sau fenomen la 
scara întregului Podiş al Moldovei, a Câmpiei Moldovei, a Moldovei ca regiune istorică, sau a celor 
care abordează tematica climatologică complexă, dar numai a unor areale restrânse din Câmpia 
Moldovei, referiri, analize, comentarii şi sinteze climatologice referitoare şi la Câmpia Moldovei 
mai regăsim într-o serie de lucrări cu tematică climatologică pentru întreaga ţară sau în unele mono-
grafii complexe la capitolele legate de climă. 

Referiri climatologice şi la teritoriul Câmpiei Moldovei face Şt. Hepites în 1906 când studi-
ază fenomenul de secetă de pe întreg teritoriul României. 

Dintre numeroasele studii ale lui E. Otetelişanu, două se referă la clima României. În nota 
,,Clima României” din 1921 tratează influenţa centrilor de acţiune ai atmosferei asupra diferitelor 
regiuni ale Europei şi efectele lor climatice în toate regiunile ţării, demonstrată cu date de tempera-
tură şi precipitaţii, precum şi acţiunea factorilor geografici, în special a Carpaţilor asupra climei 
României şi a unităţilor de o parte şi de alta a acestora. În lucrarea ,,Regiunile climatice ale Româ-
niei”, acelaşi autor aplică sistemul de clasificare al climatelor elaborat de Köppen. În aceeaşi pe-
rioadă a anilor 20, E. Otetelişanu şi G. D. Elefteriu tratează regimul precipitaţiilor atmosferice în ţa-
ra noastră, şi distribuţia teritorială cauzală a acestora, realizând şi harta distribuţiei cantităţilor anua-
le pe o perioadă de 25 ani (1891 – 1915). 

C. Donciu în 1928 şi 1929 se opreşte asupra fenomenelor de uscăciune şi secetă întocmind 
climogramele României. C. Ioan în 1929 şi 1930 face observaţii legate de indicele de ariditate şi la 
gradul de continentalism al climatului ţării noastre. 

În anul 1933, în colecţia ,,Memorii şi Studii” apare printre altele şi o valoroasă monografie 
referitoare la repartiţia şi variaţia nebulozităţii în România sub semnătura lui C. A. Dissescu. 

În 1941 I. Rick face precizări analitice legate de iarna anului 1939 – 1940 în oraşul Iaşi, trei 
ani mai târziu, în 1944, C. Donciu studiază secetele din România, iar în 1946 C. A. Dissescu se re-
feră la seceta din 1946 şi regimul precipitaţiilor din România. 

Sub conducerea lui C. A. Dissescu, în urma prelucrării datelor climatologice, în 1949 a apă-
rut Fascicola I a Atlasului Climatologic cuprinzând 17 hărţi cu izohietele lunare, anotimpuale şi 
anuale pe baza cantităţilor medii de precipitaţii, calculate din perioadele 1896 – 1915 şi 1926 – 
1940. În 1954 a apărut Fascicola a II-a a Atlasului Climatologic referitoare la regimul termic, cu-
prinzând 36 hărţi cu izotermele lunare, anotimpuale şi anuale, amplitudinea anuală, temperaturile 
extreme absolute, durata temperaturilor medii, egale sau mai mari de 00, 50 şi 100C, durata perioadei 
fără îngheţ şi frecvenţa zilelor caracteristice şi Fascicola a III-a privind regimul eolian, cu 17 hărţi 
reprezentând rozele lunare, anotimpuale şi anuale ale vânturilor deduse din date pe 10 ani (1931 – 
1940). 

C. Donciu în 1959 aduce contribuţii la caracterizarea climei R. P. Române prin aplicarea in-
dicilor de umezeală: Koncek, Thornthwaite, Emm. de Martonne, iar în acelaşi an, Gh. Platagea ana-
lizează ploile torenţiale de pe teritoriul R. P. Române şi influenţa lor asupra scurgerii de suprafaţă. 

Sub conducerea lui Şt. Stoenescu şi D. Ţâştea apar lucrări de sinteză referitoare la caracteris-
ticile de ansamblu ale climei ţării noastre. În 1960 s-a publicat capitolul ,,Clima R.P.R.” în ,,Mono-
grafia geografică a R.P.R.”, din 1961 vechea publicaţie periodică de date ,,Buletinul lunar al obser-
vaţiilor meteorologice” a fost înlocuită cu ,,Anuarul meteorologic” unde în tabele sintetice sunt ma-
terializate rezultatele tuturor măsurătorilor efectuate în reţeaua meteorologică. În 1961 – 1962 au 
apărut volumele I şi II ale lucrării ,,Clima Republicii Populare Române”, iar în 1966 ,,Atlasul clima-
tologic al Republicii Socialiste România” cuprinzând 153 de hărţi cu repartiţia teritorială a diferiţi-
lor parametri climatici. 

În perioada anilor 60 apar numeroase lucrări consacrate cercetării în detaliu a particularităţi-
lor climei pentru întreg teritoriul ţării din care putem extrage numeroase informaţii legate şi de cli-
ma Câmpiei Moldovei cum ar fi cursul de ,,Climatologia R.P.R.” din 1960 elaborat de Şt. Stoenescu. 

Anul 1961 aduce noi contribuţii la dezvoltarea cercetări climatologice prin autori ca: Şt. 
Stoenescu (,,Unele particularităţi ale frecvenţei zilelor cu precipitaţii pe teritoriul R.P.R.”), D. 
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Ţâştea (,,Calculul şi repartiţia radiaţiei solare pe teritoriul R.P.R.”), iar în 1962 Şt. Stoenescu elabo-
rează ,,Evaluarea regimului climei şi a resurselor climatice pe teritoriul R.P.R.”. 

În 1962, cu referire la teritoriul Moldovei şi al Dobrogei apare studiul ,,Caracterizarea clima-
tologică a vântului uscat şi fierbinte – Suhovei – în Moldova şi Dobrogea” conceput de Mihai Ele-
na, Cristescu Ştefania şi V. Fetov din care putem extrage numărul mediu anual de zile cu Suhovei 
din Câmpia Moldovei (1 - 2 zile), numărul maxim anual (10 – 25 zile), perioadele de maximă frec-
venţă a acestuia fiind în mai şi august când poate dura 1 – 5 zile consecutive, iar direcţia dominantă 
a vântului în aceste cazuri este din sud – est. 

Tot în 1962 Fecioru Adelina şi Dincă Ileana studiază ,,Amplitudinile diurne ale temperaturii 
aerului în R.P.R.” folosind date dintr-un şir de 30 ani de observaţie (1926 – 1955), iar pentru corela-
rea acesteia cu nebulozitatea, cele provenite dintr-o perioadă de 15 ani (1946 – 1960) de la un nu-
măr de 20 staţii meteorologice reprezentative, printre care Botoşani şi Iaşi. 

Maria Ivanov, Magda Vinogradov şi V. Fetov întocmesc în 1962 ,,Nomograme pentru de-
terminarea datei primului şi ultimului îngheţ şi a duratei perioadei fără îngheţ cu diferite asigurări 
pentru teritoriul R.P.R.”. Nomogramele au fost întocmite pe baza datelor de observaţie culese de la 
54 staţii meteorologice care au funcţionat mai mult de 30 ani (1896 – 1962), printre care se numără 
cele de la Botoşani şi Iaşi. Ultimele trei lucrări amintite au fost publicate în 1964. 

În 1963 I. Gugiuman şi Eugenia Petras scot în evidenţă ,,Rolul dinamicii atmosferei şi al fac-
torilor geografici în determinarea regimului temperaturii aerului în partea de est a Republicii Popu-
lare Române” şi tot în 1963, semnat de T. Roboş apare un studiu climatic cu privire la ,,Prima şi ul-
tima zi cu brumă în R.P.R.”. 

În 1964 este editat studiul complex al lui N. Topor ,,Ani ploioşi şi secetoşi în R.P.R.”, iar în 
1965 Şt. Stoenescu, N. Buzea şi I. Bărbulescu întocmesc lucrarea ,,Unele caracteristici ale ploilor 
torenţiale de pe teritoriul R.P.R.”, tot atunci apărând ,,Repartiţia numărului anual al zilelor cu oraje 
pe teritoriul R.S.R.” sub semnătura lui Şt. Stoenescu, Maria Ivanov şi Gh. Burciu. 

Un an mai târziu Maria Ivanov, Magda Vinogradov şi V. Fetov întocmesc ,,Nomograme 
pentru determinarea trecerii temperaturii medii zilnice a aerului prin: -50; 00; 50; 100 şi 150C pe teri-
toriul R.S.R.”, iar Iulia Pătăchie analizează ,,Repartiţia coeficientului de umiditate pe teritoriul R.S.R.”. 

O. I. Bălescu şi Florica Militaru realizează o analiză complexă cu tema ,,Studiul aerologic al 
căderilor de grindină” editat în 1967, an în care Şt. Stoenescu şi Maria Iliescu publică o valoroasă 
lucrare cu privire la ,,Frecvenţa şi durata fenomenelor orajoase de pe teritoriul R.S.R.” folosind da-
tele de la 130 staţii meteorologice care au efectuat observaţii în intervalul anilor 1931 – 1965 printre 
care şi de la Dorohoi, Botoşani şi Iaşi. 

Silvia Patrichi în 1968 analizează ,,Potenţialul eolian în Moldova” pe baza valorilor medii 
orare, lunare, anuale şi anotimpuale, precum şi probabilitatea şi asigurarea de producere a diferitelor 
viteze de vânt, utilizând datele din observaţii din perioada 1951 – 1960 de la 11 staţii meteorologice 
printre care Botoşani şi Iaşi, în acelaşi an C. Donciu întocmind lucrarea ,,Contribuţii la studiul 
evapotranspiraţiei potenţiale în R.S.R.”, rămasă ca un element de reper până astăzi. 

Pe lângă alte valoroase lucrări de climatologie ce apar în 1969 se numără şi ,,Repartiţia dura-
tei de strălucire a Soarelui şi a radiaţiei globale pe teritoriul R.S. România” realizată de către O. 
Neacşa şi C. Popovici. Cu ajutorul datelor obţinute la staţiile meteorologice în intervalul 1956 – 
1965 se analizează repartiţia teritorială a sumelor medii anuale şi semestriale de strălucire a Soare-
lui. Pe baza corelaţiei dintre radiaţia globală şi durata strălucirii Soarelui, folosindu-se formula lui 
Angström, s-au calculat valorile medii lunare şi anuale ale radiaţiei globale pentru ambele elemente 
întocmindu-se hărţi cu repartiţia lor pe teritoriul R.S. România. Pentru Câmpia Moldovei sunt cal-
culate valorile acestor elemente la staţiile meteorologice Dorohoi, Avrămeni, Botoşani, Cotnari şi 
Iaşi. Tot din 1969 merită amintită lucrarea ,,Frecvenţa nopţilor tropicale pe teritoriul R.S.R.” a auto-
rilor Şt. Stoenescu şi Elena Ţepeş în care sunt luate în analiză şi datele de la staţiile –meteorologice 
Dorohoi, Botoşani şi Iaşi. 

V. Mihăilescu, publică în 1969 lucrarea de sinteză ,,Geografia fizică a României” în care la 
capitolul ,,Clima” găsim informaţii şi despre tipurile de timp, regiunile şi ariile topoclimatice din es-
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tul şi nord – estul ţării noastre, după ce în 1966 realizase lucrarea ,,Dealurile şi câmpiile României”, 
în care sunt de asemenea inserate informaţii climatice culese din subunitatea studiată. 

În 1970 apare o importantă lucrare de agrometeorologie realizată de un colectiv de autori 
avându-i drept coordonatori pe O. Berbecel şi M. Stancu, în care printre multe altele găsim nume-
roase aspecte agroclimatice cu referire la Podişul Moldovei şi Câmpia Moldovei. În acelaşi an apare 
lucrarea ,,Lacurile din Câmpia Moldovei” concepută de Maria Schram care aproape în întreg cu-
prinsul ei face legătura dintre unităţile lacustre şi climatul specific Câmpiei Moldovei. 

I. Sârcu în 1971 publică o lucrare de referinţă, ,,Geografia fizică a R.S. România”, în care 
clima ţării noastre în ansamblul ei este analizată pe larg, iar pentru fiecare unitate şi subunitate de 
relief (inclusiv pentru Podişul Moldovei şi Câmpia Moldovei – Depresiunea Jijia – Bahlui) face 
numeroase observaţii şi aprecieri climatice, iar Octavia Bogdan, Elena Mihai, Elena Teodoreanu, 
Gh. Neamu subliniază ,,Rolul reliefului în crearea şi amplificarea inversiunilor termice pe teritoriul 
R.S. România”, studiu cu aplicabilitate şi la teritoriul Câmpiei Moldovei unde inversiunile termice 
sunt frecvente. 

Un an mai târziu, D. Ţâştea şi Magda Vinogradov alcătuiesc studiul ,,Calculul şi repartiţia 
pe teritoriul României a duratei intervalului anual de încălzit şi a sumei anuale a gradelor – zile de 
încălzit”, din materialul grafic anexat acestei lucrări rezultând că în nordul Câmpiei Moldovei sunt 
necesare un număr de aproximativ 4.000 grade – zile de încălzit, în partea centrală 3.800, iar în sud 
doar 3.600 grade – zile de încălzit. Tot atunci apare o lucrare de o deosebită valoare ,,Geografia ape-
lor României” (I. Ujvari), în care legătura indisolubilă dintre complexul aerian şi cel acvatic de pe 
suprafaţa României este pas cu pas regăsită şi în care informaţia climatică abundă. Sub semnătura 
lui I. Sandu, V. Băcăuanu, Al. Ungureanu apare în 1972 ,,Judeţul Iaşi”, monografie complexă din 
care caracterizarea climatică a acestei unităţi administrative nu lipseşte. 

În 1973 Maria Iliescu şi I. Stăncescu elaborează lucrarea ,,Fenomene orajoase din perioada 
rece a anului în R.S. România”, iar T. Raţ abordează ,,Durata perioadei de topire a stratului de ză-
padă de pe teritoriul României”. Referiri de ansamblu cu privire la clima României şi a Podişului şi 
Câmpiei Moldovei se găsesc şi în lucrarea ,,Geografia fizică a României” a lui Al. Roşu (1973). 

Gh. Bâzâc redactează în 1974 o analiză pe tema ,,Unele caracteristici ale trecerii temperatu-
rii de la valori pozitive la valori negative în zona exterioară lanţului carpatic” în care se calculează 
durata necesară scăderii temperaturii aerului de la 50 la 00C în partea de sud, sud – est şi est a sa. Tot 
în acelaşi an apare ,,Cursul de climatologie al R.S.R.” avându-i ca autori pe I. Donisă şi Elena 
Erhan, unde sunt tratate pe larg şi explicit toate aspectele legate de factorii genetici ai climei Româ-
niei, de evoluţia în timp şi distribuţia în spaţiu a elementelor şi fenomenelor climatice, iar în final de 
regionare climatică a teritoriului ţării noastre. Tot atunci Maria Pantazică publică ,,Hidrografia 
Câmpiei Moldovei” unde capitolului de climă îi acordă importanţa cuvenită pentru hidrografia zo-
nei, referiri la aspectele climatice cu rezonanţă hidrologică făcând pe tot parcursul acestei lucrări. În 
1974 apare o lucrare de incontestabilă valoare ,,România – Natură, om, economie” a lui V. Tufescu 
în care sunt analizate şi trăsăturile climatice ale României cu multe referiri la Podişul şi Câmpia 
Moldovei atât în ceea ce priveşte elementele climatice, dar mai ales unele fenomene climatice deo-
sebite. O altă apariţie valoroasă, de climatologie urbană, avându-i ca autori pe I. Gugiuman şi M. 
Cotrău ,,Elemente de climatologie urbană”, analizează destul de detaliat şi convingător, la nivelul 
tuturor elementelor şi fenomenelor climatice, inclusiv al regionării climatice, clima mai multor ora-
şe mari din România, printre care şi Iaşi, cu date din perioada 1896 – 1972 şi având la bază studiile 
anterioare ale Elenei Erhan. 

Octavia Bogdan, Elena Teodoreanu, Elena Mihai şi Gh. Neamu detaliază în 1976 principiile 
de elaborare a hărţilor topoclimatice şi le aplică pe harta topoclimatică a României la scara 
1:500.000, în acelaşi an apărând şi studiile lui D. Ţâştea, Raisa Lorentz şi Gh. Bâzâc cu privire la 
zonarea vitezelor maxime anuale ale vântului pe teritoriul României. Tot atunci N. Soroceanu reali-
zează lucrarea ,,Contribuţii la istoricul cercetărilor agroclimatologice în România” făcând şi referiri 
directe la cercetările agroclimatice din Câmpia Moldovei. ,,Fluctuaţiile potenţialului agroproductiv 
al resurselor climatice în Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei” sunt analizate în 1976 de N. Ciovi-
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că, Cornelia Mihoc şi Maria Eftimescu, fiind calculate sumele anuale ale temperaturii sub 00C, 
adâncimea maximă de îngheţ a solului (aproximativ 100 cm în nordul Câmpiei Moldovei şi circa 
65cm în sudul acesteia), sumele anuale ale temperaturilor ≥ 00, precipitaţiile atmosferice în sezonul 
rece, rezerva de umiditate accesibilă plantelor la diferite date, zonarea potenţialului agroproductiv la 
cultura porumbului etc., utilizându-se date din observaţiile perioadei 1900 – 1970. 

În anul 1977 apare ,,Atlasul Republicii Socialiste România” în care se regăsesc peste 25 
hărţi privind repartiţia şi regimul termic, hidric şi eolian al acestor elemente la nivelul întregii ţări. 
Preţioase informaţii legate de clima jumătăţii nordice a Câmpiei Moldovei se regăsesc în sinteza ge-
ografică ,,Judeţul Botoşani” realizată de V. Tufescu şi publicată în 1977. 

Anul 1978 este marcat de apariţia unor lucrări climatice de detaliu, cum ar fi: ,,Zonarea pa-
rametrilor de intensitate maximă a ploilor şi vântului pe teritoriul României” (D. Ţâştea, Iosefina 
Miha) ce fac referiri şi la datele de la staţiile Botoşani şi Iaşi (1961 – 1971), ,,Fluctuaţiile de lungă 
durată ale cantităţilor de precipitaţii pe teritoriul României” (Ileana Dincă, Silvia Patrichi, Iosefina 
Miha) cu informaţii şi despre Câmpia Moldovei, ,,Numărul de descărcări electrice / 100 km2 pe teri-
toriul României” (Maria Iliescu), în care, pe lângă alte observaţii sunt şi cele de la staţia Iaşi. Mai 
putem aminti şi lucrările: ,,Frecvenţa datelor de producere a fenomenelor orajoase pe teritoriul Ro-
mâniei” (Maria Iliescu, Viorica Olteanu, Cornelia Mirea, Mariana Caraman) la întocmirea căreia au-
torii au folosit datele provenite din observaţiile efectuate între 1951 – 1975 la 50 staţii printre care şi 
cele de la Iaşi. Tot în acest an Octavia Bogdan realizează lucrarea ,,Fenomene climatice de vară şi de iarnă”. 

În 1979 G. Cazacu analizează ,,Rolul circulaţiei atmosferice şi al reliefului în producerea 
precipitaţiilor pe teritoriul României”, Iulia Pătăchie şi colab. ,,Particularităţile repartiţiei cantităţilor 
excepţionale de precipitaţii de pe teritoriul R.S. România”, iar Elena Ţepeş ,,Unele caracteristici ale 
producerii poleiului la sol pe teritoriul României”. 

Octavia Bogdan în 1980 redactează ,,Concepţia şi metodologia hărţii topoclimatice a R.S.R., 
Sc. 1:200.000”, atunci apărând şi un studiu complex cu tema ,,Podişul Moldovei – Natură, om, eco-
nomie” conceput de un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Geografie din Iaşi sub coor-
donarea ştiinţifică a lui V. Băcăuanu în care capitolului ,,Clima” i se acordă spaţii largi, fiecare sub-
unitate geografică a Podişului Moldovei fiind caracterizată pe scurt şi din punct de vedere climatic 
atunci când se face analiza regională a acestora. 

În 1981 apare studiul ,,Zone cu priorităţi pentru valorificarea potenţialului energiei eoliene 
în România” (Gh. Bâzâc), în 1982 ,,Particularităţi climatice ale României” (Iulia Patăchie, N. Cio-
vică), iar doi ani mai târziu lucrările ,,Particularităţi ale repartiţiei grindinii pe teritoriul R.S.R.” 
(Maria Iliescu, Anestina Popa) şi ,,Durata precipitaţiilor lichide pe teritoriul R.S.R.”(Anestina Popa, 
Elena Ţepeş), în toate găsindu-se referi scrise, grafice, cartografice sau date climatice legate de 
Câmpia Moldovei. Nu putem să nu amintim ,,Enciclopedia geografică a României” publicată în 
1982 şi realizată de Gr. Posea şi colab. în care analiza complexă a geografiei României şi a fiecărei 
unităţi administrative majore este completată de un bogat material cu conţinut climatic ce întregeşte 
lucrarea. 

Anul 1983 marchează şi apariţia primului volum din ,,Geografia României”, referitor la par-
tea fizică, în care sub coordonarea Octaviei Bogdan se face o analiză complexă a problematicii cli-
matologice a României, începând cu istoricul cercetărilor climatice de la noi din ţară, continuând cu 
o amplă caracterizare a repartiţiei spaţio – temporale a elementelor şi fenomenelor climatice şi cu 
implicaţiile de natură practică ale  acestora şi terminând cu o cuprinzătoare şi clară regionare clima-
tică a teritoriului României. O altă lucrare de mare complexitate apare în 1983 prin studiul realizat 
de Gh. Bâzâc, punând într-o nouă lumină ,,Influenţa reliefului asupra principalelor caracteristici ale 
climei României”, iar I. Farcaş detaliază rolul jucat de factorii climatogenetici pentru clima Româ-
niei. Mergând pe linia studiilor anterioare, în 1983, C. Donciu adaugă acestora lucrarea 
“Evapotranspiraţia şi bilanţul apei din sol în România”. 

Iosefina Miha şi Anestina Popa, în 1984, analizează condiţiile de producere ale deficitului 
maxim de saturaţie al aerului pe teritoriul României, calculând şi întocmind hărţi ale deficitului ma-
xim cu asigurări de 1%, 2%, 5% şi 10% la nivelul întregii ţări, reieşind pentru Câmpia Moldovei 
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faptul că este o regiune unde valorile deficitului maxim pot ajunge la 30 – 40mb în vest şi 40 – 
50mb în est. Tot în 1984 Iulia Pătăchie, Alexandra Oprescu, Gh. Călinescu abordează ,,Zonarea se-
cetelor meteorologice pe teritoriul R.S. România”, iar Gh. Canache şi colab. ,,Studiul aerosinoptic 
al evoluţiei norilor Cumulonimbus, orajelor şi precipitaţiilor convective în Moldova”. 

Monografia geografică ,,Geografia municipiului Iaşi” realizată de un colectiv de cadre didac-
tice de la Facultatea de Geografie – Geologie din Iaşi, avându-i coordonatori pe N. Barbu şi Al. 
Ungureanu, este un model de analiză complexă a unei aşezări urbane, clima municipiului Iaşi fiind 
abordată într-o manieră integratoare, în multitudinea valenţelor sale şi cu implicaţiile de ordin prac-
tic pe care le prezintă, I. Gugiuman şi Elena Erhan realizând acest capitol însoţit de un bogat materi-
al statistic, grafic şi cartografic. I. Hârjoabă şi V. Clocotici se opresc asupra unor aspecte ale stabili-
tăţii climatice în România, teritoriu de interferenţă climatică la scară europeană. 

N. I. Bordei, în 1988, realizează lucrarea ,,Fenomene meteorologice induse de configuraţia 
Carpaţilor în România”, un an mai târziu Maria Colette Iliescu întocmeşte studiul cu privire la ,,Re-
partiţia numărului de zile cu oraje cu diferite asigurări pe teritoriul României”, iar în 1990 apar de 
sub tipar lucrările ,,Estimări ale depunerilor de rouă din România” (M. Buiuc) şi ,,Particularităţile 
meteorologice ale anilor 1989 – 1990 în România” (Elena Erhan). 

Din ultimul deceniu putem aminti o serie de lucrări în al căror conţinut se regăsesc referiri 
sau informaţii de natură climatică mai detaliate sau mai restrânse în legătură cu Câmpia Moldovei. 

În 1992 D. Bălteanu elaborează o analiză a hazardurilor naturale în România, în care cele 
climatice ocupă un loc însemnat. În acelaşi an Octavia Bogdan şi Elena Niculescu abordează aceeaşi 
tematică a fenomenelor climatice de risc în spaţiul României în secolul XX. M. Podani şi I. 
Zăvoianu detaliază ,,Cauzele şi efectele inundaţiilor produse în luna iulie 1991 în Moldova”. P. 
Tuinea, Niculina Călinescu, Argentina Duma, Rada Rădulescu, Elena Soare estimează resursele de 
energie ale vântului pe teritoriul României folosind datele de observaţie din intervalul 1961 – 1990 
de la staţiile meteorologice amplasate în diferite unităţi fizico – geografice ale ţării, printre care şi 
Dorohoi. Tot în 1992 apare volumul IV din ,,Geografia României”, referitor la regiunile pericarpati-
ce în care găsim un bogat material legat de condiţiile şi manifestările climatice din Podişul Moldo-
vei şi Câmpia Moldovei, acestea fiind tratate pe larg în cadrul analizei complexe a cadrului natural 
al unităţii şi subunităţii în cauză de către Elena Erhan. 

Anul 1993 alătură literaturii geografice de specialitate studiul ,,Geografia podişurilor şi câm-
piilor României” (Al. Ungureanu), o lucrare de o acurateţe şi de o valoare ştiinţifică reală, în care 
complexul climatic al fiecărei unităţi şi subunităţi de relief se regăseşte caracterizat prin valorile 
principalelor elemente climatice, a caracteristicilor fenomenelor climatice mai semnificative, 
făcându-se şi o scurtă regionare climatică a fiecărei unităţi şi subunităţi de relief după clasificarea 
Köppen. 

În 1995 Octavia Bogdan, Gh. Neamu, Elena Niculescu prezintă la Varşovia studiul cu privi-
re la particularităţile hazardurilor climatice din România, iar în 1996 Octavia Bogdan realizează re-
gionarea fenomenelor climatice de risc din ţara noastră. 

În 1999 apare cea mai cuprinzătoare şi complexă lucrare din literatura de specialitate din ţara 
noastră pe tema ,,Riscurile climatice din România” având ca autori pe Octavia Bogdan şi Elena 
Niculescu. 

În afara lucrărilor amintite şi a altora omise, se cuvine a menţiona faptul că orice studiu cli-
matic regional de la noi din ţară nu poate face abstracţie de cele anterioare din care vom enumera 
câteva: ,,Clima Bucegilor” (Şt. Stoenescu – 1951), ,,Depresiunea Braşov – Studiu climatic” (Elena 
Mihai – 1971), ,,Clima Olteniei Deluroase” (Gh. Neamu – 1974), ,,Clima Carpaţilor şi 
Subcarpaţilor de Curbură între valea Teleajenului şi Slănicul Buzăului” (Octavia Bogdan şi colab. – 
1974), ,,Contribuţii la cunoaşterea climei Bărăganului” (Octavia Bogdan – 1975), ,,Culoarul Rucăr 
– Bran – Studiu climatic şi topoclimatic” (Elena Teodoreanu – 1977), ,,Podişul Sucevei – Studiu 
climatologic” (Gh. Slavic – 1977), ,,Clima Dobrogei” (I. Bucşă – 1980), ,,Potenţialul climatic al Bă-
răganului” (Octavia Bogdan – 1980), ,,Clima Depresiunii Sibiu” (St. Ciulache – 1997), ,,Clima 
Subcarpaţilor Moldovei” (L. Apostol - 1999) etc. 
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Capitolul II – FACTORII CLIMATOGENI 
 
 

II. A. FACTORII RADIATIVI 

 
De factorii radiativi depind trăsăturile majore, definitorii, a climei oricărei regiuni, inclusiv 

si a climei Câmpiei Moldovei. Fără analiza repartiţiei spaţio – temporale a valorilor energiei radian-
te primite de teritoriul Câmpiei Moldovei şi a modului cum este aceasta receptată şi folosită, nu pu-
tem caracteriza climatic subunitatea amintită. 

 
II. A1. Radiaţia solară globală 

 
Radiaţia globală reprezintă principalul aport energetic către suprafaţa terestră. Compusă din 

radiaţia solară directă şi radiaţia difuză, ea va înregistra variaţii în timp, în funcţie de oscilaţiile va-
lorilor celor două componente, ca urmare a modificărilor unghiului de înălţime al Soarelui, a opaci-
tăţii atmosferei, nebulozităţii (tab. 2b.) şi duratei de strălucire a Soarelui, unghiului sub care razele 
solare sunt recepţionate la contactul cu suprafaţa terestră. 

În timp de 24 de ore intensitatea radiaţiei solare globale creşte începând din orele de dimi-
neaţă până când atinge maximum la ora trecerii Soarelui la meridianul locului, după care scade trep-
tat către orele de seară, când tinde spre valoarea zero. Dar, acest mers simplu al radiaţiei solare glo-
bale poate fi influenţat de o serie de factori ca, de exemplu: transparenţa atmosferei, nebulozitatea, 
albedoul suprafeţei terestre ş.a. 

Astfel, de exemplu, pentru partea sudică a Câmpiei Moldovei, la Iaşi, potrivit datelor orare   
(1964 – 1975), maximul diurn în jurul orei 1200 s-a înregistrat în peste 88% din cazuri. În diferenţie-
rile intensităţii medii orare ale radiaţiei solare globale se impune influenţa factorilor cosmici, aşa 
cum rezultă din calculele efectuate pentru Iaşi după înregistrările din perioada 1964 – 1975.  

Contrastele cele mai evidente în regimul diurn al radiaţiei solare totale apar în cele două 
momente caracteristice din an, adică la solstiţiul de iarnă când înălţimea Soarelui deasupra orizontu-
lui se află la 19023’18’’ (0,224calorii/cm2/min)  şi la solstiţiul de vară în condiţiile creşterii unghiului 
de incidenţă la 66016'42'' (0,991cal/cm2/min). După cum se observă în tab. 2a. asistăm la o creştere 
a intensităţii medii orare a radiaţiei globale spre amiaza fiecărei zile, de la anotimpul de iarnă spre 
cel de vară, ce este conformă cu creşterea valorică a unghiului de incidenţă (fig. 2). 
 

 

Tab. 2a. Variaţia unghiului de incidenţă, a insolaţiei la partea superioară a atmosferei şi a intensităţii ra-
diaţiei solare globale, la suprafaţa  terestră (cal/cm2/min – suprafaţă orizontală) la Iaşi, după Elena Erhan 

 

Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

h� 22030' 30014' 41017' 53010' 62006' 66017' 64015' 56012' 45042' 35020' 24020' 19023' 

Insolaţia la limita superioară a atmosferei 0,742 0,977 1,279 1,553 1,715 1,776 1,747 1,616 1,388 1,121 0,799 0,664 

Intensitatea rad. solare globale la  suprafaţa terestră 0,315 0,444 0,684 0,808 0,917 0,991 0,966 0,940 0,763 0,575 0,321 0,224 

% 42,45 45,45 53,48 52,03 53,47 55,80 55,29 58,17 54,97 51,29 40,18 33,73 

 
Tab. 2b. Nebulozitatea (0-10) medie lunară şi anuală la Iaşi (1964-1975), după Elena Erhan 

 

Luna  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Media 7,5 7,9 7,3 7,2 6,6 6,0 5,6 5,4 5,4 5,9 7,6 7,9 6,7 
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Din datele incluse în tab. 2a. se remarcă faptul că, 

datorită unghiului mai mare de incidenţă al radiaţiei sola-
re, în luna iunie, în condiţiile unei grosimi a atmosferei 
mai mici străbătută de razele solare, procentul radiaţiei 
solare ajunsă la sol, din cea înregistrată la limita supe-
rioară a atmosferei, este cel mai mare (55,80%),    
0,785cal / cm2/min fiind reflectate, reţinute sau difuzate 
de atmosferă în condiţiile unei nebulozităţi medii lunare 
de 6,0 zecimi (tab. 2b.). 

Din observaţii şi pe baza calculelor, realitatea de-
scrisă anterior se confirmă şi pentru lunile caracteristice 
fiecărui anotimp. Intervalul orar 1200 – 1300 marchează 
maximul diurn al radiaţiei globale, cu excepţia lunii ianu-
arie care prezintă o mică abatere de la regulă, în sensul 
că, intervalul orar 1100 – 1200, este cel de maxim (tab. 3.). 

 

 

 

 

Tab. 3. Radiaţia globală (cal / cm2). Medii orare multianuale la Iaşi (1964 – 1975) 
orele 
luna 

4,00- 
5,00 

5,00- 
6,00 

6,00- 
7,00 

7,00- 
8,00 

8,00- 
9,00 

9,00- 
10,00 

10,00- 
11,00 

11,00- 
12,00 

12,00- 
13,00 

13,00- 
14,00 

14,00- 
15,00 

15,00- 
16,00 

16,00- 
17,00 

17,00- 
18,00 

18,00- 
19,00 

19,00- 
20,00 

I - - - - 1,9 7,4 13,1 21,0 19,2 17,9 14,2 8,2 2,3 0,2   
A - 0,2 5,0 14,3 25,2 35,4 43,7 47,2 48,5 46,2 41,2 33,7 23,6 13,2 4,6 0,2 
I - 3,6 12,4 23,4 37,9 44,4 53,0 57,4 58,6 57,0 51,0 43,0 32,7 21,8 11,5 2,8 
O - - 0,0 2,9 10,1 18,2 25,8 30,4 33,2 31,9 27,2 19,6 10,3 2,3 0,0  
An - 1,0 4,4 10,2 19,1 26,1 33,7 38,4 39,8 38,2 33,7 26,5 17,7 9,7 4,0 0,7 

 

Între orele 2000 şi 500 valorile radiaţiei globale sunt nule sau aproape nule. Distribuţia valori-
lor radiaţiei globale inserată în fig. 3. ne indică pentru lunile în cauză un mers diurn ascendent din-
spre dimineaţă spre amiază şi descendent spre apus, fără variaţii deosebite. 
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Fig. 3. Regimul diurn al radiaţiei globale (cal / cm2) la Iaşi (1964 – 1975) 

 

Reprezentarea izopletară a radiaţiei globale la Iaşi este foarte sugestivă marcând „miezul 
fierbinte” al acestui element din timpul anului şi al zilei centrat pe lunile iunie, iulie şi pe intervalul 
orar 1000 – 1400. Izolinia de 50cal/cm2 ce marchează mijlocul anului şi al zilei, este înconjurată de 
„treptele” descrescânde ale izoliniilor de valori mai mici. Intervalul cuprins între apusul Soarelui şi 
răsărit, capătă o extindere mai mare pe măsură ce ne depărtăm de ziua solstiţiului de vară şi ne 
apropiem de aceea a solstiţiului de iarnă, valorile radiaţiei globale descrescând spre acesta, izopleta 
de 0cal/cm2 marcând intervalul din zi şi din an dincolo de care suprafaţa activă nu mai primeşte, ci 
cedează căldura. Intervalul orar 700 – 1800 primeşte în timpul iernii căldură, acest interval 
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extinzându-se în lunile verii între orele 400 – 2000. Vara în miezul zilei valorile radiaţiei globale de-
păşesc 50cal/cm2, iarna 10cal/cm2, ajungând temporar la peste 20 cal/cm2 (fig. 4.). 

Valorile maxime orare din intervalul 1964 – 1975 s-au înregistrat în luna iunie 1966 când în 
condiţii de cer senin şi transparenţă maximă, radiaţia a atins valorile de 1,480cal/cm2/min. Valorile 
minime orare se produc dimineaţa până la ora 500 şi seara după ora 2100 fiind aproape nule sau chiar 
nule (Clima Republicii Populare Române – 1962 şi observaţiile din perioada menţionată). 

 

 
Fig. 4. Izopletele radiaţiei globale la Iaşi (1964 – 1975) 

 

Sumele medii zilnice prezintă în decurs de un an (fig. 5.) o evoluţie conturată întrucâtva şi în 
cazul analizei evoluţiei pe lunile caracteristice a mediilor orare (fig. 3.), valorile medii diurne fiind 
dispuse pe o curbă de variaţie asemănătoare, ce atinge maximul în luna iunie (609,1cal/zi) şi mini-
mul în decembrie (57,1cal/zi). Acest tip de variaţie, cu o creştere mai accentuată sau mai atenuată 
valoric în funcţie de anotimp, poate fi extins din lipsa datelor de observaţii actinometrice şi asupra 
spaţiului nordic al Câmpiei Moldovei, cu specificaţia că valorile radiaţiei globale luate în calcul, vor 
fi puţin mai mici, în condiţiile micşorării de la sud la nord a unghiului de incidenţă cu 1° 0' 5''. 

 

 
Fig. 5. Variaţia de la o zi la alta a intensităţii radiaţiei solare (cal/cm2/zi) la Iaşi (1964 – 1976) 

 

De la o zi la alta, valorile radiaţiei globale variază uneori mult, fluctuaţiile fiind o consecin-
ţă a influenţei nemijlocite a factorilor climatici (dinamica generală sau locală a maselor de aer, fac-
torii geografici regionali sau locali), creşterea unghiul de incidenţă al razelor solare şi a duratei de 
strălucire a Soarelui impunând mersul ascendent al valorilor radiaţiei globale, iar creşterea valorii 
nebulozităţii şi scăderea unghiului de incidenţă mersul descendent al acesteia. Un rol major îi revine 
şi creşterii sau descreşterii duratei zilelor şi a nopţilor, funcţie de care radiaţia globală înregistrează 
variaţii valorice importante. În luna decembrie se înregistrează minimul zilnic anual                  
(57,1cal/cm2/zi), fiind remarcate multe zile cu valori ale radiaţiei globale sub 70cal/cm2/zi. Cele mai 
numeroase sunt zilele ce primesc cantităţi de energie radiantă cuprinsă între 70 – 80cal/cm2/zi, dar 
pot fi remarcate şi zile a căror valori urcă şi peste aceste praguri, nedepăşind însă 90cal/cm2/zi. 
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Această perioadă de minim anual se prelungeşte şi la începutul lunii ianuarie. De fapt, restrângând 
intervalul de producere al minimelor anuale putem afirma că acesta se plasează în a treia decadă a 
lunii decembrie cu extensie şi în prima decadă a lunii ianuarie. Până în luna iunie sensul general de 
evoluţie al radiaţiei globale suprapus fluctuaţiilor zilnice, este ascendent, atingând în această lună 
un maxim anual de 609,1cal/cm2/zi, după care, pe fondul unei inerţii valorice prelungite şi în luna 
iulie, curba de distribuţie a radiaţiei globale urmează un mers cu tendinţă generală descendentă. În 
iunie şi iulie sunt frecvente zilele cu valori ale radiaţiei globale ce depăşesc 500cal/cm2/zi, dar foar-
te rare cele ce depăşesc 600cal/cm2/zi. Curba de evoluţie a valorilor radiaţiei globale de la o zi la al-
ta, în decurs de un an (fig.5.), poate fi completată de frecvenţa medie lunară (număr cazuri) a zilelor 
cu diferite valori ale radiaţiei globale cuprinse între anumite praguri (tab. 4.). 

 

Tab. 4. Frecvenţa medie lunară (număr cazuri) a zilelor cu valori ale radiaţiei globale cuprinse în-
tre anumite praguri, la Iaşi (1964 – 1976)  – după valorile medii zilnice multianuale 

luna 

val. radiaţiei (cal/cm2/zi) 
I F M A M I I A S O N D An % 

0-100 14 - - - - - - - - - 13 31 58 16 

101-200 17 24 - - - - - - - 11 17 - 69 19 

201-300 - 4 22 1 - - - - 9 19 - - 55 15 

301-400 - - 9 20 1 - - 12 17 1 - - 60 16 

401-500 - - - 9 19 6 8 17 4 - - - 63 17 

501-600 - - - - 11 22 23 2 - - - - 58 16 

601-700 - - - - - 2 - - - - - - 2 1 

Total 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 100 

 

Pe baza mediilor zilnice multianuale, realizăm faptul că zilele cu diferite valori ale radiaţiei 
globale, se grupează pe câte două, cel mult trei clase de valori (din care două de bază). Luna de-
cembrie rămâne potrivit statisticii, cea în care toate zilele au valori medii ale radiaţiei globale sub 
100cal/cm2/zi. În iunie, luna de maxim a radiaţiei globale, „centrul de greutate” cade pe intervalul 
valoric 500 – 600cal/cm2/zi, înregistrându-se chiar şi zile cu valori medii ale elementului studiat in-
cluse intervalului 600 – 700cal/cm2/zi. Din iunie până în decembrie, frecvenţa zilelor cu valori mari 
ale radiaţiei globale scade treptat, lăsând în afara lor câte o treaptă superioară de regulă pentru fieca-
re lună cu care ne apropiem de decembrie. Din luna decembrie până în luna solstiţiului de vară, 
frecvenţa zilelor cu valori mari ale radiaţiei globale creşte treptat, lăsând în afara lor câte o treaptă 
inferioară, pentru fiecare lună, cu cât ne apropiem de vară. Distribuţia tabelară a valorilor medii zil-
nice multianuale ale radiaţiei globale ia aspectul unei linii ce descrie o concavitate a cărei axă de 
simetrie traversează mijlocul lunii iunie (tab. 4), axă ce marchează zilele cu cele mai mari valori de 
energie primită. 

 

Tab. 5. Numărul de zile cu diferite valori ale radiaţiei globale (cal/cm2) în perioada 1964 – 1976, 
la Iaşi, după valorile zilnice concrete, nemediate 

luna 
val. radiaţiei 

I F M A M I I A S O N D An % 

0-100 206 101 30 21 7 5 5 4 24 59 198 284 944 19,9 
101-200 193 131 79 35 27 14 14 17 44 96 180 119 949 20,0 
201-300 4 118 99 52 32 21 23 26 44 162 12 - 593 12,5 
301-400 - 18 131 86 45 35 31 53 132 86 - - 617 13,0 
401-500 - - 59 99 62 60 63 116 137 - - - 596 12,5 
501-600 - - 5 84 126 92 125 163 9 - - - 604 12,7 
601-700 - - - 13 87 112 119 24 - - - - 355 7,5 
701-800 - - - - 17 48 23 - - - - - 88 1,8 
801-900 - - - - - 3 - - - - - - 3 0,1 
901-1000 - - - - - - - - - - - - - - 

Total 403 368 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 4749 100 

 
 

O situaţie mai apropiată de realitate ne prezintă frecvenţa lunară şi anuală a zilelor cu diferi-
te valori ale radiaţiei globale (tab. 5.). Spectrul distribuţiei devine mai larg, cuprinzând intervale ce 
anterior prin mediere (ce induce comprimarea valorică prin estomparea extremelor) fuseseră elimi-
nate. În decembrie noua situaţie ce ni se relevă, nu prezintă abateri prea mari faţă de cea mediată, 
apărând un număr însemnat de zile cu valori ale radiaţiei globale inserate în cadrul intervalului 100 
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– 200cal/cm2/zi. În schimb, în iunie ecartul distribuţiei valorice este mult mai larg cuprinzând nouă 
trepte, spre deosebire de trei cum se prezintă în urma medierii. În iunie avem şi zile în care sudul 
Câmpiei Moldovei primeşte la nivelul fiecărui cm2 o cantitate mai mică de energie radiantă decât 
valoarea de 100 calorii, după cum apar şi zile în care energia radiantă primită se situează între 800 – 
900 calorii. În orice lună din an se înregistrează zile cu un aport energetic global mai mic de 100 ca-
lorii, numărul acestora descrescând de la iarnă la vară, şi crescând în sens invers. Cu cât ne apropi-
em de vară şi ne îndepărtăm de iarnă, zilele acced la treptele superioare valoric ale cantităţilor de 
energie radiantă, situaţie care se petrece invers, de la perioada caldă la cea rece a anului. 

Regimul anual al radiaţiei globale rezultat din valori medii lunare este identic pentru toate 
punctele luate în consideraţie. O. Neacşa şi C. Popovici finalizează în 1967, pe baza observaţiilor de 
la staţiile meteorologice din perioada 1956 – 1965, calculul asupra radiaţiei globale lunare şi anuale 
pentru 39 de staţii de pe cuprinsul României, calcul bazat pe corelaţia dintre radiaţia globală şi dura-
ta de strălucire a Soarelui, funcţie de nebulozitate, mijlocit de formula lui Angström. Astfel, pentru 
cele 5 staţii din Câmpia Moldovei şi din imediata apropiere a acesteia, au reieşit valorile duratei de 
strălucire a Soarelui şi ale radiaţiei globale înscrise în tabelele de mai jos: 
 

Tab. 6a. Durata de strălucire a Soarelui (ore şi zecimi) ; medii lunare şi anuale 
- după O. Neacşa şi C. Popovici 

lunile 
staţia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Dorohoi 68,8 76,0 119,3 167,5 214,1 254,7 265,3 228,2 205,8 145,2 63,4 56,8 1865,1 

Avrămeni 67,2 66,6 118,9 154,4 217,4 262,2 277,0 256,0 203,9 147,0 53,5 46,2 1870,3 

Botoşani 84,0 81,1 134,5 171,8 231,6 264,6 279,2 261,9 207,2 152,4 65,2 56,9 1991,4 

Cotnari 91,8 94,4 141,6 183,3 230,0 272,1 297,9 278,3 220,4 170,5 69,8 69,9 2120,0 

Iaşi 74,4 78,6 131,9 172,3 225,7 264,6 294,0 271,9 204,2 154,0 69,5 54,2 1995,3 

 

Tab. 6b. Radiaţia globală (kcal / cm2) ; medii lunare şi anuale - după O. Neacşa şi C. Popovici 
lunile 

staţia 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

Dorohoi 3,12 4,83 8,54 11,41 14,37 14,98 16,02 14,20 10,81 7,40 3,26 2,57 111,51 

Avrămeni 3,09 4,63 8,52 11,00 14,44 15,18 16,31 14,73 10,73 7,42 3,10 2,65 111,80 

Botoşani 3,34 4,99 8,95 11,54 14,93 15,31 16,43 14,96 10,84 7,57 3,28 2,53 114,67 

Cotnari 3,44 5,21 9,15 11,89 14,91 16,54 17,04 15,47 11,21 7,96 3,34 2,70 118,87 

Iaşi 3,16 4,75 8,83 11,55 14,77 16,38 17,01 15,28 11,07 7,61 3,30 2,51 116,02 

 
 

Din analiza acestor date, reiese peste tot un minim în luna decembrie, legat de nebulozitatea 
mai ridicată şi durata mare a nopţilor şi un maxim în iulie şi nu în iunie când lungimea zilelor este 
maximă, dar fracţia de insolaţie înregistrează valori mai mici pe fondul nebulozităţii mai accentuate 
datorate circulaţiei vestice. Foarte important este că, în perioada mai-august sumele lunare depăşesc 
14kcal/cm2 în toată regiunea, în perioada de vegetaţie a plantelor, când culturile trec prin diferite fa-
ze hotărâtoare pentru producţia agricolă. Raportul dintre fluxul radiaţiei globale şi fluxul radiaţiei 
difuze la Iaşi scade mult sub 40% în lunile iunie, iulie şi creşte la 75% în a treia decadă a lui de-
cembrie. 

În spaţiu, de regulă, mediile lunare ale acestor valori sunt în creştere de la nord la sud pentru 
toate staţiile. Dintre minimele calculate pe baza înregistrărilor din luna decembrie, cea mai mică va-
loare este cea de la Iaşi (2,51kcal/cm2), iar valoarea cea mai ridicată este cea de la Cotnari        
(2,70kcal/cm2), datorită diferenţei de altitudine, spaţiile depresionare fiind cu predilecţie acoperite 
de sistemele noroase de tip stratiform. Transparenţa mai mare a atmosferei pe fondul grosimii ei 
mai reduse cu 189m, la care se adaugă şi influenţa oraşului, cu rol în creşterea opacităţii mediului 
aerian determină ca la Cotnari să se înregistreze valoarea maximă a radiaţiei globale din Câmpia 
Moldovei în luna iulie (17,04kcal/cm2) şi nu la Iaşi (17,01kcal/cm2), unde poziţia mai sudică ar fi 
pledat pentru aceasta. 

În perioada caldă a anului (aprilie-septembrie), nordul Câmpiei Moldovei primeşte 
81,79kcal/cm2 (73,3%), iar sudul 86,06kcal/cm2  (74,1%). În perioada rece (octombrie-martie), nor-
dul Câmpiei Moldovei recepţionează 29,72kcal/cm2 (26,7%), iar sudul 29,96kcal/cm2 (25,9 %). 

Asemănătoare situaţiei reieşite din calculele efectuate de O. Neacşa şi C. Popovici se prezin-
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tă şi rezultatele analizei noastre referitoare la regimul anual al radiaţiei globale pe baza înregistrări-
lor actinometrice din perioada 1964 – 1978 efectuate la Iaşi. 

Lună de lună, din decembrie, când se înregistrează minimul lunar anual (2338,8cal/cm2), 
până în iulie când se înregistrează maximul lunar anual (16117,4cal/cm2) valorile radiaţiei globale 
cresc treptat, plasarea maximului în iulie şi nu în iunie găsindu-şi explicaţiile în valorile mai mari 
ale nebulozităţii şi mai mici ale fracţiei de insolaţie din iunie, radiaţia difuză nefiind capabilă să su-
plinească aportul energetic mai mare pe care l-ar fi adus în condiţii de cer senin radiaţia directă. 

Maxima lunară din perioada 1964 – 1978, s-a înregistrat tot în iunie (ca şi în cazul valorilor 
zilnice), în anul 1964 (19113,4cal/cm2) în condiţii de cer senin, de valoare maximă a unghiului de 
incidenţă al razelor solare, iar valoarea minimă a maximelor lunare în decembrie 1975                     
(3032,0cal/cm2). Mersul anual al maximelor este asemănător cu cel al mediilor. 

 

Tab. 7. Radiaţia globală (cal/cm2). Medii lunare, suma medie anuală şi valorile maxime lu-
nare şi anuale la Iaşi (1964 – 1978)  

Luna I F M A M I I A S O N D Suma 
Media 3081,2 4625,7 8724,5 11345,3 14994,3 15765,7 16117,4 14270,5 10202,7 6762,6 3082,5 2338,8 111311,2 
Maxima 3734,5 6430,9 10981,7 14113,4 16425,0 19113,4 18420,5 15924,9 12027,6 8193,0 4084,1 3032,0 118758,8 
Anul 1977 1976 1968 1968 1966 1964 1966 1971 1975 1966 1969 1975 1967 

 
Din înregistrările radiaţiei globale anuale la Iaşi în perioada 1964 – 1978, reiese că mersul ei 

se înscrie pe un ecart valoric larg înregistrând 118,7kcal/cm2/an în 1967 şi 104,4kcal/cm2/an în 
1972, iar dacă perioada s-ar extinde şi diferenţa ar creşte. Media celor 15 ani din înregistrări la Iaşi 
este de 111,31kcal/cm2/an, sensibil mai mică decât cea rezultată din calculele lui O. Neacşa şi C. 
Popovici, dar trebuie avut în vedere că perioadele luate în calcul nu se suprapun.  

Pentru analiza repartiţiei în spaţiu a radiaţiei globale anuale s-a recurs la cartografierea ei, 
utilizându-se în acest sens harta pantelor, harta orientării versanţilor şi nomograma Kaemp-  
fert – Morgen pentru latitudinile noastre. 

În calculul valorilor de radiaţie pentru cele 3 eşantioane latitudinale s-a plecat de la valoarea 
de:116kcal/cm2/an pentru eşantioanele sudice, 111,5kcal/cm2/an pentru cel nordic şi 
111,8kcal/cm2/an pentru cele median-estice, valorile reprezentând cantitatea de radiaţie globală re-
cepţionată de o suprafaţă orizontală în cazul localităţilor pentru care există calcule: Iaşi, Dorohoi, 
Avrămeni. Valorile radiaţiei globale pe suprafeţe orizontale de la latitudinea localităţilor Cotnari, 
Darabani şi Ştefăneşti se apropie foarte mult de acestea, fiind considerate reprezentative. 

Diferenţele de scări ale hărţilor, au impus o precizie mai mare eşantioanelor sudice (fig.9-10 - 
scara 1:25000)  şi mai mică celui nordic (scara 1: 50000 - fig. 6.), unde nu s-a mai putut face o dis-
tincţie clară între versanţii cu pante între 10-150 şi 15-200 şi chiar peste, gradul de precizie pentru 
aceste două tipuri de pante în calculul radiaţiei globale fiind diminuat (însă nu mult, pentru că pre-
zenţa la paritate a acestor două tipuri de versanţi cu diferite înclinări, variaţia unghiului de pantă pe 
spaţii mici, mozaicarea valorică a acestora între limitele arătate, a permis medierea aritmetică a va-
lorilor radiaţiei globale pentru grupa de înclinare 10-200-pentru scara în cauză). Pentru eşantioanele 
estice (fig. 7 – 8)  precizia este mai mare datorită analizei unei suprafeţe mai mici şi cu o fragmenta-
re orizontală mai redusă, distincţia între versanţii cu diferite înclinări fiind mai clară. Din calcule, 
pentru Cotnari, Ştefăneşti şi Darabani, au rezultat valorile radiaţiei globale înscrise în tabelele ce 
urmează: 

 

Tab. 8a. Valorile radiaţiei solare globale în funcţie de panta şi expoziţia versanţilor 
în zona localităţii Cotnari (kcal/cm2/an)  

Cotnari <1o 1-3o 3-5o 5-10o 10-15o 15-20o >20o panta 
orientarea cod a b c d e f g 

N 1 116 114 108 100 88 77 71 
NV-NE 2 116 115 112 108 106 89 85 
V-E 3 116 116 117 117 117 116 114 

SV-SE 4 116 118 119 127 129 135 139 
S 5 116 120 124 132 139 114 148 
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Fig. 6. Repartiţia spaţială a radiaţiei globale (kcal/cm2/an) în zona Darabani 
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Tab. 8b., c. Valorile radiaţiei solare globale (kcal/cm2/an)  în funcţie de panta şi expoziţia versanţi-
lor în zona localităţilor Ştefăneşti (8b.) şi Darabani (8c.)  

8b.) 

Ştefăneşti <1o 1-3o 3-5o 5-10o 10-15o 15-20o >20o panta 
orientarea cod a b c d e f g 

N 1 111,8 109,8 103,8 95,8 83,8 72,8 66,8 
NV-NE 2 111,8 110,8 107,8 103,8 101,8 84,8 80,8 
V-E 3 111,8 111,8 112,8 112,8 112,8 111,8 109,8 

SV-SE 4 111,8 113,8 114,8 122,8 124,8 130,8 133,8 
S 5 111,8 115,8 119,8 127,8 134,8 139,8 143,8 

 
8c.) 

Darabani <1o 1-3o 3-5o 5-10o 10-20o >20o panta
orientarea Cod a b c d e f 

N 1 111,5 109,5 103,5 95,5 74,1 66,5 
NV-NE 2 111,5 110,5 107,5 103,5 88,8 80,5 
V-E 3 111,5 111,5 112,5 112,5 111,2 109,5 

SV-SE 4 111,5 113,5 114,5 122,5 129,5 133,5 
S 5 111,5 115,5 119,5 127,5 139,1 143,5 
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Din analiza hărţilor (fig. 6. – 10) se poate constata o excepţională mozaicare a repartiţiei ra-
diaţiei globale pe suprafaţa Câmpiei Moldovei rezultată din combinarea a şapte tipuri de pante şi a 
cinci tipuri de orientări. 

Dacă în nordul Câmpiei Moldovei (fig. 6. – tab. 8c.) suprafeţele cu înclinare mai mare de 
200 şi expoziţie nordică primesc cea mai mică cantitate de căldură 66,5kcal/cm2/an, în sud suprafe-
ţele cu aceeaşi înclinare şi orientare primesc 71kcal/cm2/an (fig. 9 – 10 şi tab. 8a.). Expoziţia sudică, 
în condiţiile aceleiaşi înclinări, aduce la nivelul suprafeţei terestre 143,5kcal/cm2/an în nord şi  
148kcal/cm2/an în sud. Astfel de situaţii sunt însă strict locale şi foarte rare, negăsindu-se nici măcar 
la dimensiunile hărţilor realizate la scări mari, ca în cazul celor utilizate de noi. În zona centrală va-
lorile extreme se încadrează între minimele şi maximele amintite (tab. 8b. şi fig. 7 – 8). 

Abaterile cele mai mari în sens negativ faţă de medie sunt înregistrate pe versanţii cu orien-
tare nordică, crescând direct proporţional cu panta, ajungând până la 45kcal/cm2/an (orientare nor-
dică, pantă mai mare de 200C) în timp ce abaterile pozitive faţă de medie le înregistrează versanţii 
cu orientare sudică, creşterea pantelor accentuând diferenţele valorice până la 32kcal/cm2/an (pentru 
orientare sudică, panta > 200C). Versanţii cu orientare nord – vestică şi nord – estică au valori mai 
mici decât media, iar cei cu orientare sud – vestică şi sud – estică au valori mai mari decât media, 
valorile radiaţiei globale variind invers, respectiv direct proporţional cu creşterea pantelor. Versanţii 
cu orientare vestică şi estică în condiţii de pante variate primesc cantităţi de căldură identice sau 
apropiate latitudinii respective. 
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Dincolo de diferenţierile calorice nord-sud (111,5kcal/cm2/an la Darabani, 

116,02kcal/cm2/an la Iaşi, valoarea de la Cotnari 118,87kcal/cm2/an – tab. 8a., comparativă în ana-
liză, fiind înregistrată la 289 metri altitudine, mai reprezentativă pentru sudul Câmpiei Moldovei fi-
ind valoarea de la Iaşi), orientarea şi înclinarea versanţilor se impun evident în repartiţia radiaţiei 
globale. Dar, cu toate că ne aflăm în cuprinsul unei câmpii, suprafeţele cu înclinări mai mici de un 
grad sunt relativ puţine (culmile interfluviale largi, şesurile râurilor), suprafeţele înclinate şi divers 
orientate predomină şi fac ca anumite spaţii să primească căldură mult mai multă sau mult mai puţi-
nă decât ar impune-o latitudinea, neluând în calcul alţi factori de influenţă. Totuşi, se remarcă ca 
predominante suprafeţele ce recepţionează valori ale insolaţiei apropiate de media latitudinală (pen-
tru toate eşantioanele), diferenţe marcante în sens negativ, faţă de medie, observându-se pe versanţii 
cu expoziţie nordică, nord - vestică şi nord - estică pe pantele cu o înclinare mai mare de 30, diferen-
ţe ce se accentuează o dată cu creşterea pantei, iar diferenţieri semnificative în sens pozitiv pe ver-
sanţii cu expoziţie sud - vestică, sud - estică şi sudică cu amplificarea lor pe măsura creşterii un-
ghiului de pantă. 

 
II. A2. Radiaţia reflectată şi absorbită 

 
II. A2.1. Radiaţia reflectată 
 
Cantitatea de energie reflectată sau absorbită de către suprafaţa terestră depinde de albedoul 

acesteia, ce exprimă procentual raportul între fluxul radiaţiei reflectate şi fluxul radiaţiei incidente 
absorbite. Valoarea albedoului depinde de culoarea, rugozitatea, natura şi structura suprafeţei acti-
ve, de unghiul sub care aceasta este expusă radiaţiei solare, de înălţimea Soarelui deasupra orizontu-
lui şi de ansamblul condiţiilor meteorologice. Albedoul poate varia destul de mult de la 5 –7% pe 
solurile închise la culoare, umede şi proaspăt arate până la 80 – 95% în cazul zăpezii proaspăt căzu-
tă când este ger. 

În timpul zilei albedoul are valorile cele mai mici  la amiază, când înălţimea Soarelui deasu-
pra orizontului este maximă şi mai mari dimineaţa şi către asfinţit când diversele suprafeţe reflectă 
în mai mare măsură radiaţia incidentă. Este vorba de valori procentuale. 

Fluxul radiaţiei reflectate variază între 0,01cal/cm2/min în dimineţile de primăvară şi de 
toamnă, ajungând la amiază la 0,21cal/cm2/min (în iunie la Iaşi, după Gh. Bâzâc, 1983)  valoarea 
acestuia oscilând în timpul zilei direct proporţional cu cea a radiaţiei globale. Dar şi iarna, la amiază 
în prezenţa stratului de zăpadă fluxul radiaţiei reflectate atinge 0,1cal/cm2/min în nord-estul ţării      
(Gh. Bâzâc, 1983). 

În timp de un an asistăm la variaţii foarte mari ale valorii albedoului. Primăvara şi toamna în 
prezenţa solului dezgolit şi a arăturilor, valoarea acestuia scade la sub 10%, în timp ce iarna în pre-
zenţa stratului de zăpadă valoarea albedoului creşte până la 60 – 95%. În regiunile acoperite cu pă-
duri valoarea albedoului creşte (însă mai puţin) iarna, fiind mai redusă atunci când frunzele sunt 
prezente (15%), iar vara în lanurile cultivate cu cereale ajunge la 10 – 25% (St. Ciulache, 1971). 

Pe parcursul unui an radiaţia reflectată este cuprinsă între 3,5 – 4,0kcal/cm2 în lunile de vară 
(iunie, iulie) şi 0,5 – 1kcal/cm2 în lunile de iarnă (decembrie). 

 
II. A2.2. Radiaţia absorbită 
 
Dacă se elimină valoarea albedoului din fluxul radiaţiei globale, se cunoaşte cantitatea de 

energie solară ce este preluată de suprafaţa terestră şi folosită în procesele calorice. 
În ianuarie, când solul este acoperit cu zăpadă Câmpia Moldovei poate folosi numai 40-45% 

din radiaţia globală receptată. În martie procentul acesta creşte la aproximativ 70%, iar în aprilie-
mai la peste 80%. Din octombrie valorile încep să scadă la sub 80%, ajungând în decembrie la 60%, 
descrescând până în ianuarie când ating minimul. 
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Referindu-ne la diferitele tipuri de suprafeţe active observăm că, solul neînierbat preia radia-
ţia globală în procent de 84%, iar solul acoperit cu zăpadă curată absoarbe numai 30 – 40% din ra-
diaţia totală. 

Gh. Diaconescu în 1967 într-o lucrare cu privire la radiaţia efectivă în ţara noastră, stabileşte 
prin calcul variaţia anuală a radiaţiei absorbite în mai multe puncte, printre care şi la Iaşi, pe baza 
valorii medii lunare, conform următorului tabel (în kcal/cm2): 

 

1. Tab. 9. Variaţia lunară a radiaţiei absorbite la Iaşi (după Gh. Diaconescu – 1967) 

luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An. 
Media 1,0 1,5 4,9 7,8 13,4 14,3 14,6 13,0 9,3 5,6 1,9 0,7 88,0 

 

Chiar dacă sunt valori rezultate din calcul ele se apropie mult de realitate, putând fi luate în 
analiză pentru sudul Câmpiei Moldovei şi extinse, cel puţin cu valoare teoretică, şi pentru partea ei 
nordică. Din valorile de mai sus reiese că maximul radiaţiei absorbite se înregistrează în iulie 
(14,6kcal/cm2) când şi valoarea radiaţiei globale este maximă, iar minimă în decembrie 
(0,7kcal/cm2). 

Pe ansamblu, observăm că radiaţia absorbită prezintă un mers identic cu cel al radiaţiei tota-
le, cu un singur maxim şi un singur minim pe o curbă de variaţie simetrică. După alte calcule (Gh. 
Bâzâc, 1983), realizate pentru mai multe puncte din ţară printre care şi pentru Iaşi, rezultă o atenua-
re a mediilor lunare a cantităţii de radiaţie absorbită, curba de evoluţie a valorilor medii lunare ale 
cantităţilor de radiaţie absorbită păstrându-se în mare parte. 

Astfel, dacă în decembrie – ianuarie sumele medii ale radiaţiei absorbite ating 1,5kcal/cm2, 
mai rar 2,0kcal/cm2, din luna iunie până în prima decadă a lunii august acestea cresc, dar nu depă-
şesc 15kcal/cm2, după care scad până în perioada solstiţiului de iarnă (după Gh. Bâzâc). Depinzând 
de culoarea solului, învelişul vegetal, prezenţa stratului de zăpadă ce diferă în spaţiu şi în timp, can-
titatea de căldură reţinută de suprafaţa activă contribuie la încălzirea solului, stratului arabil şi pătu-
rii inferioare de aer, topirea zăpezii, la evaporarea apei, disiparea ceţii, germinarea seminţelor etc., 
jucând un rol important în ceea ce priveşte potenţialul termic al teritoriului Câmpiei Moldovei. 

 
II. A3. Radiaţia efectivă 

 
La nivelul suprafeţei terestre schimburile de căldură între pătura de sol şi stratul inferior de 

aer sub formă de radiaţie de undă lungă sunt permanente şi, de sensuri şi viteze diferite, toate aces-
tea fiind în relaţie directă cu gradientul termic dintre cele două medii, dinamica atmosferei, caracte-
risticile fizice ale maselor de aer, nebulozitatea, umiditatea atmosferică, formele de relief etc. Re-
prezentând diferenţa dintre energia radiantă cedată şi cea primită de suprafaţa activă prin emisiile 
atmosferei (contraradiaţia atmosferei), radiaţia efectivă prezintă şi ea variaţii diurne şi anuale. 

Iarna, la ora zero, radiaţia efectivă înregistrează la Iaşi valori mai mici de 0,03cal/cm2/min. 
În zilele de iarnă la ora 1200 fluxul mediu al radiaţiei efective are valori mai mici de  
0,06cal/cm2/min, ajungând în zilele de vară să depăşească 0,14 cal/cm2/min, putând să urce în me-
die la 0,16cal/cm2/min. 

În cursul anului, după valorile calculate de Gh. Diaconescu în 1967 pentru Iaşi, se observă 
un maxim al radiaţiei efective în luna iulie (5,6kcal/cm2)  şi un minim în decembrie (2,1kcal/cm2). 
Suma anuală medie a valorii radiaţiei efective ajunge la 47,2kcal/cm2 (conform tab. 10) : 
 

 

Tab. 10. Variaţia lunară a radiaţiei efective (kcal/cm2) la Iaşi (după Gh. Diaconescu – 1967)  
 

luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII A 
Media 2,4 2,6 4,2 4,1 4,8 4,7 5,6 5,4 4,9 3,9 2,5 2,1 47,2 

 

În lunile de iarnă, în orele de amiază, pe ansamblul Câmpiei Moldovei, când este acoperită 
parţial sau total cu zăpadă, suprafaţa activă cedează atmosferei 40 – 45% din energia solară preluată 
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şi transformată caloric. Din ultima decadă a lunii mai până în prima decadă a lunii septembrie su-
prafaţa activă cedează atmosferei cantităţi de energie mai mici în proporţie de sub 20%, de unde re-
zultă că, în amiezile zilelor de vară, suprafaţa Câmpiei Moldovei preia sub formă de energie termică 
peste 80% din energia solară transformată la nivelul suprafeţei active. 
 

II. A4. Bilanţul radiativ 
 

Acesta sintetizează raportul dintre aportul şi pierderile energetice de la nivelul suprafeţei ac-
tive a Câmpiei Moldovei, având o mare importanţă practică mai ales pentru agricultură. 

În timpul nopţilor de iarnă la Iaşi fluxul radiaţiei efective depăşeşte cu 0,03-0,04cal/cm2/min 
radiaţia absorbită, bilanţul radiativ fiind de aceeaşi valoare şi de semn negativ. În nopţile din inter-
valul cald, o dată cu creşterea potenţialului energetic absorbit ziua, pe fondul schimbului caloric in-
tens sol – aer creşte şi deficitul energetic, bilanţul radiativ scăzând până la 0,05cal/cm2/min. Dacă 
aşa se prezintă situaţia la miezul nopţii iarna şi vara, la amiaza zilelor de iarnă radiaţia absorbită de-
păşeşte pe cea efectivă cu peste 0,10cal/cm2/min, ajungând la sfârşitul lunii februarie la 
0,20cal/cm2/min. În amiezile de vară bilanţul radiativ este pozitiv şi în valoare mai mare de 
0,60cal/cm2/min putând ajunge la valori chiar cu puţin mai mari de 0,70cal/cm2/min în iunie, mai 
ales iulie. Din analiza sumară a celor arătate putem afirma că iarna în timpul nopţilor deficitul calo-
ric al suprafeţei active faţă de atmosferă este mai redus (0,03cal/cm2/min) decât vara, când pierderi-
le de energie calorică la ora 000 ating 0,05cal/cm2/min, ziua radiaţia absorbită este tot timpul anului 
mai mare decât radiaţia efectivă, mai redusă ca valoare iarna (0,1-0,2cal/cm2/min) şi mai mare vara 
(chiar peste 0,7cal/cm2/min). În condiţii de cer acoperit, în miezul nopţilor de iarnă, bilanţul radiativ 
prezintă un plus de 30% faţă de cel înregistrat în nopţile senine, iar în nopţile de vară (iulie – au-
gust) trece cu puţin peste 50% din valoarea înregistrată a bilanţului caloric din timpul nopţilor seni-
ne. La amiază, iarna fluxul de energie nu depăşeşte 40% din cel înregistrat pe timp senin, iar vara 
acesta reprezintă cu puţin peste 60% din fluxul energetic în aceleaşi condiţii sinoptice. 

Sintetizând sumele medii lunare ale bilanţului radiativ, deduc că echilibrul termic (bilanţul 
radiativ – 0,0kcal/cm2) nu se realizează decât în câteva zile de la tranziţia dintre lunile octombrie şi 
noiembrie, respectiv februarie şi martie . 

Pentru Iaşi, unde s-au făcut calcule (conform tab. 11.), mersul valorilor medii lunare ale bi-
lanţului radiativ scoate în evidenţă un maxim în luna iunie (9,6kcal/cm2) explicat prin lungimea mai 
mare a zilelor şi un minim în decembrie şi ianuarie (-1,4kcal/cm2), când nopţile sunt lungi, partea 
activă primind puţină energie. 
 
 

Tab. 11. Regimul anual (rezultat din mersul valorilor medii lunare) al bilanţului radiativ la Iaşi, 
după Gh. Diaconescu, 1967 (kcal/cm2) 

 
 

luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII A 
Media -1,4 -1,1 0,7 3,7 8,6 9,6 9,0 7,6 4,7 1,7 -0,6 -1,4 40,8 

 

Aşadar, se observă că patru luni prezintă deficit radiativ, constatându-se şi salturi valorice 
mari ale bilanţului radiativ între lunile aprilie – mai şi august – septembrie, acestea caracterizând 
regimul parametrului analizat în decursul celor 12 luni din an. Deficitul energetic – caloric înregis-
trat iarna şi la sfârşitul toamnei îşi pune pregnant amprenta asupra desfăşurării lucrărilor din cadrul 
sectorului agricol al Câmpiei Moldovei. 

Extinzând observaţiile din sud şi concluziile de aici asupra întregii suprafeţe a Câmpiei 
Moldovei, având în vedere mica diferenţă latitudinală nord-sud, putem spune că întreg spaţiul studi-
at beneficiază de un important potenţial energetic solar, ştiind că 1kcal/cm2/an reprezintă   
11kwh/m2 /an. 
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II. B. FACTORII FIZICO – GEOGRAFICI 

 
II. B1. Aşezarea geografică 

 
Câmpia Moldovei sau Câmpia Jijiei (Depresiunea Jijiei, Câmpia Jijiei şi a Bahluiului) are o 

îndelungată evoluţie geologică, începând cu precambrianul până în zilele noastre, timp în care s-au 
succedat mai multe faze de evoluţie subacvatice şi subaeriene. 

Începând cu sfârşitul sarmaţianului inferior şi cu prima parte a sarmaţianului mediu, câmpia 
este exondată intrând sub incidenţa modelatoare a agenţilor denudaţionali. Cu o origine sculpturală 
şi structurală, Câmpia Moldovei, se încadrează între paralelele de 48o15’ în N (Crăiniceni – 
Horodiştea) şi 47o în S (Mogoşeşti), în plină zonă climatică temperată (fig. 11.). 

 

În plan climatic, dispu-
nerea latitudinală induce dife-
renţieri climatice între nordul şi 
sudul câmpiei. Acestea pornesc 
de la diferenţierea valorilor un-
ghiurilor de incidenţă sub care 
cad razele solare în nord faţă de 
sudul regiunii. Astfel, la solsti-
ţiul de vară valoarea unghiului 
de incidenţă variază între 
65o12’ în nord la Horodiştea şi 
66o17’ la Iaşi, iar la cel de iarnă 
între 1şi respectiv 19o23’. 

Consecinţa acestei dife-
renţe de aproximativ un grad în 
valoarea unghiurilor de inciden-
ţă între nord şi sud se regăseşte 
în durata mai mică a zilelor de 

vară şi mai mare a nopţilor de iarnă în nord, cu implicaţii directe în durata de strălucire a Soarelui, 
care dincolo de alte influenţe, se supune factorului cosmic (dacă în nord – vest la Dorohoi se înre-
gistrează 1952,4h/an, în sud – est la Iaşi aceasta este de 1979,7h/an – valori rezultate din calcule 
pentru perioada 1964 – 1998). Diferenţierile nord – sud sunt şi mai mari dacă luăm ca punct de 
comparaţie valorile duratei de strălucire a Soarelui de la staţiile Botoşani (1928,0h/an)  din partea 
central – nordică, Avrămeni (1852,5h/an) din nord – est şi staţia Iaşi din sud – est, pe fondul impac-
tului ce-l au factorii geografici locali. 

În condiţiile unei suprafeţe orizontale, vom observa pe acest fond, o creştere a valorilor radi-
aţiei solare globale, de la 111,51kcal/cm2/an la Dorohoi la 116,02kcal/cm2/an la Iaşi. 

Legat de această creştere vom observa că şi valoarea unor elemente climatice se modifică în 
acelaşi sens: de exemplu temperatura medie anuală de 8,3oC la Dorohoi, creşte, ajungând la Iaşi la 
9,5oC (perioada 1896 – 1996), cu amendamentul că la Dorohoi altitudinea staţiei meteorologice se 
află la 196m, iar la Iaşi la 102m. 

În mod diferit variază un alt element de mare importanţă climatică, precipitaţiile, ce cresc de 
la 550,1mm la Dorohoi la 591,7mm la Iaşi (1962 –1997), diferenţierile inerente induse de poziţia 
spaţială a celor două staţii fiind mult potenţate de factorii geografici strict locali, peste care survin 
cele impuse de dinamica atmosferei. 

În nord sunt mai frecvente influenţele scandinavo – balto – groenlandeze, în sud cele medite-
raneene, acestea fiind doar câteva din exemplele care ne arată modul în care aşezarea în latitudine se 

 
Fig. 11. Aşezarea geografic-matematică a României în cadrul 

Europei şi a Câmpiei Moldovei în cadrul României 
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impune ca un factor al diferenţierilor climatice între nordul şi sudul Câmpiei Moldovei, pe fondul 
general al unui climat temperat – continental, dat tocmai de aşezarea latitudinală (470 30’ lat. N). 

În longitudine, Câmpia Moldovei se desfăşoară între 26o18’ longitudine estică (la vest de 
Dorohoi) şi 27o50’ longitudine estică (la Ungheni). 

Influenţa dispunerii longitudinale în plan climatic, este mai mică între punctele extreme ale 
câmpiei. Se poate remarca totuşi o diferenţă de oră locală între extremitatea estică şi cea vestică de 5 
minute şi 34 secunde, respectiv Soarele răsare, trece peste meridianul locului şi apune cu 5 minute şi 
34 secunde mai devreme în est decât în vest. De aceea procesele de încălzire ale solului şi ale aeru-
lui au un mic avans temporal în est faţă de vest care ar putea fi neglijat, dar care cel puţin din punct 
de vedere teoretic prezintă importanţă. 

Influenţa aşezării longitudinale matematice cumulată cu localizarea geografică în cadrul con-
tinentului european şi în nord-estul României prezintă o mare importanţă climatică. Străbătută prin 
centru de meridianul 27o longitudine estică, Câmpia Moldovei se plasează la aproximativ egală dis-
tanţă de punctele extreme ale continentului (Capul Roca în vest, Munţii Ural în est) la distanţa de 
aproximativ 2900km de acestea, în zona climatului de tranziţie de la cel temperat oceanic specific 
Europei Vestice şi Central – Vestice, la cel temperat cu nuanţe de excesivitate specifice Europei Es-
tice, Sud – Estice, efectele acestei tranziţii resimţindu-se în aspectul covorului vegetal prin diminua-
rea drastică a suprafeţei cu păduri de la vest către est. Silvostepa, ca formaţiune vegetală, lasă loc 
spre est stepei propriu-zise. Fagul (Fagus silvatica) , element specific climatului temperat moderat 
termic, cu pluviozitate excedentară, se află la limita arealului estic de repartiţie, fiind întâlnit în 
exemplare izolate în părţile mai înalte ale câmpiei din nord – vest, nord şi sud, aceasta şi datorită 
faptului că masele de aer atlantic lasă din ce în ce mai puţine precipitaţii pe măsură ce se îndreaptă 
spre est (ajungând la longitudinea Câmpiei Moldovei mai puţin umede), cât şi a influenţelor est – 
europene. 

Barajul orografic al Carpaţilor Orientali şi larga deschidere spre imensitatea Câmpiei Ruse 
cât şi spre nordul continentului, sunt elemente de care trebuie să se ţină seama în determinarea ca-
racteristicilor climatice a regiunii analizate. Cu tot efectul föehnizărilor resimţite la coborârea mase-
lor de aer pe pantele estice ale Carpaţilor Orientali spre Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei şi ţi-
nând seama de relieful mai înalt din vest, cantităţile de precipitaţii scad de la vest (Dorohoi – 
531,1mm; Flămînzi – 604,0mm; Cotnari – 524,9mm)  spre est (Ripiceni – 452,7mm; Bivolari – 
523,2mm; Victoria 502,2mm), ordinea enumerării primei şi celei de a doua grupări de staţii şi pos-
turi pluviometrice făcând trimitere la compararea între ele a staţiilor cu acelaşi număr de ordine din 
cadrul celor două grupuri (după datele prelucrate pentru perioada 1962 – 1997). Asemănător creşte 
frecvenţa şi durata medie a intervalelor secetoase. Elemente climatice precum nebulozitatea, umidi-
tatea relativă, durata de strălucire a Soarelui, înregistrează modificări substanţiale pe direcţia vest - 
est, factorii geografici locali impunându-se în distribuţia lor şi făcând marcantă deosebirea climatică 
vest – est. 

În concluzie, aşezarea matematică pe glob şi localizarea geografică în cadrul continentului 
impun aspectelor climatice ale Câmpiei Moldovei trăsături proprii. 
 

II. B2. Suprafaţa activă 
 

Prin aceasta, se înţelege suprafaţa terestră cu toate particularităţile ei (relief, vegetaţie, reţea 
hidrografică, pătura de sol etc.), care la un loc joacă un rol de factor genetic al climei oricărei regi-
uni, deci şi a Câmpiei Moldovei. Recepţionând, absorbind sau reflectând în mod diferit cantitatea de 
energie emisă de Soare şi ajunsă la suprafaţa terestră, suprafaţa activă generează prin neomogenita-
tea sa diferenţe topoclimatice şi microclimatice de tip local, cel mult regional. La modul general, în 
multe cazuri însă, rolul climatogenetic al suprafeţei active merge până acolo încât poate influenţa 
prin caracteristicile sale termice relieful câmpului baric de la suprafaţa scoarţei terestre, cu genera-
rea unor cicloni şi anticicloni de natură termică, ce pot condiţiona climatul unor întinse spaţii, un 
timp mai îndelungat sau mai restrâns. 
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II. B2.1. Rolul climatic al reliefului 
 
În cazul Câmpiei Moldovei relieful acesteia joacă un rol considerabil în conturarea caracte-

risticilor climei mai mult la scară locală, dar şi la nivelul întregii câmpii. 
Asemănat de multe ori cu spaţiul unei depresiuni (de unde şi denumirea atribuită regiunii de 

unii geografi ca ,,Depresiunea Prutului Mijlociu” – M. David 1933 sau ,,Depresiunea Jijiei” - I. 
Rick-1931), limitat la sud de Podişul Central Moldovenesc pe aliniamentul localităţilor Tomeşti – 
Strunga (fig. 13)  de o coastă morfologică de denudaţie selectivă – Coasta Iaşului (a cărei energie de 
relief ajunge la 200m, chiar 300m, cu înclinări între 10 – 20o şi cornişe verticale de 15 – 20m la par-
tea superioară), iar la vest pe aliniamentul Criveşti – Tg.Frumos – Hîrlău – Pădureni – Pomîrla prin 
Coasta Moldavă (I. Sîrcu – 1956), dincolo de care Podişul Sucevei domină Câmpia Moldovei cu 
aproximativ 100 – 150m (chiar 300m în dreptul Dealului Mare – Hîrlău), Câmpia Moldovei poate 
deveni în situaţia advecţiei unor mase de aer reci din nord, nord – est şi est, spaţiul de cantonare al 
acestora indiferent de sezon. Această situaţie se produce pe un fond altimetric ce arată că partea su-
perioară a interfluviilor sale colinare şi deluroase se găsesc cu 150 – 200 m mai jos decât suprafaţa 
Podişului Central Moldovenesc sau a Dealului Mare – Hîrlău. 
 

 

 
Fig. 12. a. Vulnerabilitatea teritoriului României şi al 

Câmpiei Moldovei la inversiuni termice: 1 - foarte mică, 
2 – mică, 3 – intermediară, 4 – mare, 5 – combinată        

– după Octavia Bogdan şi colab. - 1999 

 
Astfel, de exemplu, în noaptea de 21 spre 22 mai 1952 când deasupra părţii de nord – est şi 

est a României pătrund mase de aer polar umed şi rece (fig. 12), pe văile din Câmpia Moldovei s-au 
măsurat cele mai coborâte temperaturi, bruma afectând grav vegetaţia şi culturile agricole din lunci 
şi de pe versanţii văilor până la altitudinea absolută de 90 – 120 metri, interfluviile mai înalte rămâ-
nând în afara influenţelor negative a acestui fenomen. Inversiunile termice, urmate advecţiilor de aer 
rece, sunt însă mai frecvente. 

Din studiul realizat de Octavia Bogdan şi Elena Niculescu în 1999 cu privire la ,,Riscurile 
climatice în România” reiese că teritoriul Câmpiei Moldovei este afectat frecvent de inversiunile 
termice. O mare parte a acestui teritoriu are un grad mare de vulnerabilitate în raport cu producerea 
inversiunilor termice (fig. 12.a. – 4), iar în nord – vestul subunităţii vulnerabilitatea în raport cu 
acest fenomen este una combinată (fig. 12.a. – 5). 

Revenind, precizăm că relieful Câmpiei Moldovei poate influenţa clima prin altitudine, 
energie, fragmentare, înclinare, expoziţie. 

Fig. 12 
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Odată cu creşterea altitudinii, funcţie şi de condiţiile locale, scade temperatura cu 0,50 – 
0,70C/ 100m conform gradientului termic mediu vertical, creşte umiditatea relativă medie anuală cu 
1 – 1,5% / 100m, nebulozitatea totală cu 0,1 zecimi / 100m şi cantitatea anuală de precipitaţii cu 70 
– 100mm / 100m (Atlas R. S. România, 1972 – 1979). Ecartul altitudinal între care se desfăşoară re-
lieful Câmpiei Moldovei nu este spectaculos dar, aşa cum rezultă din exemplul de mai sus, influen-
ţează caracteristicile climei. Altitudinea maximă din Câmpia Moldovei are valoarea de 271m în D. 
Bodron, la sud – est de Coţuşca şi 32 de m pe şesul Prutului în zona de confluenţă Bahlui – Jijia. 
Descreşterea altitudinii se realizează dinspre nord – vest (150 – 200m altitudine medie)  spre sud – 
est (100 – 150m altitudine medie). 

Din analiza hărţilor (fig. 6. – 10) se poate constata o excepţională mozaicare a repartiţiei ra-
diaţiei globale pe suprafaţa Câmpiei Moldovei rezultată din combinarea a şapte tipuri de pante şi a 
cinci tipuri de orientări. 

Dacă în nordul Câmpiei Moldovei (fig. 6. – tab. 8c.) suprafeţele cu înclinare mai mare de 
200 şi expoziţie nordică primesc cea mai mică cantitate de căldură 66,5kcal/cm2/an, în sud suprafe-
ţele cu aceeaşi înclinare şi orientare primesc 71kcal/cm2/an (fig. 9 – 10 şi tab. 8a.). Expoziţia sudică, 
în condiţiile aceleiaşi înclinări, aduce la nivelul suprafeţei terestre 143,5kcal/cm2/an în nord şi  
148kcal/cm2/an în sud. Astfel de situaţii sunt însă strict locale şi foarte rare, negăsindu-se nici măcar 
la dimensiunile hărţilor realizate la scări mari, ca în cazul celor utilizate de noi. În zona centrală va-
lorile extreme se încadrează între minimele şi maximele amintite (tab. 8b. şi fig. 7 – 8). 

Abaterile cele mai mari în sens negativ faţă de medie sunt înregistrate pe versanţii cu orien-
tare nordică, crescând direct proporţional cu panta, ajungând până la 45kcal/cm2/an (orientare nor-
dică, pantă mai mare de 200), în timp ce abaterile pozitive faţă de medie le înregistrează versanţii cu 
orientare sudică, creşterea pantelor accentuând diferenţele valorice până la 32kcal/cm2/an (pentru 
orientare sudică, panta > 200). Versanţii cu orientare nord – vestică şi nord – estică au valori mai 
mici decât media, iar cei cu orientare sud – vestică şi sud – estică au valori mai mari decât media, 
valorile radiaţiei globale variind invers, respectiv direct proporţional cu creşterea pantelor. Versanţii 
cu orientare vestică şi estică în condiţii de pante variate primesc cantităţi de căldură identice sau 
apropiate latitudinii respective. 

Dincolo de diferenţierile calorice nord-sud (111,5kcal/cm2/an la Darabani, 
116,02kcal/cm2/an la Iaşi, valoarea de la Cotnari 118,87kcal/cm2/an – tab. 8a., comparativă în anali-
ză, fiind înregistrată la 289 metri altitudine, mai reprezentativă pentru sudul Câmpiei Moldovei fi-
ind valoarea de la Iaşi), orientarea şi înclinarea versanţilor se impun evident în repartiţia radiaţiei 
globale. Dar, cu toate că ne aflăm în cuprinsul unei câmpii, suprafeţele cu înclinări mai mici de un 
grad sunt relativ puţine (culmile interfluviale largi, şesurile râurilor), suprafeţele înclinate şi divers 
orientate predomină şi fac ca anumite spaţii să primească căldură mult mai multă sau mult mai puţi-
nă decât ar impune-o latitudinea, neluând în calcul alţi factori de influenţă. Totuşi, se remarcă ca 
predominante suprafeţele ce recepţionează valori ale insolaţiei apropiate de media latitudinală (pen-
tru toate eşantioanele), diferenţe marcante în sens negativ, faţă de medie, observându-se pe versanţii 
cu expoziţie nordică, nord - vestică şi nord - estică pe pantele cu o înclinare mai mare de 30, diferen-
ţe ce se accentuează o dată cu creşterea pantei, iar diferenţieri semnificative în sens pozitiv pe ver-
sanţii cu expoziţie sud - vestică, sud - estică şi sudică cu amplificarea lor pe măsura creşterii unghiu-
lui de pantă. 

Contextul altitudinal în care se situează Câmpia Moldovei în cuprinsul Podişului Moldovei 
sau într-un cadru mai larg în raport cu marile unităţi de relief ale ţării (în special Carpaţii Orientali)  
influenţează mult mai puternic caracteristicile sale climatice decât propria sa altimetrie caracterizată 
de valori modeste (fig. 13). 

Energia reliefului are valoarea maximă de 100 – 150m şi medie de 50 – 70m, fragmentarea 
orizontală oscilează între valorile de 500 – 1000m, pantele medii interfluviale au 2 – 3o, versanţii 
văilor au energie mică în jur de 5o, dar deseori au înclinări de 10 – 15o, depăşind pe alocuri chiar 
20o. 
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Morfologia reliefului, în strânsă legătură cu structura monoclinală a depozitelor geologice, 
modelate în special de apele curgătoare, se pune în evidenţă prin alternanţa coastelor cu o orientare 
generală nord – vest şi a spinărilor de cuestă, a interfluviilor cu înclinare generală sud – est. 

Văile prezintă alternanţe de sectoare subsecvente cu o orientare vest – est, sau nord-vest – 
sud-est (Valea Jijiei între Dorohoi şi Dîngeni, Larga şi Victoria, valea Sitnei inferioare, a Miletinu-
lui în aval de Câmpeni, Bahluiului, Bahlueţului, Prutului până la Rădăuţi-Prut), sau 
semisubsecvente, însoţite de aliniamente de cueste pe dreapta. Pe ansamblu, reţeaua hidrografică are 
o orientare consecventă nord-nord-vest – sud - sud-est, orientare impusă şi văilor (Valea Prutului în 
aval de Rădăuţi-Prut, a Jijiei în aval de Dîngeni etc.- fig. 13).  

Văile reconsecvente sunt cele ale râurilor afluente pe stânga Bahluiului, Jijiei, Sitnei, 
Miletinului sau ale Başeului, Volovăţului şi Ghirenilor. Văile râurilor prezintă şesuri cu lărgimi de 
ordinul kilometrilor pe alocuri (în aval de Stânca – Ştefăneşti, valea Prutului se lărgeşte brusc până 
la 3 – 4km ajungând până la 7km în sud – estul regiunii, valea Jijiei al cărei şes se lărgeşte până la 
3km lângă Vlădeni), dar şi cu îngustări. Văile sunt însoţite de sisteme de terase (Prutul – 7 terase, 
Jijia – 5, Bahluiul – 8 etc.). 

Scurta prezentare morfometrică şi morfografică ne va ajuta la formarea imaginii rolului reli-
efului Câmpiei Moldovei asupra climei sale. 

Altitudinea influenţează atât mersul temperaturii cât şi cel al precipitaţiilor pe verticală. 
Comparând valorile în timp pentru perioada 1896 – 1996 de la Cotnari (289m altitudine absolută) 
din zona marginală vestică a Câmpiei Moldovei, unde media termică este de 8,9oC cu cele de la Iaşi 
(100m altitudine absolută) cu 9,5oC, vom constata că între altitudine şi temperatură există o relaţie 
de inversă proporţionalitate. Diferenţa altitudinală între Darabani şi Dorohoi de aproape 100m şi 
uşoara föhnizare a maselor de aer pe direcţie nord-est – sud-vest, fac ca la Darabani temperatura 
medie anuală să fie cu 0,50C mai mică decât la Dorohoi. 

Şi în cazul precipitaţiilor atmosferice se constată că există o relaţie strânsă, direct proporţio-
nală între altitudine şi acest element climatic. De exemplu, la Iaşi se înregistrează în medie 
591,7mm/an, iar la Bîrnova în imediata apropiere la o altitudine de 395m se înregistrează 
790mm/an. Un alt exemplu dintr-un şir lung este cel al postului pluviometric Flămânzi (158 m), si-
tuat în aria înaltă a pintenului deluros Copălău - Cozancea (604,0mm)  şi a postului pluviometric 
Todireni (57 m), situat în albia majoră a Jijiei cu o medie anuală a precipitaţiilor de 513,0mm. Ariile 
înalte ale Dealurilor Ibăneştilor, Copălău – Guranda, rama nordică a Podişului Central Moldovenesc 
marginală Câmpiei Moldovei, primesc cantităţi mai mari de precipitaţii în raport cu ariile mai joase 
din jur. Altitudinea influenţează şi alte elemente ca durata de strălucire a Soarelui (2086,3h/an la 
Cotnari – 1979,7h/an la Iaşi, în perioada 1964 – 1998), nebulozitatea (6,6 la Darabani – 6,4 la Do-
rohoi în perioada 1964 – 1998), frecvenţa vântului şi a calmului, viteza vântului etc. 

Expoziţia versanţilor faţă de circulaţia generală a atmosferei şi faţă de radiaţia solară prezin-
tă, de asemenea, importanţă climatică (fig.14).  

 

 
 

Astfel, versanţii cu expoziţie vestică, nord – vestică, deci perpendiculari pe circulaţia domi-
nantă vestică vor avea o umiditate cu 2 – 4% mai mare comparativ cu cei cu expoziţie estică şi    
sud – estică. Versanţii cu expoziţie nordică, nord – vestică şi nord – estică vor primi cea mai mică 
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cantitate de energie radiantă, valoarea anuală a radiaţiei globale scăzând sub 80 – 90kcal/cm2/an în 
cazul unor înclinări mari (20o), în condiţiile unei mai reduse durate de strălucire a Soarelui şi a di-
minuării procentului şi proporţiei radiaţiilor directe în spectrul aportului radiativ. Versanţii cu expo-
ziţie sudică, sud – vestică şi sud – estică unde şi durata de strălucire a Soarelui este mai mare, pri-
mesc 120 – 125kcal/cm2/an, în condiţiile în care suprafeţele orizontale din nord şi sud recepţionează 
aproximativ 111 – 116kcal/cm2/an (fig. 6 – 10). Aceste aspecte climatice îşi pun cu timpul amprenta 
asupra peisajului geografic şi în primul rând asupra vegetaţiei şi a modului de utilizare al terenurilor 
(fig.15 şi 24). 

Orientarea culoarelor de vale în cazul Câmpiei Moldovei pe direcţia nord-vest – sud-est fa-
cilitează dinamica atmosferei ce este dominată de masele de aer nord – vestice (cu frecvenţa medie 
cuprinsă între 22,3% la Iaşi şi 31,1% la Cotnari), urmate de cele sud – estice (cu frecvenţa medie 
cuprinsă între 5,8% la Cotnari şi 17,1 % la Răuseni – 1964 ÷ 1998). Canalizarea acestor vânturi pe 
culoarele principalelor văi (Prut, Jijia, Sitna, Miletin, Bahlui), conduce la creşterea vitezelor maselor 
de aer cu intensificarea advecţiilor. Dacă pe direcţia nord – vest vitezele anuale ale vântului se înca-
drează între 4,5m/s la Podu Iloaiei şi 5,7m/s la Dorohoi, pe direcţia sud – est variază între 2,9m/s la 
Răuseni şi 4,6m/s la Dorohoi (1964 – 1998). Însă orientarea coastelor spre nord – vest se constituie 
ca un stăvilar, dar cu o putere de influenţă redusă, asupra maselor de aer din direcţiile nord – vest şi 
sud – est. Astfel, masele de aer, fie se orientează pe văi, fie după escaladarea fronturilor de cueste, 
în mişcarea de coborâre spre sud – est, capătă caracterul unor mase puţin mai calde şi mai uscate. 

Energia de relief a unor aliniamente de cueste accentuează intensitatea fenomenului 
föhnizării (ca în cazul Coastei Iaşilor) unde vânturile din sud, după ce depăşesc obstacolul ridicat în 
calea lor de Podişul Central Moldovenesc, capătă caracteristici catabatice la coborârea spre Câmpia 
Moldovei. 

Fragmentarea orizontală, alături de frecvenţa unor forme concave de relief (culoare de văi, 
depresiuni subsecvente etc.) introduce diferenţieri climatice locale – în zonele joase adăpostite, cu 
umiditate a aerului mai mare, depunerile de rouă sunt mai frecvente, calmul atmosferic are valori 
mari, contrastele termice zi – noapte, vară – iarnă, mai evidente, pe fondul deselor inversiuni de 
temperatură ce au loc în aceste areale. 
 

II. B2.2. Rolul climatic al vegetaţiei 
 

Vegetaţia reprezintă expresia condiţiilor climatice dominante, generând la rândul său parti-
cularităţi microclimatice şi topoclimatice în funcţie de gradul de acoperire, componenţa floristică, 
densitate, talie, stadiul de vegetaţie etc. 

Dacă influenţa vegetaţiei ierboase se reduce la spaţiul microclimatic (în sensul că, stratul 
ierbaceu lasă să pătrundă până la suprafaţa solului între 9 şi 20% din radiaţia solară în faza de matu-
ritate, foloseşte în mod diferit căldura însuşită de la Soare în procesele de evapotranspiraţie şi încăl-
zire a aerului, funcţie de faza de vegetaţie, slăbeşte intensitatea vântului de până la 2 – 3 ori în apro-
pierea solului faţă de cea de la nivelul giruetei, duce la creşterea umidităţii relative din stratul de aer 
dintre plante şi uneori a temperaturii la suprafaţa solului ce poate fi cu peste 10oC mai mare decât pe 
solul descoperit supus ventilaţiei, interceptează cel puţin momentan la nivelul suprafeţei subiacente 
superioare între 15 – 20% din precipitaţiile ce ar fi trebuit să ajungă pe sol), cea a vegetaţiei forestie-
re induce influenţe la scară topoclimatică. 

Pădurea, la nivelul suprafeţei subiacente, dată de coronamentul arborilor, poate reflecta între 
5-20% din radiaţia primită, la nivelul suprafeţei solului putând ajunge între mai puţin de 1 şi 20% 
din radiaţia incidentă, restul fiind absorbită. Iarna însă la amiază în pădure valoarea radiaţiei inci-
dente poate creşte la 90%. Ziua şi vara, temperatura în pădure este mai mică decât cea din câmpul 
deschis, noaptea şi iarna diferenţele sunt mai mici şi de semn contrar. Regimul termic moderat cu 
izotermii şi inversiuni, umiditatea mai mare a aerului (între 10% – vara şi 5% – iarna, mai mare de-
cât în exterior)  şi a solului, durata mai mare a stratului de zăpadă (1,5 săptămâni faţă de terenul din 
jur), înregistrarea în pădure a unor cantităţi mai mari de precipitaţii, dincolo de intercepţia netă 
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exercitată de prezenţa arborilor (cu explicaţii şi în condiţiile specifice de calm relativ în care se face 
observaţia – diminuarea vitezei vântului într-o pădure de Quercus – după N.S. Nesterov, atenuarea 
maximă a vitezei vântului este înregistrată la 228m de lizieră) , predominarea calmului în interior, 
circulaţia de tip briză la periferie, micşorarea încălzirii şi răcirii solului, perturbarea deplasării pe 
orizontală a unei mase de aer la trecerea peste o pădure cu apropierea liniilor de curent şi mărirea vi-
tezei deasupra pădurii în condiţii de turbulenţă ce se resimt până la 200 – 300 metri înălţime, micşo-
rarea duratei zilei în favoarea nopţii, pledează împreună pentru rolul topoclimatologic al pădurii. 

 

 
 

Însă, în Câmpia Moldovei vegetaţia naturală (fig. 15) reprezentată prin stepă, silvostepă şi 
pădure a fost puternic modificată de influenţa antropică, încât structura utilizării terenurilor este de 
81% terenuri agricole (58,4% terenuri arabile, 19,6% păşuni şi fâneţe, 1,9% vii şi livezi), 11% pă-
duri şi 8% luciu de apă, construcţii, căi de comunicaţii etc. (V. Nimigeanu, 1985). 
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Formaţiunea de stepă ocupa iniţial luncile zvântate, terasele inferioare şi glacisurile uscate 
din lungul Prutului, Başeului, Jijiei şi Bahluiului până la altitudinea absolută de 70 – 80m. Vegetaţia 
de stepă, care se caracterizează prin prezenţa asociaţiilor de colilie (Stipa lessingiana, S. joannis), 
negară (S. capillata) şi păiuş (Festuca valesiaca, F. sulcata), alături de tufişuri de porumbar           
(Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna)  şi trandafir sălbatic (Rosa canina) a fost desţeleni-
tă şi defrişată oferind condiţii bune pentru cultura florii soarelui şi cerealelor. O parte a acestei for-
maţiuni vegetale s-a degradat prin suprapăşunat, iar în locurile de pe pante terenurile desţelenite şi 
defrişate au fost degradate prin procese de eroziune a solului. 

Condiţiile naturale propice silvostepei ocupă peste 70% din suprafaţa Câmpiei Moldovei. 
Pajişti primare silvostepice se întâlnesc pe versanţii văii Jijiei, Başeului, Sitnei, Miletinului, Ba-
hluiului etc. Asociaţiile mezoxerofile cuprind păiuş, colilie şi negară şi alte ierburi xeromezofile şi 
xerofile. Pe suprafeţele degradate de eroziune şi suprapăşunat apar asociaţii secundare de firuţă cu 
bulb (Poa pratensis), bărboasă (Batriochloua ischaemum), pir gros (Cynodon dactylon), obsigă   
(Bromus tectorum), peliniţă (Artemisia austriaca), laptele câinelui (Euphorbia stepposa). 

În luncile râurilor, intrazonal apar asociaţii higrofite de Carex, Bromus, Typha, Phragmites 
etc., iar în lunca Prutului se dezvoltă zăvoaie de salcie şi plop. Şi în cuprinsul acestei formaţiuni ve-
getale intervenţia antropică este foarte puternică. 

În Câmpia Moldovei, pădurile ocupă în special zonele periferice în lungul zonei de contact 
din sud, vest şi nord – vest. Redusă în suprafaţă ca urmare a defrişărilor pentru lemn de foc şi con-
strucţii, traverse de cale ferată şi mobilier, exploatarea având vechi tradiţii, fiind căutate esenţe valo-
roase precum stejarul (,,Corăbierii preţuiesc mai înainte de toate stejarul moldovenesc şi spun că 
pentru construirea corăbiilor este mai bun şi mai rezistent decât orice alt lemn” – Dimitrie Cantemir 
– ,,Descrierea Moldovei”). 

Pădurile se mai întâlnesc şi pe dealurile Copălău – Cozancea şi se continuă şi dincolo de va-
lea Jijiei la Guranda şi Dobîrceni, situate la altitudini de peste 180 – 200m, în a căror componenţă 
intră stejarul (Quecus robur) în asociaţie cu alte specii (jugastrul, ulm, tei, cireş sălbatic etc.), iar pe 
înălţimile mai mari gorunul (Quecus petraea) şi chiar fagul (Fagus silvatica). 

În concluzie, pentru trăsăturile climatice generale ale Câmpiei Moldovei, vegetaţia arbores-
centă ce formează rar păduri compacte are un rol topoclimatic, în general, ca moderator al variaţiei 
elementelor climatice, limitat la scară locală, în tot timpul anului, iar vegetaţia ierboasă sau cea cul-
tivată un rol limitat la spaţiul microclimatic şi doar pe perioada vegetaţiei (începând de primăvara 
până toamna). 

Totuşi covorul vegetal rămâne o proiecţie a climei, la scara teritoriului analizat, influenţa an-
tropică modificând situaţia. 
 

II.B2.3. Rolul climatic al suprafeţelor acvatice 
 

Ştiind că suprafeţele acvatice se comportă diferit ca tip de suprafaţă activă, faţă de celelalte 
tipuri de suprafeţe (având căldura specifică mai mare de 2 – 3 ori decât a unui sol obişnuit, conduc-
tibilitatea calorică mai mare, încălzindu-se şi răcindu-se mai greu, prelungind anotimpurile de tran-
ziţie în preajma lor, întreţinând o evaporare intensă cu creşterea umidităţii relative, a precipitaţiilor 
de natură convectivă, jucând un rol important în distribuţia presiunii atmosferice în special în ano-
timpul cald etc.), vom înţelege relaţia directă ce se stabileşte între acestea şi climă. Astfel, rolul lor 
topoclimatic şi microclimatic pentru Câmpia Moldovei va fi lesne de remarcat. 

Apele subterane de adâncime nu influenţează în general clima, iar apele subterane libere pot 
influenţa albedoul unor suprafeţe prin cantităţile de săruri (sulfatice, carbonatice) antrenate pe verti-
cală datorită procesului de evaporaţie (E.T.P. este de 600 – 700mm pe an, după M. Pantazică, 
1974), formând astfel cruste de săruri, dar pe spaţii restrânse şi mai ales în zona de contact versanţi - 
şesul râurilor, pe glacisurile coluvio – proluviale cruste cu capacitate de reflecţie ridicată a razelor 
solare. De asemenea, atunci când la suprafaţa depozitelor deluvio – coluviale, a depozitelor acumu-
lative de terasă sau a depozitelor acumulative de şes, apele subterane pot ajunge, datorită aportului 
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pluvio – nival, umectând solul sau chiar ocupând concavităţile scoarţei, rolul lor microclimatic creş-
te considerabil, solurile umede comportându-se similar faţă de radiaţia solară ca şi suprafeţele acva-
tice, având rol de moderator termic. 

 

 
 

Arterele hidrografice ale Câmpiei Moldovei (fig. 16) înregistrează din plin, prin modul de 
alimentare, debite, regimul scurgerii, regimul termic şi de îngheţ, efectele climatului. 

Prutul ce curge în nordul şi estul Câmpiei Moldovei, pe o distanţă mai mare de 300km, are o 
alimentare pluvio-nivală în proporţie de 85%, un debit mediu de 67m3/s la Oroftiana şi de 72,5m3/s 
la Ungheni, un raport contrastant de 1/220 între debitul maxim şi cel minim la Ungheni (1200m3/s, 
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respectiv 5,56m3/s), un regim hidrologic de tip carpatic şi pericarpatic estic, este cel mai mare râu, 
marginal câmpiei. Jijia cu afluenţii săi: Sitna, Miletin, Bahlui, apoi Başeul şi alte râuri mai mici 
(Ghireni, Volovăţ, Bahlueţ), au şesuri cu dimensiuni mai modeste (200 – 3000m lăţime), cu multe 
sectoare sărăturate şi cu exces de umiditate, cu alimentare pluvio – nivală şi subterană moderată, cu 
tip de regim pericarpatic estic în care râurile îşi poartă 40 – 50% din volumul de apă, primăvara. 
Râurile al căror bazin hidrografic este mai mic de 300 – 400km2 seacă deseori. 

Făcând abstracţie de acumulările de apă din lungul acestor râuri, putem spune că influenţa 
lor asupra climei este redusă, manifestându-se strict local mai ales de-a lungul văilor prin care curg. 
În cazul Prutului, prezenţa vegetaţiei de luncă, suprafaţa luciului şi volumul de apă mai mare, duce 
mai ales vara la ameliorarea condiţiilor termice excesive printr-o creştere a umidităţii atmosferice 
datorită intensificării evapotranspiraţiei. În condiţiile absenţei mişcărilor maselor de aer pe culoarul 
de vale, temperaturile ridicate cumulate cu umiditatea relativă mare, declanşează procese convective 
locale de intensitate deosebită, culoarul de vale fiind deseori însoţit de precipitaţii de origine con-
vectivă ce cad mai ales după amiază. Roua, bruma, ceaţa, îngheţul etc. sunt fenomene ce au o frec-
venţă mare pe valea acestui râu, atunci când stratificaţia aerului este de tip stabil. 

În cazul celorlalte râuri, cu deosebirea Jijiei unde lunca lipseşte, nu numai datorită condiţii-
lor edafice cât mai ales celor hidrogeologice (duritatea apei în şesul acestui râu poate ajunge vara la 
valoarea de 32oG) – părere împărtăşită şi de M. Vîrlan în 1996, efectul climatic este mai mic atât va-
ra cât şi iarna. Însă, râurile prin văile săpate, pot canaliza şi curenţii de aer mărindu-le viteza şi in-
tensitatea în cazul advecţiilor, fapt confirmat pe deplin de valorile frecvenţei şi vitezei vântului pe 
direcţiile nord – vest şi sud – est. 

Lacurile naturale, dar mai ales cele antropice au o influenţă mare asupra climei. Construite 
în special pentru a contracara efectele climatului precar din punct de vedere hidric pentru regulariza-
re şi alimentare cu apă, aceste lacuri, au căpătat o gamă funcţională diversă. 

Reprezentativ prin volum (1,5 mil. m3) şi prin dimensiuni (suprafaţa de 6000ha, lungimea de 
70km) este lacul de la Stînca – Costeşti. La acesta se adaugă, cu o importanţă mai mare, dată de uti-
lizarea lor economică, volum, număr, satisfacerea unei game diverse de necesităţi, mulţimea de ia-
zuri de pe Volovăţ, Başeu, Jijia, Sitna, Miletin, Bahlui în număr de cca. 320 cu o suprafaţă totală de 
6000ha şi un volum de aproximativ 185 mil. m3. Dintre acestea, mai importante sunt: Dracşani   
(500ha), Tansa – Belceşti (352ha), Podul Iloaiei, Tătărăşeni, Calul Alb, Cucuteni, Stăuceni, Cătă-
mărăşti, toate mai mari de 100ha. 

Uşoara creştere a umidităţii relative deasupra lacurilor, inerţia lor termică mare manifestată 
în sezoanele de tranziţie, atenuarea regimului termic mai ales vara, uşoarele adieri ale vântului sub 
formă de brize lacustre manifestate tot în acest anotimp, o mai mare frecvenţă a fenomenelor de ro-
uă, ceaţă (de radiaţie, advecţie, evaporaţie), îngheţuri şi brume mai târzii toamna, sunt câteva din re-
troacţiunile bazinelor acvatice manifestate în plan climatic, de care nu putem face abstracţie. 
 

II. B2.4. Rolul climatic al cuverturii pedologice 
 

Suprafaţa solului recepţionează şi retransmite în aer şi sol sau reflectă căldura primită de la 
Soare. Formate sub impulsul climei, vegetaţiei, rocii din substrat etc., într-un timp îndelungat, solu-
rile din Câmpia Moldovei, intens utilizate în agricultură, mai ales după 1829 (pacea de la 
Adrianopol), se supun legilor zonalităţii, etajării, azonalităţii şi intrazonalităţii jucând şi un impor-
tant rol climatogen. Cernoziomurile levigate specifice silvostepei ocupă mari suprafeţe (fig. 17), iar 
în est şi sud unde stepa îşi face simţită prezenţa se întâlnesc cernoziomuri. Pe dealurile Copălău – 
Cozancea – Guranda unde suprafaţa ocupată de pădure este mai mare sunt întâlnite mai frecvent so-
lurile cenuşii şi brune podzolite. 
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În lungul Coastei Moldave şi Coastei Iaşului aceste soluri capătă o extensiune apreciabilă. 
Solurile azonale (soloneţuri, solonceacuri, lăcovişti) şi intrazonale (aluviale şi aluviuni), ocupă mai 
ales şesurile râurilor sau zona de contact şes-versant. Regosolurile şi erodisolurile îşi fac prezenţa 
pe versanţii puternic înclinaţi, dar au suprafeţe reduse. Dacă iarna, în mare parte, învelişul de zăpa-
dă, are rol de suprafaţă activă, iar vara vegetaţia ierboasă (spontană, cultivată)  sau vegetaţia arbo-
rescentă preia o parte din rolul de suprafaţă activă exercitat de sol, importanţa microclimatică a 
acestuia creşte în anotimpurile de tranziţie când este dezgolit  pe suprafeţe mari. Solul, funcţie de 
albedoul său (care în cazul câmpului arat umed sau al cernoziomului uscat este de până la 14% – Gh 
Pop., 1964 – cernoziomurile ocupând mari suprafeţe în Câmpia Moldovei), de capacitatea şi con-
ductibilitatea sa calorică, contribuie la încălzirea aerului de deasupra, cât şi la constituirea rezervei 
de căldură internă în legătură şi cu capacităţile sale hidrice şi chimice, toate acestea în strânsă inter-
dependenţă cu tipul de sol, momentul din zi şi din an. Gradul mai mare de rugozitate atenuează vi-
teza vântului în apropierea solului. Redistribuind căldura şi apa primită atât în spaţiul atmosferic, 
cât şi spre interiorul scoarţei, solurile Câmpiei Moldovei au un important rol climatic de necontestat 
resimţit, mai ales, până la înălţimea adăpostului meteorologic. 
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II. C. CIRCULAŢIA ATMOSFERICĂ 
 

Dinamica maselor de aer reprezintă un factor climatic de prim rang, ce-şi pune amprenta 
asupra stărilor de vreme, precum şi a climei în ansamblu, deasupra oricărui teritoriu, implicit deasu-
pra Câmpiei Moldovei. 

La originea circulaţiei atmosferei, se află diferenţele de presiune dintre masele de aer, dife-
renţe, având origine termică sau dinamică. Născută tocmai ca urmare a acestor diferenţe, mişcarea 
aerului pe orizontală şi pe verticală tinde să le atenueze (pe alocuri să le anihileze), într-un timp va-
riabil în funcţie de intensitatea mişcării. Asistăm astfel la modificări ale caracteristicilor termo – ba-
rice (şi de altă natură) a maselor de aer de deasupra unui teritoriu pe o suprafaţă mai mare sau mai 
mică. 

Radiaţia solară, mişcarea de rotaţie a Pământului, răspândirea suprafeţelor acvatice şi teres-
tre, altitudinea reliefului, orientarea lanţurilor montane, generează şi influenţează modul de manifes-
tare al mişcărilor atmosferice. 

În zona temperată a emisferei nordice atmosfera se caracterizează printr-o dinamică accentu-
ată, activă şi complexă, efect al varietăţii factorilor fizico – geografici (contrastul climatic între su-
prafaţa uscatului euroasiatic, masa acvatică a Oceanului Atlantic şi a Mării Mediterane, între cea a 
mărilor arctice şi a suprafeţelor nord-africane şi sud-vest asiatice, pe fondul unui relief accidentat şi 
a unei diversităţi a cuverturii floristice şi pedologice intens modificate de activitatea antropică). 

Prin poziţia ei în partea de sud-est a Europei, România va avea o dinamică a atmosferei spe-
cifică acestei zone, caracterizată prin prezenţa şi acţiunea unor centri barici principali şi a unora se-
cundari, care pun în mişcare masele de aer în anumite perioade de timp şi pe anumite direcţii, gene-
rând aspecte de vreme şi climate caracteristice. 

Câmpia Moldovei, situată în nord-estul României, la adăpostul Carpaţilor Orientali, dar cu 
largă deschidere spre vasta Câmpie Europeană din nord şi din est, va suporta în mod special influen-
ţa indusă de activitatea celor 4 centri barici principali de la nivel continental: anticiclonul Azoric, 
anticiclonul Euroasiatic, ciclonul Islandez, ciclonii mediteraneeni. 

La aceştia se adaugă influenţele anticiclonului Groenlandez, Scandinav, din nordul Africii, 
depresiunii din sud-vestul Asiei (ciclonul Arab, cu centrul în Iran) etc. 

O influenţă mai redusă este exercitată de prezenţa centrilor barici locali semipermanenţi sau 
ocazionali. 

 

II. C1. Centrii barici şi influenţa lor asupra climei Câmpiei Moldovei 
 

Anticiclonul Azoric este poziţionat deasupra Oceanului Atlantic de Nord, de multe ori cu 
centrul în spaţiul Insulelor Azore. Aria sa de extindere este variabilă. Vara anticiclonul se extinde 
spre nord, iar iarna spre sud. În lunile noiembrie, decembrie, ianuarie (maximul) şi în iunie, iulie 
(minimul), anticiclonul se extinde spre est, peste Europa, iar în februarie-martie şi august-
septembrie se retrage de pe continent. Sud-vestul Europei şi nordul Africii intră sub influenţa mai 
puternică a acestui anticiclon, în perioada noiembrie-ianuarie. Înspre nord – vest se extinde în lunile 
mai – iunie – iulie, mai ales septembrie. Intensitatea mijlocie dată de valoarea presiunii atmosferice 
medii, oscilează în jurul valorii de 1020mb, cea maximă de  1040mb. Semipermanenţa anticiclonu-
lui Azoric este dată de frecvenţa medie multianuală de 71% (N. Topor şi C. Stoica, 1965). 

De origine termodinamică, acest centru influenţează puternic aspectul stărilor de vreme şi 
clima de ansamblu a Câmpiei Moldovei. Transportând dinspre Oceanul Atlantic până în regiunea ţă-
rii noastre mase de aer umed şi răcoros, însoţite de accentuarea nebulozităţii şi căderi de precipitaţii, 
este considerat în 1928 de E. Otetelişanu un adevărat muson de vară european. Dar, datorită distan-
ţelor mari parcurse, de la ocean până la longitudinea noastră, a escaladării unor bariere orografice 
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întâlnite în cale, masele de aer oceanic pierd din cantităţile de umiditate, continentalizându-se, astfel 
că ajung deasupra Câmpiei Moldovei mai uscate decât iniţial. Prezenţa în spaţiul intratransilvan şi la 
exteriorul Carpaţilor a unor arii de ciclogeneză (vara), de origine termică (ciclogeneza carpatică - 
Ecaterina Bordei şi N.I. Bordei, 1970), intensifică circulaţia maselor de aer atlantic ce ajung relativ 
bogate în umiditate şi deasupra Câmpiei Moldovei. Legat de activitatea acestui anticiclon deasupra 
Câmpiei Moldovei, reprezentative pentru anotimpul cald sunt înnorările, aversele şi grindina, care 
durează de obicei puţin şi se produc după amiază, când şi convecţia termică devine maximă, având 
extindere teritorială relativ redusă. Iarna prezenţa maselor de aer atlantic, are drept consecinţă încăl-
zirea vremii, creşterea nebulozităţii cu producerea unor ninsori abundente. 

Anticiclonul Euroasiatic. Frecvenţa lui anuală este de 31%. Pentru ţara noastră şi Câmpia 
Moldovei este important a se analiza mai detaliat dorsala europeană a acestui anticiclon. În luna iu-
lie (15% frecvenţa), dorsala europeană a anticiclonului are o arie restrânsă la zona nordică a Munţi-
lor Ural, iar în luna ianuarie aria sa are maximul de extensiune, izobara de 1020mb trecând la vest 
peste Ungaria. Variaţia ariei acestui centru baric este corelată cu mersul temperaturii medii deasupra 
Europei de Est. Aria anticiclonului se măreşte odată cu scăderea temperaturii (septembrie – ianua-
rie), spre vest – sud-vest spre bazinul Dunării, şi se micşorează odată cu creşterea temperaturii (fe-
bruarie – mai), retrăgându-se spre nord – nord-est către nordul Munţilor Ural. Intensitatea anticiclo-
nului are valoare medie între 1020-1030mb deasupra Europei (1040mb – deasupra Asiei) şi maximă 
de 1050mb deasupra Europei (1060mb deasupra Asiei). 

Asupra Câmpiei Moldovei anticiclonul Euroasiatic acţionează cu precădere prin dorsalale 
vestice şi sud-vestice, sau prin intermediul nucleului secundar care se formează începând cu sep-
tembrie şi durează până în iunie în nordul Munţilor Ural. Iarna provoacă geruri aspre cu viscole pu-
ternice generate de vânturi ce pot depăşi 100km/h. În cazul stagnării în faţa arcului carpatic se pro-
duc inversiuni intense de temperatură, ceţuri de radiaţie, nebulozitatea fiind ridicată. Vara anticiclo-
nul Euroasiatic, cu o frecvenţă redusă, antrenează uneori mase de aer continental, uscat şi fierbinte 
de deasupra Câmpiei Europei Răsăritene spre nordul Moldovei şi Câmpia Română, producâdu-se 
fenomenul de secetă însoţit uneori de vânturi uscate şi fierbinţi (suhoveiuri), cu consecinţe negative 
pentru agricultură. Primăvara şi toamna anticiclonul Euroasiatic se află la originea unor răciri însoţi-
te de îngheţuri şi brume târzii sau timpurii. Activitatea anticiclonului Euroasiatic, comparativ cu a 
altor centri barici, are o frecvenţă şi o durată mai mare pentru Câmpia Moldovei, mai ales iarna (în-
gheţuri, brume, viscole, ninsori), mai puţin vara (secete, suhoveiuri) şi cu o frecvenţă medie primă-
vara şi toamna (brume şi îngheţuri timpurii şi târzii). 

Ciclonul Islandez are caracter semipermanent (80% frecvenţă medie multianuală – N. Topor 
şi C. Stoica, 1965) şi nu este o permanenţă zilnică. În ianuarie ciclonul se extinde spre sud până în 
Irlanda, înglobând Scoţia şi peste jumătate din Peninsula Scandinavă, iar în iulie aria sa se restrânge 
mult în jurul Islandei, între variaţiile de arie ale Ciclonului Islandez şi ale Anticiclonului Azoric 
existând o corelaţie strânsă. Adâncimea medie a Ciclonului Islandez de 990mb în ianuarie (maximă) 
se diminuează, ajungând la 1005mb în iunie(minimă). Foarte activ în nord-vestul Europei, cu o ac-
ţiune strâns corelată cu cea a Anticiclonului Azoric, într-o reciprocitate inversă, trimite frecvent 
deasupra Câmpiei Moldovei în tot timpul anului aer polar şi subpolar maritim, generator de precipi-
taţii bogate, vânturi puternice (dar de scurtă durată) şi ceţuri advective. 

Ciclonii mediteraneeni se formează în bazinul occidental şi mijlociu al Mării Mediterane, 
având o frecvenţă anuală medie de 41%, caracter de semipermanenţă, luând naştere mai ales în ano-
timpul rece al anului. Intensitatea medie a acestora este de 1012mb, dar presiunea poate scădea une-
ori şi sub 990mb. Cu toate că se formează în tot cursul anului, frecvenţa mai mare se înregistrează în 
lunile noiembrie – mai, în iunie-august durata fiind cea mai redusă. 

Ciclonii mediteraneeni au o frecvenţă mică dar nu sunt total absenţi deasupra nord – estului 
României. Acţionează cu precădere în anotimpul rece al anului, aducând din sud mase de aer cald şi 
umed, dând ploi însoţite de descărcări electrice, uneori şi de grindină. 

Anticiclonul Scandinav, nu se formează în fiecare an. Aria pe care se centrează este nordul 
Scandinaviei, cu prelungire uneori spre nordul Uralilor, alteori prin dorsale spre anticiclonul Azoric, 
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formând un arc anticiclonic peste nordul Europei. Însă de multe ori se dezvoltă izolat deasupra Pe-
ninsulei Scandinavice, trimiţând dorsale spre sud – vest, sud, sud – est. Frecvenţa medie anuală este 
de 8% în condiţiile unei intensităţi medii de 1030mb şi maxime, în centru, de 1045mb. 

Acţionând mai mult iarna, dar şi în anotimpurile de tranziţie, introduce schimbări bruşte în 
aspectul stărilor de vreme, provocând răciri şi geruri mari. La începutul primăverii şi sfârşitul toam-
nei poate provoca îngheţuri târzii şi timpurii, iar rareori vara (iunie) au loc răciri datorate tocmai 
acestui anticiclon. 

Anticiclonul Groenlandez, deşi socotit permanent, nu apare decât într-o frecvenţă medie 
anuală de 6%, centrat deasupra platoului de gheaţă al Groenlandei şi trimite dorsale spre Europa şi 
America de Nord. Are o acţiune limitată datorită activităţii ciclonice puternice din zona Atlanticului 
de Nord, ce nu-i permite decât rareori extinderea către sud – est spre Europa, în condiţiile unei in-
tensităţi medii de 1030mb şi maxime de 1040mb. 

Acest anticiclon aduce mase de aer umed polar dinspre nordul şi nord – vestul Europei pro-
vocând iarna, în nord – estul ţării, accentuate scăderi de temperatură ale aerului şi precipitaţii abun-
dente sub formă de ninsoare. 

Anticiclonul din nordul Africii, contribuie la deplasarea maselor de aer tropical uscat, din-
spre nordul Africii care rareori se încarcă cu umiditate de deasupra Mediteranei, ajungând şi până la 
latitudinea Câmpiei Moldovei, însă uscate şi cu o frecvenţă foarte redusă ca număr de cazuri. 

Ciclonul Arab, are de asemenea o influenţă redusă şi în general negativă asupra stărilor de 
vreme din Câmpia Moldovei. 

 
II. C2. Situaţii sinoptice caracteristice 

 
Analizând modul de evoluţie al situaţiilor sinoptice pe o perioadă apreciabilă, N. Topor 

(1955) distinge în curs de un an, legat de activitatea centrilor barici amintiţi 3 perioade sinoptice cu 
un mai mare grad de regularitate şi stabilitate în răspândirea presiunii atmosferice şi 2 perioade si-
noptice cu un mai mare grad de variabilitate a repartiţiei presiunii la nivelul Europei cu consecinţe 
directe în plan climatic pentru România şi nord – estul ei. 

Perioada sinoptică de iarnă (fig. 18.), se 
suprapune temporal peste lunile octombrie-
februarie. Un brâu de înaltă presiune este poziţi-
onat deasupra Europei vestice, nordice şi estice, 
datorită unirii dorsalelor anticiclonului Azoric 
(trimise spre nord – est) şi a anticiclonului 
Euroasiatic – dorsala Voeikov (spre sud – vest). 
La  nord – nord-vest de acest brâu acţionează de-
presiunea Islandei, iar spre  sud – sud-est se află 
un minim baric centrat deasupra Italiei, puţin ac-
centuat. În planul mişcării maselor de aer genera-
tă de configuraţia câmpului baric, în Europa    
sud – estică vor bate vânturile de est şi sud-est. 
Acum deasupra Câmpiei Moldovei pătrund mase 
de aer arctic continental cu grosimi mici de 

aproximativ 600m. Aceste mase de aer reci pătrund cu violenţa unor viteze uneori de peste 
100km/h, dislocând masele de aer mai cald de la sol, ridicându-le deasupra pe suprafaţa frontului 
rece, fenomen întovărăşit de ninsori abundente şi viscole. 

Barajul orografic al Carpaţilor Orientali împiedică escaladarea acestora de către masele de 
aer reci, care stagnează la suprafaţa Câmpiei Moldovei ca într-o cuvetă depresionară. Asistăm la 
scăderi accentuate de temperatură sub -30oC şi la formarea norilor stratiformi la altitudini de 400 – 
600m. 

 
Fig. 18. Repartiţia presiunii atmosferice medii ex-

primată în mb la nivelul mării în luna  
Ianuarie (după N. Topor - 1955) 
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După stabilizarea situaţiei barice, uneori are loc intensificarea ciclonului mediteranean care 
se deplasează la altitudine, spre sudul, estul şi nord – estul României, caz în care deasupra regiunii 
studiate se produc ninsori abundente însoţite de viscole puternice. 

La intervale neregulate de timp îşi fac simţită acţiunea şi anticiclonii polari (Groenlandez şi 
Scandinav), sub formă de vânturi ce viscolesc zăpada, intensitatea lor la suprafaţa Câmpiei Moldo-
vei fiind cu atât mai mare cu cât deasupra Mediteranei şi Mării Negre depresiunile barice sunt mai 
adânci. 

Iarna pot pătrunde uneori dinspre sud până în nord-estul României mase de aer cald tropical, 
atrase de depresiunile barice central-est europene. În Câmpia Moldovei invazia acestor mase de aer 
atenuează caracterul aspru al iernilor. Vremea se încălzeşte, masele de aer fiind purtătoare de umidi-
tate, ducând la căderea precipitaţiilor sub formă de burniţă, ploaie, lapoviţă. 

Perioada sinoptică de primăvară (fig. 
19.a.), caracteristică lunilor martie-aprilie, este ba-
ric caracterizată prin separarea anticiclonului 
Euroasiatic de cel Azoric şi retragerea către     
nord – estul, respectiv sud – vestul Europei a aces-
tora. Depresiunea Islandică se extinde până deasu-
pra Europei Centrale, cea Mediteraneană se umple 
treptat dispărând complet de pe harta câmpului ba-
ric în aprilie. Deasupra nord – estului României 
masele de aer vor avea o deplasare dinspre        
sud – sud-est. Deasupra Câmpiei Moldovei câm-
pul de presiune este normal. Masele de aer sosite 
sunt, din punct de vedere termic calde, determi-

nând un regim pluviometric deficitar, accentuat şi de încălzirile relativ frecvente. 
 

În luna mai Depresiunea Islandică este îm-
pinsă spre nord. Un alt minim barometric se pla-
sează deasupra Peninsulei Arabia şi se extinde 
mult spre   nord – vest peste toată Europa de     
Sud – Est şi Mediterana orientală cu centrul local 
în Marea Adriatică (fig. 19. b.). 

În luna mai, în Câmpia Moldovei predo-
mină curenţii nordici daţi de aerul rece scurs din 
dorsala maximului nord-estic spre depresiunea din 
Peninsula Arabia. Aerul rece subpolar din nord se 
întâlneşte cu aerul cald subtropical din sud, luna 
mai având un timp umed, bogat în precipitaţii, cu 
alternanţe de temperaturi ridicate şi coborâte. An-
ticiclonul Azoric influenţează mai mult vestul Eu-
ropei, aducând totuşi şi la longitudinea Câmpiei 
Moldovei cantităţi reduse de precipitaţii (compa-
rativ cu alte zone din Europa), dar vitale pentru 
economia agricolă a subunităţii, pentru vegetaţie 
în general. Fenomenele meteorologice realizează o 
tranziţie de la perioada sinoptică de primăvară la 
cea sinoptică de vară. 

Perioada sinoptică de vară (fig. 20.a. - lu-
nile iunie, iulie şi parţial august), este dominată de 
prezenţa dorsalei anticiclonului Azoric ce se dez-
voltă mult spre nord şi est. Depresiunea Islandică 

 
Fig. 19. a. Situaţie sinoptică de primăvară (după 

N. Topor – 1955 şi I. Farcaş – 1983) 

 
Fig. 19. b. Situaţie sinoptică caracteristică lunii 
mai (după N. Topor – 1955 şi I. Farcaş – 1983) 

 
Fig. 20.a. Repartiţia presiunii atmosferice medii 

exprimată în mb la nivelul mării în luna iulie 
(după N. Topor - 1955) 



Dumitru Mihăilă 

 51 

se restrânge, iar cea Arabică este extinsă ocupând şi periferia sud-estică a Europei. În lunile iunie, 
iulie România se află în faţa dorsalei antici-clonului Azoric şi în spatele depresiunii Arabiei. Masele 
de aer se scurg dinspre vest spre est şi sud – est la sol, dar şi la înălţimi. 

În zona Câmpiei Moldovei vremea pentru această perioadă sinoptică se caracterizează 
printr-o circulaţie oceanică dinspre nord – vest spre sud – est. Dar aceste mase de aer, iniţial bogate 
în umiditate se continentalizează, ajungând deseori în nord – estul ţării relativ uscate, mai ales după 
ce precipită pe versanţii vestici ai barajelor orografice şi se föhnizează pe pantele estice ale acestora, 
ultimul proces semnificativ de această natură producându-se pe faţadele estică, respectiv vestică a 
Carpaţilor Orientali la advecţia spre regiunile joase ale Podişului Sucevei şi Câmpiei Moldovei. 
Vremea este pe ansamblu călduroasă, senină, calmă, cu înnorări slabe şi de scurtă durată. 

Insolaţia intensă generează formarea unor cicloni locali ce duc la apariţia averselor şi feno-
menelor orajoase. De multe ori, aceşti cicloni se adâncesc deasupra Mării Negre, Ucrainei şi în jurul 
Mării Caspice atrăgând masele de aer de origine atlantică ce provoacă înnorări şi precipitaţii bogate, 
sau uneori, masele de origine polară, provocând căderi de grindină. 

Vara, în mod obişnuit, deasupra Mării Mediterane se extinde anticiclonul tropical african. 
Intensificarea acestui anticiclon, concomitent cu naşterea unor depresiuni în spaţiul panono – trans-
ilvan duce la deplasarea şi peste nord-estul României a unor mase de aer calde şi uscate. 

Anticiclogeneza în Câmpia Rusă poate da naştere unor mişcări a maselor de aer fierbinţi şi 
uscate care la advecţia peste Câmpia Moldovei generează un timp secetos şi foarte călduros. 

Alteori, chiar în mijlocul verii, se pot înregistra invazii de mase de aer rece polar ce ating şi 
spaţiul Câmpiei Moldovei provocând averse reci de ploaie şi răciri ale vremii. 

 
Perioada sinoptică de tranziţie II 

vară-iarnă (fig. 20.b.), corespunde parţial 
lunii august şi septembrie când are loc ex-
tinderea dorsalei anticiclonului Azoric peste 
ţara noastră spre nord – est până în zona 
Munţilor Ural, cu formarea unui brâu de 
mare presiune, de o parte şi de alta fiind lo-
calizate depresiunile Islandeză (în          
nord – vest) şi Arabică (în sud – vest). La 
longitudinea şi latitudinea Câmpiei Moldo-
vei masele de aer se deplasează pe direcţiile 
nord-vest – sud-est şi nord-est – sud-vest, 
determinând o vreme călduroasă şi uscată în 
august, mai friguroasă în septembrie. 

 
II. C3. Tipurile de circulaţie atmosferică (după N. Topor) 

 
Se observă cum anumite configuraţii ale câmpului baric sunt mai frecvente pentru un ano-

timp sinoptic, însă pe lângă aceste cazuri mai des întâlnite, asistăm la o diversitate de situaţii barice, 
concretizate în 16 tipuri ce dirijează principalii curenţi atmosferici deasupra Europei Sud – Estice şi 
României. Aceste 16 tipuri barice acoperă multitudinea de poziţii combinative ale centrilor barici, 
determinând aspecte caracteristice de vreme. 

Pentru Europa Sud – Estică, din aceste tipuri barice, N. Topor a separat 7 tipuri de circulaţie 
atmosferică (fig. 21.), o mare parte a acestora intersectându-se pe teritoriul României. Analizând ce-
le 7  tipuri  de  circulaţie  pe  baza  hărţilor  câmpului  baric,  vom  deduce  efectele  acestora  pentru       
nord – estul României. 

Tipul I (polarul – la I. Sîrcu, 1971). Dinspre Peninsula Scandinavică se scurg spre estul 
Mediteranei mase de aer arctic cu o intensitate deosebită generând: vara, aspecte de vreme rece, cu 

 
Fig. 20.b. Perioada sinoptică de tranziţie vară – iarnă 

(după N. Topor – 1955) 
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ploi sub formă de aversă; iarna, timp geros, viscole şi ninsori moderate; primăvara şi toamna se pro-
duc îngheţurile şi ninsorile târzii, respectiv timpurii. 

 

 

Fig. 21. Reprezentarea schematică a celor şapte tipuri de circulaţie atmosferică care afectează  
teritoriul României (după N. Topor) 

 

Tipul II (tropicalul). În aceste condiţii, deasupra teritoriului României, ajungând şi până în 
Câmpia Moldovei, pătrund mase de aer tropical, calde şi uscate, dinspre Africa sau Asia de         
Sud – Vest. Vara timpul devine cald şi secetos, primăvara şi toamna sunt caracterizate prin valuri de 
căldură, iar iarna prin intervale cu încălziri şi moină. 

Tipul III (euxinicul). Stările de vreme sunt caracterizate la exteriorul Carpaţilor prin vânturi 
puternice, temperaturi scăzute, ninsori mai accentuate spre sud iarna, precipitaţii scăzute primăvara 
şi toamna, timp secetos, călduros şi advecţii puternice de aer vara. 

Tipul IV (austrul). Determină vreme frumoasă, caldă şi uscată în toate anotimpurile, dar are 
o frecvenţă redusă în nord-estul ţării. 

Tipul V (atlanticul). Determină advecţia maselor de aer din sector nordic, cu vânturi de nord 
şi nord – est în Moldova determinând o vreme caldă şi umedă iarna, rece şi umedă vara. Primăvara, 
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când anticiclonul se extinde spre est, timpul este moderat termic cu temperaturi în creştere şi ploi 
frecvente. Toamna, când se retrage spre vest, timpul este moderat termic cu temperaturi în scădere, 
cu precipitaţii din ce în ce mai puţine. 

Tipul VI (groenlandezul). Peste Moldova pătrund mase de aer generatoare de ploi umede ve-
nite dinspre nord – vest şi nord. Vremea se răceşte ninsorile căzute fiind viscolite în timpul iernii. 
Vara vremea se răceşte şi cad ploi reci, în anotimpurile de tranziţie, provocându-se îngheţuri timpu-
rii şi târzii, precipitaţiile căzând sub formă de lapoviţă. 

Tipul VII (crivăţul). În zona Moldovei, în cazul acestui tip, iarna, pătrund mase de aer din-
spre est provocând ninsori ce adesea sunt viscolite pe fondul intensificărilor de vânt. Atât vara, 
toamna cât şi primăvara precipitaţiile sub formă de ploaie sunt însoţite de vânturi puternice pe fon-
dul adâncirii depresiunii mediteraneene. 

 
II. C4. Principalele forme de circulaţie atmosferică deasupra Europei 

şi influenţa lor asupra vremii şi climei României 
 
În urma analizei unui bogat material sinoptic şi aerologic, prelucrat pentru o perioadă de 24 

ani (1938 – 1962), în 1965, N. Topor şi C. Stoica stabilesc 4 forme principale de circulaţie: vestică, 
polară, tropicală şi de blocare. Circulaţia vestică (fig. 22.a.) cu o frecvenţă anuală de 45% determină 
ierni blânde cu precipitaţii sub formă de ploaie. Vara timpul este caracterizat prin variabilitate şi in-
stabilitate. 

 
a.      b.     (după N.Topor şi C.Stoica, 1965) 

Fig. 22. Tipuri de circulaţie a atmosferei la nivelul Europei (vestică şi polară) 
 

 
a.      b.     (după N.Topor şi C.Stoica, 1965) 

Fig. 23. Tipuri de circulaţie a atmosferei la nivelul Europei (tropicală şi de blocare) 
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Circulaţia polară (fig. 22.b. - 30% din cazuri) cu deplasări ale maselor de aer pe direcţia 
nord-vest – sud-est, peste estul României trecând mase de aer de origine oceanică de la latitudini 
polare, când anticiclonul Azorelor se extinde spre Islanda. Când dorsalele anticiclonului Azoric se 
unesc cu cele ale anticiclonului Groenlandez sau Scandinav peste estul României, vin dinspre nord, 
din bazinul polar, mase de aer rece ce provocă în toate anotimpurile scăderi de temperatură, iar iarna 
căderi de zăpadă, viscolită de vânturi ce ating o viteză de 100 – 150km/h. 

Circulaţia tropicală (fig. 23.a.), cu o frecvenţă de 15%, are influenţe asupra climei Câmpiei 
Moldovei, în sensul că atunci când se resimte iernile sunt blânde, de multe ori căzând precipitaţii 
apreciabile, verile sunt caracterizate prin advecţii de aer fierbinte dinspre sud – est (cu călduri sufo-
cante şi secete) sau aer tropical maritim din sud – vest (cu stări de vreme caracterizate prin instabili-
tate, averse şi descărcări electrice). 

Circulaţia de blocare (fig. 23.b.) are o frecvenţă de 10%. Deasupra estului României se in-
stalează un câmp de presiune ridicată. Vara vremea este senină, călduroasă şi secetoasă, iar iarna, pe 
fondul unei precarităţi hidrice, este închisă şi umedă. 

Circulaţia aerului deasupra Câmpiei Moldovei este influenţată nu numai de amplasamentul 
pe orizontală la nivelul continentului european şi în vecinătate al formaţiunilor barice, ci şi de pre-
zenţa în apropierea sa a lanţului montan al Carpaţilor Orientali, a largii deschideri către nord – vest, 
nord, nord – est, est mai puţin spre sud – est (unde rama înaltă a Podişului Central Moldovenesc 
„străjuieşte” partea sudică a Câmpiei Moldovei), precum şi a caracteristicilor reliefului propriu (alti-
tudine, fragmentare, pante etc.) cât şi a altor factori naturali sau antropici. 

 
II. C5. Caracterizarea şi originea maselor de aer ce tranzitează 

Câmpia Moldovei 
 
Analizând frecvenţa şi originea maselor de aer la Iaşi – Aeroport în perioada 1946 – 1966, 

Elena Erhan (1968), ajunge la următoarele rezultate, pe care, cu un oarecare grad de eroare şi      
subiectivism le putem generaliza şi pentru nordul Câmpiei Moldovei (tab.12.). 
 

Tab. 12. Frecvenţa (%) şi originea maselor de aer la Iaşi – Aeroport în perioada 1946 – 1966 

 
luna 

direcţia 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 

NV 22,2 26,8 26,0 19,8 24,7 25,8 31,0 27,6 20,6 16,4 15.4 19,0 22,9 

N, NE, E 21,2 22,9 26,3 27,8 23,4 18,0 13,8 13,4 14,7 21,9 25,2 22,4 20,8 

S, SE 13,7 13,7 18,8 22,5 17,1 16,8 12,4 11,7 15,9 17,5 20,3 17,4 16,4 

S, SV 6,9 8,0 7,2 8,6 12,0 12,1 13,9 12,8 9,8 8,3 5,9 6,9 9,2 

 
Am ajuns astfel la următoarele constatări pe baza analizei direcţiilor din care s-au deplasat 

masele de aer cu aceste proprietăţi fizice: 
 

� masele de aer de origine polar-maritimă reci şi umede aduse de circulaţia din nord – vest au 
o frecvenţă mai mare vara, în lunile iulie – august, atingând maximul de frecvenţă anuală; 

 

� masele de aer de origine polar-continentală reci şi uscate venite dinspre nord, nord – est şi 
est, caracteristice sezonului rece, au o mai mare frecvenţă în lunile octombrie – aprilie, aces-
te mase aparţinând circulaţiei estice şi polare; 

 

� masele de aer de origine tropical-continentală venite dinspre sud şi sud – est, aduc aer cald 
şi uscat, având o frecvenţă moderată în profil anual şi multianual; 

 

� masele de aer de origine tropical-maritimă calde şi umede venite dinspre sud – vest şi sud, 
au o frecvenţă mai mare vara (lunile iulie – august), pe fondul unei frecvenţe anuale reduse. 
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II. D. INFLUENŢA SOCIETĂŢII UMANE ASUPRA CLIMEI  
CÂMPIEI MOLDOVEI 

 

Cu toate că influenţa factorului antropic asupra climei este neglijată, de cele mai multe ori el 
se impune cu o importanţă din ce în ce mai mare în prezent. 

Ca punct de susţinere al acestei afirmaţii, stă modificarea de către om a cuverturii vegetale 
spontane a Câmpiei Moldovei pe mari spaţii. Cele aproximativ 450000ha teren arabil au intrat în 
circuitul agricol, ca de altfel şi suprafeţele ocupate de păşuni şi fâneţe (150000ha), cu vii (14000ha) 
şi cu pomi fructiferi (8650ha). Prin modificarea destinaţiei, compoziţiei şi structurii covorului vege-
tal, rolul climatic al acestuia s-a schimbat, ca şi a păturii de sol intens prelucrată, chimizată, irigată, 
mai ales în condiţiile unui climat cu excese termice şi pluviometrice care se manifestă mai mult în 
sens negativ mai ales primăvara, vara, dar şi în celelalte anotimpuri. Suprafaţa cu păduri a fost mic-
şorată la peste 83800 ha, fiind diminuat şi rolul climatic al acesteia, în schimb a crescut suprafaţa 
luciului de apă (numai cea a iazurilor şi lacurilor mai mari de 100ha fiind de 12000ha, cu îmbunătă-
ţirea condiţiilor topoclimatice pe alocuri) – conform hărţii anexate – fig. 24. 

Căile de comunicaţii, carierele, aşezările omeneşti se constituie deseori ca o suprafaţă activă 
artificială, diferită ca proprietăţi de cea naturală. 

Dacă aşezările rurale în număr de 554 au o influenţă climatică mai mică, aceasta 
manifestându-se mai ales prin efectul de adăpostire dat de clădiri şi vegetaţia arborescentă care do-
molesc vântul, în cazul aşezărilor urbane lucrurile diferă. 

Însă, afirmaţia că oraşul este factorul genetic al propriei sale topoclime nu se justifică pe de-
plin decât în cazul municipiului Iaşi, mai puţin în cazul municipiului Botoşani şi foarte puţin în ca-
zul celorlalte oraşe de pe teritoriul Câmpiei Moldovei. 

În cazul municipiului Botoşani (fig. 27.), suprafaţa a crescut, în timp, de la vatra iniţială a 
oraşului numită ,,Târgul Vechi” care în secolul al XVI-lea se întindea în zona pieţei şi a halelor ac-
tuale până la bisericile Sf. Gheorghe şi Uspenia, ajungând în prezent să cuprindă fostele mahalale 
Treisfetite, Sf. Neculai cel Sărac, Morăreşti, satele Popăuţi, Cătămărăşti, suprafaţa administrativă 
crescând la 4135ha, din care cea a intravilanului la 950ha. Pe ansamblu populaţia oraşului a crescut 
în timp, de la 40000 locuitori în 1880 la 129285 locuitori în 1998 (Anuarul Statistic al României, 
1998). Funcţia industrială apare după 1950 prin construirea a 22 de întreprinderi (17 de importanţă 
naţională). Suprafaţa apreciabilă ce modifică mult caracteristicile suprafeţei active, profilul arhitec-
tonic, numărul mare de locuitori, funcţia industrială generatoare de noxe, influenţează caracteristici-
le fizice şi chimice ale aerului de deasupra şi caracteristicile topoclimatice. În acest sens dăm câteva 
exemple: 

� industria de prelucrare a cauciucului prin ARCA – S.A., a evacuat în anul 1995 în 
atmosferă 3 tone toluen şi 1 tonă negru de fum; 

� industria de prelucrare a lemnului prin MADEXIM – S.A. a emis în atmosferă în 
1995 37 tone de praf, iar centrala proprie ce funcţionează cu deşeuri lemnoase şi păcură a eva-
cuat în atmosferă 24440 tone CO2, 8 tone SO2 şi 2 tone NOx, nefiind echipată cu nici un fel de 
instalaţie de filtrare; 

� industria energetică prin Regia Autonomă Municipală, care administrează uzina de 
producere a energiei termice şi distribuie apa caldă oraşului, în 1995 a evacuat în atmosferă 
186137 tone CO2, 197000 tone SO2, 446 tone NOx şi 0,026 tone pulberi în suspensie, uzina ne-
dispunând de instalaţii de purificare a gazelor, ci numai de instalaţii de dispersie a acestora (co-
şuri); 

� o ultimă sursă majoră de poluare a aerului atmosferic la Botoşani este S.C. 
MECANEX – S.A., care în 1995 a eliminat în atmosferă 3,05 tone pulberi în suspensie şi sedi-
mentabile. 
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Fig. 24. Câmpia Moldovei - harta utilizării terenurilor 
 (după V. Nimigeanu) 

 

Deşi nu ating concentraţia maximă admisă (17g/m2/lună), dar importante în a arăta poluarea 
cu pulberi sedimentabile a municipiului Botoşani, datele din anul 1995 furnizate de A.P.M. Boto-
şani, ne dau o imagine asupra gradului de poluare din ultimii ani (fig. 25.). 

În timp, după anul 1989 pe fondul declinului economic multe întreprinderi îşi restrâng sau 
întrerup activitatea şi, în consecinţă poluarea se reduce treptat (fig. 26.) 
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Poluarea aerului, apei, solului sunt fenomene negative, care se  răsfrâng nefavorabil asupra 
sănătăţii populaţiei. Numai din câteva exemple, putem scoate în evidenţă importanţa topoclimatică a 
ariei urbane a municipiului Botoşani, cu influenţe mici la nivelul marii majorităţi a elementelor şi 
fenomenelor meteorologice. 

Municipiul Iaşi, este un oraş mare, nucleului iniţial, conturat în secolul al XIV-lea în zona 
pieţei actualului Palat al Culturii, i se adăugă noi cartiere şi zone cu profil economic şi funcţional în 
secolele ce urmează. În prezent, arealul urban compact ocupă circa 4000ha (de peste patru ori mai 
extins decât al municipiului Botoşani) – fig. 28. 
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Fig. 25. Valorile concentraţiei de pulberi sedimentabile în diferite puncte 

din municipiul Botoşani în anul 1997 
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Fig.26. Evoluţia indicelui general de poluare a aerului din municipiul Botoşani între anii 1990–1999 
 

Populaţia numeroasă (348399 locuitori, după Anuarul Statistic al României, 1998), intensa 
circulaţie, multitudinea întreprinderilor industriale într-o extinsă zonă industrială plasată în sudul şi 
sud – estul oraşului, suprafaţa activă modificată profund, profilul arhitectonic, se impun mai preg-
nant decât în cazul municipiului Botoşani în modificarea condiţiilor climatice de ansamblu. 

Cercetările efectuate asupra climei şi microclimatelor din zona municipiului Iaşi de I. Gugi-
uman (1968), I. Gugiuman şi M. Cotrău (1975) şi, mai ales de Elena Erhan (1979), sau a climei ora-
şului Dorohoi de O.I.Guţic (1974), au condus la concluzia că din punct de vedere climatic spaţiul 
aferent oraşului se deosebeşte de cel din câmpul deschis (zona preorăşenească). Albedoul specific al 
oraşului, sursele suplimentare de căldură, impurificarea atmosferei urbane (cantitatea totală de pul-
beri sedimentate în cuprinsul oraşului Iaşi, în perioada 1964 - 1969 a fost de 2580,55g/m2/365 zile 
în zona Gării Centrale, 1306,82g/m2/365 zile în zona Gării Internaţionale, 952,77g/m2/365 zile în 
zona Fabricii de Mobilă, iar lunar în primul caz s-au măsurat 212,10g/m2, în al doilea caz 
107,41g/m2 şi în ultimul 78,31g/m2) cu rol în diminuarea radiaţiei nocturne a suprafeţei subiacente 
determină valori de temperatură mai mari cu 0,5 – 1,50C faţă de zona periurbană. 
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Prezenţa aşa numitei 

insule de căldură urbană 
este o certitudine. Intensi-
tatea inversiunilor termice, 
a brumelor este mai scăzu-
tă în oraş, zăpada se topeş-
te cu circa 7 zile mai de-
vreme, îngheţurile târzii 
încetează a se mai produce 
înainte cu 4 – 5 zile în oraş 
decât în zona preorăşe-
nească, toamna începe mai 
târziu cu 4 – 5 zile în oraş. 
Umiditatea relativă este 
mai mică în oraş cu 3 – 
15%, iar viteza vântului în 
interior este micşorată în 
medie cu 2 – 4m/s, mărind 
numărul de zile cu calm şi 
fără viscol, de unde şi gro-
simea stratului de zăpadă 
este mai mare în oraş decât 
în împrejurimi. Convecţia 
puternică din timpul amie-
zii şi prezenţa în atmosferă 
a multor nuclee de conden-
sare accentuează nebulozi-
tatea ducând la declanşarea 
unor averse de ploaie, iar 
ceaţa are frecvenţa, intensi-
tatea şi durata mai mare în 
oraş. Oraşul, prin profilul 
său arhitectonic, se consti-
tuie ca un obstacol în calea 
vântului, insula de căldură 
ce se manifestă mai ales 
noaptea şi iarna, este cauza 
declanşării deplasării aeru-
lui mai rece şi mai curat 
dinspre înălţimile din jur 
(Aroneanu, Breazu, Cetă-
ţuia, Holmul Mare) spre 
zona industrială, născându-
se astfel briza urbană, în 
zilele călduroase de vară 
când convecţia termică este 
puternică. Totuşi, la Iaşi, 
din măsurători nu a rezultat 
că în spaţiul urban ar cădea 
cantităţi de precipitaţii mai 

 

 

Fig. 27. Evoluţia în timp a suprafeţei municipiului Botoşani şi zonele 
funcţionale ale acestuia (după Al. Ungureanu - 1980) 

 

Fig. 28. Evoluţia în timp a suprafeţei municipiului Iaşi din secolul al 
XIV-lea până în prezent (după Al. Ungureanu - 1980) 
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mari decât în câmpul deschis din zona înconjurătoare. 
Se observă că puterea de influenţă a societăţii umane asupra climatului este mai mare şi mai 

directă la scară locală în cazul oraşelor (şi exemplul municipiului Iaşi este edificator), al bazinelor 
lacustre de mari dimensiuni (Stînca – Costeşti, Dracşani etc.) şi mai mică, exercitată mai mult indi-
rect, pe spaţii întinse limitată doar la pătura de aer de sub nivelul adăpostului meteorologic. 

Totuşi, această influenţă ar trebui astfel canalizată încât omul să nu intre în contradicţie cu le-
gile fireşti ale naturii, sistem complex şi absolut necesar de a fi studiat în detaliu, pentru ca astfel de 
situaţii să nu mai apară. 
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CAPITOLUL III – DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ ŞI  
REGIMUL ELEMENTELOR CLIMATICE 

 
 

III. A. TEMPERATURA AERULUI 

 
Temperatura aerului prezintă variaţii spaţio-temporale legate de factorii ce o influenţează, 

respectiv: latitudine, altitudine, dinamica maselor de aer, condiţiile fizico-geografice locale etc. Cu 
toate că este o subunitate naturală cu întindere redusă (aproape 8000km2), Câmpia Moldovei prezintă 
un tablou relativ complex al temperaturii aerului şi solului. Parametru foarte important în definirea 
şi caracterizarea potenţialului climatic, temperatura este o componentă definitorie, chiar dacă invi-
zibilă, a cadrului natural, de oscilaţiile şi repartiţia acesteia depinzând, în ansamblu aspectul peisaju-
lui geografic. 

Dispusă în latitudine între 48o15’ latitudine nordică (Crăiniceni) şi 47o00’ latitudine nordică 
(Mogoşeşti), iar în longitudine între 26o18’ longitudine estică (la vest de Dorohoi) şi 27o50’ longi-
tudine estică (Ungheni) şi încadrându-se între 270m (D. Bodron) şi 32m (Şesul Prutului în apropiere 
de Ungheni) cu o largă deschidere spre est, funcţionând ca un vast spaţiu depresionar cu frecvente 
inversiuni de natură termică, pe fondul unor condiţii silvostepice şi a unui relief „şters” ce permite 
advecţia maselor de aer din orice direcţie, dar mai ales din nord şi est, Câmpia Moldovei, din punct 
de vedere termic, se încadrează într-un climat temperat – continental cu nuanţe excesive. 

 

III. A1. Temperatura medie anuală 
 

Repartiţia geografică a valorilor medii anuale ale temperaturii aerului este relativ ordonată 
cu vădite tendinţe de uniformitate pe 
mari spaţii, izotermele caracteristice cu-
prinzând între ele întinse suprafeţe. Tem-
peraturile cele mai ridicate, de peste 
9,5oC, sunt specifice  extremităţii sud-
estice a câmpiei, iar cele mai coborâte, 
sub 8oC, nordului şi nord-vestului ex-
trem al acesteia (fig. 29.). Diferenţele 
nord-vest – sud-est sunt importante şi se 
explică prin ecartul de latitudine (1o15’), 
de altitudine (peste 150m), dar şi prin in-
fluenţa climatică a ariilor limitrofe (zona 
nordică este mai apropiată de aria de po-
diş înalt şi de cea montană din vest). Şi 
între vestul şi estul câmpiei se semnalea-
ză diferenţe termice, însă acestea sunt 
mai reduse (0,4oC în medie) fiind puse 
pe seama altitudinilor diferite din cele 
două compartimente ale câmpiei. 

Centrul câmpiei are temperaturi 
cuprinse între 8,5 şi 9oC, izotermele me-
dii anuale având un traseu sinuos (dat de 
pătrunderile pe culoarele fluviale spre  
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amonte) şi o orientare generală dinspre nord – est spre sud – vest. 
 

Tab. 13. Temperatura aerului (o C). Medii lunare şi anuale (1896 – 1996)1 
Staţia 

Alt. 
(m) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 
Ampl. 
med. 

Darabani* 200 -5,0 -3,0 1,5 8,1 14,3 17,5 18,7 18,3 14,3 8,7 2,1 -2,2 7,8 23,7 
Dorohoi 197 -4,0 -2,6 2,1 8,6 14,7 18,0 19,3 18,9 14,6 8,9 3,0 -1,6 8,3 23,3 
Avrămeni* 241 -4,4 -3,1 1,8 8,7 14,8 18,1 19,3 18,9 14,5 8,7 2,8 -1,9 8,2 23,7 
Botoşani 170 -3,7 -2,3 2,5 8,7 15,0 18,4 20,1 19,4 15,1 9,3 3,3 -1,2 8,6 23,8 
Stânca 70 -3,7 -2,6 2,9 9,6 15,6 18,7 20,8 19,9 16,0 9,8 3,8 -0,8 9,2 24,5 
Răuseni* 62 -4,0 -2,4 2,5 8,9 15,5 18,9 20,5 19,7 15,2 9,2 3,2 -1,1 8,8 24,5 
Cotnari 289 -3,5 -2,11 2,5 9,2 14,8 18,3 20,2 19,9 15,3 9,9 3,6 -0,9 8,9 23,7 
Podu Iloaiei* 90 -3,4 -1,7 3,1 10,2 16,2 19,5 21,3 20,6 16,4 10,6 4,2 -0,2 9,6 24,7 
Iaşi 100 -3,6 -1,8 3,1 10,1 16,1 19,4 21,1 20,4 16,1 10,3 4,1 -0,7 9,5 24,7 

 

Mediile anuale ale temperaturii aerului scad de la sud spre nord (9,6oC la Podu Iloaiei, 8,2oC 
la Avrămeni, 7,8oC la Darabani) şi cresc în general de la vest spre est (8,6oC la Botoşani, 9,2oC la 
Stânca; 8,9oC la Cotnari, 9,5oC la Iaşi) pe măsura creşterii gradului de continentalism şi a descreşte-
rii altitudinii (tab. 13.). 

 
III. A1.1. Variabilitatea neperiodică a temperaturilor medii anuale şi anotimpuale 

 

Analizând variaţiile anuale ale temperaturii aerului, observăm că doar în puţine cazuri tem-
peratura medie multianuală se regăseşte în şirurile de valori studiate (exprimată procentual la Doro-
hoi în 4,8% din cazuri, iar la Iaşi în 5%); în marea majoritate a situaţiilor se înregistrează abateri de 
la media plurianuală, abateri care sunt fie negative (32,1% la Dorohoi, 40% la Iaşi), fie pozitive 
(63,1% la Dorohoi, 55% la Iaşi). Diferenţele termice între anii cu abateri pozitive de la normală şi 
cei cu abateri negative nu au fost prea mari şi pot fi considerate ca normale pentru o subunitate în-
cadrată unei zone climatice temperate. 

S-a constatat că anul cel mai călduros a fost 1990 când mediile anuale au depăşit 10,4oC la 
Dorohoi şi Avrămeni, urcând până la 11,6oC la Cotnari şi Iaşi, abaterile lor fiind pozitive şi depă-
şind cu 2,3oC respectiv 1,8oC media multianuală. Anul cel mai răcoros a fost 1942 când mediile 
anuale au coborât la 6,3oC la Avrămeni şi la 7,0oC la Iaşi, abaterile lor faţă de normale fiind negati-
ve, iar în valori absolute ajungând la 1,9oC, respectiv 2,5oC. Având în vedere că în condiţii de uni-
formitate a reliefului, pe aproximativ 200km temperatura creşte spre sud sau scade spre nord cu 
1oC, putem pe acest considerent cataloga anul 1990 ca fiind unul submediteranean, iar 1942 drept 
un an nordic rece (tab. 14.). 
 

Tab. 14. Cea mai mare(M) şi cea mai mică (m) temperatură medie anuală (oC) 
şi anul când s-a produs 

Staţia M Anul m Anul 
Darabani 10,4 1990 6,4 1942 
Avrămeni 10,4 1990 6,3 1942 
Botoşani 11,0 1990 6,8 1940 
Răuseni 10,9 1990, 1994 7,0 1940, 1942 
Cotnari 11,6 1990 6,8 1942, 1987 
Podu Iloaiei 11,2 1990 7,1 1940, 1942 
Iaşi 11,3 1990 7,0 1940; 1942 
 

Se observă pe baza valorilor temperaturilor medii anuale din secvenţa de timp 1956 -1996 
grupe de ani consecutivi cu abateri pozitive faţă de media multianuală (1957-1961; 1966 -1968; 
1970-1972;1981-1983;1989-1992) şi ani deosebit de călduroşi (1958, 1960, 1966, 1975, 1983, 
1989, 1990, 1992, 1994). Se disting şi grupe de ani consecutivi cu abateri negative faţă de media 
multianuală (1963-1965; 1976-1978; 1987-1988) însă acestea sunt mai rare şi mai scurte. Anii deo-

                                                 
1 * la Darabani şi Avrămeni şirurile de date au fost prelungite prin metoda diferenţelor după datele de la staţia meteorologică Dorohoi;  la Răuseni şi-
rurile de date au fost prelungite prin aceeaşi metodă după datele de la Botoşani, iar la Podu Iloaiei după datele din observaţii de la Iaşi 
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sebit de reci au fost: 1965, 1969, 1978, 1985, 1996. Anii cu temperaturile cele mai scăzute s-au în-
registrat atunci când activitatea anticiclonilor groenlandez, scandinav, euroasiatic a fost foarte inten-
să mai ales în sezonul rece, favorizând pătrunderea spre ţara noastră şi spre nord - estul ei a maselor 
de aer polare, reci, sau scurgerea aerului arctic maritim spre centrul şi sud - estul Europei. 

Similitudinile curbelor de variaţie a acestor temperaturi la staţiile luate în considerare de-
monstrează dependenţa evoluţiei temperaturii aerului faţă de fluctuaţiile receptării energiei solare şi 
faţă de dinamica generală a atmosferei ce induc consecinţele manifestării lor pe spaţii întinse (fig. 30.). 

Tendinţele liniare ale evoluţiei termice la trei staţii din Câmpia Moldovei (Dorohoi, Boto-
şani şi Răuseni) indică faptul că, acest element, dincolo de fluctuaţiile lui repetate, a înregistrat în 
timp o uşoară creştere valorică. Excepţie face Iaşul, staţie la care tendinţa evoluţiei termice este una 
uşor negativă. De asemenea, la această staţie se observă cea mai redusă dispersie a mediilor termice 
anuale în raport cu media multianuală (fig. 30.). 
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Fig. 30. Succesiunea mediilor anuale şi a abaterilor faţă de normală a temperaturii aerului 

(1956-1996) 
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Analiza variaţiilor abaterilor mediilor glisante pe câte cinci ani, decalate succesiv cu câte un 
an (fig. 31.) pune în evidenţă acelaşi paralelism al oscilaţiilor termice, însă de această dată mult mai 
atenuate. Se remarcă astfel câteva pentade mai călduroase (1956 – 1960; 1986 – 1989; 1990 – 
1995), sau mai răcoroase (1960 – 1964; 1981 – 1985). Şi tendinţele termice a abaterilor mediilor 
glisante indică o uşoară alunecare a acestora către registrul pozitiv al valorilor termice în raport cu 
media termică multianuală. 

Analiza variaţiilor abaterilor mediilor glisante ne permite să prognozăm la ce intervale de 
timp se pot produce grupări de ani mai călduroşi sau mai răcoroşi decât cei normali termic, fiind un 
indicator valoros al evoluţiei climatice în timp. 

În timpul anului temperatura aerului înregistrează variaţii sezoniere, lunare şi diurne care se 
modifică ca şi cele anuale în raport, de latitudine şi altitudine. 
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Fig. 31. Abaterile faţă de media multianuală ale mediilor glisante anuale ale temperaturii aerului pe 
intervale de 5 ani, decalate succesiv cu câte un an (1956 – 1996) 
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Tab. 15. Temperatura aerului (oC). Medii anotimpuale şi anuale (1896 – 1996) 
Staţia 

Anotimp 
Darabani Dorohoi Avrămeni Botoşani Stânca Răuseni Cotnari Pd. Iloaiei Iaşi 

I -3,4 -2,7 -3,1 -2,9 -2,4 -2,8 -2,2 -1,8 -2,0 
P 8.0 8,5 8,4 8,7 9,4 9,0 8,8 9,8 9,8 
V 18,2 18,7 18,7 19,3 19,8 19,7 19,5 20,5 21,3 
T 8,4 8,8 8,7 9,2 9,9 9,2 9,6 10,4 10,1 

Medii anuale 7,8 8,3 8,2 8,6 9,2 8,8 8,9 9,6 9,5 
 

Iarna temperatura medie a aerului oscilează între -1,8oC la Podu Iloaiei în sud şi -3,4oC la 
Darabani în nord pe fondul diferenţierilor latitudinale şi apoi altitudinale (tab. 15.). Decalajul termic 
dintre nord şi sud se ridică astfel la 1,6oC, dar este mai coborât faţă de anotimpul de vară când ajun-
ge la 2,2 oC (18,2oC la Darabani respectiv 20,5oC la Podu Iloaiei). Rezultă aşadar o relativă unifor-
mitate în distribuţia spaţială a temperaturii aerului în anotimpul de iarnă când şi inversiunile termice  

 sunt frecvente aco-
perind o mare parte 
din suprafaţa câm-
piei. Culoarele văi-
lor şi ariile în gene-
ral joase devin lo-
cul de cantonare al 
maselor de aer mai 
reci coborâte de pe 
înălţimi, care se 
alătură celor aduse 
de anticiclonii nor-
dici şi nord-estici şi 
pe fondul radiaţiei 
nocturne intense, ca 
valorile termice să 
coboare foarte 
mult. Pe ansamblu 

şi înălţimile mari au ierni friguroase (masele de aer rece venite din nord – est se lovesc mai ales de 
proeminenţele reliefului, contribuind la acest aspect), dar zonele mai joase sunt spaţiile favorizante 
cantonării aerului rece. 

Ierni deosebit de reci pentru Câmpia Moldovei au fost la tranziţia dintre anii:1928-1929; 
1939-1940; 1941-1942; 1946-1947; 1953-1954; 1962-1963; 1963-1964; 1966-1967; 1968-1969; 
1984-1985, 1986-1987, 1995-1996. 

Spre exemplu, iarna 1953 – 1954 a 
fost una dintre cele mai grele ierni ale secolu-
lui XX potrivit evoluţiei şi valorilor diferite-
lor elemente sau fenomene climatice. Tempe-
ratura aerului a fost foarte redusă (temperatu-
ra a coborât sub valorile medii multianuale 
cu cca. 20C în luna decembrie, cu cca. 50C în 
luna ianuarie şi cu ≈ 90C în luna februarie 
(fig. 31.a.). De asemenea, în luna februarie 
1954 s-au înregistrat cele mai coborâte tem-
peraturi minime din tot anul, cuprinse între - 
230C şi - 300C. În lunile acestei ierni viscolul 
a fost frecvent şi violent, precipitaţiile sub 
formă de ninsoare abundente, stratul de ză-
padă gros şi de durată, iar troienele foarte 

 
Fig. 31.a. Izotermele lunii februarie 1954 (după Buletinul Meteorologic lunar al I.M.C.) 

 
Fig. 31b. Harta suprafeţei izobarice de 700hPa din 1.02.1954, 
ora 0000 GMT după Buletinul Meteorologic zilnic ale I.M.C. 

din 1 februarie 1954 



Dumitru Mihăilă 

 65 

înalte. 
 

Situaţiile 
aerosinoptice au fost 
favorabile contactului 
şi amestecului aerului 
rece arctic sau polar cu 
cel mai cald şi mai 
umed subtropical, re-
zultând căderi de ză-
padă, viscole puternice 
şi temperaturi reduse. 
Două exemple de situ-
aţii barice sunt con-
cludente în acest caz 
(fig. 31b. şi c.). Anali-
za hărţii topografiei 
absolute a suprafeţei 
izobarice de 700mb (la 
înălţimea de 3000m – 
fig. 31b.) relevă o in-
vazie a aerului cald 

(cu temperaturi de + 7 ÷ + 80C) şi umed tropical peste cel arctic uscat şi rece (cu temperaturi de -
150C) ceea ce a determinat ninsori abundente însoţite de viscol (≈ 125km/h). 

 

În fig. 31c. este 
redată situaţia barică 
de pe 3.II.1954 cu 
formarea unui brâu de 
mare presiune care a 
rezultat din unirea an-
ticiclonului din Anglia 
cu cel din Munţii Ural 
care a separat câmpul 
de joasă presiune din 
bazinul Mediteranei şi 
Europei de Sud de fa-
milia depresiunilor din 
nord. Pe harta câmpu-
lui baric se disting 
multe depresiuni bari-
ce şi fronturi atmosfe-
rice calde şi reci aflate 
în deplasare pe deasu-
pra bazinului 
Mediteranei şi a Pe-
ninsulei Balcanice. 

Contrastul baric dintre familiile de depresiuni situate la nordul, dar mai ales la sudul brâului de înal-
tă presiune ce traversează partea median – nordică a Europei de la vest la est, indică o intensă dina-
mică a atmosferei, soldată cu un activ schimb de aer atât în direcţie orizontală cât şi verticală, rezul-

 
Fig. 31c. Repartiţia presiunii la sol în ziua de 3.02.1954 

după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.C. 
- din 1-3 februarie 1954 

 
Fig. 31d. Izohietele lunii februarie 1954 (după Buletinul Meteorologic lunar al I.M.C.) 
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tând temperaturi foarte reduse, precipitaţii abundente (fig. 31d.), strat de zăpadă gros (fig. 31e.) şi 
viscole. 

Ierni relativ 
calde au fost între 
anii: 1914-1915; 
1924-1925; 1938-
1939; 1948-1949; 
1970-1971; 1974-
1975; 1982-1983; 
1988-1989. 

Anotimpuri-
le de tranziţie. 
Primăvara pe fon-
dul creşterii valori-
ce a cantităţii de 
energie radiantă re-
ceptată de suprafaţa 
terestră, temperatu-
ra medie a aerului 
oscilează între 8oC 
în nord la Darabani 
şi 9,8oC în sud la 
Iaşi şi Podu Iloaiei. 
Temperatura medie 

a primăverii este cu aproximativ 11,5oC mai ridicată decât a anotimpului precedent. În general me-
diile termice ale anotimpului de primăvară de la staţiile meteorologice din Câmpia Moldovei se 
apropie foarte mult de mediile plurianuale depăşindu-le cu puţin (0,1 – 0,3oC), iar cele din sezonul 
de toamnă prezintă abateri pozitive faţă de mediile plurianuale mergând până la 0,4 – 0,8oC. Primă-
verile sunt mai reci decât toamnele datorită inerţiei termice ce se manifestă la ieşirea din iarnă, res-
pectiv la tranziţia vară - toamnă, iernile respectiv verile având deseori tendinţa de a se prelungi. 
Primăvara cu toate că aportul  radiant primit de pe suprafaţa activă creşte valoric, un mare procent 
din aceasta este consumat pentru topirea zăpezii de pe sol, a gheţii de pe lacuri, râuri precum şi la 
dezgheţul şi încălzirea solului. Toamna când temperaturile medii sunt cuprinse între 8,4oC în nord la 
Darabani şi 10,4oC în sud la Podu Iloaiei, răcirea aerului se produce mai încet pentru că solul, apele, 
şi toată suprafaţa activă au acumulat în anotimpul de vară o rezervă termică pe care o cedează încet, 
treptat aerului de deasupra. Dacă la tranziţia iarnă-primăvară saltul termic este de 11,5oC, la tranzi-
ţia dintre primăvară şi vară acesta este în medie de 10,5oC. Se constată o creştere mai accentuată a 
temperaturii aerului la tranziţia dintre sezonul rece spre cel cald (de la iarnă la vară, aceasta fiind în 
medie de 22oC) şi o scădere mai puţin semnificativă a acestui parametru de la sezonul cald la cel re-
ce (de la vară la iarnă saltul termic este de sens negativ şi în valoare absolută de 21,2oC; de la vară 
la toamnă saltul este de 10,0oC iar de la toamnă la iarnă de 11,2oC). 

Anii cu primăveri în care media termică a depăşit media cu 2-3oC au fost: 1917, 1920, 1934, 
1950, 1951, 1961, 1966, 1968, 1972, 1975, 1983, 1989, 1990,1994, iar mai reci (cu 2-3oC sub nor-
mală) 1904, 1929,1932, 1942, 1956, 1965, 1969, 1974, 1980, 1996. Toamnele mai călduroase decât 
normala în intervalul 1896-1996 s-au semnalat în anii 1896, 1909, 1917, 1923, 1932, 1962, 1963, 
1966, 1967, 1969, 1974, 1982, 1992, iar mai reci în anii :1902, 1908, 1920, 1931, 1942, 1953, 1965, 
1971, 1972, 1973, 1988, 1993, 1995. 

Vara, temperatura este cea mai ridicată, pe toată suprafaţa Câmpiei Moldovei depăşind 
18oC. Cu temperaturi mai mari de 10oC faţă de primăvară şi toamnă şi de peste 20oC faţă de iarnă, 
vara, este anotimpul în care diferenţele regionale între nord şi sud se menţin în jurul a 1,5oC (18,2oC 
la Darabani, 21,3oC la Iaşi). În anii cu un mare grad de nebulozitate în timpul verii, acestea sunt mai 

 
Fig. 31e. Repartiţia teritorială a grosimii stratului de zăpadă (după Buletinul Mete-

orologic lunar al I.M.C.) 
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răcoroase (1913, 1940, 1949, 1955, 1965, 1969, 1974, 1976, 1978, 1981, 1982, 1984, 1993 etc.), iar 
în verile cu un număr mare de zile senine, insolaţia puternică face ca temperatura să depăşească 
normala, ca de exemplu în 1905, 1927, 1938, 1946, 1963, 1995. 

 
III. A2. Temperaturile medii lunare 

 
Acest parametru termic prezintă acelaşi tip de regim de variaţie pe toată suprafaţa Câmpiei 

Moldovei. În timp de un an temperaturile medii lunare au un mers normal, descriind o curbă ascen-
dentă în prima parte a anului, cu un maxim în luna iulie (între 18,7oC şi 20,1oC în nord; între 21,1oC 
şi 21,3oC în sud), după care curba de variaţie se dispune descendent coborând până la un minim din 
luna ianuarie (de - 4,4oC ÷ -5,0oC în nord şi -3,4oC ÷ -4,0oC în sud, după cum reiese din tab. 13. şi 
fig. 32.). Amplitudinea termică anuală medie pentru toată câmpia este de 24,1oC şi este mai ridicată 
în sud decât în nord, unde contrastele termice dintre luna cea mai caldă şi luna cea mai rece sunt mai 
ample. 

 

Fig. 32. Regimul anual al temperaturii aerului în Câmpia Moldovei (1896 – 1996) 
 

Unda de evoluţie a temperaturilor medii lunare este dispusă aproape simetric de o parte şi de 
alta a unei axe imaginare ce ar traversa prin mijloc luna iulie, în aşa fel încât regimul temperaturii 
din intervalul ianuarie – iulie reprezintă opusul celui din perioada iulie – ianuarie (fig. 32. şi 65.). 

În prima jumătate a anului, din februarie până în iulie, temperatura este în creştere, diferenţe-
le interlunare fiind pozitive (tab. 16. şi cuprinse între 1,2oC (între lunile VI – VII la Darabani şi 
Avrămeni) şi 7oC (între lunile III – IV la Iaşi). 

În a doua parte a anului, din august până în ianuarie temperatura descreşte, iar diferenţele 
interlunare sunt negative şi cuprinse între -0,3oC (în lunile VII – VIII la Cotnari) şi -6,9oC (lunile  
X – XI la Dorohoi). 
 

Tab. 16. Diferenţele dintre valorile medii lunare ale temperaturii aerului în Câmpia Moldovei 
Lunile 

Staţia 
I 
-II 

II 
-III 

III 
-IV 

IV 
-V 

V 
-VI 

VI 
-VII 

VII 
-VIII 

VIII 
-IX 

IX 
-X 

X 
-XI 

XI 
-XII 

XII 
-I 

Darabani 2,0 4,5 6,6 6,3 3,2 1,2 -0,4 -4,0 -5,6 -6,6 -4,3 -2,8 
Dorohoi 1,4 4,7 6,5 6,1 3,3 1,3 -0,4 -4,3 -5,7 -6,9 -4,6 -2,4 
Avrămeni 1,3 4,9 6,9 6,1 3,3 1,2 -0,4 -4,4 -5,8 -5,9 -4,7 -2,3 
Botoşani 1,4 4,8 6,2 6,3 3,4 1,7 -0,7 -4,3 -5,8 -6,0 -4,5 -2,5 
Stânca 1,4 5,5 6,7 6,0 3,1 2,1 -0,8 -3,9 -6,2 -6,0 -4,6 -2,9 
Răuseni 1,6 4,9 6,4 6,6 3,4 1,6 -0,8 -4,5 -6,0 -6,0 -4,3 -2,9 
Cotnari 1,4 4,6 6,7 5,6 3,5 1,9 -0,3 -4,6 -5,4 -6,3 -4,5 -2,6 
Pd. Iloaiei 1,7 4,8 6,9 6,0 3,3 1,8 -0,7 -4,2 -5,8 -6,4 -4,4 -1,6 
Iaşi 1,8 4,9 7,0 6,0 3,3 1,7 -0,7 -4,3 -5,8 -6,2 -4,8 -2,9 

 

Cele mai semnificative creşteri interlunare se produc în luna aprilie când la toate staţiile va-
lorile depăşesc 6,0oC (6,2oC la Botoşani, 7,0oC la Iaşi), apoi în mai (peste 5,5oC la toate staţiile); ce-
le mai reduse creşteri interlunare sunt ≤ 2,1oC şi se produc în luna iulie când încălzirea atinge ma-
ximul. Mediile lunare corespunzătoare lunii aprilie depăşesc 8oC în nordul câmpiei şi 10oC în sudul 
ei, iar cele ale lunii iulie depăşesc 18,5oC în nord şi 21,0oC în sud. 
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Cele mai mici descreşteri interlunare sunt de -0,3oC÷-0,8oC şi se produc în august când situ-
aţiile barice caracterizate prin regim anticiclonic fac ca temperatura să se menţină ridicată depăşind 
18oC în nord şi 20oC în sud. Cele mai mari descreşteri interlunare se produc în octombrie ajungând  

 la peste 6oC pe ansamblul câmpiei, în 
condiţiile în care temperatura medie 
lunară se apropie de cea din aprilie, dar 
o depăşeşte cu puţin (temperatura me-
die lunară este de peste 8,5oC în nord şi 
de peste 10,3oC în sudul câmpiei). Ob-
servăm că cel mai mare salt termic se 
realizează pe fondul creşterii tempera-
turii şi se produce în luna aprilie fiind 
de 6,7oC, urmat de cel din luna octom-
brie de -6,3oC când temperatura este în 
scădere, iar cel mai mic salt termic este 
caracteristic lunii august de doar 0,6oC, 
producându-se pe fondul începerii scă-
derii uşoare a temperaturii. 

În luna ianuarie, după cum ne 
arată şi datele rezultate din calculul 
plurianual, temperatura medie lunară 
este cea mai redusă, fiind în medie de -
3,9oC (mai scăzută în nord, mai ridica-
tă în sud). Încălzirea solară redusă, in-
vaziile de aer rece ale anticiclonilor 
euroasiatic, groelandez şi scandinav, 

răcirea radiativă puternică a suprafeţei active acoperite cu zăpadă, fac ca luna ianuarie să fie cea mai 
rece din an.   

Dispunerea spaţială medie a temperaturii în luna ianuarie ilustrată în fig. 33. prin mersul 
izotermelor caracteristice acestei luni, ne arată puternica influenţă exercitată de dinamica predomi-
nant nordică, nord – estică şi estică asupra acestui element. Dincolo de diferenţele termice bine ex-
primate dintre nord şi sud, traseul izotermelor se prezintă cu concavităţi evidente spre nord-est, efect 
al advecţiilor frecvente a maselor de aer rece dinspre această direcţie spre spaţiul Câmpiei Moldo-
vei. Rama mai înaltă a Podişului Sucevei şi a Podişului Central Moldovenesc are temperaturi cu pu-
ţin mai ridicate, pentru că, efectul frecventelor stratificări termice inverse este aici mai rar resimţit. 

Evoluţia an de an a temperaturii aerului, sub directă influenţă a factorilor genetici ai climei, 
este evidenţiată de mersul valorilor medii lunare în timp. 

În luna ianuarie fluctuaţiile termice au fost deosebit de mari depăşind frecvent 15oC. Luna 
ianuarie este în unele cazuri o lună caldă. De exemplu luna ianuarie a anului 1936 a fost în Câm-
pia Moldovei cea mai călduroasă, media termică fiind cuprinsă între 4,3o C la Iaşi (abaterea faţă de 
medie fiind de 7,9o C) şi 3,0o C la Dorohoi (abaterea faţă de medie fiind de 7,0o C). Aceste valori ne 
arată că minimul termic lunar nu s-a produs numai în luna ianuarie, frecvenţa anilor în care această  
lună a avut cele mai scăzute valori este de 54,0% în nordul câmpiei şi 63,5% în sudul acesteia.  

Revenind cu referiri suplimentare la luna ianuarie 1936, putem preciza că aceasta a prezen-
tat faţă de valorile medii, un apreciabil excedent termic mai ales, în Europa Centrală şi în regiunea 
Mării Negre unde mediile lunare au trecut cu peste 4oC de valoarea normală a acestei luni, atingând 
în România un plus de peste 7oC, peste media respectivă (fig. 33a.). 

Luna în cauză a fost una din cele mai calde luni ianuarie înregistrată în România, de la 
1857 şi până la data respectivă. 

Cea mai mare parte a continentului s-a situat în sectorul sudic şi anterior al zonei islandeze, 
care, spre deosebire de normal s-a poziţionat  mult spre sud, avându-şi centrul în regiunea Marii Bri-
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tanii. De asemenea maximul barometric azoric, s-a aflat retras mult spre sud şi întins spre răsărit, 
acoperind partea de nord a Africii, de la Atlantic până la Marea Roşie. Marele ax continental s-a 
aflat astfel în ianuarie 1936 deplasat de-a lungul coastelor nordice ale Africii. 

 

 

Fluxul continuu de aer cald oceanic explică, caracterul excesiv de călduros pe care această 
lună l-a avut. 

Acest exces a fost mai mare în regiunile unde în mod normal predomină masele de aer con-
tinental. 

În mod normal România s-e aflată poziţionată în sudul marelui ax continental, deci sub re-
gimul vânturilor estice, care transportă masele de aer continental excesiv de reci. De aici caracterul 
rece al iernilor din estul, sud – estul şi sudul Carpaţilor. 

 

În ianuarie 1936 poziţia 
sudică, cu totul anormală, a ma-
selor de aer continental, a prileju-
it o revărsare a aerului cald ocea-
nic, care a indus un timp deosebit 
de cald în Europa Centrală şi Sud 
- Estică.  

În perioada 1-8 ianuarie 
1936 (fig. 33b.) distribuţia 
izobarică mijlocie relevă existen-
ţa unei depresiuni în nord-vestul 
Europei, având centrul în Anglia 
şi Marea Nordului. Anticiclonul 
continental rusesc aflat într-o po-
ziţie mai sudică, acoperea Asia 
Mică şi Arabia. De aceea antici-
clonul atlantic se afla deasupra 

nordului Africii. Dorsala anticiclonică, ce a acoperit jumătatea de sud a Europei a determinat în 
aceste regiuni un timp frumos şi cald, dat fiind originea caldă, subtropicală a maselor de aer, ce s-au 

 
Fig. 33a. Repartiţia teritorială a valorilor de presiune şi temperatură la nivelul Europei în luna ianuarie 
1936 şi b. a valorilor presiunii la nivelul continentului în intervalul 1-8 al aceleiaşi luni (după Buletinele 

Meteorologice lunare şi zilnice ale I.M.C.) 

 
Fig. 33c. Repartiţia teritorială a valorilor presiunii atmosferice la 
nivelul Europei  în intervalul 9-12 ianuarie 1936 (după Buletinele 

Meteorologice zilnice ale I.M.C.) 
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putut deplasa de-a lungul laturii nordice a anticiclonului atlantic şi laturii occidentale a anticiclonu-
lui rusesc. Perturbaţiile ciclonice nu au afectat decât vestul şi nordul continentului, orientarea lor 
generală fiind de la vest spre est. 

În perioada 9-12 ianuarie(fig. 33c.) configuraţia câmpului baric s-a schimbat. Depresiunea 
din Marea Nordului s-a deplasat spre nord, centrul ei ajungând deasupra insulelor Ferroe. Gradientul 
baric s-a mărit prin adâncirea considerabilă a acestei depresiuni. Întreg continentul s-a aflat sub in-
fluenţa maselor de aer oceanice, de origine subtropicală al căror aflux a fost continuu. Perturbaţiile 
atmosferice cu originea în sudul Oceanului Atlantic au traversat Europa de la sud-vest la nord-est 
ocolind depresiunea din nord-vest. 

 

 
Fig. 33d. Repartiţia teritorială a valorilor presiunii atmosferice la nivelul Europei  în intervalul 13-15 
ianuarie şi e în intervalul 16-31 ianuarie 1936 (după Buletinele Meteorologice zilnice ale I.M.C.) 

 
Între 13-15 (fig. 33d.) ianuarie situaţia barică s-a modificat din nou. Depresiunea din Ferroe 

s-a deplasat spre est. Centrul ei s-a aflat deasupra Finlandei. Ea s-a întins acoperind aproape în în-
tregime Rusia. O dorsală anticiclonică s-a format în vestul Europei. Orientarea perturbaţiilor a de-
venit nord - vest – sud - est. Originea perturbaţiilor s-a aflat în vecinătatea Groenlandei. În vestul 
Europei dominat de dorsala anticiclonică timpul a devenit frumos. În nordul Europei şi Rusia Occi-
dentală, în regiunile situate de-a lungul traselor de deplasare a perturbaţiilor, timpul a fost în general 
urât. Deşi originea maselor de aer a fost polară sau chiar arctică, totuşi caracterul lor marin a deter-
minat în Rusia un timp mai cald decât cel din perioada precedentă. Dar în Europa Centrală timpul a 
fost mai rece ca cel din perioada precedentă.  

În intervalul 16-31 ianuarie (fig. 33e.) dominantă a devenit aria depresionară cu centrul în 
Anglia şi întinsă asupra întregului continent. În Rusia, Asia Mică şi Arabia dominant a fost antici-
clonul ruso-asiatic, iar în Africa nordică anticiclonul atlantic. Aproape întreg continentul s-a găsit în 
partea sudică sau anterioară a vastei zone depresionare continentale, sub regimul vânturilor sud-
vestice şi nordice. Originea subtropicală şi oceanică a aerului, ce a dominat continentul în tot acest 
interval explică caracterul foarte cald al acestei perioade. Perturbaţiile atmosferice au traversat Eu-
ropa de la sud - vest la nord—est, traiectoria lor trecând prin Europa centrală. România s-a găsit 
aproape în tot cursul lunii în sudul sau sud-estul acestor traiectorii, de unde şi caracterul foarte cald 
şi secetos al acestei luni. Dimpotrivă Europa centrală s-a găsit într-o mare parte a lunii chiar pe tra-
iectoriile urmate de diferite perturbaţii de unde apare explicabil marele exces pluviometric în aceas-
tă lună în această parte  a continentului. În aceeaşi situaţie s-a găsit şi colţul extrem nord-vestic al ţă-
rii noastre, unde în ianuarie 1936 precipitaţiile au întrecut cu 50% valoarea medie. 

Dacă aşa s-a prezentat situaţia barică în Europa, în România, în perioada 1-8. I. 1936, sub 
influenţa unei depresiuni situate în vestul şi centrul continentului şi a unui anticiclon situat în est şi 
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sud-est, timpul a fost cald şi frumos. Între 9 - 11. I. regimul anticiclonic s-a extins şi în sud-estul Eu-
ropei. Timpul a devenit cald şi frumos cu precipitaţii parţiale în jumătatea nordică a ţării. Între 12 şi 
15 I zona depresionară s-a întins din nordul Europei până la Marea Neagră, restul Europei fiind ocu-
pat de anticicloni. Aerul polar maritim scurs pe partea posterioară a depresiunii, a produs în Româ-
nia o răcire a vremii. Precipitaţii parţiale au căzut la începutul perioadei. În tot restul lunii situaţia s-
a asemănat cu cea de la începutul lunii. România s-a aflat când în sectorul sud - estic al zonei depre-
sionare continentale, când sub influenţa anticiclonului din sud - estul Europei. Timpul a fost cald şi 
în general frumos, cu precipitaţii puţine ce au căzut izolat în vestul şi nordul ţării. 

În Câmpia Moldovei temperatura medie lunară a fost de 3,00C la Dorohoi, staţie unde me-
dia maximelor diurne a fost de 6,20C, iar media minimelor diurne de -1,00C. La aceeaşi staţie ma-
xima lunară a urcat la 13,00C pe 28 ianuarie, iar minima lunară a coborât la - 8,50C pe17 ianuarie. 
La Iaşi - Internat tabloul termic a fost următorul: 4,30C media lunară, 7,60C media maximelor diur-
ne, 0,70C media minimelor diurne. Pe 22 ianuarie temperatura aerului a urcat la 14,00C, iar pe 16 
ianuarie a coborât la - 6,00C. 

Cea mai mică medie lunară de la noi din ţară, din ianuarie 1936, a fost de -1,5oC la 
Gheorgheni, singura medie ce a coborât sub pragul de 00C. Cea mai mare medie lunară a ajuns la 
Arad şi Caransebeş la valoarea de 5,4oC. Sub raport pluviometric luna ianuarie 1936 a fost una săra-
că în precipitaţii. La Botoşani şi Frumuşica în această lună nu au căzut precipitaţii măsurabile. Can-
tităţi foarte reduse de precipitaţii s-au înregistrat la Dorohoi - 10,6mm,  Bivolari - 18,6mm, Ungu-
reni - 17,8mm, Truşeşti - 6,6mm, Cotnari - 11,0mm, Podu Iloaiei - 10,0mm, Iaşi - Copou  - 15,0mm 
şi Iaşi Internat - 15,7mm. 

Au fost şi cazuri în care luna ianuarie a fost deosebit de geroasă, mercurul termometrelor 
coborând pe ansamblul câmpiei la sub -12oC, ca de exemplu în anul 1942 când media lunii ianuarie 
a fost de -12,9oC la Dorohoi – abaterea faţă de medie fiind de 8,9oC, -12,2oC la Botoşani, sau anul 
1963 cu luna ianuarie având temperatura medie de -12,2oC la Botoşani şi -12,8oC la Iaşi – abaterea 
faţă de situaţia medie fiind de 9,20C.  

Între 1-5 ianuarie, în România starea timpului a fost dominată de acţiunea anticiclonului 
continental, pe când în partea sudică a Europei, în bazinul mediteranean a activat o zonă depresiona-
ră. 

În perioada 5-12 ianuarie zona depresionară din Mediterana s-a extins spre nordul Rusiei, 
iar în vest situaţia atmosferică a fost sub influenţa anticiclonului atlantic. 

În intervalul 12-14 ianuarie anticiclonul atlantic s-a extins treptat pe cea mai mare parte din 
continent, zona depresionară dominând în continuare regiunea bazinului mediteranean. Centrele an-
ticiclonice s-au poziţionat deasupra României şi a nordului Scandinaviei. Masele de aer umed şi re-
ce de origine polară au determinat ca într-o o serie de zile să cadă zăpadă multă în toată ţara şi în 
special în sud, unde zăpada purtată de crivăţ a format troiene de proporţii neobişnuite. Temperaturi-
le au atins în zilele de 23, 24 şi 25 ianuarie minime cu valori foarte reduse. 

Între 24-29 ianuarie în România a activat o zonă depresionară cu centrul deasupra Mării 
Negre. Timpul a fost închis, iar ninsoarea a căzut în mod intermitent. 

În zilele de 30-31 ianuarie, depresiunea s-a stins în toată Europa Centrală cu ramificaţii pâ-
nă în Peninsula Balcanică. 

Temperaturile medii lunare au coborât mult sub valorile medii acestei luni ajungându-se la 
unele staţii din sudul ţării, din Moldova şi Basarabia ca abaterile termice să fie cuprinse între –8 şi –
10oC (fig.33f.-B). 

În sudul ţării, Moldova şi Basarabia izotermele s-au încadrat între –11 şi -13oC (fig.33f. – 
A). Maximele termice absolute la nivelul întregii Românii au fost încadrate în general între 4 şi 6oC. 
Minimele absolute au oscilat în România în jurul valorii de –30oC, coborând la – 38,5oC la Bod - 
Braşov în ziua de 25 ianuarie, valoare care reprezintă minima record pe ţară şi care a coborât sub 
cea de –36,3 o înregistrată la 1 februarie 1937 la Copou - Iaşi. 
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În Câmpia Moldovei, mediile termice lunare au fost de – 12,90C la Dorohoi, – 12,20C la 
Botoşani, – 11,60C la Cotnari, – 12,10C la Iaşi - Internat. Mediile lunare ale maximelor diurne au 
fost de doar –8,20C la Dorohoi, –7,90C la Botoşani, –7,80C la Cotnari şi de –8,30C la Iaşi - Internat. 

Mediile lunare ale mi-
nimelor diurne au coborât în 
schimb la – 17,80C la Doro-
hoi, – 16,30C la Botoşani,       
– 16,40C la Cotnari şi la         
–16,40C la Iaşi - Internat. Ma-
ximele lunare au înregistrat 
valori foarte reduse ajungând 
la 5,00C la Dorohoi, 6,00C la 
Botoşani, 7,00C la Cotnari şi 
la 3,50C la Iaşi - Internat. Mi-
nimele lunare au înregistrat în 
schimb valori foarte reduse 
coborând la – 27,50C la Doro-
hoi, – 25,50C la Botoşani,       
– 25,00C la Cotnari şi la          
- 23,00C la Iaşi - Internat pe 
data de 25 ianuarie.  

În toată ţara nopţile de 
24 şi 25 ianuarie 1942 au fost 
cele mai geroase. 

Un exemplu de zi din 
luna ianuarie în care tempe-
ratura aerului a scăzut pe 
fondul advecţiilor de aer rece 
din sector nordic (astfel de si-
tuaţii fiind multiple în această 
lună) este ziua de 27 ianuarie 
1961, caracterizată ca fiind 
foarte friguroasă. 

În Europa între 26 şi 
31 ianuarie 1961 situaţia bari-
că era următoarea.           
Nord-vestul Europei era aco-
perit de un anticiclon care a 

coborât spre sud şi s-a unit cu anticiclonul azoric şi cu cel din Asia Mică, formând un brâu de mare 
presiune atmosferică, până în momentul când zona depresionară izolată în partea apuseană a Mării 
Mediteraneene, s-a deplasat spre răsărit umplându-se treptat. 

Jumătatea nordică a continentului a intrat treptat sub influenţa unui vast câmp de joasă pre-
siune atmosferică, rezultat prin înaintarea în interiorul continentului a unei depresiunii adânci din 
regiunea Islandei şi unirea ei cu o altă depresiune din nordul Europei. Vremea s-a răcit accentuat în 
jumătatea de sud a continentului unde cerul a fost mai mult senin, mai ales în cursul nopţilor. În res-
tul continentului, vremea a fost închisă, cu cerul acoperit, cu precipitaţii sub formă de ninsoare şi 
lapoviţă pe fondul creşterii valorilor de temperatură. 

Pentru ţara noastră, între 27 şi 31 ianuarie, coborârea spre sud a anticiclonului scandinav ca-
re a adus mase de aer subpolar continental rece, a făcut ca vremea să se răcească accentuat, iar cerul 
să se însenineze în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile minime ale aerului au înregistrat frec-
vent valori sub –20oC, pe când cele maxime au rămas sub 0oC, urcând în nordul ţării doar până 

 
Fig. 33f. Izotermele şi abaterile temperaturii aerului în luna ianuarie 
1942 în România (după Buletinul Meteorologic lunar al I.M.C. din ia-

nuarie 1942 -A şi după Octavia Bogdan şi colab., 1999 –B) 
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aproape de -15oC. La sfârşitul intervalului vremea a început să se încălzească din nou, temperaturile 
maxime devenind pozitive în Transilvania şi sudul ţării. 

În ierarhia lunilor reci, după ianuarie, urmează lunile februarie cu 26,2% din cazuri în nord 
respectiv 24,4% în sud, decembrie (17,4% în nord unde iarna vine mai devreme şi 9,5% în sud) şi 
noiembrie (2,4% în nord şi 2,6% din cazuri în sud). 

Observăm că abaterile negative faţă de medie sunt mai mari decât cele pozitive. Înscrise pe 
un palier destul de larg, valorile de temperatură din luna ianuarie înregistrează de la an la an variaţii 
foarte mari, acest aspect fiind clar reliefat în fig. 34. La Cotnari, pe rama mai înaltă din sud-vest, 
fluctuaţiile sunt mai reduse, ajungând la 14,8oC (3,4oC în 1936 şi 1986; - 11,4oC în 1963). 
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Fig. 34. Succesiunea mediilor şi a abaterilor temperaturii aerului în luna ianuarie (1956-1996) 
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Pe ansamblul câmpiei au existat grupe de ani în care temperatura în ianuarie a fost pozitivă, 
ca de exemplu în 1915 – 1916, 1989 – 1991, sau ani izolaţi în care luna ianuarie a avut temperatura 
mai mare de 0oC: 1902, 1948, 1975, 1983, 1994. În proporţie de 58,5% mediile lunii ianuarie sunt 
mai ridicate decât media multianuală a acestei luni, însă grupele de ani cu temperaturi foarte scăzute 
ies în evidenţă prin capriciile lor (geruri la care se asociază căderi masive de zăpadă şi viscole etc.). 

Aşa au fost de exemplu grupările de luni ianuarie din anii 1933 – 1935, 1941 – 1945, 1963 – 
1964, 1966 – 1969, 1972 – 1974, 1979 – 1981 sau din ani izolaţi ca 1942, 1954, 1985, 1996. Varia-
ţiile neperiodice ale temperaturii aerului în luna ianuarie sunt o consecinţă directă a invaziilor de aer 
cald (abaterile pozitive) din sectorul mediteranean, sau rece (abateri negative) din sectorul scandi-
navo-baltic, nord – est european, groenlandez sau nord-siberian, având în vedere faptul că ele se 
manifestă pe spaţii deosebit de întinse corespunzând nu numai Câmpiei Moldovei, ci şi întregului 
sector extracarpatic, cel intracarpatic înregistrând valori mai reduse ale acestor oscilaţii. 
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Fig. 35. Abaterea mediilor glisante ale temperaturii aerului în ianuarie pe intervale de 5 ani, decalate 

succesiv cu câte un an (1956 – 1996) 
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În luna ianuarie tendinţele evoluţiei indică creşterea destul de semnificativă în timp a tempe-
raturii aerului din cea mai rece lună a anului şi o dispersie destul de mare a mediilor lunare în raport 
cu media lunară multianuală (fig. 34.). 

Variaţia abaterilor mediilor glisante pe intervale de câte cinci ani decalate succesiv cu câte 
un an (fig. 35.) pun în evidenţă două perioade, una de încălzire (1986 – 1996), cealaltă de răcire 
(1959 – 1970), separate de perioade mai scurte de răcire (1977 – 1978; 1984 – 1985) şi, mai lungi, de 
încălzire (1971 – 1975; 1979 – 1983). Însă, pe ansamblu, perioadele cu abateri pozitive domină ca du-
rată şi valoare. După 1990 însă, temperatura lunii ianuarie suferă o uşoară scădere apropiindu-se de 
medie. 

Şi tendinţele liniare de evoluţie pe termen lung a abaterilor mediilor glisante pe intervale de 
5 ani decalate succesiv cu câte un an ale temperaturii aerului din luna ianuarie (fig. 35.), indică o 
creştere semnificativă a temperaturii aerului din această lună, cel puţin pe ansamblul perioadei 1956 
– 1996. Însă, dacă am fragmenta perioada în cauză în mai multe subperioade şi am analiza tendinţe-
le de evoluţie termică din cadrul lor, concluziile la care am ajunge ar fi diferite şi mai realiste. 

 

În luna iulie, cea mai caldă a 
anului, după temperatura medie lu-
nară, valorile mari ale bilanţului ra-
diativ şi dezvoltarea puternică a 
convecţiei termice pe spaţii mari, 
determină o mai slabă diferenţiere a 
dispunerii temperaturii în spaţiu. 

Cele mai mari valori ale 
temperaturii aerului sunt înregistrate 
în sud-estul subunităţii izoterma de 
21oC pătrunzând pe culoarele flu-
viale ale Bahluiului, Jijiei şi Prutu-
lui. În partea centrală a câmpiei de-
păşeşte 20oC, iar partea central - es-
tică 20,50 C. Spre nord temperatura 
scade treptat, ordonat, izotermele 
căpătând direcţie dominantă vest – 
est cu arcuiri ce iau forma unor con-
cavităţi îndreptate spre sud în area-
lele interfluviale şi convexităţi spre 
nord în lungul văilor. Rama delu-
roasă nordică a Câmpiei Moldovei 
are temperatura medie ce în iulie 
coboară la sub 19oC. Se semnalează 

aşadar o diferenţiere cu puţin peste 2oC între nordul şi sudul regiunii şi de aproximativ 0,5o C între 
vestul şi estul ei (fig. 36.). 

Variaţiile neperiodice ale temperaturii aerului în luna iulie arată că aceasta evoluează pe un 
ecart termic mai redus decât cazul lunii ianuarie. 

Cea mai mare medie termică lunară din iulie s-a înregistrat pentru jumătatea sudică a câm-
piei la Iaşi (25,6oC în 1959 cu o abatere faţă de medie de 4,5oC), iar pentru partea nordică a câmpiei 
la Botoşani (25,2oC în 1936) cu o abatere faţă de medie lunii de 5,1oC. Lunile iulie ale acestor ani 
au fost de altfel foarte călduroase în toată Câmpia Moldovei, valorile medii lunare de temperatură 
de la celelalte staţii apropiindu-se de cele arătate.  

Analizând contextul sinoptic care a determinat ca luna iulie 1959 să fie una deosebit de căl-
duroasă am selectat pentru exemplificare harta configuraţiei câmpului baric de deasupra Europei din 
data de 10. VII. 1959 (fig. 36a.), exemplu tipic şi pentru celelalte zile ale lunii iulie a anului în  

 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 76 

cauză, lună în care deasu-
pra Europei Centrale,  
Sud – Estice, Estice şi 
deci şi a ţării noastre au 
predominat formaţiunile 
barice anticiclonice gene-
ratoare de timp frumos şi 
călduros. 

Un alt caz demn 
de semnalat şi de analizat 
mai detaliat este cel al lu-
nii iulie 1936. 

În Europa această 
lună a fost caldă şi uscată 
în jumătatea răsăriteană a 
continentului şi puţin mai 
rece decât media în părţile 
vestice. Comparativ cu 
media, în vestul Europei 
deficitul termic al lunii nu 
a trecut de 1oC, iar în es-
tul Europei şi îndeosebi în 

România excedentul termic a trecut de 3oC. 
Regimul pluviometric în Europa Centrală şi Occidentală a fost excedentar (a întrecut cu mai 

mult de un sfert pe cel mediu al acestei luni), pe când în răsăritul continentului abia a atins 75% din 
totalul mediu. 

Pentru a explica caracterul ploios şi mai rece al lunii iulie 1936 în Europa Occidentală şi 
cald şi uscat în părţile răsăritene, se cuvine a analiza distribuţia izobarică mijlocie în cursul acestei 
luni. Anticiclonului atlantic (centru de acţiune al atmosferei, care comandă timpul cald în Europa) s-
a aflat mai la sud decât poziţia lui normală în această lună. Presiunea în Rusia a fost mai ridicată de-
cât în mod normal (fig. 36b.). Din fig. 36c. cu abaterile presiunii mijlocii din luna iulie faţă de me-
die rezultă că presiunea s-a prezentat cu 5-8mb mai coborâtă decât normalul în nord-vestul Europei 
(M. Britanie, Marea Nordului) şi cu 2-3mb mai ridicată în răsărit. 

 

  
Fig. 36b. Configuraţia medie a câmpului baric la ni-
velul Europei în iulie 1936 (după Buletinul Meteoro-

logic lunar al I.M.C.) 

Fig. 36c. Abaterile medii lunare ale presiunii aerului 
la nivelul Europei în iulie 1936 (după Buletinul Me-

teorologic lunar al I.M.C.) 

 
Fig. 36a. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei 

pe data de 10 VII 1959 – ora 02 (după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.C.) 
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Gradientul ocean-continent, care determină revărsările de aer oceanic şi care are ca urmare 
răcorirea verilor pe continent s-a aflat în iulie 1936 mult slăbit faţă de normal. De aici a rezultat o 
creştere a caracterului continental al lunii, adică timp uscat şi cald (fig. 36d.) în cea mai mare parte a 
Europei Răsăritene. 

 

  
Fig. 36d. Abaterile medii ale temperaturii aerului la 
nivelul Europei în luna iulie 1936 (după Buletinul 

Meteorologic lunar al I.M.C.) 

Fig. 36e. Configuraţia medie a câmpului baric la 
nivelul Europei în intervalul 1-6 iulie 1936 (după 
Buletinele Meteorologice zilnice ale I.M.C.) 

 

În general, după cum se observă, cu excepţia perioadei 7-12 iulie (fig. 36f.), în tot restul lunii 
părţile sudice şi răsăritene ale continentului au fost acoperite de maxime barometrice (fig. 36e., 
36g., 36f.) care au determinat un timp frumos, uscat şi datorită insolaţiei, foarte călduros. Aproape 
toate depresiunile barice au traversat regiunile nordice. Părţile sudice şi răsăritene, cu excepţia de-
presiunilor din intervalul 4-8 iulie au fost lipsite de treceri depresionare. Se explică deci şi prin 
această absenţă caracterul secetos al lunii iulie 1936 în regiunile estice ale continentului european.  

 

  
Fig. 36f. Configuraţia medie a câmpului baric la ni-
velul Europei în intervalul 7-12 iulie 1936 (după Bu-

letinele Meteorologice zilnice ale I.M.C.) 

Fig. 36g. Configuraţia medie a câmpului baric la ni-
velul Europei în intervalul 13-20 iulie 1936 (după 

Buletinele Meteorologice zilnice ale I.M.C.) 
 

În România, la începutul lunii iulie 1936, aspectul stărilor de vreme a fost influenţat de dor-
sala anticiclonică formată din prelungirea anticiclonilor din sud - vestul şi sud - estul Europei. Cerul 
a fost variabil în vestul şi nordul României, cu acoperiri trecătoare şi precipitaţii sub formă de aver-
se. Vântul a suflat mai mult din nord-vest, iar temperatura a scăzut puţin. 
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În intervalul 4 - 6 iulie 1936 (fig. 36e.) ţara noastră s-a aflat în sectorul nord - vestic al de-
presiunilor din Asia Mică. Timp a fost variabil cu temperaturi ceva mai coborâte. S-au produs aver-
se însoţite de manifestări electrice care au căzut mai ales în centrul, sudul şi estul ţării. 

Între 7 şi 12 iulie (fig. 36f.) timpul a fost influenţat de anticiclonului atlantic, care s-a întins 
până în regiunile noastre. Cerul variabil, mai mult senin, a permis maselor de aer maritim calde să 
se mai încălzească prin insolaţie. Averse locale au căzut în Transilvania, Moldova şi Basarabia.  

În perioada 13-20 VII 1936 (fig. 36g.) anticiclonul din Azore s-a extins peste jumătatea sudi-
că a Europei timpul devenind frumos. Temperaturile au fost ceva mai reduse la începutul perioadei, 
din cauza unei invazii de aer maritim nou, apoi au crescut datorită insolaţiei şi aerului tropical ce s-a 
revărsat treptat în regiunile noastre.  

Între 21 şi 24 VII 1936 s-a format în regiunile noastre o depresiune secundară ce s-a unit 
apoi cu cea din Asia Mică. Timpul a fost variabil. Precipitaţii au căzut la început în nord şi în Trans-
ilvania, apoi în restul ţării. Temperatura s-a aflat într-o scădere uşoară. 

De pe data de 24 şi până la sfârşitul lunii presiunea a crescut în centrul Europei, s-a refăcut 
brâul de mare presiune ce a unit anticiclonul Azoric cu cel din nordul şi nord-estul Europei (fig. 
36h.). În România timpul a fost frumos şi foarte cald. Deşi axa mare continentală a avut o poziţie 
oarecum nordică faţă de ţara noastră, gradientul mic barometric şi durata mare de strălucire a Soare-
lui au permis maselor de aer să se încălzească excesiv, aşa că în această perioadă zilnic temperaturi-
le maxime au depăşit 35oC, în sud şi est atingându-se 40oC. 

Mai în tot cursul lunii, ţara noastră s-a aflat în situaţii anticiclonice (fig. 36b. , 36c.), caracte-
rul predominant al timpului fiind secetos şi cald (fig. 36d. şi 36i.). 

Abaterile mijlocii ale temperaturii faţă de medii au fost la nivelul întregii ţări de 2,9oC, în 
Transilvania de 2,30C, iar în Moldova de 3,80C (fig. 36i.). 

 

  
Fig. 36h. Configuraţia medie a câmpului baric la 
nivelul Europei în intervalul 21-31 iulie 1936 
(după Buletinele Meteorologice zilnice ale 

I.M.C.)  

Fig. 36i. Dispunerea teritorială a izotermelor lunii iulie 
1936 la nivelul României (după Buletinul Meteorologic 

lunar al I.M.C.) 

 

În Câmpia Moldovei, la Dorohoi, temperatura medie lunară a fost de 24,0oC, media maxime-
lor diurne de 31,50C, a minimelor zilnice de 16,1oC, maxima termică lunară de 37,00C (pe 30 iulie), 
iar minima de temperatură de 11,00C s-a produs pe data de 14 iulie. La Iaşi - Internat temperatura 
medie lunară a fost de 25,0oC, media maximelor diurne de 32,70C, a minimelor zilnice de 18,3oC, 
maxima termică lunară de 39,00C (pe 30 iulie), iar minima de temperatură de 13,50C s-a produs pe 
data de 14 iulie. În apropiere, la Copou - Iaşi, temperatura medie lunară a fost de 24,9oC, media ma-
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ximelor diurne de 33,20C, a minimelor zilnice de 18,0oC, maxima termică lunară de 39,60C (pe 30 
iulie), iar minima de temperatură de 11,00C s-a produs pe data de 8 iulie. 

În toată România maximele termice lunare s-au înregistrat în zilele de 29 şi 30. În Oltenia, 
Muntenia (în 2 puncte de observaţii) şi în Basarabia (la o singură staţie meteorologică) maximele 
termice au depăşit 40oC. 

 

Dar luna iulie nu este în-
totdeauna cea mai călduroasă. În 
proporţie de 58,5% din numărul 
de cazuri pentru partea nordică a 
câmpiei şi de 61,6% pentru sudul 
ei, luna iulie este cea de maxim 
termic.  

Ea este secondată de luna 
august: 27,8% din numărul de ca-
zuri în nord şi 24,9% în sud. Un 
exemplu de lună august foarte 
călduroasă este cel din anul 1951 
(fig.36j. – sus) când în toată Câm-
pia Moldovei mediile termice au 
urcat la 21 – 220C, abaterile ter-
mice pozitive ale acestei luni în 
raport de media multianuală fiind 
de 1 – 20C (fig. 36j. – jos). 

Pe locul al III-lea în ierar-
hia lunilor călduroase se situează 
iunie cu 13,1% din numărul de 
cazuri înregistrate în nord şi 
13,5% în sud. 

Cea mai mică medie lunară 
din luna iulie a fost de 17,2oC în 
nord la Dorohoi, cu o abatere faţă 
de media multianuală de 2,4oC şi 
de 18,6oC în sud la Iaşi, cu o aba-
tere faţă de medie de 2,5oC valoa-
rea şi abaterea fiind calculate pen-
tru luna iulie 1979. Luna iulie a 
anului 1979 a fost cea mai frigu-
roasă dintre toate lunile iulie din 
intervalul 1896 - 1996, pe ansam-

blul Câmpiei Moldovei, la toate staţiile meteorologice înregistrându-se temperaturi scăzute. Interva-
lul termic în care au oscilat cea mai mare şi cea mai mică medie termică lunară a fost de 6,8oC în 
nord şi de 7,3oC în sud, unde gradul de continentalism este puţin mai accentuat. 

La Cotnari, la 289 metri altitudine, intervalul termic de variaţie a fost de 6,8oC (cea mai ma-
re medie lunară a fost de 23,9oC în 1936, iar cea mai mică de 17,1oC în 1984). 

Pentru a ilustra situaţiile sinoptice care determină ca în unii ani lunile iulie să fie mai reci 
decât de obicei, am ales ca exemple situaţiile barice din zilele de 6, 7 şi 27 iulie 1984 (fig. 36k. , 
36l. , 36m.), cazuri reprezentative pentru luna iulie 1984. De regulă, timpul răcoros şi mai umed s-a 
datorat deselor succesiuni de formaţiuni barice depresionare care au baleiat teritoriul României şi al 
Câmpiei Moldovei şi care au fost însoţite de fronturi atmosferice reci 

 

 

 
Fig. 36j Repartiţia spaţială a temperaturii aerului (după Buletinul 
Meteorologic lunar al I.M.C.- sus) şi a abaterilor acesteia în timpul 

lunii august 1951 (după Octavia Bogdan şi colab. 1999 - jos) 
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.  
Spre deosebire de luna 

ianuarie, ce prezintă variaţii ter-
mice ce depăşesc 15oC, oscilaţi-
ile termice ale lunii iulie sunt 
reduse la jumătate (aproximativ 
7oC). Aceasta se explică prin 
faptul că abaterile de la medie 
sunt efectul dinamicii atmosfe-
rice mai accentuate din luna ia-
nuarie, mai atenuată în iulie, 
când convecţia termică se gene-
ralizează, ocupând  o mare parte 
a teritoriului.  

De-a lungul perioadei de 
observaţii se pot remarca gru-
pări de ani 1894 – 1895, 1927 – 

1928, 1936 – 1939, 1957 – 
1959, 1966 – 1967, 1987 – 
1988, 1990 – 1992, 1994 – 
1995, sau ani izolaţi: 1946, 
1963, 1970, 1972, 1983 etc., 
când temperatura medie a lunii 
iulie a fost mai ridicată decât 
media (fig. 37). 

Dar în multe situaţii lu-
na iulie este mai răcoroasă de-
cât în mod obişnuit valorile 
termice lunare coborând sub cea 
lunară medie în intervalele: 
1912 – 1913, 1968 – 1969, 
1977 – 1982, 1984 – 1985, sau 
în anii:1943, 1962, 1965, 1971, 
1993.  

În proporţie de 58,5% 
pentru nordul câmpiei (Doro-
hoi) şi de 44% pentru sudul ei 
(Iaşi) luna iulie are temperatura 
mai mare decât media. 

Procentul scăzut la Iaşi 
se explică prin valoarea ridicată 
a temperaturii medii lunare care 
poate fi depăşită de la an la an 
mai greu, comparativ cu staţia 
Dorohoi unde temperatura me-
die lunară mai scăzută poate fi 
depăşită mai uşor în profil 
multianual. 

 

 
Fig. 36k. Situaţia sinoptică pe data de 6 iulie 1984, ora 0000 GMT 

(după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H.) 

 
Fig. 36l. Situaţia sinoptică pe data de 7 iulie 1984, ora 0000 GMT 

(după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H.) 

 
Fig. 36m. Situaţia sinoptică pe data de 27 iulie 1984, ora 0000GMT (după 

Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H.) 
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Faţă de luna ianuarie, variaţia mediilor lunare cu abateri pozitive şi negative din luna iulie 
sunt mai mici, dar mai mari decât cele anuale (fig. 37.). 

Tendinţele liniare de evoluţie a temperaturii aerului pe termen lung ne prezintă situaţii con-
troversate. Dacă la Botoşani temperatura aerului prezintă o abia perceptibilă tendinţă de evoluţie 
pozitivă, la Răuseni se observă cu claritate tendinţa de evoluţie pozitivă. Ar fi un semn că partea 
central – estică se află într-un uşor proces de încălzire, cel puţin pentru cea mai caldă lună din vară.  
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Iaşi

y = -0,0231x + 21,539

R2 = 0,033
17

19

21

23

25

27

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

    oC

Medii lunare Media lunară multianuală Tendinţa termică

 
 

Fig. 37. Succesiunea mediilor şi a abaterilor temperaturii aerului în luna iulie (1956 – 1996) 
 

La Dorohoi şi mai ales la Iaşi, tendinţa de evoluţie termică din această lună prezintă un vizi-
bil trend negativ. O explicaţie a acestui fapt este frecvenţa mare şi poate în creştere a advecţiilor de 
aer din sectorul scandinavo – baltic la Dorohoi şi, o amplificare a nebulozităţii sub influenţa cantită-
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ţilor din ce în ce mai mari de nuclee de condensare şi a accentuării mişcărilor convective generatoa-
re de nori, cu reducerea transparenţei atmosferei şi a valorilor termice, în special din lunile de vară, 
la Iaşi (fig. 37.) 

Mersul abaterilor mediilor glisante pe intervale de câte cinci ani decalate succesiv cu câte un 
an (fig. 38), scot mai bine în evidenţă acest fenomen. Se detaşează câteva pentade în care luna iulie 
a fost mai caldă decât în mod obişnuit (1985 – 1990; 1991 – 1995) şi altele în care a fost mai rece 
(1973 – 1977; 1978 – 1982). De asemenea, se remarcă şi grupări de ani în care media lunii iulie are 
abateri pozitive (de exemplu: 1956 – 1959) sau negative (de exemplu: 1967 – 1968). 

Potrivit evoluţiei pe termen lung a tendinţelor termice, rezultate din mersul multianual al 
mediilor glisante, la Răuseni şi Botoşani temperatura din luna iulie se află într-o creştere clară, iar la 
Dorohoi şi Iaşi într-o creştere abia perceptibilă care aduce mai mult către constatarea de staţionare, 
de echilibru termic, în jurul unei valori mijlocii. Fără îndoială este faptul că extinderea perioadei de 
studiu şi luarea în calcul a mai multor parametri termici ar desluşi şi clarifica aspectele legate de 
evoluţia temperaturii aerului în diferite locaţii ale Câmpiei Moldovei. 
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Fig. 38 Abaterea mediilor glisante ale temperaturii aerului în iulie pe intervale de 5 ani 
decalate succesiv cu câte un an (1956 – 1996) 
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Amplitudinea medie anuală ce exprimă contrastul de temperatură dintre vară şi iarnă redă 
gradul de continentalism. În Câmpia Moldovei amplitudinea medie anuală are valori cuprinse între 
23,3oC şi 24,7oC (tab. 13). Cele mai mari amplitudini medii anuale se înregistrează în jumătatea su-
dică (24,7oC la Iaşi şi Podu Iloaiei) şi în partea central estică (24,5oC la Stînca şi Răuseni), iar cele 
mai scăzute (sub 24oC) în partea de nord a subunităţii (23,3oC la Dorohoi, 23,7oC la Darabani). Se 
observă o tendinţă de atenuare a amplitudinilor termice anuale de la est spre vest odată cu creşterea 
altitudinii. Diferenţa este mai evidenţiată în sud, ajungând la 1oC între Iaşi şi Cotnari şi mai atenuată 
în nord unde ajunge doar la 0,4oC între Avrămeni şi Dorohoi. În partea central – nordică amplitudi-
nea scade de la est la vest, între Stânca şi Botoşani diferenţa fiind de 0,7oC. Deci, pe măsură ce ne 
îndreptăm spre nord, amplitudinile scad iar diferenţele est – vest se estompează treptat. Pe măsura 
creşterii altitudinii medii (spre vest şi nord) şi a latitudinii scade şi gradul de continentalism, mai ac-
centuat în partea sudică şi estică a câmpiei, acolo unde factorii dinamici îşi pun mai puternic am-
prenta, masele de aer cu caracteristici diferite introducând schimbări importante, care sub impulsul 
factorilor geografici sunt acutizate şi duse la extreme. 

Şi în cursul unei luni temperatura medie înregistrează o valoare maximă şi o valoare minimă 
diferenţa dintre acestea constituind-o amplitudinea medie lunară. De obicei în prima parte a anului, 
valoarea minimă se plasează la începutul lunii, iar cea maximă spre sfârşitul ei arătând sensul încăl-
zirii. În partea a doua a anului maxima se întâlneşte la începutul lunii, minima spre sfârşitul aceste-
ia, indicând sensul procesului de răcire. Cele mai mari amplitudini medii interlunare se produc iarna 
în luna ianuarie (peste 20oC) sub impulsul advecţiilor maselor de aer de diferite origini, iar cele mai 
mici vara în lunile iulie-august când coboară sub 15oC, acum variaţia caracteristicilor termice ale 
maselor de aer fiind mai mică. 

 
III. A3. Temperaturile medii zilnice 

 
Temperaturile medii zilnice se schimbă de la o zi la alta, aceste modificări având un caracter 

variabil, neînregistrând o creştere sau o descreştere continuă. Acest fenomen al fluctuaţiilor cvasi-
permanente este explicabil prin prisma circulaţiei maselor de aer, dinamica atmosferei introducând 
în timp scurt şi pe suprafeţe considerabile, variaţii mai mari ale gradienţilor termici şi nu numai, mai 
ales în condiţiile trecerii fronturilor atmosferice. Având o mare importanţă practică pentru toate sec-
toarele economiei şi în mod special pentru cel agricol, de construcţii, comunicaţii, turism, studiul 
evoluţiei temperaturilor medii zilnice poate fi realizat cu ajutorul histogramelor întocmite pe baza 
mediilor lunare, sau pe baza mediilor diurne obţinute prin însumarea valorilor din fiecare zi şi înre-
gistrate în perioada respectivă. În cazul histogramei se observă evoluţia temperaturilor medii zilnice 
de la o zi la alta în cadrul unui an mediu. Variaţiile sunt uniforme, de sens ascendent sau descendent 
în directă relaţie cu creşterea sau descreşterea valorică a energiei radiante în cursul unui an. Curbe 
de variaţie de asemenea factură (fig. 39. şi 40.) nu se întâlnesc în realitate niciodată.  

Fluctuaţiile termice neperiodice de la o zi la alta nu vor intersecta histogramele decât tempo-
rar, întâmplător şi în foarte puţine cazuri, asemenea curbe de distribuţie arătând doar tendinţa de 
evoluţie a fenomenului, valoarea lui, nu şi variabilitatea termică concretă şi reală de la o zi la alta. 
Curba obţinută prin însumarea şi medierea valorilor zilnice redă ceea ce pe histogramă nu se reuşeş-
te: variaţiile neperiodice ale temperaturii medii zilnice din perioada 1894 – 1943; 1945 – 1975 la 
Iaşi (fig. 41.). Mediile multianuale de pe histogramă au o distribuţie temporară reper. Mediile zilni-
ce ,,reale” înregistrează abateri pozitive însoţite de încălzire, sau abateri negative când vremea se ră-
ceşte, faţă de cele ,,normale”, abateri care pot fi mai pronunţate sau mai atenuate de la o lună la alta. 
Mediile pentadice redau cel mai fidel perioadele de răcire sau încălzire din cursul unui an. Din fig. 
41. rezultă că cele mai mari abateri de la normală se înregistrează în anotimpul de iarnă, ele fiind în 
general negative (cu mici excepţii), urmând apoi vara, în anotimpurile de tranziţie abaterile fiind 
moderate. Legat de acest aspect, salturile interdiurne ale temperaturii medii sunt mai accentuate iar-
na şi mult mai reduse în lunile de vară. 
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Din cercetările efectuate de Elena Erhan la Iaşi a rezultat că extremele diurne ale temperatu-
rii aerului au coborât până la -5,1oC în ziua de 10 ianuarie şi au urcat până la 22,3oC în 10 iulie, în-
registrând o amplitudine termică anuală de 27,4oC (tab. 17.), mai ridicată cu 2,7oC decât amplitudi-
nea anuală obţinută din valorile medii lunare. 

Se observă că în prima parte a anului (februarie – iulie) abaterile negative faţă de medie se 
plasează la începutul fiecărei luni indicând sensul creşterii generale a temperaturii, iar în a doua par-
te a anului, abaterile pozitive se regăsesc la începutul fiecărei luni, cele negative spre sfârşitul ei, 
arătând sensul descreşterii generale a valorilor de temperatură. Cele mai mari abateri negative se în-
registrează în luna ianuarie când mediile diurne coboară valoric cu până la -1,5oC faţă de media 
multianuală a acestei luni, care la Iaşi este de -3,6oC (tab. 13.). 

 
 

 
 

La tranziţia dintre luna decembrie şi ianuarie, în prima perioadă decadică se înregistrează 
abaterile pozitive cele mai mari, ce ajung la diferenţele de până la 1,7oC, diferenţe ce se stabilesc în-
tre media termică a lunii calculată din valori medii lunare şi mediile valorilor zilnice multianuale, 
reieşind o amplitudine a variaţiei lunare de 3,2oC în jurul mediei lunare. 

În cursul lunii februarie, în prima decadă, temperaturile prezintă abateri negative mari ur-
mând ca din a doua treime a celei de a doua decade, temperaturile să se ridice deasupra mediei luna-
re. 

În luna martie, răcirile domină primele două decade, dar în ultima decadă postechinocţială 
procesul de încălzire devine cel definitoriu. Acelaşi fenomen, asemănător cu cel din a treia decadă a 
lunii martie, caracterizează întreaga lună aprilie. În prima jumătate a lunii temperaturile sunt sub 
media lunară, în cea de a doua jumătate peste ea. Lunile martie şi mai ales aprilie prezintă cele mai 
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semnificative creşteri de temperatură pe ansamblu şi cele mai constante, având în vedere că valorile 
medii zilnice ,,reale” oscilează cel mai puţin în jurul curbei de variaţie a mediilor zilnice ,,normale”. 

 

Tab. 17. Mediile zilnice ale temperaturii aerului în perioadele 1894 – 1943; 
1945 – 1975 la Iaşi (după Elena Erhan) 

 I F M A M I I A S O N D 
1 -1,9 -4,0 -0,1 6,8 13,6 18,1 19,8 21,1 18,3 13,6 7,2 1,4 
2 -2,6 -3,1 -0,2 6,8 13,8 18,3 19,9 21,3 18,1 13,5 7,5 0,7 
3 -2,3 -3,1 0,1 7,0 13,8 18,3 20,0 21,3 18,2 13,3 7,7 -0,4 
4 -2,1 -2,9 0,4 7,4 13,6 18,0 20,6 21,1 18,6 12,9 8,2 0,0 
5 -2,9 -2,4 0,4 7,6 14,8 18,1 20,9 21,2 18,4 12,4 7,7 0,2 
6 -3,1 -2,4 0,4 7,9 15,0 18,0 20,5 21,3 18,5 12,1 7,2 0,9 
7 -3,1 -2,6 0,4 8,8 15,2 18,0 21,1 21,3 18,0 11,7 6,4 0,6 
8 -3,4 -3,0 0,5 8,8 15,3 18,4 20,7 21,4 16,9 11,8 5,5 -0,2 
9 -3,9 -2,8 1,0 8,2 15,1 18,9 20,8 21,6 16,7 11,6 6,1 0,0 
10 -5,1 -3,4 1,0 8,3 15,0 19,2 20,2 21,4 16,7 11,2 6,3 -0,3 
11 -5,0 -3,0 0,7 9,1 15,9 19,5 20,7 21,1 18,9 11,3 6,3 -0,6 
12 -4,4 -2,0 1,3 9,3 15,3 18,9 21,4 20,8 17,0 11,2 6,1 -0,3 
13 -4,2 -1,4 1,8 9,2 15,8 18,8 21,3 21,0 16,2 10,9 9,7 -1,0 
14 -4,0 -1,5 1,8 10,0 15,9 18,9 21,5 20,7 15,7 10,9 4,9 -0,6 
15 -3,6 -1,1 1,8 10,1 16,6 19,0 22,1 21,0 15,8 10,4 4,7 -0,5 
16 -3,9 -1,8 2,0 10,4 16,4 18,5 22,3 20,7 16,1 10,0 4,7 -1,1 
17 -3,7 -1,8 1,9 10,5 16,7 19,2 21,9 20,3 15,7 9,9 4,4 -1,5 
18 -3,6 -1,4 2,4 11,3 16,8 19,5 21,7 20,4 15,3 9,9 3,4 -1,8 
19 -3,9 -1,6 2,9 11,1 17,2 20,3 21,3 20,5 14,9 9,5 3,7 -1,8 
20 -4,8 -1,6 2,8 11,1 17,1 20,0 21,2 20,2 14,6 9,0 3,2 -2,3 
21 -4.6 -1,7 3,4 11,4 16,3 20,1 21,4 20,4 14,6 9,0 2,1 -2,0 
22 -4,2 -2,0 4,0 11,8 16,3 20,0 21,4 20,0 14,6 8,9 1,7 -2,2 
23 -4,2 -1,8 4,5 11,5 16,1 20,3 21,6 20,0 14,4 9,3 1,9 -2,2 
24 -4,3 -1,6 4,3 11,8 16,8 20,5 21,5 20,2 14,2 8,6 2,3 -1,6 
25 -4,2 -0,8 4,5 12,1 16,5 20,7 21,0 20,2 13,7 8,8 2,4 -1,7 
26 -4,6 -1,1 4,9 11,7 16,9 20,6 21,0 20,2 13,8 8,8 1,9 -1,5 
27 -4,7 -0,8 5,6 12,3 17,4 20,7 21,1 19,5 13,4 8,6 1,8 -2,1 
28 -4,9 -0,8 5,8 12,9 17,4 20,5 21,5 19,0 13,3 8,4 1,5 -2,6 
29 -4,5 0,0* 6,1 13,3 17,4 20,1 21,5 19,0 13,1 8,5 1,3 -2,0 
30 -3,9 - 6,6 13,8 17,5 20,2 21,7 19,0 13,6 7,8 1,0 -3,0 
31 -3,9 - 7,1 -- 17,6 - 21,4 18,6 - 7,4 - -1,7 

* din anii bisecţi 

În mai şi iunie, primele decade au temperaturi mai coborâte decât media lunară, dar pe an-
samblu, se continuă procesul de încălzire, cu valori de temperatură medii zilnice însumate mai ridi-
cate decât cele de pe histogramă. 

În iulie, curba de distribuţie a temperaturilor înregistrează o inflexiune care racordează două 
sectoare, unul cu temperaturi ascendente şi altul cu temperaturi descendente. Răcirile alternează cu 
încălzirile, ultimele predominând temporal şi valoric. Este luna din vară în care se ating maximele 
zilnice anuale. 

În august, temperaturile scad în continuare, prima jumătate a lunii fiind mai caldă decât me-
dia. Valorile temperaturilor medii zilnice reale coboară la început mai puţin, apoi mai mult. Acelaşi 
proces se continuă şi în septembrie unde frecvente încălziri alternează cu răciri, acestea din urmă 
dominând pe ansamblu. 

Luna septembrie, este cea în care se manifestă din plin inerţia termică la ieşirea din vara ca-
lendaristică şi are până în preajma echinocţiului temperaturi medii zilnice însumate mai mari decât 
cea considerată normală, apoi sub aceasta. 

În octombrie, ca şi în aprilie, variaţiile termice sunt foarte apropiate de cele de pe histogra-
mă. În noiembrie, aproape în întregime şi, în prima jumătate a lunii decembrie se manifestă încălziri 
ce prelungesc toamnele spre iarnă. Dacă în martie - aprilie se produc cele mai mari creşteri de tem-
peratură şi cele mai constante, legate de mediile zilnice însumate, reale, în octombrie - noiembrie se 
înregistrează cele mai mari scăderi de temperatură, mai constante în octombrie, mai fluctuante în 
noiembrie. Lunile de toamnă au în general a doua jumătate cu temperaturi sub normală, cele de pri-
măvară invers. 

Din a doua decadă a lunii decembrie răcirile sunt evidente, continuând şi în ianuarie când se 
atinge minimul termic zilnic anual. 
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III. A3.1. Frecvenţa temperaturilor zilnice 
 
Statistica completă a repartiţiei în timp de un an a temperaturii aerului ne este pe deplin re-

levată de analiza numărului de zile cu temperaturi cuprinse între anumite limite. 
 

Tab. 18. Frecvenţa (%) zilelor cu temperaturi medii cuprinse între anumite praguri 
la Dorohoi (1971 – 1998) 

zile cu temperaturi între I F M A M I I A S O N D 
-24,9 ÷ -20,0 0,4 - - - - - - - - - - 0,5 
-19,9 ÷ -15,0 2,2 1,3 - - - - - - - - - 1,4 
-14,9 ÷ -10,0 11 8,2 0,7 - - - - - - - 1,3 4,8 
-9,9 ÷ -5,0 20,2 18,6 6,7 - - - - - - - 4,6 15,2 
-4,9 ÷  0,0 31,2 34,3 24,1 0,2 - - - - - 3,9 22,3 36,1 
0,1 ÷ 5,0 28,1 28,4 38,0 18,2 0,2 - - - 0,5 14,4 37,6 32,9 
5,1 ÷ 10,0 6,6 8,1 23,5 41,7 10,1 0,7 - - 9,0 37,9 28,9 7,9 
10,1 ÷ 15,0 0,3 1,1 6,8 33,8 40,3 17,3 8,5 9,8 39,5 36,2 5,0 1,2 
15,1 ÷ 20,0 - - 0,2 6,1 41,2 53,0 50,0 53,2 42,0 7,3 0,2 - 
20,1 ÷ 25,0 - - - - 7,8 28,3 38,7 34,2 9,0 0,3 - - 
25,1 ÷ 30,0 - - - - 0,2 0,7 2,8 2,8 - - - - 
30,1 ÷ 35,0 - - - - - - - - - - - - 

 

Tab. 19. Frecvenţa (%) zilelor cu temperaturi medii cuprinse între anumite praguri 
la Botoşani (1971 – 1998) 

zile cu temperaturi între I F M A M I I A S O N D 
-24,9 ÷ -20,0 0,3 0,1 - - - - - - - - - 0,3 
-19,9 ÷ -15,0 2,2 1,1 - - - - - - - - 0,2 0,3 
-14,9 ÷ -10,0 10,3 6,8 0,6 - - - - - - - 1,0 1,3 
-9,9 ÷ -5,0 20,4 16,2 5,3 - - - - - - - 4,9 3,0 
-4,9 ÷  0,0 31,3 31,6 20,2 0,1 - - - - 0,4 2,4 22,0 14,5 
0,1 ÷ 5,0 28,3 33,1 38,7 16,5 0,1 - - - 0,7 13,2 37,9 34,7 
5,1 ÷ 10,0 7,0 9,7 26,8 40,0 7,5 0,2 - - 8,8 39,1 28,2 34,7 
10,1 ÷ 15,0 0,1 1,3 7,8 35,2 38,0 12,6 4,3 8,9 43,1 37,3 5,4 10,1 
15,1 ÷ 20,0 - - 0,6 8,1 44,5 51,5 45,6 52,1 40,7 7,4 0,5 - 
20,1 ÷ 25,0 - - - - 9,6 33,8 45,7 36,4 6,2 0,6 - - 
25,1 ÷ 30,0 - - - - 0,3 1,8 4,4 2,6 0,1 - - - 
30,1 ÷ 35,0 - - - - - - - - - - - - 

 

Sintetice, dar în acelaşi timp şi detaliate, cele două statistici valorice (tab. 18., 19.) ne arată 
că la Dorohoi şi Botoşani în intervalul 1971 – 1998, temperaturile medii zilnice au oscilat între –
24,90C şi 300C. ,,Concavităţile” descrise de dispunerea temperaturilor medii zilnice pe diferite pali-
ere valorice, sunt sugestive în redarea mersului anual al temperaturii. Lunile iulie şi august mar-
chează maximul adâncirii ,,concavităţilor” rezultate din ,,peisajul” valoric redat de temperaturile 
medii zilnice, în această perioadă a anului toate zilele din intervalul analizat având o temperatură ce 
în medie depăşeşte 100C, dar care se încadrează sub 30,10C. În decembrie, ianuarie şi februarie, zi-
lele au în medie temperaturi cuprinse între -24,90C şi 150C. Observăm că în lunile de vară, amplitu-
dinea termică rezultată din variaţiile interdiurne, este de cel mult 20,10C, în timp ce în lunile de iar-
nă se ajunge la diferenţe interdiurne de până la 39,90C. Explicaţia „aglomerării” şi „comprimării” 
temperaturilor medii zilnice pe un număr de intervale valorice din ce în ce mai mic de la iarnă spre 
vară, rezidă în faptul că în anotimpul rece se produc dese schimbări în dinamica parametrilor atmos-
ferici, vara situaţiile frecvente de regim baric anticiclonic făcând posibilă o stabilizare a valorilor 
mari de temperatură pe intervale mai puţine. De la vară spre iarnă numărul zilelor cu valori mai mici 
de temperatură creşte, situaţia petrecându-se invers dinspre anotimpul cel mai rece spre cel mai 
cald. 

Analizând mai detaliat, decât pentru Dorohoi şi Botoşani (când zilele cu temperaturi medii 
au fost grupate pe intervale valorice de câte 50C), zilele cu temperaturi medii cuprinse între anumite 
praguri la Darabani şi Iaşi (dar de această dată pe intervale valorice de câte 20C), vom avea o situa-
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ţie şi mai apropiată de realitate cu privire la evoluţia mediilor zilnice ale temperaturii în decurs de 
un an (tab. 20, 21). 

 

Tab. 20. Frecvenţa (%) temperaturilor medii zilnice (număr cazuri) la Darabani (1987 – 1998) 
Temperatura 
de la    până la 

I F M A M I I A S O N D 

-21,9  ÷  -20,0 0,35 - - - - - - - - - - - 
-19,9  ÷  -18,0 1,07 - - - - - - - - - - 0,7 
-17,9  ÷  -16,0 0,71 - - - - - - - - - - 0,7 
-15,9  ÷  -14,0 3,94 1,18 0,4 - - - - - - - - 1,4 
-13,9  ÷  -12,0 3,94 1,57 0,7 - - - - - - - 0,7 1,1 
-11,9  ÷  -10,0 8,60 3,54 2,5 - - - - - - - 1,9 2,9 
-9,9  ÷  -8,0 7,88 3,14 2,2 - - - - - - - 4,1 3,6 
-7,9  ÷  -6,0 9,67 5,90 4,7 - - - - - - - 5,2 4,7 
-5,9  ÷  -4,0 9,31 11,81 2,9 - - - - - - - 9,6 7,9 
-3,9  ÷  -2,0 8,96 9,44 9,3 - - - - - - - 11,1 9,7 
-1,9  ÷  0,0 11,46 19,68 15,8 0,7 - - - - - 3,6 10,4 12,9 
0,1  ÷  2,0 13,26 15,35 11,1 5,9 - - - - - 3,6 10,0 17,9 
2,1  ÷  4,0 11,46 13,0 15,8 12,6 0,4 - - - - 6,5 10,7 19,7 
4,1  ÷  6,0 5,37 8,66 12,2 8,9 1,1 - - - 0,7 11,1 11,9 9,0 
6,1  ÷  8,0 2,86 3,63 10,8 16,3 1,8 - - - 3,0 11,8 10,0 3,6 
8,1  ÷  10,0 1,07 1,18 5,4 14,8 3,2 0,4 - - 13,3 22,2 7,8 3,6 
10,1  ÷  12,0 - 1,57 2,9 16,7 13,6 3,3 0,7 1,8 17,4 23,3 5,6 0,7 
12,1  ÷  14,0 - - 3,2 14,1 15,1 7,8 5,4 5,4 25,2 9,3 1,1 - 
14,1  ÷  16,0 - - 0,4 6,7 19,0 16,3 11,5 14,3 21,1 4,7 - - 
16,1  ÷  18,0 - - - 3,3 23,7 23,0 19,0 23,3 10,7 2,5 - - 
18,1  ÷  20,0 - - - - 15,8 20,0 20,8 23,7 7,0 1,1 - - 
20,1  ÷  22,0 - - - - 5,0 15,9 19,4 18,3 0,7 0,4 - - 
22,1  ÷  24,0 - - - - 0,7 10,4 14,3 9,0 0,7 - - - 
24,1  ÷  26,0 - - - - 0,7 2,2 6,5 3,2 - - - - 
26,1  ÷  28,0 - - - - - 0,7 2,5 1,1 - - - - 
28,1  ÷  30,0 - - - - - - - - - - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pozitive 34,05 43,70 61,6 99,3 100 100 100 100 100 96,4 57,0 54,5 
Negative 65,95 56,30 38,4 0,7 - - - - - 3,6 43,0 45,5 

 

Tab. 21. Frecvenţa temperaturilor medii zilnice (%) la Iaşi (1990 – 1998) 
Temperatura 
de la    până la 

I F M A M I I A S O N D 

-25,9  ÷  -24,0 - - - - - - - - - - - 0,4 
-23,9  ÷  -22,0 - - - - - - - - - - - - 
-21,9  ÷  -20,0 - - - - - - - - - - - - 
-19,9  ÷  -18,0 0,4 - - - - - - - - - - - 
-17,9  ÷  -16,0 1,4 0,4 - - - - - - - - - 1,1 
-15,9  ÷  -14,0 2,5 0,8 - - - - - - - - 0,4 1,8 
-13,9  ÷  -12,0 6,5 2,4 0,4 - - - - - - - 0,7 1,4 
-11,9  ÷  -10,0 7,5 1,6 1,1 - - - - - - - 0,4 3,6 
-9,9  ÷  -8,0 11,1 3,1 2,5 - - - - - - - 2,2 2,9 
-7,9  ÷  -6,0 10,8 3,9 3,2 - - - - - - - 3,3 5,7 
-5,9  ÷  -4,0 9,7 6,3 3,2 - - - - - - - 6,7 8,6 
-3,9  ÷  -2,0 11,5 10,2 6,8 - - - - - - 0,4 10,0 12,9 
-1,9  ÷  0,0 17,9 16,1 10,4 0,4 - - - - - 1,1 11,1 15,4 
0,1  ÷  2,0 12,5 17,3 14,7 1,5 - - - - - 3,6 8,5 21,9 
2,1  ÷  4,0 5,4 13,8 10,8 5,9 - - - - - 2,9 14,1 13,6 
4,1  ÷  6,0 1,4 10,6 15,1 12,2 - - - - - 9,0 8,5 6,5 
6,1  ÷  8,0 0,7 7,1 12,2 11,5 1,4 - - - 0,7 10,4 9,3 1,4 
8,1  ÷  10,0 0,4 3,5 10,4 14,4 2,5 - - - 5,2 18,6 12,2 1,8 
10,1  ÷  12,0 - 2,0 5,4 15,2 7,9 0,4 - 0,4 13,3 22,6 10,0 1,1 
12,1  ÷  14,0 - 0,8 3,2 15,9 15,1 4,4 0,4 1,8 18,9 18,3 2,2 - 
14,1  ÷  16,0 - - 0,7 14,1 15,1 8,1 4,3 5,7 23,0 7,5 0,4 - 
16,1  ÷  18,0 - - - 7,0 23,7 15,2 9,0 14,7 19,6 2,9 - - 
18,1  ÷  20,0 - - - 1,5 17,9 23,0 23,7 22,2 13,3 1,8 - - 
20,1  ÷  22,0 - - - 0,4 13,3 22,2 20,8 25,4 4,4 1,1 - - 
22,1  ÷  24,0 - - - - 2,5 17,4 20,4 18,6 1,5 - - - 
24,1  ÷  26,0 - - - - 0,4 8,1 13,3 8,2 - - - - 
26,1  ÷  28,0 - - - - 0,4 1,1 6,8 2,5 - - - - 
28,1  ÷  30,0 - - - - - - 1,4 0,4 - - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pozitive 38,0 55,1 72,4 99,6 100 100 100 100 100 98,6 65,2 46,2 
Negative 62,0 44,9 27,6 0,4 - - - - - 1,4 34,8 53,8 

 

,,Concavităţile” valorilor termice medii diurne ale căror puncte de maximă adâncime mar-
chează şi numărul de zile cu valorile cele mai ridicate de temperatură, se păstrează asemănătoare cu 
cele de la Dorohoi şi Botoşani, dar mult mai marcante şi mai bine scoase în evidenţă. Între Iaşi şi 
Darabani apar câteva diferenţe, mici la prima vedere, dar care pun în evidenţă diferenţele 
latitudinale şi altitudinale dintre cele două staţii. La Iaşi în intervalul valoric 28,1 – 30,00C se înca-
drează câteva zile din luna cea mai călduroasă a anului şi un caz din luna care îi succede, pe când la 
Darabani zile cu astfel de temperaturi nu au fost înregistrate în perioada menţionată. În lunile de iar-
nă la Iaşi, cu excepţia unui caz singular din decembrie când temperatura medie zilnică a coborât la 
nivelul intervalului - 24,0 ÷ - 25,90C, temperaturile medii zilnice, ating în luna cea mai rece a anu-
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lui, intervalul - 18,0 ÷ - 19,90C, iar la Darabani coboară şi sub valorile amintite. Între luna cea mai 
rece şi cea mai caldă a anului, temperaturile medii zilnice se înscriu de la lună la lună pe coordonate 
valorice ascendente în prima parte a anului şi descendente în cea de-a doua parte. „Împrăştierea” va-
lorilor temperaturilor medii zilnice pe un ecart foarte larg în lunile de iarnă şi dispunerea lor mai 
compactă pe un ecart mai restrâns vara, este un efect clar al dinamicii atmosferice active în sezonul 
rece, anotimpul cald având o dinamică mai atenuată, masele de aer cu caracteristicile lor termo – 
pluvio – barice introducând variaţii semnificative la trecerea fronturilor atmosferice, lucru mai vizi-
bil iarna, mai estompat vara. Altitudinea şi latitudinea fac diferenţa între nordul câmpiei, ceva mai 
rece şi sudul câmpiei, puţin mai cald. 

 
III. A4. Datele medii de trecere a temperaturii aerului prin anumite praguri va-

lorice şi sumele anuale ale temperaturilor medii zilnice 
 

În evoluţia ascendentă de la iarnă la vară şi descendentă de la vară la iarnă, temperatura me-
die zilnică trece prin anumite valori caracteristice, cu caracter de praguri termice precum: 0oC, 5oC, 
10oC etc. Pentru stabilirea datelor medii multianuale de trecere a temperaturilor prin aceste praguri 
şi aflarea intervalelor corespunzătoare cu suma temperaturilor acumulate şi care prezintă o mare im-
portanţă practică pentru multe sectoare economice (agricultură, transporturi, construcţii, gospodări-
rea apelor etc.) am utilizat histogramele temperaturilor medii zilnice înregistrate la staţiile din Câm-
pia Moldovei, din care prin calcul am ajuns la valorile incluse în tab. 22. 

Din analiza datelor, se poate evidenţia că, primăvara trecerea temperaturii prin pragurile de 
0oC, 5oC, 10oC începe mai devreme în sud, apoi din ce în ce mai târziu în nord, în sensul în care se 
face încălzirea determinată de advecţiile aerului cald din sector sudic. Toamna trecerea temperaturii 
prin pragurile de 10oC, 5oC, 0oC se produce mai devreme în nord, mai târziu în sud, aceasta indi-
când o răcire mai timpurie în sectorul nordic, mai târzie în cel sudic, determinată de advecţiile de 
aer rece din nord, nord-est şi est. 

 

Tab. 22. Începutul, sfârşitul şi durata medie în zile, a intervalelor cu temperaturi medii zilnice  
≥ 0oC, 5oC, 10oC, 15oC, 18oC, 20oC. Suma temperaturilor din intervalele respective (1896 – 1996) 

0oC 5oC 10oC 15oC 18oC 20oC  
 
 
 
Staţia În

ce
pu

t 

Sf
âr
şi
t 

D
ur
at
a 

Su
m
a 

În
ce
pu

t 

Sf
âr
şi
t 

D
ur
at
a 

Su
m
a 

În
ce
pu

t 

Sf
âr
şi
t 

D
ur
at
a 

Su
m
a 

În
ce
pu

t 

Sf
âr
şi
t 

D
ur
at
a 

Su
m
a 

În
ce
pu

t 

Sf
âr
şi
t 

D
ur
at
a 

Su
m
a 

În
ce
pu

t 

Sf
âr
şi
t 

D
ur
at
a 

Su
m
a 

Darabani 

6.
03

 

31
.1
1 

27
0 

31
56

 

1.
04

 

3.
11

 

21
6 

30
54

,5
 

25
.0
4 

9.
10

 

16
7 

26
63

,1
 

22
.0
5 

10
.1
1 

11
1 

18
87

,9
 

28
.0
6 

18
.0
8 

61
 

94
4,
1 

- - - - 

Dorohoi 

2.
03

 

5.
12

 

27
8 

32
75

,4
 

29
.0
3 

6.
11

 

22
2 

31
53

,8
 

22
.0
4 

10
.1
0 

17
1 

27
55

,5
 

18
.0
5 

12
.0
9 

11
7 

20
70

,3
 

15
.0
6 

21
.0
8 

67
 

12
55

,9
 

- - - - 

Avrămeni 

4.
03

 

3.
12

 

27
3 

32
84

,6
 

11
.0
5 

3.
11

 

21
6 

31
51

,4
 

24
.4
 

9.
10

 

16
8 

27
60

,2
 

17
.0
5 

11
.0
9 

11
7 

20
93

,9
 

14
.0
6 

21
.0
8 

68
 

12
84

,8
 

- - - - 

Botoşani 

28
.0
2 

7.
12

 

28
3 

33
79

,6
 

30
.0
3 

6.
11

 

22
0 

32
36

,1
 

24
.0
4 

12
.1
0 

17
1 

29
17

,4
 

15
.0
5 

15
.0
9 

12
3 

22
43

 

13
.0
6 

25
.0
8 

73
 

14
20

,9
 

14
.0
7 

20
.0
7 

7 12
0,
6 

Răuseni 

1.
03

 

8.
12

 

28
2 

34
61

 

28
.0
3 

7.
11

 

22
4 

33
28

,7
 

20
.0
4 

12
.1
0 

17
5 

29
49

,1
 

13
.0
5 

16
.0
9 

12
6 

23
35

,4
 

7.
04

 

27
.0
8 

81
 

16
02

,1
 

6.
07

 

5.
08

 

30
 

61
1 

Cotnari 

27
.0
2 

8.
11

 

28
4 

34
69

 

27
.0
3 

9.
11

 

22
7 

33
62

 

19
.0
4 

15
.1
0 

17
9 

29
59

,6
 

17
.0
5 

18
.0
9 

12
4 

22
74

,7
 

13
.0
6 

5.
09

 

84
 

16
30

,7
 

11
.0
7 

8.
08

 

28
 

56
3,
2 

Iaşi 

25
.0
2 

10
.1
2 

28
9 

36
77

,8
 

24
.0
3 

10
.1
1 

23
1 

35
35

,6
 

15
.0
4 

16
.1
0 

18
4 

31
66

,9
 

14
.0
5 

17
.0
9 

12
6 

24
15

,9
 

11
.0
6 

29
.0
8 

79
 

16
14

,3
 

2.
07

 

19
.0
8 

48
 

99
9,
5 

 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 90 

Prima zi cu temperatura medie ≥ 0oC se produce,. în medie, pe 25 februarie în sudul câmpiei 
(fig. 42.), iar pe măsură ce înaintăm spre nord, media zilnică ≥ 0oC se înregistrează din ce în ce mai 
târziu (întâi martie în partea centrală); în nordul extrem acest fenomen de trecere de la temperaturi 
negative la temperaturi pozitive se semnalează după 6 martie. În Podişul Sucevei astfel de tempera-
turi pot să apară cu mult mai târziu, mergând până la 1 aprilie. Acest prag termic odată depăşit, des-
chide calea declanşării lucrărilor agricole ce premerg campaniei de primăvară. 

 

  
 

Prima zi cu temperatura medie ≥ 5oC se produce cu acelaşi decalaj în timp între sud şi nord 
(fig. 43.). În partea sudică, zile cu temperaturi egale sau mai mari cu 50C apar în medie după 24 
martie, iar în nord după aproximativ o decadă (1 aprilie). Pentru multe plante, trecerea temperaturi-
lor peste 5oC înseamnă începutul sau reînceperea ciclului biologic. 

 

Prima zi cu temperatura medie ≥ 10oC 
se produce în medie începând cu 15 aprilie în 
sudul extrem (fig. 44.) şi cu 25 aprilie în nor-
dul extrem. Odată cu apropierea de anotimpul 
de vară trecerea temperaturilor prin pragurile 
de 10oC, 15oC, 20oC se produce la intervale 
de timp din ce în ce mai mici (tab. 22.). Dacă 
pragurile de 0oC şi de 5oC sunt despărţite în 
timp de un interval mediu de 27 zile, praguri-
le de 5oC şi de 10oC se găsesc despărţite de un 
interval de 22 de zile acesta semnalând un pu-
ternic mers ascendent al temperaturii ce cu-
prinde treptat toată câmpia, însă fără a atenua 
decât cu puţin diferenţele dintre nord şi sud. 

Dacă izocronele trecerii temperaturii 
medii zilnice mai mari sau egale cu 0oC au un 
traseu cu tendinţă generală nord-vest – sud-est 
(la ieşirea lor de pe suprafaţa Podişului 
Sucevei ele sunt împinse puternic spre sud – 

vest de influenţele anticiclonilor continentali reci din nordul şi nord – estul continentului care au în-
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că o mare putere la ieşirea din iarnă), izocronele trecerii temperaturii medii zilnice peste 5oC prezin-
tă o tendinţă de arcuire spre nord mai ales în sectorul estic al câmpiei, mai plat, mai jos, unde pe cu-
loarele fluviale ale Prutului şi Jijiei masele de aer mai calde din sud, pătrund cu frecvenţă mai mare. 
Izocronele trecerii temperaturii medii zilnice prin pragul de 10oC accentuează acest fenomen, con-
cavităţile îndreptate spre sud şi deplasate puţin mai spre est indicând o încălzire mai accentuată pe 
platourile interfluviale eliberate de zăpadă şi culoarele fluviale centrale (ce asigură scurgerea unor 
cantităţi mici de apă), în timp ce în lungul Prutului (ce are acum un debit sporit, cu temperaturi ale 
masei de apă cu valori reduse) ele se îndreaptă spre sud indicând o încălzire mai târzie. 

Trecând prin pragurile termice de 15oC în jurul datei medii de 17 mai, de 18oC pe 15 iunie, 
după ce ating punctul maxim de încălzire din iulie, temperaturile medii zilnice încep să scadă. În 
partea centrală şi de sud media temperaturilor zilnice urcă la peste 20oC începând cu datele de 14, 
respectiv 2 ale lunii iulie, în nord temperaturi medii zilnice cu astfel de valori nesemnalându-se gru-
pat, ci pe intervale sau ca entităţi disparate. În descreştere, valorile de temperatură trec din nou prin 
pragurile de 10oC, 5oC, 0oC care se produc decalate în timp, asemănător cu situaţiile din primăvară. 
Temperaturile medii zilnice ajung să coboare sub 10oC mai întâi în nord (9 octombrie) apoi în sud 
(16 octombrie), coborând sub pragul de 5oC după 3 noiembrie în nord şi 10 decembrie în sud. Între 
nord şi sud se păstrează un decalaj relativ constant, de 7 zile, între momentele trecerii sub aceste 
temperaturi, cu excepţia celei de 0oC, care se produce cu aproximativ două săptămâni mai devreme 
şi reprezintă o realitate în manifestare, în nord, comparativ cu ariile sudice. Aceasta atestă o venire a 
iernii cu fenomenele ce o însoţesc mai de timpuriu în sectorul nordic, sudul mai fiind ocolit încă 
aproximativ două săptămâni de anotimpul ce începe să cuprindă câmpia în nord. 

La scăderea temperaturilor se observă acelaşi fenomen de apropiere în timp a pragurilor de 
10oC şi de 5oC despărţite printr-un interval mediu de 24 de zile şi o distanţare temporală a pragurilor 
de 5oC şi 0oC ce cuprinde un interval de 29 zile. Acest aspect indică scăderea mai puternică a tem-
peraturii între lunile octombrie şi noiembrie, ce se atenuează apoi între noiembrie şi decembrie. Este 
un semnal al grăbirii lucrărilor agricole de toamnă ce pot fi îngreunate de capriciile manifestărilor 
termice care se produc în timp scurt şi care prezintă valori ridicate. 

Durata intervalului cu temperaturi medii zilnice ≥ 0oC. Cel mai lung interval cu temperaturi 
medii zilnice mai mari sau egale cu 0oC se produce în sudul regiunii (289 zile la Iaşi) unde toamnele 
sunt mai lungi şi iarna vine mai târziu, iernile mai scurte iar primăverile mai timpurii. 
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În nord, la Darabani, acest interval este de numai 270 zile, sezonul rece, cu temperaturi me-
dii zilnice negative fiind cel mai întins, sub efectul unor influenţe ceva mai puternice din sectorul 
scandinavo-baltic, ce afectează nu numai Podişul Sucevei ci şi extremitatea nordică a subunităţii 
studiate (fig. 45, 47 – 49). 

Durata intervalului cu temperaturi medii zilnice ≥ 5oC este în medie de 223 de zile (231 în 
sud la Iaşi şi 216 în nord la Darabani). Pe măsura încălzirii vremii intervalele de timp cu temperaturi 
din ce în ce mai mari se reduc, păstrând ca nucleu termic ridicat luna iulie (fig. 46, 47 – 49). 

 

 
Fig. 47. Începutul, sfârşitul şi durata medie a intervalelor cu temperaturi medii zilnice cuprinse între anumite 

praguri la Dorohoi în perioada 1896 – 1996 
 

 
Fig. 48. Începutul, sfârşitul şi durata medie a intervalelor cu temperaturi medii zilnice cuprinse între anumite 

praguri la Botoşani în perioada 1896 – 1996 
 

 

Fig. 49. Începutul, sfârşitul şi durata medie a intervalelor cu temperaturi medii zilnice cuprinse între anumite 
praguri la Iaşi în perioada 1896 – 1996 
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Nordul are mai puţine zile calde decât sudul. Odată cu încălzirea, decalajul termic           

nord – sud se reduce, el fiind de 19 zile în cazul temperaturilor egale sau mai mari ca 0oC, de 15 zile 
în situaţia temperaturilor egale sau mai mari de 5oC, mai redus, de 10 zile, în condiţiile unor tempe-
raturi medii zilnice egale sau mai mari cu 10oC. 

Durata intervalului cu temperaturi medii zilnice ≥ 10oC este sub 170 zile în partea nordică a 
Câmpiei Moldovei şi de peste 180 zile în sudul ei (fig. 50, 47 – 49). 

Analizând şi trecerea temperaturii aerului prin valori superioare celor de 10oC, durata inter-
valelor respective se reduce mai mult. fiind de 121 de zile când temperaturile sunt peste 15oC, de 73 
de zile când sunt peste 18oC, iar în cazul pragului de peste 20oC, zile cu astfel de temperaturi lipsesc 
în nord, sunt semnalate din partea central nordică (7 la Botoşani) şi numără 48 de cazuri la Iaşi. 

Favorabile pentru plantele termofile şi coacerea cerealelor, astfel de temperaturi ridicate in-
fluenţează uneori negativ culturile, în condiţii de umiditate atmosferică şi pedologică deficitară acu-
tizând secetele şi prelungindu-le. În astfel de regiuni se impune utilizarea irigaţiilor pentru a se eli-
mina riscul producerii secetelor. 
 

 
 

Suma temperaturilor medii zilnice ≥ 0oC. În intervalul de aproximativ 280 zile când tempe-
ratura medie zilnică este pozitivă (din primăvară până în toamnă) se realizează cea mai mare sumă 
de temperatură: în valori de peste 3600oC în sudul Câmpiei Moldovei şi de sub 3200oC în nordul ei 
(fig. 51). 

Suma temperaturilor medii zilnice ≥ 5oC, dintre sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie 
şi începutul lunii noiembrie, variază între mai puţin de 3100oC în nordul câmpiei şi peste 3500oC în 
sud sudul acesteia (fig. 52.). 

Suma temperaturilor medii zilnice ≥ 10oC variază pe acelaşi ecart termic valoric de peste 
400oC ca şi în cazul celorlalţi parametri omonimi, fiind de sub 2700oC în nord şi de peste 3100oC în 
sudul subunităţii geografice studiate (fig. 53.). 
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De remarcat, marea asemănare între traseul izotermelor diferitelor categorii de sume care 
semnalează stabila dispunere latitudinală a potenţialului termic de care dispune Câmpia Moldovei. 
În toate cazurile analizate nordul se află într-un decalaj termic de peste 400oC faţă de sud, ceea ce 
nu este puţin. Această regiune are ca principală ramură economică agricultura. Pe lângă necesităţile 
de lumină, de apă etc. şi cele termice sunt esenţiale pentru viaţa plantelor. Germinarea, încolţirea, 
răsărirea, înmugurirea, formarea paiului, înflorirea, coacerea în lapte şi maturizarea deplină sunt fa-
ze fenologice ce depind direct de fluctuaţiile valorilor de temperatură şi de suma temperaturilor utile 
ce sunt folosite de plante. 

Majoritatea fazelor fenologice amintite sunt favorizate de temperaturi care nu intră în con-
tradicţie cu evoluţia normală a plantelor. Grâul, orzul, secara, porumbul, floarea-soarelui, apoi sfe-
cla de zahăr, cartoful, plantele furajere etc., întrunesc condiţii bune de creştere şi dezvoltare, diferi-
tele praguri de temperatură peste care se declanşează procesele fiziologice, nepunând probleme în 
dezvoltarea plantelor, sumele de temperatură fiind consistente. 

 
III. A5. Temperaturile orare 

 
Asemănător regimului termic mediu anual şi variaţia medie diurnă a temperaturii aerului are 

un caracter periodic şi regulat, direct legată de fluctuaţia factorilor radiativi, dinamici, fizico – geo-
grafici. Sub influenţa radiaţiei solare, a caracteristicilor suprafeţei active în raport cu care se produ-
ce încălzirea aerului de deasupra şi în Câmpia Moldovei şi mai puţin a circulaţiei atmosferice în de-
curs de 24 ore valorile mediate ale temperaturii aerului sunt mai reduse în timpul nopţii, mai ridica-
te ziua. 

 Maximul de temperatură se produce conform mediilor termice orare după amiaza la orele 
1400 – 1500, după care temperatura scade treptat până când se atinge minimul zilnic dintre orele     
400 – 600. Maximul termic se produce, nu la ora 1200 când drumul razelor solare este cel mai scurt 
prin atmosfera terestră, ci după amiaza din cauza factorilor de natură fizico – geografică, solul care 
este stratul ce mijloceşte încălzirea aerului, atingând temperaturile cele mai ridicate acum. Nucleul 
termic cel mai scăzut nu se plasează  la mijlocul nopţii ci spre dimineaţă, când radiaţia terestră şi 
atmosferică atinge cotele cele mai înalte. Minimul şi maximul termic diurn sunt unite printr-o curbă 
de variaţie relativ simplă. 
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Tab. 23a. Temperatura aerului. Medii orare multianuale la Darabani (1988 – 1998) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I -4,0 -4,2 -4,3 -4,3 -4,5 -4,5 -4,6 -4,7 -4,4 -4,5 -4,4 -3,7 -1,9 -1,7 -1,7 -2,0 -2,5 -2,8 -3,1 -3,3 -3,5 -3,6 -3,8 -3,9 
A 5,9 5,8 5,8 5,6 5,4 5,3 5,7 6,7 7,9 9,3 10,3 11,2 12,0 12,1 12,1 12,0 11,7 11,0 10,1 9,3 8,7 8,2 6,6 6,3 
I 16,8 16,4 16,1 15,6 15,4 15,8 17,0 18,2 19,6 20,9 21,9 22,6 23,4 23,4 23,4 23,3 22,8 22,2 21,2 20,0 19,2 18,6 18,0 17,4 
O 7,3 7,0 6,8 6,5 6,3 6,1 6,0 6,5 7,5 8,8 10,1 11,1 11,9 12,2 12,2 11,7 10,9 10,2 9,5 9,1 8,6 8,2 7,5 7,5 
An 6,5 6,3 6,0 5,8 5,6 5,6 6,5 6,6 7,4 8,4 9,5 10,3 11,0 11,2 11,4 10,9 10,4 9,9 9,3 8,6 8,1 7,7 7,2 6,9 

 

Tab. 23b. Temperatura aerului. Medii orare multianuale la Iaşi (1983 – 1998) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I -3,6 -3,8 -3,9 -4,0 -4,1 -4,2 -4,3 -4,3 -3,9 -3,0 -2,2 -1,5 -0,8 0,4 -0,9 -1,3 -1,9 -2,3 -2,6 -2,9 -3,0 -3,2 -3,3 -3,5 
A 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1 6,2 7,3 8,6 10,2 11,7 12,8 13,7 14,3 14,6 14,6 14,4 12,9 12,6 11,6 10,6 9,9 9,3 8,7 8,2 
I 17,5 17,1 16,7 16,3 16,2 17,0 18,6 19,9 21,6 22,9 24,0 24,7 25,3 25,6 25,7 25,5 25,0 24,2 22,8 21,1 20,0 19,2 18,6 18,1 
O 7,9 7,6 7,4 7,1 6,9 6,7 6,9 7,9 9,4 11,0 12,4 13,5 14,3 14,5 14,5 13,9 12,7 11,3 10,5 9,9 9,4 8,9 8,5 8,1 
An 7,2 6,9 6,7 6,4 6,2 6,4 7,1 7,9 9,3 10,5 11,6 12,4 13,0 13,3 13,2 12,8 12,1 11,4 10,4 9,4 8,8 8,4 8,0 7,6 

 

Pentru analiza evoluţiei diurne a temperaturii aerului în Câmpia Moldovei, s-au luat ca reper 
două staţii meteorologice considerate reprezentative: pentru nord Darabani (tab. 23a.) şi pentru sud 
Iaşi (tab. 23b.), a căror valori orare de temperatură, mediate pentru 11, respectiv 17 ani, ne dau o 
imagine clară, stabilă şi cuprinzătoare de evoluţie temporală şi repartiţie spaţială a acestui parame-
tru. Pe baza observaţiilor şi înregistrărilor termografelor de sub acoperişul adăposturilor meteorolo-
gice de la cele două staţii oră de oră, se poate afirma că, de regulă, în majoritatea zilelor anului, in-
diferent de anotimp sau lună, se repetă o situaţie cu valenţe de medie. Evoluţia temperaturilor medii 
orare anuale, este marcată de maximul din timpul orelor 1400 – 1500 şi de minimul diurn din timpul 
orelor 400 – 600. 

 

 
 

Fig. 54. Regimul diurn al temperaturii aerului la Darabani (1988 – 1998) şi Iaşi (1983 – 1998) 
 

Între minimul diurn numit pentru o identificare mai uşoară orar anual, (calculat prin însuma-
rea şi apoi medierea valorilor medii orare de temperatură din cele 12 luni ale anului şi maximul di-
urn orar anual (calculat în acelaşi mod), în prima parte a zilei temperatura aerului are un mers as-
cendent, echilibrat şi stabil, în a doua parte a zilei mersul descendent al temperaturii făcându-se cu 
aceeaşi relativă constanţă şi monotonie Situaţiile evolutiv - termice concrete de zi cu zi au fost eli-
minate prin mediere, realitatea prezentând deseori abateri de la regimul amintit. După medii, în ori-
ce oră din cursul unei zile oricare din an, sudul Câmpiei Moldovei se află într-un avans termic faţă 
de nordul subunităţii analizate, poziţia latitudinală, altitudinile diferite, influenţele climatice exte-
rioare, impunând diferenţa. 

În ianuarie, temperaturile orare sunt negative pe tot parcursul zilei în nord la Darabani ma-
ximul termic diurn urcând la doar - 1,70C la orele 1400 – 1500, iar în sud la Iaşi se semnalează şi 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ºC

I

A

I

O

An

 

-10

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ºC

I

A

I

O

An

        Darabani 

              Iaşi 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 96 

temperaturi pozitive, maximul diurn depăşind cu puţin peste 00C (0,40C la ora 1400). Temperaturile 
orare negative sau nesemnificativ pozitive sunt explicate de unghiul de incidenţă mic al radiaţiei so-
lare, la suprafaţa solului acoperit cu zăpadă ce reflectă şi puţina căldură primită, de nopţile lungi în 
care solul se răceşte puternic, de advecţiile masive de aer rece din sector estic, nord – estic şi nordic, 
de inversiunile termice în zonele joase – la Iaşi insula de căldură urbană atenuând întrucâtva răcirile 
– şi de altitudinile mai ridicate ale regiunii nordice mai apropiată de zona influenţelor climatice din 
sector scandinavo – baltic. După un apus de soare timpuriu, urmează o noapte lungă în care prin ra-
diaţie temperatura scade treptat până se produce minimul diurn lunar plasat spre dimineaţă la orele 
700 – 800 (-4,6; - 4,70C în nord la Darabani; - 4,30C în sud la Iaşi) decalat cu 2 – 3 ore faţă de cel orar 
anual (din cauza nopţilor mult mai lungi din această perioadă a anului, nopţi dominate de pierderi 
radiativ - calorice intense). 

În aprilie, când temperaturile sunt în creştere, maximul diurn lunar se păstrează în intervalul 
orar 1400 – 1500 (12,10C la Darabani şi 14,60C la Iaşi), minimul diurn producându-se înainte de răsă-
ritul Soarelui la orele 500 – 600 (5,4 – 5,30C la Darabani şi 6,1 – 6,20C la Iaşi). Evoluţia temperaturi-
lor diurne în regim de tip radiativ se restrânge în favoarea celui de insolaţie ce câştigă teren de la zi 
la zi. Regimul termic diurn din aprilie este aproape identic cu cel diurn anual. 

În iulie insolaţia domină categoric radiaţia prin timpul din zi când se manifestă, situaţia 
caracterizându-se ca un pol opus celei din ianuarie, când regimul radiativ cuprinde un extins inter-
val diurn. Minimul diurn se înregistrează cu puţin înainte de începutul răsăritului Soarelui la ora 500 
(15,40C la Darabani şi 16,20C la Iaşi), după care temperatura urcă pe măsura ridicării aparente a as-
trului solar pe bolta cerească şi cu mărirea unghiului de incidenţă al razelor solare, până la orele  
1400 – 1500, orele de maxim termic (23,40C la Darabani şi 25,6 – 25,70C la Iaşi). Inerţia termică ce 
se potenţează pozitiv lună de lună spre miezul fierbinte al verii, durata maximă a zilelor, insolaţia 
puternică, durata de strălucire a Soarelui mare, unghiul mare al razelor la contactul cu suprafaţa te-
restră impun orele 1400 – 1500 din iulie ca fiind cele de maxim termic atât în profil lunar cât şi anual. 

Octombrie, este luna când sensul general de evoluţie valorică a temperaturilor zilnice este 
spre scădere, minimul diurn producându-se în jurul orelor 600 – 700 în preajma răsăritului (6,00C la 
Darabani la ora 700 şi 6,70C la Iaşi la ora 600), maximul zilnic rămânând la orele 1400 – 1500 (12,20C 
la Darabani şi 14,50C la Iaşi), în condiţiile în care pe zi ce trece regimul radiativ se extinde în defa-
voarea celui de insolaţie (fig. 54.). Regimul termic diurn din octombrie se aseamănă cu cel diurn 
anual dar într-o măsură mai redusă decât cel din luna aprilie. 

În orice lună a anului decalajul de încălzire între nordul şi sudul câmpiei se manifestă vizi-
bil. 

În timp de un an amplitudinile termice diurne cele mai reduse se semnalează în ianuarie 
(3,00C la Darabani şi 4,70C la Iaşi), iar cele mai mari amplitudini termice diurne înregistrându-se în 
iulie (8,00C la Darabani şi 9,50C la Iaşi). Valori amplitudinale termice intermediare înregistrează zi-
lele din lunile de primăvară (aprilie: 6,80C la Darabani şi 8,50C la Iaşi) iar ceva mai reduse zilele de 
toamnă (octombrie: 5,80C la Darabani şi 7,10C la Iaşi). În zilele din luna ianuarie temperaturile se 
regăsesc în zona valorilor negative variind puţin între minimul şi maximul diurn. În zilele lunii iulie 
temperaturile variază mai semnificativ între dimineţile răcoroase şi amiezile caniculare (tab. 23a. şi 
b.). Aceste valori ale amplitudinilor termice diurne au referire doar pentru cele patru luni caracteris-
tice din an. 

Pe baza medierii amplitudinilor termice diurne din fiecare zi, lunar şi apoi multianual folo-
sind valorile de la toate orele din zi, rezultă că amplitudinile termice diurne sunt maxime în timpul 
lunilor calde de vară şi minime în decursul lunilor reci de iarnă, fapt reieşit şi din cele afirmate mai 
sus pe baza unei alte metodologii analitice (tab. 24.). 

 

Tab. 24. Variaţia lunară a amplitudinilor termice medii diurne la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D 
Darabani 4,6 6,2 7,3 8,4 9,5 8,8 9,6 9,4 8,1 7,6 6,0 5,3 
Iaşi 6,0 7,8 8,9 9,8 11,0 10,5 11,0 11,3 10,0 9,3 6,3 9,7 
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Însă, luând în calcul valoarea minimă şi cea maximă absolută orară la nivelul fiecărei luni 
din an, ni se identifică distribuţia din timpul unui an a amplitudinilor termice maxime lunare, ce de-
vin minime în timp de vară şi maxime la intrare, în timpul sau la ieşirea din iarnă, când pe fondul 
unor coborâri accentuate a temperaturilor, orice urcare a mercurului peste 00C aduce o amplitudine 
termică diurnă mare, dintre aceste ultime valori selectându-se diferenţele maxime diurne şi lunare. 
Dacă am extinde intervalul de observaţii şi aceste diferenţe termice ar creşte (tab. 25.). 

 

Tab. 25. Variaţia lunară a amplitudinilor termice maxime diurne la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D 
Dorohoi 36,2 41,7 42,3 28,9 30,1 26,4 26,5 24,0 30,6 32,9 38,7 39,6 
Iaşi 23,9 27,8 27,0 25,4 25,0 21,8 22,4 23,3 22,7 27,7 24,3 26,9 

 

Analiza reprezentărilor izopletare, relevă producerea maximului termic după trecerea Soare-
lui la meridianul locului, maxim marcat de izoterma de 230C la Darabani şi de izoterma de 250C la 
Iaşi, ,,suprafaţa” conturată de ultima izotermă fiind mai extinsă, decât ,,suprafaţa” conturată de pri-
ma, deşi ultima este superioară valoric (fig. 55 şi 56). 

 

 
Fig. 55. Izopletele temperaturii medii a aerului (0C) la Darabani (1987 – 1998) 

 

 
Fig. 56 Izopletele temperaturii medii a aerului (0C) la Iaşi (1984 – 1998) 
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,,Insula” de căldură din miezul zilei şi din timpul verii este conturată foarte clar de izoterma 
de 200C (extinsă în sudul câmpiei mai restrânsă în nord). Pe măsura apropierii de miezul iernii şi de 
orele ce preced răsăritul Soarelui, temperaturile au un mers evolutiv descendent şi coboară sub 00C 
din decembrie chiar, până în martie. Am putea să asemănăm izoterma de 00C, cu ,,ţărmul” ce des-
parte uscatul de mare, temperaturile maxime marcate de izotermele de 23 şi 250C cu ,,vârfurile” aşa 
numitului ,,relief termic pozitiv”, iar temperaturile minime regăsite sub izoterma de 00C cu ,,relieful 
termic negativ”. 

În cazul staţiei Iaşi suprafaţa ,,emersă” ocupă un spaţiu mai mare decât în cazul celei de la 
Darabani, staţie la care suprafaţa ,,submersă” o depăşeşte pe cea a primei staţii (fig. 55. şi 56.). 

 
 

III. A6. Extremele zilnice 
 

Amplitudinea termică din decursul a 24 ore, este dată de diferenţa dintre valorile maxime şi 
minime la care ajunge temperatura aerului în intervalul în cauză. Mediate aceste maxime şi minime 
zilnice de la cele patru ore de observaţii dau maximele şi minimele mijlocii zilnice dintr-o lună. 

În timpul unui an mediile lunare ale temperaturilor minime zilnice în Câmpia Moldovei, 
sunt negative în sudul subunităţii din decembrie până în martie inclusiv, iar în nord (Darabani, Do-
rohoi, Avrămeni), sunt negative începând încă din luna noiembrie (tab. 26.). 
 

Tab. 26. Temperatura aerului. Mediile lunare şi anuale ale minimelor zilnice (1926 – 1996) 

Lunile 
Staţiile 

I F M A M I I A S O N D An 

Darabani -8,4 -6,6 -2,5 3,4 8,8 12,1 13,8 13,0 9,2 4,1 -0,5 -4,1 3,5 

Dorohoi -7,9 -6,4 -2,2 3,6 9,0 12,3 14,1 13,3 9,3 4,2 0,0 -3,8 3,8 

Avrămeni -7,6 -6,2 -2,3 4,1 9,6 13,0 14,4 13,2 9,6 5,0 -0,3 -4,2 4,0 

Botoşani -7,2 -5,9 -1,7 4,1 9,5 12,8 14,6 13,6 9,8 4,7 0,4 -4,1 4,3 

Răuseni -7,3 -5,7 -1,5 4,5 9,9 13,2 14,7 13,6 9,7 4,6 0,2 -3,8 4,4 

Cotnari* -5,8 -4,8 -1,0 5,8 10,2 14,0 15,8 15,2 11,2 6,3 0,9 -3,4 5,3 

Podu Iloaiei -7,1 -5,5 -1,2 4,8 9,8 13,5 15,3 14,3 10,3 5,3 0,7 -3,7 4,7 

Iaşi -7,1 -5,6 -1,3 4,7 9,5 13,5 15,1 14,4 10,4 5,3 1,0 -3,8 4,7 

• Cotnari – 1956-1996 
 

 
Cele mai ridicate valori medii ale temperaturilor minime mijlocii se înregistrează în iulie 

(14,7oC pe ansamblul câmpiei), iar cele mai mici în ianuarie (- 7,3oC) – fig. 65. şi tab. 26. În condi-
ţiile unor medii multianuale de 4,3oC, observăm că atât temperaturile minime zilnice din luna cea 
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mai rece, cât şi minimele zilnice din luna cea mai caldă, oscilează în limitele unei valori de 11,6oC 
faţă de medie. 

Advecţiile maselor de aer de origine tropicală fac ca valorile temperaturilor minime ale lunii 
iulie să urce ca medii la peste 16,0oC (exemplu 1946 la Iaşi, 1994 la Dorohoi), după cum pot să co-
boare în ianuarie sub - 16,0oC (exemplu 1963 la Dorohoi şi la Iaşi) etc., datorită invaziilor de aer re-
ce, de origine polar maritimă sau continentală. 

În spaţiu se diferenţiază cu valori termice mai mari în toate lunile anului staţiile din sud 
comparativ cu cele din nord. În ianuarie temperaturile sunt mai ridicate în sud (Iaşi) cu 1,3oC faţă de 
nord (Dorohoi), iar în iulie cu aceeaşi valoare. Media multianuală a minimelor zilnice indică de 
asemenea o diferenţă valorică nord – sud apropiată cu cea din lunile ianuarie şi iulie (1,2oC). 

Mediile maximelor zilnice au un mers anual, identic cu al minimelor mijlocii, ascendent din 
ianuarie până în iulie şi descendent apoi până în ianuarie (fig. 65.) şi tab.27. Maximele zilnice pe 
ansamblul câmpiei pornesc în mersul lor ascendent de la valori de - 0,4oC în ianuarie, pentru a ajun-
ge în iulie la 26,7oC, după care descresc treptat (tab. 27.). Doar în ianuarie mediile maximelor zilni-
ce au în toată Câmpia Moldovei (cu excepţia ramelor deluroase marginale, şi aici referirea vizează 
staţia Cotnari – 289m altitudine) valori negative. 

Şi maximele zilnice mijlocii au variat de-a lungul timpului între valori largi, ce au urcat la 
peste 30oC (de exemplu 33,2oC la Iaşi în iulie 1946, 31,4oC la Dorohoi în iulie 1992) sau au coborât 
până la valori apropiate de -10oC (- 9,6oC la Avrămeni în ianuarie 1963). Între nordul şi sudul câm-
piei diferenţierile acestui parametru termic sunt de 1÷1,1oC în orice lună (de exemplu în ianuarie     
- 1,2oC la Darabani, -0,2oC la Iaşi, iar în iulie 26,6oC la Darabani şi 27,7oC la Iaşi). Acelaşi decalaj 
valoric este caracteristic şi mediilor multianuale ale maximelor diurne (exemplu: Darabani 13,8oC, 
Iaşi 14,9oC) indicând diferenţe termice apreciabile pe direcţia nord – sud, cu un potenţial termic mai 
ridicat al ariilor sudice (fig. 58.). 

 

Tab. 27. Temperatura aerului. Mediile lunare şi anuale ale maximelor zilnice (1926 – 1996) 

Lunile 
Staţiile 

I F M A M I I A S O N D An 

Darabani -1,2 0,8 6,6 14,6 21,0 24,3 26,6 26,2 21,8 15,0 7,1 1,4 13,8 

Dorohoi -0,7 1,0 6,9 14,8 21,2 24,5 26,9 26,5 21,9 15,1 7,5 1,7 14,1 

Avrămeni -1,0 0,6 6,3 14,9 20,9 24,3 26,2 25,8 21,0 14,7 6,8 1,3 13,5 

Botoşani -0,3 1,4 7,2 15,6 21,6 24,7 26,7 26,1 21,6 15,4 7,8 2,0 14,1 

Răuseni -0,1 1,8 7,9 16,1 22,0 25,4 27,1 26,6 22,7 15,7 7,8 2,3 14,6 

Cotnari* 0,2 1,9 6,6 14,2 20,4 23,6 25,3 25,0 20,7 14,9 7,3 2,2 13,5 

Podu Iloaiei -0,1 2,3 8,0 16,3 22,4 26,8 27,3 27,0 22,7 16,3 8,5 2,8 14,9 

Iaşi -0,2 1,7 7,9 16,4 22,5 27,4 27,7 27,2 22,6 15,9 8,2 2,3 14,9 
* Cotnari – 1956-1996 

Comparativ cu valorile din câmpie, la Cotnari, la altitudine mai mare, media minimelor şi a 
maximelor zilnice este diferită: media minimelor lunare şi anuale fiind mai ridicată, cea a maxime-
lor mai atenuată, indicând astfel o atenuare a variaţiilor termice extreme odată cu creşterea altitudi-
nii. 

Amplitudinea neperiodică a temperaturii aerului, sau amplitudinea maximă mijlocie este un 
parametru termic important de a fi cunoscut. După cum reiese din fig. 59. realizată pe baza tab. 28., 
diferenţele dintre maximele şi minimele zilnice dintr-un an sunt mai atenuate iarna în ianuarie 
(7,10C pe ansamblul Câmpiei Moldovei; mai reduse odată cu altitudinea - la Cotnari 6,00C) şi mai 
mari vara în august (în nord – 13,20C la Darabani şi Dorohoi, în partea centrală şi la Cotnari             
- 9,80C) şi în iunie (13,90C în sud la Iaşi; 13,30C la Podu Iloaiei). 
 

Tab. 28. Amplitudinea neperiodică a temperaturii aerului (1926 – 1996) 
Lunile 

Staţiile 
I F M A M I I A S O N D An 

Darabani 7,2 7,4 9,1 11,2 12,2 12,2 12,8 13,2 12,6 10,9 7,6 5,6 10,2 

Dorohoi 7,2 7,4 9,1 11,2 12,2 12,2 12,8 13,2 12,6 10,9 7,5 5,5 10,2 

Avrămeni 8,6 6,8 8,6 10,8 11,3 11,3 11,8 12,6 10,4 9,7 7,1 5,5 9,5 

Botoşani 6,9 7,3 8,9 11,5 12,1 11,9 12,1 12,5 10,6 10,7 7,4 6,1 9,8 

Răuseni 7,2 7,5 9,4 11,6 11,1 12,2 12,4 13,0 13,0 11,1 7,6 6,1 10,2 

Cotnari 6,0 6,7 7,6 8,4 10,2 9,6 9,5 9,8 9,5 8,6 6,6 5,6 8,2 

Podu Iloaiei 7,0 7,8 9,2 11,5 12,6 13,3 12,0 12,7 12,4 11,0 7,8 6,5 10,3 

Iaşi 6,9 7,3 9,2 11,7 13,0 13,9 12,6 12,8 12,2 10,6 7,2 7,1 10,4 
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În cursul unui an pe ansamblul Câmpiei Moldovei, aceste amplitudini rămân la jumătate în 
cursul unei zile din ianuarie (7,1oC în medie) comparativ cu o zi din iulie (12,7oC). 
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Fig. 59. Regimul anual al amplitudinii termice neperiodice (1926 – 1996) 

Luna de vârf a diferenţelor între maximele şi minimele zilnice se plasează la începutul verii 
în sud şi spre sfârşitul ei în nord. Încălzirea din timpul zilei (când de obicei se produc maximele) şi 
răcirea din timpul nopţii (când de obicei se produc minimele) sunt mai accentuate în iunie în sud şi, 
în august în nord. Intervalul valoric pe care amplitudinile termice neperiodice se desfăşoară este mai 
larg în sud decât în nord, diferenţa dintre extremităţile câmpiei de 0,6oC indicând un grad de 
continentalism termic mai accentuat a sudului Câmpiei Moldovei. 

Dincolo de această plasare temporală a amplitudinilor zilnice neperiodice maxime în lunile 
verii, diferenţierile dintre nordul şi sudul câmpiei ale valorilor acestui parametru se menţin aproape 
în orice anotimp. Vara, cele mai mari variaţii zilnice ale temperaturilor aparţin sudului, iarna dife-
renţele sud – nord sunt aproape egale, primăvara sunt mai reduse în nord, toamna în sud. 

Pe ansamblul Câmpiei Moldovei, amplitudinile neperiodice zilnice anuale au valori apropia-
te, detaşându-se totuşi diferenţele dintre minimul de la Cotnari (8,20C) şi maximul de la Iaşi 
(10,40C). În valori relative amplitudinea neperiodică este mai mare faţă de cea normală calculată din 
mediile multianuale orare pentru lunile caracteristice ale anului ce au fost extrase din valorile de 
temperatură ale tabelelor. 23a. şi b. Aceste diferenţieri, aproape duble, ne arată că în realitate, varia-
ţiile termice în cadrul unei zile sunt mai mari decât amplitudinea medie considerată normală, indi-
când prezenţa unor trăsături termice de factură continentală cu tendinţe de accentuare în cadrul 
Câmpiei Moldovei. 

Deci nu oscilaţiile termice mediale pe timp lung ridică probleme economiei agricole, trans-
porturilor, turismului, sănătăţii populaţiei (ele cunoscându-se în general), ci variaţiile pe unităţi de 
timp scurt, ce prind nepregătită populaţia ce resimte aceste şocuri termice. Din această cauză pro-
blematica manifestării amplitudinilor neperiodice zilnice ar merita o analiză mai detaliată în toată 
complexitatea ei. 

 
III. A6.1. Frecvenţa temperaturilor minime şi maxime zilnice 
 
Minimele zilnice ale temperaturii aerului se grupează în zona valorilor negative începând din 

octombrie până în aprilie, fiind pozitive din mai până în septembrie inclusiv. Cele mai mici valori 
de temperatură din decursul celor 24 de ore ale unei zile coboară pe treapta valorică de -28,0 ÷         
-29,90C într-un singur caz la Iaşi, în decembrie, în toată perioada 1988 – 1998. Observaţiile de la 
Darabani şi de la Iaşi din perioada amintită, ne arată că minimele zilnice cu valorile cele mai cobo-
râte încep să fie mai frecvente în lunile de iarnă, de la nivelul valoric de – 24,0 ÷ - 25,90C în sus, 
centrul de greutate cu frecvenţă maximă a unor astfel de temperaturi cu caracter de minimă zilnică 
regăsindu-se în decembrie, ianuarie şi februarie în jurul valorii de 00C, cu o predominare vizibilă a 
valorilor negative. Maxima valorică a minimelor zilnice se situează iarna la nivelul intervalului va-
loric de 8,1 ÷ 10,00C, în februarie în două cazuri la Iaşi şi un caz la Darabani (tab. 29., 30.). 
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Tab. 29. Frecvenţa temperaturii minime zilnice (%) la Darabani (1988 – 1998) 
 

  Temperatura 
de la     până la 

I F M A M I I A S O N D 

-25,9  ÷  -24,0 1,4 - - - - - - - - - - 0,7 
-23,9  ÷  -22,0 - - - - - - - - - - - 0,7 
-21,9  ÷  -20,0 0,4 0,4 - - - - - - - - - 0,7 
-19,9 ÷   -18,0 1,8 1,2 0,7 - - - - - - - 0,4 1,8 
-17,9  ÷  -16,0 4,7 1,2 0,4 - - - - - - - - 1,8 
-15,9  ÷  -14,0 6,1 2,8 1,4 - - - - - - - 1,5 3,2 
-13,9   ÷ -12,0 9,0 3,1 2,9 - - - - - - - 3,7 3,6 
-11,9   ÷ -10,0 6,8 4,3 3,6 - - - - - - - 3,7 4,7 
-9,9  ÷  -8,0 9,7 5,9 3,6 - - - - - - - 5,9 8,2 
-7,9  ÷  -6,0 10,4 10,6 5,7 - - - - - - 0,7 7,8 6,5 
-5,9  ÷  -4,0 12,9 14,6 9,7 0,4 - - - - - 2,5 9,6 11,8 
-3,9  ÷  -2,0 13,6 17,7 13,3 3,0 - - - - - 3,9 11,1 16,1 
-1,9  ÷  0,0 10,8 18,1 18,6 10,7 - - - - - 5,4 12,6 21,1 
0,1  ÷  2,0 9,0 11,4 15,1 11,5 0,7 - - - 0,7 6,8 12,2 12,2 
2,1  ÷  4,0 2,5 5,1 14,3 18,5 2,9 - - - 1,5 11,8 10,4 4,7 
4,1  ÷  6,0 0,7 3,1 3,9 16,3 6,8 0,4 - - 12,2 25,1 10,7 1,8 
6,1  ÷  8,0 0,4   3,9 20,0 10,8 1,5 - 0,7 21,5 20,8 8,9 0,4 

8,1   ÷  10,0 - 0,4 2,5 14,4 22,9 8,5 3,9 9,3 23,7 13,3 1,5 - 
10,1  ÷  12,0 - - 0,4 4,4 22,2 21,1 16,1 15,4 24,4 6,8 - - 
12,1  ÷  14,0 - - - 0,4 21,9 29,3 21,9 27,2 10,7 2,2 - - 
14,1  ÷  16,0 - - - 0,4 9,7 25,2 26,5 27,2 4,1 0,7 - - 
16,1  ÷  18,0 - - - - 2,2 10,0 17,6 16,8 1,1 - - - 
18,1  ÷  20,0 - - - - - 3,7 11,1 2,2 - - - - 
20,1  ÷  22,0 - - - - - 0,4 2,9 0,7 - - - - 
22,1  ÷  24,0 - - - - - - - 0,4 - - - - 
Total cazuri 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

pozitive 12,5 20,1 40,1 85,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 43,7 19,0 
negative 87,5 79,9 59,9 14,1 - - - - - 12,5 56,3 81,0 

În lunile de iarnă minimele zilnice nu depăşesc 100C atât la Darabani în nord cât şi la Iaşi în 
sud. În lunile de vară minimele zilnice se ridică deasupra valorii de 40C. Numai într-un singur caz, 
în perioada 1988 – 1998, atât la Darabani cât şi la Iaşi, în iunie minima zilnică a coborât la nivelul 
palierului valoric de 4,1 ÷ 6,00C. 

 

Tab. 30. Frecvenţa temperaturilor minime zilnice (%) la Iaşi (1988 – 1998) 
  Temperatura 
de la     până la 

I F M A M I I A S O N D 

-29,9  ÷  -28,0 - - - - - - - - - - - 0,4 
-27,9  ÷  -26,0 - - - - - - - - - - - - 
-25,9  ÷  -24,0 0,4 - - - - - - - - - - 1,1 
-23,9 ÷   -22,0 0,4 - - - - - - - - - - - 
-21,9  ÷  -20,0 0,4 0,4 - - - - - - - - 0,4 - 
-19,9  ÷  -18,0 2,2 0,8 - - - - - - - - 0,4 1,4 
-17,9  ÷  -16,0 1,4 2,0 0,7 - - - - - - - 0,4 2,5 
-15,9  ÷  -14,0 4,7 2,0 1,1 - - - - - - - 1,1 2,9 
-13,9  ÷  -12,0 7,9 2,8 3,2 - - - - - - - 1,9 3,2 
-11,9  ÷  -10,0 9,0 4,7 1,8 - - - - - - - 2,6 4,3 

-9,9 ÷  -8,0 6,1 6,7 3,9 - - - - - - - 5,6 6,1 
-7,9  ÷  -6,0 9,3 8,3 5,0 - - - - - - 0,7 6,7 9,3 
-5,9  ÷  -4,0 11,5 11,0 8,2 0,4 - - - - - 1,8 8,5 10,0 
-3,9  ÷  -2,0 13,3 13,8 13,6 0,4 - - - - - 2,5 11,5 13,3 
-1,9  ÷  0,0 17,2 18,9 13,6 5,6 - - - - - 4,3 11,1 17,6 

0,1  ÷  2,0 11,1 15,7 18,3 9,6 0,7 - - - 0,4 8,2 13,0 19,4 
2,1  ÷  4,0 5,0 9,8 14,3 18,1 2,5 - - - 1,1 9,7 9,6 5,7 
4,1  ÷  6,0 0,4 2,0 7,2 18,5 5,0 0,4 - - 7,4 20,4 11,9 1,4 
6,1  ÷  8,0 - 0,4 6,5 23,7 11,1 0,7 - - 16,3 24,7 9,6 1,1 
8,1  ÷  10,0 - 0,8 2,2 14,4 14,7 4,1 0,7 2,5 17,4 13,6 5,6 0,4 
10,1  ÷  12,0 - - 0,4 7,8 26,2 12,2 9,3 12,9 22,2 10,0 0,4 - 
12,1  ÷  14,0 - - - 1,1 24,0 23,7 15,1 22,6 25,2 2,9 - - 
14,1  ÷  16,0 - - - 0,4 13,6 27,4 25,8 26,9 8,9 1,1 - - 
16,1  ÷ 18,0 - - - - 2,2 22,6 24,4 26,2 1,1 - - - 
18,1  ÷  20,0 - - - - - 8,5 16,1 7,5 - - - - 
20,1  ÷  22,0 - - - - - 0,4 6,8 1,4 - - - - 
22,1  ÷  24,0 - - - - - - 1,8 - - - - - 
Total cazuri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

pozitive 16,5 28,7 48,7 93,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,7 50,0 28,0 
negative 83,5 71,3 51,3 6,3 - - - - - 9,3 50,0 72,0 
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Maxima valorică a minimelor zilnice din timpul verii, o regăsim într-un singur caz la nivelul 

intervalului de 22,1 ÷ 24,00C, în august, la Darabani şi este mai bine reprezentată la nivelul acelu-
iaşi interval, înregistrată în cinci cazuri, dar în iulie, cea mai caldă lună a anului, la Iaşi. Centrul de 
greutate cu frecvenţă maximă al valorilor minime de temperatură în lunile de vară cade pe intervalul 
12,1 ÷ 16,00C în nord la Darabani, iar în sud la Iaşi, în iunie se plasează între aceleaşi valori, în iulie 
şi august fiind localizat în intervalul 14,1 ÷ 18,00C. 

În lunile de iarnă dispersia valorică a minimelor termice zilnice este mai largă (între - 25,90C 
şi 10,00C la Darabani; între - 29,90C şi 10,00C la Iaşi), vara mai comprimată (4,1 ÷ 24,00C atât la 
Darabani cât şi la Iaşi), efect al dinamicii atmosferice mai active în anotimpul cel mai rece al anului. 
Şi prin valorile termice minime zilnice, iulie rămâne luna de maxim, iar ianuarie de minim termic. 
Între lunile de iarnă şi cele de vară, în prima parte a anului, valorile termice minime zilnice sunt în 
creştere, iar în a doua parte a anului în descreştere, aranjamentul lor tabelat descriind două concavi-
tăţi clare, ce au pe capete valorile cele mai mici ale minimelor zilnice din timpul iernii, iar în partea 
mediană maximul de adâncime ce este corespunzător minimelor zilnice cu valorile cele mai mari în-
registrate vara. 

Amplitudinea maximă anuală a minimelor pe care o obţinem din valorile minimelor zilnice 
pe luni poate ajunge la 49,90C la Darabani şi la 53,90C la Iaşi (1988 – 1998). Amplitudinea maximă 
lunară a minimelor poate varia între o cotă maximă de 33,90C în ianuarie şi decembrie la Darabani, 
respectiv – 39,90C în decembrie la Iaşi şi o cotă minimă de 13,90C în iulie la Darabani şi în august 
la Iaşi. 

Maximele zilnice se desfăşoară pe un interval valoric mai restrâns la Darabani (- 19,90C ÷ 
34,00C) şi mai larg la Iaşi (- 21,90C ÷ 38,00C), de unde putem desprinde amplitudinea maximă anu-
ală a maximelor zilnice ce este de 53,90C la Darabani şi 59,90C la Iaşi (tab. 31., 32.). 

 
Tab. 31. Frecventa temperaturilor maxime zilnice (%)  la Darabani (1988 – 1998) 

Temperatura 
 de la     până la 

I F M A M I I A S O N D 

-19,9  ÷  -18,0 - - - - - - - - - - - - 
-17,9  ÷  -16,0 - - - - - - - - - - - - 
-15,9  ÷  -14,0 0,4 - - - - - - - - - - 0,7 
-13,9  ÷  -12,0 1,1 0,4 - - - - - - - - - 0,7 
-11,9  ÷  -10,0 1,8 0,4 - - - - - - - - 0,4 1,8 
-9,9  ÷  -8,0 5,4 2,8 0,7 - - - - - - - - 1,8 
-7,9  ÷  -6,0 5,7 2,4 0,4 - - - - - - - 0,7 2,9 
-5,9  ÷  -4,0 11,1 3,1 3,2 - - - - - - - 4,8 5,4 
-3,9  ÷  -2,0 10,8 2,8 2,9 - - - - - - - 4,8 7,5 
-1,9  ÷  0,0 9,3 8,3 5,0 - - - - - - - 6,7 10,8 
0,1  ÷  2,0 13,6 17,3 10,4 0,7 - - - - - 0,7 12,2 19,7 
2,1  ÷  4,0 13,3 15,0 9,7 0,7 - - - - - 1,4 9,3 20,1 
4,1  ÷  6,0 12,9 11,0 9,3 3,0 - - - - - 3,9 11,1 10,8 
6,1  ÷  8,0 8,2 10,6 11,8 5,9 - - - - - 2,2 10,4 7,2 
8,1  ÷  10,0 2,5 9,8 9,7 8,1 - - - - 1,1 10,8 12,2 3,9 
10,1  ÷  12,0 2,5 5,5 9,3 8,5 1,8 - - - 1,5 8,6 13,7 3,6 
12,1  ÷  14,0 1,4 3,1 8,6 9,6 2,9 1,1 - 0,4 5,2 12,9 5,9 0,4 
14,1  ÷  16,0 - 3,1 6,8 11,9 8,2 1,5 - 2,5 11,5 15,8 4,8 1,8 
16,1  ÷  18,0 - 2,4 4,3 12,2 9,0 4,1 0,7 4,7 12,2 16,5 3,7  
18,1  ÷  20,0 - 0,8 3,9 15,9 13,3 6,7 2,2 8,6 14,1 13,3 2,6 0,7 
20,1  ÷  22,0 - 0,8 1,8 11,9 14,7 7,0 5,4 9,0 17,4 7,2 0,4 - 
22,1  ÷  24,0 - 0,4 1,4 4,8 14,0 16,7 12,5 11,1 14,1 2,9 - - 
24,1  ÷  26,0 - - 0,7 5,6 14,3 19,3 17,2 16,5 15,2 2,2 - - 
26,1  ÷  28,0 - - - 0,7 12,5 16,7 17,9 10,8 4,4 0,7 - - 
28,1  ÷  30,0 - - - 0,4 7,9 17,0 16,1 17,9 1,5 1,1 - - 
30,1  ÷  32,0 - - - - 0,7 8,1 13,3 10,4 1,1 - - - 
32,1  ÷  34,0 - - - - 0,4 1,9 11,1 5,7 0,7 - - - 
34,1  ÷  36,0 - - - - 0,4 - 3,2 1,8 - - - - 
Total cazuri - - - - - - 0,4 0,7 - - - - 

pozitive 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
negative 54,5 79,9 87,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,6 68,1 
negative 45,5 20,1 12,2 - - - - - - - 17,4 31,9 
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Tab. 32. Frecventa temperaturilor maxime zilnice (%)  la Iaşi (1988 – 1998) 

    Temperatura  
 de la      până la 

I F M A M I I A S O N D 

-21,9  ÷  -20,0 - - - - - - - - - - - 0,4 
-19,9  ÷  -18,0 - - - - - - - - - - - - 
-17,9  ÷  -16,0 - - - - - - - - - - - - 
-15,9  ÷  -14,0 0,4 - - - - - - - - - - 0,7 
-13,9  ÷  -12,0 1,1 0,4 - - - - - - - - - 0,7 
-11,9  ÷  -10,0 1,8 0,4 - - - - - - - - 0,4 1,8 
-9,9  ÷  -8,0 5,4 2,8 0,7 - - - - - - - - 1,8 
-7,9  ÷  -6,0 5,7 2,4 0,4 - - - - - - - 0,7 2,9 
-5,9  ÷  -4,0 11,1 3,1 3,2 - - - - - - - 4,8 5,4 
-3,9  ÷  -2,0 10,8 2,8 2,9 - - - - - - - 4,8 7,5 
-1,9  ÷  0,0 9,3 8,3 5,0 - - - - - - - 6,7 10,8 
0,1  ÷  2,0 13,6 17,3 10,4 0,7 - - - - - 0,7 12,2 19,7 
2,1  ÷  4,0 13,3 15,0 9,7 0,7 - - - - - 1,4 9,3 20,1 
4,1  ÷  6,0 12,9 11,0 9,3 3,0 - - - - - 3,9 11,1 10,8 
6,1  ÷  8,0 8,2 10,6 11,8 5,9 - - - - - 2,2 10,4 7,2 
8,1  ÷  10,0 2,5 9,8 9,7 8,1 - - - - 1,1 10,8 12,2 3,9 
10,1  ÷  12,0 2,5 5,5 9,3 8,5 1,8 - - - 1,5 8,6 13,7 3,6 
12,1  ÷  14,0 1,4 3,1 8,6 9,6 2,9 1,1 - 0,4 5,2 12,9 5,9 0,4 
14,1  ÷  16,0 - 3,1 6,8 11,9 8,2 1,5 - 2,5 11,5 15,8 4,8 1,8 
16,1  ÷  18,0 - 2,4 4,3 12,2 9,0 4,1 0,7 4,7 12,2 16,5 3,7 - 
18,1  ÷  20,0 - 0,8 3,9 15,9 13,3 6,7 2,2 8,6 14,1 13,3 2,6 0,7 
20,1  ÷  22,0 - 0,8 1,8 11,9 14,7 7,0 5,4 9,0 17,4 7,2 0,4 - 
22,1  ÷  24,0 - 0,4 1,4 4,8 14,0 16,7 12,5 11,1 14,1 2,9 - - 
24,1  ÷  26,0 - - 0,7 5,6 14,3 19,3 17,2 16,5 15,2 2,2 - - 
26,1  ÷  28,0 - - - 0,7 12,5 16,7 17,9 10,8 4,4 0,7 - - 
28,1  ÷  30,0 - - - 0,4 7,9 17,0 16,1 17,9 1,5 1,1 - - 
30,1  ÷  32,0 - - - - 0,7 8,1 13,3 10,4 1,1 - - - 
32,1  ÷  34,0 - - - - 0,4 1,9 11,1 5,7 0,7 - - - 
34,1  ÷  36,0 - - - - 0,4 - 3,2 1,8 - - - - 
36,1  ÷  38,0 - - - - - - 0,4 0,7 - - - - 
Total cazuri 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

pozitive 54,5 79,9 87,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,6 68,1 
negative 45,5 20,1 12,2 - - - - - - - 17,4 31,9 

 
 

În lunile iernii maximele variază între valorile de - 19,90C ÷ 16,00C în decembrie la Dara-
bani (amplitudinea maximă lunară a maximelor zilnice fiind de 35,90C) şi - 21,90C ÷ 20,00C la Iaşi 
(amplitudinea maximă lunară a maximelor zilnice putând ajunge la 41,90C). 

În lunile verii, în iulie şi august, la Darabani maximele zilnice se înscriu între 12,10C şi 
34,80C (amplitudinea maximă lunară a maximelor zilnice fiind de 21,90C) şi între 12,10C (în iunie 
şi august) şi 38,00C (în iulie şi august) la Iaşi (amplitudinea maximă lunară a maximelor zilnice fi-
ind de 21,90C). 

Din octombrie până în martie inclusiv, maximele zilnice pot fi negative la Darabani, iar la 
Iaşi maximele zilnice negative se întâlnesc din noiembrie până în martie. 

În lunile de iarnă ecartul de variaţie al maximelor zilnice este larg, dar centrul de greutate al 
frecvenţei cade pe intervalul - 1,90C ÷ 2,00C la Darabani şi 0,10C ÷ 4,00C la Iaşi. 

În lunile verii centrul de greutate al distribuţiei valorilor maximelor zilnice se regăseşte în 
intervalul 20,10C ÷ 28,00C la Darabani şi 22,10C ÷ 30,00C la Iaşi. Între iarnă şi vară temperaturile 
maxime zilnice cresc ca valoare pe măsura creşterii duratei zilelor, a unghiului de incidenţă a raze-
lor solare cu suprafaţa activă, a duratei de strălucire a Soarelui şi pe fondul diminuării nebulozităţii, 
fenomenele petrecându-se invers în a doua parte a anului. 

Poate că teoretic ar putea fi interesant faptul că amplitudinea absolută lunară a temperaturii 
aerului în perioada 1988 – 1998 rezultată din diferenţele termice la care au ajuns maximele şi mini-
mele zilnice lunare ajung în ianuarie la Darabani la 37,90C, iar la Iaşi la 39,90C. În iulie diferenţele 
dintre minimele şi maximele zilnice lunare ajung la 24,00C la Darabani şi 28,00C la Iaşi. În timpul 
unei perioade restrânse (1988 – 1998) amplitudinea termică absolută anuală rezultată din diferenţa 
minimei şi maximei termice zilnice absolute este de 59,90C la Darabani şi de 67,90C la Iaşi. Chiar şi 
ca variaţii termice, posibil rar de a se produce, valorile mari ale amplitudinii minimelor, maximelor 
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zilnice lunare şi anuale, ale maximei absolute anuale, prezintă pentru noi importanţă practică, de re-
ferinţă pentru diferite activităţi economice, subliniind şi excesivitatea termică a regiunii studiate. 

 
III. A7. Temperaturile maxime şi minime absolute 

 
Aceste temperaturi extreme absolute se produc ca valori instantanee cu caracter de unicat. 

Indicând limitele extreme posibile maxime şi minime între care valorile de temperatură pot oscila, 
înregistrându-se pe intervale mari dar fără regularitate, maximele şi minimele absolute sunt în pri-
mul rând un rezultat al condiţiilor de circulaţie atmosferică, apoi al influenţei factorilor geografici 
locali (I. Gugiuman, 1963). Relieful Câmpiei Moldovei chiar dacă prezintă o variaţie altitudinală ce se 
înscrie în limitele a peste 230m este totuşi mai jos decât cel al subunităţilor marginale: Podişul 
Sucevei, Podişul Central Moldovenesc. Deschiderea spre nord şi spre est favorizează nu numai ad-
vecţia maselor de aer reci iarna ci şi stagnarea lor timp mai îndelungat la suprafaţa câmpiei cu ac-
centuarea răcirilor. Maximele absolute se produc fie în regim anticiclonic, cu cer senin şi stabilitate 
atmosferică accentuată, fie în cazul unor invazii ale aerului de origine continentală sud-vest asiatic 
sau nord african. 

Minima absolută înregistrată vreodată în Câmpia Moldovei a coborât la valoarea de -35,0oC 
şi s-a înregistrat în ziua de 1 februarie 1937 la Iaşi (tab. 33.). În condiţiile barice anticiclonice gene-
rate de extensiunea spre vest şi sud-vest a anticiclonului euroasiatic, cumulate cu pierderi de căldură 
de natură radiativă temperatura a atins cote foarte scăzute nu numai la Iaşi ci şi la Dorohoi              
(-33,2oC), Huşi (-29,1oC), însă la Iaşi a înregistrat cea mai coborâtă valoare din spaţiul estic al Ro-
mâniei, de la acea dată. 

 

Tab. 33 Temperaturile extreme absolute ale aerului 
(în perioada de observaţii existentă la fiecare staţie) şi data când s-au produs (oC) 

Staţia Dorohoi Avrămeni Botoşani Răuseni Cotnari Podu Iloaiei Iaşi C. Moldovei 
T.min. abs. -33,2 -27,8 -30,3 -30,0 -24,5 -32,3 -35,0 -35,0 

Data 

15.02.1911 
01.02.1937 
11.01.1940 
12.01.1940 

20.01.1963 20.01.1963 14,01.1985 14.01.1972 20.01.1963 01.02.1937 
Iaşi 

01.02.1937 

T.max. abs. 38,0 36,2 39,4 38,4 36,0 37,6 40,0 40,0 

Data 06.08.1905 29.06.1963 17.08.1952 06.07.1988 06.07.1988 06.07.1988 27.07.1909 
Iaşi 

27.07.1909 

 

În primele zile ale lunii (1-2 februarie – fig. 59a.), în Europa, distribuţia izobarică s-a carac-
terizat prin coborârea continuă spre sud şi sud - est a maximului barometric care la finele lunii ianu-
arie se afla în nordul Europei şi Oceanul Arctic şi care, în primele zile ale acestei luni si-a schimbat 
poziţia deasupra Rusiei şi sud-estului Europei. 

 

Între acesta şi anticiclonul atlantic situ-
at în nordul Africii se interpunea un culoar de-
presionar ce străbătea vestul Europei. Perturba-
ţiile atmosferice s-au deplasat de la nord - vest 
la sud - est în vestul Europei şi apoi de la     
sud – vest la nord - est de-a lungul laturii occi-
dentale a anticiclonului continental. Aerul cald 
de origine oceanică a putut pătrunde în părţile 
de vest şi nord - vest ale Europei determinând 
o încălzire apreciabilă a vremii. Dimpotrivă în 
părţile răsăritene şi sud - estice, odată cu extin-
derea anticiclonului continental, aerul arctic s-a 
întins spre centrul şi sud - estul Europei, de-
terminând o răcire simţitoare a vremii. Această 
răcire datorată revărsării de aer arctic a fost ac-
centuată de radiaţia intensă, determinată de 

 
Fig. 59a. Dispunerea câmpului baric la nivelul Eu-
ropei în intervalul 1-2 februarie 1937 –după Buleti-

nele Meteorologice zilnice ale I.M.C. 



Dumitru Mihăilă 

 105 

acest regim anticiclonic. 
În intervalul 3-6 II România a fost sub influenţa maximului barometric siberian (fig. 59b.), 

care apoi s-a retras treptata spre est, în perioada 7 – 14. II. (fig. 59c. ), aerul continental rece lăsând 
locul celui oceanic umed şi răcoros venit din zona nord – atlantică. 

 

  
Fig. 59b. Dispunerea câmpului baric la nivelul Eu-
ropei în intervalul 3-6 februarie 1937 –după Buleti-

nele Meteorologice zilnice ale I.M.C. 

Fig. 59c. Dispunerea câmpului baric la nivelul Eu-
ropei în intervalul 7-17 februarie 1937 –după Bule-

tinele Meteorologice zilnice ale I.M.C. 
 

În perioada 14 – 18 februarie (fig. 59d.) o arie de mare presiune acoperea spaţiul românesc, 
determinând o vreme uscată şi rece. În ultima parte a lunii (18 – 29 februarie – fig.59e.) maximele 
barice ce acopereau anterior Europa pe o diagonală din Peninsula Iberică şi până la Ural se retrag 
treptat spre Peninsula Iberică, nordul Africii, Asia Mică, Europa de Est şi Munţii Ural lăsând locul 
unei vaste depresiuni centrată pe M. Nordului, sudul Peninsulei Scandinaviei şi ale cărei trimiteri 
sud – estice ajungeau şi în România (fig. 59e.). Aerul oceanic ia locul celui continental aducând 
schimbări ale vremii, cu o uşoară urcare a mercurului în termometre şi cu precipitaţii bogate. 

 

  
Fig. 59d. Dispunerea câmpului baric la nivelul Euro-
pei în intervalul 14-18 februarie 1937 –după Buleti-

nele Meteorologice zilnice ale I.M.C. 

Fig. 59e. Dispunerea câmpului baric la nivelul Eu-
ropei în intervalul 18-29 februarie 1937 –după Bule-

tinele Meteorologice zilnice ale I.M.C. 
 

În februarie 1937 mediile lunare ale maximelor diurne din răsăritul arcului carpatic au avut 
valorile cele mai reduse. Spre exemplu, în Basarabia valorile acestui parametru termic s-au situat în-
tre aproximativ 0,3 şi 2,9oC, iar în Moldova şi Bucovina  între 0,7 şi 4,8oC. Minimele diurne media-
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te din această lună, au fost cele mai coborâte în nordul şi estul ţării (- 4,3 ÷ - 9,9oC). Temperaturile 
minime absolute au coborât sub -30oC în nordul şi estul ţării. La Copou – Iaşi, în ziua de 1 februarie 
1937, s-a atins temperatura minimă absolută pe ţară. 

Tabloul termic al Câmpiei Moldovei din februarie 1937 ilustrat prin datele de la Dorohoi        
(-2,2oC - media termică lunară, 1,8oC - media maximelor zilnice, - 7,1oC - media minimelor diurne, 
10,0oC înregistrate pe 23 februarie - maxima termică, - 33,2 oC, valoare înregistrată pe 1 februarie 
- minima absolută în aer de la această staţie), Iaşi - Internat (-1,4o C - media termică lunară, 3,1oC 
- media maximelor zilnice, - 6,3oC - media minimelor diurne, 9,5oC înregistrate pe 21 februarie - 
maxima termică, -30,0oC,valoare înregistrată pe 1 februarie - minima lunară în aer din această lo-
caţie) şi Copou - Iaşi (-1,8oC - media termică lunară, 3,6oC - media maximelor zilnice, - 6,2oC - 
media minimelor diurne, 9,8oC înregistrate pe 21 februarie - maxima termică, - 35,0oC, valoare în-
registrată pe 1 februarie - minima absolută în aer de la această staţie), este sugestiv în acest sens. 

Toate minimele absolute lunare din Dobrogea, Moldova şi Basarabia s-au înregistrat pe 1 
februarie 1937, iar în Oltenia şi Muntenia pe 1februarie, iar la câteva staţii pe 16 februarie a acele-
iaşi luni. 

 

  
Fig. 59f. Repartiţia teritorială a presiunii medii din luna 
februarie 1937 la nivelul Europei –după Buletinul Mete-

orologic lunar al I.M.C. 

Fig. 59g.Repartiţia teritorială a abaterilor medii ale pre-
siunii aerului din luna februarie 1937 la nivelul Europei 

–după Buletinul Meteorologic lunar al I.M.C. 
 

Cu toate că pe 1 februarie 1937 s-a în-
registrat minima termică absolută, pe ansam-
blu, la nivelul României şi al Câmpiei Moldo-
vei, în luna februarie presiunea atmosferică s-a 
înscris în parametri normali (fig. 59f.), cu o 
uşoară abatere negativă cuprinsă între – 2,5mb 
şi 5mb (fig. 59g.), iar temperatura aerului a în-
registrat valori mai ridicate decât media multi-
anuală, abaterile pozitive înscriindu – se în-
tre1,5 şi peste 20C (fig. 59h.). Deci fenomeno-
logia în care s-a încadrat producerea minimei 
termice absolute contrastează cu situaţia barică 
şi termică medie a lunii în cauză: 

Maxima absolută din Câmpia Moldovei 
s-a înregistrat tot la Iaşi (40,0oC) în luna iulie 
1909 când condiţiile sinoptice erau date de 
prezenţa unor anticicloni de natură termică în 

nordul Africii şi deasupra Peninsulei Arabice şi Anatolice ale căror prelungiri spre estul Europei au 
favorizat în condiţii de cer senin şi calm atmosferic o încălzire accentuată a vremii. 

 
Fig. 59h. Repartiţia teritorială a abaterilor medii ale tem-
peraturii aerului din luna februarie 1937 la nivelul Euro-

pei –după Buletinul Meteorologic lunar al I.M.C. 
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Din analiza datelor disponibile afirmăm că atât temperaturile minime absolute cât şi maxi-
mele extreme se reduc, respectiv cresc valoric odată cu apropierea verii (fig. 65.). Ele prezintă dife-
renţieri nord-sud în sensul că minimele absolute sudice sunt mai coborâte decât cele din nord, în 
timp ce maximele din aceeaşi regiune sunt mai ridicate decât în nordul câmpiei. 

Cea mai coborâtă maximă lunară din luna iulie din Câmpia Moldovei a fost de 22,8oC şi s-a 
înregistrat pe 12 iulie 1940 la Dorohoi în nord, dar pentru sudul câmpiei cea mai coborâtă maximă 
lunară din iulie a fost de 29oC înregistrată la Iaşi pe 9 iulie 1955. În ianuarie cea mai coborâtă ma-
ximă lunară a fost de 0,0oC la Dorohoi în nord şi de 1,4oC la Iaşi în sud. 

Cea mai ridicată minimă lunară pentru ianuarie a fost de 6,3oC la Dorohoi, urcând la -3,0oC 
la Iaşi. În iulie minimele lunare urcă până la 13,2oC la Avrămeni şi 14,6oC la Iaşi. 

Atât în cazul celei mai coborâte maxime cât şi al celei mai ridicate minime, dincolo de con-
trastele valorice nord-sud mersul anual al acestor indicatori este ascendent în perioada ianuarie-iulie 
şi descendent apoi. Cele mai coborâte maxime lunare sunt pozitive în toată perioada anului, în 
schimb cele mai ridicate minime lunare sunt pozitive doar din aprilie până în septembrie, din de-
cembrie până în martie inclusiv, coborând sub 0oC. 

Din analiza evoluţiei multianuale ale valorilor temperaturii minime şi maxime absolute luate 
ca exemplu la Iaşi şi Dorohoi se observă o corelaţie bună a mersului lor la cele două staţii, ceea ce 
este un argument în plus că scăderile sau creşterile mari de temperatură chiar dacă sunt de scurtă 
durată, reprezintă doar momente izolate în mersul valorilor de temperatură (fig. 60.a. - 60.c. ) ce se 
produc pe mari spaţii ca efect al dinamicii atmosferice. 

 

Iaşi: y = -0,0219x + 34,675Ecuaţii ale tendinţelor termice la:       Dorohoi: y = -0,0341x + 34,107
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a.) Variaţia temperaturilor maxime absolute anuale la Dorohoi şi Iaşi (1956 – 1996) 
 

Iaşi: y = 0,0371x - 20,487Ecuaţii de tendinţă la:    Dorohoi: y = 0,0809x - 22,033
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b.) Variaţia temperaturilor minime absolute anuale la Dorohoi şi Iaşi (1956 – 1996) 
 

 

Ecuaţii de tendinţă la:      Dorohoi: y = -0,1178x + 56,418 Iaşi: y = -0,059x + 55,161
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c.) Variaţia amplitudinilor termice extreme anuale la Dorohoi şi Iaşi (1956 – 1996) 
 

Fig. 60. Temperatura aerului. Valori extreme absolute din fiecare an şi amplitudinea lor. 
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Tot din fig. 60.a, b, c reiese o mai mare variabilitate în evoluţia de la an la an a minimelor 
absolute decât a maximelor extreme. Iarna când se produc minimele cu valorile cele mai coborâte 
temperatura înregistrează salturi mai accentuate. Această variabilitate este redată şi prin amplitudi-
nea absolută lunară şi anuală a acestui parametru. Contrastele de temperatură dintr-o lună sunt 
foarte mari în Câmpia Moldovei. Ele au un mers anual regulat, periodic descrescând dinspre ano-
timpul de iarnă spre cel de vară, de la vară la iarnă valorile amplitudinilor crescând. Luna cu cele 
mai mari amplitudini termice este februarie (50,9oC pe ansamblul câmpiei), diferenţele cele mai 
mici între extremele absolute lunare semnalându-se în luna iulie (31,6oC). La Cotnari în condiţii de 
altitudine mai ridicată, amplitudinile lunare sunt mai reduse (45,2oC – în luna februarie, 27,8oC în 
luna iulie). Amplitudinile termice foarte mari din intervalul februarie – ianuarie depăşesc 50oC 
(54,0oC în februarie la Dorohoi, 52,5oC în aceeaşi lună la Iaşi) şi se produc datorită fluctuaţiilor 
mari adeseori convulsive ale circulaţiei atmosferice, în timp ce în luna iulie (29,5oC la Avrămeni, 
33,2oC la Iaşi) au valorile cele mai mici datorită staţionării un timp mai îndelungat a maselor de aer 
cu caracteristici mai uniforme, în condiţiile unui regim baric anticiclonic. 

Asemenea evoluţiei pe termen lung a temperaturii aerului din luna iulie (fig. 37.) de la Do-
rohoi şi Iaşi şi tendinţele de evoluţie a maximelor termice anuale absolute (care se înregistrează de 
regulă în lunile verii) prezintă un uşor mers descendent care în perioada 1956 – 1996 s-a înscris în 
limitele a ≈ 20C (fig. 60.a.). Aceasta indică o uşoară răcire a celui mai cald anotimp din an, vara. În 
schimb, minimele termice anuale absolute, asemănător cu temperatura aerului din luna ianuarie (fig. 
34.) prezintă un trend de evoluţie ascendent ce s-a înscris în intervalul 1956 – 1996 în limitele a 3 – 
40C (fig. 60.b.) , scoţând în evidenţă o încălzire mai accentuată a lunilor de iarnă (când aceste mi-
nime se produc de regulă). Diferenţele iulie – ianuarie, maxime – minime absolute dau ca rezultantă 
o creştere uşoară ( ≈ 10C ) în timp (1956 – 1996) a temperaturii medii a aerului (fig. 30.). 

Amplitudinea absolută anuală a depăşit în Câmpia Moldovei valori de 70oC. Calculul am-
plitudinilor absolute din valorile existente la fiecare staţie pe intervale diferite face ca valorile rezul-
tate să fie doar parţial comparabile. Totuşi valorile amplitudinal termice de care dispunem ne permit 
să afirmăm că subunitatea în cauză are un grad de continentalism accentuat având în vedere că la 
Iaşi s-a înregistrat o amplitudine absolută de 75oC, iar la Dorohoi de 70,2oC. Aşadar, intervalul ter-
mic cuprins între - 350C şi 400C reprezintă limitele între care a evoluat în timp temperatura în Câm-
pia Moldovei, interval de care trebuie să se ţină seama în managementul organizării activităţilor în 
diverse sectoare economice precum: cultura plantelor, creşterea animalelor, sănătate, construcţii de 
locuinţe, construcţii destinate transporturilor, urbanism etc. 

Amplitudinile termice maxime anuale (fig. 60.c.) prezintă în perioada 1956 – 1996 un trend 
descendent ce se înscrie în limitele a 3 – 40C . Acest aspect însă nu ne permite să afirmăm cu depli-
nă certitudine că variabilitatea termică în Câmpia Moldovei se prezintă într-o continuă scădere.  

 
III. A8. Numărul zilelor cu diferite temperaturi caracteristice*2 

 
O caracteristică importantă a regimului termic al unui regiuni, implicit şi a Câmpiei Moldo-

vei, o constituie frecvenţa lunară şi anuală a zilelor când s-a atins, coborât sau depăşit pragurile ter-
mice de 0oC, 25oC, 30oC etc. 

                                                
*2 Numărul zilelor cu diferite temperaturi caracteristice a fost calculată pentru 3 staţii pe intervale mai lungi, iar pentru 4 
staţii pe intervale mai scurte care se includ în primele. Situaţia arătată de valorile şirurilor mai scurte nu intră în contra-
dicţie cu realitatea din teren respectând legile geografice. Pentru Avrămeni, Răuseni, Cotnari, Podu Iloaiei datele au fost 
prelucrate din (1961-1996), iar la Dorohoi datele prelucrate includ perioadele 1896-1916; 1931-1943; 1946-1955; 1961-
1996 la Botoşani perioadele 1896-1916; 1923-1930; 1934-1943; 1945-1955; 1961-1996, iar la Iaşi perioadele 1896-
1917; 1920-1943; 1945-1955; 1961-1996. Am preferat valorile mediate din şirurile mai lungi decât din cele scurte de la 
aceleaşi 3 staţii, pentru că ele sunt mai aproape de realitate fiind considerate drept un reper de raportare al celorlalte va-
lori. 
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Numărul mediu al zilelor cu temperatura minimă ≤ 0oC. Astfel de zile sunt posibile în inter-
valul septembrie – mai şi, se produc dar cu intermitenţă sub influenţa proceselor advective şi radia-
tive. În Câmpia Moldovei se înregistrează un număr mediu de 116 zile cu îngheţ în timp de un an. 

 

Tab. 34. Numărul mediu al zilelor cu temperatura minimă ≤ 0oC (zile cu îngheţ)*2 
Lunile 

Staţiile 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 30,8 24,5 19,8 5,1 0,3 - - - 0,3 5,2 15,3 24,6 125,9 

Avrămeni 27,1 24,5 19,2 3,0 0,0 - - - 0,1 3,6 14,9 24,7 117,1 

Botoşani 27,9 24,1 19,1 4,5 0,3 - - - 0,2 4,3 14,2 23,8 118,4 

Răuseni 27,4 23,6 17,7 2,7 0,1 - - - 0,2 5,3 14,6 23,8 115,4 

Cotnari 26,1 23,0 16,7 2,1 0,0 - - - 0,0 2,2 12,3 23,0 105,4 

Podu Iloaiei 27,7 23,0 16,9 2,2 0,0 - - - 0,1 4,6 13,8 23,3 110,6 

Iaşi 27,1 23,0 17,5 3,3 0,1 - - - 0,1 3,6 13,0 23,3 111,0 
 

Cele mai multe zile cu îngheţ în aer se produc în lunile de iarnă (tab. 34.). Ianuarie este luna  
cu cea mai mare frecvenţă a lor (90,3% - 
28 de zile cu îngheţ). În luna mai zilele 
de îngheţ au o frecvenţă de doar 1% (0,1 
zile în medie), iar în septembrie o frec-
venţă puţin mai mare de 1% (sub 0,2 zile 
în medie). 

Lunile de vară sunt lipsite de în-
gheţ, în timpul acestora în perioadele 
analizate nefiind semnalat niciodată 
acest fenomen. 

Din fig. 61. se observă o frecven-
ţă mai mare a zilelor cu îngheţ în nord-
vestul câmpiei (peste 125 zile în medie – 
125,9 la Dorohoi) şi mai redusă în sudul 
ei (sub 110 în extremitatea sud-vestică, 
spre Cotnari numărul de astfel de zile 
scăzând la aproape 105). De la an la an, 
numărul zilelor cu îngheţ este diferit fi-
ind mai mare decât în mod normal (de 
exemplu în 1988 – 138 zile la Dorohoi, 
132 zile la Iaşi) sau mult mai redus (în 
1990 - 76 zile la Dorohoi, 75 zile la Iaşi) 

consecinţă a influenţelor exercitate de dinamica atmosferei. 
Numărul mediu al zilelor cu temperatură maximă ≤ 0oC (zile de iarnă) este mai redus decât 

al zilelor cu îngheţ. În medie se înregistrează 39,8 de astfel de zile începând din octombrie şi termi-
nând în aprilie. În aprilie şi octombrie astfel de zile se produc accidental, (la Dorohoi media lor este 
egală cu 0,1 zile indicând o prezenţă mai timpurie a iernii) dar au fost totuşi semnalate. Numărul 
maxim se înregistrează în luna ianuarie (14,3 zile). Pot exista ani când astfel de zile lipsesc. În nord 
numărul de zile de iarnă este mai ridicat (44,2 la Dorohoi), în sud mai coborât (38,3 la Iaşi) (fig. 62. 
şi tab. 35.). 

 

Tab. 35. Numărul mediu al zilelor cu temperatură maximă ≤ 0oC (zile de iarnă)*2 

 

 

Luna 
Staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Avrămeni 14,2 11,9 4,5 0,0 - - - - - 0,0 3,3 11,8 45,7 
Dorohoi 15,6 10,8 4,2 0,0 - - - - - 0,1 3,2 10,3 44,2 
Botoşani 15,1 10,3 3,1 0,0 - - - - - 0,0 2,9 10,1 41,5 
Răuseni 14,0 8,4 2,6 0,0 - - - - - 0,0 2,2 8,0 35,2 
Cotnari 14,6 11,1 4,8 0,0 - - - - - 0,0 2,7 10,4 43,6 
Podu Iloaiei 12,8 8,5 3,4 0,0 - - - - - 0,0 1,8 7,6 34,1 
Iaşi 13,8 10,4 2,0 0,0 - - - - - 0,0 2,0 9,5 38,3 
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Numărul mediu lunar şi anual de 
nopţi geroase (temperatura maximă            
≤ - 100C). Observaţiile din perioada 1964 – 
1998 (tab. 36.), relevă faptul că astfel de 
cazuri în care mercurul termometrelor nu 
urcă noaptea mai mult de - 100C nu se în-
registrează din luna aprilie până în octom-
brie inclusiv (cu o singură excepţie la 
Răuseni). Numărul maxim de nopţi geroase 
din timpul anului aparţine lunii ianuarie 
când se produc 9,5 nopţi cu aceste caracte-
re la Răuseni, la altitudine mică, unde se 
întrunesc condiţii favorabile de stratificări 
inverse ale aerului, astfel de zile fiind în 
locaţia amintită cele mai numeroase din 
spaţiul cercetat. La Cotnari, unde altitudi-
nea mai mare scoate din sfera stratificaţii-
lor termice inverse punctul de observaţii şi 
unde dinamica mai activă provoacă ames-
tecul maselor de aer cu diferite caracteris-
tici termo – pluvio – barice, în această lună 
înregistrându-se doar 7,1 nopţi geroase. 

Nopţile geroase se produc de obicei în intervalul noiembrie – martie, în condiţii advectiv – radiative 
specifice lunilor reci de la sfârşitul toamnei, iernii şi de la început de primăvară. Anual, nopţile ge-
roase sunt cele mai frecvente la Răuseni (23,8) în culoarul de vale al Jijiei, altitudinile mici şi condi-
ţiile geografice locale favorizând producerea mai frecventă a lor. În schimb, frecvenţa nopţilor ge-
roase este cea mai mică pe ramele deluroase înalte marginale Câmpiei Moldovei, cu o dinamică at-
mosferică mai activă, care rămân în afara spaţiului afectat de intensele răciri radiative nocturne şi a 
inversiunilor termice. De exemplu, la Cotnari se produc în medie 16,6 nopţi geroase anual). 

 

Tab. 36. Numărul mediu lunar şi anual de nopţi geroase (1964 – 1998) 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An. 

Dorohoi 8,9 6,4 1,6 - - - - - - - 1,1 4,8 22,8 

Botoşani 9,0 5,8 1,6 - - - - - - - 1,2 4,8 22,4 

Avrămeni 9,0 6,0 1,7 - - - - - - - 0,9 4,0 21,6 

Răuseni 9,6 6,1 1,9 - - - - - - 0,0 1,7 4,5 23,8 

Cotnari 7,1 4,9 0,9 - - - - - - - 0,7 3,0 16,6 

Podu Iloaiei* 9,5 6,0 1,7 - - - - - - - 1,5 3,7 22,4 

Iaşi 8,4 5,3 1,5 - - - - - - - 0,8 3,7 19,7 
* Podu Iloaiei (1964 – 1993) 

 

În părţile nordic şi centrale, se înregistrează cele mai numeroase nopţi geroase (22,8 Doro-
hoi, 22,4 Botoşani, 21,6 Avrămeni), la care se adăugă exemplul staţiei Răuseni (tab. 36.). În sud, la 
Iaşi, se înregistrează un număr anual de 19,7nopţi geroase, influenţa ariei urbane exercitată prin in-
tensa circulaţie, activităţile economice şi casnice generatoare de căldură, dar şi poziţia mai sudică, 
cu advecţii mai frecvente a maselor de aer din sector sudic, fiind principalele cauze ce pot explica 
această situaţie. La Podu Iloaiei marile rezervoare acvatice din preajmă, îngheţate la suprafaţă iarna 
şi zona mai joasă în care este localizată staţia explică numărul mare de 22,4 nopţi geroase înregis-
trate anual. 

Numărul mediu al zilelor de vară (zile cu temperatura maximă ≥ 25oC). Aceste zile sunt ca-
racteristice perioadei calde a anului şi se înregistrează din martie până în noiembrie (tab. 37. şi fig. 
63.). Semnalarea unor zile de vară în martie are o frecvenţă foarte redusă tinzând spre absenţă în 
nord (Dorohoi 0,0; Botoşani 0,0; Avrămeni 0,0) şi o manifestare mai des semnalată în partea central 
sudică şi sudică (Răuseni, Podu Iloaiei, Iaşi cu 0,1 zile de vară în martie în medie). 
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Tab. 37. Numărul mediu al zilelor cu temperaturi maxime ≥ 25oC (zile de vară)*2 
Luna 

Staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Avrămeni - - 0,0 0,9 5,8 12,0 17,3 14,7 5,9 0,5 - - 57,1 

Dorohoi - - 0,0 1,0 6,2 13,4 19,0 17,2 7,4 1,0 - - 65,2 

Botoşani - - 0,0 1,4 7,9 14,2 20,1 18,7 8,1 1,0 0,0 - 71,4 

Răuseni - - 0,1 1,8 10,4 17,8 22,0 21,9 10,5 0,9 - - 85,4 

Cotnari - - - 0,7 5,4 11,5 16,8 15,2 5,4 0,3 - - 55,3 

Podu .Iloaiei - - 0,1 1,8 9,2 16,2 21,0 20,3 9,8 0,8 - - 79,2 

Iaşi - - 0,1 1,8 10,9 17,5 23,9 22,2 10,1 1,6 0,0 - 88,1 

 

La Cotnari, în martie, nu s-a semnalat producerea unor zile de vară, iar în noiembrie doar la 
Iaşi şi Botoşani s-au înregistrat zile cu temperaturi maxime ≥ 25oC. Numărul zilelor de vară este cel 
mai mare în iulie când se semnalează în medie 17,3 zile de vară la Avrămeni şi 23,9 la Iaşi, aceste 
două exemple fiind raportate la o medie lunară de 20,6 zile de vară caracteristică acestei luni pentru 
întreaga câmpie. În lunile de iarnă zilele de vară lipsesc cu desăvârşire. La Cotnari, în iulie, doar în 
54,2% din zilele acestei luni temperatura se ridică astfel încât dă acestor entităţi temporare caracte-
ristica de zile de vară. 

 

 

Conform fig. 63, în directă relaţie cu energia primită de la Soare în Câmpia Moldovei, nu-
mărul mediu anual de zile de vară înregistrate este mai redus în nordul câmpiei (57,1 la Avrămeni) 
şi mai ridicat în partea ei sudică (88,1 la Iaşi). La Cotnari zilele de vară însumate nu depăşesc două 
luni (55,3 cazuri anuale în medie) asemenea valori fiind asemănătoare cu cele ale unor latitudini ce-
va mai nordice. Şi în cazul fiecărei luni se păstrează aceleaşi diferenţe, însă de la an la an se consta-
tă diferenţe mari. Au fost ani cu peste 100 zile de vară (de exemplu 1975 la Iaşi) dar şi ani cu sub 30 
zile de vară (1980 la Dorohoi 27 zile de vară), distribuţia câmpului baric şi dinamica atmosferei da 
la un an la altul determinând aceste mari variaţii. 

Numărul zilelor cu temperatură maximă ≥ 30oC (zile tropicale). În medie în timp de un an 
în Câmpia Moldovei se produc un număr de 17,6 zile tropicale. Ele se înregistrează începând din 
aprilie (însă în număr extrem de redus) şi până în octombrie inclusiv. Iulie rămâne luna când dina-
mica favorabilă a atmosferei, intensitatea mare a energiei radiante (datorită duratei efective mari de 
strălucire a Soarelui), fac posibilă înregistrarea unor temperaturi ridicate, 5,9 zile din această lună 
având caracter tropical (tab. 38). Numărul de zile tropicale ajunge în medie la sub 10 pe an în nord 
(10,0 la Avrămeni) şi la peste 25 zile în sud (26,1 zile tropicale la Iaşi) (fig. 64). 
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Toamna numărul de zile tropicale este mai ridicat decât primăvara. În timp mai îndelungat, 
în unii ani călduroşi, numărul de zile tropicale este relativ ridicat (de exemplu 82 zile la Iaşi în 
1962), dar există şi ani fără zile tropicale (1978 la Botoşani) sau cu zile tropicale foarte puţine (2 zi-
le la Iaşi în 1978). Invaziile de aer tropical uscat din nordul Africii şi sud – vestul Asiei determină 
numărul mare anual de zile tropicale, iar cele din sector nordic din zona subpolară numărul lor re-
dus. 

 

Tab. 38. Numărul mediu al zilelor cu temperatură maximă ≥ 30oC (zile tropicale) în perioada 1964 – 1998 
Luna 

Staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Avrămeni - - - - 0,4 2,2 3,1 3,8 0,5 - - - 10,0 

Dorohoi - - - 0,0 0,6 2,5 4,3 4,7 1,0 0,0 - - 13,1 

Botoşani - - - 0,0 0,7 3,1 6,2 5,8 1,4 0,0 - - 17,3 

Răuseni - - - - 1,4 4,6 7,1 6,3 1,3 0,0 - - 20,7 

Cotnari - - - - 0,3 1,4 3,5 3,2 0,5 - - - 8,9 

Podu .Iloaiei - - - - 0,9 4,6 5,9 5,9 1,2 0,0 - - 18,5 

Iaşi - - - 0,1 1,6 4,9 9,2 8,5 1,8 0,0 - - 26,1 

 

 

 

Fig. 65. Regimul anu-
al al temperaturii ae-

rului 
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În fig. 65. este prezentat sintetic, cumulat, regimul anual de evoluţie al principalilor para-
metri termici din aer, iar în fig. 66., acelaşi regim pentru aceeaşi parametri, dar de această dată pe 
suprafaţa solului. Între cele două medii, aer – sol, există, din punct de vedere evolutiv termic, nume-
roase asemănări, dar şi mici deosebiri, ce vizează mai ales planul valoric al evoluţiei. 

 

III. A9. Temperatura solului 
 

Studiată în general foarte puţin, temperatura solului întregeşte tabloul termic al Câmpiei 
Moldovei. Dacă la suprafaţa solului am dispus de date de observaţii de la toate staţiile pentru inter-
valul 1961 – 1996, în cazul temperaturii solului în stratul arabil (0÷20cm) observaţiile instrumentale 
ne parvin doar de la Botoşani şi Iaşi, la celelalte staţii temperatura solului în adâncime măsurându-
se sporadic, cu discontinuităţi în curs de un an (observaţii făcute doar în sezonul cald) sau pe pe-
rioade variabile (generate de lipsa instrumentarului necesar). De aceea, am procedat la analiza tem-
peraturii de la 0 ÷ 20cm adâncime doar pe baza observaţiilor de la staţia meteorologică Iaşi, iar pen-
tru adâncimi mai mari am luat ca exemplu datele de la staţia meteorologică Botoşani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regimul anual al 
temperaturii solului 

(1961 – 1996) 

Fig. 66. 
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III. A9.1. Temperatura la suprafaţa solului 
 

La suprafaţa solului energia radiantă este transformată în energie calorică, ce constituie sur-
sa de încălzire a aerului în timpul zilei prin convecţie şi în timpul nopţii prin radiaţie. Procesele fizi-
ce din atmosfera inferioară se interferează cu cele biotice din sol, temperatura diminuându-le sau 
încetinindu-le ritmul desfăşurării lor. Tipul de sol, tipurile de vegetaţie ce îl acoperă cu fazele de 
dezvoltare în care se află, gradul de umiditate, prezenţa sau absenţa stratului de zăpadă, forma de re-
lief pe care stă aşezat, influenţează valoarea şi regimul temperaturii solului. 
 

III. A9.1.1. Temperaturile medii anuale şi lunare 
 

Temperatura medie anuală. Izotermele anuale ale temperaturii suprafeţei solului se reparti-
zează relativ uniform pe suprafaţa Câmpiei Moldovei, în dependenţă directă cu distribuţia radiaţiei  

solare, cu dinamica atmosferei şi cu 
particularităţile factorilor geografici lo-
cali. Cele mai ridicate valori medii de 
temperatură de peste 11oC se întâlnesc 
în partea sud-estică a Câmpiei Moldo-
vei, izoterma de 11oC pătrunzând adânc 
pe culoarul de vale al Bahluiului până 
în amonte de Podu Iloaiei şi pe valea 
Prutului. Cele mai scăzute valori de 
temperatură (sub 10oC) sunt caracteris-
tice nordului şi unei porţiuni mai redu-
se din vestul câmpiei. Cea mai mare 
suprafaţă a acestui întins spaţiu agricol 
este încadrat de izotermele de 10 şi 
11oC, despărţite de izoterma de 10,5oC 
(fig. 67.). Diferenţa de aproape un grad 
între nordul şi sudul câmpiei arată de-
pendenţa procesului de încălzire a su-
prafeţei solului faţă de altitudine, circu-
laţia generală a atmosferei, ca şi de 
gradul ridicat al omogenităţii suprafeţei 
active. De la un an la altul, temperatura 
suprafeţei solului care în medie este de 
10,5oC a variat în limite mai largi sau 

mai restrânse. Mediile termice anuale au urcat în 1990 la 11,7oC la Dorohoi, la 12,1oC la Botoşani 
şi la 12,9oC la Iaşi, acesta fiind anul cel mai călduros pentru majoritatea staţiilor. În anul 1980 me-
diile termice au coborât la 7,9oC la Dorohoi, 8,5oC la Botoşani şi 9,3oC la Iaşi, acesta fiind conside-
rat anul cel mai răcoros după temperatura medie de la suprafaţa solului. 

Ca şi în cazul temperaturii aerului, variaţiile anuale ale temperaturii suprafeţei solului, cu-
prind spaţii întinse, neavând caracter local. Temperaturile medii anuale cele mai ridicate depăşesc în 
medie cu 1,9oC media multianuală, iar cele mai coborâte se plasează la 1,8oC sub medie. 

 

Tab. 39. Temperatura la suprafaţa solului. Medii lunare şi anuale (1961 – 1996) 
Luna 

Staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Avrămeni -4,7 -2,8 1,6 10,5 18,5 22,6 24,0 22,7 16,5 9,9 2,5 -2,3 9,9 

Dorohoi -4,5 -2,9 2,3 10,3 18,1 22,0 23,6 22,3 16,3 9,3 2,4 -1,8 9,8 

Botoşani -4,1 -2,2 2,7 10,9 18,3 22,7 24,4 23,4 16,7 9,7 3,0 -1,8 10,3 

Răuseni -3,8 -2,0 2,9 10,8 18,9 23,3 24,4 23,5 16,8 9,5 2,8 -1,1 10,5 

Cotnari -3,4 -2,1 2,8 10,7 18,4 21,9 24,1 22,9 17,1 10,0 3,1 -1,2 10,3 

Podu Iloaiei -4,3 -2,5 3,2 12,1 20,1 24,5 25,9 23,9 18,3 10,4 3,1 -0,1 11,2 

Iaşi -4,1 -2,1 3,1 11,9 19,7 24,0 25,6 24,3 17,9 10,4 3,5 -1,3 11,0 
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Variaţia temperaturii la suprafaţa solului în cursul anului (tab. 39. şi fig. 66.). De la o lună 
la alta, odată cu creşterea sau scăderea cantităţii de energie radiantă receptată de suprafaţa activă, 
temperatura solului variază foarte mult. În ianuarie, temperatura la suprafaţa solului este cea mai 
redusă, răcirea atingând punctul cel mai scăzut, ca urmare a valorilor foarte coborâte ale radiaţiei 
solare, a frecvenţei mari a timpului anticiclonic, care favorizează procesele emisiv – radiative şi 
apariţia temperaturilor negative în toată Câmpia Moldovei. Temperatura la suprafaţa solului variază 
între sub -5oC în nordul extrem al câmpiei şi peste -3,5oC spre rama sud-vestică mai înaltă (fig. 68.). 
Izotermele acestei luni sunt împinse dinspre nord – nord-est spre sud-vest de pătrunderile aerului 
rece arctic continental, mai rar maritim. Aria centrală mai înaltă (dealurile Copălău – Cozancea), 
mai împădurită, este cuprinsă în afara izotermei de -4oC având temperaturi mai ridicate. Efectul fac-
torilor geografici locali se face simţit în distribuţia spaţială a temperaturii suprafeţei solului, pădurea 
şi altitudinea făcând ca inversiunile şi procesele radiative să fie mai atenuate. 

Începând din luna ianuarie temperatura creşte uşor, dar se menţine negativă şi în luna febru-
arie. Din luna martie temperaturile medii devin pozitive (1,6oC la Avrămeni; 3,2oC la Podu Iloaiei), 
cele mai mari creşteri interlunare producându-se în aprilie, fiind egale în medie cu 8,3oC şi valoric 
mai mari cu 2 – 3oC decât cele din aer. 

În aprilie temperatura pe suprafaţa solului depăşeşte peste tot 10,0oC (10,3oC la Dorohoi; 
12,1oC la Podu Iloaiei). Creşteri interlunare mari (7,6oC în medie) se produc şi în mai, când tempe-
raturile ajung pe suprafaţa solului la peste 18oC (18,1oC la Dorohoi, 20,1oC la Podu Iloaiei). În iunie 
saltul termic este de aproximativ 4oC, iar în iulie de 1,6oC (în această lună se produc cele mai reduse 
creşteri interlunare din decursul anului), temperaturile urcând mult, pe cea mai mare parte din su-
prafaţa câmpiei fiind mai mari de 24oC. Doar în nord – vest temperaturile medii de la nivelul solului 
se situează sub 23oC, în sud – est urcând în schimb la peste 25oC. Izotermele caracteristice acestei 
luni sunt împinse dinspre sud – est spre nord – vest marcând advecţii de aer cald pe aceeaşi direcţie 
(fig. 69.). 

 

 
 

 Temperatura la nivelul suprafeţei active este cu 4-5oC mai ridicată decât în aer, cu predomi-
narea pe mari suprafeţe a regimului de insolaţie favorabil proceselor convective. Din iulie tempera-
tura la suprafaţa solului începe să scadă, mai puţin în august (cu 1,2oC în medie), apoi descreşterile 
interlunare se accentuează devenind maxime în septembrie (cu 7,2oC în medie). Totuşi în septem-
brie temperatura se menţine încă destul de ridicată (peste 16,0oC). În octombrie descreşterile 
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interlunare sunt destul de accentuate (6,8oC), apoi se atenuează treptat în noiembrie (4,6oC) şi de-
cembrie (2,6oC). În octombrie şi noiembrie diferenţe de temperatură dintre sol şi aer se păstrează în-
tre limite reduse (sub 0,5oC). În luna decembrie temperaturile devin negative şi scad în continuare, 
până ajung minime în luna ianuarie (fig. 66.). 

Amplitudinea anuală. Contrastul termic dintre vară şi iarnă pune în evidenţă pe suprafaţa so-
lului amplitudini ce ajung să depăşească 30oC. În medie amplitudinea termică anuală de la suprafaţa 
solului este de 28,9oC cu 4-5oC mai ridicată decât amplitudinea termică anuală din aer, ceea ce do-
vedeşte că la nivelul suprafeţei subiacente procesele de încălzire sunt mult mai active, intense şi ca-
racteristice. Cea mai mare amplitudine termică este înregistrată la Podu Iloaiei (30,2oC), urmată de 
cea de la Iaşi (29,7oC). Cele mai reduse amplitudini medii anuale din Câmpia Moldovei sunt înre-
gistrate la Dorohoi (28,1oC) şi la Cotnari (27,5oC) din extremitatea sud-vestică a Câmpiei Moldo-
vei. 

 
III. A9.1.2. Temperaturile medii zilnice 
 
Temperaturile medii zilnice. În decurs de un an, de la o zi la alta, temperatura la suprafaţa 

solului înregistrează variaţii mari. Dacă mersul curbelor de variaţie ale temperaturilor medii zilnice 
de pe histogramă (fig. 70. – Iaşi şi Dorohoi) nu redă variaţia oscilaţiilor reale ale temperaturii solu-
lui, ci pe cele mediate lunar şi multianual, mediere ce indică o creştere continuă a temperaturii din 
ianuarie până în iulie, apoi o descreştere din luna iulie până în ianuarie; în al doilea caz curba res-
pectivă redă tocmai aceste variaţii neperiodice ale mediilor zilnice din intervalul 1985 – 1995 (la 
Iaşi) comparativ cu mediile multianuale de pe histogramă, curba reprezentând mai mult o situaţie la 
limită dintre realitatea din natură şi realitatea pe care o poate da o anumită modalitate de reprezenta-
re. Conform fig. 70., mediile zilnice multianuale prezintă un mers fluctuant cu creşteri şi scăderi re-
petate. 

Doar în puţine cazuri temperaturile medii zilnice se apropie de media lunară normală. În ge-
neral, în prima parte a anului când pe ansamblu temperatura creşte, mediile zilnice sunt mai scăzute 
în prima parte a lunii decât normala lunii, în a doua jumătate a lor fiind mai ridicate, din august pâ-
nă în iarnă situaţia descrisă inversându-se. 

În prima jumătate a anului, din ianuarie până în iulie, minimele zilnice lunare se plasează la 
începutul lunilor, maximul spre sfârşitul lor, indicând în acest mod sensul general de creştere al 
temperaturii, iar în a doua jumătate, din august până în decembrie, maximul zilnic lunar se produce 
la începutul lunilor, minimul spre sfârşitul acestora, indicând sensul general de descreştere al tem-
peraturii. 

Temperaturi medii zilnice negative sunt caracteristice lunilor de iarnă. Sporadic astfel de zi-
le pot să apară la sfârşitul lunilor noiembrie şi începutul lunii martie, după cum la începutul lunii 
decembrie şi sfârşitul lunii februarie se pot înregistra medii zilnice pozitive, însă cu o frecvenţă des-
tul de redusă. Luna cea mai rece rămâne ianuarie (-4,1oC) când şi temperaturile înregistrează cele 
mai mici fluctuaţii zilnice spre deosebire din aer unde oscilaţiile sunt cele mai mari din timp de un 
an. Acest aspect se explică prin predominarea pe suprafaţa solului a temperaturilor negative pe fon-
dul îngheţurilor prelungite întrerupte arareori de fenomenul de dezgheţ survenit în urma încălzirilor 
accidentale. Amplitudinea termică lunară de pe suprafaţa solului este de 3,7oC, în condiţiile în care 
abaterea pozitivă faţă de normală este de 3,1oC, iar cea negativă doar de 0,6oC. Cea mai rece penta-
dă din cursul unui an se poziţionează la începutul lunii februarie (-2,1oC temperatura medie) când 
de altfel se înregistrează şi minimul zilnic anual (-5,3oC pe 1 februarie). Variaţiile de temperatură 
interdiurne cresc în februarie când amplitudinea lunară ajunge la 5,7oC pentru a atinge un maxim 
anual de 9,2oC, în luna martie. Odată cu topirea stratului de zăpadă ce asigură o stabilitate mai mare 
a mersului temperaturii de la o zi la alta (ca de exemplu în ianuarie), în martie cresc şi fluctuaţiile 
de temperatură, cu abateri pozitive faţă de medie (3,1oC) ziua, ce pot merge până la 5,7oC, negative 
şi valoric mai reduse noaptea (sub 3,5oC faţă de normală). Pe fondul creşterii generale a temperatu-
rii în aprilie (la 11,9oC) şi mai (la 19,7oC) oscilaţiile de temperatură de la o zi la alta îşi reduc am-
plitudinea la 8,7oC respectiv 7,0oC. Temperaturile zilnice cresc în continuare până în iulie (25,6oC), 
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urmând un mers descendent din a treia decadă a acestei luni când se atinge şi maximul zilnic anual 
de 29,1oC. Inerţia termică mai evidentă a păturii de sol se materializează prin producerea minimului 
zilnic anual la începutul lunii februarie şi a maximului zilnic anual la sfârşitul lunii iulie. 

Dacă în prima lună de vară temperaturile oscilează mai puţin (5,6oC) în jurul mediei lunare 
(24,0oC) şi, mai mult ca abateri negative (-3,5oC), datorită omogenizării condiţiilor termice ale ma-
selor de aer, ce pătrund din sectorul maritim vestic, pe măsura scăderii frecvenţei acestor advecţii, 
în condiţii de nebulozitate redusă, variaţiile de temperatură cresc (5,8oC în iulie – abateri predomi-
nant pozitive faţă de normală), atingând maximul din timpul verii în august (7,3oC – abateri poziti-
ve cu amplitudine dublă faţă de cele negative). În iulie şi august în condiţii pluviometrice deseori 
deficitare, cu frecvenţă maximă a temperaturilor medii zilnice de peste 25oC, în condiţii de calm 
atmosferic, în regim anticiclonic se instalează frecvent perioade de secetă complexă, accentuate de 
călduri sufocante. 

În septembrie temperaturile zilnice ale suprafeţei solului scad până la 15,4oC, în octombrie 
coborând şi sub 5oC. Octombrie este luna când încălzirile din timpul zilei alternează cu răciri puter-
nice în timpul nopţii, mai ales în spaţiile depresionare şi văi, însoţite de depuneri de brumă, aceasta 
explicând amplitudinile lunare mari (9,1oC), apropiate de cele din martie şi cu cele mai mari abateri 
zilnice anuale de semn negativ (5,6oC sub media lunii). În noiembrie temperaturile medii zilnice 
scad, având tendinţa de a se apropia de 0oC, devenind negative în decembrie când amplitudinea 
fluctuaţiilor zilnice este moderată. 

 

 
 

Dacă am considera amplitudinea termică anuală de la suprafaţa solului pe baza valorilor 
maxime şi minime zilnice anuale aceasta ar fi de 34,4oC, mai mare decât cea rezultată din calcul pe 
baza mediilor de temperatură lunare care este de 29,7oC şi, mult mai mare decât amplitudinea anua-
lă medie din aer de 24,7oC. Avem încă un indiciu care arată că, la suprafaţa solului se produc cele 
mai intense schimbări şi fluctuaţii calorice. 
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III. A9.1.3. Datele medii de trecere a temperaturii medii zilnice la suprafaţa solului prin 
anumite praguri şi sumele anuale ale temperaturii medii zilnice 
 
Pentru studierea trecerii temperaturilor zilnice prin diverse praguri, a duratei intervalelor în 

care au fost acumulate astfel de temperaturi, cât şi a valorilor însumate ale temperaturilor din aceste 
intervale s-au făcut calcule pe baza histogramelor temperaturilor medii zilnice de la Dorohoi şi Iaşi 
(tab. 40). 
 

Tab. 40. Începutul, sfârşitul şi durata medie în zile, a intervalului cu temperaturi medii zilnice 
≥ 0oC, 5oC, 10oC, 15oC, 20oC, 25oC. Suma temperaturilor acumulate în intervalele respective 
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Putem conchide că: datele mijlocii de trecere a temperaturii medii zilnice a suprafeţei solu-
lui peste pragul de 0oC sunt atinse pe 26 februarie în sudul câmpiei la Iaşi şi pe 3 martie în nord la 
Dorohoi. Mediile zilnice pozitive se produc până pe 5 decembrie la Iaşi şi doar până pe 2 decembrie 
la Dorohoi. Aşadar, în 282 de zile la Iaşi şi în 274 la Dorohoi, temperatura medie zilnică este pozi-
tivă, în aceste perioade în care sumele de temperatură acumulate înregistrând doar 3845,2oC la Do-
rohoi şi 4284,4oC la Iaşi. 

Temperaturile medii zilnice ≥ 5oC se înregistrează din a treia decadă a lunii martie, până în 
prima decadă a lunii noiembrie, într-un număr de zile mai redus la Dorohoi (222 zile), timp în care 
suma temperaturilor se ridică la 3731oC şi, mai ridicat la Iaşi (232 zile), suma temperaturilor medii 
zilnice ajungând în sud la 4153,4oC.  

Data mijlocie a trecerii temperaturilor medii zilnice peste 10oC se produce pe 8 aprilie la 
Iaşi, pe 14 aprilie la Dorohoi, intervalul cu astfel de temperaturi durând în sud 193 zile, în nord 181 
zile, timp în care suma temperaturilor active este de 3863,9oC în sud şi 3391,4oC în nord. 

Temperaturi medii zilnice ≥ 15oC, 20oC, 25oC se produc pe intervale de timp din ce în ce 
mai scurte, sumele temperaturilor înregistrate fiind din ce în ce mai reduse. Astfel temperaturi        
≥ 25oC se înregistrează doar în 23 zile în luna iulie în sud la Iaşi, în nord, la Dorohoi, nefiind sem-
nalate. În aer la Iaşi astfel de temperaturi medii zilnice nu se înregistrează, după cum nici în nord la 
Dorohoi nu se înregistrează temperaturi medii zilnice mai mari de 20oC. Intervalele cu temperaturi 
ridicate sunt mai mari la suprafaţa solului decât în aer, iar cele cu temperaturi mai reduse sunt mai 
mari în aer decât pe suprafaţa solului. Asemenea valori obţinute prin metoda grafică se apropie foar-
te mult de realitatea din fiecare an, însă de aceasta din urmă se ţine cont în activităţile economice 
concrete. Totuşi şi aceste medii cu caracter de reper în mersul anual al temperaturii trebuie cunoscu-
te, iar de valorile lor este indicat să se ţină seama. 

 
III. A9.1.4. Temperaturile medii orare 
 
Studiul evoluţiei temperaturii suprafeţei solului în cursul unei zile s-a realizat pe baza obser-

vaţiilor efectuate la orele 100, 700, 1300, 1900, pentru Dorohoi. Acelaşi mers în decurs de 24 de ore îl 
are şi temperatura solului de la celelalte staţii, doar diferit valoric în funcţie de latitudine, altitudine 
sau alţi factori locali. 

 



Dumitru Mihăilă 

 119 

Tab. 41. Variaţia temperaturii solului. Medii orare lunare multianuale la Dorohoi (1977 – 1997) 

luna 
ora 

I F M A M I I A S O N D I P V T An 

100 -5,1 -4,7 -0,7 4,6 10,2 13,9 15,2 14,8 10,6 5,6 -0,2 -2,8 -4,1 4,7 14,6 5,5 4,4 

700 -5,5 -5,2 -0,8 6,6 15,4 19,6 20,4 18,5 12,1 5,2 -0,3 -3,1 -4,6 7,1 19,5 5,7 6,9 

1300 0,3 2,5 9,7 20,1 30,8 34,5 36,7 36,3 28,5 19,3 7,3 1,3 1,4 20,2 34,0 18,4 18,9 

1900 -4,4 -3,6 1,7 8,6 16,2 20,8 22,5 20,3 14,0 7,8 1,1 -2,5 -3,5 8,8 21,2 7,6 8,5 

 

Din datele medii orare disponibile (tab. 41.) reiese că minima de temperatură de la nivelul 
suprafeţei terestre se înregistrează în cursul nopţii sau spre dimineaţă, funcţie de momentul din an la 
care ne referim. În intervalul octombrie-martie minima zilnică a temperaturii la suprafaţa terestră se 
înregistrează potrivit datelor disponibile la ora 700 ca urmare a proceselor emisiv-radiative care fac 
ca în lungile nopţi  ale acestei perioade solul să piardă puţina căldură acumulată în zilele scurte. În 
perioada aprilie-septembrie minimul zilnic din observaţiile de la orele caracteristice se înregistrează 
la ora 100 (în realitate cu mare probabilitate acestea se plasează spre orele 400 – 500 dimineaţa), în 
timp ce la ora 700 temperatura este mai ridicată. În nopţile senine din aprilie până în septembrie, mai 
cu seamă în nopţile de vară, solul emite căldură pe toată perioada nopţii iar spre sfârşitul lor tempe-
ratura suprafeţei active atinge cotele cele mai reduse, în timp ce la ora 700 solul este nu numai emi-
sar al energiei radiante spre spaţiul microclimatic şi macroclimatic, ci şi un receptor al ei, bilanţul 
radiativ având la suprafaţa sa deja valori pozitive. 

Maximul termic diurn se înregistrează la ora 1300
, fiind ca valoare pozitiv în tot cursul anu-

lui. Dacă la orele 100 şi 700 se înregistrează valori negative începând cu noiembrie până în martie, la 
ora 1300 chiar şi în luna cea mai rece valorile medii orare urcă la 0,3oC şi, ating un maxim în iulie 
când temperatura urcă la 36,7oC. Luând în calcul minimul termic orar anual din ianuarie de la ora 
700 şi maximul termic orar de la ora 1300 din iulie, observăm că la suprafaţa solului avem o ampli-
tudine anuală, rezultată din aceste diferenţe, ce urcă la 42,2oC, pledoarie pentru un grad ridicat al 
continentalismului climatic. După amiaza temperatura scade constant, spre seară atingând valori 
negative doar în lunile de iarnă, urmând acelaşi mers descendent până spre dimineaţă (orele 700 în 
intervalul octombrie-martie, ora 100 din observaţii; mai curând orele 400 – 500 dimineaţa, în interva-
lul aprilie-septembrie). La toate orele de observaţii 100, 700, 1300, 1900, minimul termic orar anual se 
produce în ianuarie, maximul în iulie. 

Cele mai mici amplitudini orare anuale sunt caracteristice orei 100 (20,3oC), iar cele mai ri-
dicate orei 1300 (37,0oC). Rezultă aşadar că la ora 100 variaţiile de temperatură sunt cele mai reduse 
de-a lungul unui an, la ora 1300 cele mai ridicate, orele 700 şi 1900 înscriindu-se cu valori intermedia-
re. 

Amplitudinea medie diurnă creşte din luna ianuarie până în luna iulie, când devine maximă 
21,5oC (luna iulie fiind aceea în care temperatura la suprafaţa solului variază în limitele cele mai 
largi) scăzând apoi spre iarnă atingând un minim anual în decembrie (4,4oC) indicând pentru aceas-
tă lună cea mai stabilă evoluţie în decurs de 24 ore a temperaturii suprafeţei active. 

 
III. A9.1.5. Temperaturile extreme. Mediile temperaturilor maxime şi minime zilnice 
 
Din înregistrările meteorologice de la Dorohoi şi Iaşi din perioada 1961 – 1997 asupra aces-

tor parametri termici s-au obţinut datele sintetizate în tab. 42., iar datele climatice de la celelalte sta-
ţii se regăsesc incluse fie în curbele valorice ale maximelor şi minimelor zilnice din fig. 66. sau în 
tab.43. 

Analiza datelor de la cele două staţii din nordul şi sudul Câmpiei Moldovei, ne arată că me-
diile lunare ale temperaturilor minime zilnice sunt negative în intervalul noiembrie – martie (fig. 
71.a. şi b.), cele mai scăzute valori înregistrându-se în ianuarie (-9,4oC la Dorohoi, - 8,9oC la Iaşi). 
În iulie se înregistrează cele mai ridicate valori ale mediilor lunare minime zilnice (13,2oC la Doro-
hoi, 14,0oC la Iaşi). Media multianuală a acestui indicator termic este mai scăzută în nord (2,3oC la 
Dorohoi) şi mai ridicată în sud (3,1oC la Iaşi). Faţă de această medie abaterile pozitive şi negative 
depăşesc în mod normal 10oC atât în nordul cât şi în sudul subunităţii studiate. 
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Tab. 42. Mediile maximelor şi minimelor zilnice. Amplitudinea neperiodică a temperaturii 
suprafeţei solului la Dorohoi şi Iaşi (1961 – 1997) 

luna 
staţia 

 I F M A M I I A S O N D An 

Med. max. 
zilnice 

0,5 3,8 13,3 25,1 35,1 39,9 41,9 39,9 30,9 20,3 8,9 1,5 21,8 

Med. min. 
zilnice 

-9,4 -7,5 -3,1 2,6 7,9 11,6 13,2 12,2 7,6 2,0 -1,8 -7,2 2,3 Dorohoi 

Amplit. nepe-
riodică 

9,9 11,3 16,4 22,5 27,2 28,3 28,7 27,7 23,3 18,3 10,7 8,7 24,1 

Med. max. 
zilnice 

1,2 4,7 14,1 28,3 39,0 42,3 45,6 44,7 35,4 24,0 10,7 3,2 24,4 

Med. min. 
zilnice 

-8,9 -6,8 -1,9 3,0 8,6 11,7 14,0 13,1 8,4 3,1 -1,2 -5,6 3,1 Iaşi 

Amplit. nepe-
riodică 

10,1 11,5 16,0 25,3 30,4 30,6 31,6 31,6 27,0 20,9 11,9 8,8 27,5 

 

Mediile lunare ale temperaturilor maxime zilnice sunt pozitive în toată perioada anului. 
Chiar şi în ianuarie, când este cel mai ger, media lunară a maximelor zilnice este de 0,5oC la Doro-
hoi şi 1,2oC la Iaşi (fig. 71.a. şi b.). 

 

-10

0

10

20

30

40

50 grade C

I F M A M I I A S O N D

Med. max. zilnice Med. min. zilnice

 
a. 

-10

0

10

20

30

40

50

I F M A M I I A S O N D

gradeC

Med. max. zilnice Med. min. zilnice

 
b. 

Fig. 71. Regimul anual al maximelor şi minimelor 
zilnice (1961 – 1997) la Dorohoi – a. şi Iaşi – b. 

 

Ca şi în cazul mediilor lunare ale temperaturilor minime zilnice, media lunară a maximelor 
zilnice are un mers ascendent din ianuarie până în iulie când se atinge punctul culminant pe curba 
de variaţie a acestor temperaturi (41,9oC la Dorohoi şi 45,60C la Iaşi), pentru ca apoi să descrească 
valoric spre minimul din ianuarie (fig. 71.a şi b),. În raport de media multianuală a acestei caracte-
ristici termice ce este de 21,8oC la Dorohoi şi 27,5oC la Iaşi mediile lunare se abat fie pozitiv, fie 
negativ faţă de aceasta cu valori ce depăşesc 20oC. Fluctuaţiile mari în jurul mediei multianuale a 
minimelor (de peste 10oC) respectiv a maximelor (de peste 20oC), indică o variabilitate mare a aces-
tor parametri termici. 

Amplitudinile termice diurne neperiodice ne indică cât de mult pot să evolueze în plan valo-
ric temperaturile în decurs de o zi la suprafaţa solului. Cele mai reduse valori ale oscilaţiilor sunt ca-
racteristice lunii decembrie (8,7oC la Dorohoi şi 8,8oC la Iaşi), când zilele sunt cele mai scurte, no-
roase şi existenţa stratului de zăpadă de la suprafaţa solului se constituie drept cauze pentru o evolu-
ţie valorică mai redusă în decurs de 24 ore a temperaturii suprafeţei active. Vara însă, în iulie, ziua, 
în condiţii de cer senin şi calm atmosferic, temperaturile urcă mult ca valoare, iar noaptea în condiţii 
de radiaţie intensă coboară valoric mult, amplitudinile maxime zilnice ajung la 28,7oC pe suprafaţa 
solului la Dorohoi şi la 31,6oC la Iaşi. Vara, au loc aşadar, la nivelul suprafeţei active cele mai mari 
fluctuaţii în decurs de 24 ore a temperaturii din cursul unui an. Nebulozitatea, ]n unii ani scăzută în 
decembrie sau ridicată în iulie, mai atenuează din amploarea acestor oscilaţii reprezentate grafic în 
fig. 71.c.  
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Amplitudinile maxime zilnice 
de la suprafaţa solului, depăşesc de pes-
te două ori pe cele din aer vara (exem-
plu: 12,8oC în aer la Dorohoi în iulie şi 
12,6oC la Iaşi) şi se apropie de valoarea 
celor din aer iarna, depăşindu-le totuşi 
(exemplu: în aer amplitudinea maximă 
este de 7,2oC la Dorohoi în ianuarie şi 
6,9oC la Iaşi în aceeaşi lună). 

Temperaturile extreme absolute. 
Acestea sunt cauzate în cea mai mare 
parte a cazurilor de advecţia aerului 
fierbinte tropical continental sau a celui 

rece polar şi arctic. Caracteristicile locale ale suprafeţei active, tipul de sol, culoarea, gradul de 
umiditate al acestuia etc. atenuează sau accentuează valorile temperaturilor extreme. 

 Din observaţiile efectuate în perioada 1961 – 1996 la staţiile meteorologice din Câmpia 
Moldovei reiese că peste tot maximele absolute depăşesc 60oC (tab. 43.). 

 

Tab. 43. Temperatura maximă (M) şi minimă (m) absolută la suprafaţa solului. 
Amplitudinea absolută (1961 – 1996) în oC 

luna 
staţia 

 I F M A M I I A S O N D An Data 
Amp. 
abs. 

M 18,0 30,4 39,5 50,3 57,7 58,6 61,1 61,3 51,3 47,2 31,5 18,3 61,3 26.08.94 
Dorohoi 

m -32,8 -31,0 -28,0 -8,2 -4,3 2,4 5,2 4,2 -5,0 -10,5 -28,4 -34,6 -34,6 29.12.96 
95,9 

M 18,2 27,6 39,6 52,4 59,0 63,4 65,0 61,2 52,6 42,1 30,5 18,7 65,0 13.07.95 
Avrămeni 

m -28,5 -28,8 -23,8 -7,7 -5,4 0,8 3,6 0,3 -8,2 -18,0 -22,0 -29,5 -29,5 29.12.96 
94,5 

M 16,8 28,6 40,0 47,3 56,9 61,6 60,2 59,5 52,8 41,2 29,9 19,0 61,6 10.06.96 
Botoşani 

m -33,0 -29,5 -24,5 -9,2 -3,4 1,0 5,0 2,0 -6,0 -9,5 -25,1 -33,0 -33,0 
29.12.96 
14.01.85 

94,6 

M 15,4 30,4 41,4 50,4 59,0 65,4 65,0 63,2 58,8 45,6 28,9 16,6 65,4 28.06.87 
Răuseni 

m -34,0 -31,6 -24,0 -7,9 -3,4 2,6 5,6 3,5 -4,0 -10,6 -25,0 -33,6 -34,0 31.01.87 
99,4 

M 20,4 34,2 42,8 49,0 59,5 60,4 60,4 64,3 51,0 42,4 31,9 21,8 64,3 08.08.71 
Cotnari 

m -26,2 -26,0 -23,4 -5,9 -1,6 1,5 0,4 3,6 -6,4 -9,6 -27,5 -25,0 -27,5 26.11.93 
91,8 

M 18,1 32,4 45,7 54,4 60,2 63,0 65,0 63,1 57,4 46,2 28,8 23,7 65,0 01.07.87 
Podu Iloaiei 

m -35,0 -32,2 -27,6 -9,0 -2,4 5,0 5,6 1,9 -5,6 -9,1 -28,6 -27,5 -35,0 31.01.87 
100,0 

M 17,4 29,8 42,3 52,2 61,2 65,3 66,6 62,7 53,6 47,1 31,7 19,7 66,6 08.07.69 
Iaşi 

m -34,0 -31,6 -24,0 -7,9 -3,4 2,6 5,6 3,5 -4,0 -10,6 -25,0 -33,6 -34,0 31.01.87 
100,6 

 
 

Cele mai mari 
maxime absolute s-au 
produs în sud (66,6oC 
la Iaşi pe 8 iulie 1969 
– care este de altfel şi 
maxima absolută de la 
nivelul suprafeţei so-
lului întregii câmpii), 
iar cele mai coborâte 
în nord (61,3oC pe 26 
august 1994 care este 
şi maxima absolută cu 
valoarea cea mai co-
borâtă din Câmpia 
Moldovei). Maximele 
absolute se produc, 
mai ales în luna iulie 
şi, într-un număr de 
cazuri mai redus în lu-
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Fig. 71.c. Variaţia anuală a amplitudinii termice  

diurne la suprafaţa solului (1961 – 1997) 

 
Fig. 71d. Configuraţia câmpului baric la nivelul Europei 

în ziua de 8 iulie 1969- ora02- după Buletinul meteorologic al I.M. 
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nile august şi iunie.  
De regulă maximele termice absolute atât din aer cât şi de pe suprafaţa solului se produc în 

regim anticiclonic, când deasupra Românei staţionează sau îşi întind prelungirile sub formă de dor-
sale formaţiunile barice de mare presiune (fig. 71d.). 

Dacă în cazul înregistrării maximelor şi minimelor absolute din aer dinamica are un rol pri-
mordial, în cazul înregistrărilor extremelor de pe suprafaţa solului, rolul suprafeţei subiacente este 
mult mai important. De la un an la altul temperatura maximă anuală pe suprafaţa solului a variat în-
tre maximele ce se regăsesc în tab 43 şi valori maxime anuale mai scăzute ca de exemplu 50,8oC la 
Dorohoi (1, 5 iulie şi 1 august 1989), 51,1oC la Botoşani (21 iunie 1969) sau 55,5oC la Iaşi (12 au-
gust 1980). Maximele absolute de la fiecare staţie sunt mai ridicate în sud iar valorile maximelor 
anuale sunt tot ]n această arie cele mai mari. În această parte a câmpiei, în fiecare lună din an valo-
rile temperaturilor maxime lunare de pe suprafaţa solului sunt pozitive, cu mult deasupra valorii de 
0oC. Chiar şi în luna cea mai rece în ianuarie maximele absolute sunt pozitive. De exemplu în ianu-
arie, la Răuseni, maxima absolută lunară cu toate că este cea mai coborâtă de pe suprafaţa câmpiei, 
depăşeşte 15,0oC. Valorile maximelor absolute lunare cresc din ianuarie până în vară, după care 
scad până la valorile lunii ianuarie la care s-a mai făcut referire (fig. 66). Din mai până în august 
există posibilitatea ca maximele absolute lunare să depăşească 60oC, mai ales în sud, unde există 
pericolul real al producerii secetei pedologice. 

Minimele absolute de la fiecare staţie au valori foarte scăzute care, în ansamblu, sunt cuprin-
se între –35oC la Podu Iloaiei, înregistrată pe 30 ianuarie 1987 (cea mai coborâtă minimă) şi -
29,5oC înregistrată la Avrămeni pe 29 decembrie 1996 (cea mai ridicată minimă absolută din Câm-
pia Moldovei). Cel mai frecvent, minimele termice absolute atât din aer cât şi de pe sol se produc în 
situaţii de timp anticiclonic, în condiţii de manifestare a advecţiilor sau de predominare a aerului de 
origine arctică sau polară (fig. 71e.). Advecţiile aerului rece sunt urmate de obicei de puternice ră-
ciri radiative ale suprafeţei active şi mediului aerian de deasupra. 

 

În mai 
toate cazurile 
(cu excepţia 
staţiilor Avră-
meni şi Cot-
nari) minimele 
absolute au co-
borât sub         
– 30oC, la Cot-
nari rolul alti-
tudinii făcân-
du-se simţit, 
minima abso-
lută coborând 
doar la             
– 27,5oC. Ra-
diaţia puternică 
din timpul ier-
nii şi invaziile 
de aer rece fac 
posibilă înre-
gistrarea unor 
astfel de valori 
unicat. De la 
un an la altul 

variaţia valorică a minimelor anuale este mare. Faţă de valorile absolute, minimele anuale ale tem-

 
Fig. 71e. Configuraţia câmpului baric la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 500 h 

Pa deasupra Europei în ziua de 30 ianuarie 1987 –după www. wetterzentrale. de 
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peraturii suprafeţei solului au urcat la -16,6oC la Dorohoi (11 decembrie 1989), la -14,6oC la Boto-
şani (11 decembrie 1989) indicând invazia la acea dată a unor mase de aer mai cald din sector sudic. 
În decurs de un an minimele lunare pe sol au valori negative din septembrie până în mai şi pozitive 
doar în lunile de vară. Din ianuarie până în iulie minimele lunare înregistrează o creştere continuă, 
în iulie atingându-se valoarea maximă anuală a minimelor lunare (3,6oC la Avrămeni în nord, 5,6oC 
la Iaşi şi Podu Iloaiei în sud), apoi se înregistrează o descreştere valorică a acestor temperaturi până 
în decembrie – ianuarie (fig. 66.). De aici se poate trage concluzia că numai în lunile de vară tempe-
ratura minimă la suprafaţă este pozitivă, în rest este negativă. Acest aspect nu ridică probleme deo-
sebite iarna decât atunci când temperaturile scad foarte mult, însă primăvara şi toamna poate provo-
ca diminuări drastice sau pagube producţiei agricole. 

Amplitudinea absolută. Dacă între maximele absolute lunare din interval de un an există di-
ferenţe de 45,1oC în nord şi 48,1oC în sud şi între minimele absolute lunare din cursul unui an dife-
renţele sunt mari, ajungând la 35,1oC în nordul câmpiei şi 40,1oC în sudul ei. În cursul unui an se 
observă că atât maximele lunare absolute cât şi minimele lunare absolute evoluează pe un interval 
termic larg. Între maximele şi minimele absolute de la fiecare staţie există contraste ce indică ampli-
tudini absolute foarte ridicate. Acestea urcă la 100,6oC în sudul Câmpiei Moldovei la Iaşi, 100oC la 
Podu Iloaiei, fiind foarte mari şi în nord, unde ating valori de 94,5oC la Avrămeni şi 95,9oC la Do-
rohoi. Cele mai reduse amplitudini la suprafaţa solului sunt înregistrate la Cotnari în zona marginal 
sud – vestică a câmpiei unde ajung la 91,8oC (tab. 43.). Amplitudinea absolută a temperaturii aeru-
lui este cu cel puţin 25oC mai redusă decât cea de la suprafaţa solului. Asemenea amplitudini, chiar 
dacă au un grad de probabilitate extrem de redus, indică cât de mult evoluează temperatura în timp, 
şi prin urmare investiţiile din domeniul construcţiilor, alimentării cu apă, gaze, sistemele de canali-
zare etc., trebuie să ţină cont de ele. 

 
III. A10. Temperatura solului în stratul arabil 

 
În cadrul analizei variaţiei temperaturii solului până la 20cm adâncime, s-a pus bază mai 

mult pe observaţiile efectuate la staţia meteorologică Iaşi. Aceasta, deoarece din lipsa instrumenta-
rului necesar, la celelalte staţii nu există o continuitate a şirurilor de observaţii. La unele staţii ob-
servaţiile s-au făcut numai în sezonul cald, în sezonul rece termometrele fiind scoase din sol. Numai 
la Iaşi se regăsesc pe un termen mai lung temperaturile de la 10 şi 20cm din sol (stratul arabil) la 
adâncimi mai mari existând şi aici discontinuităţi în şirurile de observaţii. Datele de la Iaşi constitu-
ie un bun reper pentru conturarea variaţiei temperaturii solului în stratul arabil al Câmpiei Moldo-
vei, ele fiind reprezentative pentru sudul câmpiei. Nordul se află într-un decalaj termic de 10C până 
la 2oC faţă de sud, procesele de încălzire-răcire a păturii superficiale de sol fiind asemănătoare, mai 
ales că pe mari spaţii aceasta prezintă caracteristici asemănătoare. În variaţia din cursul anului a 
temperaturii solului pe verticală remarcăm că aceasta atinge un minim în luna ianuarie la 10cm 
adâncime în valoare de - 0,8oC iar în luna februarie, la 20cm adâncime, în valoare de 0,2oC (tab. 
44.). 
 

Tab. 44. Temperatura (oC) în interiorul solului la Iaşi (1980 – 1997) 
Iaşi I F M A M I I A S O N D An 
10cm -0,8 -0,4 3,3 10,3 17,8 21,8 23,8 23,4 17,7 11,3 4,5 0,5 11,1 

20cm 0,3 0,2 3,0 9,7 15,9 20,9 23,2 23,6 17,8 12,0 5,4 1,5 11,2 
 

În lunile ianuarie şi februarie temperatura solului creşte odată cu adâncimea ajungând la va-
lori pozitive la 20cm, în timp ce la 10cm şi la suprafaţa solului valorile acesteia rămân negative. Se 
pune astfel în evidenţă regimul de radiaţie al solului din timpul iernii pentru-că şi în decembrie se 
remarcă aceeaşi creştere valorică a temperaturii odată cu adâncimea, în această lună realizându-se 
transmiterea căldurii din interior spre suprafaţă. Extinzând, regimul de radiaţie este o caracteristică 
începând din luna august şi terminând cu luna februarie; din august păturile mai adânci cedează căl-
dură către suprafaţă, acest proces inversându-şi sensul în martie. 

Începând din luna ianuarie (la 10cm) şi din luna februarie (la 20cm), temperatura solului 
creşte treptat atingând un maxim în luna iulie la 10cm (23,8oC) şi în luna august la 20cm (23,6oC). 
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Decalajul de o lună în întârzierea producerii minimelor şi maximelor la adâncimea de 20cm se ex-
plică prin procesul mai greu de propagare a căldurii în sol (fig. 72.). Pe parcursul procesului de în-
călzire din martie, până în iulie inclusiv, căldura se propagă în sol de la suprafaţă spre adâncime, ca-
racteristic fiind tipul de insolaţie. Din iulie (10cm) şi august (20cm) temperatura scade treptat, până 
ajunge la minimele anterior indicate. 

 

-5

0

5

10

15

20

25
grade C

I F M A M I I A S O N D

10 cm

20 cm

 
Fig. 72. Regimul anual al temperaturii solului la Iaşi 

(1980 – 1997) 
În martie, pe ansamblu, mediile termice lunare de la adâncimea de 10cm (3,3oC) şi de 20cm 

(3,0oC) se apropie foarte mult; este luna când temperatura solului trece de la regimul de radiaţie la 
regimul de insolaţie. Însă între aceste două tipuri de evoluţie a variaţiilor de temperatură pe vertica-
lă, există o scurtă perioadă de interpunere, semnalată ca medie rezultată din calcul între 2 – 5 martie 
inclusiv, când temperaturile sunt asemănătoare la 10 şi 20cm, timp în care are loc izotermia de pri-
măvară. 

În august, se trece de la regimul de insolaţie la cel de radiaţie; însă trecerea nu se face brusc 
ci pe parcursul unei perioade relativ scurte când între adâncimile de 10 şi 20cm nu există diferenţi-
eri de temperatură, perioadă semnalată tot ca medie rezultată din calcul între 21 şi 24 august. În 
această perioadă se manifestă în stratul arabil izotermia. Dacă momentul trecerea de la cele două ti-
puri de variaţie a temperaturii în profilul orizontului arabil este marcat prin această discontinuitate 
materializată printr-o perioadă de izotermie, în cadrul lunii septembrie când temperaturile de la 10 
şi 20cm se apropie foarte mult (17,7oC, respectiv 17,8oC - fiind cea mai mică diferenţă anuală în ca-
drul unei luni la aceste adâncimi), tipului de radiaţie i se suprapune o perioadă (13 – 16 septembrie) 
cu caracter apropiat izotermiei termice, însă matematic infirmată de valorile de temperatură. 
Izotermia de toamnă nu se realizează efectiv potrivit datelor şi calculată matematic, ci doar ca ten-
dinţă. 

Odată cu adâncimea scade şi amplitudinea medie anuală a temperaturii care la 10cm este de 
24,4oC, iar la 20cm de 23,4oC. Cu creşterea adâncimii, mersul valoric al temperaturii oscilează din 
ce în ce mai puţin căpătând caracteristici de stabilitate. 

De-a lungul unui an, în decurs de 24 de ore mersul temperaturii în profilul stratului arabil es-
te diferit. Astfel în ianuarie tipul de radiaţie este clar exprimat la toate orele din zi, în aprilie tipul de 
radiaţie este caracteristic în orele de noapte, cel de insolaţie în orele de amiază, iar în orele dimineţii 
şi serii se trece de la tipul de radiaţie la cel de insolaţie, respectiv invers. În iulie, în orele amiezii es-
te tipic regimul de insolaţie, în orele de la miezul nopţii regimul de radiaţie, dimineaţa începând în-
călzirea, seara după ora 19oo răcirea. În octombrie, când răcirea suprafeţei terestre este evidentă, ti-
pul de insolaţie este o caracteristică numai la amiază, tipul de radiaţie predominând în restul zilei. 
La amiază încălzirea cea mai mare are loc vara, iar la miezul nopţii răcirea cea mai puternică iarna. 
Aceste tipuri de evoluţie a variaţiilor de temperatură în decurs de o zi se suprapun peste cele anuale, 
complicând mersul temperaturii solului în stratul arabil. 
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III. A10.1. Variaţia orară a temperaturii solului în adâncime 
 
Utilizând puţinele date din observaţiile realizate la Botoşani referitoare la temperatura solu-

lui până la adâncimea de 100cm, în perioada 1987 – 1998, cu toate că acestea sunt disparate, pre-
zentând discontinuităţi, prin medierea lor, am reuşit să realizăm reprezentările grafice de tipul tauto-
chronelor şi geotermoizopletelor, reprezentări ce conturează mult mai precis regimul termic al părţii 
superioare a cuverturii pedologice în partea central – nord – vestică a Câmpiei Moldovei. 

În ianuarie (fig. 73a.), tipul de radiaţie este bine exprimat la orele 100, 700 şi 1900, iar de la 
adâncimea de 10cm în jos şi pentru ora 1300, aceasta indicând faptul că în plină amiază până la 
10cm adâncime solul se încălzeşte puţin, primind ceva căldură, stratul superficial având pentru câ-
teva momente un tip de regim de insolaţie. De la adâncimea de 20cm în jos temperatura se apropie 
(ora 1900) sau mai curând depăşeşte 00C (orele 100, 700, 1300). 

În aprilie (fig. 73b.), temperatura urcă pe profilul de sol la valori de peste 70C. La ora 100, în 
orizontul 0 – 15cm se remarcă regimul de radiaţie, pentru ca apoi spre adâncimi mai mari să se con-
tureze regimul de insolaţie, dar nu cu multă claritate. La ora 1300, regimul de insolaţie este foarte 
evident, diferenţele termice între suprafaţa solului şi adâncimea de 100cm fiind de circa 150C, indi-
când o puternică încălzire la nivelul suprafeţei active. De la adâncimea de 40cm în jos, temperatura 
nu mai variază decât foarte puţin (în limitele a circa 10C). La ora 700, când începe încălzirea păturii 
de sol sub impulsul radiaţiei solare, în orizontul 0 – 5cm se impune tipul de insolaţie, orizontul 5 – 
15cm este mai rece, încadrându-se tipului de radiaţie, iar la adâncimi mai mari temperatura scade 
uşor până la valori foarte apropiate de cele nocturne. La ora 1900, când începe răcirea suprafeţei te-
restre, în orizontul 0 – 5cm se remarcă tipul de radiaţie şi după un orizont mai cald (5 – 15cm adân-
cime – consecinţă a inerţiei termice imprimată în timpul zilei), temperatura scade spre orizonturile 
inferioare cu aproape 50C. 

În iunie (fig. 73c.), la începutul verii, la ora 100 temperatura creşte spre adâncime până la 
20cm, clar fiind conturat tipul radiativ, în următorii 20cm manifestându-se izotermia, apoi tempera-
tura scade uşor cu valori absolute reduse. La ora 700 solul începe să se încălzească la suprafaţă, tipul 
de insolaţie fiind înlocuit de cel de radiaţie (5 –40cm adâncime), la rândul său fiind înlocuit cu cel 
de insolaţie la adâncimi de 40 –60cm.  

 

  
Fig. 73a. şi b. Tautocronele temperaturii solului la Botoşani în lunile ianuarie şi aprilie(1987 – 1998) 
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Fig. 73c. şi d. Tautocronele temperaturii solului la Botoşani în lunile iunie şi octombrie(1987 – 1998) 
 

La ora 1900 solul încă primeşte căldură la suprafaţă, de la 5cm în jos (cu o mică excepţie la 
40cm), conturându-se o scădere uşoară a valorilor de temperatură. În miezul zilei, tipul de insolaţie 
este cel mai reprezentativ dintre toate lunile analizate, între suprafaţa solului şi adâncimea de 100cm 
diferenţele fiind de peste 200C. 

În octombrie (fig. 73.d), orele 100, 700 şi 1900 au regimuri ale temperaturii de tip radiativ, la 
ora 1300 până la adâncimea de 15cm dominând insolaţia, la adâncimi mai mari tipul radiativ 
impunându-se. La suprafaţă, în octombrie, temperatura variază mai mult, în limitele a 150C, în timp 
ce sub 20cm adâncime variaţia este foarte mică. Acest fapt este caracteristic dealtfel şi lunilor iunie, 
ianuarie, mai puţin aprilie, curbele tautochrone apropiindu-se la adâncime foarte mult între ele, până 
la suprapunere. 

Geotermoizopletele variaţiei lunare a temperaturii solului de la orele 100, 700, 1300, 1900 în-
tregesc imaginea evoluţiei temperaturii solului în adâncime. 

Din analiza reprezentărilor geotermoizopletare la orice oră de observaţie, se remarcă “insu-
la” de căldură amplasată în spaţiul aferent lunilor iulie şi august (fig. 74.). 

La ora 1300, temperatura ajunge vara în iulie – august la suprafaţa solului chiar la peste 
400C, de la sfârşitul lunii mai până la începutul lunii septembrie urcând la peste 300C. La adâncimi 
de 100cm la sfârşitul lui iulie şi până în a treia decadă a lunii august temperatura depăşeşte 200C, 
temperaturile ridicate din timpul verii pătrunzând ca o adevărată ,,pană termică” până la adâncimi 
apreciabile. Spre anotimpul rece, temperaturile scad treptat, ajungând în decembrie, ianuarie şi fe-
bruarie la valori negative în orizonturile superioare. 

La ora 1900, nucleul termic masat pe lunile de vară, mai consistent în orizonturile superioare, 
efilat spre adâncimi mai mari, este conturat de temperaturi mai mici, în iulie în orizonturile super-
ioare ale solului (nu la suprafaţă) temperatura putând să depăşească 250C. Din luna noiembrie până 
la începutul lunii martie, la suprafaţă, temperatura poate să coboare sub 00C, în ianuarie, chiar şi la 
20cm adâncime temperatura fiind negativă. 

La ora 100, temperatura solului se prezintă mai uniform repartizată în lunile verii (sfârşitul 
lunilor iunie, iulie şi august), la adâncimi mai mari de 5cm aceasta urcând la peste 200C. Din no-
iembrie până în martie în orizonturile superioare temperatura coboară sub 00C, iar în ianuarie şi fe-
bruarie îngheţul pătrunde şi la adâncimi de 30cm. 
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Fig. 74. Geotermoizopletele variaţiei lunare a temperaturii solului (0 C) la orele 100, 700 1300, 1900 

la Botoşani(1987 – 1998) 
Şi la ora 700, în ianuarie, la 30cm adâncime, se produce îngheţul, temperaturi negative la 

această oră producându-se din noiembrie până în martie inclusiv. Din noiembrie până în ianuarie 
îngheţul pătrunde la adâncimi din ce în ce mai mari, la adâncimi din ce în ce mai mici din ianuarie 
până în martie. În lunile verii în orizontul 5 –15cm se conturează o zonă mai rece, la partea super-
ioară a solului şi sub 15cm, temperatura urcând la peste 200C. 

Cunoscând regimul anual al temperaturii solului, vom fi protejaţi de excesele termice poziti-
ve sau negative, ce se produc în pătura de sol şi la suprafaţa acestuia, atunci când vom construi sis-
temele de captare şi de transport a apei pentru alimentarea localităţilor rurale, urbane sau pentru iri-
gaţii. Sub adâncimea de 60cm, oscilaţiile termice de la un sezon la altul sunt reduse, îngheţul pă-
trunde cu totul excepţional, uniformitatea termică de la această adâncime, recomandând ca la nive-
lul ei, sau mai sigur sub, să se facă investiţiile legate de canalizare, termoficare, alimentare cu apă 
etc. 

Potenţialul termic al solului în stratul arabil. Studiul încălzirii stratului arabil în timpul în 
care plantele încep să vegeteze, prezintă mare importanţă pentru agricultură. Potenţialul termic al 
solului în stratul arabil a fost evaluat pe baza sumelor de temperatură ≥ 0oC, ≥ 5oC, ≥ 10oC, ≥ 15oC, 
≥ 20oC, din perioada de vegetaţie martie-noiembrie. Potenţialul termic al suprafeţei solului a consti-
tuit şi subiectul unor scurte analize anterioare. Comparativ cu suprafaţa, la adâncimile de 10 şi 
20cm în sol sumele temperaturilor medii zilnice ≥ 0oC, ≥ 5oC, ≥ 10oC, ≥15oC, ≥ 20oC, scad în me-
die cu 200oC, pentru fiecare prag termic analizat. 

Sumele temperaturilor medii zilnice ≥ 0oC ajung la valori de 4088,8oC la adâncimea de 
10cm şi de 4022,7oC la adâncimea de 20cm 

Sumele temperaturilor medii zilnice ≥ 5oC scad valoric, însă rămân la cote ce indică un po-
tenţial termic ridicat de 3944,2oC la 10cm şi 3882,9oC la 20cm adâncime. 
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Suma temperaturilor medii zilnice ≥ 10oC este destul de ridicată, 3602,1oC la 10cm şi 
3530,8oC la 20cm adâncime. Sumele de temperatură din interiorul solului sunt cu 400 - 500oC mai 
ridicate decât cele din aer (de la 2 m), dar mai scăzute decât cele de la suprafaţa solului, aceasta 
confirmând faptul că suprafaţa activă a Câmpiei Moldovei este sursa principală de încălzire atât a 
aerului, cât şi a stratului arabil, care însă captează, reţine şi foloseşte mult mai eficient căldura decât 
masa de aer de deasupra solului. În nordul câmpiei decalajul termic este de aproximativ 400oC faţă 
de sud atât la adâncimile menţionate, la suprafaţă cât şi în aer. 

Pentru necesităţi practice repartiţia spaţială şi în timp a temperaturii solului, cu atenuarea va-
lorilor maximelor şi minimelor acesteia în adâncime şi cu întârzierea producerii lor în timp, prezintă 
o mare importanţă. Astfel potenţialul termic al solurilor Câmpiei Moldovei determinat de suma 
temperaturilor medii zilnice ≥0oC, ≥ 5oC, ≥ 10oC, arată că atât solul cât şi stratul de germinaţie al 
seminţelor plantelor oferă posibilităţi largi de valorificare agricolă, cu condiţia respectării necesităţi-
lor termice ale fiecărei specii în parte şi a utilizării unei agrotehnici adaptate tipului de cultură. 
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III. B. UMIDITATEA AERULUI 
 

Este un element climatic de foarte mare importanţă pentru spaţiul geografic al Câmpiei 
Moldovei, componentele peisajului geografic şi profilul economiei agrare a subunităţii noastre, re-
simţind din plin influenţa acestuia. Sursele umidităţii atmosferice de importanţă, sunt situate la mare 
distanţă de locul în care ne aflăm (Oceanul Atlantic, Marea Mediterană, Marea Neagră). O mică par-
te din vaporii de apă din atmosfera ariei de referinţă sunt autohtoni, provenind din evaporarea de pe 
suprafeţele acvatice ale Prutului, Jijiei, lacului de acumulare de la Stânca – Costeşti, lacurilor natu-
rale de luncă sau complexelor de iazuri din lungul Podrigăi, Başeului, Jijiei, Sitnei, Miletinului şi 
Bahluiului. Nici evaporaţia de la nivelul solului şi evapotranspiraţia nu sunt surse de umiditate a ae-
rului de neglijat. 

Pentru o reală şi completă analiză a acestui element climatic, este necesar a-i recompune 
structura distribuţiei spaţio-temporale cu ajutorul a trei dintre mărimile ce o definesc: tensiunea va-
porilor, deficitul de saturaţie şi umiditatea relativă. 

 
III. B1. Tensiunea vaporilor de apă 

 
Reprezentând presiunea parţială a vaporilor de apă în cadrul presiunii generale a atmosferei, 

tensiunea vaporilor de apă are o distribuţie spaţială şi un regim anual şi diurn ce depind direct de 
temperatura aerului, solului şi caracteristicile suprafeţei subiacente. 

Distribuţia în spaţiu a tensiunii vaporilor de apă indică o repartiţie fără variaţii mari între 
extremităţile (nordică şi sudică) Câmpiei Moldovei. Dacă în nord mediile anuale ale tensiunii vapo-
rilor de apă coboară sub 10,0mb (Darabani 9,8mb, Dorohoi 9,6mb, Avrămeni 9,9mb), în partea cen-
trală şi sudică ele depăşesc dar cu puţin această valoare (Cotnari 10,1mb, Podu Iloaiei 10,3mb, Iaşi 
10,1mb). Fiind cu atât mai mare cu cât temperatura solului şi aerului este mai ridicată, tensiunea va-
porilor de apă respectă în distribuţia ei spaţială această regulă, având valori mai mici acolo unde 
temperatura este mai scăzută şi mai mari acolo unde este mai ridicată. Valoarea maximă de la 
Răuseni (10,5mb) poate fi explicată atât prin prisma faptului că temperatura este aici mai ridicată 
decât în nordul câmpiei, cât şi prin situarea locaţiei în cauză în apropierea unor surse acvatice din 
lungul cursului Jijiei. 

Regimul multianual al tensiunii vaporilor de apă. După cum observăm şi în fig. 75., acest 
parametru al umidităţii are de la un an la altul un mers fără abateri mari de la medie, oscilând în ju-
rul acesteia cu plusuri sau minusuri, valorile sale concrete fiind legate de complexul de factori amin-
tiţi (temperatura, caracteristicile suprafeţei active etc.). Tendinţele de evoluţie pe termen lung (1964 
– 1998) ale tensiunii vaporilor de apă se prezintă într-o uşoară creştere(sub 0,5mb – fig. 75.). 

Dorohoi:y = 0,0092x + 9,3861

R2 = 0,0316

Iaşi: y = 0,0115x + 9,9351

R2 = 0,0601
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 Fig.75. Regimul multianual al tensiunii vaporilor de apă în Câmpia Moldovei (1964 – 1998) 
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În Câmpia Moldovei tensiunea medie anuală a vaporilor de apă a evoluat între un minim de 
8,6mb la Dorohoi (1973) şi un maxim de 11,6mb la Răuseni (1991, 1994). 

Regimul anual al tensiunii vaporilor de apă. Mersul anual al temperaturii aerului îşi pune 
foarte puternic amprenta şi asupra oscilaţiilor tensiunii vaporilor de apă, temperaturile ridicate spo-
rind viteza de evaporaţie şi capacitatea de înmagazinare a vaporilor de apă pentru aerul atmosferic. 

 

Tab. 45. Tensiunea medie lunară şi anuală (mb) a vaporilor de apă (1964 – 1998) 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Darabani* 4,6 5,2 5,8 8,5 12,0 15,3 16,7 15,9 12,7 9,5 6,5 4,6 9,8 

Dorohoi 4,2 4,6 5,8 8,3 12,1 15,0 16,5 15,8 12,3 9,3 6,5 4,9 9,6 

Botoşani 4,4 4,8 6,1 8,6 12,3 15,6 16,7 16,3 13,1 9,6 6,8 5,1 10,0 

Avrămeni 4,3 4,7 5,9 8,3 12,3 15,3 17,0 16,1 12,8 9,6 6,8 5,1 9,9 

Răuseni 4,5 4,9 6,3 9,3 13,1 16,4 18,1 17,2 13,5 9,8 7,0 5,3 10,5 

Cotnari 4,4 4,8 6,1 8,6 12,4 15,8 17,1 16,5 13,1 9,7 6,8 5,1 10,1 

Podu Il.* 4,5 4,8 6,3 9,3 13,3 16,4 17,7 17,7 13,2 9,8 6,9 6,0 10,3 

Iaşi 4,5 4,9 6,2 8,7 12,5 15,7 17,2 16,4 13,2 9,9 7,1 5,3 10,1 
* Podu Iloaiei (1964 – 1993); Darabani (1987 – 1998) 

 

Din analiza datelor valorice ale tensiunii medii lunare şi anuale a vaporilor de apă şi a grafi-
celor de variaţie ale acesteia (tab. 45. şi fig. 76.) reiese că cele mai mici medii lunare (≤ 4,6mb) se 
înregistrează în luna ianuarie (cea mai rece a anului), iar cele mai mari medii lunare (≥ 16,5mb) în 
luna iulie (cea mai caldă a anului). 

 
 

Fig. 76. Regimul anual al tensiunii vaporilor de apă în Câmpia Moldovei (1964 – 1998) 
 

În luna ianuarie pe fondul instalării regimului baric anticiclonic şi al temperaturilor negative, 
cu geruri persistente adesea, vaporii de apă din atmosferă, sunt prezente în cantităţi mici. În luna iu-
lie situaţia se prezintă invers. Temperatura atinge apogeul, advecţiile aerului umed adus de circulaţia 
vestică, sunt încă frecvente, iar convecţia termică foarte activă contribuie şi ea la creşterea valorilor 
tensiunii vaporilor de apă (fig. 76.). 

Regimul anual al tensiunii vaporilor de apă prezintă acelaşi mers ascendent (ianuarie – iulie) 
şi descendent (iulie – ianuarie) şi atunci când luăm ca bază de analiză mediile lunare multianuale 
ale mărimii în studiu la orele 100, 700, 1300, 1900 la staţiile Darabani şi Iaşi (tab. 46.). 

 

Tab. 46. Medii lunare şi anuale ale tensiunii vaporilor de apă la orele 100, 700, 1300, 1900  
la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 

Darabani 
luna 
ora 

I F M A M I I A S O N D An 

100 4,4 5,0 5,8 8,4 11,8 15,0 16,5 15,9 12,6 9,9 6,4 5,2 9,7 

700 4,2 4,9 5,6 8,5 12,3 15,5 17,1 16,4 12,5 9,4 6,1 4,8 9,8 

1300 5,0 5,6 6,2 8,8 11,8 15,0 16,1 15,9 12,9 9,8 6,6 5,3 9,9 

1900 4,8 5,0 6,0 8,7 11,7 15,1 16,2 15,8 12,6 9,5 6,5 5,1 9,8 

Iaşi 
luna 
ora 

I F M A M I I A S O N D An 

100 4,9 5,1 6,2 8,8 12,2 15,9 17,3 16,6 13,1 9,9 6,8 5,1 10,1 

700 4,7 4,9 6,1 8,8 12,8 16,4 17,7 16,9 12,9 9,5 6,5 4,9 10,2 

1300 5,2 5,5 6,6 9,0 12,5 16,3 16,5 16,4 13,1 10,3 7,1 5,3 10,4 

1900 5,1 5,3 6,5 8,9 12,5 16,5 17,4 16,6 13,2 10,2 6,9 5,2 10,3 
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Curbele de distribuţie valorică ale tensiunii vaporilor de apă medii lunare la orele arătate, au 
o dispoziţie conformă cu regimul anual al mediilor lunare, cu specificaţia că în cazul orei 700, în lu-
nile de vară, valorile tensiunii vaporilor de apă se ridică deasupra celor de la ora 1300, în condiţiile 
în care la început de zi cantitatea de vapori de apă din aer este superioară celei din miezul zilei. Şi la 
ora 1900 se observă acelaşi fenomen însă puţin mai atenuat. 

 

Darabani (1988 – 1998)      Iaşi (1988 – 1998) 

Fig. 77. Regimul anual al tensiunii vaporilor de apă la orele 100, 700, 1300, 1900
 

 

Detaliat, pe mediile lunare la orele de observaţii, minimul anual rămâne localizat tot la nive-
lul lunii ianuarie atât la Darabani cât şi la Iaşi, iar maximul, la nivelul lunii iulie, fără nici un fel de 
abateri de la regulă, remarcându-se existenţa unui avans valoric la Iaşi comparativ cu Darabani (fig. 77.). 

La nivel şi mai detaliat, regimul anual al tensiunii vaporilor de apă poate fi urmărit pe baza 
distribuţiei în timp a valorilor medii zilnice ale acestuia la două staţii meteorologice aflate în extre-
mităţile nordică şi sudică a Câmpiei Moldovei (Darabani şi Iaşi). Mersul anual al valorilor tensiunii 
vaporilor de apă confirmă deja cele afirmate. În zilele reci de iarnă şi cele calde de vară, tensiunea 
vaporilor de apă atinge cotele cele mai mici, respectiv cele mai mari (fig.78.). 

Drept completări la analiza anterioară pe baza observaţiilor desprinse din analiza graficului 
ce urmează putem adăuga că, mersul anual al valorilor tensiunii vaporilor de apă dinspre iarnă spre 
vară şi invers, nu este continuu, liniar, prezentând alternanţe de suişuri şi coborâşuri datorate condi-
ţiilor concrete şi variabile ale evoluţiei vremii din fiecare zi a anului, într-o zonă de tranziţie clima-
tică cu vădite influenţe continentale. 
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În ansamblul lor, lunile ianuarie şi iulie rămân reperele de minim şi de maxim anual ale ten-
siunii vaporilor, cu toate că în decembrie sau în februarie există zile sau grupări de zile cu valori ale 
tensiunii medii multianuale mai mici decât ale corespondentelor din ianuarie, iar în iunie sau august 
zile cu valori ale tensiunii medii multianuale mai mari decât ale corespondentelor din iulie. Mai 
concret, ultima decadă a lunii ianuarie şi prima decadă a lunii februarie reprezintă perioada din an 
de minim a valorilor tensiunii vaporilor de apă, iar ultimele două decade ale lunii iulie şi prima de-
cadă a lunii august, perioada din an de maxim a valorilor tensiunii vaporilor de apă. 

Valorile absolute ale tensiunii vaporilor de apă. În urma analizei spectrului distribuţiei valo-
rilor tensiunii vaporilor de apă de la nivelul minimelor până la cel al maximelor absolute lunare, la 
staţiile din Câmpia Moldovei descoperim că acest element înregistrează totuşi variaţii apreciabile. 
În cazul minimelor absolute lunare (cu câteva excepţii), luna ianuarie este timpul când acestea se 
produc, minima absolută din spaţiul Câmpiei Moldovei fiind de 0,4mb, înregistrată la Podu Iloaiei, 
pe 16 ianuarie 1985, iar în luna iulie se înregistrează minimele lunare cu valorile cele mai ridicate. 
Minimele absolute anuale s-au înregistrat şi în luna februarie, iar maximele minimelor şi în luna au-
gust nu numai în luna iulie (tab. 47.a.). 

 

Tab. 47.a. Tensiunea vaporilor de apă (mb). Minimele  lunare (ziua /anul) din perioada 1964–1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D 

Dorohoi 
0,8/ 

14÷÷÷÷17 

1971; 31 

1987 

0,8/13,14 

1994 
1,2/1 1965 

1,6/12 
1977 

3,3/14 
1993 

6,6/15 
1973 

7,9/7 1964 
7,5/30 
1966 

4,3/29 
1977 

2,7/20 
1971 

1,3/25 
,27,28 
1993 

0,9/17 
1997 

Avrămeni 
0,9/31 

1967; 14 
1972 

0,6/8 1976 1,3/4 1987 
1,2/13 
1967 

2,9/16 
1967 

3,4/7 1967 
3,2/22 
1967 

3,7/4 1967 
2,6/19  
1967 

2,6/12 
1965; 26 

1988 

1,5/16 
1983 

0,9/28 
1996; 17 

1997 

Botoşani 0,5/14 

1985 
0,6/8 1976 1,2/6 1969 

2,6/4 
1970; 
2,6/9 
1997 

4,0/3 1965 
5,4/19 
1978 

8,9/7 1964 
7,8/29 
1981 

4,4/29 
1977 

3,2/26 
1988 

0,9/26 
1993 

0,7/ 28÷ 
30 1997 

Răuseni 0,5/14 

1985 
0,6/2 1988 1,2/1 1980 2,8/3 1965 2,2/3 1986 

6,4/14 
1966 

8,8/27 
1973 

7,6/29 
1966 

4,5/29 
1977 

2,9/29 
1978 

0,8/25 
1993 

0,6/28 
1996 

Cotnari  0,6/27 

1996 

0,8/13 
1984 

1,4/1 
1986;    

1,4/2 1987 
2,6/9 1997 

3,6/19 
1979 

7,8/10 
1976 

8,7/17 
1977 

7,4/31 
1986 

4,0/19 
1973 

2,2/26 
1988 

1,4/24 
1988 

1,0/28 
1996 

Podu Il.* 0,4/16 

1985 
0,6/2 1988 1,0/1 1985 2,3/3 1965 4,7/4 1965 

6,8/10 
1976 

8,8/5 1979 
8,0/30 
1966 

4,4/29 
1977 

3,2/28 
1979     
3,2/27 
1988 

0,8/26 
1993 

1,0/28 
1986 

Iaşi 0,7/14 

1985 
0,7/8 1976 1,2/3 1987 2,9/3 1965 4,3/3 1994 

6,1/13 
1966 

8,5/21 
1965 

6,6/31 
1966 

4,4/30 
1997 

2,7/27 
1988 

1,1/26 
1993 

0,6/28 
1996 

* Podu Iloaiei (1964 – 1993) 
 

Tab. 47.b. Tensiunea vaporilor de apă (mb). Maximele lunare (ziua /anul) din perioada 1964–1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D 

Dorohoi 11,4/11 
1991 

11,6/27 
1989 

14,9/23 
1990 

17,3/27 
1989 

23,7/23 
1983 

27,9/27 
1979 

33,0/30 

1985 

28,4/2 
1968 

26,3/3 1968 
19,4/16 
1967 

18,2/2 
1965 

12,7/18 
1989 

Avrămeni 10,0/23 
1993 

12,3/24 
1966 

15,7/29 
1986 

19,3/30 
1989 

25,4/17 
1997 

29,6/24 
1992 

29,8/29 
1971 

32,9/8 

1971 
23,1/8 1984 

21,2/1 
1991 

15,1/2 
1967 

12,6/18 
1989 

Botoşani 10,9/17 
1993 

12,3/24 
1968 

14,2/12 
1990 

17,7/28 
1966 

22,3/17 
1995 

29,1/23 
1992 

33,5/6 

1988 

31,1/4 
1998 

24,9/8 1982 
21,5/1 
1991 

21,3/27 
1987 

13,5/18 
1989 

Răuseni 10,8.23 
1993 

13,1/24 
1994 

15,5/29 
1994 

23,3/24 
1994 

29,7/28 
1994 

29,2/12 
1998 

33,9/16 
1988 

37,2/4 

1998 
26,5/411994 

24,5/1 
1991 

16,6/2 
1967 

14,1/18 
1989 

Cotnari 10,1/1 
1982 

15,2/23 
1977 

14,1/25 
1990 

18,7/28 
1986 

30,3/19 
1979 

28,5/19 
1979 

29,3/8 
1996 

32,9/4 

1979 

27,0/11 
1967 

21,9/7 
1967 

18,0/4 
1967 

11,6/18 
1989 

Podu Il.* 10,9/31 
1983 

11,1/11 
1983 

14,0/27 
1983 

19,5/30 
1983 

25,0/31 
1988 

33,9/27 

1982 

33,8/6 
1988 

30,8/6 
1971 

23,0/28 
1967;  

23,0/13 
1983 

23,7/1 
1991 

15,6/2 
1967 

12,5/13 
1990 

Iaşi  10,0/1 
1971 

12,0/15 
1998 

13,9/25 
1970 

17,1/29 
1968; 

17,1/28 
1992 

23,8/11 
1983 

32,9/25 

1992 

30,4/29 
1971 

28,6/4 
1998 

23,2/1 1968 
21,6/6 
1984 

16,4/19 
1975;   
16,4/7 
1982 

13,3/1 
1964 

* Podu Iloaiei (1964 – 1993) 
 

Maximele absolute lunare s-au înregistrat în lunile de vară (august, iulie, iunie), cea mai ma-
re valoare a acestui parametru înregistrată în Câmpia Moldovei, fiind de 37,2mb la Răuseni pe 4 au-
gust 1998, regimul maximelor având fluctuaţii valorice cu tentă ascendentă de la iarnă la vară şi 
descendentă de la vară la iarnă, ianuarie rămânând luna de minim a maximelor absolute (tab. 47.b.). 



Dumitru Mihăilă 

 133 

În lunile de iarnă, amplitudinile maxime ale tensiunii vaporilor de apă se situează sub valori-
le de 11 – 12mb, dar în lunile de vară urcă la 20 –25mb, primăvara şi toamna încadrându-se între 
valori intermediare. 

Frecvenţa valorilor medii zilnice ale tensiunii vaporilor. La o simplă privire a tabelelor cu 
numărul mediu lunar de zile cu valori ale tensiunii vaporilor de apă mai mari decât anumite praguri 
(tab. 49.) şi peste tabelele cu frecvenţa (%) a valorilor medii zilnice ale tensiunii vaporilor (tab. 48.) 
la staţiile Darabani, Dorohoi, Botoşani şi Iaşi reiese că, în lunile de iarnă predomină zilele cu tensi-
unea vaporilor redusă (e > 1mb, e > 3mb, e > 5mb), iar în lunile de vară a zilelor cu tensiunea ridi-
cată (e > 10mb, e > 12mb, e > 15mb). 
 

Tab. 48. Frecvenţa (%) valorilor medii zilnice ale tensiunii vaporilor de apă la  
Darabani, Dorohoi, Botoşani şi Iaşi (1988 – 1998). 

Darabani I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - - 23,2 48,2 61,6 62,5 15,5 2,1 - - 
e>12 - - - 4,8 56,0 83,0 89,7 87,4 55,5 18,8 0,6 - 
e>10 - - 2,3 24,5 77,9 96,1 99,1 98,5 83,0 40,8 9,4 0,6 
e>8 1,5 2,1 13,8 62,7 93,5 100 100 100 97,9 73,3 26,1 4,2 
e>5 44,6 52,3 66,0 96,1 99,1 100 100 100 100 94,1 66,7 52,3 
e>3 83,9 80,6 95,9 100 100 100 100 100 100 99,7 93,3 88,1 
e>1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Dorohoi I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - - 12,9 50,3 66,9 63,3 13,0 2,6 - - 
e>12 - - 0,3 4,2 42,5 88,5 94,7 92,7 51,7 15,8 0,7 - 
e>10 - - 2,6 22,7 78,6 96,6 99,7 99,7 79,0 37,1 4,7 0,6 
e>8 2,1 2,9 11,7 58,5 93,0 100 100 100 96,0 67,4 25,0 3,8 
e>5 42,5 52,7 68,3 96,1 100 100 100 100 100 83,2 67,7 45,2 
e>3 82,1 87,1 98,5 100 100 100 100 100 100 100 93,0 86,2 
e>1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Botoşani I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - 0,6 23,3 66,4 79,2 75,7 27,3 3,8 - - 
e>12 - - 0,3 9,1 56,0 93,9 97,9 95,9 63,9 15,5 1,2 - 
e>10 - 0,3 3,8 34,2 83,0 98,5 100 100 88,2 43,4 10,9 1,2 
e>8 3,2 5,5 17,9 67,0 96,5 100 100 100 98,5 71,0 29,7 5,6 
e>5 47,2 56,6 76,2 98,2 100 100 100 100 100 95,6 71,8 50,7 
e>3 88,3 88,7 98,2 100 100 100 100 100 100 100 93,0 85,3 
e>1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Iaşi I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - - 19,93 57,86 73,61 70,96 25,76 5,0 - - 
e>12 - - - 6,66 56,29 93,03 96,48 94,70 62,73 20,80 2,73 - 
e>10 - 0,31 2,94 27,56 79,19 97,86 99,42 99,71 85,46 47,51 14,23 0,87 
e>8 1,45 4,50 17,00 65,76 96,19 99,70 100 100 97,26 76,26 32,13 4,38 
e>5 47,22 56,13 75,06 97,86 100 100 100 100 100 95,61 71,20 51,61 
e>3 86,52 88,71 98,83 100 100 100 100 100 100 99,70 93,63 86,22 
e>1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Iarna la toate staţiile din Câmpia Moldovei nu se înregistrează zile cu tensiunea vaporilor 
mai mare de 12mb, iar în nordul câmpiei (Darabani, Dorohoi), zile cu tensiunea vaporilor mai mare 
de 10mb. Vara, în proporţie covârşitoare, la toate staţiile domină zilele cu tensiunea vaporilor mai 
mare de 10mb (peste 96% la toate staţiile). 

 

Tab. 49. Numărul mediu lunar de zile cu valori ale tensiunii vaporilor de apă mai mari decât anumite pra-
guri la Darabani, Dorohoi, Botoşani şi Iaşi (1988 – 1998) 

Darabani I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - - 7,2 14,5 19,0 19,4 4,6 0,6 - - 
e>12 - - - 1,5 17,4 24,9 27,8 27,1 16,6 5,8 0,2 - 
e>10 - - 0,7 7,4 24,5 28,8 30,7 30,5 24,9 12,6 2,8 0,2 
e>8 0,5 0,6 4,3 18,8 29 30 31 31 29,4 22,8 7,8 1,3 
e>5 13,8 14,8 20,5 28,8 30,7 30 31 31 30 29,2 20,0 16,2 
e>3 26,0 22,8 29,7 30 31 30 31 31 30 30,9 28 27,3 
e>1 31 28,18 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
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Dorohoi I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - - 4,0 15,1 20,7 19,6 3,9 0,8 - - 
e>12 - - 0,09 1,3 13,2 26,5 29,4 28,7 15,5 4,9 0,2 - 
e>10 - - 0,8 6,8 24,4 29 30,9 30,9 23,7 11,5 1,4 0,2 
e>8 0,6 0,8 3,6 17,5 28,8 30 31 31 28,8 20,9 7,5 1,2 
e>5 13,2 14,9 21,2 28,8 31 30 31 31 30 25,8 20,3 14,0 
e>3 25,5 24,6 30,5 30 31 30 31 31 30 31 27,9 26,7 
e>1 31 28,18 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

 

Botoşani I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - 0,2 6,9 19,9 24,5 23,5 8,2 1,2 - - 
e>12 - - 0,09 2,7 17,4 28,2 30,4 29,7 19,2 4,8 0,4 - 
e>10 - 0,09 1,2 10,2 25,7 29,5 31 31 26,5 13,5 3,3 0,4 
e>8 1,0 1,5 5,5 20,1 29,9 30 31 31 29,5 22,0 8,9 1,7 
e>5 14,6 16,0 23,6 29,5 31 30 31 31 30 29,6 21,5 15,7 
e>3 27,4 25,1 30,5 30 31 30 31 31 30 31 27,9 26,5 
e>1 31 28,18 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

 

Iaşi I F M A M I I A S O N D 
e>15 - - - - 6,18 17,36 22,82 22,50 7,73 1,55 - - 
e>12 - - - 2,0 17,45 27,91 29,91 29,36 18,82 6,45 0,82 - 
e>10 - 0,09 0,91 8,27 24,55 29,36 30,82 30,91 25,64 14,73 4,27 0,27 
e>8 0,45 1,27 5,27 19,73 29,82 29,91 31 31 29,18 23,64 9,64 1,36 
e>5 14,64 15,82 23,27 29,36 31 30 31 31 30 29,64 21,36 16,0 
e>3 26,82 25,0 30,64 30 31 30 31 31 30 30,91 28,09 26,73 
e>1 31 28,18* 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

*din anii bisecţi 
 

În anotimpurile de tranziţie (în miezul lor – lunile aprilie şi octombrie) dominante sunt, aşa 
cum indică statisticile, zilele cu medii ale tensiunii vaporilor ce depăşesc 5, 8 şi respectiv 10mb, cu 
o creştere numerică şi procentuală a frecvenţei acestora din luna martie spre luna mai, primăvara, 
respectiv o diminuare a lor, pe măsură ce ne apropiem de zilele reci din septembrie spre noiembrie, 
toamna. 

 
III. B2. Deficitul de saturaţie 

 
Este un parametru al umidităţii aerului, de mare importanţă practică, mai ales în condiţiile în 

care, în Câmpia Moldovei perioadele de uscăciune şi secetă sunt destul de frecvente şi adeseori de 
durată. Avânt în vedere aspectul precarităţii precipitaţiilor, temperaturile mari din anotimpul de vară 
şi slaba amenajare a infrastructurii legată de irigaţii, cât şi posibilităţile reale de susţinere a acestora 
de către reţeaua de ape curgătoare şi stătătoare din zonă, studiul deficitului de saturaţie, deschide o 
viziune pragmatică asupra raporturilor dintre tensiunea maximă şi tensiunea reală a vaporilor de 
apă. Când diferenţa dintre acestea două este mare şi procesele de evaporaţie – evapotranspiraţie se 
intensifică, când este mică aceste procese se diminuează, în ambele cazuri influenţând semnificativ 
vegetaţia spontană şi cultivată. 

Distribuţia spaţială a valorilor deficitului mediu anual ne relevă faptul că acestea oscilează 
între valoarea de 3,4mb la Avrămeni şi 4,2mb la Iaşi, legătura dintre variaţia spaţială a temperaturii 
aerului şi cea a deficitului de saturaţie fiind directă, întrucât creşterea temperaturii aerului atrage du-
pă sine o capacitate sporită a acestuia de a înmagazina vapori de apă, care conduc la creşterea valo-
rică atât a tensiunii vaporilor într-o măsură mai mare, dar şi a valorilor deficitului de saturaţie –  
într-o proporţie mai atenuată. Conform fig. 89a, deficitul anual înregistrează o creştere dinspre   
nord – estul Câmpiei Moldovei spre vestul şi sudul acesteia, atingând valorile cele mai mari în sud – 
est. În cazul observaţiilor de la ora 1300, din miezul zilei, mediile anuale ale deficitului de saturaţie 
prezintă aceeaşi distribuţie spaţială, însă pornind de la valori ceva mai mari, având în vedere, că ne 
inserăm cu observaţiile, într-un moment din zi când deficitul de saturaţie maxim, în condiţiile unor 
temperaturi maxime. Astfel, cele mai mici valori multianuale ale deficitului de saturaţie de la ora 
1300 se înregistrează în nord la Avrămeni (6,4mb) şi Dorohoi (7,0mb), iar cele mai mari în           
sud – vest la Cotnari (8,6mb) şi în sud – est la Iaşi (8,6mb). 
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Vara, în luna iulie, cele mai reduse valori ale deficitului de saturaţie la cele patru ore de ob-
servaţii şi la ora 1300 (fig. 89.b şi 89.c), au o repartiţie asemănătoare, cu o zonă de minim amplasată 
în nord-estul câmpiei (Avrămeni şi împrejurimi – sub 6,5mb, respectiv sub 12,5mb) şi o zonă de 
maxim în sud – est (Iaşi şi împrejurimi – peste 8mb, respectiv peste 15mb). De asemenea, arealul 
Cotnarilor şi al împrejurimilor, atât în cazul deficitului anual, al deficitului din luna iulie, dar mai 
ales în cazul deficitului anual din iulie la ora 1300 şi din toate lunile calde ale anului la aceeaşi oră, 
se conturează ca o a doua zonă de minim a acestui parametru al umidităţii (ca principală zonă de 
minim pentru deficit la ora 1300). Ca argumente plauzibile ale acestui fapt putem accentua pe tempe-
raturile puţin mai reduse la altitudinea de 289m şi o mai bună ventilaţie în zilele caniculare de vară, 
la coborârea aerului mai dens şi umed dinspre rama marginală înaltă a Podişului Sucevei, spre zona 
de maxim termic, mai joasă din sud – estul Câmpiei Moldovei. 

În general, valorile deficitului de saturaţie cresc în jumătatea nordică treptat de la est spre 
vest, în partea mediană a Câmpiei Moldovei, proeminenţele deluroase mai înalte (Copălău, 
Cozancea, Guranda), introducând perturbări în distribuţia acestui parametru, în sudul acestora, defi-
citul crescând dinspre vest spre sud – est. Masele de aer ce descind dinspre Podişul Sucevei spre 
Câmpia Moldovei, căpătă deseori caracter de vânturi calde, având un ecou real, vizibil, în repartiţia 
teritorială a deficitului de saturaţie (fig. 89 a, b, c). 

Regimul multianual al deficitului de saturaţie. De la un an la altul, acest parametru, înregis-
trează variaţii, ce oscilează de obicei între limite valorice mici. Cea mai mică valoare a deficitului 
anual de saturaţie din perioada 1964 – 1998 din Câmpia Moldovei, s-a înregistrat la Avrămeni în 
1991 (2,1mb), iar cea mai mare la Iaşi (5,8mb), în 1994. De regulă, deficitul mediu anual, coboară 
rar sub valoarea de 3mb şi foarte rar depăşeşte valoarea de 5mb (fig. 79.). Tendinţele de evoluţie din 
perioada 1964 – 1998 ale mediilor anuale ale deficitului de saturaţie indică glisarea uşoară în sens 
descendent a acestui parametru higrometric la staţia Avrămeni şi în sens ascendent la staţia Iaşi. În 
valori absolute însă, scăderea sau creşterea sunt abia perceptibile: 0,1 – 0,3mb (fig. 79). 
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Fig. 79. Variaţia de la an la an a deficitului de saturaţie în Câmpia Moldovei (1964 –1998) 
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Fig. 80. Variaţia de la an la an a deficitului mediu anual la ora 1300 

în Câmpia Moldovei (1964 –1998) 
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La ora 1300, pe baza observaţiilor, mediile anuale ale deficitului de saturaţie prezintă abateri 

mici de la mediile multianuale. 
La această oră, mediile anuale ale parametrului în cauză au coborât la Cotnari în anul 1980 

până la 4,5mb şi au urcat până la 12mb la aceeaşi staţie în 1964. Pentru nordul câmpiei, cele mai 
frecvente valori anuale ale deficitului de saturaţie, la ora 1300, coboară sub valoarea de 7,5mb, iar în 
sudul câmpiei urcă peste această valoare (fig. 80.). Pe termen lung, tendinţele de evoluţie a valorilor 
anuale ale deficitului de saturaţie de la ora 1300 prezintă un abia perceptibil sens pozitiv care se în-
cadrează din punct de vedere valoric în limita a ≈ 0,1mb (fig. 80.). 

Regimul anual al deficitului de saturaţie, atât pentru principalele ore de observaţie mediate 
valoric, cât şi pentru ora 1300, ne arată interdependenţa dintre evoluţia valorică a temperaturii aeru-
lui şi valorile deficitului de saturaţie. 
 

Tab. 50. Deficitul de saturaţie (mb). Medii lunare şi anuale (1964 – 1998) 
Luna 

Staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 0,9 1,2 1,9 3,9 5,7 6,7 7,1 6,8 4,9 3,1 1,5 1,0 3,7 
Avrămeni 0,6 0,8 1,7 3,7 5,6 6,3 6,4 6,3 4,5 2,6 1,1 0,6 3,4 
Botoşani 1,0 1,1 2,0 4,0 6,0 6,8 7,4 6,9 4,8 3,1 1,6 1,1 3,8 
Răuseni 0,7 1,1 1,8 3,7 6,0 7,0 7,3 6,6 4,6 2,7 1,3 0,8 3,6 
Cotnari 1,0 1,1 1,9 3,9 5,7 6,4 7,1 7,0 5,1 3,1 1,6 1,1 3,8 
Podu Iloaiei* 0,8 1,1 2,0 4,0 5,9 6,7 7,0 6,8 4,9 3,0 1,4 0,8 3,7 
Iaşi 0,8 1,1 2,1 4,5 6,7 7,8 8,3 8,0 5,6 3,2 1,4 0,8 4,2 
 
        * Podul Iloaiei (1964 – 1993) 
 

Tab. 51. Deficit de saturaţie (mb). Medii lunare şi anuale la ora 1300 (1964 – 1998) 
Luna 

Staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 1,4 1,9 3,4 7,2 10,5 12,0 13,0 13,3 10,3 6,4 2,7 1,4 7,0 
Avrămeni 1,0 1,4 3,1 6,9 10,3 11,2 12,1 12,6 9,4 5,5 2,0 0,9 6,4 
Botoşani 1,6 2,1 3,8 7,5 11,1 12,4 14,0 14,1 10,7 6,7 3,0 1,7 7,4 
Răuseni 1,2 1,8 3,8 7,7 11,9 13,7 14,7 15,1 11,4 6,8 2,7 1,4 7,7 
Cotnari 1,4 1,7 3,1 7,6 9,3 10,3 11,4 11,5 9,2 5,4 3,1 1,5 6,3 
Podu Iloaiei* 1,6 2,1 4,3 8,2 11,2 13,3 15,3 16,0 12,1 7,4 3,2 1,6 8,0 
Iaşi 1,3 2,0 4,1 8,7 12,3 14,3 15,6 16,3 12,8 7,2 5,3 1,5 8,5 
        * Podul Iloaiei (1964 – 1993) 
 

Cele mai mici valori lunare ale deficitului de saturaţie se înregistrează în luna cea mai rece a 
anului (ianuarie), când tensiunea vaporilor este minimă (atât pentru mediile din cele patru ore de ob-
servaţie, cât şi pentru observaţiile de la ora 1300), iar cele mai mari în luna cea mai caldă a anului 
(pentru mediile din cele patru ore de observaţie), pe fondul unei tensiuni a vaporilor cu valoare ma-
ximă, cu excepţia mediilor din observaţii de la ora 1300, când maxima se înregistrează în august, lu-
nă cu amiezile cele mai senine şi foarte călduroase (tab. 50., 51.). 
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Fig. 81a. Regimul anual al deficitului de saturaţie (1964 – 1998) 
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Cu excepţia decalajului lunar din luna august (în cazul mediilor lunare de la ora 1300), curbe-
le regimului anual al deficitului de saturaţie, pornesc în mersul lor ascendent de la un minim anual 
plasat în luna ianuarie (≤ 1,0mb, respectiv ≤ 1,6mb), până ating maximul anual în luna iulie           
(≤ 8,3mb), respectiv august (≤ 16,3mb), pentru ca apoi să coboare dinspre anotimpul cel mai cald 
spre cel mai rece, simplitatea evoluţiei neindicând prezenţa unor maxime sau minime secundare 
(fig. 81a. şi b.). 
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Fig. 81b. Regimul anual al deficitului de saturaţie la ora 1300 (1964 – 1998) 

 

Luând în considerare mersul valorilor medii zilnice multianuale, ce ilustrează mai fidel evo-
luţia deficitului de saturaţie din cursul anului, la Darabani şi Iaşi, pentru perioada 1988 – 1998  
(fig. 82.) putem face următoarele observaţii: 
� minimele zilnice multianuale ale deficitului de saturaţie se produc la Darabani în ultima parte a 

lunii decembrie şi nu în ianuarie; 
� la Iaşi, minimele zilnice multianuale se produc în ultimele trei pentade ale lunii decembrie şi în 

prima decadă a lunii ianuarie; 
� maximele zilnice multianuale se produc în lunile iulie şi august, mai exact, în ultima decadă a  
� lunii iulie şi prima decadă a lunii august; maximele zilnice multianuale ale deficitului de satura-

ţie mai sunt repartizate în spaţiul primelor două decade ale lunii iulie şi în a doua decadă a lunii 
august; 

� valorile medii zilnice multianuale ale deficitului de saturaţie de la Iaşi, sunt mai mari decât cele 
de la Darabani; 
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Fig. 82. Variaţia de la o zi la alta a valorilor deficitului de saturaţie la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 
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� creşterile şi descreşterile valorice ale mediilor zilnice multianuale ale deficitului de saturaţie nu 
sunt continui, prezentând abateri pozitive şi negative aleatorii, neliniarizate nici măcar prin me-
diere şi care sunt legate de mersul valoric al unor elemente precum temperatura aerului, precipi-
taţiile atmosferice, nebulozitatea, durata de strălucire a Soarelui, mişcările maselor de aer etc.; 

� în timpul verii, variaţiile de la o zi la alta ale deficitului de saturaţie sunt mai mari, iar în timpul 
iernii mai atenuate, situaţie care poate fi explicată ca urmare a uniformizării mai frecvente a 
condiţiilor vremii pe mari spaţii iarna, când deasupra estului Europei domină masele de aer con-
tinentale reci, în timp ce vara, variaţiile mari ale elementului sunt impuse de alternanţa maselor 
de aer răcoroase şi umede ce vin din zona atlantică cu cele uscate şi călduroase ce provin din es-
tul şi sudul continentului. 

 

Tab. 52. Medii lunare şi anuale ale deficitului de saturaţie (mb) la orele 100, 700, 1300, 1900, 
la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 

Darabani 
luna 

ora 
I F M A M I I A S O N D An 

100 0,7 0,8 1,3 1,7 2,6 2,8 3,2 3,8 1,9 1,2 0,6 0,5 1,8 

700 0,6 0,6 0,8 1,1 2,1 2,6 3,0 2,3 1,1 0,7 0,5 0,4 1,3 

1300 1,1 1,9 3,5 6,1 10,2 11,2 13,2 13,4 7,2 5,1 1,9 0,8 6,3 

1900 0,8 1,5 2,5 4,3 7,0 8,2 10,0 9,4 4,8 3,1 1,1 0,6 4,4 

Iaşi 
luna 

ora 
I F M A M I I A S O N D An 

100 0,6 0,9 1,3 2,2 2,8 2,9 3,5 3,6 2,1 1,4 0,8 0,7 1,9 

700 0,6 0,6 0,9 1,8 3,2 4,0 4,6 3,8 1,7 1,0 0,7 0,5 2,0 

1300 1,6 2,9 4,8 8,5 12,7 14,5 16,9 17,9 11,0 6,9 2,8 1,2 9,6 

1900 0,9 1,7 2,9 5,5 8,5 9,6 12,1 11,2 5,5 3,2 1,4 0,8 5,3 

 

Regimul anual şi zilnic, cu maximul din timpul verii şi cel al amiezii şi minimul din timpul 
iernii şi nopţii spre dimineaţă, cu dispunerea ascendentă a curbelor de variaţie dinspre anotimpul re-
ce al anului spre cel cald şi dinspre noapte spre miezul zilei şi descendentă dinspre amiază spre mie-
zul nopţii şi dimineaţă, respectiv de la vară la iarnă, este ilustrat şi de graficele ce redau evoluţia va-
lorică anuală a deficitului de saturaţie la orele 100, 700, 1300, 1900, la Darabani şi Iaşi din perioada  
1988 – 1998 (tab. 52. şi fig. 83.). 

 

Fig. 83. Regimul anual al deficitului de saturaţie (mb) la Darabani şi Iaşi  
(1988 – 1998) la orele 100, 700, 1300, 1900 

Deficitul maxim din orele de observaţii. Cu toate că aceste valori sunt nişte excepţii de la re-
gulă, producându-se la staţiile meteorologice avute în vedere, doar o singură dată la 36 de ani pentru 
fiecare lună, ele respectă în general legităţile şi regulile deja analizate şi stabilite. Putem afirma deci 
că statistica de care dispunem indică o evoluţie normală a valorilor maximelor în timpul orelor de 
observaţie, cu o înregistrare a celor mai mici maxime iarna în ianuarie. Însă valorile maxime ale 
acestui parametru higrometric nu se înregistrează numai în lunile iulie sau august, ci se pot produce 
şi în luna iunie şi chiar în luna mai (tab. 53.). 
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Maxima din orele de observaţii se apropie de 40mb în nord şi depăşeşte 40mb în restul teri-
toriului, variind între 38,2mb la Dorohoi (29 august 1992) şi 48,8mb la Cotnari (20 iunie 1976).  

 

 
Fig. 83a. Configuraţia câmpului baric la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 500hPa  

deasupra Europei în ziua de 20 iunie 1976 – după www. wetterzentrale. de 
 

Maximul deficitului din data de 20 iulie 1976 s-a produs în condiţii de timp anticiclonic, 
când deasupra României şi a celei mai mari părţi a Europei exista o dorsală anticiclonică de mare 
anvergură şi care unea sub forma unui mare arc de cerc un anticiclon situat deasupra nord –vestului 
Câmpiei Siberiei de Vest cu anticiclonul Azorelor(fig. 83a.). La acea dată, ţara noastră se afla sub 
influenţa maselor de aer de origine tropicală şi subtropicală venite dinspre nord – estul Africii şi sud 
– vestul Asiei.  

Din luna martie până în luna octombrie, potrivit datelor (tab. 53.), valorile maximelor defici-
tului de saturaţie au depăşit 20mb, iar în perioada mai – septembrie 30mb. 

 

Tab. 53. Deficitul de saturaţie. Maximele din orele de observaţie (ziua / anul) 
în perioada 1964 – 1998 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D 

10,6/2 12,2/22 21,3/31 26,5/21 33,9/18 37,5/16 34,9/10 38,2/29 34,2/16 24,8/5 19,6/3 12,0/14 
Dorohoi 

1984 1998 1968 1964 1994 1972 1980 1992 1986 1966 1969 1986 
8,0/2 9,4/28 23,1/21 29,3/25 33,3/20 38,6/3 38,0/7,8 34,0/23 28,6/9 22,1/5 16,5/3 9,3/4 

Avrămeni 
1984 1994 1974 1968 1996 1964 1968 1993 1982 1966 1969 1986 
13,8/2 16,9/24 19,8/20 28,6/25 34,9/15 33,7/16 44,3/24 36,4/29 36,5/16 25,2/6 17,5/3 10,8/17 

Botoşani 
1984 1990 1990 1968 1969 1972 1987 1992 1986 1983 1969 1989 
7,7/25 18,2/26 22,5/31 28,9/25 44,9/20 34,9/3 40,4/6 41,0/29 34,5/16 25,5/15 18,2/3 12,3/4 

Răuseni 
1993 1990 1968 1968 1996 1964 1988 1992 1986 1993 1969 1986 
9,3/1 17,0/24 23,6/31 27,0/25 33,0/18 48,8/20 36,3/8 34,1/19 31,7/17 24,2/15 14,7/3 13,4/5 

Cotnari 
1982 1990 1968 1968 1994 1976 1968 1986 1986 1993 1969 1985 
9,3/28 18,3/26 20,8/31 26,2/25 30,3/15 29,7/12 35,1/12 42,8/24 35,4/17 29,5/15 17,2/3 12,2/17 Podu 

Iloaiei* 1990 1990 1968 1968 1969 1972 1989 1993 1986 1993 1969 1989 

9,0/16 19,8/26 21,6/26 27,1/25 34,0/20 33,9/22 38,1/6 41,7/29 33,5/17 25,8/1 19,3/4 12,2/18 
Iaşi 

1975 1990 1994 1968 1996 1996 1988 1992 1986 1990 1969 1989 
* Podul Iloaiei (1964 – 1993) 
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Este de presupus însă, că în perioada caldă a anului cu temperaturi adesea ce impun stări de 
vreme toride şi cantităţi mici şi discontinui de precipitaţii, în anumite momente din afara orelor de 
observaţii, deficitul de saturaţie poate să atingă valori şi mai mari. 

 

 
III. B3. Umiditatea relativă 

 
Exprimând cel mai elocvent gradul de uscăciune al atmosferei, prin prisma raportului pro-

centual dintre tensiunea reală şi tensiunea de saturaţie a vaporilor de apă din aer, caracteristicile dis-
tribuţiei şi evoluţia valorică în timp a umidităţii relative prezintă o reală importanţă practică. 

Distribuţia spaţială a umidităţii relative anuale (fig. 89.d) este cât se poate de relevantă, in-
dicând valori mai mari în nord-estul şi nordul câmpiei, iar pe măsură ce ne depărtăm spre vest, sud-
vest şi sud, acestea se diminuează. Variaţia spaţială a umidităţii anuale se încadrează în nişte limite 
maxime ce depăşesc cu puţin 81% în nord – est, nord şi partea central – estică şi coboară uşor sub 
78% în vest şi sud - est. 

În luna iulie situaţia distributivă este asemănătoare celei anuale, maximele lunare depăşesc 
cu puţin 77% în partea central-nord-estică şi coborând sub 74% în nord-vest şi vest, chiar sub 72% 
în sud-estul extrem (fig. 89.e). 

În luna decembrie nordul şi estul reprezintă ariile cu valorile cele mai mari ale umidităţii re-
lative, valorile cele mai scăzute fiind caracteristice vestului şi sud-vestului, pe ansamblu variind în-
tre peste 90% şi sub 86% (fig. 89.f) şi fiind destul de ridicate. Între distribuţia spaţială a umidităţii 
relative şi cea a temperaturii aerului se stabileşte o relaţie de inversă proporţionalitate. 

 

Dorohoi: y = -0,0602x + 79,341

R2 = 0,0404

Iaşi: y = -0,0317x + 78,37

R2 = 0,0132
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Fig. 84. Variaţia mediilor anuale ale umidităţii relative (%) în perioada 1964 – 1998  

la staţiile din Câmpia Moldovei 
 

Regimul multianual al umidităţii relative. După cum putem observa din graficul de evoluţie 
al acesteia (fig. 84.), în perioada 1964 – 1998, mediile anuale ale umidităţii relative, nu au coborât 
sub valoarea de 70% (1970 la Cotnari) şi, nu au depăşit pe aceea de 89% (1991 la Răuseni). Majori-
tatea mediilor anuale ale umidităţii relative sunt cuprinse între 75% şi 85%. În anii cei mai calzi şi 
secetoşi valorile umidităţii relative au coborât sub pragul inferior, iar în cei mai ploioşi şi umezi, au 
depăşit pragul superior amintit. În anii 1964, 1967, 1975, 1990 mediile anuale ale umidităţii relative 
au fost ≤ 80% în toată Câmpia Moldovei şi, doar în 1991 au fost la toate staţiile ≥ 80%. 

Tendinţele de evoluţie pe termen lung (1964 – 1998) ale umidităţii relative (fig. 84.) indică o 
scădere uşoară (între 0,1şi 2%) a parametrului analizat, prezentând o situaţie inversă tendinţelor de 
evoluţie pe termen lung a temperaturii aerului (fig. 30.). 

Regimul anual al umidităţii relative. Este influenţat în mod evident de cel al temperaturii ae-
rului, cu care umiditatea relativă se află în raporturi de evoluţie inverse; creşterea temperaturii con-
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ducând la scăderea valorilor umidităţii relative şi invers. Evoluţia aceasta este o consecinţă a rapor-
turilor complexe ce se stabilesc între tensiunea reală şi de saturaţie a vaporilor, pe de o parte şi tem-
peratura aerului, presiunea şi dinamica atmosferică, pe de altă parte. Variabile ca: nebulozitatea, du-
rata de strălucire a Soarelui, precipitaţiile atmosferice şi condiţiile geografice complexe ale fiecărei 
porţiuni din suprafaţa activă intră în ecuaţia mersului valoric al umidităţii. În decurs de un an, umi-
ditatea relativă are un mers fluctuant, din acesta detaşându-se evident maximul din luna decembrie. 
Valorile din luna ianuarie se apropie foarte mult de cele din luna decembrie, dar nu le egalează de-
cât în cazul staţiei Răuseni, astfel încât luna decembrie, cu zile scurte, temperaturi coborâte şi nebu-
lozitate ridicată, rămâne cea de maxim a umidităţii relative (tab. 54.). 

În ceea ce priveşte minimul anual, situaţia se complică puţin, pentru şapte din cele opt staţii 
(cu excepţia staţiei Avrămeni) minimul anual fiind deplasat în luna mai (aprilie pentru Avrămeni). 
 

Tab. 54. Umiditatea relativă (%). Medii lunare şi anuale (1964 – 1998) 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Darabani* 88 85 80 77 73 75 74 74 80 82 88 92 81 

Dorohoi 84 83 80 73 72 73 74 74 76 79 84 86 78 

Avrămeni 89 87 83 74 75 75 77 76 79 82 88 90 81 

Botoşani 84 83 80 73 72 74 74 75 78 80 84 85 79 

Răuseni 88 86 83 76 74 75 76 77 80 82 87 88 81 

Cotnari 84 84 81 74 72 74 74 73 75 78 83 85 78 

Podu Il.* 87 85 81 75 73 75 76 76 79 82 87 88 80 

Iaşi 87 85 80 72 70 72 72 71 75 79 85 88 78 

* Darabani (1987 – 1998); Podu Iloaiei (1964 – 1993) 
 

Valorile mici ale umidităţii relative din luna mai, lună de altfel ploioasă, se explică prin fap-
tul că în această lună masele de aer atlantic ajung relativ târziu la longitudinea Câmpiei Moldovei, 
începutul şi partea ei mediană, fiind marcate frecvent de un deficit acut de umiditate, deseori pe-
rioadele de uscăciune şi secetă diminuând recolta agricolă a anului în curs, oamenii din popor sesi-
zând acest lucru, pe fondul experienţei de viaţă încetăţenindu-se sintagma „dacă plouă şi este umidi-
tate în mai se mănâncă mălai”. 

Un al doilea minim secundar sesizabil doar la Avrămeni, Cotnari şi Iaşi, se prefigurează în 
luna august, între cele două momente de minim interpunându-se un maxim secundar în lunile iunie 
– iulie, mai ploioase şi mai umede. În lunile februarie – martie, valorile umidităţii relative depăşesc 
sau egalează 80%, având un mers descendent dinspre iarnă spre primăvară, iar în lunile septembrie, 
octombrie şi noiembrie au un mers ascendent, de la valori ≤ 80%, la valori ce depăşesc frecvent chi-
ar 85% (fig. 85.).  
 

Fig. 85. Regimul anual al umidităţii relative la staţiile din Câmpia Moldovei (1964 – 1998) 
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Regimul anual al umidităţii relative poate fi analizat mai concludent cu ajutorul mediilor zil-
nice multianuale. 
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Fig. 86. Variaţia de la o zi la alta a valorilor umidităţii relative la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 
 

Pe baza analizei tabelelor şi a reprezentărilor grafice a acestor valori de la Darabani şi Iaşi 
(fig. 86.), putem desprinde câteva concluzii: 
� mersul ascendent sau descendent al curbelor de variaţie ale umidităţii relative, cu maximele şi 

minimele rezultate din valorile medii lunare, se prezintă în realitate la un nivel temporal detaliat 
mai complex, mai distorsionat, cu amplitudini valorice mai mari de la o zi la alta, de la o grupa-
re de zile la alta, fiind o oglindă a realităţii evoluţiei în planul stărilor de vreme de zi cu zi, evo-
luţie din care am extras acest element pe o secvenţă de timp relativ scurtă; 

� zona climatică de tranziţie în care ne aflăm, la contactul maselor de aer ce provin din spaţii geo-
grafice cu climate diferite din punct de vedere termic şi pluviometric, resimte din plin în evolu-
ţia zilnică a umidităţii relative aceste influenţe; 

� amplitudinile de manifestare ale variaţiilor zilnice ale umidităţii sunt totuşi apreciabile, ilustrând 
tendinţele de continentalism climatic, în cazul unui element ce normal ar trebui să aibă un mers 
relativ uniform de la o zi la alta în plan valoric, cu creşteri şi descreşteri interdiurne mai atenua-
te; 

� în luna decembrie se produc cu preponderenţă maximele zilnice anuale, plasate mai ales în ulti-
mele două decade ale lunii; maximele zilnice anuale se pot produce şi în ianuarie (în prima de-
cadă) şi mai rar în noiembrie; în nord la Darabani în decembrie, mai puţin în ianuarie, frecvenţă 
maximă au zilele în care valorile umidităţii relative sunt egale sau depăşesc pragul de 90%, în 
sud la Iaşi aceste zile fiind mai rare; 

� minimele zilnice anuale, se produc în luna mai în primele două decade şi în ultima decadă a lu-
nii aprilie, o a doua perioadă pe care se inserează minimele fiind ultima decadă a lunii iulie şi 
primele două decade ale lunii august; în zona minimelor intră, de obicei, zile cu umiditatea rela-
tivă sub 70 – 75%. Valorile minimelor la Darabani sunt superioare celor de la Iaşi (fig. 86.). 

Pentru a ilustra şi mai complet evoluţia în timp şi spaţiu a valorilor umidităţii relative, este 
interesantă analiza numărului de zile cu umiditatea relativă egală sau mai mare decât anumite pra-
guri (tab. 55.). 

 

Tab. 55. Numărul de zile cu anumite caracteristici ale umidităţii relative 
Zile cu Ur ≤ 30% la cel puţin una din orele de observaţie (1964 – 1998) 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi - 0,0 0,2 1,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 - 3,3 

Botoşani 0,0 0,0 0,2 0,9 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 - 3,3 

Răuseni - 0,1 0,2 1,0 1,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 0,0 - 4,1 

Iaşi  - 0,1 0,5 1,9 2,1 0,9 0,4 0,9 0,3 0,3 0,1 - 7,5 
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Zile cu Ur ≤ 50% la cel puţin una din orele de observaţie (1964 – 1998) 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 2,1 2,6 6,1 12,9 14,4 11,5 11,6 13,1 12,3 8,8 3,5 1,3 100,2 

Botoşani 1,7 2,7 8,2 13,3 15,4 12,3 13,3 14,2 12,2 8,6 3,8 1,5 107,2 

Răuseni 0,5 1,6 6,5 12,3 15,0 13,3 11,7 13,8 12,5 8,0 2,4 0,9 98,5 

Iaşi  1,1 2,7 8,8 16,6 17,3 15,8 16,0 18,6 15,8 10,2 3,0 1,4 127,3 
 

Zile cu Ur ≥ 80% la ora1300 (1964 – 1998) 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 16,3 13,6 10,7 5,6 3,8 3,1 2,3 3,1 4,1 5,8 14,1 18,1 100,6 

Botoşani 15,1 11,5 9,8 5,8 3,8 3,6 3,5 3,3 4,1 5,6 12,9 15,9 94,9 

Răuseni 18,0 12,8 10,0 5,7 3,6 3,3 3,0 2,6 3,7 5,1 13,2 18,8 99,8 

Iaşi  17,2 12,3 9,5 4,3 3,7 2,9 2,6 2,3 3,2 5,0 12,8 17,9 93,7 
 

În cazul zilelor cu Ur ≤ 30% la cel puţin una din orele de observaţii, acestea nu se produc în 
decembrie, au caracter de unicat în ianuarie şi se produc foarte rar în februarie şi noiembrie. Zilele 
cu uscăciune extremă sunt ceva mai frecvente în lunile aprilie şi mai (comparativ cu celelalte luni, 
pentru că, raportate la zilele dintr-o lună, frecvenţa lor pe ansamblu este foarte redusă nu numai în 
lunile reci, ci şi în perioada caldă a anului, inclusiv în aprilie şi mai). Stările de vreme de mare uscă-
ciune ale aerului, se înmulţesc pe măsură ce ne apropiem de sudul câmpiei, fiind puţin mai rare în 
nord. 

Zilele cu Ur ≤ 50% la cel puţin una din orele de observaţii, sunt cele mai numeroase în mai, 
apoi în august, în zilele de iarnă fiind destul de rare. Dacă în luna mai în aproximativ jumătate din 
numărul de zile se înregistrează valori ale umidităţii relative ≤ 50%, în luna decembrie numărul lor 
este aproape nesemnificativ. În semestrul cald al anului numărul lor este mai mare, în aproape două 
din trei zile înregistrându-se astfel de valori. Observăm că există un risc real de producere a interva-
lelor cu uscăciune ridicată a aerului în zona Câmpiei Moldovei. 

Zilele cu Ur ≥ 80% la ora 1300 indică o situaţie de mare umiditate atmosferică într-un mo-
ment din zi de minim al acestui parametru. Zilele cu exces de umiditate atmosferică în plină amiază 
sunt foarte numeroase în decembrie, lună cu nebulozitate ridicată şi suprasaturare frecventă a aeru-
lui în vapori de apă.  

Spre exemplu, luna decembrie din anul 1964 a fost una din lunile decembrie cu multe zile 
(27 zile) cu umiditatea mai mare de 80% şi cu cele mai multe zile cu ceaţă din intervalul analizat 
(1964 – 1998). 

În decembrie 1964 vremea a fost puţin mai caldă ca de obicei datorită : 
- frecventelor pătrunderi de aer cald (16-18 decembrie, destrămarea câmpului antici-

clonic în centrul continentului a favorizat advecţiile de aer mai cald, din sectorul sudic cu produce-
rea unor ceţuri de advecţie, a poleiului şi a chiciurii locale; 25-26 decembrie, vreme în încălzire ca 
urmare a circulaţiei de sud de pe panta posterioară a câmpului anticiclonic ce s-a dezvoltat în estul 
Mării Negre); 

- circulaţiei de la periferia vestică a câmpului anticiclonic din estul continentului (5-
15 decembrie vremea s-a răcit apreciabil în urma pătrunderii aerului polar odată cu dorsala pe care 
anticiclonul Azoric a întins-o până în regiunea Mării Negre, iar pe fondul frecventelor inversiuni 
termice ceţurile au fost foarte frecvente pe alocuri depunându-se chiciura); 

- sau formaţiunilor depresionare care au traversat România ( 1- 4 decembrie în Mol-
dova vremea a fost noroasă, umedă şi caldă datorită influenţei câmpurilor depresionare care au acţi-
onat deasupra României; 19-24 decembrie  în Moldova au căzut precipitaţii sub formă de ninsoare, 
deasupra ariilor extracarpatice succedându-se fronturi atmosferice care au legat între ele câmpurile 
depresionare din bazinul mediteranean cu cele din Câmpia Est - Europeană; 27-31 decembrie vre-
mea a fost schimbătoare cu numeroase centre depresionare, generate în bazinul mediteranean de-a 
lungul frontului polar care au străbătut regiunea ţării noastre pe o direcţie sud-vest ÷ nord-est cu al-
ternanţe de perioade mai uscate cu cer variabil). 
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Cazuri frecvente de astfel de zile se înregistrează şi în lunile ianuarie, noiembrie şi februarie. 

Cele mai puţine zile foarte umede, se produc în lunile august şi iulie, când ploile au mai mult o ge-
neză convectiv – locală, invaziile de aer maritim sunt mai rare, cele de origine continentală mai 
frecvente, predominând stări de vreme cu aer uscat, greu de suportat de om, plante şi animale. 

Minimele din orele de observaţii evidenţiază multe aspecte legate de excesele stărilor de 
vreme. În Câmpia Moldovei, umiditatea relativă atinge frecvent şi cotele suprasaturaţiei dar o anali-
ză a producerii maximelor nu ar prezenta o prea mare importanţă, în afară de faptul că atunci când 
se înregistrează, din aer, în funcţie de anotimp, se produce precipitarea în stare solidă sau lichidă a 
surplusului cedat de atmosferă, situaţii sinoptice în general (în măsura în care nu se înregistrează 
excesul) benefice funcţionalităţii mediului geografic. 

Minimele lunare absolute din perioada 1964 – 1998 au valori cu mult sub mediile lunare, iar 
în cazul minimelor absolute anuale diferenţa este şi mai evidentă (tab. 56.). 

 
Tab. 56. Umiditatea relativă (%). Minimele absolute lunare şi anuale (ziua /anul) 

 din perioada 1964 – 1998 
luna 

staţia I F M A N I I A S O N D An 

Darabani* 37 
1994 

35 
1989 

20 
1994 

17 
1995 

15/18 
1994 

14/11 
1995 

15/23 
1995 

19/7 
1994 

27 
1994 

31 
1990 

40 
1997 

41 
1991 

14 
11.06.95 

Dorohoi 32/4 
1967 

26/24 
1990 

18/31 
1973 

16/21 
1964 

22/7 
1977 

21/13 
1974 

28/20 
1973 

24/1 
1964 

26/22 
1985 

24/19 
1975 

23/3 
1969 

35/4 
1973 

16 
21.04.64 

Avrămeni 25/26 
1973 

17/28 
1974 

15/21 
1974 

12/13 
1967 

19/12 
1974 

22/3 
1964 

22/7 
1968 

30/7 
1994 

26/19 
1967 

22/20 
1973 

26/3 
1969 
26/9 
1980 

39/4 
1973 

12 
13.04.67 

Botoşani 27/2 
1984 

27/24 
1990 

21/31 
1973 
21/27 
1984 

20/4 
1970 

19/5 
1978 

22/6 
1971 

25/7,8 
1968 
25/24 
1987 

27/1 
1964 

24/7 
1986 

18/11 
1979 

27/3 
1969 
27/6 
1998 

34/4 
1973 

18 
11.09.79 

Răuseni 36/27 
1978 

24/24 
1990 

23/21 
1974 

14/25 
1974 

19/20 
1996 

23/14 
1966 
23/10 
1995 

29/7 
1968 

25/6 
1973 

20/10 
1967 

19/8 
1966 
19/19 
1973 

28/9 
1982 

34/12 
1998 

14 
25.04.74 

Cotnari 26/4 
1989 

19/24 
1990 

17/31 
1968 

15/22 
1968 
15/3 
1976 

28/12 
1968 
28/1 
1988 

29/3 
1964 

33/7 
1968 
33/21 
1986 

32/27 
1992 

24/21,22 
1986 

31/26 
19888 

32/30 
1989 

29/6 
1985 

15 
22.04.68 

15 
03.04.76 

Podu Iloaiei* 34/2 
1973 

20/11 
1989 

22/29 
1989 

16/22 
1964 

22/25 
1976 

28/23 
1964 

28/12 
1989 

23/29 
1992 

28/4 
1965 

20/11 
1979 

32/9 
1982 

38/14 
1991 

16 
22.04.64 

Iaşi 30/28 
1990 

15/26 
1990 

23/22 
1966 
23/18 
1990 

14/9 
1986 

17/3 
1977 

23/8 
1968 

20/31 
1996 

16/17 
1990 

19/6 
1964 

17/8 
1966 

22/9 
1982 

31/3,4 
1986 

14 
09.04.86 

 * Darabani 1987 – 1998; * Podu Iloaiei 1964 – 1993 
 

Minimele abso-
lute lunare din tot spec-
trul valoric analizat s-au 
încadrat între pragurile 
valorice de 12% pe 13 
aprilie 1967 la 
Avrămeni şi de 39% pe 
4 decembrie 1973 de la 
aceeaşi staţie (tab. 56.). 
Amplitudinea de varia-
ţie anuală a acestora, s-a 
încadrat între 15 şi 20%. 

Minima absolută 
a umidităţii relative din 
data de 13 aprilie 1967 
s-a înregistrat în condiţii 
de timp anticiclonic, 
atunci ţara noastră şi 
deci şi Câmpia Moldo-

 
Fig. 86a. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 13 aprilie 

1967 – ora 02 – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M. 
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vei aflându-se la periferia sud – vestică a unui anticiclon ce-şi avea centrul plasat în nord - estul Mă-
rii Negre şi sudul Câmpiei Europei de Est şi din aria căruia, ajungea în spaţiul românesc, aer cald şi 
mai ales uscat (fig. 86a.). 

Luna decembrie rămâne mai umedă, având minimele absolute cu valoarea cea mai ridicată 
din an, iar luna aprilie se dovedeşte a avea valorile cele mai coborâte ale minimelor umidităţii. 

Mersul valoric al umidităţii relative în decurs de un an, este imitat şi de către cel al minime-
lor absolute, cu prefigurarea clară a intervalelor de creştere, descreştere şi a momentelor de inflexiu-
ne a curbelor de variaţie. 

Manifestarea acestor valori ale umidităţii care coboară la astfel de cote, se impune ca un ar-
gument în plus în favoarea continentalismului climatic, iar frecvenţa relativ ridicată a valorilor mici 
ale umidităţii, se constituie ca o nouă dovadă în acest sens, aceste valori având importanţă reală în 
ecuaţia evoluţiei valorice a umidităţii relative lunare şi anuale, dar şi în matricea structural – funcţi-
onală a peisajului geografic. 

Frecvenţa valorilor medii zilnice ale umidităţii relative din perioada 1988 – 1999 de la Da-
rabani (tab. 57.) şi Iaşi (tab. 58.) ne permite să tragem câteva concluzii: 

� Zile cu Ur ≥ 95% se pot produce în orice lună a anului, însă ele sunt cel mai puţin nume-
roase în luna iulie, cel mai mare număr de zile foarte umede înregistrându-se în luna decembrie; 

 

 

Tab. 57. Frecvenţa (număr cazuri /%) valorilor medii zilnice multianuale (1988 – 1999) ale umidi-
tăţii relative la Darabani 

 
Ur  % I F M A N I I A S O N D 

Ur≥95 
10,8 
34,9 

6,3 
22,3 

4,5 
14,7 

3,4 
11,3 

2,4 
7,6 

1,9 
6,7 

1,5 
4,7 

2,0 
6,5 

3,7 
12,4 

4,2 
13,5 

9,2 
30,6 

13,7 
44,2 

Ur≥90 
15,2 
49,0 

9,6 
34,2 

8,2 
26,4 

6,5 
21,5 

4,7 
15,3 

4,9 
16,4 

3,1 
99,7 

4,3 
13,8 

6,2 
20,6 

7,4 
23,8 

13,8 
46,1 

19,4 
62,6 

Ur≥85 
19,4 
62,8 

14,3 
51,0 

11,1 
35,8 

9,3 
30,9 

7,3 
23,5 

8,4 
27,9 

6,4 
20,5 

7,1 
22,1 

10,8 
36,1 

15,5 
36,95 

18,6 
62,1 

24,4 
78,71 

Ur≥80 
22,7 
73,3 

18,4 
65,5 

14,9 
48,1 

13,2 
44,2 

11,3 
36,4 

15,5 
38,5 

10,3 
31,1 

10,7 
34,6 

16,0 
53,3 

17,4 
57,0 

23,4 
77,9 

27,8 
89,7 

Ur≥75 
27,0 
87,4 

22,0 
78,4 

18,5 
51,8 

17,5 
58,5 

14,2 
45,7 

16,0 
53,6 

15,4 
49,6 

14,3 
46,0 

20,9 
69,7 

24,0 
77,7 

26,5 
88,2 

29,4 
94,8 

Ur≥70 
29,5 
95,0 

24,5 
87,1 

22,4 
72,1 

20,8 
69,4 

17,4 
56,0 

19,3 
64,2 

19,7 
63,6 

18,5 
59,8 

25,2 
83,9 

26,4 
85,0 

28,6 
95,5 

30,3 
97,7 

Ur≥65 
30,2 
97,4 

26,0 
92,2 

25,5 
82,4 

24,1 
80,6 

20,0 
64,5 

22,6 
75,5 

24,2 
78,0 

22,3 
72,1 

27,7 
92,4 

29,6 
95,6 

29,9 
99,7 

30,7 
99,0 

Ur≥60 
30,7 
99,1 

27,4 
97,1 

28,0 
90,3 

26,6 
88,8 

24,9 
80,4 

26,0 
86,7 

26,6 
85,9 

26,5 
85,3 

29,2 
97,3 

30,6 
98,8 

30,0 
100 

31,0 
100 

Ur≥55 
31,0 
100 

28,0 
99,4 

29,8 
96,2 

28,3 
94,2 

27,3 
88,0 

27,8 
92,7 

28,3 
91,2 

28,9 
93,3 

29,7 
99,1 

30,9 
99,7 

- - 

Ur≥50 - 
28,09 
99,7 

30,5 
98,2 

29,3 
97,6 

29,5 
95,3 

29,1 
97,0 

29,8 
96,2 

30,1 
97,1 

30, 0 
100 

31,0 
100 

- - 

Ur≥45 - 
28,18 
100 

30,8 
99,4 

30,0 
100 

30,7 
99,1 

29,8 
99,4 

30,7 
99,1 

30,5 
98,5 

- - - - 

Ur≥40 - - 
31,0 
100 

- 
30,9 
99,7 

30,0 
100 

30,8 
99,4 

30,9 
99,7 

- - - - 

Ur≥35 - - - - 
31,0 
100 

- 
31,0 
100 

30,9 
99,7 

- - - - 

Ur≥30 - - - - - - - 
31 
100 

- - - - 

Ur≥25 - - - - - - - - - - - - 

 
� în lunile decembrie şi noiembrie la Darabani, nu s-au înregistrat zile a căror umiditate relativă să 

fi coborât ca medie sub 60% (în cazul staţiei Iaşi sub 55%), iar în ianuarie sub 55% la Darabani, 
respectiv 50% la Iaşi; 

� în nordul extrem şi sudul Câmpiei Moldovei nu s-au înregistrat zile a căror umiditate relativă 
medie să coboare sub valoarea de 30%; 

� în zilele sezonului rece valorile zilnice ale umidităţii relative, se grupează pe intervale valorice 
mai ridicate, iar în zilele sezonului cald ele se extind ca o armonică, pe un spaţiu larg de distri-
buţie şi în zona intervalelor cu valori reduse ale umidităţii; 

� la pragurile de 30%, valorile umidităţii nu au ajuns decât în lunile aprilie la Iaşi şi august la Da-
rabani; 

� centrele de greutate ce indică frecvenţa aproximativă de 50% a zilelor cu diferite valori ale umi-
dităţii, se localizează în dreptul pagului de 95% în decembrie la Darabani şi 90% în aceeaşi lună 
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la Iaşi, coboară în mai în dreptul pragului de 75% la Darabani (70% la Iaşi), în iulie se menţin în 
dreptul aceloraşi paliere valorice, pentru ca apoi să urce uşor spre lunile de iarnă. 

 
Tab. 58. Frecvenţa (număr cazuri /%) valorilor medii zilnice multianuale (1988 – 1999) ale  

umidităţii relative la Iaşi 
 

Ur% I F M A M I I A S O N D 

Ur≥95 
6,7 
21,7 

2,8 
10,0 

2,4 
7,6 

2,0 
6,7 

0,8 
2,6 

0,7 
2,4 

0,1 
0,29 

0,3 
1,1 

0,6 
2,1 

1,8 
0,58 

5,3 
17,6 

7,6 
24,6 

Ur≥90 
13,7 
44,3 

7,1 
25,2 

6,5 
20,8 

3,5 
11,5 

2,2 
7,0 

2,2 
7,3 

1,0 
3,2 

1,4 
4,4 

1,5 
4,8 

4.0 
12,9 

9,6 
32,1 

14,5 
46,9 

Ur≥85 
16,0 
51,6 

11,6 
41,4 

1,0 
32,2 

6,0 
20,0 

3,8 
12,3 

4,8 
16,1 

2,6 
8,5 

3,0 
9,7 

2,8 
9,4 

10,5 
33,7 

15,0 
50,3 

20,5 
65,9 

Ur≥80 
23,5 
75,7 

16,3 
57,9 

14,5 
46,6 

9,4 
31,2 

7,1 
22,9 

8,7 
29,1 

6,0 
19,4 

5,6 
18,2 

5,8 
19,4 

15,6 
50,4 

20,3 
67,9 

24,6 
79,5 

Ur≥75 
26,2 
84,5 

20,3 
72,2 

18,5 
59,8 

12,1 
40,3 

11,2 
36,1 

13,0 
43,3 

9,5 
30,9 

9,5 
30,8 

9,9 
33,0 

21,5 
69,5 

24,5 
81,8 

27,5 
88,6 

Ur≥70 
29,1 
93,8 

24,7 
88,0 

21,7 
70,1 

15,9 
53,0 

15,0 
48,4 

18,0 
60,3 

14,1 
45,5 

13,8 
44,6 

15,0 
50,0 

25,7 
83,0 

28,0 
93,3 

30,1 
97,1 

Ur≥65 
30,3 
97,6 

26,2 
93,2 

25,0 
80,6 

20,2 
67,6 

19,7 
63,6 

24,3 
80,9 

20,6 
66,6 

20,0 
64,8 

21,2 
70,6 

29,1 
93,8 

29,3 
97,6 

30,7 
99,1 

Ur≥60 
30,8 
99,4 

27,2 
96,8 

28,5 
92,1 

23,7 
79,1 

23,8 
76,8 

26,4 
87,9 

25,7 
83,0 

25,2 
81,2 

26,1 
87,0 

30,0 
98,2 

29,8 
99,4 

30,9 
99,7 

Ur≥55 
30,9 
99,7 

27,7 
98,7 

29,8 
96,2 

26,7 
89,1 

27,6 
89,1 

28,1 
93,6 

29,2 
94,1 

28,2 
90,9 

28,6 
95,5 

30,9 
99,7 

30,0 
100 

31,0 
100 

Ur≥50 
31,0 
100 

27,9 
99,4 

30,6 
98,8 

28,6 
95,5 

28,0 
90,3 

29,4 
97,8 

30,8 
99,4 

29,9 
96,5 

30,0 
100 

31,0 
100 

- - 

Ur≥45 - 
28,0 
99,7 

31,0 
100 

29,5 
98,5 

30,7 
99,1 

29,9 
99,7 

31,0 
100 

30,7 
99,1 

- - - - 

Ur≥40 - 
28,1 
99,8 

- 
29,8 
99,4 

31,0 
100 

30,0 
100 

- 
31,0 
100 

- - - - 

Ur≥35 - 
28,18 
100 

- 
29,9 
99,7 

- - - - - - - - 

Ur≥30 - - - 
30,0 
100 

- - - - - - - - 

Ur≥25 - - - - - - - - - - - - 

 
Referirile noastre asupra evoluţiei valorice în timp şi spaţiu a tensiunii vaporilor de apă şi a 

umidităţii relative, vin să confirme pe cele din în perioada anterioară anului 1955 (anexele A.1a. şi 
A.1b.), cele două perioade de observaţii prezentând evoluţii temporale similare pentru cei doi para-
metri higrometrici. 

Regimul anual şi diurn al umidităţii relative poate fi analizat şi pe baza valorilor lunare şi 
anuale de la orele 100, 700, 1300, 1900 calculate pentru staţiile Darabani şi Iaşi (tab. 59.). 

 

Tab. 59. Mediile lunare şi anuale ale umidităţii  relative (%) la orele 100, 700, 1300 şi 1900  
la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 

 
Darabani 

luna 
ora 

I F M A M I I A S O N D An 

100 88 87 83 84 83 86 85 82 88 89 91 93 86,6 

700 90 90 88 90 86 87 88 89 94 93 93 93 90,1 

1300 84 77 68 63 56 60 57 57 64 68 80 88 68,5 

1900 87 81 73 70 66 68 64 65 75 77 86 91 75,3 

 
Iaşi 

luna 
ora 

I F M A M I I A S O N D An 

100 89 87 85 82 83 86 82 83 87 89 89 90 86,0 

700 90 90 89 84 81 81 79 82 88 92 91 90 86,4 

1300 79 70 63 56 53 57 52 50 57 62 73 80 62,7 

1900 86 78 73 66 62 66 60 62 72 77 84 87 72,8 

 
 

Datele rezultate din calcul, ne permit să afirmăm că luna decembrie este cea în care se pro-
duce maximul, iar luna mai este luna de minim anual al umidităţii relative. 

Maximul secundar din luna iunie este foarte bine pus în evidenţă, iar minimul secundar anu-
al se localizează în lunile iulie şi august în funcţie de ora analizată. 
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Fig. 87a. Regimul anual al umidităţii relative(%)la 
Darabani la orele 100, 700, 1300, 1900 (1988 – 1998) 

Fig. 87b. Regimul anual al umidităţii relative(%)la 
Iaşi la orele 100, 700, 1300, 1900 (1988 – 1998) 

 

Este evident faptul că valorile umidităţii relative sunt mai ridicate la Darabani decât la Iaşi, iar în al 
doilea rând, putem lesne observa că dimineaţa la ora 700 se produce maximul diurn, iar la ora 1300 minimul 
zilnic, maximul şi minimul umidităţii corespunzând minimului, respectiv maximului termic diurn (după cum 
reiese din datele de observaţii efectuate la orele climatologice de bază) (tab. 59. şi fig. 87a. şi b.). 
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Fig. 87. Regimul anual al umidităţii relative (%) la Darabani (a) şi Iaşi (b) pentru orele  

100, 700, 1300, 1900 (1988 – 1998) 
 

Lărgind sfera observaţiilor asupra regimului umidităţii relative pentru fiecare oră din decursul unui 
ciclu diurn, putem să conturăm mai bine şi mai realist concretul fluctuaţiilor valorice ale umidităţii pentru 
acest segment temporal. 

Concluziile ce le putem desprinde din analiza reprezentărilor grafice ce redau regimul diurn al umi-
dităţii relative sunt edificatoare (fig. 88a.). În cazul mediilor orare anuale, maximele diurne se produc la 
sfârşitul nopţii spre dimineaţă (ora 600 la Darabani; ora 500 la Iaşi) suprapunându-se minimelor termice diur-
ne, iar minimele orelor de după amiază (ora 1500 la Darabani; ora 1400 la Iaşi), când se produc şi maximele 
termice diurne, iar Soarele este sus pe bolta cerească. În lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie, când pen-
tru umiditate (ca de altfel şi pentru celelalte elemente climatice) se înregistrează valorile cele mai reprezen-
tative din fiecare anotimp, minimele diurne se produc dimineaţa (orele 500 – 700), iar maximele în orele de 
după masă (1300 – 1500). 

Salturile valorice de la o oră la alta sunt foarte mici, adesea imperceptibile (după valorile mediate), 
realitatea de zi cu zi indicând salturi interorare mai 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, 
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dinamica maselor de aer şi precipitaţiile atmosferice impunând în lunile de vară şi ale anotimpurilor de tran-
ziţie asemenea oscilaţii. Evoluţia mai fluctuantă de la o zi la alta a elementelor meteo - climatice din zilele 
sezonului cald impun mersului diurn al umidităţii variaţii mai ample decât în zilele sezonului rece. Anali-
zând ţi dispoziţia grafică a curbelor orare ale umidităţii, observăm că acestea se grupează, se apropie între 
ele în timpul nopţii şi se depărtează unele de altele în timpul zilei mai ales în timpul amiezii şi al după amie-
zii, ceea ce ne confirmă că în cadrul unei zile fluctuaţiile valorice ale umidităţii sunt mai mari ziua şi mai re-
duse noaptea. 

Reprezentările izopletare (figura 88a. şi b.), sunt şi mai sugestive, redând atât regimul anual, cât şi 
cel diurn al umidităţii relative. În câmpul distribuţiei şi totodată evoluţiei valorice a umidităţii relative în de-
cursul unui an şi al unei zile putem lesne observa conturarea în partea centrală, asemănător unei insule, mai 
extinsă la Iaşi, mai restrânsă la Darabani, a unui spaţiu temporal cu umiditate redusă, delimitat la exterior de 
izopleta de 60%. 

 

 

 
Fig. 88Izopletele umidităţii relative a aerului(%) la Darabani -88a. (1988 – 1998) şi Iaşi – 88b.(1984 – 1998) 

 

La Iaşi, în dreptul lunii august, în orele de după amiază se conturează şi spaţiul 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 con-
centric, spre lunile reci ale anului şi spre orele ce survin miezului nopţii până spre dimineaţă. 
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III. C. NEBULOZITATEA 
 

Acest element resimte în evoluţia în timp şi în distribuţia în spaţiu (atât în atmosfera joasă 
cât şi în atmosfera înaltă), influenţele exercitate de circulaţia maselor de aer, umiditatea aerului, 
morfologia, altimetria reliefului, expoziţia şi orientarea acestuia, caracteristicile suprafeţelor 
evaporante, ş.a. La rândul ei, nebulozitatea influenţează vizibil toate elementele din ecuaţia climatu-
lui fiecărei zone precum: durata de strălucire a Soarelui, radiaţia globală, reflectată şi absorbită, im-
plicit şi bilanţul caloric, temperatura, umiditatea aerului, precipitaţiile atmosferice, prin cantităţile 
de apă cantonate în masa norilor sub formă de vapori, picături de apă sau cristale de gheaţă etc. No-
rii sunt elementul, în prezenţa cărora nebulozitatea se concretizează prin  valori cu atât mai mari cu 
cât extinderea pe bolta cerească şi grosimea pe verticală a acestora este mai însemnată, iar prezenţa 
lor este îndelungată. 

 
III. C1. Repartiţia spaţială a nebulozităţii 

 
Valorile medii anuale ale nebulozităţii în cele şase locaţii ale Câmpiei Moldovei în perioada 

1964 – 1998 s-au încadrat între 6,2 şi 6,5 zecimi (fig. 99a. şi tab. 60.). Din analiza acestor date sta-
tistice şi cartografiate, se remarcă o distribuţie puţin spectaculoasă a nebulozităţii totale, normală în 
condiţiile extinderii spaţiale relativ reduse a subunităţii studiate şi a reliefului ei ce se încadrează în-
tre nişte tipare morfo – altimetrice relativ simple, repetabile şi cu parametri altimetrici de valori 
mici şi fără variaţii semnificative de la o extremitate la alta. Distingem, astfel, o creştere a nebulozi-
tăţii din zona central – estică şi sud – vestică (unde masele de aer continentale uscate sunt mai frec-
vente şi se resimt influenţele föhnale, relieful este mai jos iar sursele de umiditate mai reduse), spre 
nord, nord – vest şi sud – est arii cu vădite influenţe scandinavo – baltice (în nord-vest şi nord), cu 
relief mai înalt (în nord şi nord – vest), cu surse mai importante de vapori de apă din zona de con-
fluenţă Jijia – Bahlui – Prut, de nuclee de condensare emise de marele oraş din preajmă şi de relieful 
ce creşte în altitudine spre sud – est. 

În luna cu cea mai redusă nebulozitate totală din an, în august (fig.99b.), cu cotele valorice 
ale acestui element prezintă o atenuare uşoară, iar situaţia lui distributivă este asemănătoare cu cea 
anuală. 

În luna decembrie, frecvenţa depresiunilor barice sau cantonarea maselor de aer dens, de 
grosimi mici, însoţite de nori stratiformi pe culoarele de vale şi în concavităţile reliefului, versanţii 
superiori şi culmile cuestiforme ridicându-se temporar deasupra sferei de influenţă a acestora, face 
ca situaţia distribuţiei valorice a nebulozităţii să prezinte schimbări cu nordul, estul şi sud – estul 
mai noroase, vestul şi sud – vestul mai senine. Pe ansamblu în luna decembrie valorile nebulozităţii 
sunt cele mai mari din decursul unui an (tab. 60. şi fig. 99c.). 

 
III. C2. Regimul multianual al nebulozităţii 

 
Pentru perioada 1964 – 1998 analiza valorilor anuale ale nebulozităţii ne indică faptul că 

maximele anuale s-au înscris între 6,8 zecimi la Botoşani (1980, 1996) şi 7,2 zecimi la Iaşi (1968). 
Minimele nebulozităţii anuale s-au înscris între 5,3 zecimi la Podu Iloaiei (1975) şi 5,9 ze-

cimi la Iaşi (1982, 1983). Între minima anuală înregistrată în Câmpia Moldovei în perioada 1964 – 
1998 (de 5,3 zecimi la Podu Iloaiei) şi maxima anuală (de 7,2 zecimi la Iaşi), valorile nebulozităţii 
anuale au oscilat pe un ecart de 1,9 zecimi, mult dacă avem în vedere extinderea teritorială redusă a 
Câmpiei Moldovei şi relativa uniformitate a evoluţiei acestui element, puţin dacă ne gândim că pe-
rioada analizată este destul de lungă, iar în zonă excesele climatice sunt totuşi frecvente (fig. 90.). 
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Iaşi: y = -0,0073x + 6,6992

R2 = 0,0506

Avrămeni:y = 0,0136x + 6,015

R2 = 0,1979

Botoşani:y = 0,0071x + 6,1239

R2 = 0,0596

Podu Iloaiei:y = -0,0027x + 6,3014

R2 = 0,0032
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Fig. 90. Variaţia de la un la altul a valorilor nebulozităţii totale (0 – 10) la staţiile din  
Câmpia Moldovei în perioada 1964 – 1998 

 

 
Anii cu nebulozitatea cea mai ridicată pe ansamblul Câmpiei Moldovei au fost 1980 şi 1991 

când valorile acestui element au fost ≥ 6,7 zecimi, iar dintre anii cu nebulozitatea cea mai redusă s-
au remarcat anii 1982 (nebulozitatea ≤ 5,9 zecimi), 1983 şi 1986 (nebulozitatea ≤ 6,1 zecimi). 

Analizând evoluţia nebulozităţii pentru perioada 1964 – 1998 vom remarca câteva aspecte 
mai interesante. O primă remarcă pe care o putem face este aceea că, în intervalul 1964 – 1977 nu 
există similitudini evidente între evoluţia nebulozităţii de la cele 7 staţii meteorologice din subunita-
te studiată. Din 1978 până în 1998 sensurile de evoluţie valorică ale nebulozităţii din cele 7 locaţii 
concordă. Întrebarea care se pune este: oare din 1978 încoace s-a dat o mai mare rigoare observaţii-
lor legate de nebulozitate? Metodologia observaţiilor acestui element a fost aplicată mai riguros? 
Liniile de tendinţă ale evoluţiei nebulozităţii de la un an la altul prezintă un trend descendent pentru 
jumătatea sudică a câmpiei şi ascendent pentru jumătatea nordică, însă valorile absolute ce dau sal-
tul negativ sau pozitiv al acestor tendinţe oscilează în jurul a 0,1 – 0,3 zecimi (fig. 90.) ceea ce con-
siderăm că este foarte puţin, nu însă şi nesemnificativ. 

 
III. C3. Regimul anual al nebulozităţii 

 
Variaţia nebulozităţii în cursul anului este influenţată direct de circulaţia maselor de aer şi de 

condiţiile geografice regionale şi locale. 
 

Tab. 60. Nebulozitatea (0 – 10). Medii lunare şi anuale (1964 – 1998) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Dorohoi 7,0 7,3 7,1 6,9 6,2 5,9 5,4 5,0 5,4 5,6 7,3 7,5 6,4 

Avrămeni 7,1 7,1 6,9 6,6 6,0 5,7 5,3 4,9 5,2 5,6 7,2 7,6 6,3 

Botoşani 7,0 7,1 7,0 6,7 6,0 5,7 5,2 4,7 5,3 5,7 7,1 7,4 6,2 

Răuseni 7,0 7,1 7,0 6,6 6,0 5,7 5,2 4,7 5,5 5,6 7,1 7,4 6,2 

Cotnari 6,9 7,1 6,9 6,9 6,6 5,8 5,3 4,8 5,2 5,7 7,0 7,4 6,3 

Podu Iloaiei* 7,0 7,2 7,0 6,8 6,1 5,7 5,2 4,7 5,1 5,5 7,1 7,3 6,2 

Iaşi 7,3 7,6 7,3 6,7 6,5 6,1 5,5 5,1 5,3 5,9 7,3 7,6 6,5 
* Podu Iloaiei (1964 – 1993) 

 

În perioada rece a anului, iarna, nebulozitatea are valori mari, în luna decembrie 
înregistrându-se maximul anual principal cuprins între 7,3 zecimi la Podu Iloaiei şi 7,6 zecimi la 
Avrămeni şi Iaşi. În luna februarie, se conturează, dar destul de şters, un al doilea maxim, dar se-
cundar, valorile medii din luna februarie ridicându-se cu 0,1 ÷ 0,3 zecimi deasupra celor din lunile 
ianuarie şi martie (tab.60.). 
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Maximul nebulozităţii din luna decembrie şi din lunile de iarnă, este explicat de prezenţa 
fronturilor atmosferice ce dau o frecvenţă mare depresiunilor barice, în interiorul cărora aerul se de-
plasează ascendent, îmbogăţind atmosfera în umiditate generatoare de sisteme noroase. 

4

5
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7

8

I F M A M I I A S O N D

zecimi

Dorohoi Avrămeni Botoşani Răuseni Cotnari Podu Iloaiei* Iaşi

 
Fig. 91. Regimul anual al nebulozităţii în Câmpia Moldovei în perioada 1964 – 1998 
 

Din luna decembrie (cu mica excepţie din luna februarie), nebulozitatea scade treptat şi uşor 
până în vară. În luna august, se înregistrează minimul anual ale cărui valori se înscriu între 4,7 ze-
cimi la Botoşani, Răuseni şi Podu Iloaiei şi 5,1 zecimi la Iaşi. În luna august, cantităţile reduse şi ra-
re de precipitaţii, ca surse de umiditate pentru sol, plante, completare a bilanţului hidric al unităţilor 
acvatice, ca resursă de apă pentru procesul de evaporaţie şi evapotranspiraţie, instalarea unor situaţii 
de maxim baric nefavorabile formării sistemelor noroase, advecţiile de aer cald subtropical sau de 
natură continentală, mai frecvente, a celor atlantice mai rare, contribuie, alături de alţi factori pre-
cum temperaturile ridicate, la o reducere a posibilităţii de saturare a aerului cu vapori de apă şi im-
plicit la scăderea gradului de acoperire a cerului cu nori. 

Primăvara şi toamna, nebulozitatea are valori intermediare, mai mari pe măsură ce ne apro-
piem de iarnă, mai reduse spre vară, primăvara fiind însoţită de valori ale nebulozităţii puţin mai 
mari decât toamna (fig. 91. şi tab. 60.). 

Analizând maximele şi minimele lunare ale nebulozităţii din perioada 1964 – 1998 (tab. 61.) 
putem desprinde câteva aspecte: 
� în lunile de iarnă maximele lunare ale nebulozităţii au depăşit la toate staţiile valoarea de 8,5 ze-

cimi; 
� frecvent, în lunile de iarnă, se pot înregistra medii lunare ce depăşesc 9,0 zecimi; 
� maxima nebulozităţii, o deţine luna februarie a anului 1984 pentru toate staţiile, la Cotnari 

ajungându-se la valoarea de 9,9 zecimi, aproape de acoperirea integrală a cerului cu nori timp de 
o lună, ceea ce nu este de neglijat, minima maximelor acestei luni fiind de 9,2 zecimi la Boto-
şani; 

� în luna februarie 1984 în zona ţării noastre au dominat formaţiunile barice depresionare însoţite 
de sisteme noroase stratiforme persistente şi care au făcut ca cerul să fie acoperit cu nori mai tot 
timpul în condiţiile în care aerul rece şi umed de origine polară acoperea întreg spaţiul balcanic; 

� exemplele cu situaţiile barice de la nivelul Europei din zilele de 10 februarie 1984 (fig. 91a.) şi 
11 februarie 1984 (fig. 91b.) sunt edificatoare pentru această lună; 

� maximele nebulozităţii pe diferite eşantioane de timp se realizează în astfel de situaţii sinoptice; 
� în luna august, maximele lunare ale nebulozităţii au atins cotele minime din tot anul (sub 6,7 ze-

cimi); minimele anuale ale maximelor lunare s-au produs şi în lunile iulie şi august la Cotnari, 
sau luna iulie şi nu în luna august la Iaşi; 

� minimele lunare ale nebulozităţii s-au înregistrat la majoritatea staţiilor în septembrie cu două 
mici excepţii (luna iunie la Avrămeni, lunile august şi septembrie la Cotnari), oscilând între va-
lorile de 2,0 zecimi de la Podu Iloaiei din 1975 şi 3,1 zecimi de la Iaşi în luna septembrie 1975; 
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� minimele lunare ale nebulozităţii se înregistrează în condiţii de timp anticiclonic; 
 

Fig. 91a. Configuraţia câmpului baric la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 
 500hPa deasupra Europei în ziua de 10 februarie 1984 – după www. wetterzentrale.de 

Fig. 91b. Configuraţia câmpului baric la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de  
500hPa deasupra Europei în ziua de 11 februarie 1984 - după www. wetterzentrale.de 
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� luna septembrie din anul 1975 s-a situat la polul opus lunii februarie 1984, având nebulozitatea 
lunară cea mai mică; 

� în lunile verii şi ale începutului toamnei, mediile lunare ale nebulozităţii pot coborî frecvent sub 
4,0 zecimi; 

� în luna decembrie, mediile lunare ale nebulozităţii au coborât frecvent sub 6,0 zecimi (5,3 ze-
cimi – 1998 la Cotnari – minima cu valoarea cea mai redusă din această lună; 6,5 zecimi – 1973, 
1983, 1987 – la Iaşi, cea mai mare maximă din luna decembrie). 

 

Tab. 61. Maximele şi minimele lunare şi anuale ale nebulozităţii totale (0 – 10) 
la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 1964 – 1998 

Staţia Luna 
Parametru I F M A M I I A S O N D An 

M 
9,0 

1966 
9,6 
1984 

8,4 
1964 
1980 

8,2 
1975 

7,9 
1991 

7,2 
1969 
80/89 

6,8 
1969 

6,5 
1990 

7,4 
1978 

7,9 
1990 

8,9 
1987 
1990 

9,2 
1969 

7,1 

1980 Dorohoi 
m 

5,4 
1978 

4,7 
1976 

4,9 
1990 

5,1 
1986 

4,3 
1986 

3,0 
1964 

3,8 
1990 

3,0 
1992 

2,6 
1975 

4,0 
1977 

4,9 
1982 

5,7 
1990 

5,8 

1982 

M 
8,7 

1966 
9,4 
1984 

8,1 
1980 
1991 

7,7 
1987 

7,8 
1991 

7,4 
1988 

6,4 
1980 

6,3 
1997 

8,4 
1996 

8,0 
1976 

9,1 
1987 

8,8 
1984 

6,9 

1980 

1991 Avrămeni 
m 

5,4 
1978 

4,5 
1976 

5,2 
1974 

5,0 
1964 

4,1 
1986 

2,6 
1964 

3,6 
1967 

2,7 
1992 

2,8 
1975 

3,7 
1988 

5,0 
1969 
1982 

6,1 
1986 

5,7 

1982 

M 
8,6 

1966 
1996 

9,2 
1984 

8,3 
1980 

8,5 
1976 

7,5 
1991 

7,2 
1989 

6,6 
1980 

6,5 
1996 

8,2 
1996 

7,5 
1976 

8,6 
1968 

9,1 
1969 

6,8 

1980 

1996 Botoşani 
m 

5,1 
1978 

4,7 
1976 

5,2 
1990 

5,0 
1968 

4,4 
1986 

3,0 
1964 

3,6 
1967 

2,8 
1992 

2,6 
1975 

3,9 
1988 

4,8 
1982 

5,6 
1998 

5,8 

1967 

82/86 

M 
9,0 

1966 
9,5 
1984 

8,9 
1978 

8,0 
1975 

7,4 
1991 

7,0 
1984 
1992 

6,9 
1969 

6,0 
1976 

8,5 
1986 

8,0 
1976 

9,2 
1987 

9,0 
1964 

6,9 

1980 

Răuseni 
m 

5,2 
1978 

5,5 
1992 

4,8 
1990 

4,5 
1986 

3,5 
1986 

4,0 
1964 

3,8 
1995 

3,1 
1971 

3,0 
1975 

3,6 
1988 

5,0 
1977 
78/82 

5,5 
1998 

5,6 

1973 

1983 

M 
8,7 

1996 
9,9 
1984 

8,4 
1991 

8,4 
1991 

7,8 
1991 

7,7 
1989 

6,7 
1988, 
1989 

6,7 
1997 

6,9 
1988 

8,0 
1976 

9,4 
1987 

8,9 
1990 
1996 

7,1 

1991 

Cotnari 
m 

5,4 
1987 

4,0 
1976 

4,9 
1968 

4,3 
1968 

4,0 
1966 

3,1 
1964 

3,6 
1965 
1967 

3,0 
1971 

3,0 
1975 

3,6 
1967 

3,8 
1988 

5,3 
1998 

5,5 

1967 

M 
8,6 

1966 
9,5 
1984 

8,3 
1964 

8,0 
1991 

7,6 
1991 

7,4 
1989 

6,6 
1969 

6,4 
1972 

7,5 
1989 

7,4 
1993 

9,2 
1987 

9,4 
1969 

7,1 

1965 Podu 
Iloaiei* m 

5,4 
1993 

4,0 
1976 

5,0 
1974 

5,0 
1968 

5,0 
1966 
75/76 

3,7 
1964 

3,8 
1967 

2,9 
1986 

2,0 
1975 

4,0 
1967 

4,0 
1982 

6,0 
73/74 
75/76 

5,3 

1975 

M 
8,6 

1968 
9,6 
1984 

8,8 
1971 

8,2 
1965 
1975 

7,9 
1991 

7,4 
1992 

6,7 
1969 

7,4 
1968 

7,5 
1968 

7,4 
1972 

9,3 
1987 

9,2 
1969 

7,2 

1968 

Iaşi 
m 

5,6 
1978 
1993 

5,0 
1976 

5,4 
1990 

5,7 
1986 

4,3 
1986 

4,0 
1964 

4,5 
1967 

3,2 
1986 

3,1 
1975 

4,2 
1988 

4,6 
1982 

6,5 
1973 
83/87 

5,9 

1982 

1983 
* Podu Iloaiei (1964 – 1993) 
 

Mersul anual al acestui element este completat şi de curbele de evoluţie valorică a nebulozi-
tăţii medii lunare la orele 100, 700, 1300, 1900 – fig.92. Mai mult, datele, aruncă şi o imagine, concre-
tizată valoric, asupra maximului nebulozităţii din decursul a 24 ore, la ora 1300 nebulozitatea având 
în marea majoritate a lunilor anului valoarea maximă, convecţia termică fiind în acest interval din zi 
cea mai activă (tab. 62.). 

 
 

Tab. 62. Nebulozitatea totală (0-10). Medii lunare şi anuale la orele 100, 700, 1300, 1900 (1988 – 1998) 
 

Dorohoi 
luna 

ora 
I F M A M I I A S O N D An 

100 7,1 6,7 6,1 6,3 5,3 5,3 3,9 4,0 4,9 5,4 6,8 7,5 5,8 

700 7,4 7,5 7,6 7,0 6,0 6,0 4,7 4,6 6,4 6,4 7,6 8,1 6,6 

1300 7,5 7,0 7,6 7,5 6,9 6,7 6,1 5,6 6,7 6,3 7,4 7,9 6,9 

1900 6,6 6,2 6,9 7,5 6,9 6,5 5,6 5,6 6,0 5,5 6,6 6,7 6,4 
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Botoşani 

Răuseni 
luna 

ora 
I F M A M I I A S O N D An 

100 6,7 6,2 6,1 5,6 4,8 4,8 4,0 3,5 4,5 5,2 6,6 7,5 5,5 

700 7,5 7,6 7,3 6,9 5,9 5,6 4,7 4,5 5,9 6,6 7,8 7,7 6,5 

1300 7,7 6,8 7,4 7,5 6,7 6,7 6,0 5,4 6,5 6,3 7,2 7,6 6,8 

1900 6,5 5,9 6,6 7,3 6,6 6,5 5,4 5,3 5,7 5,2 6,3 7,2 6,2 

Iaşi 
luna 

ora 
I F M A M I I A S O N D An 

100 6,9 5,3 6,2 5,8 5,0 5,2 4,1 3,6 4,6 5,4 6,4 7,5 5,5 

700 7,8 7,5 7,6 7,5 6,3 6,1 4,8 5,2 5,9 6,8 7,5 8,0 6,8 

1300 8,0 7,4 7,9 8,1 7,2 7,1 6,3 5,8 6,8 6,8 7,4 8,1 7,2 

1900 6,7 6,2 6,9 7,8 7,1 6,6 5,5 5,5 5,7 5,6 6,7 7,0 6,4 

 

Maximul orar lunar al nebulozităţii în decurs de un an se plasează în timpul lunii decembrie, 
având pentru orice oră de observaţii valori ce depăşesc 7,0 zecimi, iar în luna august, mai rar în iu-
nie - iulie (pentru unele ore de observaţii) se concretizează minimul anual al nebulozităţii, ce nu de-
păşeşte valoarea de 6,0 zecimi în nici un punct de observaţie. 
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Fig. 92. Regimul anual al nebulozităţii (0 – 10) la orele de observaţii de bază (1988 – 1998) 

 

 

luna 
ora 

I F M A M I I A S O N D An 

100 6,8 6,7 6,1 6,1 5,0 5,3 3,9 3,9 4,5 4,8 6,7 7,2 5,6 

700 7,3 7,4 7,3 6,9 6,0 5,9 4,8 4,7 6,1 6,3 7,5 7,7 6,5 

1300 7,4 6,9 7,3 7,4 6,6 6,7 6,1 5,5 6,7 6,4 7,3 7,8 6,8 

1900 6,6 6,1 6,9 7,5 7,0 6,6 5,6 5,5 6,1 6,2 6,5 7,4 6,5 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 156 

Între aceste luni de maxim şi de minim a nebulozităţii, departajate pe fiecare oră în parte, 
distingem similitudini ale evoluţiei ascendente valoric pe ore ale acestui element din august până în 
decembrie, descendente din decembrie până în august (tab. 62. şi fig.92.). 

Ora 100 rămâne atât în poziţie temporală opusă orei 1300 (ceea ce este o evidenţă) cât şi valo-
rică, nebulozitatea având după miezul nopţii valorile cele mai mici din zi, iar la ora 700, nebulozita-
tea este uşor mai ridicată decât la ora 1900. La ora 700 în februarie şi noiembrie, frecvent în octom-
brie şi decembrie, se produce maximul zilnic al nebulozităţii şi nu la ora 1300 (fig. 92.). 

La Răuseni, pe ansamblu, valorile nebulozităţii sunt mai reduse decât cele de la Botoşani, 
Dorohoi şi mai ales de la Iaşi, zonele de amplasare ale maximelor şi minimelor nebulozităţii 
grefându-se şi întărind concluziile la care s-au ajuns în subcapitolul „repartiţia spaţială a nebulozită-
ţii”, cu toate că referirile la evoluţia lunară şi distribuţia acestui element la fiecare din orele de ob-
servaţii, cuprind un interval scurt de timp (de 11 ani). 

De la o zi la alta, nebulozitatea, are un mers extrem de fluctuant şi controversat, explicaţia 
constând în faptul că, acest element înregistrează variaţii relativ mari în timp scurt, adesea pe spaţii 
mici, stabilitatea şi tendinţele de evoluţie fiind greu de prognozat, în afara situaţiilor când deasupra 
regiunii se instalează un regim baric de maximă presiune atmosferică, cu timp în general senin, sau 
la polul opus la trecerea unor fronturi atmosferice, cu timp în general noros, în timpul orelor amiezii 
cu o convecţie termică activă favorabilă nebulozităţii, la instalarea sau traversarea zonei de către 
unele depresiuni barice cu presiuni în scădere, când stările de vreme capricioasă sunt frecvente an-
trenând şi valori ridicate ale nebulozităţii. Anotimpurile de tranziţie (şi nu numai), când sensurile 
circulaţiei maselor de aer se schimbă, imprimă o evoluţie foarte oscilantă nebulozităţii. 

Din datele statistice şi fig. 93. desprindem câteva concluzii importante: 
� minimele zilnice anuale se grupează în ultima decadă a lunii iulie şi primele două decade ale lu-

nii august, când durata de strălucire a Soarelui este maximă, iar stările de timp anticiclonic sunt 
foarte frecvente; 

� maximele zilnice anuale, sunt înregistrate în luna decembrie, dar ele se produc frecvent şi în lu-
nile ianuarie sau noiembrie, luni în care îşi fac simţită prezenţa dese succesiuni ale fronturilor 
atmosferice, însoţite de depresiuni barice călătoare; 

 

2
3
4
5
6
7
8
9

10

I F M A M I I A S O N D

zecimi

Darabani
Iaşi

 Fig. 93. Variaţia de la o zi la alta a nebulozităţii totale (0–10) la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 
 
� dacă minimele zilnice au o dispersie temporară limitată mai ales la cadrul lunilor august şi iulie 

(mai rar acestea producându-se şi în lunile septembrie, iunie sau mai), în cazul maximelor zilni-
ce, în afara lunilor decembrie, ianuarie şi noiembrie, ele se pot înregistra frecvent şi în lunile fe-
bruarie, martie, aprilie şi mai, când deja advecţiile de aer maritim din vest, creează succesiuni de 
fronturi atmosferice ce induc salturi ale nebulozităţii; 

� valorile nebulozităţii zilnice la Darabani, sunt puţin mai ridicate în lunile de iarnă şi evident mai 
mari în lunile de vară decât la Iaşi; 
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� dinspre iarnă (luna decembrie), spre vară (luna august), mersul nebulozităţii zilnice se grefează 
pe o tendinţă general descendentă, iar din vară spre iarnă, pe o curbă cu o tendinţă evolutivă as-
cendentă. 

 
III. C4. Regimul diurn al nebulozităţii 

 
Reprezentările evoluţiei de la o oră la alta a nebulozităţii de la Iaşi şi Darabani, cu toate că se 

referă la perioade diferite, exprimă şi întăresc aceeaşi regulă ca şi în cazul evoluţiei valorilor medii 
lunare ale nebulozităţii la orele de observaţii de bază, punând în evidenţă existenţa unui maxim di-
urn în timpul imediat următor amiezii şi a unui minim nocturn ce se produce în timpul sau după mi-
ezul nopţii.(fig. 94., 95.). 
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Fig. 94. Regimul diurn al nebulozităţii totale (0 – 10) la Darabani (1988 – 1998) 
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Fig. 95. Regimul diurn al nebulozităţii totale (0 – 10) la Iaşi (1946 – 1955) 
 

La Iaşi, în luna ianuarie, ca şi în majoritatea zonelor mai joase, înconjurate de dealuri, inver-
siunile termice sunt mai frecvente, norii stratiformi având o dezvoltare maximă în timpul orelor di-
mineţii (800 – 1000), când răcirile intense nocturne remanente sunt încă puternice, acum 
înregistrându-se valorile maxime diurne. Creşterea temperaturii slăbeşte intensitatea inversiunilor 
termice în timpul zilei, apusul Soarelui marcând o uşoară creştere a nebulozităţii, care apoi devine 
minimă în jurul orelor 2000 – 2300, când sedimentarea aerului rece descendent de pe înălţimi este ac-
tivă destrămând masele noroase. Amplitudinile diurne sunt însă mici (1,2 zecimi). 

Şi în cazul staţiei Darabani, situaţia este asemănătoare, maximul diurn fiind mai extins ca 
timp, dar mai redus ca valoare, minimul de la începutul nopţii prezent şi bine evidenţiat, cu toate că 
există diferenţieri ale cadrului geografic şi de amplasament al celor două staţii, iar amplitudinea zil-
nică a nebulozităţii este de 1,1 zecimi. 

Vara, în luna iulie, minimul zilnic se produce la Iaşi la orele 100 – 200, iar la Darabani între 
orele 200 şi 400, când convecţia termică este absentă, iar maximul diurn în timpul zilei între orele 
1400 şi 1700 la Iaşi, respectiv 1300 – 1600 la Darabani, când evaporarea maximă provoacă apariţia no-
rilor din genul Cumulus, iar în cazul unei convecţii termice foarte active, completată de surse de 
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umiditate importante de pe solul umed în urma unor căderi anterioare de precipitaţii, de 
Cumulonimbuşi, ce aduc ploi torenţiale însoţite de oraje şi grindină. Amplitudinea medie diurnă, 
vara în luna iulie, a ajuns la 2,4 zecimi la Iaşi şi la 2,3 zecimi la Darabani. 

În luna aprilie, la Iaşi, situaţia se aseamănă foarte mult cu cea din cursul lunii iulie, mergând 
deja pe linia evolutivă caracteristică sezonului cald, iar în luna octombrie prezintă similitudini cu 
cea din ianuarie, apropiindu-se de condiţiile specifice sezonului rece. 

Aceeaşi apropiere, între lunile sezonului cald (aprilie şi iulie) şi cele ale sezonului rece (oc-
tombrie şi ianuarie), se observă şi în cazul staţiei Darabani, cu amendamentul că am supus compara-
ţiei două perioade diferite de timp pentru cele două staţii. Valorile nebulozităţii la Darabani sunt ce-
le mai mici în luna iulie (când pe bolta cerească apar momentan sisteme noroase cumuliforme), cele 
mai mari în luna ianuarie (când dominante sunt sistemele noroase stratiforme), în lunile aprilie şi 
octombrie prezentând valori medii apropiate. 

Reprezentarea izopletară a nebulozităţii totale la Darabani, este deosebit de elocventă, mar-
când cu destulă acurateţe regimul diurn şi anual al nebulozităţii (fig. 96.). 

 

 

Fig. 96. Izopletele nebulozităţii atmosferice (0 – 10) la Darabani (1988 – 1998) 

 
Astfel, statistica distribuţiei valorice, indică două intervale temporale cu nebulozitate ridica-

tă, asemănătoare cu două ,,peninsule” ce pătrund în spaţiul înconjurător, caracterizat prin valori mai 
reduse ale nebulozităţii. Izonefele ce conturează la exterior aceste aşa-zise ,,peninsule” au valoarea 
de 5,0 zecimi. Pe măsură ce ne apropiem de lunile sezonului rece, izonefa de 5,0 zecimi cuprinde 
perioade din ce în ce mai mari din timpul zilelor. Mai mult, valorile nebulozităţii cresc treptat spre 
lunile din iarnă, unde pot depăşi în unele momente din zi, chiar pragul de 6,5 zecimi (decembrie). 
Observăm că izonefa de 6,0 zecimi, cuprinde aproape toate intervalele orare ale lunii decembrie, pu-
ţin din luna noiembrie, iar în lunile ianuarie, februarie, martie şi chiar aprilie, este bine reprezentată, 
lipsind în luna mai. 

În timpul lunilor de vară (iulie, august), după miezul nopţii, în intervalul 100 – 500, cu sedi-
mentare stabilă a aerului rece la nivelul scoarţei terestre, cu cer senin şi dinamică atmosferică slabă, 
nebulozitatea poate coborî sub 3,5 zecimi şi chiar sub 3,0 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. 
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III. C5. Frecvenţa nebulozităţii 

 
Studiul complet şi complex al nebulozităţii presupune şi luarea în analiză a frecvenţei numă-

rului de zile senine, noroase şi acoperite. Convenţional, grupând zilele anului, după nebulozitatea 
rezultată din medierea valorilor elementului de la cele patru ore de observaţii diurne în senine (ne-
bulozitatea 0,0 ÷ 3,5 zecimi), noroase (nebulozitatea 3,6 ÷ 7,5 zecimi) şi acoperite (nebulozitatea 
7,6 ÷ 10 zecimi), putem constata următoarele: 
� de la an la an, numărul de zile senine (fig. 97.) şi acoperite (fig. 98.), este variabil, între cele do-

uă categorii de zile, existând de cele mai multe ori o relaţie directă, în sensul că, atunci când o 
categorie este mai frecventă, cealaltă înregistrează cote valorice mai reduse; 
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Fig. 97. Variaţia de la an la an a numărului de zile senine la staţiile din Câmpia Moldovei  

(1964 – 1998) 
 

� numărul maxim anual de zile senine, în perioada analizată, a ajuns la 70 la Cotnari în 1967, dar 
a coborât şi la 17 la Răuseni în 1980; 
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Fig. 98. Variaţia de la an la an a numărului de zile acoperite la staţiile din Câmpia Moldovei  
(1964 – 1998) 

 
� numărul maxim anual de zile acoperite, s-a înregistrat la Iaşi (184 de zile acoperite în anul 

1968), iar numărul cel mai redus de zile acoperite la Cotnari (60 de zile acoperite în anul 1964); 
� în anul 1980 s-a înregistrat cel mai mic număr de zile senine din perioada 1964 – 1998 (cuprins 

între 17 zile senine la Răuseni şi 25 zile senine la Cotnari); 
� pe termen lung (1964 – 1998) tendinţele de evoluţie a numărului de zile senine (fig. 97.) nu intră 

în contradicţie cu tendinţele de evoluţie ale nebulozităţii (fig. 90.) astfel că, dacă la Avrămeni 
tendinţa de evoluţie a nebulozităţii din perioada menţionată este pozitivă, cea a numărului de zi-
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le senine este negativă, iar la Iaşi dacă tendinţa de evoluţie a nebulozităţii totale este negativă, 
cea a numărului de zile senine este pozitivă; 

� dacă la Avrămeni tendinţa de evoluţie a numărului de zile acoperite (fig. 98.) este pozitivă şi es-
te asemănătoare cu cea a nebulozităţii (fig. 90.), la Iaşi tendinţa de evoluţie a numărului de zile 
acoperite este pozitivă cu toate că nebulozitatea prezintă o tendinţă de descreştere; 

� însă ca analiza să fi fost completă ar fi trebuit să luăm în calcul şi evoluţia temporală a număru-
lui de zile noroase care ar fi completat tabloul evoluţiei nefice de la această staţie; 

� în anul 1982 numărul de zile senine a depăşit la toate staţiile pragul de 50 de zile (fiind cuprins 
între 55 de zile senine la Iaşi şi 69 de zile senine la Răuseni); 

� în anii 1980, 1984, 1991, 1996 numărul de zile acoperite a fost ≥ 140 la toate staţiile din Câmpia 
Moldovei (minimul anual de zile acoperite din aceşti patru ani a fost de 140 zile acoperite în 
anul 1980 la Răuseni, iar maximul acestui parametru a urcat la 181 zile acoperite în anul 1991 la 
Cotnari). 

Repartiţia spaţială a valorilor anuale medii a numărului de zile senine, noroase şi acoperite 
indică următoarele: 
� zilele senine sunt cele mai puţin numeroase (sub 40 de zile anual) în nord – vest şi sud – est, un-

de nebulozitatea are valorile cele mai mari, având frecvenţa cea mai ridicată (42 ÷ 45 zile anual) 
în sud – vest şi zona centrală, cu o mare extindere spre nord şi sud unde şi nebulozitatea are va-
lorile cele mai mici (fig. 99d.); 

� zilele acoperite sunt mai numeroase în nord, nord – vest şi sud – est (peste 140 zile), unde nebu-
lozitatea este cea mai ridicată şi mai puţine (sub 125 zile) în zona centrală, central – sud – vesti-
că şi central – nordică, unde durata de strălucire a Soarelui este maximă (fig. 99f.); 

� zilele noroase, cu valori intermediare ale nebulozităţii, completează distribuţia spaţială a celor-
lalte două categorii de zile, având o repartiţie complementară lor, cele mai numeroase zile no-
roase producându-se în partea centrală (peste 195 zile anual), ceva mai puţine în sud – est (sub 
185 zile anual), cel mai mic număr anual de zile noroase producându-se în nordul extrem (sub 
180 zile noroase anual ÷ fig. 99e.); 

� cu certitudine se evidenţiază faptul că, zilele noroase domină numeric zilele acoperite, fiind mult 
mai numeroase decât cele senine, ultimele împreună egalând numeric zilele noroase. 

În timp de un an, mersul numărului de zile senine, noroase şi acoperite prezintă variaţii ce 
depind de cele ale nebulozităţii, în funcţie de care evoluează în inversă sau directă proporţionalitate. 

 

Tab. 63. Numărul mediu lunar şi anual de zile senine (0 - 3,5 zecimi), noroase (3,6 - 7,5 zecimi) şi 
acoperite (7,6 – 10,0 zecimi) în perioada 1964 – 1998 

* Podu Iloaiei (1964 – 1993) 

luna 
staţia 

categorii 
de zile I F M A M I I A S O N D An 

S 2,5 2,3 2,4 2,4 2,8 3,2 4,2 6,3 5,6 5,3 2,6 1,7 41,3 

N 13,5 11,4 13,3 14,9 18,4 18,6 20,2 18,9 17,1 16,1 12,3 12,8 187,5 Dorohoi 
A 15,0 14,3 15,3 12,7 9,8 8,2 6,6 5,8 7,3 9,6 15,1 16,5 136,2 
S 2,6 2,4 2,7 2,4 3,4 3,7 4,5 6,3 6,3 6,0 2,6 1,9 44,8 

N 13,9 12,7 13,6 15,7 19,4 19,1 20,0 19,2 17,0 15,3 13,0 12,7 193,6 Avrămeni 
A 14,5 12,9 12,7 11,9 8,2 7,2 6,5 5,5 6,7 9,7 14,4 16,4 126,6 
S 2,7 2,3 2,7 2,5 2,7 2,8 4,5 6,4 5,8 5,4 2,4 1,9 42,1 

N 14,3 12,6 15,1 16,0 19,4 20,2 20,6 19,3 17,4 16,4 13,3 13,9 198,5 Botoşani 
A 14,0 13,1 13,2 11,5 8,9 7,0 5,9 5,3 6,8 9,2 14,3 15,2 124,4 
S 3,1 2,3 2,9 2,5 3,0 3,2 4,4 6,3 6,1 5,7 2,5 1,9 43,9 

N 14,0 12,5 14,3 16,5 19,6 20,3 20,7 19,7 17,6 17,0 13,2 14,2 199,6 Răuseni 
A 13,9 13,2 13,8 11,0 8,4 6,5 5,9 5,0 6,3 8,3 14,3 14,9 121,5 
S 2,9 2,5 3,1 2,3 2,7 3,0 4,6 6,3 5,8 5,2 3,0 2,4 43,8 

N 14,9 12,0 14,0 15,7 18,9 19,3 20,1 19,4 17,8 16,9 13,1 13,0 195,1 Cotnari 
A 13,2 13,5 13,9 12,0 9,4 7,7 6,3 5,3 6,4 8,9 13,9 15,6 126,1 
S 3,0 2,3 2,5 2,6 3,3 3,6 4,7 6,9 6,0 5,7 2,9 1,9 45,4 

N 14,7 13,3 14,4 15,2 18,0 18,5 20,0 19,0 18,1 16,8 14,6 13,8 196,4 Podu Iloaiei* 
A 13,3 12,4 14,1 12,2 9,7 7,9 6,3 5,1 5,9 8,5 12,5 15,3 123,2 
S 2,6 1,9 2,2 2,1 2,8 3,1 3,9 5,5 5,2 4,7 2,5 2,1 38,6 

N 12,9 11,4 12,4 15,1 17,2 18,7 20,7 19,5 18,4 17,0 12,3 12,2 187,8 Iaşi 
A 15,5 14,7 15,4 12,8 11,0 8,2 6,4 6,0 7,4 9,3 15,2 16,7 138,6 
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Zilele senine, ating numărul maxim anual în luna august (5,5 zile senine la Iaşi şi 6,9 zile se-
nine la Podu Iloaiei), luna de minim anual a nebulozităţii şi, un număr minim anual în luna decem-
brie (între 1,7 zile senine la Dorohoi şi 2,4 zile senine la Cotnari), luna de maxim anual a nebulozi-
tăţii. Numărul cel mai redus de zile senine din luna august de la Iaşi se explică prin emiterea în at-
mosfera urbană a unor mari cantităţi de praf şi gaze de la instalaţiile industriale şi de la ţevile de 
eşapament ale maşinilor, ce obturează razele solare în drumul lor spre suprafaţa terestră şi funcţio-
nează ca nuclee de condensare, cu rol important în geneza sistemelor noroase şi a precipitaţiilor. În 
luna decembrie, maxima de la Cotnari, este o consecinţă a altitudinii mai mari, la care se situează 
staţia în raport cu celelalte staţii meteorologice din câmpie, spaţiile depresionare mai joase având o 
frecvenţă mai mare a nebulozităţii (tab. 63.). 

În cazul zilelor acoperite, situaţia este inversă, decembrie fiind luna de maxim a acestora 
(între 14,9 zile acoperite la Răuseni şi 16,7 zile acoperite la Iaşi), iar luna august cea de minim anual 
(între 5,0 zile acoperite la Răuseni şi 6,0 zile acoperite la Iaşi). 

Numărul cel mai mare al zilelor noroase de la Iaşi, din decembrie, ar putea fi explicat prin 
convecţia mai puternică a aerului deasupra insulei de căldură urbană, cu consecinţe în creşterea ne-
bulozităţii până la înregistrarea unui număr mare de zile acoperite. Şi advecţiile depresiunilor barice 
ce însoţesc fronturile atmosferice, impun aceleaşi consecinţe la scara întregii câmpii. Valorile mici 
de la Răuseni şi Podu Iloaiei (5,0 şi respectiv 5,1 zile acoperite) din luna august şi de la celelalte 
puncte de observaţii, sunt o consecinţă a frecvenţei stărilor de timp anticiclonic, frecvenţei aerului 
continental uscat şi fierbinte, ambele situaţii fiind generatoare de timp senin (tab. 63.). 

Din luna august până în luna decembrie, numărul de zile senine scade, iar de zile acoperite 
creşte şi situaţia petrecându-se invers din luna decembrie până în luna august, fără a se pune în evi-
denţă maxime sau minime secundare. 

Numărul de zile noroase, este maxim în luna iulie (peste tot mai mare sau egal decât 20,0 zi-
le), când masele de aer atlantice sunt încă frecvente, convecţia termică activă, ambele procese fiind 
însoţite de sisteme noroase cumuliforme ce nu acoperă integral bolta cerească, au extindere mai 
mult pe verticală decât pe orizontală, sunt destul de frecvente, făcând ca zilele acestei luni cu medii 
ale nebulozităţii cuprinse între 3,6 şi 7,5 zecimi, să fie cele mai numeroase din an. În luna februarie, 
la ieşirea din iarnă, numărul lunar de zile noroase este minim din decursul unui an, acum zilele cu 
cer total acoperit cu nori, începând să se mai lumineze, fiind momente din zi din ce în ce mai frec-
vente în care bolta cerească se descongestionează parţial de sistemele noroase stratiforme. Între 
aceste luni (februarie – iulie, numărul de zile noroase creşte), apoi scade (iulie – februarie), evoluţia 
nefiind liniară, ci prezentând mici oscilaţii (tab. 63.). 

Analizând evoluţiile valorice în decurs de un an a frecvenţei zilelor senine (suma valorilor 
nebulozităţii de la cele patru ore de observaţii ≤ 7), noroase (suma valorilor nebulozităţii de la cele 
patru ore de observaţii cuprinse între 8 şi 32) şi acoperite (suma valorilor nebulozităţii de la cele pa-
tru ore de observaţii ≥ 33)în diferite relaţii, evoluţii transpus în fig. 100., ajungem la următoarele 
concluzii:  

 

� Anual, frecvenţa zilelor senine, se încadrează între 10,5% la Iaşi şi 12,4% la Podu Iloaiei, cea a 
zilelor acoperite între 33,4% la Răuseni şi 38,0% la Iaşi, iar a zilelor noroase între 51,3% la Do-
rohoi şi 54,6% la Răuseni. Dominante sunt zilele noroase, cele senine şi acoperite la un loc, fi-
ind mai puţin numeroase la orice staţie. 

 

� Procentual, zilele senine sunt foarte puţine, nu numai anual, ci şi în luna de maximă frecvenţă a 
lor, în august, când se înscriu între 17,6% la Iaşi şi 22,2% la Podu Iloaiei, în luna decembrie 
frecvenţa lor încadrându-se între 7,7% la Cotnari şi 5,3% la Dorohoi. 

 

� Frecvenţa zilelor senine, nu depăşeşte 10% din luna noiembrie până în luna aprilie, iar în afara 
lunii august, doar în luna septembrie la câteva staţii, ea depăşeşte uşor sau egalează valoarea de 
20%. 
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� Zilele acoperite, sunt dominante în luna 
decembrie (48,1% la Răuseni; 54,0% la 
Iaşi), având frecvenţa cea mai redusă în 
luna august (16,2% la Răuseni; 19,2% la 
Iaşi). Interesant de observat este că la Iaşi 
şi în luna august frecvenţa zilelor acoperite 
este mai mare decât a zilelor senine, con-
vecţia termică deasupra spaţiului depresi-
onar al municipiului Iaşi (amplificată an-
tropic prin intermediul suprafeţelor asfal-
tate, al instalaţiilor industriale, al miilor de 
motoare de autovehicule ce funcţionează 
generând căldură şi gaze ce obturează 
drumul razelor solare spre suprafaţa teres-

tră, dar ce se constituie şi în însemnate cantităţi de nuclee de condensare), fiind răspunzătoare de 
această situaţie. 
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Fig. 100. Frecvenţa lunară şi anuală a zilelor senine, 

 noroase şi acoperite la staţiile din  
Câmpia Moldovei (1964 – 1998) 
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� Zilele noroase, au o frecvenţă mare în orice lună a anului, dar domină categoric din luna aprilie 
până în luna octombrie. Însă în lunile noiembrie şi decembrie zilele acoperite devin mai nume-
roase. În luna ianuarie se revine la situaţia anterioară lunii noiembrie, o situaţie asemănătoare 
lunilor noiembrie şi decembrie, dar mult mai puţin sesizabilă, având luna februarie. La Iaşi din 
luna noiembrie până în luna martie, zilele acoperite sunt dominante, fiind secondate ca frecvenţă 
de cele noroase. Se întâmplă adesea, ca în lunile ianuarie, februarie sau martie, zilele acoperite 
să domine, mai puţin ca medii lunare multianuale, mai frecvent ca situaţii concrete, ca luni sepa-
rate în entităţi temporale distincte din timpul unor ani. 

� Evoluţia procentuală şi numerică, a zilelor senine şi acoperite este clară, cu maxime şi minime 
bine marcate, cea a zilelor noroase este puţin mai sinuoasă, completând fluctuaţiile numerice ale 
zilelor cu valori ale nebulozităţii situate la extreme. 

Dacă sumele lunare ale nebulozităţii la cele patru ore de observaţii luate împreună, reuşesc 
să ne facă o imagine concludentă asupra frecvenţei pe zile a acestui element, o analiză puţin mai de-
taliată pentru fiecare oră de observaţie în parte, poate adânci unele concluzii la care deja am ajuns. 
Mai mult, luând pentru fiecare oră de observaţii în parte, cazurile în care nebulozitatea se înscrie în-
tre valorile de 0 şi 2 (situaţii cu cer aproape senin sau senin) şi cele care se înscriu între 8 şi 10 (situ-
aţii cu cer aproape acoperit sau acoperit), la staţiile Darabani şi Iaşi, pentru perioada 1988 – 1998 
(tab. 64., 65.), putem ajunge la câteva concluzii. 

 

Tab. 64. Frecvenţa (%) a zilelor cu nebulozitatea cuprinsă între 0 – 2 /10 (1988 – 1998) 
La ora 100 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani 22,0 31,2 34,9 32,7 35,5 40,3 56,0 50,4 43,0 40,5 31,5 21,4 36,6 

Iaşi 24,0 28,6 31,7 32,1 40,2 35,5 48,4 50,7 43,0 38,4 30,0 17,9 35,0 

La ora 700 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani 16,1 16,3 17,3 19,4 23,5 26,4 35,5 36,7 22,4 24,3 13,3 12,0 21,9 

Iaşi 10,9 18,0 16,2 16,1 23,8 25,5 37,2 35,2 28,5 19,1 15,8 10,9 21,4 

La ora 1300 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani 12,0 12,9 13,2 11,5 9,1 9,7 11,4 24,6 15,5 18,5 12,7 12,6 13,6 

Iaşi 9,4 14,5 9,7 5,2 8,2 7,9 12,0 22,0 15,5 19,6 16,4 11,4 12,7 

La ora 1900 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani 27,3 31,5 20,8 15,5 13,8 16,4 24,0 26,9 23,9 38,4 30,0 20,2 24,1 

Iaşi 25,5 30,5 18,8 10,3 14,1 16,1 25,2 30,5 29,4 35,2 25,8 19,4 23,4 

 
Tab. 65. Frecvenţa (%) a zilelor cu nebulozitatea cuprinsă între 8 - 10 / 10 (1988 – 1998) 

 
La ora 100 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani 70,1 61,4 57,5 56,4 46,0 46,0 30,2 33,4 40,6 50,4 64,5 76,2 52,7 

Iaşi 65,7 60,5 56,9 50,0 41,6 43,9 33,1 29,3 37,9 50,7 61,8 68,3 50,0 

La ora 700 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani 71,0 71,4 69,5 67,0 54,0 55,2 42,8 40,8 57,9 58,9 74,2 76,2 61,6 

Iaşi 71,3 68,2 70,7 69,7 52,8 53,3 38,4 42,5 51,2 61,3 69,7 72,7 60,2 

La ora 1300 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani 70,4 70,1 73,0 71,5 58,1 57,3 48,7 45,7 60,0 62,2 70,9 78,0 63,8 

Iaşi 72,4 67,2 72,1 71,5 58,7 54,2 42,2 42,5 56,1 56,9 70,3 73,9 61,5 

La ora 1900 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Darabani  66,6 60,8 63,3 70,0 63,6 62,4 51,9 51,3 53,0 54,0 59,7 72,1 60,7 

Iaşi 61,0 57,6 59,5 71,5 59,8 55,8 42,5 48,7 45,8 52,5 63,3 64,2 56,9 
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Anual frecvenţa zilelor cu nebulozitate între 0 şi 2 este maximă la ora 100, când descendenţa 
şi stratificările stabile ale aerului, generatoare de inversiuni termice sunt o prezenţă activă, iar în ca-
zul zilelor cu nebulozitate între 8 şi 10, ora 1300 este cea de maxim, convecţia termică din miezul zi-
lei simţindu-şi materializate consecinţele. 

Frecvenţa cea mai mică a zilelor cu nebulozitate între 0 şi 2 se înregistrează la ora 1300, iar a 
celor cu nebulozitate între 8 şi 10 la ora 100, ascendenţa şi descendenţa aerului spre şi dinspre înăl-
ţimile atmosferei sau cele ale reliefului înconjurător având rolul determinant. 

În lunile august şi iulie zilele senine înregistrează frecvenţa maximă anuală, iar zilele acope-
rite frecvenţa minimă anuală la ambele staţii şi pentru toate orele, mersul acestor parametri fiind în 
directă relaţie cu cel al nebulozităţii, duratei de strălucire a Soarelui şi circulaţiei maselor de aer. 

În luna decembrie, cu şi mai multă claritate şi evidenţă, zilele cu nebulozitatea între 0 şi 2, 
se regăsesc în numărul cel mai redus din tot anul, numai în cazul orei 1300, luna ianuarie, 
impunându-se ca intervalul cu cea mai redusă posibilitate de producere a lor. Nu aceeaşi situaţie se 
produce în cazul zilelor cu nebulozitate între 8 şi 10, când frecvenţa lor este maximă pentru orice 
oră. 

Zilele senine au o frecvenţă foarte redusă, orele din zi fiind cele în care norii ecranează cel 
mai frecvent razele solare, fapt folositor plantelor în cazul situaţiilor de secetă şi uscăciune, cu defi-
cit de umiditate, când evaporaţia şi evapotranspiraţia sunt încetinite, dar dăunător pentru plantele 
iubitoare de lumină şi de temperaturi ridicate (viţa de vie, floarea soarelui, porumb etc.). În nopţile 
zilelor de vară cu cer senin, roua se constituie ca un aport de umiditate foarte important. Plante pre-
cum porumbul, sfecla de zahăr, ierburile pajiştilor şi fâneţelor folosesc apa căzută din rouă şi traver-
sează mai bine perioadele dificile ale fazelor fenologice, suprapuse pe intervalele de timp când în 
sol se ajunge aproape de coeficientul de ofilire, sau acesta este atins şi chiar se coboară sub valoarea 
lui. 

Zilele acoperite au o frecvenţă mare tot timpul anului şi mai ales iarna. Aceste zile se consti-
tuie vara, ca perioade mai răcoroase şi mai umede. Iarna, în timpul acestora, îngheţurile nu au putere 
mare de a pătrunde în sol, având o intensitate redusă, contraradiaţia atmosferei fiind mare, solul 
răcindu-se mult mai puţin decât în cazul zilelor şi nopţilor senine, când îngheţurile radiative ampli-
fică gerul mai ales în zonele depresionare joase şi în cadrul culoarelor de văi. Nebulozitatea este un 
preambul al producerii precipitaţiilor, un regulator al umidităţii, al temperaturii aerului şi solului. 

 
III. C6. Frecvenţa norilor 

 
Norii, ca materializare a nebulozităţii, sunt prezenţi frecvent pe cerul Câmpiei Moldovei, ei 

fiind principala sursă de apă pentru sol şi plante, tipologia lor diversificată, fiind o consecinţă a ge-
nezei maselor noroase la latitudinea, longitudinea şi altitudinea subunităţii studiate. 

Cu toată variabilitatea acestui element şi a gradului mare de subiectivism introdus prin ob-
servaţia vizuală, neinstrumentală a genurilor de nori, observaţiile efectuate şi prelucrate (tab. 66.) ne 
permit să desprindem câteva concluzii. 

 

Tab. 66. Frecvenţa (număr de cazuri) genurilor de nori la staţiile: 
Dorohoi (1980 – 1998) 

luna 
gen nori I F M A M I I A S O N D An 
Ci 2,6 3,3 4,9 5,9 10,8 9,6 6,5 7,4 7,6 5,3 3,6 3,2 70,7 

Cc - - - - - - - - - - - - 0 

Cs 4,2 3,7 6,7 7,5 9,3 5,8 4,4 5,2 5,8 6,4 4,1 4,1 67,2 

Ac 27,9 26,8 36,1 41,3 43,5 46,3 44,3 40,8 36,4 34,7 28,6 31,6 438,3 

As 23,1 24,2 31,2 34,8 33,4 33,6 30,1 28,3 26,4 27,3 24,8 28,2 345,4 

Ns 6,4 8,1 7,8 6,3 3,5 3,1 1,8 1,6 3,1 2,4 6,8 7,4 58,3 

Sc 66,1 57,8 61,7 53,9 39,1 36,7 30,9 32,1 46,8 56,9 62,1 70,5 614,6 

St 7,9 7,4 7,2 1,0 0,3 0,2 - 0,2 2,0 1,9 12,1 11,3 51,5 

Cu 2,6 3,9 7,7 15,2 22,5 24,8 25,6 20,3 11,9 9,2 5,5 2,1 151,3 

Cb 0,8 1,3 4,0 12,6 24,5 29,0 29,4 22,8 10,8 5,1 2,2 2,4 144,9 

? 0,2 0,9 0,2 0,1 - - - - - - 0,1 1,1 2,6 

0 25,6 23,2 21,7 20,5 24,7 21,7 32,4 39,5 33,6 34,8 25,2 20,3 323,2 
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Botoşani (1980 – 1998) 

luna 
gen nori I F M A M I I A S O N D An 
Ci 2,0 1,8 2,7 3,1 5,7 7,2 5,6 6,0 6,4 4,7 2,1 1,6 48,9 

Cc - 0,1 0,1 - - - 0,1 - - - - - 0,3 

Cs 4,7 4,4 6,9 9,9 12,6 7,9 6,5 6,7 7,6 8,,1 4,2 4,8 76,2 

Ac 29,5 29,8 36,3 38,7 43,1 44,8 40,7 40,5 39,4 34,0 27,6 38,4 442,8 

As 25,1 27,0 31,9 33,5 31,5 31,7 29,4 27,8 29,0 27,8 27,8 24,7 347,2 

Ns 7,7 11,7 8,6 8,5 4,4 3,9 2,3 1,8 2,9 3,8 8,8 9,5 73,9 

Sc 63,8 55,5 59,8 58,8 45,4 44,1 38,9 37,9 47,3 59,4 59,4 67,0 637,3 

St 10,0 8,9 8,1 1,4 0,3 0,2 - 0,1 0,6 2,4 13,6 12,4 58 

Cu 1,8 3,1 6,6 12,7 19,4 20,5 21,4 17,1 11,6 7,5 3,3 0,7 125,7 

Cb 0,4 0,8 2,9 7,6 17,7 20,5 21,9 15,0 7,6 2,2 0,9 0,2 97,7 

? 0,2 0,4 0,1 - - - - - 0,1 - 0,2 0,1 1,1 

0 24,9 22,3 22,5 18,8 23,8 21,1 31,2 36,8 31,9 34,4 21,7 20,5 309,9 

 
Iaşi (1980 – 1998) 

luna 
gen nori I F M A M I I A S O N D An 
Ci 8,8 9,9 13,0 17,8 23,1 21,7 17,5 17,9 20,2 18,4 10,0 8,5 186,8 

Cc 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,4 - 0,2 3,4 

Cs 11,6 14,1 20,0 25,8 25,5 21,5 18,7 19,8 17,4 17,1 12,6 12,1 216,2 

Ac 38,7 35,7 40,3 48,3 52,6 51,3 52,3 46,3 46,9 44,4 35,2 40,3 532,3 

As 34,2 31,8 34,3 37,8 29,7 33,0 29,2 25,7 26,1 31,4 27,8 36,4 377,4 

Ns 11,9 11,9 11,3 10,2 4,5 5,5 2,2 2,5 3,6 4,7 10,1 12,5 90,9 

Sc 52,7 44,0 52,9 51,4 48,7 46,2 42,5 38,0 45,9 53,6 50,8 55,8 582,5 

St 16,3 14,9 12,2 2,0 1,3 1,3 0,6 1,3 1,4 5,7 18,6 15,1 90,7 

Cu 1,7 4,1 8,5 15,7 23,6 26,3 27,7 21,3 15,7 8,9 3,6 1,9 159 

Cb 0,5 1,2 2,9 6,7 12,7 15,6 16,3 10,6 4,1 1,8 1,2 0,5 74,1 

? 1,7 0,9 0,2 0,2 0,1 - - - 0,1 0,3 0,9 0,5 4,9 

0 20,9 19,4 19,3 18,0 20,2 20,8 27,7 34,3 31,8 31,4 22,5 18,5 284,8 

 
Cea mai ridicată frecvenţă anuală pe cerul Câmpiei Moldovei, o au norii stratiformi (Strato-

cumulus şi Stratus), dar dintre aceştia pe primul loc ca dominanţi între toate genurile de nori se re-
marcă norii din genul Stratocumulus. Norii din acest gen domină ca număr de cazuri înregistrate, 
din luna septembrie până în luna aprilie, în acest interval de timp temperaturile reduse, inversiunile 
cu stratificaţii stabile ale maselor de aer, favorizând geneza lor. 

Norii stratiformi, din genul Stratocumulus, sunt secondaţi ca număr de cazuri anuale de norii 
Altocumulus, din luna mai până în luna septembrie, norii Altocumulus din plafonul mijlociu, fiind 
cei mai frecvenţi pe cerul Câmpiei Moldovei (împreună, norii Altus, Altostratus şi Altocumulus 
sunt dominanţi, ca frecvenţă, depăşind ca număr de cazuri norii stratiformi Stratocumulus şi Stratus 
atât anual, cât şi în majoritatea lunilor anului. 

Norii cumuliformi (Cumulus şi Cumulonimbus), sunt mai frecvenţi din luna mai până în lu-
na septembrie, convecţia termică activă în lunile calde ale anului şi foarte activă vara, impunând 
naşterea acestora. Interesant este faptul că, în ciuda frecvenţei foarte reduse, norii Cumulonimbus, 
sunt înregistraţi şi iarna, mai ales, în cazul advecţiilor ciclonice sau la trecerea fronturilor atmosferi-
ce. 

Norii cirriformi, din plafonul superior, sunt mai puţin frecvenţi în anotimpul rece, ceva mai 
frecvenţi vara, iar dintre aceştia norii, Cirrus (Ci) şi Cirrostratus (Cs) sunt dominanţi, cei din genul 
Cirrocumulus (Cc) înregistrându-se foarte rar şi mai mult vara. 

 
 

III. D. DURATA DE STRĂLUCIRE A SOARELUI 
 

Distribuţia spaţială şi evoluţia în timp a duratei de strălucire a Soarelui depind cu predilecţie 
de deplasarea maselor de aer cu caracteristicile lor şi de stările de vreme ce le induc, care imprimă 
zilelor aspectul senin, noros sau acoperit, de factorii geografici locali (aşezarea geografică, relieful, 
prezenţa pădurilor, a unităţilor acvatice etc.), care se impun cu destulă claritate în mersul valoric şi 
diferenţierile teritoriale ale acestui element. 
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III. D1. Repartiţia spaţială a duratei de strălucire a Soarelui 
 

Distribuţia spaţială a duratei medii anuale de strălucire a Soarelui (fig. 109.a), ne permite 
să observăm creşterea acesteia la modul general, pe direcţia nord – sud (1952,4 ore în nord – vest la 
Dorohoi – din 4471,7 posibile şi 1979,7 ore în sud – est la Iaşi – din 4470,8 posibile), în conformi-
tate cu creşterea pe aceeaşi direcţie a unghiului de incidenţă al radiaţiei solare (cu 10 0’ 5’’ mai mare 
în sud faţă de nord), cu lungimea ceva mai mare a nopţilor de iarnă, mai mică a aceloraşi zile în 
nord, comparativ cu cele din sud, sau cu creşterea pe aceeaşi direcţie a numărului anual de zile cu 
soare (283,6 la Dorohoi – 287,0 la Iaşi). 

Din fig. 109.a şi datele aferente tab. 67, mai constatăm existenţa unei situaţii anormale, ace-
ea a diferenţelor mari ce există între durata de strălucire a Soarelui la staţia Avrămeni unde media 
anuală a acestui element este cu 100 ore mai mică decât la Dorohoi, în condiţiile în care longitudi-
nea şi altitudinile celor două staţii nu diferă semnificativ. Aceste diferenţe pot fi puse pe seama con-
diţiilor improprii în care se efectuau observaţiile meteorologice la Avrămeni, unde heliograful era 
obturat de obstacolele din preajmă, mai ales în momentele de început şi sfârşit de zi, când Soarele se 
află cu puţin deasupra liniei orizontului, pe heliogramă momentul real al răsăritului şi asfinţitului 
producându-se mai târziu, respectiv mai devreme, fapt neconcordant situaţiei reale din teren. 

La Cotnari în zona marginală sud – vestică a Câmpiei Moldovei, altitudinea de 289m, uşoara 
föhnizare a maselor de aer ce vin dinspre vest la coborârea spre Câmpia Bahluiului şi expoziţia fa-
vorabilă, fac posibilă înregistrarea celor mai mari durate anuale de strălucire a Soarelui (2086,3 ore 
– în medie pentru perioada 1964 – 1998), culturile viticole fiind favorizate din plin de aceasta. 

Alte două aspecte interesante de a fi menţionate, sunt cele referitoare la situaţiile comparati-
ve pentru două perechi de staţii: Dorohoi şi Botoşani, respectiv Podu Iloaiei şi Iaşi, situate, două câ-
te două, în condiţii geografice asemănătoare şi foarte apropiate între ele. Atât la Botoşani, cât mai 
ales la Iaşi, atmosfera urbană încărcată cu gaze şi praf provenite de la instalaţiile industriale şi inten-
sa circulaţie a autovehiculelor au rolul de a diminua cu puţin durata anuală a strălucirii Soarelui, 
comparativ cu cazul staţiilor Dorohoi şi Podu Iloaiei, diminuare pusă în evidenţă mai clar, când se 
iau în analiză perioade mai lungi de observaţii. 

În luna iulie, când se înregistrează maximul anual al duratei lunare de strălucire a Soarelui, 
distribuţia spaţială a numărului de ore cât Soarele străluceşte (fig. 109.b), prezintă o asemănare mare 
cu cea a repartiţiei duratei anuale a acestui element, cu unele mici diferenţe, explicabile prin prisma 
influenţelor induse de condiţiile geografice locale. 

În decembrie, când Soarele apare pe bolta cerească cel mai puţin, durata de strălucire creşte 
uşor dinspre est (50 – 55 ore) spre vest (65 – 70 ore), mai exact pe direcţia nord-est – sud-vest, 
izoliniile distribuţiei acestui element fiind dispuse nord-vest – sud-est şi descriind un paralelism re-
marcabil, zonele mai înalte având o nebulozitate mai redusă, culoarele de văi şi zonele joase, fiind 
acoperite de nori stratiformi, ce persistă un timp îndelungat, mărind gradul de nebulozitate (fig. 
109.c). 

 
III. D2. Regimul multianual al duratei de strălucire a Soarelui 

 
Dacă în spaţiu, durata de strălucire a Soarelui variază în cadrul unui ecart relativ redus, 

punându-se în evidenţă creşterea valorică a acestui element pe direcţia nord – sud, cu o arie de ma-
xim, logic argumentată ştiinţific la Cotnari şi împrejurimi şi o arie de minim, cu observaţii denatura-
te de obstacolele din prejmă la Avrămeni, în timp, sumele anuale au variat foarte mult, descriind un 
regim multianual cu multe abateri pozitive şi negative de la medie (fig. 101.). 

În perioada analizată, durata maximă anuală a strălucirii Soarelui din înregistrările din Câm-
pia Moldovei, s-a remarcat a fi cea de la Cotnari din 1990 - 2338,0 ore din 4512,04 ore posibile - în 
condiţiile în care la încă patru staţii meteorologice (Dorohoi, Răuseni, Podu Iloaiei şi Iaşi) acest an 
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figurează ca având cea mai îndelungată durată de strălucire a Soarelui pentru perioada 1964 – 1998.  
Pe staţii, dintre duratele maxime ale strălucirii Soarelui cu cea mai mică valoare se remarcă  maxi-
mul anual de la Avrămeni din 1973 an în care astrul solar a strălucit 2026,4 ore din 4471,20 ore po-
sibile. 

Minima anuală a strălucirii Soarelui din perioada 1964 – 1998 s-a înregistrat la Avrămeni 
în 1980 (1517,1 ore), iar pe staţii dintre duratele anuale cu valorile cele mai reduse ca ajungând la 
cel mai înalt prag de 1754,5 ore, anul 1984 la staţia Cotnari. Anul 1980, poate fi catalogat ca fiind 
cu cele mai puţine ore de strălucire a Soarelui, la nivelul Câmpiei Moldovei, alte patru staţii în afara 
celei de la Avrămeni (Dorohoi, Botoşani, Răuseni, Iaşi), înregistrând în acelaşi an cea mai redusă 
durată de manifestare a acestui element. 

Sugestivă în evoluţia multianuală a duratei de strălucire a Soarelui este fig. 101. pe care se 
disting anii şi grupările de ani cu durate reduse de strălucire a Soarelui: 1966, 1970 – 1972, 1980 – 
1981, 1984, 1991, când la nici o staţie sumele anuale ale acestui element nu au depăşit 2000 ore. Se 
evidenţiază şi anii 1986, 1990, 1993 – 1995 când durata de strălucire a Soarelui a depăşit peste tot 
în Câmpia Moldovei 2000 ore anual. 

Anii însoriţi s-au remarcat drept călduroşi şi cu dominare a timpului anticiclonic iar cei mai 
puţin însoriţi ca răcoroşi, mai umezi, ariile ciclonale şi fronturile atmosferice având pe durata aces-
tora o frecvenţă mai ridicată. 

 

Avrămeni: y = -0,1402x + 1850,3

R2 = 0,0001

Iaşi: y = 4,4065x + 1900,5

R2 = 0,10741400
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Fig. 101. Variaţia de la un la altul a duratei de strălucire a Soarelui la staţiile din Câmpia Moldovei 
în perioada 1964 – 1998 

 
Pe termen lung (1964 – 1998) tendinţele de evoluţie ale duratei de strălucire a Soarelui (fig. 

101.) sunt diferite în funcţie de locaţia aleasă. Spre exemplu, la Avrămeni, dacă nebulozitatea a în-
registrat în aceeaşi perioadă un trend uşor ascendent, durata de strălucire a Soarelui prezintă un mers 
uşor descendent cu o dispersie mică a sumelor anuale în raport cu media. La Iaşi, pe fondul scăderii 
în timp a nebulozităţii durata de strălucire a Soarelui a crescut semnificativ în perioada 1964 – 1998 
(fig. 101.), fluctuaţiile sumelor anuale ale acestui element în raport de medie fiind mai mari decât la 
Avrămeni. 

 
III. D3. Regimul anual al duratei efective de strălucire a Soarelui 

 
Ca mai în toate zonele joase analizate climatic până în prezent, din spaţiul extra şi intracar-

patic, şi în Câmpia Moldovei, durata de strălucire a Soarelui, prezintă un mers previzibil, ordonat, 
de o parte şi de alta a unei axe de simetrie ce trece prin maximul anual şi care împarte curbele de 
distribuţie ale acestui parametru în două părţi: una ascendentă în prima parte a anului, din luna de-
cembrie până în luna iulie, alta descendentă din luna iulie până în luna decembrie (fig. 102.). 
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Fig. 102. Regimul anual al duratei strălucirii Soarelui la staţiile din Câmpia Moldovei 

(1964 – 1998) 
 

În luna iulie, când zilele sunt lungi şi nebulozitatea este redusă, se înregistrează maximul 
anual al duratei strălucirii Soarelui cuprins între 285,4 ore la Cotnari şi 259,8 ore la Avrămeni), iar 
în luna decembrie, când nebulozitatea este maximă şi zilele sunt cele mai scurte din an, se produce 
minimul anual al acestui element cuprins între 73,1 ore la Cotnari şi 51,9 ore la Avrămeni). 

Maximul anual al duratei de strălucire a Soarelui, nu se produce în luna iunie, luna solstiţiu-
lui de vară, când zilele sunt cele mai lungi din an, din cauza nebulozităţii mai ridicate şi nici în luna 
august, când zilele sunt mai scurte decât în luna iulie, cu toate că în această ultimă lună nebulozita-
tea are valorile anuale cele mai reduse. Zilele lungi apropiate ca durată lunii iunie şi nebulozitatea 
redusă apropiată valoric celei din luna august, sunt cele două aspecte care fac ca luna iulie, să fie cea 
mai însorită a anului (tab. 67.). 

În luna decembrie zilele sunt cele mai scurte din an, dar şi nebulozitatea atinge cotele cele 
mai înalte. Rezultanta raportului ce se stabileşte între cele două variabile se transpune în plasarea în 
această lună a minimului anual al duratei de strălucire a Soarelui (tab. 67.). 

Amplitudinea medie anuală a evoluţiei duratei de strălucire a Soarelui la nivelul întregii 
Câmpii a Moldovei ajunge la valoarea de 212,3 ore. 

 
Tab. 67. Durata de strălucire a Soarelui. Medii lunare, semestriale şi anuale (1964 – 1998) 

Semestrul cald Semestrul rece luna 
staţia I F M A M I I A S O N D ore % ore % An 

Dorohoi 73,3 92,0 131,0 170,3 237,0 254,3 268,9 259,0 189,8 139,5 77,5 59,8 1379,3 70,65 573,1 29,35 1952,4 

Avrămeni 62,3 75,6 121,8 158,6 228,8 247,4 259,8 250,8 192,5 133,5 69,5 51,9 1337,9 72,22 514,6 27,78 1852,5 

Botoşani 74,4 86,8 128,3 165,5 230,6 247,5 267,0 256,5 192,2 146,2 72,0 61,0 1359,3 70,50 568,7 29,50 1928,0 

Răuseni 64,3 84,7 131,5 175,7 246,2 252,8 279,9 272,2 202,5 147,5 68,4 53,9 1429,3 72,20 550,3 27,80 1979,6 

Cotnari 84,5 96,7 139,1 175,7 243,0 260,4 285,4 273,1 210,4 159,9 85,0 73,1 1448,0 69,40 638,3 30,60 2086,3 

Podu Iloaiei* 77,2 86,6 133,9 169,2 231,8 248,3 270,7 268,7 205,0 154,4 78,2 65,7 1393,7 70,00 596,0 30,00 1989,7 

Iaşi 69,5 84,4 126,3 168,9 235,6 257,2 279,2 266,9 205,8 152,9 74,2 58,8 1413,6 71,40 566,1 28,60 1979,7 

* Podu Iloaiei 1964 – 1993 

 
Pe lângă conturarea cu exactitate a maximului şi minimului anual al duratei de strălucire a 

Soarelui, în luna iulie, respectiv în luna decembrie şi evoluţia în decurs de un an a acestui element, 
pentru viaţa de zi cu zi a oricărui organism şi activităţile economice, îndeosebi pentru agricultură, 
importanţă deosebită prezintă şi repartiţia semestrială a acestui element (fig. 103.). 
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Fig. 103. Repartiţia pe semestre (%) a duratei de strălucire a Soarelui (1964 – 1998) 

 
În semestrul cald (intervalul aprilie - septembrie), când plantele se află în diverse stadii de 

vegetaţie, definitorii pentru producţia agricolă, pe fondul unei nebulozităţi reduse în profil anual, 
timpul însorit totalizează la toate staţiile peste 2/3 din cel anual (1448,0 ore la Cotnari - 69,4% aceste 
valori reprezentând cea mai lungă perioadă de insolaţie ca ore efective, dar în acelaşi timp cea mai 
redusă procentual din totalul multianual la diferite staţii din cuprinsul câmpiei; respectiv 1337,9 ore 
la Avrămeni - 72,22%, cu cea mai scurtă perioadă de strălucire efectivă a Soarelui, perioada care 
transformată procentual devine cea mai mare ca valoare pentru toate locaţiile de observaţii din 
Câmpia Moldovei). La celelalte staţii se înregistrează valori orare şi procentuale intermediare ale 
duratei de strălucire a Soarelui, pe ansamblu intervalul aprilie - septembrie impunându-se ca fiind 
cel mai însorit şi cald din an. 

Semestrului rece (intervalul octombrie – martie) îi revine aproape 1/3 din durata efectivă de 
strălucire a Soarelui (cuprinsă între 638,3 ore la Cotnari – 30,6%, acestea reprezentând valorile  ma-
xime ale acestui element din câmpie şi 514,6 ore la Avrămeni – 27,8%, valori reprezentând minime-
le acestui element din câmpia Moldovei; celelalte staţii beneficiind de valori orare şi procentuale in-
termediare). În acest semestru plantele îţi încetinesc ciclul de vegetaţie sau şi-l diminuează la ma-
xim.  

Nebulozitatea mai ridicată şi durata posibilă de strălucire a Soarelui mai mică, faţă de cea 
din intervalul aprilie – septembrie, se impun ca principali factori de diferenţiere sezonieră a duratei 
de strălucire a Soarelui, durată ce îşi pune amprenta nu numai asupra vieţii plantelor de cultură sau 
permanente, ci şi asupra derulării activităţilor din sectorul zootehnic, a activităţilor economice şi so-
ciale de zi cu zi ale oamenilor, inclusiv a stării de sănătate a acestora, cu frecvenţa mai mare sau mai 
mică a unor stări de confort sau disconfort a organismului uman, sau a unor categorii de boli speci-
fice celor două sezoane. 

De la un an la altul, în funcţie de extinderea şi consistenţa maselor noroase, sumele lunare şi 
anuale ale duratei strălucirii Soarelui, au variat (tab. 68.) şi variază şi în prezent foarte mult. Dacă 
asupra maximelor şi minimelor anuale am mai făcut referiri anterioare, se cuvine a evidenţia şi fap-
tul că diferenţa dintre acestea a fost destul de semnificativă, încadrându-se între 664,5 ore la Doro-
hoi (diferenţa maximă) şi 509,3 ore la Avrămeni (diferenţa minimă), pe ansamblul Câmpiei Moldo-
vei şi al perioadei 1964 –1998. 
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Tab. 68. Durata de strălucire a Soarelui. Maxime(M) şi minime(m) lunare şi anuale (1964 – 1998) 
 

luna 
staţia 

Parametrul I F M A M I I A S O N D An 
M 124,7 151,1 215,4 237,0 318,8 334,8 352,0 312,9 288,1 211,1 121,8 102,5 2254,9 

an 1993 1998 1990 1986 1986 1964 1992 1992 1975 1988 1988 1973 1990 
m 26,0 31,3 72,2 110,5 156,1 170,0 216,7 188,1 81,2 36,8 42,0 19,0 1590,4 

Dorohoi 
an 1966 1984 1980 1975 1991 1969 1981 1996 1996 1987 1966 1969 1980 
M 97,1 145,1 193,1 236,1 293,8 340,2 328,7 314,1 273,7 196,1 123,4 98,9 2026,4 

an 1993 1976 1968 1968 1986 1964 1995 1971 1975 1967 1969 1989 1973 
m 29,5 25,2 70,4 70,5 136,8 179,0 211,8 191,6 120,9 58,4 22,6 24,4 1517,1 

Avrămeni 
an 1968 1984 1971 1990 1991 1980 1979 1976 1978 1976 1968 1969 1980 
M 127,1 157,2 197,4 244,1 322,3 344,3 340,1 305,1 249,5 209,5 122,4 127,0 2167,7 

an 1993 1997 1997 1968 1986 1964 1995 1990 1969 1967 1969 1998 1967 
m 37,2 34,2 71,4 103,2 150,0 181,8 220,1 190,6 90,2 80,6 29,7 15,0 1600,6 

Botoşani 
an 1979 1984 1980 1975 1991 1989 1984 1976 1996 1976 1987 1969 1980 
M 112,6 153,3 211,7 262,3 330,1 334,2 355,9 327,5 269,8 201,8 129,2 108,4 2269,4 

an 1993 1997 1990 1968 1986 1996 1995 1990 1975 1967 1969 1998 1990 
m 28,0 27,5 86,2 106,9 180,6 196,6 228,6 215,1 107,1 60,2 21,8 22,0 1647,0 

Răuseni 
au 1966 1984 1991 1975 1991 1980 1983 1976 1996 1976 1987 1969 1980 
M 141,6 162,4 211,8 257,4 324,9 349,4 361,7 327,4 284,5 221,7 146,4 135,4 2338,0 

an 1993 1997 1990 1968 1986 1996 1995 1992 1975 1988 1969 1988 1990 
m 41,4 32,2 83,2 116,5 163,7 187,0 233,8 215,3 107,4 76,4 34,3 25,6 1754,5 

Cotnari 
an 1966 1984 1980 1975 1991 1989 1979 1996 1996 1976 1987 1969 1984 
M 130,5 141,5 210,9 259,6 331,0 338,6 333,3 341,5 274,3 202,6 134,0 108,0 2328,4 

an 1993 1976 1990 1968 1986 1964 1992 1986 1975 1988 1969 1973 1990 
m 35,0 31,5 80,3 117,6 153,4 184,1 199,7 205,1 131,5 67,4 32,9 12,7 1747,4 

Podu 
Iloaiei* 

an 1966 1984 1980 1975 1991 1969 1969 1976 1971 1976 1968 1969 1991 
M 124,9 147,4 212,0 234,5 322,4 353,8 373,2 330,2 279,6 197,5 142,4 127,9 2314,8 

an 1993 1997 1990 1968 1986 1977 1995 1986 1975 1973 1969 1998 1990 
m 32,2 20,9 78,1 115,9 146,5 192,4 217,9 192,1 101,1 63,4 18,9 16,4 1705,6 

Iaşi 
an 1966 1984 1980 1975 1991 1989 1969 1976 1996 1976 1987 1969 1980 

* Podu Iloaiei 1964 – 1993 

 
Maximele lunare cu 

valorile cele mai ridicate 
ale duratei de strălucire a 
Soarelui (tab. 68.) s-au înre-
gistrat în lunile iulie (352,0 
ore - 1992 la Dorohoi, 355,9 
ore - 1995 la Răuseni, 361,7 
ore - 1995 la Cotnari, 373,2 
ore - 1995 la Iaşi), iunie 
(340,2 ore - 1964 la 
Avrămeni, 344,3 ore - 1964 
la Botoşani) şi august (341,5 
ore - 1986 la Podu Iloaiei). 
Lunile verii sunt cele mai 
luminate, intervalele însorite 
depăşind în cazul acestui 
parametru peste 300 de ore 
la toate staţiile, luna iulie 

deţinând locul fruntaş în rândul lunilor verii, iar luna iulie a anului 1995 a fost la Iaşi (373,2 ore de 
insolaţie) cea mai însorită lună din tot intervalul 1964 - 1998. Şi totuşi în această lună, durata efecti-
vă de strălucire a Soarelui a fost mai mică cu 107,44 ore decât durata posibilă. 

Duratele lunare cele mai mari de strălucire a Soarelui se înregistrează vara, când zilele sunt 
cele mai lungi din an, în situaţii de staţionare îndelungată a formaţiunilor barice anticiclonice gene-
ratoare de timp însorit. Contextul sinoptic din zilele de 9 şi 22 iulie 1995 (fig. 103a. şi 103b.) este 
relevant în a explica de ce în luna iulie din acel an, durata de strălucire a Soarelui a fost aşa de mare. 

În acea lună formaţiunile barice anticiclonice au dominat configuraţiile câmpurilor de presi-
une de deasupra ţării noastre. 

 

 
Fig. 103a Configuraţia câmpului baric la nivelul Europei în ziua de 9 iu-
lie 1995 ora 0000 GMT – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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Maximele lunare cu 
valorile cele mai coborâte 
ale duratei de strălucire a 
Soarelui (tab. 68) s-au pro-
dus în lunile decembrie 
(102,5 ore – 1973 la Doro-
hoi, 108,4 ore – 1998 la 
Răuseni, 135,4 ore – 1988 la 
Cotnari, 108,0 ore – 1973 la 
Podu Iloaiei), ianuarie (97,1 
ore – 1993 la Avrămeni, 
124,9 ore – 1993 la Iaşi) şi 
chiar noiembrie (122,4 ore – 
1969 la Botoşani). Iarna a 
fost (şi este) anotimpul în 
care şi maximele lunare ale 
duratei de strălucire a Soare-
lui au avut valorile cele mai 
mici din an, nedepăşind la 
nici o staţie pragul de 136,0 

ore, nici măcar jumătate din cât înregistrează maximele verii. Decembrie s-a remarcat ca fiind luna 
cea mai puţin însorită, fiind urmată de lunile ianuarie şi noiembrie. În luna ianuarie 1993 la 
Avrămeni s-au înregistrat 97,1 ore de insolaţie, această lună rămânând ca cea mai puţin însorită din 
perioada 1964 – 1998, luându-se ca bază de referinţă parametrul maximele lunare, parametru însă 
neconcludent în a da un astfel de calificativ real acestei luni. Durata efectivă de strălucire a Soarelui 
a fost în această lună cu 178,45 ore mai mică decât cea posibilă. 

Maximele lunare din timpul verii, sunt în consonanţă cu nebulozitatea redusă, cu durata ma-
re a zilelor, cu valoarea mare a unghiului de incidenţă al razelor solare, cu stările de vreme ce evo-
luează în regim anticiclonic, maximele lunare din timpul iernii, producându-se în situaţii total dife-
rite celor din timpul verii. Regimul anual al maximelor lunare este foarte asemănător celui al medii-
lor lunare, fiind ascendent în prima parte a anului până în lunile iunie, iulie şi chiar august, devenind 
descendent în a doua parte a anului până în lunile decembrie, ianuarie şi chiar noiembrie. 

Minimele lunare cu valorile cele mai coborâte ale duratei de strălucire a Soarelui (tab. 68.) 
s-au înregistrat de obicei în decembrie (19,0 ore în 1969 la Dorohoi, 15,0 ore în 1969 la Botoşani, 
25,6 ore în 1969 la Cotnari, 12,7 ore în 1969 la Podu Iloaiei, 16,4 ore în 1969 la Iaşi), şi în luna no-
iembrie (22,6 ore în 1968 la Avrămeni, 21,8 ore în 1987 la Răuseni). Din analiza datelor observăm 
că la nici o staţie, minimele lunare cu valoarea cea mai redusă nu au urcat la valori mai mari de 25,6 
ore, iar luna decembrie din 1969 la Podu Iloaiei (12,7 ore de insolaţie) a fost cea mai puţin luminată 
lună din toată perioada 1964 – 1998 din Câmpia Moldovei. În această lună s-a înregistrat un decalaj 
de 253,03 ore de insolaţie faţă de durata posibilă de strălucire a Soarelui. 

Minimele lunare cu valorile cele mai ridicate ale duratei de strălucire a Soarelui (tab. 68) s-
au înregistrat de regulă în luna iulie şi doar la o singură staţie, la Podu Iloaiei în luna august. Mini-
mele lunare cu valorile cele mai ridicate s-au încadrat între 233,8 ore în luna iulie 1979 la Cotnari şi 
205,1 ore în luna august 1976 la Podu Iloaiei. Raportându-ne la acest parametru, am putea afirma 
fără a fi acoperiţi de realitate că luna iulie 1979 la Cotnari a fost cea mai însorită de pe ansamblul 
Câmpiei Moldovei (233,8 ore de insolaţie). 

 Şi în cazul minimelor lunare, regimul de evoluţie al acestora este asemănător cu al valorilor 
medii lunare, fiind mult mai fidel regimului acestora, maximul anual din luna iulie şi minimul anual 
din luna decembrie fiind mult mai clar exprimate. 

Amplitudinea maximă absolută a mersului anual al duratei de strălucire a Soarelui rezultată 
ca diferenţă valorică dintre luna cu cea mai mare şi luna cu cea mai mică valoare a insolaţiei (iulie 

 
Fig. 103b Configuraţia câmpului baric la nivelul Europei în ziua de 22 

iulie 1995 ora 0000 GMT – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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1975 la Iaşi – 373,2 ore / decembrie 1964 la Podu Iloaiei – 12,7 ore a ajuns în Câmpia Moldovei 
(1964 – 1998) la 360,5 ore. 

 
III. D3.1. Frecvenţa sumelor lunare ale duratei de strălucire a Soarelui 

 
Dacă maximele şi minimele lunare extreme din perioada 1964 – 1998 au un caracter de uni-

cat pentru fiecare staţie în parte, scoţând în evidenţă ecartul de variaţie al duratei de strălucire a Soa-
relui între două limite (minimă şi maximă), edificatoare în caracterizarea duratei insolaţiei este şi 
analiza frecvenţei sumelor lunare ale acestui element. 
 

Tab. 69. Frecvenţa sumelor lunare ale duratei strălucirii Soarelui (%) 
Dorohoi I F M A M I I A S O N D An 

0-40,0 ore 8,82 2,94 - - - - - - - 2,86 - 17,65 2,66 

40,1-80,0 ore 58,82 44,12 5,88 - - - - - - 5,70 52,94 64,70 19,08 

80,1-120,0 ore 29,42 26,47 38,24 5,88 - - - - 5,70 14,29 44,12 17,65 14,98 

120,1-160,0 ore 2,94 26,47 35,29 35,29 2,86 - - - 14,29 54,29 2,94 - 14,49 

160,1-200,0 ore - - 17,65 50,01 17,15 8,57 - 2,86 34,29 20,0 - - 12,56 

200,1-240,0 ore - - 2,94 8,82 37,14 25,71 28,57 31,43 34,29 2,86 - - 14,49 

240,1-280,0 ore - - - - 28,57 45,72 34,29 37,14 8,57 -, - - 13,05 

280,1-320,0 ore - - - - 14,28 11,43 25,71 28,57 2,86 - - - 7,00 

320,1-360,0 ore - - - - - 8,57 11,43 - - - - - 1,69 

360,1-400,0 ore - - - - - - - - - - - - - 

 

Răuseni I F M A M I I A S O N D An 
0-40,0 ore 15,15 9,09 - - - - - - - - 11,76 26,47 5,24 

40,1-80,0 ore 72,73 48,49 - - - - - - - 2,94 61,76 64,71 20,95 

80,1-120,0 ore 12,12 27,27 39,39 3,03 - - - - 2,94 8,82 23,54 8,82 10,47 

120,1-160,0 ore - 15,15 39,39 30,30 - - - - 11,76 55,88 2,94 - 12,97 

160,1-200,0 ore - - 15,16 51,52 15,15 6,06 - - 32,35 29,42 - - 12,47 

200,1-240,0 ore - - 6,06 12,12 27,27 27,27 9,09 11,76 32,35 2,94 - - 10,72 

240,1-280,0 ore - - - 3,03 39,40 48,49 45,46 38,24 20,60 - - - 16,21 

280,1-320,0 ore - - - - 15,15 12,12 33,33 44,12 - - - - 8,73 

320,1-360,0 ore - - - - 3,03 6,06 12,12 5,88 - - - - 2,24 

360,1-400,0 ore - - - - - - - - - - - - - 

 

Iaşi I F M A M I I A S O N D An 
0-40,0 ore 11,43 5,71 - - - - - - - - 14,29 20,00 4,29 

40,1-80,0 ore 60,00 45,71 8,56 - - - - - - 2,86 51,43 62,86 19,29 

80,1-120,0 ore 25,71 34,29 34,29 5,71 - - - - 2,86 5,71 25,71 14,28 12,38 

120,1-160,0 ore 2,86 14,29 40,00 37,14 2,86 - - - 8,57 60,00 5,71 2,86 14,52 

160,1-200,0 ore - - 14,29 40,00 11,43 8,57 - 2,86 31,43 31,43 2,86 - 11,90 

200,1-240,0 ore - - 2,86 17,15 42,86 25,71 11,43 14,29 31,14 - - - 12,62 

240,1-280,0 ore - - - - 28,56 45,72 48,57 57,14 20,00 - - - 16,66 

280,1-320,0 ore - - - - 11,43 8,57 28,57 17,14 - - - - 5,48 

320,1-360,0 ore - - - - 2,86 11,43 8,57 8,57 - - - - 2,62 

360,1-400,0 ore - - - - - - 2,86 - - - - - 0,24 

 

Statisticile frecvenţei sumelor lunare ale duratei strălucirii Soarelui (tab. 69.), indică faptul 
că începând din luna decembrie până în luna iulie, durata lunară cumulată a intervalelor însorite 
creşte. Pentru cele trei staţii surprinse ca exemple (Dorohoi în nord – vest, Răuseni în partea cen-  
tral – estică şi Iaşi în sud – est), se pot remarca câteva aspecte mai importante: 
� în luna decembrie (cu o singură excepţie la Iaşi), durata lunară de strălucire a Soarelui se înscrie 

pe cele trei intervale inferioare de frecvenţă, nedepăşind 120,0 ore; 
� începând din luna decembrie până în luna iulie, sumele lunare ale insolaţiei cresc, avansând în 

spaţiul intervalelor superioare de frecvenţă, din luna martie până în luna iulie, unul câte unul din 
intervalele cu frecvenţă redusă rămânând libere, pentru că valori ale insolaţiei încadrate lor nu  
s-au mai înregistrat; 

� în lunile anotimpului de vară duratele cumulate ale intervalelor cu insolaţie se ridică deasupra 
pragului de 160,0 ore, iar în luna iulie deasupra pragului de 200,0 ore; 

� în lunile semestrului cald (iunie – iulie la Dorohoi, mai – august la Răuseni şi Iaşi) duratele de 
strălucire a Soarelui s-au încadrat într-un număr variabil de cazuri pe treapta de frecvenţă cu-
prinsă între pragurile 320,1 şi 360,0 ore; 

� în iulie, luna de maxim a insolaţiei, în intervalul 320,1 – 360,0 ore, au fost identificate la fiecare 
staţie câteva cazuri cu durată a strălucirii Soarelui încadrată acestor valori, frecvenţa lor nedepă-
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şind limita de 12,12% la staţia Răuseni, (la Iaşi într-un singur caz – frecvenţă 2,86% - durata de 
strălucire a Soarelui s-a încadrat intervalului valoric de 360,1 – 400,0 ore; 

� din luna lui “cuptor”, până în luna decembrie, sumele lunare ale insolaţiei au valori din ce în ce 
mai reduse, înscriindu-se pe palierele valorice inferioare, cele superioare rămânând din ce în ce 
mai descoperite şi libere pe măsură ce vine anotimpul cel mai rece. 

 
III. D3.2. Valorile medii zilnice ale duratei de strălucire a Soarelui 

 
Regimul anual al duratei de strălucire a Soarelui, poate fi caracterizat mai real şi mai exact 

pe baza valorilor medii zilnice multianuale ale acestui element (fig. 104.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 104. Variaţia de la o zi la alta a duratei de strălucire a Soarelui la Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 
 

În urma analizei mersului anual al valorilor medii zilnice multianuale ale duratei de străluci-
re a Soarelui, se pot desprinde câteva aspecte: 
� acesta este o replică inversă a mersului anual al valorilor medii zilnice ale nebulozităţii totale, 

creşterea respectiv descreşterea valorică a nebulozităţii pe eşantioane temporale de o zi, grupări 
de două sau mai multe zile, atrăgând după sine descreşterea respectiv creşterea valorică a duratei 
zilnice cumulate şi apoi mediate a intervalelor însorite; 

� maximele zilnice din decurs de un an mediu au frecvenţa cea mai ridicată spre finalul lunii iulie 
şi în prima parte a lunii august, dar se pot produce frecvent şi în luna iunie, chiar şi în luna mai; 

� minimele zilnice din decursul unui an mediu sunt cele mai frecvente în luna decembrie, frecven-
ţa lor scăzând treptat în lunile ianuarie, noiembrie şi chiar februarie; 

� maximele, minimele zilnice cât şi valorile intermediare cuprinse între acestea, au la Iaşi valori 
mai mari decât la Darabani, marcând încă o dată diferenţele ce există între nordul şi sudul Câm-
piei Moldovei, ultima arie fiind ceva mai însorită şi luminată; 

� de la o zi la alta mersul valorilor insolaţiei este fluctuant, cu descreşteri frecvente în intervalul 
decembrie – iulie, pe un fond general de creştere valorică şi creşteri repetate în intervalul iulie – 
decembrie, când tendinţa generală de evoluţie a curbelor ce redau insolaţia, este aceea de des-
creştere; 

� fluctuaţiile de la o zi la alta ale duratei de strălucire a Soarelui se leagă de acelea ale nebulozită-
ţii, factorii climatici generali, regionali şi locali ce le influenţează, impunând aceste perturbaţii, 
şi determinând ca nici măcar prin mediere, două zile consecutive să nu prezinte valori identice 
ale acestor două elemente climatice; 

� toamna şi primăvara prezintă durate zilnice ale strălucirii Soarelui valori intermediare celor din 
anotimpurile de vară şi iarnă, însă primăvara perioadele însorite sunt mai frecvente şi mai lungi 
ca durată decât toamna. 
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III. D3.3. Frecvenţa zilelor cu diferite durate de strălucire a Soarelui 

 
Analiza duratei de strălucire a Soarelui pe zile şi luni din perioada 1988 – 1998 (tab. 70.) de 

la Darabani şi Iaşi ne-a arătat că: 
� în lunile de vară cele mai frecvente au fost zilele în care Soarele a strălucit între 10,1 şi 15,0 ore. 

Dintre lunile verii, iulie a fost luna în care frecvenţa acestor zile foarte mare s-a dovedit a fi cea 
mai mare (51,29% la Darabani şi 60,14% la Iaşi), urmată de lunile august (46,46% la Darabani 
şi 52,49% la Iaşi) şi iunie (40,66% la Darabani, respectiv 43,65% la Iaşi); 

� şi în lunile verii, conform statisticii s-au înregistrat zile total acoperite de nori şi în care durata 
efectivă de strălucire a Soarelui a fost nulă. Frecvenţa unor astfel de zile a fost cea mai mică în 
luna iulie (3,87% la Darabani şi 2,34% la Iaşi), crescut cu puţin în luna august (5,48% la Dara-
bani şi 4,10% la Iaşi), atingând valorile cele mai mari din timpul verii în luna iunie (7,01% la 
Darabani şi 4,24% la Iaşi); 

 

Tab. 70. Frecvenţa zilelor cu diferite durate de strălucire a Soarelui (1988 – 1998) 
Darabani 

luna 
nr. ore 

I F M A M I I A S O N D An 
0,0 45,80 31,80 32,25 14,66 6,77 7,01 3,87 5,48 15,01 22,26 41,33 55,19 23,45 

0,1 - 5,0 32,90 33,93 34,19 33,02 19,03 20,33 15,48 18,70 28,33 31,93 33,66 34,76 28,02 

  5,1 - 10,0 21,30 34,27 27,76 35,66 36,77 32,00 29,36 29,36 35,33 45,48 25,01 10,05 30,20 

10,1 - 15,0 - - 5,80 15,66 37,43 40,66 51,29 46,46 21,33 0,32 - - 18,25 

≥ 15,1 - - - - - - - - - - - - - 

Iaşi 
luna 

nr. ore 
I F M A M I I A S 0 N D An 

0,0 40,46 27,33 22,87 16,96 5,57 4,24 2,34 4,10 10,93 15,85 34,86 45,74 19,27 

0,1 - 5,0 38,12 34,44 35,19 30,30 22,73 22,42 13,48 13,48 22,72 30,79 36,66 36,08 28,03 

  5,1 - 10,0 21,42 37,59 36,36 32,14 32,70 22,69 24,04 29,93 38,48 47,21 28,48 18,18 30,77 

10,1 - 15,0 - 0,64 5,58 20,60 39,00 43,65 60,14 52,49 27,87 6,15 - - 21,34 

≥ 15,1 - - - - - - - - - - - - - 
 

� dacă frecvenţa zilelor în care durata de strălucire a Soarelui a fost între 10,1 şi 15,0 ore, a scăzut 
dinspre miezul verii spre cel al iernii (din luna noiembrie până în luna februarie astfel de zile nu 
s-au înregistrat, cu o singură excepţie cea din luna februarie de la Iaşi), crescând din luna martie 
până în luna iulie, cea a zilelor cu cer total acoperit creşte din luna iulie până în luna decembrie, 
scăzând apoi treptat din luna ianuarie până în luna iulie; 

� în lunile iernii, zilele cu nebulozitate maximă au atins frecvenţa cea mai mare în luna decembrie 
(55,19% la Darabani; 45,74% la Iaşi), şi-au diminuat uşor ponderea în lunile ianuarie (45,80% la 
Darabani; 40,46% la Iaşi) şi apoi februarie (31,80% la Darabani; 27,33% la Iaşi); interesant a 
fost faptul că luna noiembrie s-a dovedit a fi mai puţin însorită decât luna februarie, valorile sta-
tistice ale parametrului analizat indicând acest lucru, fiind conforme şi cu sumele medii lunare 
mai reduse în luna noiembrie decât în luna februarie ale duratei de strălucire a Soarelui;  

� din miezul verii spre cel al iernii, centrul de greutate al ponderii zilelor cu diferite durate de stră-
lucire a Soarelui, se mută treptat pe paliere valorice inferioare, iar în prima parte a anului pe cele 
superioare, pe cele inferioare înregistrând ponderi din ce în ce mai reduse. 

 
III. D3.4. Mediile zilnice lunare şi anuale ale duratei de strălucire a Soarelui 

 
Conform datelor din observaţiile efectuate în perioada 1964 – 1998, mediile zilnice calculate 

pentru fiecare lună în parte (tab. 71.) au fost maxime în luna iulie (când şi sumele lunare mediate ale 
insolaţiei au fost maxime în profil anual), înscriindu-se între 7,6 ore de insolaţie la Avrămeni şi Bo-
toşani şi 9,0 ore la Podu Iloaiei. 
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În luna decembrie Soarele a strălucit în medie între 1,5 ore zilnic la Avrămeni şi 2,2 ore pe 
zi la Podu Iloaiei. Din luna decembrie până în luna iulie, valorile medii zilnice au fost în creştere, 
iar din luna iulie până în luna decembrie în descreştere treptată. 

În medie, teoretic Soarele a strălucit în orice zi a anului între 4,5 ore la Avrămeni (valoarea 
minimă) şi 5,5 ore la Podu Iloaiei (valoarea maximă din Câmpia Moldovei). 

 

Tab. 71. Mediile zilnice lunare şi anuale ale duratei de strălucire a Soarelui (1964-1998) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 2,2 2,7 3,9 5,0 6,8 7,3 7,7 7,4 5,4 4,0 2,3 1,8 4,7 

Avrămeni 1,8 2,2 3,6 4,7 6,7 7,3 7,6 7,4 5,7 3,9 2,0 1,5 4,5 

Botoşani 2,1 2,5 3,7 4,7 6,6 7,1 7,6 7,3 5,5 4,2 2,1 1,7 4,6 

Răuseni 1,9 2,6 4,0 5,3 7,5 7,7 8,5 8,0 6,0 4,3 2,0 1,6 5,0 

Cotnari 2,4 2,8 4,0 5,0 6,9 7,4 8,2 7,8 6,0 4,6 2,4 2,1 5,0 

Podul Iloaiei 2,6 2,9 4,5 5,6 7,7 8,3 9,0 9,0 6,8 5,1 2,6 2,2 5,5 

Iaşi 2,0 2,4 3,6 4,8 6,7 7,3 8,0 7,6 5,9 4,4 2,1 1,7 4,7 
* Podul Iloaiei*(1964-1993) 

 
III. D3.5. Mediile maximelor zilnice lunare şi anuale ale duratei de strălucire a Soarelui 

 
Distribuţia spaţio – temporală a mediilor maximelor zilnice lunare (tab. 72.), se prezintă în 

linii mari asemănătoare cu cea din cazul mediilor zilnice, cu centrul şi sudul mai însorit decât nor-
dul, cu minimul anual din luna decembrie (6,4 ore la Răuseni – valoarea cea mai mică; 7,6 ore la 
Cotnari – valoarea cea mai mare), însă, în cazul maximului anual (cu o singură excepţie cea din luna 
iulie de la Cotnari – 14,3 ore), acesta aparţine lunii iunie, durata cea mai mare a zilelor în luna sol-
stiţiului de vară, cumulată cu existenţa unor zile cu stări de vreme cu cer senin, făcând posibilă 
această situaţie. 

Între lunile iunie (iulie la Cotnari) şi decembrie curba de evoluţie valorică a duratelor maxi-
melor zilnice lunare prezintă un mers constant descendent, iar din luna decembrie până în luna sol-
stiţiului de vară (a lui „cuptor” la Cotnari), mersul acestui indicator este constant ascendent. 

Anual media maximelor zilnice s-a încadrat între 10,26 ore la Avrămeni şi 11,16 ore la Cot-
nari (tab. 72.). 
 

Tab. 72. Mediile maximelor zilnice lunare şi anuale ale duratei de strălucire a Soarelui 
(1964 – 1998) 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 7,8 9,2 10,9 12,4 13,8 14,4 14,2 13,4 11,7 10,4 8,3 7,1 11,13 

Avrămeni 7,1 8,4 10,3 11,6 12,9 13,4 13,2 12,1 10,9 9,0 7,4 6,9 10,26 

Botoşani 7,8 9,0 10,6 12,1 13,6 14,2 13,9 13,0 11,6 9,8 8,0 7,1 10,89 

Răuseni 7,0 9,0 10,6 12,1 13,7 13,8 13,7 13,2 11,3 9,6 7,8 6,4 10,68 

Cotnari 8,0 9,3 10,7 12,3 13,6 13,9 14,3 13,3 12,0 10,4 8,6 7,6 11,16 

Podul Iloaiei 7,6 9,0 10,7 12,1 13,6 14,0 13,8 13,0 11,7 9,8 8,2 7,2 10,89 

Iaşi 7,4 8,9 10,6 12,1 13,4 13,9 13,7 12,9 11,5 9,9 7,7 6,9 10,83 
* Podul Iloaiei*(1964-1993) 

 
III. D3.6. Mediile duratelor maxime posibile zilnice lunare şi anuale ale  

duratei de strălucire a Soarelui 
 
Mediile duratelor maxime posibile zilnice lunare şi anuale sunt determinate mai mult de fac-

torii cosmici, mai puţin de cei geografici locali, impunând astfel, cel puţin teoretic lunii iunie titula-
tura de luna cu durata teoretică zilnică de strălucire a Soarelui, cea mai lungă din an (peste 15,82 ore 
la toate staţiile din subunitatea studiată). Astfel de durate nu se înregistrează niciodată în realitate, 
ele având valenţe orientative, pentru activităţile practice, dar de aceste valori cercetarea ştiinţifică 
trebuie să ţină cont, pentru că pe intervale mari de timp, în condiţii sinoptice deosebite, ele se pot 
produce (tab.74.). 

O situaţie total diferită, caracterizează luna decembrie. Maximul duratei zilelor din luna iu-
nie, este înlocuit în luna decembrie cu cel al maximului duratei nopţilor şi cu un maxim anual al ne-
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bulozităţii care face ca la toate staţiile durata maximelor zilnice posibile ale insolaţiei să atingă sau 
să coboare sub valoarea de 8,58 ore (tab. 74.). 

Între maximul şi minimul anual al acestui parametru ce caracterizează durata de strălucire a 
Soarelui, regimul anual este descris de curbe simple cu aspect de clopot, cu două jumătăţi aproape 
identice, alipindu-se pe linia de sutură a maximului zilnic lunar anual din luna iunie. 

Teoretic, într-o zi medie din cadrul unui an Soarele poate străluci între 12,228 ore la Iaşi (va-
loarea minimă) şi 12,239 ore la Botoşani (valoarea maximă), conform calculelor efectuate pentru 
perioada 1964 – 1998. 

 
III. D3.7. Maxima absolută zilnică lunară a duratei strălucirii Soarelui din observaţii 

 
Maxima absolută zilnică lunară a strălucirii Soarelui din perioada 1964 – 1998, redă în va-

lori reale, concrete, limitele superioare la care a ajuns insolaţia, ca durată maximă zilnică, lună de 
lună, pe parcursul acestor ani. În multe cazuri durata perioadelor însorite însumate zilnic se apropie 
foarte mult, până aproape în a egala durata maximă posibilă a strălucirii astrului solar pe bolta ce-
rească. 

 
Tab. 73. Durata de strălucire a Soarelui. Maximele zilnice lunare / anul, în perioada 1964 – 1998 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D 

Dorohoi 8,8/85, 
90 

10,3/97 
11,8/81, 

94 
13,4/75 15,0/70 

15,2/96, 
97 

15,3/94 14,2/94 
12,4/79 

83 
10,8/73 

9,3/94, 
96 

8,2/86 

Avrămeni 8,6/72 10,0/65 11,8/68 13,4/97 15,0/18 
15,0/64, 
68,69 

15,0/64, 
68 

14,2/71 12,3/71 10,7/70 8,7/83 8,2/70 

Botoşani 8,9/83 10,3/76 
11,7/81, 

89 
13,5/83 15,0/68 15,3/68 15,1/68 

14,0/65, 
84 

12,4/78 
10,8/69, 

78 
9,3/78 8,2/98 

Răuseni 8,4/78 10,2/97 11,9/81 13,4/97 14,6/82 14,9/95 
14,3/81, 

97 
13,8/94 11,9/79 

10,4/86, 
87 

9,3/71, 
91 

7,7/72, 
76 

Cotnari 8,9/77 
10,2/76, 
90,97 

11,8/65, 
74,85 

13,3/95, 
96 

15,0/98 
15,2/96, 

97 
15,3/73 

14,1/71, 
84 

12,5/67, 
72,73,86,98 

10,8/67, 
72,73,85,97 

9,3/67, 
72,73 

8,5/65, 
73 

Podu Iloaiei* 8,7/80 
10,3/76, 

87 
11,8/81 13,2/77 14,2/72 

15,0/66, 
68 

14,6/77 
14,0/65, 

70 
12,2/79, 

86 
10,8/91 9,2/73 8,4/76 

Iaşi 8,2/80 
10,2/72, 

77 
11,8/72 13,4/72 14,3/70 

14,5/76, 
96 

14,3/71, 
76,77,89 

91,97 
13,5/68 

12,5/69, 
87 

10,8/67 8,9/73 
7,7/72, 

86 

* Podul Iloaiei*(1964-1993) 

 
După cum reiese din tab. 73., decembrie rămâne luna în care, chiar şi în cele mai însorite zi-

le ale sale, Soarele străluceşte cel mai puţin, nebulozitatea ridicată în condiţiile persistenţei norilor 
stratiformi, frecvenţa depresiunilor barice la trecerea fronturilor atmosferice, zilele scurte, nopţile 
lungi, contribuind pe deplin la această situaţie. 

După maximele zilnice lunare din perioada 1964 – 1998 iunie, este luna în care zilele însori-
te au durata anuală maximă, aceste zile fiind urmate în acest sens de zilele lunilor iulie şi mai. În ab-
senţa perturbaţiilor atmosferice ce sunt însoţite de mase noroase, perturbaţii generate de traversarea 
continentului nostru de către fronturile atmosferice venite din zona Atlanticului central şi nordic, în 
condiţii de calm atmosferic şi regim baric anticiclonic, pe fondul celor mai lungi zile din an, luna 
iunie este cadrul propice de manifestare a unor zile aproape integral însorite. Luna iulie prezintă o 
situaţie conjuncturală sinoptică asemănătoare, numai că zilele devin mai scurte, şi cu toate că circu-
laţia vestică se mai atenuează iar cea de blocare acţionează mai frecvent în această lună zilele nu în-
registrează o durată mai mare a maximelor duratei de strălucire a Soarelui decât în zilele lunii iunie. 
Alt parametru al duratei de strălucire a Soarelui, durata medie lunară a insolaţiei, indică luna iulie ca 
fiind cea mai însorită şi luminată din an. Însă, în condiţii de cer senin durata mai mare a zilelor din 
luna iunie, impune ca aceste zile să fie cele care recepţionează radiaţia solară directă până aproape 
de maximul de timp posibil. 

Regimul anual simplu al maximelor zilnice, cu un singur minim anual şi de obicei un singur 
maxim, cu o perioadă de creştere a valorilor zilnice ale insolaţiei şi o perioadă de descreştere, repetă 
pe cel al indicatorilor mai sus analizaţi. 
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III. D4. Regimul diurn al duratei strălucirii Soarelui 

 
În timp de o zi, între momentul răsăritului şi cel al asfinţitului, heliograful recepţionează cu 

fidelitate momentele în care astrul solar răsare, apare chiar şi pentru scurte momente sau episoade 
pe bolta cerească şi apoi apune, marcându-le pe heliogramă. Durata acestor intervale este cu atât 
mai extinsă cu cât Soarele nu este ecranat de nori, zilele sunt mai lungi, unghiul de incidenţă al raze-
lor solare cu suprafaţa activă mare, iar punctele în care se fac observaţiile meteorologice nu au în 
preajmă diverse obstacole (copaci, clădiri etc.), care de obicei introduc erori în datele de observaţii, 
mai ales asupra răsăritului şi asfinţitului Soarelui, când razele solare vin oblice şi în unghiuri foarte 
mici pe suprafaţa terestră, fiind împiedicate de aceste obstacole în a ajunge pe suprafaţa sferei de 
sticlă a heliografului. 

Luând ca reper în analiză, datele orare de la staţiile Dorohoi şi Iaşi, din perioada  
1962 – 1998, putem contura regimul diurn al duratei strălucirii Soarelui atât pentru aria nordică a 
Câmpiei Moldovei, cât şi pentru sudul ei. Am selectat, lunile reper ale fiecărui anotimp şi care ne 
pot da imaginea cea mai concludentă asupra regimului diurn al acestui element defalcat pe lunile din 
mijlocul fiecărui anotimp, imagine întregită şi de regimul diurn anual, rezultat din însumarea şi me-
dierea valorilor orare pentru fiecare lună din an (fig. 105a. şi b.). 
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Fig. 105a. Regimul diurn al duratei strălucirii Soarelui la Dorohoi în perioada 1962 – 1998 
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Fig. 105b. Regimul diurn al duratei strălucirii Soarelui la Iaşi în perioada 1962 – 1998 
 

În luna ianuarie, maximul diurn al duratei strălucirii Soarelui la Dorohoi s-a înregistrat în in-
tervalul orar 1230 – 1330, ajungând ca durată lunară cumulată şi mediată pentru un interval de o oră 
de 10,9 ore, iar la Iaşi în intervalul orar 1130 – 1230, ajungând la valoarea de 11,2 ore. La Dorohoi, la 
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o altitudine mai mare a punctului de observaţie din platforma meteorologică, iese frecvent în timpul 
zilei din sfera acţiunii sistemelor noroase stratiforme şi a ceţurilor ce sunt mai frecvente deasupra 
spaţiilor depresionare şi a culoarelor de văi din preajmă, iar unghiul de incidenţă al razelor solare es-
te maxim în timpul intervalului orar 1230 – 1330 suprapunându-i acestuia maximul zilnic al insolaţi-
ei. La Iaşi, convecţia termică generatoare de nori este mai activă în timpul amiezii, în condiţiile în 
care marele oraş cedează spaţiului atmosferic urban cantităţi însemnate de căldură, astfel că, maxi-
mul diurn al duratei strălucirii Soarelui este decalat cu o oră producându-se în intervalul  
1130 – 1230. 

În luna aprilie, maximul diurn al insolaţiei s-a produs mai timpuriu corespunzând intervale-
lor orare 1030 – 1230 la staţia Dorohoi (16,9 – 16,8 ore durată cumulată lunară a strălucirii Soarelui) 
şi 930 – 1130 la Iaşi (16,5 ore durată cumulată), iar în iulie în miez de vară, maximul diurn corespun-
de intervalului orar 1030 – 1130 la Dorohoi (22,5 ore durată cumulată lunară a strălucirii Soarelui 
pentru acest interval) şi intervalului orar 1030 – 1230 la Iaşi (23,5 ore durată cumulată), interval ce 
premerge maximului activităţilor termo – convective. 

În luna octombrie, la ambele staţii, miezul zilei (intervalul 1230 – 1330), este cel de maxim al 
strălucirii Soarelui (17,4 ore la Dorohoi şi 18,6 ore la Iaşi). 

Anual, cu foarte multă claritate, maximul diurn al acestui element s-a inserat intervalului 
orar 1130 – 1330, încadrând astfel momentul în care unghiul razelor solare cu suprafaţa terestră este 
maxim şi precedând perioada din zi (ore 1300 – 1700) când nebulozitatea sub efectul convecţiei ter-
mice are valorile diurne cele mai ridicate. Astfel, la Dorohoi, în intervalul orar arătat, Soarele a stră-
lucit cumulat 32,2 ore iar la Iaşi 33,5 ore, indicând o superioritate a gradului de însorire a ariei sudi-
ce a câmpiei comparativ cu cea nordică, poziţia mai sudică a staţiei Iaşi, făcând ca factorul astrono-
mic să se impună în defavoarea celor dinamici şi geografici regionali şi locali. 

 

Regimul diurn şi 
anual al duratei de strălucire 
a Soarelui îl putem urmării 
sau analiza mai bine cu aju-
torul reprezentărilor 
izopletare (fig. 106.a – e). 

Toate cele cinci re-
prezentări izopletare (de la 
Dorohoi, Avrămeni, Boto-
şani, Cotnari şi Iaşi), pun în 
evidenţă o creştere a duratei 
însoririi dinspre dimineaţă 
până la amiază şi descreşteri 
de la amiază până la apusul  
Soarelui. 

Se remarcă o creştere şi 
o descreştere a duratei de stră-
lucire a Soarelui, mai lentă şi în 
limitele unor parametri valorici 
mai mici, în timpul iernii, când 
şi distanţele dintre izohelii sunt 
mai mari, iar vara creşterile şi 
descreşterile sunt mai rapide, 
valoric superioare, izoheliile fi-
ind foarte apropiate între ele, 
mai ales în momentele ce sur-
vin răsăritului sau preced asfin-
ţitul. 
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La toate 
staţiile, izoheliile 
de 0, 5, 10 ore ră-
mân deschise, iar 
de la nivelul 
izoheliilor de 15 
ore în sus, ele se 
închid. 

În profil 
anual, se remarcă o 
asimetrie a dispu-
nerii valorilor mari 
ale duratei de stră-
lucire a Soarelui, 
care nu se produc 
în iunie, luna sol-
stiţiului de vară, ci 
sunt transferate la 
nivelul ultimelor 
două decade ale 
lunii iulie şi prime-
lor două decade 
din luna august, 
nebulozitatea în 
scădere în perioada 
iunie – iulie – au-
gust, lungimea 
apreciabilă a zile-
lor în condiţii de 
cer senin şi regim 

anticiclonic, im-
punând această 
manifestare. 

Şi în profi-
lul zilnic asimetria 
dispunerii valori-
lor mari ale dura-
tei strălucirii Soa-
relui este evidentă, 
maximul însoririi 
suprafeţei active, 
producându-se an-
terior orei 1200, 
doar mici suprafe-
ţe grafice marcate 
la exterior de 
izoheliile de 22 – 

23 ore pătrunzând în spaţiul postmeridian, unde valorile mari ale nebulozităţii datorate convecţiei 
termo – dinamice generatoare de sisteme noroase cumuliforme contribuie la efilarea, comprimarea 
şi dispariţia intervalelor intens însorite. 

 

 

 
 

Fig. 106a., b. ,c. , d. , e. 
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III. D5. Fracţia de insolaţie 

 
De la o zi la alta, de la o lună la alta, durata de strălucire a Soarelui se modifică sub influenţa 

factorului astronomic şi a nebulozităţii. Raportul dintre real (efectiv) şi posibil, în durata de străluci-
re a Soarelui, materializat prin fracţia de insolaţie, indică importanţa celor doi factori amintiţi, în 
conturarea regimului anual real al timpului de însorire al suprafeţei terestre. Dacă astronomic, în 
medie, o zi dintr-o lună oarecare a unui an, poate să fie luminată direct de razele Soarelui un număr 
de ore şi minute, în realitate din cauza norilor sau/şi a sistemelor noroase ce apar pe bolta cerească 
şi care ecranează discul solar, durata efectivă de strălucire a Soarelui, este mai mică decât cea posi-

bilă din ziua respectivă. 
Din analiza datelor de la cele 

şapte staţii meteorologice (tab.74.), 
observăm că duratele nopţilor şi a zi-
lelor exprimată în ore, zecimi şi su-
timi de oră, se apropie foarte mult lu-
nă de lună între ele, atunci când com-
parăm staţii diferite, fapt ce indică ro-
lul major al factorului astronomic în 
determinarea duratei posibile de stră-
lucire a Soarelui şi rolul minor al fac-
torilor geografici locali, (implicit a re-
liefului), ce nu au o mare importanţă 
în diminuarea duratei posibile a aces-
tui parametru, nebulozitatea jucând 
rolul secund celui astronomic, rol 
foarte important însă în ecuaţia finală 
a duratei efective de strălucire a Soa-
relui, ce depinde în mare măsură de 
creşterile sau descreşterile valorice ale 
elementului. 

În fig. 107 a. – g. se redau su-
gestiv raporturile existente între dura-
tele nopţilor (N), zilelor (Z = E + S), a 
intervalelor din zi cu soare ecranat de 
nori (E) şi a intervalelor din zi când 
Soarele străluceşte (S), observându-se 
similitudinile existente între diferite 
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staţii amintite de altfel anterior (tab. 74.) şi care certifică importanţa definitorie a factorului cosmic 
asupra parametrilor analizaţi. 

 
Tab. 74. Durata medie a nopţilor (N), a zilelor (Z), intervalul cu soare ecranat de nori (E) 
 şi intervalul de strălucire a Soarelui (S) în ore şi zecimi la staţiile din Câmpia Moldovei* 

staţia Dorohoi Avrămeni Botoşani Răuseni 
luna N Z E S N Z E S N Z E S N Z E S 

I 15,11 8,89 6,53 2,36 15,12 8,88 6,88 2,00 15,08 8,92 6,52 2,40 15,06 8,94 6,20 2,74 
F 13,70 10,30 7,02 3,28 13,80 10,20 7,53 2,67 13,67 10,33 7,23 3,10 13,73 10,27 7,25 3,02 
M 12,09 11,91 7,69 4,22 12,09 11,91 7,99 3,92 12,08 11,92 7,78 4,14 12,08 11,92 7,68 4,24 
A 10,35 13,65 7,97 5,68 10,35 13,65 8,37 5,28 10,36 13,64 8,13 5,51 10,37 13,63 7,78 5,85 
M 8,85 15,15 7,51 7,64 8,84 15,16 7,78 7,38 8,87 15,13 7,70 7,43 8,89 15,11 7,17 7,94 
I 8,10 15,90 7,45 8,45 8,06 15,94 7,66 8,28 8,10 15,90 7,65 8,25 8,12 15,88 7,46 8,42 
I 8,44 15,56 6,89 8,67 8,43 15,57 7,19 8,38 8,47 15,53 6,92 8,61 8,48 15,52 6,50 9,02 
A 9,75 14,25 5,89 8,36 9,74 14,26 6,17 8,09 9,77 14,23 5,96 8,27 9,79 14,21 5,43 8,78 
S 11,43 12,57 6,25 6,32 11,42 12,58 6,17 6,41 11,43 12,57 6,17 6,40 11,43 12,57 5,82 6,75 
O 13,15 10,85 6,35 4,50 13,16 10,84 6,54 4,30 13,14 10,86 6,15 4,71 13,14 10,86 6,11 4,75 
N 14,70 9,30 6,72 2,58 14,70 9,30 6,99 2,31 14,67 9,33 6,93 2,40 14,66 9,34 7,06 2,28 
D 15,50 8,48 6,55 1,93 

 

15,53 8,47 6,80 1,67 

 

15,49 8,51 6,55 1,96 

 

15,48 8,52 6,79 1,73 
 

staţia Cotnari Podu Iloaiei Iaşi 
luna N Z E S N Z E S N Z E S 

I 15,04 8,96 6,24 2,72 15,03 8,97 6,48 2,49 15,02 8,98 6,74 2,24 
F 13,72 10,28 6,86 3,42 13,64 10,36 7,27 3,09 13,71 10,29 7,31 2,98 
M 12,09 11,91 7,43 4,48 12,09 11,91 7,60 4,31 12,09 11,91 7,84 4,07 
A 10,38 13,62 7,77 5,85 10,38 13,62 7,98 5,64 10,39 13,61 7,98 5,63 
M 8,91 15,09 7,26 7,83 8,92 15,08 7,61 7,47 8,93 15,07 7,47 7,60 
I 8,15 15,85 7,17 8,68 8,17 15,83 7,56 8,27 8,18 15,82 7,25 8,57 
I 8,51 15,49 7,58 7,91 8,52 15,48 6,75 8,73 8,53 15,47 6,47 9,00 
A 9,80 14,20 5,40 8,80 9,80 14,20 5,54 8,56 9,81 14,19 5,59 8,60 
S 11,43 12,57 5,56 7,01 11,44 12,56 5,73 6,83 11,44 12,56 5,70 6,86 
O 13,13 10,87 5,72 5,15 13,12 10,88 5,90 4,98 13,12 10,88 5,95 4,93 
N 14,64 9,36 6,53 2,83 14,62 9,38 6,78 2,60 14,62 9,38 6,99 2,39 
D 15,45 8,55 6,20 2,35 

 

15,43 8,57 6,46 2,11 

 

15,42 8,58 6,69 1,89 

• Calcule după datele din perioada 1964 – 1998 

 
Foarte sugestive şi sintetice în analiză ne sunt şi reprezentările grafice ale raporturilor ce se 

stabilesc între durata efectivă (d) şi durata posibilă (D) a strălucirii Soarelui, conturând regimul anu-
al al celor două mărimi (fig. 108.), prima depinzând de cea de a doua şi de nebulozitate, aceasta din 
urmă făcând ca diferenţele dintre D şi d să fie considerabile. 
 

 
Fig. 108. Regimul anual al raporturilor stabilite între durata efectivă (d) şi durata posibilă (D) 

 a strălucirii Soarelui la staţiile din Câmpia Moldovei (1964 – 1998) 
 

Exprimând procentual raportul d/D obţinem valorile fracţiei de insolaţie al cărei regim anual 
este marcat de evidenţierea unui minim anual în luna decembrie (minim ce se înscrie între valorile 
de 20% la Avrămeni – chiar sub această valoare la nord de locaţia în cauză şi 28% la Cotnari – tab.  
75.) şi, a unui maxim anual în august (încadrat între valorile de 55% la Avrămeni şi 62% la Cotnari 
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– tab 75. şi fig. 109.e.), când nebulozitatea este minimă. Între minimele şi maximele anuale ale valo-
rilor fracţiei de insolaţie, curbele de variaţie ale acestui parametru sunt constant ascendente, mersul 
acestora prezentându-se invers din luna august până în luna decembrie (fig. 108.- numai că raportul 
d/D este exprimat în ore). 

 

Tab. 75. Fracţia de insolaţie. Valorile medii lunare şi anuale în perioada 1964 – 1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Darabani* 23 31 33 38 50 51 58 57 48 40 25 18 39 

Dorohoi 26 30 34 40 49 52 56 57 50 42 27 22 40 

Avrămeni 21 27 32 39 48 50 54 55 50 39 23 20 38 

Botoşani 26 30 34 40 49 52 55 57 51 44 32 23 41 

Răuseni 24 29 34 41 53 57 58 60 53 43 26 21 42 

Cotnari 30 33 37 42 52 55 56 62 56 47 32 28 44 

Podu Il.* 26 31 37 42 50 53 57 61 55 44 27 24 42 

Iaşi 25 30 35 42 50 52 58 60 55 44 26 21 42 

• Podu Iloaiei (1964-1993); Darabani(1987-1998) 
 

Analizând valorile anuale ale fracţiei de insolaţie – tab. 75.- observăm că, acestea sunt cele 
mai mici la Avrămeni (38%), unde obstacolele din preajma staţiei introduc o amânare a momentului 
răsăritului şi producerea mai devreme a asfinţitului în punctul heliografului şi cele mai mari la Cot-
nari (44%), unde nebulozitatea este sensibil mai scăzută, mai ales în timpul iernii, pe fondul unor al-
titudini mai ridicate şi datorată vânturilor cu caracter de föhn ce sunt mai frecvente, impunând dese-
ori destrămarea sistemelor noroase din preajmă. Factorul astronomic se impune pe latitudine, sudul 
comparativ cu nordul, prezentând valori mai mari ale fracţiei de insolaţie. 

Comparând valorile frecvenţei lunare ale fracţiei de insolaţie de la Dorohoi şi Iaşi din pe-
rioada 1964 – 1998, se obţine o situaţie mai completă a distribuţiei în timp şi spaţiu a acestui para-
metru, situaţie pe baza căreia putem desprinde câteva concluzii: 
� în timpul verii valorile fracţiei de insolaţie se grupează pe intervalele valorice superioare (41% - 

80%), cu două excepţii în luna iunie la Dorohoi când valorile fracţiei de insolaţie se încadrează 
între 31% şi 70%; 

� în lunile decembrie şi ianuarie, valorile fracţiei de insolaţie se grupează pe intervalele valorice 
inferioare, nedepăşind pragul de 50%; 

� din luna decembrie până în luna august, treaptă cu treaptă, valorile fracţiei de insolaţie cresc, iar 
din luna august până în luna decembrie descresc, într-un mod asemănător primei părţi a anului; 

� tabelele cu valori, descriu două concavităţi asimetrice, având punctul de maximă adâncire plasat 
pe lunile iulie – august, corespunzător valorilor celor mai mari ale fracţiei de insolaţie şi capete-
le aferente lunilor decembrie şi ianuarie, luni de minim ale parametrului analizat (tab. 76.). 

 

Tab. 76. Frecvenţa lunară a valorilor fracţiei de insolaţie la Dorohoi şi Iaşi (1964 – 1998) 
 

Dorohoi I F M A M I I A S O N D 
0,0-10,0 5,71 - - - - - - - - - - - 
11,0-20,0 17,15 8,57 5,88 - - - - - - - 26,47 32,35 
21,0-30,0 51,43 60,00 20,59 8,82 - - - - 2,94 5,88 41,18 44,11 
31,0-40,0 20,00 14,29 47,06 38,25 17,64 5,88 - - 5,88 23,54 20,59 17,66 
41,0-50,0 5,71 14,29 17,65 44,11 32,35 29,42 20,59 11,76 38,24 55,88 11,76 5,88 
51,0-60,0 - 2,85 8,82 8,82 38,25 52,94 52,94 44,11 29,41 11,76 - - 
61,0-70,0 - - - - 11,76 11,76 20,59 41,19 20,59 2,94 - - 
71,0-80,0 - - - - - - 5,88 2,94 2,94 - - - 
81,0-90,0 - - - - - -  - - - - - 

 
Iaşi I F M A M I I A S O N D 
0,0-10,0 - - - - - - - - - - 5,72 3,03 
11,0-20,0 22,86 8,57 - - - - - - - - 20,00 51,52 
21,0-30,0 62,86 48,57 31,42 5,71 - - - - 2,94 5,88 40,00 30,30 
31,0-40,0 11,42 25,72 42,86 37,14 14,29 - - - 2,94 17,64 25,71 15,15 
41,0-50,0 2,86 11,42 22,86 42,86 40,00 38,24 12,12 11,78 26,47 50,00 5,71 - 
51,0-60,0 - 5,72 2,86 14,29 34,29 50,00 57,58 44,11 41,18 26,48 2,86 - 
61,0-70,0 - - - - 11,42 8,82 24,24 35,29 20,59 - - - 
71,0-80,0 - - - - - 2,94 6,06 8,82 5,88 - - - 
81,0-90,0 - - - - - - - - - - - - 
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III. D6. Numărul mediu al zilelor cu soare 
 

Numărul zilelor cu soare reprezintă un alt parametru al duratei de strălucire a Soarelui, în 
lipsa căruia studiul acestui element nu ar fi complet. În momentul în care, chiar şi pentru un scurt in-
terval de timp, razele solare ating direct suprafaţa terestră în zona punctului de observaţie, ziua res-
pectivă este încadrată în rândul zilelor cu soare. 

Regimul anual al numărului de zile cu soare are un mers asemănător cu cel al zilelor senine 
şi invers aceluia al numărului zilelor acoperite şi al nebulozităţii. 
 

Tab. 77. Numărul de zile cu soare. Medii lunare şi anuale (1964 – 1998) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 17,7 18,1 22,0 24,7 28,4 28,1 29,6 29,0 26,3 25,1 18,1 16,5 283,6 

Avrămeni 16,3 17,0 21,5 24,5 28,4 28,1 29,3 29,2 26,7 25,0 16,9 15,1 278,0 

Botoşani 18,0 17,9 22,3 25,0 28,2 27,9 29,4 28,9 26,9 25,5 18,3 16,4 284,8 

Răuseni 18,6 18,3 22,8 25,3 28,7 28,3 29,4 29,3 27,0 25,3 19,4 16,5 288,9 

Cotnari 19,1 18,3 22,8 25,3 28,3 28,2 29,6 29,3 27,1 25,6 18,2 17,5 289,3 

Podu Iloaiei* 19,2 18,2 22,4 24,6 28,5 28,4 29,7 29,5 27,4 25,4 19,2 17,0 289,5 

Iaşi 18,2 18,0 22,6 24,8 28,5 28,3 29,6 29,4 27,2 25,5 18,1 16,8 287,0 

*Podu Iloaiei (1964-993) 
 

La toate staţiile din Câmpia Moldovei în luna iulie s-a înregistrat maximul anual al număru-
lui de zile cu soare (încadrat între 29,3 zile la Avrămeni – numărul minim şi 29,7 zile la Podu Iloaiei 
–numărul maxim), lunile august şi apoi iunie având un număr mediu lunar de zile cu Soare apropiat 
lunii iulie. În luna decembrie s-a înregistrat cel mai redus număr lunar de zile cu soare din an (cu-
prins între 15,1 zile la Avrămeni ca număr minim şi 17,5 zile la Cotnari ca număr maxim). 

În luna iulie şi nu în luna august s-a produs maximul anual al acestui parametru, cele două 
luni având valorile numărului de zile cu soare foarte apropiate între ele, diferenţele fiind abia sesi-
zabile, maximul anual din timpul verii suprapunându-se unei perioade cu nebulozitate redusă, iar 
minimul din luna decembrie se leagă de maximul anual al nebulozităţii din această lună (tab. 77.). 

Suma anuală medie a numărului de zile cu soare creşte de la nord, nord – est către sud, sud 
– vest, încadrându-se între minimul de la Avrămeni (278,0 zile) şi maximul de la Podu Iloaiei 
(289,5 zile – fig. 109.f). Valori apropiate cu cele de la Podu Iloaiei se înregistrează şi în zona staţiei 
Cotnari, iar la Iaşi pe fondul unei nebulozităţi ceva mai mari legată de spaţiul mai jos în care este 
localizat oraşul, cât şi a poluării atmosferei urbane, numărul anual de zile cu soare este cu 2,5 mai 
mic decât la Podu Iloaiei. 

 

Tab. 78. Frecvenţa lunară (%) a zilelor cu soare la Dorohoi, Botoşani şi Iaşi (1964 – 1998) 
Dorohoi  luna 
nr. zile 

I F M A M I I A S O N D An 

01 – 10 11,43 5,71 - - - - - - - - 2,86 8,57 2,38 

11 – 20 57,14 65,71 34,28 2,85 - 2,85 2,86 2,86 2,86 14,28 74,28 80,00 28,33 

21 – 30 31,43 28,58 65,72 97,15 85,72 97,15 65,72 80,00 97,14 85,72 22,86 11,43 64,05 

31 - - - - 14,28 - 31,42 17,14 - - - - 5,24 

Botoşani  luna 
nr. zile 

I F M A M I I A S O N D An 

01 – 10 - - - - - - - - - - 2,86 11,78 1,22 

11 – 20 74,28 74,28 28,58 8,58 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 5,88 70,88 67,64 28,70 

21 – 30 25,72 25,72 71,42 91,42 82,86 97,14 65,72 80,00 97,14 94,12 26,46 20,58 64,84 

31    - 14,28 - 31,42 17,14 - - - - 5,24 

Iaşi          luna 
nr. zile 

I F M A M I I A S O N D An 

01 – 10 2,86 5,71 - - - - - - - -   0,71 

11 – 20 74,28 65,71 31,42 8,57 2,86 5,71 2,86 - 2,86 11,43 71,42 88,57 30,47 

21 – 30 22,86 28,58 68,58 91,43 82,86 94,29 54,28 68,58 97,14 88,57 28,58 11,43 61,44 

31 - - - - 14,28 - 42,86 31,42 - - -  7,38 
 

Frecvenţa lunară a zilelor cu soare (tab. 78.), reconfirmă gradul mare de însorire al zilelor de 
vară (mai ales a celor din lunile iulie şi august), mult mai redus al celor de iarnă şi diferenţele aces-
tui parametru manifestate pe direcţia nord – sud. 
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III. E. PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE 
 

Precipitaţiile atmosferice, constituie poate cel mai important element climatic, aceasta fără a 
neglija sau minimaliza importanţa celorlalte elemente, a căror influenţă meteo – climatică se trans-
pune din plin asupra evoluţiei şi distribuţiei temporale şi spaţiale a precipitaţiilor. 

Importanţa practică a precipitaţiilor este observată zi de zi în sectoare economice cum ar fi 
agricultura, silvicultura, construcţii, transporturi, activităţile din turism, amenajarea şi organizarea 
teritoriului etc. mai ales când cad în cantităţi foarte mari şi în timp scurt, sau nu cad deloc sau în 
cantităţi foarte mici în decursul unor perioade îndelungate. Abundenţa precipitaţilor pe intervale res-
trânse de timp atrage după sine inundaţii, revărsări, exces de umiditate în concavităţile reliefului, o 
eroziune accelerată a terenurilor în pantă, aflate în folosinţă agricolă sau distrugeri de locuinţe şi di-
verse componente infrastructurale, victime în rândul animalelor sălbatice, domestice şi în rândul 
oamenilor, iar lipsa precipitaţiilor conduce la producerea fenomenelor de uscăciune şi secetă, care 
dacă persistă o perioadă lungă aduc prejudicii importante agriculturii, economiei în general şi stării 
de sănătate a populaţiei. 

Norii, ca sursă de bază a precipitaţiilor, îşi leagă geneza şi prezenţa de circulaţia generală a 
maselor de aer, convecţia termică, factorii fizico – geografici regionali şi locali (în special relieful, 
prin caracteristicile sale: altitudine, formă, orientare, expoziţie etc.) influenţând distribuţia în timp şi 
spaţiu a cantităţilor de precipitaţii lichide sau solide căzute din masele noroase ce au diverse origini. 

În timp şi în spaţiu, pe perioade scurte şi spaţii mici, precipitaţiile au o evoluţie şi distribuţie 
aleatorie, însă analiza acestora pe perioade mai lungi de timp, pe suprafeţe mai extinse în corelaţie 
cu cantităţile de precipitaţii căzute în spaţiile geografice învecinate, ne poate conduce la desprinde-
rea unor regularităţi cu caracter de relativă stabilitate. 

 
III. E1. Repartiţia spaţială a precipitaţilor 

 
Pentru o analiză cât mai reală şi exactă a distribuţiei spaţiale a cantităţilor de precipitaţii,     

s-au folosit datele din observaţiile pluviometrice din perioada 1962 – 1997 de la opt staţii meteoro-
logice şi 26 posturi pluviometrice din spaţiul Câmpiei Moldovei, din zona marginală sau din sub-
unităţile geografice limitrofe. 

 
III. E1.1. Repartiţia spaţială a cantităţilor anuale de precipitaţii 

 
Pe spaţiul relativ restrâns al Câmpiei Moldovei, se înregistrează totuşi, variaţii teritoriale 

semnificative ale cantităţilor anuale de precipitaţii. Radiaţia solară, circulaţia generală a atmosferei, 
dominantă din sectorul vestic mai ales în prima parte a semestrului cald şi din sector estic în partea 
mediană a semestrului rece, în corelaţie cu factorii geografici locali (relieful cu caracteristicile sale, 
prezenţa vegetaţiei arborescente, a bazinelor acvatice, a zonelor cu exces de umiditate din lungul cu-
loarelor de văi sau din spaţiile joase depresionare, prezenţa aşezărilor umane mari, în special a ora-
şului Iaşi, deasupra căruia convecţia termică este mai activă iar poluarea conduce la mari cantităţi de 
nuclee de condensare din atmosfera urbană), determină împreună diferenţierile pluviometrice mani-
festate pe teritoriul Câmpiei Moldovei. 

Ca regulă generală, putem afirma că precipitaţiile atmosferice scad uşor de la vest către est, 
o explicaţie acestui fapt constând în descreşterea altitudinii reliefului pe această direcţie, altă expli-
caţie fiind aceea a unei frecvenţe mai mari a maselor de aer mai umede în partea vestică, mase de 
aer cu originea cel mai adesea atlantică, care spre est se aridizează uşor, impunând mica diferenţă 
pluviometrică vest – est, la care se adaugă larga deschidere a Câmpiei Moldovei spre est, nord – est 
şi sud – est, direcţii de unde masele de aer continental vin cel mai adesea uscate sau încărcate cu 
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cantităţi mici de apă, contribuind şi ele la cantităţile precare de precipitaţii din partea estică. Şi fără 
un studiu pluviometric, numai pe baza peisajului stepic şi silvostepic ce devine dominant într-o mă-
sură din ce în ce mai mare pe măsură ce ne depărtăm spre est, desprindem lipsa acută a precipitaţii-
lor atmosferice în această parte a câmpiei. 

O altă concluzie importantă pe care o putem desprinde din analiza hărţii distribuţiei cantităţi-
lor anuale de precipitaţii (fig. 110), este aceea că zonele cu altitudini mai mari ale reliefului  
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unul nord – 
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sub forma 
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cerc în zona Dumeni – Mileanca – Mitoc – Ripiceni şi unul în jumătatea sudică pornind din sud – 
vest, din zona Cotnari – Tîrgu Frumos şi extinzându-se ca un evantai spre nord – est (Cornele Ca-
prei – Todireni), apoi spre sud – est de ultimul aliniament amintit (zona Victoria – Bivolari). 
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Apelând la datele concrete referitoare la cantităţile medii anuale de precipitaţii departajăm 
două puncte, unul în care cantităţile medii anuale de precipitaţii sunt cele mai mici la Ripiceni 
(452,7mm), altul în care sunt cele mai mari la Bîrnova (790,3mm÷tab. 79.). 

 

Tab. 79. Cantităţi anuale, semestriale şi anotimpuale de precipitaţii la staţiile şi posturile pluvio-
metrice din Câmpia Moldovei şi împrejurimi (1962 – 1997) 

An S.R S.C I P V T 
Staţia/Postul 

mm mm % mm % mm % mm % mm % mm % 
Rădăuţi-Prut 534,6 164,0 30,7 370,0 69,3 84,4 15,8 123,0 23,0 223,0 41,7 104,2 19,5 

Darabani 550,1 160,3 29,1 389,8 70,9 73,2 13,3 146,1 26,6 219,2 39,8 111,6 23,3 

Mileanca 481,6 129,7 26,9 351,9 73,1 56,6 11,8 124,8 25,9 203,1 42,2 97,1 20,1 

Mitoc 519,2 158,8 30,6 360,4 69,4 77,0 14,8 129,9 25,0 212,1 40,9 100,2 19,3 

Dumeni 505,7 144,0 28,5 361,7 71,5 60,0 11,9 140,6 27,8 211,5 41,8 93,6 18,5 

Pomîrla 612,2 192,9 31,5 419,3 68,5 92,0 15,0 160,7 26,2 238,5 39,0 121,0 19,8 

Avrămeni 548,0 163,5 29,8 384,5 70,2 76,6 14,0 138,4 25,2 226,4 41,3 106,6 19,5 

Dorohoi 531,1 153,5 28,9 377,6 71,1 69,1 13,0 140,4 26,4 221,6 41,8 100,0 18,8 

Ripiceni 452,7 140,8 31,1 311,9 68,9 64,9 14,4 117,2 25,9 175,8 38,8 94,8 20,9 

Văculeşti 502,8 145,9 29,0 356,9 71,0 67,5 13,5 132,3 26,3 207,3 41,2 95,7 19,0 

Roma 549,9 162,9 29,6 387,0 70,4 72,8 13,2 142,4 25,9 229,3 41,7 105,4 18,2 

Dobîrceni 584,0 173,4 29,7 410,6 70,3 85,8 14,7 161,0 27,6 226,8 38,8 110,4 18,9 

Gorbăneşti 537,8 170,1 31,6 367,7 68,4 80,6 15,0 126,4 23,5 225,1 41,9 105,7 19,6 

Botoşani 555,7 163,5 29,4 392,2 70,6 72,5 13,1 145,8 26,2 232,3 41,8 105,1 18,9 

Flămînzi 604,0 190,4 31,5 413,6 68,5 91,4 15,1 158,8 26,3 241,0 39,9 112,8 18,7 

Cristeşti 587,6 177,1 30,1 410,5 69,9 81,6 13,9 155,5 26,5 239,8 40,8 110,7 18,8 

Todireni 513,0 153,6 29,9 359,4 70,1 72,2 14,1 126,9 24,7 212,2 41,4 101,7 19,8 

Nicolae Bălcescu 583,6 187,6 32,1 396,0 67,9 82,9 14,2 158,0 27,1 227,8 39,0 115,3 19,7 

Răuseni 514,9 152,6 29,6 362,3 70,4 71,6 13,9 129,0 25,1 208,0 40,4 106,3 20,6 

Bivolari 523,2 167,2 32,0 356,0 68,0 84,6 16,2 126,9 24,3 205,2 39,2 106,5 20,3 

Plugari 545,9 175,6 32,2 370,3 67,8 83,4 15,3 138,8 25,4 214,6 39,3 109,1 20,0 

Chişcăreni 504,6 152,0 30,1 352,6 69,9 73,0 14,5 126,8 25,1 205,2 40,7 99,6 19,7 

Coarnele Caprei 504,5 153,8 30,5 350,7 69,5 76,1 15,1 122,1 24,2 213,4 42,3 92,2 18,4 

Cotnari 524,9 150,2 28,6 374,7 71,4 68,8 13,2 137,7 26,2 219,6 41,8 98,8 18,8 

Victoria 502,2 158,5 31,6 343,7 68,4 75,2 15,0 124,5 24,8 203,6 40,5 98,9 19,4 

Strunga 598,2 167,8 28,0 430,4 72,0 75,1 12,6 168,0 28,1 239,9 40,1 115,2 19,2 

Tîrgu Frumos 489,2 146,9 30,0 342,3 70,0 68,4 14,0 132,1 27,0 193,9 39,6 94,8 19,4 

Podu Iloaiei 544,8 159,5 29,3 385,3 70,7 71,0 13,0 138,3 25,4 227,5 41,8 108,0 19,8 

Iaşi 591,7 189,9 32,1 401,8 67,9 88,6 15,0 147,2 24,9 235,3 39,8 120,6 20,3 

Bîrnova 790,3 254,5 32,1 536,3 67,9 120,8 15,2 196,4 24,9 303,3 38,4 169,8 21,5 

Ungheni 584,6 173,8 29,7 410,8 70,2 84,5 14,5 143,2 24,5 239,6 41,0 117,3 20,0 

Voineşti 585,8 186,9 31,9 398,9 68,1 88,9 15,2 144,4 24,7 233,4 39,8 119,1 20,3 

Mădîrjac 665,4 217,5 32,7 447,9 67,3 105,4 15,8 176,1 26,5 255,2 38,4 128,7 19,3 

Mogoşeşti 558,7 172,9 30,9 385,8 69,1 83,1 14,9 134,1 24,0 227,2 40,7 114,3 20,4 

 

Aflat la o altitudine mică şi în preajma marelui lac de acumulare de la Stînca – Costeşti, a 
cărui construcţie s-a finalizat în 1978, postul pluviometric Ripiceni este cel care ar putea să poarte 
titulatura de cel mai uscat loc din Câmpia Moldovei, după cantităţile anuale de precipitaţii căzute 
aici. Altitudinile mici (84m), poziţia extrem estică (mai exact nord – estică), unde masele de aer 
continentalizate sau continentale sunt mai frecvente, peisajul stepic din jur, el însăşi o consecinţă a 
micilor cantităţi de precipitaţii căzute, conduc la această situaţie, marele rezervor acvatic din preaj-
mă nevând puterea de a schimba această realitate, el manifestându-şi influenţa asupra unor fenome-
ne precum ceaţa, roua, atenuarea variaţiilor termice pe distanţe mici de la mal şi a manifestărilor di-
namicii maselor de aer în apropierea suprafeţei topografice sub forma brizelor lacustre, funcţionând 
ca o sursă importantă de evaporaţie, dar care generează ploi convective de redusă extindere spaţială 
şi temporală. De remarcat că acest lac finalizat abia în 1978, vine să completeze peisajul geografic 
într-o zonă în care secetele sunt foarte frecvente, iar aridizarea o realitate ce se amplifică uşor de la 
un an la altul. 

La Bîrnova, la 360m altitudine, în zona de contact cu Podişul Central Moldovenesc, cad cele 
mai mari cantităţi de precipitaţii dintr-o zonă marginală subunităţii studiate, altitudinea mai mare, 
răcirile adiabatice frecvente şi precipitarea mai activă (din masele de aer ce se deplasează pe direcţia 
nord-vest – sud-est, dirijate pe culoarele de vale ale Bahluiului şi afluenţilor) la escaladarea frontu-
lui de cueste ce străjuieşte sudul Câmpiei Moldovei, făcând din împrejurimile localităţii Bîrnova cel 
mai umed loc din Câmpia Moldovei. 

Detaliind puţin cazul celor trei areale mai umede din Câmpia Moldovei, ale căror cantităţi de 
precipitaţii mai mari se leagă de expoziţia favorabilă în calea circulaţiei atmosferice şi de altitudinile 
mai mari în comparaţie cu cele ale zonelor din jur, vom surprinde că aceste arii beneficiază de canti-
tăţi anuale medii de precipitaţii cu puţin mai mari decât pe ansamblul Câmpiei Moldovei (media 
cantităţilor anuale de precipitaţii la nivelul subunităţii cercetate şi a zonelor din imediata ei vecinăta-
te este de 552,3mm). 
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În nord şi nord – vest în zona Coastei Ibăneştilor cele mai însemnate cantităţi anuale de pre-
cipitaţii se înregistrează la Pomîrla (612,2mm). În zona centrală a pintenului deluros Copălău – 
Cozancea – Guranda şi în împrejurimi, cantităţile medii anuale de precipitaţii ajung la Flămînzi la 
604,0mm, iar în zonele învecinate de la sud, nord şi est au valori apropiate: Cristeşti (587,6mm), 
Nicolae Bălcescu (583,6mm), Dobîrceni (584,0mm). În sud, spre Podişul Central Moldovenesc, 
sumele anuale de precipitaţii cresc treptat (598,2mm la Strunga, 665,4mm la Mădîrjac, 585,8mm la 
Voineşti, 790,3mm la Bîrnova, 591,7mm la Iaşi etc.). 

Diferenţele ce există între cantităţile anuale de precipitaţii de la staţiile Iaşi (591,7mm), Podu 
Iloaiei (544,8mm) şi Ungheni (584,6mm) aflate în condiţii geografice asemănătoare, se datorează 
faptului că deasupra municipiului Iaşi convecţia termică este mai activă, datorită factorului antropic, 
iar în atmosfera urbană există mari cantităţi de nuclee de condensare ce favorizează formarea preci-
pitaţiilor, aceste diferenţe ieşind în evidenţă mai clar, când analiza cuprinde un timp mai îndelungat. 

În arealele deficitare pluviometric, cantităţile de precipitaţii sunt sensibil mai mici. În nord, 
cu cantităţi mai mici decât media de ansamblu a câmpiei, se înscrie zona ce începe în vest la 
Văculeşti (502,8mm), se extinde spre nord – est spre Dumeni (505,7mm) şi Mileanca (481,6mm), 
apoi spre est spre Mitoc (519,2mm), coborând în sud până la Ripiceni (452,7mm) şi împrejurimi. 
Acest spaţiu este înconjurat de zone cu altitudini mai mari în nord, vest şi sud, având o largă des-
chidere spre est şi sud – est, areale din care masele de aer continental nu aduc cantităţi însemnate de 
precipitaţii, ci, cel mai adesea, uscăciune. Masele de aer din direcţia vest – nord-vest, sunt cele mai 
frecvente aducând cantităţile cele mai importante de precipitaţii, însă în advecţia lor spre est dinspre 
Podişul Sucevei şi spre sud – est dinspre culoarul Prutului şi Coasta Ibăneştilor spre zona mai joasă 
de care am amintit, devin mai uscate datorită unei uşoare föhnizări. Şi masele de aer ce vin dinspre 
sud – est (a doua direcţie ca frecvenţă), la traversarea peste zona mai înaltă din partea centrală şi 
apoi la coborârea pe versanţii cu expoziţie nord – nord-vestică, devin mai calde şi mai uscate. 

În jumătatea sudică, arealul deficitar pluviometric este mai extins, suprafaţa sa crescând pro-
gresiv spre est şi sud – est. Mediile anuale ale cantităţilor de precipitaţii sunt reprezentate prin valo-
rile de 524,9mm la Cotnari şi 489,2mm la Tîrgu Frumos în vest, ajungând la 504,6mm respectiv 
504,5mm la Chişcăreni şi Coarnele Caprei, menţinându-se la aceleaşi cote valorice reduse spre nord 
– est (Todireni – 513,0mm), est (Bivolari – 523,2mm) şi sud – est (Victoria – 502,2mm). 
Föhnizarea activă mai ales în zona Cotnari – Tîrgu Frumos, larga deschidere spre nord – est, est şi 
sud – est de unde vin mase de aer continental, prezenţa reliefului mai înalt din preajmă, ce funcţio-
nează ca baraj orografic, explică deficitul pluviometric al arealului geografic anterior menţionat, în 
raport cu media câmpiei. 

Se evidenţiază, pe lângă diferenţele pluviometrice vest – est deja subliniate în literatura de spe-
cialitate, o alternanţă de sectoare umede suprapuse ariilor cu relief mai înalt şi sectoare mai uscate, su-
prapuse zonelor mai joase, succesiune bine evidenţiată pe direcţia nord-vest – sud-est. Versanţii expuşi 
advecţiei maselor de aer mai umed din nord – vest sunt mai umezi, cei expuşi maselor de aer din       
sud – est mai uscaţi, ambele categorii de mase de aer suferind în deplasarea lor procese de föhnizare, di-
ferenţe mai mari între versanţii opuşi sau expuşi advecţiei observându-se mai ales în cazul maselor de 
aer maritim. 

 
III. E1.2. Repartiţia spaţială a cantităţilor semestriale de precipitaţii 
 
Repartiţia sezonieră a cantităţilor de precipitaţii, net favorabilă sezonului cald, este una din 

trăsăturile de bază ale tipului de climat continental moderat, inclusiv a subtipului cu nuanţe de tran-
ziţie. 

În semestrul cald al anului ( 1 aprilie – 30 septembrie) în medie, la nivelul unui metru pătrat 
din suprafaţa Câmpiei Moldovei, cad 384,18mm precipitaţii, ceea ce reprezintă 69,56% din aportul 
pluviometric anual (media de la cele 34 staţii şi posturi pluviometrice – tab. 79 şi fig. 111). Dinami-
ca maselor de aer, foarte activă mai ales din sector vestic şi convecţia termo – şi dinamică ce ating 
cotele maxime anuale, fac ca în semestrul cald să cadă peste 2/3 din sumele anuale de precipitaţii. 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 190 

În semestrul rece (1 octombrie – 31 martie) (tab. 79), în medie pe fiecare metru pătrat al 
Câmpiei Moldovei cad 168,12mm precipitaţii, adică 30,44% din suma anuală medie (mai puţin de 
1/3 din aceasta – fig. 111.). În acest sezon stările de timp anticiclonic sunt frecvente, convecţia ter-
mică este mult slăbită, iar dinamica atmosferică este dominată de masele de aer continental uscate şi 
reci cu originea pe întinderile din nordul şi nord – estul Europei sau nord – vestul şi vestul Siberiei. 
Împreună, toate acestea conduc la cantităţi reduse de precipitaţii. 
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Fig. 111. Repartiţia pe semestre a precipitaţiilor atmosferice la staţiile meteorologice  

din Câmpia Moldovei în perioada 1962 – 1997 
 

Distribuţia spaţială a precipitaţiilor atmosferice în semestrul cald al anului, este foarte 
asemănătoare cu cea a repartiţiei sumelor anuale de precipitaţii, existând mici diferenţe, mai eviden-
te în plan valoric, mai atenuate în ceea ce priveşte dispunerea teritorială (fig. 112). Pe ansamblu, în 
vest cad precipitaţii mai semnificative cantitativ, faţă de est, existând şi mici excepţii. 

În nord şi nord – vest pe rama deluroasă nordică şi spre contactul cu Podişul Sucevei cantită-
ţile de precipitaţii din semestrul cald se apropie (Darabani – 389,8mm) sau depăşesc 400mm 
(Pomîrla 419,3mm). În zona centrală, a înălţimilor Copălău – Cozancea – Guranda cantităţile de 
precipitaţii din intervalul aprilie – septembrie depăşesc media de ansamblu a câmpiei: Flămînzi 
(413,6mm), Nicolae Bălcescu (396,0mm), Botoşani (392,2mm), Cristeşti (410,5mm), Dobîrceni 
(410,6mm). Relieful din sud, impune prin prisma altitudinilor mai ridicate cantităţile cele mai mari 
de precipitaţii, convecţia termo – dinamică deasupra oraşului Iaşi şi a întinderilor acvatice sau mai 
umede din preajma Unghenilor, completând alături de dinamica atmosferică activă din sezonul cald 
cazuistica ce imprimă arealului sud – sud–estic calificativul de cel mai umed, valorile cantităţilor de 
precipitaţii: Strunga (430,4mm), Iaşi (401,8mm), Ungheni (410,8mm), Voineşti (398,9mm), 
Bîrnova (536,3mm) etc., confirmând cele semnalate. 

Sub media câmpiei se înscriu aceleaşi două părţi din Câmpia Moldovei, care şi în cazul su-
melor anuale se încadrau ca zone cu deficit pluviometric: 

- în nord şi nord – est un areal arcuit sub forma unui semicerc cu un capăt pornind din 
zona Văculeşti (356,9mm) şi un capăt ce se regăseşte mai la sud de Ripiceni (311,9mm) şi care trece 
prin Dumeni (361,4mm), Mileanca (351,9mm), Mitoc (360,4mm); 

- în sud, a doua zonă caracterizată de o precaritate a precipitaţiilor atmosferice în se-
mestrul cald se circumscrie unui arc de cerc cu extremitatea vestică pornind de la Tîrgu Frumos 
(342,3mm), cea estică amplasată în zona localităţii Victoria (343,7mm) şi trecând prin zona posturi-
lor pluviometrice: Coarnele Caprei (350,7mm), Chişcăreni (352,6mm), Bivolari (356,0mm). 

Izohietele semestrului cald, ceva mai rarefiate decât cele anuale, confirmă tabloul distribuţiei 
valorice analizat anterior (fig. 112). 
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În semestrul rece, repartiţia spaţială a precipitaţiilor, este asemănătoare cu a aceea a sume-
lor anuale şi a celor din semestrul cald, remarcându-se că redusele cantităţi de precipitaţii căzute  
(168,12mm pe ansamblul Câmpiei Moldovei), sunt depăşite în nord – vestul extrem (peste 180mm), 
în zona central – vestică şi centrală (Flămînzi – 190,4mm, Nicolae Bălcescu – 187,6mm, Cristeşti – 
177,1mm, Dobîrceni – 173,7mm etc.) şi în sud – sud – est (Voineşti – 186,9mm, Iaşi – 189,9mm, 
Bîrnova – 254,5mm, Ungheni – 173,8mm etc.), sau se află sub media de ansamblu a câmpiei. În 
această ultimă situaţie se încadrează două zone: 
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- una în jumătatea nordică cu desfăşurare de ansamblu vest – est (Văculeşti – 
145,9mm, Dumeni – 144,0mm, Mileanca – 129,7mm, cea mai redusă cantitate medie de precipitaţii 
din acest sezon, Ripiceni – 140,8mm), care se prelungeşte spre sud de-a lungul culoarului fluvial al 
Prutului şi al zonelor învecinate vestice din lungul Jijiei (Todireni – 153,6mm, Răuseni – 152,6mm) 
şi Miletinului (Chişcăreni – 152,0mm); 

- a doua zonă cu deficit pluviometric localizată în jumătatea sudică se uneşte cu prima 
şi are tot o desfăşurare vest – est: Tîrgu Frumos (149,6mm), Cotnari (150,2mm), Coarnele Caprei 
(153,8mm), Podu Iloaiei (159,5mm), Victoria (158,5mm) - (fig. 113). 

În cazul semestrului rece (ca şi în cazul precipitaţiilor anuale şi al celor din semestrul cald) 
aria care beneficiază de cel mai redus aport pluviometric din Câmpia Moldovei este cea din jurul la-
cului de acumulare de la Stînca – Costeşti, mai concret cea din jurul comunei Ripiceni, iar aria ce 
beneficiază de cel mai important aport pluviometric este localizată în extremitatea sud – estică a 
subunităţii, mai concret în împrejurimile axei ce uneşte localităţile Iaşi – Bîrnova. 

Relieful mai înalt este cadrul mai favorizant producerii unor cantităţi mai bogate de precipi-
taţii, cel jos mai reduse, iar în sud, în lungul culoarului Bahluiului şi, în sud – est, în zona de conflu-
enţă Bahlui – Jijia – Prut, în sezonul rece advecţiile ciclonice din sector sudic, cu aer cald şi umed 
deşi nu au o frecvenţă ridicată sunt o cauză ce contribuie la înregistrarea unor precipitaţii mai în-
semnate. 

 
III. E1.3. Repartiţia spaţială a cantităţilor anotimpuale de precipitaţii 

 
Precipitaţiile atmosferice căzute, îşi modifică cantitatea de la un anotimp la altul, în funcţie 

de schimbările ce survin în dinamica generală a atmosferei, consecinţă şi a raporturilor stabilite între 
radiaţia solară şi suprafaţa activă cu multitudinea caracteristicilor ei calitative şi cantitative, legături 
transpuse în modificările treptate de la un anotimp la altul, sau rapide în timp mai scurt, a raporturi-
lor termo – barice la nivelul unor spaţii întinse (Europa, România), sau mai restrânse (Câmpia Mol-
dovei, porţiuni din suprafaţa sa). 

Modificările de sens şi intensitate ale dinamicii atmosferice în decurs de un an, au o repeta-
bilitate aproximativă de la an la an şi introduc o relativă monotonie şi un mers previzibil caracteris-
tic al precipitaţiilor de la un anotimp la altul, însă factorii geografici locali în multiplele combinaţii 
spaţiale şi valorice cu radiaţia solară, impun modificări importante în felul, cantitatea, durata, frec-
venţa şi intensitatea precipitaţiilor pe intervale de timp mai limitate şi suprafeţe restrânse, astfel că, 
rar precipitaţiile aceluiaşi anotimp au de la un an la altul aceleaşi caracteristici cantitative şi calitative. 

Cu relativă constanţă, ca o caracteristică de bază a climatului temperat continental moderat, 
vara este anotimpul cu cantităţile cele mai însemnate de precipitaţii din Câmpia Moldovei (40,4% - 
223,13mm), urmat de primăvară (25,6% - 141,39mm), toamnă (19,7% - 108,8mm), iar iarna cad 
cele mai reduse cantităţi anotimpuale de precipitaţii (14,3% - 78,99mm), aproximativ aceeaşi situa-
ţie de distribuţie temporală regăsindu-se în valorile absolute sau procentuale ale sumelor 
anotimpuale de precipitaţii de la fiecare staţie sau post pluviometric în parte (fig. 114 şi tab. 79.). 
 Repartiţia spaţială a cantităţilor de precipitaţii la nivelul fiecărui anotimp, scoate în evidenţă 
ceea ce deja am subliniat la distribuţia spaţială a cantităţilor anuale şi semestriale de precipitaţii şi 
anume: conturarea a trei areale cu cantităţi mai însemnate de precipitaţii (în nord şi nord – vest, par-
tea central – vestică şi centrală, la care se adaugă cea sudică şi sud – estică) şi a două spaţii geogra-
fice deficitare pluviometric (unul în jumătatea nordică, celălalt în jumătatea sudică, unite cel mai 
adesea printr-o bandă lată de 10 – 20km cu orientare nord-vest – sud-est din lungul văi Prutului). 
dispuse pe o direcţie vest – est, dar în acelaşi timp şi într-o alternanţă cu cele umede pe direcţia ge-
nerală nord – sud. 
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Fig. 114. Repartiţia pe anotimpuri a cantităţilor de precipitaţii la staţiile din Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 
Dinamica atmosferică, relieful, prezenţa sau absenţa surselor de evaporare, a suprafeţelor fo-

restiere, a marilor aglomeraţii urbane, contribuie la repartiţia spaţială anotimpuală a precipitaţiilor 
atmosferice redată în fig. 115, 116, 117 şi 118. 
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III. E1.4. Repartiţia spaţială a cantităţilor lunare de precipitaţii 

 
De la o lună la alta, frecvenţa şi intensitatea advecţiilor de aer umed sau uscat, suferă modi-

ficări, iar convecţia termică şi dinamică se desfăşoară la parametri diferiţi, astfel încât lunile anului 
în succesiunea lor vor prezenta valori diferite ale cantităţilor de precipitaţii, asemănătoare sezonului 
sau anotimpului în care se încadrează (tab. 80.). 

Analizând repartiţia în teritoriu a precipitaţiilor pentru fiecare lună în parte, pe baza datelor 
din tab. 80. putem afirma că dispersia valorică a lor nu este impusă numai de factorii dinamici, ci pe 
fondul unei cvasisinonimii a manifestării lor la scara Câmpiei Moldovei, raportată la timpul unei 
luni, factorii locali (şi în special relieful – deşi caracterizat de valori altimetrice reduse şi de o mor-
fologie nu prea variată şi spectaculoasă), introduc o gamă diversă de schimbări pe spaţii limitate, 
accentuând diferenţierile distribuţiei sumelor lunare de precipitaţii. 

Aşa poate fi explicat faptul că, deşi sunt separate de distanţe foarte mici, posturile pluviome-
trice sau staţiile meteorologice înregistrează sume lunare ale cantităţilor de precipitaţii cu valori di-
ferite. 

Exemplele în acest caz pot fi foarte numeroase pentru fiecare lună în parte. 
Am luat pentru exemplificare două cazuri: cel al lunii iunie cu pluviozitatea cea mai ridicată 

din an şi cel al lunii ianuarie din mijlocul iernii cu cantităţi reduse de precipitaţii, cele două luni 
aflându-se în situaţii total diferite de manifestare a dinamicii atmosferice. 
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Tab. 80. Cantităţile medii lunare şi anuale de precipitaţii 
 în Câmpia Moldovei (mm) în perioada 1962 – 1997 

Staţia / postul I F M A M I I A S O N D An 
Rădăuţi-Prut 29,8 22,7 23,6 42,3 57,1 85,4 82,7 54,9 48,2 23,3 32,7 31,9 534,6 

Darabani 23,5 20,9 26,3 46,9 72,9 86,6 82,5 50,1 50,8 28,9 31,9 28,8 550,1 

Mitoc 23,3 23,0 27,3 42,5 60,1 82,2 78,5 51,4 45,7 24,7 29,8 30,7 519,2 

Mileanca 15,3 16,6 21,4 40,2 63,2 78,1 74,5 50,5 45,4 25,3 26,4 24,7 481,6 

Dumeni 16,7 17,4 31,6 44,8 64,2 81,0 78,5 52,0 41,2 24,2 28,2 25,9 505,7 

Pomîrla 31,3 27,3 33,4 55,9 71,4 95,6 88,5 54,4 53,5 31,9 35,6 33,4 612,2 

Avrămeni 23,4 22,1 27,0 43,3 68,1 90,3 81,8 54,3 46,7 26,1 33,8 31,1 548,0 

Dorohoi 21,7 21,2 25,5 49,9 65,0 84,4 79,2 58,0 41,1 26,1 32,8 26,2 531,1 

Ripiceni 18,3 18,9 22,0 37,2 58,0 75,5 54,4 45,9 40,9 25,7 28,2 27,7 452,7 

Văculeşti 20,7 20,5 24,0 45,0 63,3 78,1 75,1 54,1 41,3 26,2 28,2 26,3 502,8 

Roma 23,0 21,4 28,4 46,5 67,5 87,2 81,3 60,8 43,7 31,1 30,6 28,4 549,9 

Dobîrceni 27,1 26,0 28,9 48,2 83,9 90,0 83,5 53,3 51,7 27,8 30,9 32,7 584,0 

Gorbăneşti 26,6 23,5 28,8 42,2 53,4 85,6 86,0 53,5 45,0 29,0 31,7 30,5 535,8 

Botoşani 23,6 21,6 28,8 47,7 69,3 90,5 82,4 59,4 42,9 31,2 31,0 27,3 555,7 

Flămînzi 28,0 28,3 35,2 55,5 68,1 96,8 82,2 62,0 49,0 29,8 34,0 35,1 604,0 

Cristeşti 25,7 24,5 32,0 54,7 68,8 91,2 87,6 61,0 47,2 32,0 31,5 31,4 587,6 

Todireni 22,0 21,4 29,5 41,3 56,1 87,4 74,2 50,6 49,8 23,5 28,4 28,8 513,0 

Nicolae Bălcescu 25,5 25,9 38,7 50,9 68,4 92,2 79,9 55,3 49,3 32,0 34,0 31,5 583,6 

Răuseni 21,7 23,1 25,6 43,1 60,3 83,7 72,1 52,2 50,9 26,5 28,9 26,8 514,9 

Bivolari 27,9 25,8 28,4 43,4 55,1 80,7 69,1 55,4 52,3 23,5 30,7 30,9 523,2 

Plugari 25,8 27,7 31,8 45,9 61,1 91,9 69,5 53,2 48,7 29,2 31,2 29,9 545,9 

Chişcăreni 23,4 24,0 24,9 41,2 60,7 83,9 65,6 55,7 45,5 25,7 28,4 25,6 504,6 

Coarnele Caprei 23,8 25,5 24,9 40,9 56,3 82,4 74,0 57,0 40,1 25,3 27,5 26,8 504,5 

Cotnari 20,8 21,9 27,0 48,1 62,6 83,5 79,0 57,1 44,4 25,5 28,9 26,1 524,9 

Victoria 22,5 23,4 27,1 43,9 53,5 82,4 72,5 48,7 42,6 26,1 30,1 29,3 502,1 

Strunga 22,9 22,8 28,6 56,8 82,6 95,9 76,9 67,1 51,1 30,7 33,4 29,4 598,2 

Tîrgu Frumos 21,4 21,7 25,1 46,8 60,2 72,5 66,4 55,0 41,4 24,5 28,9 25,3 489,2 

Podu Iloaiei 22,8 22,1 27,5 48,8 62,0 88,9 82,1 56,5 47,0 29,4 31,6 26,1 544,8 

Iaşi 29,2 28,2 34,5 50,6 62,1 95,6 81,5 58,2 53,8 30,7 36,1 31,2 591,7 

Bîrnova 38,4 40,8 45,7 65,9 84,8 116,7 105,5 81,1 82,3 40,2 47,3 41,6 790,3 

Ungheni 29,8 25,3 25,8 50,2 67,2 100,8 79,5 59,3 53,8 29,6 33,9 29,4 584,6 

Voineşti 27,8 30,8 32,6 49,5 62,3 94,9 80,1 58,4 53,7 28,9 36,5 30,3 585,8 

Mădîrjac 34,0 34,1 40,0 62,3 73,8 113,3 81,3 60,6 56,6 34,2 37,9 37,3 665,4 

Mogoşeşti 28,7 25,3 30,7 46,5 56,9 92,0 74,5 60,7 55,2 27,8 31,3 29,1 558,7 

 

Atât în luna ianuarie (fig. 119) cât şi în luna iunie (fig. 120), situaţia distribuţiei precipitaţii-
lor se prezintă în mod asemănător, cu arealele mai bogate sau mai sărace în precipitaţii conturate an-
terior la analiza distribuţiei cantităţilor anuale, semestriale şi anotimpuale de precipitaţii, areale cu o 
poziţie mai favorabilă / nefavorabilă în calea advecţiilor maselor de aer maritim, mai nefavorabilă / 
favorabilă a acelora din sector continental, sau unde relieful este mai înalt respectiv sau mai jos. 
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Diferenţa esenţială în cazul celor două luni se concretizează prin valorile mult mai mari ale 
sumelor lunare de precipitaţii din luna iunie comparativ cu luna ianuarie (de peste trei ori). 

 

II. E2. Regimul anual al precipitaţiilor 
 

În decurs de un an, evoluţia sumelor lunare de precipitaţii, se modifică de la o lună la alta în 
directă relaţie cu raporturile ce se stabilesc între marile centre barice ce impun circulaţia atmosferică 
şi care dirijează masele de aer şi fronturile atmosferice (cu formaţiunile barice ce le însoţesc) ce tra-
versează nord – estul României pe diferite direcţii mai frecvent sau mai rar, cu o intensitate mai ma-
re sau mult diminuată, iar procesele termice şi convective locale a căror parametri termo – barici îşi 
modifică valorile între un maxim anual înregistrat vara, un minim iarna, amplifică sau temperează  
rolul factorului dinamic, iar în final parametrii valorici şi calitativi ai precipitaţilor însumate lunar. 

În Câmpia Moldovei, sumele lunare de precipitaţii cresc treptat din luna februarie până în 
luna iunie, când se produce maximul pluviometric anual. Din luna iunie până în luna februarie când 
la majoritatea staţiilor şi posturilor pluviometrice se produce minimul pluviometric anual, cantităţile 
lunare de precipitaţii se diminuează treptat. 

Tab. 81. Cantităţile medii lunare şi anuale de precipitaţii (1896 – 1915; 1921 – 1955) 
 după Clima R.S. România, 1966 

luna 
Staţia/postul I F M A M I I A S O N D An 
Hudeşti 33,6 22,7 28,9 44,4 60,0 78,3 65,9 49,6 44,5 39,1 26,1 23,0 515,1 

Dorohoi 24,0 23,4 29,4 40,7 61,7 93,4 76,8 64,7 50,3 41,1 33,6 24,2 563,3 

Avrămeni 22,0 21,1 22,6 42,3 65,7 62,9 55,4 39,9 52,9 35,5 22,8 18,9 459,0 

Ripiceni 28,2 23,0 26,9 45,7 61,8 71,4 67,6 64,2 53,3 37,5 22,9 26,5 529,0 

Ştefăneşti 23,6 24,1 32,1 43,2 67,2 67,9 56,6 49,6 49,8 43,0 25,8 26,1 509,0 

Truşeşti 21,7 23,2 25,8 41,8 56,1 73,6 63,8 48,5 46,1 34,6 29,2 23,6 488,1 

Botoşani 29,3 25,5 25,9 45,4 66,1 81,8 81,1 61,5 49,6 39,0 33,6 30,1 569,0 

Cristeşti 31,1 22,8 33,1 42,2 69,2 70,7 98,9 60,4 51,3 47,5 22,0 28,8 578,0 

Suliţa 26,8 26,9 27,1 42,4 54,1 71,7 58,9 50,0 36,5 31,4 31,6 28,7 486,1 

Rânghileşti 22,1 21,7 32,8 45,6 75,3 65,4 66,5 53,9 50,9 41,0 25,8 27,0 528,0 

Frumuşica 18,3 18,1 33,6 52,2 70,1 78,4 66,7 57,6 46,5 37,9 24,2 21,4 525,0 

Bivolari 24,9 27,7 24,5 43,4 55,0 66,9 53,0 42,6 39,1 35,8 28,9 23,6 465,4 

Podul Iloaiei 25,6 26,5 24,0 35,4 53,0 71,5 62,4 52,9 34,9 34,6 29,6 24,9 474,4 

Iaşi 28,9 27,4 28,1 40,3 52,5 75,1 69,2 57,6 40,8 34,4 34,6 28,9 517,8 

Mogoşeşti 22,3 19,7 25,8 40,5 61,5 86,3 70,3 54,5 44,0 32,8 30,1 24,1 511,9 
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În privinţa maximului şi minimului pluviometric anual putem afirma următoarele: 
� observaţiile şi măsurătorile efectuate anterior anului 1955 ne arată că la cele 15 staţii 

şi posturi pluviometrice analizate, minimul anual s-a produs în 8 cazuri în luna februarie, în 4 cazuri 
în luna ianuarie, în 2 cazuri în luna noiembrie şi un caz în luna decembrie, iar maximul anual a fost 
înregistrat în 12 cazuri în luna iunie, 2 în luna mai şi un caz în luna iulie (tab. 81.); 

� în perioada 1962 – 1997 la cele 34 de staţii şi posturi pluviometrice luate în conside-
rare, maximul pluviometric anual s-a produs în 33 cazuri în luna iunie şi un caz în luna iulie, iar mi-
nimul pluviometric anual în 18 cazuri în luna februarie, 15 în luna ianuarie şi un caz în luna octom-
brie (tab. 79.). 

Trecând peste această sumară analiză statistică putem desprinde faptul că la cele mai multe 
staţii şi posturi pluviometrice minimul anual al sumelor lunare al precipitaţiilor se înregistrează în 
luna februarie, iar cotele valorice cele mai mari ale acestui element sunt înregistrate în luna iunie. 

Având în vedere că în luna ianuarie s-a înregistrează minimul anual la 44,12% din staţiile şi 
posturile pluviometrice din Câmpia Moldovei, iar în luna februarie la 52,94% din acestea, putem 
afirma cu mai multă exactitate şi în acord cu realitatea faptul că, perioada ianuarie – februarie este 
cea mai deficitară din punct de vedere al pluviozităţii din decursul unui an. 

 
În luna ianuarie masele de aer din zona anticiclonului euroasiatic au o frecvenţă mare, ve-

nind reci, frecvent geroase, uscate, în calea lor neinterpunându-se nici un obstacol orografic major. 
Sistemele noroase legate de fronturile ciclonilor mediteraneeni sunt dirijate în special peste Câmpia 

Regimul anual al 

precipitaţiilor (mm) 
Fig. 121. 
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Panonică, la est de barajul orografic al Carpaţilor Orientali nereuşind să pătrundă decât arareori. In-
versiunile termice instalate în condiţii de timp stabil şi regim anticiclonic pe culoarele de văi şi în 
ariile mai joase, diminuează până la dispariţie convecţia termică. Toate acestea duc la înregistrarea 
unor cantităţi medii foarte mici de precipitaţii (între 15,3mm la Mileanca şi 38,4mm la Bîrnova). 

În luna februarie, circulaţia din domeniul continental – estic este dominantă şi foarte activă. 
Depresiunile mediteraneene nu ajung în nord – estul României decât rareori, ocolind sau escaladând 
barajele montane ale Alpilor Dinarici, Balcanilor şi Carpaţilor. Convecţia termică neactivată încă şi 
înlocuită de inversiuni termice însoţite de nori stratiformi, contribuie la înregistrarea celor mai mici 
cantităţi anuale de precipitaţii la multe staţii (între 16,6mm la Mileanca şi 40,8mm la Bîrnova). 
 

În luna martie advecţiile de aer conti-
nental îşi diminuează frecvenţa, procesele 
termo – convective se reiau la parametri valo-
rici sesizabili, iar precipitaţiile de natură fron-
tală cresc cantitativ, înscriindu-se între 
21,4mm la Mileanca şi 45,7mm la Bîrnova. 

Distribuţia medie a presiunii aerului la 
nivelul continentului din luna martie (fig. 
121a.), ne ajută să distingem contextul sinoptic 
mediu în care se formează şi cad precipitaţiile 
atmosferice din această lună. 

Odată cu încălzirea puternică din lunile 
aprilie, mai şi iunie, activitatea ciclonică la pe-
riferia nordică a dorsalei anticiclonului 

Azorelor, se intensifică, aducând mase de aer umed şi instabil, iar convecţia termică se constituie ca 
un supliment de umiditate celui adus de circulaţia vestică de pe întinderile oceanice din vestul Eu-
ropei. Configuraţia medie a câmpului baric din lunile aprilie (fig. 121b.), mai (fig. 121c.) şi iunie 
(fig. 121d.) ne arată că odată cu retragerea anticiclonului continental euroasiatic spre nord – estul şi 
estul Europei, apoi spre vestul şi nordul Asiei şi a înaintării celui Azoric spre est – nord-est, sunt în-
trunite condiţii din ce în ce mai favorabile pentru advecţiile ciclonice dinspre Atlanticul Cen-       
tral - Nordic şi Nordic spre aria ţării noastre. 

  
Fig. 121b. Distribuţia medie a presiunii aerului 

 deasupra Europei în luna aprilie –  
după N. Topor-1963 

Fig. 121c. Distribuţia medie a presiunii aerului dea-
supra Europei în luna mai – după N. Topor-1963 

Ciclonii atlantici baleiază periferia nordică a dorsalei anticiclonului Azoric şi ajungând dea-
supra României încărcaţi cu precipitaţii ce cad din sisteme noroase cumuliforme şi stratiforme. 

 
Fig. 121a. Distribuţia medie a presiunii aerului dea-
supra Europei în luna martie – după N. Topor-1963 
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Dacă în luna aprilie cantităţile medii lunare oscilează între 37,2mm la Avrămeni şi 65,9mm 
la Bîrnova, în luna mai creşterile devin mai semnificative (53,4mm la Gorbăneşti şi 84,8mm la 
Bîrnova), pentru a atinge cotele maxime în luna iunie (72,5mm la Tîrgu Frumos şi 116,7mm la 
Bîrnova). 

 

 
Fig. 121d. Distribuţia medie a presiunii aerului 

deasupra Europei în luna iunie 
– după N. Topor-1963 

Fig. 121e. Distribuţia medie a presiunii aerului dea-
supra Europei în luna iulie – după N. Topor-1963 

 

În luna iulie (fig. 121e.) intensitatea invaziilor de aer umed pe la periferia dorsalei anticiclo-
nului Azorelor se diminuează, iar temperaturile mai ridicate fac ca nivelul de condensare să se situ-
eze la înălţimi mai mari celor din lunile precedente, consecinţa acestor două procese complexe, 
materializându-se în cantităţi de precipitaţii în scădere (între 54,4mm la Ripiceni şi 105,5mm la 
Bîrnova) comparativ cu luna iunie. 

În luna august, regimul anticiclonic ce persistă timp îndelungat (fig. 121f.), determină ca stă-
rile de vreme caracterizate prin nebulozitate redusă, timp senin şi însorit, să nu fie perturbate de că-
derea unor cantităţi prea însemnate de precipitaţii, cu toate că procesele convective sunt foarte acti-
ve, dar sursele de umiditate pentru evaporaţie şi evapotranspiraţie şi-au diminuat foarte mult rezer-
vele. În aceste condiţii precipitaţiile se încadrează între valorile de 45,9mm la Ripiceni şi 81,1mm la 
Bîrnova. 

 

  

Fig. 121f. Distribuţia medie a presiunii aerului deasu-
pra Europei în luna august – după N. Topor-1963 

Fig. 121g. Distribuţia medie a presiunii aerului 
deasupra Europei în luna octombrie 

– după N. Topor-1963 
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În luna septembrie, în condiţii sinoptice foarte asemănătoare cu cele din luna august, dar 
când convecţia termică începe să slăbească, precipitaţiile se reduc cantitativ (40,1mm la Coarnele 
Caprei şi 82,3mm la Bîrnova). 

 
În luna octombrie în condiţiile 

dominării deasupra României a unei dor-
sale anticiclonice ce leagă zona Azorelor 
de cea a Câmpiei Siberiei de Vest (fig. 
121g.), circulaţia directă dinspre Atlantic 
se diminuează foarte mult, procesele 
convective se reduc, ciclonii mediterane-
eni aduc mici cantităţi de precipitaţii, ast-
fel că în această lună cad între 23,3mm la 
Rădăuţi - Prut şi 40,2mm la Bîrnova 
conturându-se un al doilea minim anual 
de această dată secundar. 

Precipitaţiile cresc cantitativ, însă 
cu puţin în luna noiembrie, în condiţii si-
noptice asemănătoare (), şi cu toate că 
invaziile de aer rece dinspre nord şi nord 

– est ce încep să-şi facă simţită prezenţa, favorizând inversiunile termice şi diminuând convecţia, ci-
clonii mediteraneeni persistă şi sunt răspunzători de înregistrarea la mai multe staţii şi posturi plu-
viometrice (24 din 34) a unui maxim pluviometric secundar, caracterizat de cantităţi de precipitaţii 
ce se înscriu între 26,4mm la Mileanca şi 47,3mm la Bîrnova. 

În decembrie, inversiunile termice sunt din ce în ce mai frecvente, ca şi advecţiile aerului 
continental rece şi uscat, astfel încât, pe fondul diminuării activităţii frontale, precipitaţiile scad 
(24,7mm la Mileanca şi 41,6mm la Bîrnova). 

 
Tab. 82a. Cantităţi medii lunare de precipitaţii (%) la staţiile din Câmpia Moldovei 

în perioada 1962 – 1997 
 

Staţia / postul I F M A M I I A S O N D 
Rădăuţi-Prut 5,57 4,24 4,41 7,91 10,68 15,97 15,46 10,26 9,01 4,35 6,11 5,96 
Darabani 4,27 3,79 4,78 8,52 13,25 15,84 14,99 9,10 9,23 5,25 5,79 5,23 
Mileanca 3,17 3,44 4,44 8,34 13,12 16,21 15,46 10,48 9,42 5,25 5,48 5,12 
Mitoc 4,48 4,42 5,25 8,18 11,57 15,83 15,11 9,89 8,80 4,75 5,73 5,91 
Dumeni 3,30 3,44 6,24 8,85 12,69 16,01 15,52 10,28 8,14 4,78 5,57 5,12 
Pomîrla 5,11 4,45 5,45 9,13 11,66 15,61 14,45 8,88 8,73 5,21 5,81 5,45 
Avrămeni 4,27 4,03 4,92 7,90 12,42 16,47 14,92 9,90 8,52 4,76 6,16 5,67 
Dorohoi 4,08 3,99 4,80 9,39 12,23 15,89 14,91 10,92 7,73 4,91 6,17 4,93 
Ripiceni 4,04 4,17 4,85 8,21 12,81 16,67 12,01 10,13 9,03 5,67 6,22 6,11 
Văculeşti 4,11 4,07 4,77 8,94 12,58 15,53 14,93 10,75 8,21 5,21 5,60 5,23 
Roma 4,18 3,89 5,16 8,45 12,27 15,85 14,78 11,05 7,94 5,65 5,56 5,16 
Dobîrceni 4,64 4,45 4,94 8,25 14,36 15,41 14,29 9,12 8,85 4,76 5,29 5,59 
Gorbăneşti 4,94 4,36 5,35 8,21 9,93 15,91 15,99 9,94 8,36 5,39 5,89 5,67 
Botoşani 4,24 3,88 5,18 8,58 12,47 16,28 14,82 10,68 7,71 5,61 5,57 4,91 
Flămînzi 4,63 4,68 5,82 9,18 11,27 16,02 13,60 10,26 8,11 4,93 5,62 5,81 
Cristeşti 4,37 4,16 5,44 9,30 11,70 15,52 14,90 10,38 8,03 5,44 5,36 5,34 
Todireni 4,28 4,17 5,75 8,05 10,93 17,03 14,46 9,86 9,70 4,58 5,53 5,61 
Nicolae Bălcescu 4,36 4,44 6,63 8,72 11,72 15,79 13,69 9,47 8,44 5,48 5,82 5,39 
Răuseni 4,21 4,48 4,97 8,37 11,71 16,25 14,00 10,13 9,88 5,14 5,61 5,20 
Bivolari 5,33 4,93 5,42 8,29 10,53 16,42 13,20 10,58 9,99 4,49 5,86 5,90 
Plugari 4,72 5,07 5,82 8,40 11,19 16,84 12,73 9,74 8,92 5,34 5,71 5,47 
Chişcăreni 4,63 4,75 4,93 8,16 12,02 16,62 13,00 11,03 9,01 5,09 5,62 5,07 
Coarnele Caprei 4,71 5,05 4,93 8,10 11,15 16,33 14,66 11,29 7,94 5,01 5,45 5,31 
Cotnari 3,96 4,17 5,14 9,16 11,92 15,90 15,05 10,87 8,45 4,85 5,50 4,97 
Victoria 4,48 4,65 5,39 8,74 10,65 16,40 14,43 9,69 8,50 5,19 5,99 5,83 
Tîrgu Frumos 4,37 4,43 5,13 9,56 12,30 14,92 13,57 11,24 8,46 5,00 5,90 5,17 
Strunga 3,82 3,81 4,78 9,49 13,80 16,03 12,85 11,21 8,54 5,13 5,58 4,91 
Podu Iloaiei 4,18 4,05 5,04 8,95 11,38 16,31 15,06 10,37 8,62 5,39 5,80 4,79 
Iaşi 4,93 4,76 5,83 8,55 10,49 16,15 13,77 98,3 9,09 5,18 6,10 5,27 
Bîrnova 4,85 5,16 5,78 8,33 10,73 14,76 13,34 10,26 10,41 5,08 5,98 5,26 
Ungheni 5,09 4,32 4,41 8,58 11,49 17,24 13,59 10,14 9,20 5,06 5,79 5,02 
Voineşti 4,74 5,25 5,56 8,44 10,63 16,20 13,67 9,96 9,16 4,93 6,23 5,17 
Mădîrjac 5,10 5,12 6,01 9,36 11,09 17,02 12,21 9,10 8,50 5,13 5,69 5,60 
Mogoşeşti 5,13 4,52 5,49 8,32 10,18 16,46 13,33 10,86 9,88 4,97 5,60 5,20 

 

 

 
Fig. 121h. Distribuţia medie a presiunii aerului deasupra 
Europei în luna noiembrie – după N. Topor-1963 
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Tab. 82b. Cantităţile medii lunare de precipitaţii în Câmpia Moldovei, exprimate în %  

şi diferenţele (%) dintre precipitaţiile medii ale lunilor consecutive în perioada 1962 – 1997 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Luna 

Câmpia Moldovei 4,5 4,4 5,2 8,6 11,7 16,1 14,2 10,2 8,8 5,1 5,8 5,4 
II-III III-IV IV-V V-VI VI-VII VII-VIII VIII-IX IX-X X-XI XI-XII XII-I I-II Lunile 

Câmpia Moldovei 0,8 3,4 3,1 4,4 -1,9 -4,0 -1,4 -3,7 0,7 -0,4 -0,9 -0,1 

 
Regimul anual al precipitaţiilor este completat de evoluţia valorilor procentuale ale acestui 

element în decurs de un an la fiecare staţie sau post pluviometric, sau la scara întregii câmpii (tab. 
82a. şi 82b.). Astfel, minimul anual principal din luna februarie se pune în evidenţă (totuşi se ob-
servă o apropiere procentuală foarte mare, între lunile februarie şi ianuarie, diferenţa fiind de doar 
0,1%), iar maximul anual principal din luna iunie este foarte clar conturat (diferenţele procentuale 
între mai şi iunie fiind de 4,4%, iar între lunile iunie şi iulie de 1,9%). Maximul anual secundar din 
luna noiembrie este mult mai estompat (diferenţele dintre lunile noiembrie şi octombrie, respectiv 
dintre lunile noiembrie şi decembrie, fiind de 0,7% şi respectiv 0,4%) decât cel principal din luna 
iunie (diferenţa procentuală dintre cantităţile de precipitaţii ale celor două luni este de 11,0%). Mi-
nimul secundar din luna octombrie se ridică cu 0,7% deasupra celui din luna februarie, diferenţele 
pluviometrice cantitative exprimate procentual dintre luna octombrie şi lunile învecinate fiind de 
3,7% (octombrie – septembrie) şi 0,7% (octombrie – noiembrie). 

Diferenţele procentuale dintre precipitaţiile medii ale lunilor consecutive, indică faptul că 
cea mai semnificativă creştere medie din decurs de un an a sumelor lunare de precipitaţii, se înregis-
trează între lunile mai – iunie (4,4%), iar în cazul descreşterii între lunile iulie – august (-4,0%). 
Creşteri semnificative se înregistrează şi între lunile martie – aprilie (3,4%), aprilie – mai (3,1%), 
iar o descreştere importantă departajează cantităţile căzute în luna septembrie faţă de cele din luna 
octombrie (-3,7%). Cele mai mici variaţii procentuale interlunare anuale (-0,1%), diferenţiază lunile 
ianuarie şi februarie. 

Pentru fiecare staţie şi post pluviometric în parte tab. 82.a. redă în procente ponderea ce re-
vine din sumele medii anuale fiecărei luni în parte, diferenţele interlunare putând fi lesne calculate 
şi puse în evidenţă. 

Excesele climatice ce se manifestă în regimul pluviometric anual al precipitaţiilor, an de an 
se încadrează între nişte tipare evolutive relativ elastice, ce scot în evidenţă o tendinţă de stabilitate 
a manifestării căderilor de precipitaţii lună de lună, tendinţă ce se conturează în urma analizei unui 
bogat material rezultat din observaţii. 

Din tab. 83., ce surprinde repartiţia multianuală pe luni a celor mai mari sume lunare de 
precipitaţii, putem desprinde cu certitudine faptul că maximul pluviometric anual aparţine lunii iu-
nie 78,47% din cazuri, iar lunii iulie în procent de 21,53%, întărind astfel concluzia că luna iunie a 
fost luna cea mai ploioasă din an. Dar chiar şi în lunile cele mai deficitare pluviometric (februarie şi 
octombrie), pe parcursul celor 36 ani analizaţi maximul pluviometric anual s-a produs în câte două 
cazuri pentru fiecare lună în parte. În luna decembrie, în perioada analizată, nu s-a înregistrat nicio-
dată o cantitate de precipitaţii mai semnificativă, care să iasă în evidenţă ca maxim anual. 

Stabilitatea dar şi caracterul continental al climatului Câmpiei Moldovei este foarte bine 
evidenţiat de localizarea temporală a maximelor anuale în decursul lunilor mai – august, când inva-
ziile de aer umed atlantic sunt cele mai frecvente, iar ploile de natură termo – convectivă sporesc 
aportul de umiditate adus de acestea. 

Eliminând cele trei cazuri în care minimele lunare s-au produs simultan în două luni diferite 
ale anului cu aceeaşi frecvenţă (Mileanca – 25,0% în lunile februarie şi octombrie; Dorohoi – 25,0% 
în aceleaşi luni; Iaşi – 22,22% în lunile martie şi octombrie), ajungem să constatăm faptul că frec-
venţa cea mai ridicată a celor mai mici sume lunare de precipitaţii s-a înregistrat în luna februarie 
(42,86%), urmată de lunile octombrie (28,57%), martie (21,43%) şi septembrie (7,14%). În lunile 
iulie (2,78%) şi iunie (5,56%) frecvenţa minimelor anuale a fost cea mai redusă din an. 
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Tab. 83. Frecvenţa ( %) celor mai mari cantităţi lunare de precipitaţii din fiecare an 
pentru perioada 1962 – 1997 

luna 
Staţia/postul 

I F M A M I I A S O N D 

Rădăuţi-Prut 2,78 2,78 - 2,78 8,33 33,33 25,00 11,11 11,11 - 2,78 - 
Darabani 2,78 - - 5,56 19,44 38,89 22,22 2,78 8,33 - - - 
Mileanca - - - 8,33 13,89 33,33 25,00 5,56 11,11 2,78 - - 
Mitoc - - - 5,56 13,89 19,44 36,11 13,89 11,11 - - - 
Avrămeni 2,78 - - - 13,89 30,56 27,78 8,33 16,67 - - - 
Dorohoi - - - 5,56 13,89 27,78 30,56 13,89 8,33 - - - 
Ripiceni 2,78 - - 5,56 11,11 36,11 22,22 5,56 16,67 - - - 
Roma 2,78 - - - 13,89 22,22 30,56 22,22 8,33 - - - 
Botoşani 2,78 - - - 8,33 33,33 36,11 16,67 2,78 - - - 
Răuseni 2,94 - - - 20,59 32,35 17,65 11,76 14,71 - - - 
Bivolari 2,78 - - - 8,33 44,44 19,44 11,11 13,89 - - - 
Cotnari 2,78 - 2,78 5,56 11,11 30,56 22,22 13,89 11,11 - - - 
Tîrgu Frumos - - 2,78 2,78 13,89 38,89 16,67 16,67 8,33 - - - 
Podu Iloaiei 2,78 - 2,78 5,56 5,56 30,56 27,78 11,11 11,11 - 2,78 - 
Iaşi - - - 2,78 11,11 36,11 16,67 11,11 16,67 - 5,56 - 
Ungheni - 2,78 - - 8,33 47,22 19,44 11,11 8,33 2,78 - - 
Bîrnova 2,78 - 2,78 5,56 5,56 33,33 19,44 13,89 13,89 - 2,78 - 

Tab. 84. Frecvenţa ( %) celor mai mici cantităţi lunare de precipitaţii din fiecare an  
pentru perioada 1962 – 1998 

luna 
Staţia/postul 

I F M A M I I A S O N D 

Rădăuţi-Prut 11,11 13,89 16,67 2,78 - - - - 19,44 27,78 2,78 5,56 
Darabani 13,89 33,33 11,11 - - - - - 8,33 16,67 11,11 5,56 
Mileanca 22,22 25,00 8,33 - - - - - 5,56 25,00 2,78 11,11 
Mitoc 19,44 22,22 11,11 2,78 - 2,78 - - 8,33 25,00 2,78 5,56 
Avrămeni 8,33 27,78 8,33 2,78 2,78 2,78 - - 16,67 25,00 - 5,56 
Dorohoi 11,11 25,00 13,89 2,78 - - - - 5,56 25,00 5,56 11,11 
Ripiceni 22,22 27,78 11,11 5,56 - - - - 8,33 13,89 - 11,11 
Roma 19,44 22,22 11,11 2,78 - - - 2,78 11,11 13,89 5,56 11,11 
Botoşani 13,89 19,44 8,33 8,33 - - - 2,78 11,11 13,89 11,11 11,11 
Răuseni 16,67 19,44 8,33 - - - - 8,33 8,33 22,22 8,33 8,33 
Bivolari 8,33 19,44 22,22 5,56 - - - 5,56 2,78 19,44 11,11 5,56 
Cotnari 8,33 19,44 8,33 2,78 2,78 - - - 25,00 22,22 2,78 8,33 
Tîrgu Frumos 13,89 16,67 13,89 2,78 - - - - 13,89 25,00 2,78 11,11 
Podu Iloaiei 13,89 22,22 13,89 5,56 - - - - 8,33 16,67 13,89 5,56 
Iaşi 5,56 5,56 22,22 2,78 5,56 - 2,78 8,33 11,11 22,22 5,56 8,33 
Ungheni 11,11 11,11 22,22 2,78 2,78 - - 5,56 13,89 19,44 5,56 5,56 
Bîrnova 16,67 2,78 22,22 5,56 2,78 - - 5,56 11,11 16,67 11,11 5,56 

 
În cazul frecvenţei minimelor anuale (tab. 84.), spectrul distribuţiei temporale a acestora a 

fost mai larg. Lunile sezonului rece, cu dese invazii de aer continental uscat şi rece, cu inversiuni de 
temperatură şi cu o convecţie termică aproape absentă sunt cele în care minimele pluviometrice s-au 
înregistrat cu predilecţie. 

Extinzând observaţiile asupra modului de manifestare al regimului pluviometric anual al 
precipitaţiilor în Câmpia Moldovei în două situaţii extreme, cea a anilor cei mai ploioşi şi a celor 
mai secetoşi din perioada 1962 – 1997, pe baza tab. 85. şi 86. şi a fig. 122 desprindem câteva aspec-
te interesante pentru activităţile practice şi cele legate de cercetarea ştiinţifică. 

În anii cei mai ploioşi la cele şapte staţii meteorologice din Câmpia Moldovei, regimul anual 
al precipitaţiilor a fost deosebit de fluctuant, maximul pluviometric anual producându-se de regulă 
în lunile iulie (trei cazuri), septembrie (trei cazuri), dar şi în lunile iunie şi august (câte un caz). Ob-
servăm o grupare a maximelor pluviometrice în ultimele două treimi ale semestrului cald, ceea ce 
nu constituie o abatere prea mare de la situaţia medie. În cazul minimelor anuale, situaţia repartiţiei 
lor în timp a fost mult mai dispersată, acestea înregistrându-se în două cazuri în luna ianuarie şi câte 
unul în lunile martie, mai, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie. Totuşi cu două excepţii, 
din luna mai de la Avrămeni şi din luna septembrie de la Botoşani, sumele minime anuale au aparţi-
nut sezonului rece al anului. 

În cei mai secetoşi ani, în principalele puncte de observaţie din Câmpia Moldovei, sumele 
maxime ale precipitaţiilor lunare s-au înregistrat cu regularitate în sezonul cald, în lunile de vară, în 
lunile iunie (patru cazuri), iulie (două cazuri), apoi în luna mai (un caz) şi doar cu o singură excepţie 
în sezonul rece, în luna ianuarie la Darabani. Minimele anuale, s-au produs cu predilecţie în sezonul 
rece: lunile noiembrie, decembrie (câte două cazuri), martie (un caz), dar şi în sezonul cald în luna 
septembrie (două cazuri) şi luna mai (un caz). 
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Statistica completă a distribuţiei temporale şi evoluţiei anuale a sumelor cantităţilor lunare 

de precipitaţii din decursul celor mai ploioşi şi secetoşi ani, redat în tab. 85., poate constitui obiectul 
unor cercetări mult mai detaliate asupra regimului anual al acestui element. 

 

Tab. 85. Cantităţile lunare şi anuale de precipitaţii din anii cei mai ploioşi (M) şi secetoşi (m) la 
staţiile şi posturile pluviometrice din Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 

luna 

Staţia/postul 
 I F M A M I I A S O N D An 

M 55,0 43,5 22,3 72,6 45,2 136,2 55,9 52,4 161,5 28,5 49,7 70,4 793,0/96 
Rădăuţi-Prut 

m 22,8 31,1 0,0 26,8 0,0 63,7 31,0 26,8 3,3 12,6 5,3 37,1 260,5/67 
M 14,3 13,0 7,8 20,7 87,6 119,3 161,5 77,1 108,7 61,4 75,0 41,6 788,0/74 

Darabani 
m 82,2 6,7 2,2 25,0 35,4 24,5 39,1 49,9 13,5 11,3 16,4 0,0 306,2/63 
M 39,5 28,2 30,9 69,6 55,8 82,4 73,0 54,9 190,7 31,5 51,2 66,3 774,0/96 

Mileanca 
m 2,4 29,7 20,6 20,6 31,6 73,6 26,6 20,6 10,8 6,6 3,8 5,7 252,6/73 
M 55,9 25,0 34,3 72,8 87,4 57,3 176,9 16,9 32,8 49,7 41,9 60,0 710,9/70 

Mitoc 
m 16,4 17,2 6,7 39,1 26,8 86,3 62,9 30,1 4,0 0,4 14,9 26,5 331,2/82 
M 8,9 45,8 38,9 58,7 26,9 206,1 221,9 32,8 6,4 7,5 20,8 63,1 737,8/69 

Dumeni 
m 7,3 27,8 7,9 28,1 7,6 64,1 66,7 47,8 0,7 21,5 10,3 3,0 292,8/86 
M 13,5 15,3 8,5 24,5 95,6 180,0 143,5 97,0 185,0 61,0 57,8 45,5 927,9/74 

Pomarla 
m 21,4 28,8 30,4 51,1 59,8 86,6 18,2 15,6 35,2 12,8 3,7 23,0 386,6/67 
M 40,5 35,8 37,8 70,5 28,7 73,0 87,4 64,1 201,7 31,9 62,4 59,8 793,6/96 

Avrămeni 
m 13,8 26,9 38,2 28,4 57,4 55,6 35,1 17,3 2,2 14,5 9,8 31,5 330,7/67 
M 15,8 64,4 45,5 58,6 22,3 220,6 180,1 35,6 12,4 10,7 21,6 78,9 766,5/64 

Dorohoi 
m 8,4 52,3 9,1 21,8 11,4 56,6 85,3 28,7 6,7 14,6 8,4 6,3 309,6/86 
M 11,8 9,1 24,7 5,9 96,9 125,3 328,5 47,5 68,6 13,5 39,5 100,1 871,4/71 

Ripiceni 
m 15,2 2,1 2,8 4,9 18,4 71,8 0,0 48,9 1,2 31,1 4,7 21,6 222,7/94 
M 12,0 56,8 36,7 76,8 20,3 204,0 171,3 42,0 20,8 5,9 22,1 76,1 744,8/69 

Văculeşti 
m 17,1 23,0 14,9 58,8 12,7 49,9 73,1 13,6 0,1 5,7 12,1 16,2 297,2/82 
M 4,4 55,8 50,2 63,5 19,1 192,9 188,9 91,7 8,1 11,5 21,7 32,3 740,0/69 

Roma 
m 58,1 8,1 30,4 23,8 54,8 23,9 30,0 29,7 3,5 7,7 0,2 33,9 304,1/63 
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Tab. 85. – continuare - Cantităţile lunare şi anuale de precipitaţii din anii cei mai ploioşi (M) şi sece-
toşi (m)la staţiile şi posturile pluviometrice din Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 

luna 

Staţia/postul 
 I F M A M I I A S O N D An 

M 16,9 57,6 54,9 59,1 22,1 149,2 199,2 90,2 7,9 8,4 18,1 67,7 751,3/69 
Gorbăneşti 

m 3,0 20,8 3,5 50,1 27,4 60,0 24,5 31,0 5,4 21,5 12,8 56,6 315,4/90 
M 11,2 58,1 46,7 79,0 21,7 140,8 173,5 153,9 6,5 12,2 18,6 65,1 787,3/69 

Botoşani 
m 11,9 40,8 10,1 14,6 11,6 72,0 67,2 47,3 9,1 21,1 7,1 11,0 323,8/86 
M 12,6 14,7 15,0 50,9 170,2 74,7 220,6 122,2 35,7 42,7 18,1 17,2 794,6/91 

Cristesti 
m 11,3 39,4 9,6 15,8 17,1 74,5 76,9 24,3 10,3 31,0 7,8 9,3 327,3/86 
M 10,8 7,3 3,7 20,3 84,9 116,0 229,9 84,2 124,1 48,0 47,1 32,3 808,6/74 

Todireni 
m 24,7 25,8 8,7 36,3 9,3 69,1 74,1 20,8 0,0 4,2 12,3 15,5 300,8/82 
M 10,0 29,5 31,8 31,8 72,8 93,7 132,7 35,4 104,5 69,5 114,6 13,6 739,9/64 

Nicolae Bălcescu 
m 6,8 43,8 13,6 18,2 19,2 81,6 73,8 25,5 14,2 27,4 9,0 13,4 346,5/84 
M 23,4 24,2 26,2 58,7 36,2 76,7 88,4 71,1 253,1 32,4 61,2 58,8 810,4/96 

Răuseni 
m 28,0 25,8 11,9 45,4 19,7 85,8 61,7 38,1 0,0 9,7 12,4 13,4 351,9/82 
M 18,4 53,4 76,1 91,2 60,3 150,2 80,7 59,6 61,3 14,5 101,7 59,9 827,3/62 

Plugari 
m 22,5 32,1 12,3 37,3 10,7 81,3 58,1 24,5 0,0 6,5 14,0 15,8 315,1/90 
M 28,9 43,6 35,8 52,9 41,4 86,7 80,7 100,6 202,5 32,2 61,4 50,1 816,9/96 

Chişcăreni 
m 5,4 8,0 7,6 1,8 10,0 11,5 0,0 17,8 25,2 14,4 25,3 24,0 151,0/64 
M 35,3 62,9 45,4 47,0 46,5 96,5 73,0 130,0 149,9 31,9 61,5 41,3 821,2/96 

Coarnele Caprei 
m 10,0 24,0 36,5 27,5 64,1 15,6 76,5 32,7 1,5 5,8 2,7 7,6 284,5/73 
M 13,7 29,2 73,2 43,2 140,4 89,0 225,0 153,1 47,1 32,6 23,5 11,1 825,1/91 

Cotnari 
m 7,8 37,0 8,6 18,9 5,0 82,2 75,0 25,8 7,3 26,3 7,6 11,6 313,1/86 
M 13,6 24,2 14,5 52,5 147,7 78,8 154,6 156,4 27,2 37,5 18,9 8,8 734,7/91 

Tîrgu Frumos 
m 11,9 18,6 19,3 27,1 37,6 36,1 35,1 30,8 9,4 6,1 0,0 19,7 251,7/67 
M 39,8 56,8 44,1 212,6 426,1 94,2 0,0 118,9 45,5 55,3 29,4 19,9 1142,6/70 

Strunga 
m 3,3 12,1 32,3 14,5 28,4 36,7 41,0 36,7 38,1 26,6 35,5 14,8 320,0/64 
M 14,1 29,9 27,2 52,7 71,9 75,0 128,1 88,6 191,5 35,3 59,3 46,2 819,8/96 

Podu Iloaiei 
m 14,5 41,3 9,3 27,3 5,3 85,6 56,5 16,8 6,2 26,5 5,2 12,8 307,3/86 
M 29,6 56,8 23,9 95,8 143,2 72,8 115,1 154,5 23,9 28,9 19,9 32,0 796,3/70 

Iaşi 
m 14,7 21,1 2,4 69,7 49,5 56,8 64,2 11,7 14,2 23,9 13,7 55,5 397,4/90 
M 49,2 63,2 67,9 73,4 57,7 114,1 77,2 194,4 277,6 63,5 105,6 69,5 1213,3/96 

Bîrnova 
m 25,6 64,0 7,6 37,3 4,3 138,9 80,4 21,5 6,1 44,5 7,0 21,7 458,9/86 
M 230,6 43,0 74,8 62,6 18,4 67,2 61,5 222,1 39,8 18,0 107,9 24,5 970,4/66 

Ungheni 
m 9,2 36,8 4,6 25,7 2,1 76,2 52,3 24,3 5,1 21,9 5,8 18,4 282,4/86 
M 8,8 34,8 10,0 40,9 231,0 125,8 126,1 132,5 68,4 62,6 15,6 13,1 869,6/91 

Voineşti 
m 4,4 6,4 34,2 54,5 42,8 5,6 47,3 1,3 34,6 0,0 62,3 2,4 295,8/62 
M 40,9 100,9 83,5 167,4 146,7 103,1 117,0 35,7 28,8 16,0 55,1 25,9 921,0/84 

Mădîrjac 
m 23,0 7,4 21,7 30,6 20,4 99,2 71,8 37,5 9,1 2,8 3,8 35,7 363,0/63 
M 45,6 60,2 30,3 85,7 137,1 97,8 125,5 173,2 22,4 28,7 19,3 44,0 869,8/70 

Mogoşeşti 
m 11,3 46,9 8,6 17,7 2,6 93,2 73,9 20,8 5,7 27,7 5,8 11,1 325,3/86 

 

Sinteza valorilor din tabelul de mai sus din cele 30 puncte de observaţie o regăsim în tab. 
86., ce cumulează la nivelul întregului spaţiu geografic analizat, pe cele două categorii de ani, frec-
venţa producerii maximelor şi minimelor anuale ale cantităţilor lunare de precipitaţii. 

 

Tab. 86. Frecvenţa (%) celor mai mari şi mici cantităţi lunare de precipitaţii de la staţiile şi postu-
rile din Câmpia Moldovei şi împrejurimi luate cumulat în anii cei mai ploioşi şi secetoşi 

Ani ploioşi I F M A M I I A S O N D Nr. locaţii 
Maxime lunare 3,33 - - 3,33 6,67 13,33 33,33 10,00 30,00 - - - 30 
Minime lunare 30,00 3,33 13,33 3,33 3,33 - - 3,33 10,00 16,67 6,67 10,00 30 

Ani secetoşi I F M A M I I A S O N D Nr. locaţii 
Maxime lunare 6,67 - - 3,33 10,00 53,33 23,33 - - - 3,33 - 30 
Minime lunare 13,33 - 3,33 3,33 13,33 - - - 30,00 10,00 20,00 6,67 30 

 

Putem aprecia că: 
� în anii cei mai ploioşi, maximele pluviometrice lunare s-au produc cel mai frecvent în luna iulie 

(33,33%), urmată de luna septembrie (30,0%), iar în iunie – luna cea mai ploioasă din an, doar 
cu o frecvenţă de 13,33%; 

� deci, conform statisticii, cel mai mare pericol de producere a inundaţiilor îl reprezintă lunile iu-
lie şi septembrie, urmate de lunile iulie, august şi mai; 

� minimele lunare din anii cei mai ploioşi s-au înregistrat cel mai frecvent în luna ianuarie 
(30,0%), luna octombrie urmându-i pe poziţia secundă (16,67%); 

� în anii cei mai secetoşi, maximul pluviometric anuală a aparţinut în 53,33% din cazuri lunii iu-
nie, secondată de luna iulie cu 23,33%, luni cu un grad de risc hidrologic catalogat şi anterior ca 
fiind ridicat; 

� minimele lunare au fost în schimb mai frecvente în luna septembrie (30,0%), apoi în luna no-
iembrie (20,0%); 

� în lunile iunie şi iulie, în anii cei mai bogaţi sau săraci în precipitaţii, nu s-au înregistrat în nici 
un caz minimele lunare anuale, după cum nici maximele lunare anuale nu s-au înregistrat în fe-
bruarie, martie, octombrie şi decembrie, fapt ce confirmă regula că şi în cazurile extreme, regi-
mul anual al precipitaţiilor descris anterior se menţine în linii mari, existând desigur şi excepţii; 

� mai trebuie amintit faptul că în ultimul caz (regimul precipitaţilor în anii cei mai ploioşi sau se-
cetoşi) am supus analizei, doar 60 cazuri anuale pentru cele 30 puncte de observaţii, iar în cazul 
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regimului mediu anual, au intrat în analiză 1224 cazuri anuale (pentru cele 34 puncte de obser-
vaţii), medierea acestora dând o mai mare stabilitate şi ordine în manifestarea distribuţiei în de-
curs de un an a elementului studiat. 

Regimul anual al precipitaţiilor, realizat pe baza sumelor lunare ale acestui element, conţine 
unele inexactităţi provenite din durata inegală a lunilor. Prin egalizarea duratei în zile a acestora, cu 
ajutorul coeficientului pluviometric după Angot, erorile cunoscute au fost eliminate. 

Calculele acestui indice pluviometric (tab. 87.), indică faptul că luna cea mai ploioasă din an 
este iunie (cu valori ale indicelui în cauză cuprinse între 1,79 la Bîrnova şi 2,09 la Ungheni), ceea ce 
deja din analiza anterioară a reieşit cu claritate, iar cea mai secetoasă luna ianuarie şi nu februarie. 
În luna cea mai rece din an coeficientul pluviometric Angot, are valoarea minimă anuală. În această 
lună coeficientul Angot înregistrează maximul de frecvenţă şi are valori cuprinse între 0,37 la 
Mileanca şi 0,65 la Rădăuţi-Prut. Faptul că ianuarie este în realitate luna de minim pluviometric 
anual nu este chiar o noutate, pentru că valorile cantitative ale precipitaţiilor medii din cele două 
luni consecutive, nu diferă decât în limitele a 0,1%, ceea ce nu reprezintă decât 0,55mm, ca medie a 
perioadei 1962 – 1997 pe ansamblul subunităţii, diferenţă inversată ca semn în cazul egalizării dura-
tei lunilor în cauză. 

 
Tab. 87. Coeficientul pluviometric lunar Angot în spaţiul Câmpiei Moldovei (1962 – 1997) 

 
Luna 

Staţia/postul      
I F M A M I I A S O N D 

Rădăuţi-Prut 0,65 0,54 0,51 0,96 1,25 1,94 1,82 1,20 1,09 0,51 0,74 0,70 
Darabani 0,50 0,49 0,56 1,03 1,56 1,91 1,76 1,07 1,12 0,61 0,70 0,61 
Mileanca 0,37 0,44 0,52 1,01 1,54 1,97 1,82 1,23 1,14 0,61 0,66 0,60 
Mitoc 0,52 0,57 0,61 0,99 1,36 1,92 1,78 1,17 1,07 0,56 0,69 0,69 
Dumeni 0,38 0,44 0,73 1,07 1,49 1,94 1,82 1,21 0,99 0,56 0,67 0,60 
Pomîrla 0,60 0,58 0,64 1,11 1,37 1,89 1,70 1,04 1,06 0,61 0,70 0,64 
Avrămeni 0,50 0,52 0,58 0,96 1,46 2,00 1,75 1,16 1,03 0,56 0,75 0,66 
Dorohoi 0,48 0,51 0,56 1,14 1,44 1,93 1,75 1,28 0,94 0,57 0,75 0,58 
Ripiceni 0,47 0,54 0,57 0,99 1,50 2,02 1,41 1,19 1,09 0,66 0,77 0,72 
Văculeşti 0,48 0,53 0,56 1,08 1,48 1,88 1,75 1,26 0,99 0,61 0,68 0,61 
Roma 0,49 0,50 0,60 1,02 1,44 1,92 1,74 1,30 0,96 0,66 0,67 0,60 
Dobîrceni 0,54 0,58 0,58 1,00 1,69 1,87 1,68 1,07 1,07 0,56 0,64 0,65 
Gorbăneşti 0,58 0,56 0,63 0,99 1,16 1,93 1,88 1,17 1,01 0,63 0,71 0,66 
Botoşani 0,50 0,50 0,61 1,04 1,47 1,98 1,74 1,25 0,93 0,66 0,67 0,58 
Flămînzi 0,54 0,61 0,68 1,11 1,32 1,94 1,60 1,20 0,98 0,58 0,68 0,68 
Cristeşti 0,51 0,53 0,64 1,13 1,37 1,88 1,75 1,22 0,97 0,64 0,65 0,62 
Todireni 0,50 0,53 0,67 0,97 1,28 2,07 1,70 1,16 1,18 0,53 0,67 0,66 
Nicolae Bălcescu 0,51 0,57 0,78 1,06 1,37 1,92 1,61 1,11 1,02 0,64 0,70 0,63 
Răuseni 0,49 0,58 0,58 1,01 1,37 1,97 1,64 1,19 1,20 0,60 0,68 0,61 
Bivolari 0,62 063 0,62 1,00 1,23 1,87 1,55 1,24 1,28 0,52 0,71 0,69 
Plugari 0,55 0,65 0,68 1,02 1,31 2,04 1,49 1,14 1,08 0,62 0,69 0,64 
Chişcăreni 0,54 0,62 0,58 0,99 1,41 2,02 1,53 1,29 1,09 0,59 0,68 0,59 
Cornele Caprei 0,55 0,65 0,58 0,98 1,31 1,98 1,72 1,33 0,96 0,59 0,66 0,62 
Cotnari 0,46 0,54 0,60 1,11 1,40 1,93 1,77 1,28 1,02 0,57 0,66 0,58 
Victoria 0,52 0,60 0,63 1,06 1,25 1,99 1,69 1,14 1,03 0,61 0,72 0,68 
Strunga 0,45 0,49 0,56 1,15 1,62 1,95 1,51 1,32 1,03 0,60 0,67 0,56 
Tîrgu Frumos 0,51 0,57 0,60 1,16 1,44 1,80 1,59 1,32 1,02 0,58 0,71 0,60 
Podu Iloaiei 0,49 0,52 0,59 1,08 1,33 1,98 1,77 1,22 1,04 0,63 0,70 0,56 
Iaşi 0,58 0,61 0,68 1,04 1,23 1,96 1,62 1,15 1,10 0,61 0,74 0,62 
Bîrnova 0,57 0,67 0,68 1,01 1,26 1,79 1,57 1,20 1,26 0,59 0,72 0,61 
Ungheni 0,60 0,56 0,51 1,04 1,35 2,09 1,60 1,19 1,11 0,59 0,70 0,59 
Voineşti 0,55 0,68 0,65 1,02 1,25 1,97 1,60 1,17 1,11 0,58 0,75 0,60 
Mădîrjac 0,60 0,66 0,70 1,13 1,30 2,07 1,43 1,07 1,03 0,60 0,79 0,66 
Mogoşeşti 0,60 0,58 0,64 1,01 1,19 2,00 1,57 1,27 1,20 0,58 0,68 0,61 
Câmpia Moldovei 0,52 0,55 0,61 1,04 1,37 1,94 1,68 1,19 1,08 0,64 0,69 0,64 

 
În luna ianuarie indicele pluviometric după Angot, este mai mic ca valoare cu 0,03 faţă de 

luna februarie, iar în luna iunie este mai mare cu 0,57 decât în luna mai şi cu 0,26 decât în luna iu-
lie. Tot după valorile medii ale indicelui analizat, luna decembrie este la fel de secetoasă ca şi luna 
octombrie, acelaşi calificativ putându-se acorda şi lunilor martie, respectiv noiembrie. 

Regimul anual al indicelui pluviometric după Angot, este caracterizat de punerea în evidenţă 
a două minime (unul principal în luna ianuarie, altul secundar în luna octombrie) şi două maxime 
(unul principal în luna iunie, altul secundar în luna noiembrie). În semestrul cald al anului (aprilie – 
octombrie), când ploile termo – convective se adaugă celor frontale, coeficienţii pluviometrici au 
valori supraunitare, iar în sezonul rece când convecţia termică se diminuează până la dispariţie, in-
versiunile termice persistă, iar advecţiile de aer continental sunt frecvente, valorile devin subunitare. 
Evoluţia anuală a valorilor coeficientului lunar Angot (tab. 87.) întăresc caracterul continental al re-
gimului anual al cantităţilor de precipitaţii. 
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III. E3. Variaţiile neperiodice ale precipitaţiilor atmosferice  

în Câmpia Moldovei 
 

Sumele medii lunare, anotimpuale, sezoniere şi anuale ale precipitaţiilor, rezultate în urma 
prelucrării unor şiruri lungi de date din observaţiile instrumentale, ne oferă posibilitatea de a face 
aprecieri cu caracter sintetic şi global, însă ascund extraordinara variabilitate a unui element clima-
tic, ce în condiţiile unui climat temperat – continental de tranziţie cu nuanţe de excesivitate, pot 
atinge cote maxime şi minime mult distanţate de valorile medii. 

Foarte rar cantităţile de precipitaţii lunare, anuale etc. concret înregistrate lună de lună, an de 
an, sunt identice sau se apropie foarte mult de cele medii, ele urcând peste, sau coborând sub aces-
tea. Excesul sau deficitul de precipitaţii, se datorează în special caracteristicilor circulaţiei atmosfe-
rice, la care se adaugă o mulţime de variabile printre care o importanţă deosebită o are evoluţia tem-
peraturii în timp şi spaţiu, cadrul natural prin multitudinea combinaţiilor elementelor sale, introdu-
când în evoluţia acestui element, manifestări ce diferă de la un loc la altul, de la un moment la altul. 

 
III. E3.1. Variaţiile neperiodice ale cantităţilor anuale de precipitaţii 

 
De la un an la altul, cantităţile de precipitaţii căzute în spaţiul dealtfel restrâns al Câmpiei 

Moldovei, evoluează între limite deosebit de largi. Variabilitatea cantităţilor anuale de precipitaţii şi 
abaterilor lor faţă de medie este foarte sugestiv redată în fig. 123., 124a. şi 124b. 

Din analiza reprezentărilor grafice pe baza observaţiilor efectuate pe parcursul a 102 ani (cu 
unele mici discontinuităţi), la staţiile Dorohoi, Botoşani, Cotnari, Podu Iloaiei şi Iaşi, se observă o 
sinonimie a evoluţiei sumelor anuale de precipitaţii, în sensul că scăderile sau creşterile valorice ale 
acestora se manifestă în cele mai multe cazuri simultan în regiuni diferite ale câmpiei, aflate la dis-
tanţe semnificative între ele şi în condiţii geografice chiar dacă în ansamblu asemănătoare, la nivel 
de detaliu diferenţiate. 

Acest fapt ne poate conduce la următoarea concluzie: de la un an la altul parametrii calitativi 
şi cantitativi ai cadrului natural suferă modificări, dar de mică amploare, care nu explică relevant 
implicarea factorilor geografici în creşterea sau descreşterea concomitentă a cantităţilor anuale de 
precipitaţii, aşa încât, răspunzătoare de această situaţie nu poate fi decât circulaţia atmosferică, ce 
este capabilă să introducă modificări de amploare în aspectul cantitativ al precipitaţiilor pe întinse 
spaţii. 

Sensul evoluţiei pluviometrice ascendente sau descendente, în raport cu media multianuală 
considerată normală, pe spaţii mai vaste, este impus de dinamica maselor de aer, dar diferenţierile în 
valori absolute, de pe staţii apropiate, nu mai sunt explicate decât prin prisma influenţei factorilor 
geografici locali (altitudinea, expoziţia, fragmentarea şi orientarea reliefului, caracteristicile suprafe-
ţei active – luciu de apă, teren umed, pajişte, fâneaţă, teren arabil, pădure, aşezare umană etc.) ce pot 
amplifica sau diminua procesele advective şi termo – convective. 

Tendinţele de evoluţie pe termen lung – 1986-1997 (fig. 123.) ale precipitaţiilor atmosferice, 
ne arată că acestea sunt într-un uşor declin în jumătatea nord – nord-estică a Câmpie Moldovei şi 
într-o creştere mai evidentă în jumătatea sud – sud-estică a subunităţii. În valori absolute scăderea 
cantităţilor de precipitaţii din partea central - vestică a compartimentului nordic al subunităţii anali-
zate nu depăşesc în perioada în cauză 100mm, iar creşterea din partea sud-estică a compartimentului 
sudic este asemănătoare ca valoare pentru staţia Iaşi, depăşind puţin pragul de 100mm la Podu 
Iloaiei. Dispersiile sumelor anuale de precipitaţii în raport cu mediile sunt cele mai mari la Podu 
Iloaiei, iar cele mai reduse la Botoşani. Şi tendinţele de evoluţie ale abaterilor cantităţilor anuale de 
precipitaţii faţă de media multianuală (fig. 124a. şi 124b.) indică o glisare a abaterilor către registrul 
valorilor de precipitaţii situate sub medie pentru staţiile Dorohoi şi Botoşani şi deasupra mediei pen-



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 208 

tru staţiile Podu Iloaiei şi Iaşi. Acest aspect este încă un argument în plus în favoarea celor spuse 
mai sus şi anume că, precipitaţiile anuale se află pe un trend descendent în partea central – vestică a 
Câmpiei Jijiei Superioare şi a Başeului şi pe un trend ascendent în partea sud – sud-estică a Câmpiei 
Jijiei Inferioare şi a Bahluiului. 

Iaşi: y  = 0,9549x + 487,59

R2 = 0,0503

Botoşani: y  = -0,5652x + 592,05

R2 = 0,0161

Dorohoi: y  = -0,7196x + 583,7

R2 = 0,0338

Podu Iloaiei: y  = 1,2096x + 435,42

R2 = 0,0936
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Dorohoi Botoşani Cotnari
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Tendinţă Botoşani Tendinţă Dorohoi Tendinţă Podu Iloaiei

Fig. 123. Variaţia de la un an la altul a cantităţilor anuale de precipitaţii în perioada 1896 – 1997 
 

Datele de care dispunem în legătură cu cantităţile anuale de precipitaţii din perioada 1896 – 
1997, ne permit să facem o analiză amplă a acestora.. 

 

 
Fig. 124a. Abaterile cantităţilor anuale de precipitaţii faţă de media multianuală la Dorohoi (548,7mm∗) şi 

Botoşani (562,1mm*) în perioada 1896 – 1997) 
Din înşiruirea valorică şi grafică a sumelor anuale de precipitaţii putem aprecia că la aproape 

toate staţiile meteorologice majoritatea anilor au fost deficitari pluviometric, având valori ale sume-
lor de precipitaţii ce se situează sub medie (la Dorohoi 49 ani din 85, Botoşani 54 din 96, Cotnari 57 
ani din 99, Podu Iloaiei 52 ani din 96 au beneficiat de cantităţi de precipitaţii mai mici decât media), 
cu o singură excepţie nu întru totul relevantă de la Iaşi, unde doar 49 ani din 99 întrunesc calificati-
vul amintit 

                                                 
∗ aceste valori sunt medii ale precipitaţiilor de la staţiile în cauză, din perioada 1986 - 1997 
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Fig. 124b. Abaterile cantităţilor anuale de precipitaţii faţă de media multianuală la Cotnari 

(522,3mm), Podu Iloaiei (499,3mm*) şi Iaşi (536,mm*) în perioada 1896 – 1997∗ 
 

Cauza absenţei precipitaţiilor atmosferice sau a cantităţilor lor foarte reduse, rezidă în pre-
dominarea timpului anticiclonic, cu frecvenţe mari ale unor formaţiuni barice anticiclonice staţiona-
re ce se formează deasupra Europei Centrale, de Nord – Est sau de Sud – Est şi care se pot uni cu 
dorsala anticiclonică din nordul Oceanului Atlantic (C. Donciu, 1928). Instalarea tipului de timp an-
ticiclonic conduce la un cer senin, stări de calm atmosferic, cu insolaţie şi temperaturi ridicate mai 
ales în sezonul cald al anului, lipsit sau foarte sărac în precipitaţii în aceşti ani (C. Stoica, 1960). 
Frecvenţa anticiclonilor accentuează fenomenele de uscăciune şi secetă, pe fondul creşterii 
evapotranspiraţiei şi a uscării solului. În fig. 191. a1. ÷ fig. 191.g. ÷ Cap. IV. B4 – ,,Fenomenele de 
uscăciune şi secetă”, preluate din studiul ,,Ani ploioşi şi secetoşi în Republica Populară Română” a 
lui N. Topor, sunt redate situaţiile barice ce favorizează producerea intervalelor de timp uscate şi se-
cetoase cu diferite lungimi, atât la nivelul României, cât şi al Câmpiei Moldovei). 

Anii excedentari pluviometric, sunt mai puţin numeroşi: 42,4% la Dorohoi, 43,8% la Boto-
şani, 42,4% la Cotnari, 44,8% la Podu Iloaiei şi numai la Iaşi aceştia deţin 50,5% din numărul anilor 
în care au existat observaţii în perioada 1896 – 1997. Cantităţile anuale de precipitaţii mai mari de-
cât media, se produc atunci când activitatea ciclonilor oceanici care se dezvoltă la periferia antici-
clonului Azoric şi cea a ciclonilor mediteraneeni cu evoluţie normală sau cu caracter retrograd este 
foarte intensă.  

Astfel, în condiţiile unor activităţi ciclonice persistente şi a unor procese termo – convective 
active, cantităţile de precipitaţii sunt bogate, determinând o umiditate mare care poate creşte până la 
exces pluviometric şi hidrologic. 

În fig. 124c. ÷ 124h. sunt redate 6 din situaţiile barice tipice care determină ca precipitaţiile 
din ţara noastră şi implicit din Câmpia Moldovei să fie foarte bogate. Toate aceste situaţii sunt ca-

                                                 
∗ aceste valori sunt medii ale precipitaţiilor de la staţiile în cauză, din perioada 1986 - 1997 
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racterizate de advecţia, geneza,prezenţa sau persistenţa formaţiunilor barice depresionare deasupra 
teritoriilor româneşti sau în vecinătatea lor. 

  
Fig. 124c. Situaţie barică caracterizată de advecţia ciclo-

nilor mediteraneeni spre nord-est şi care favorizează 
producerea intervalelor ploioase cu diferite lungimi – du-

pă N. Topor - 1963 

Fig. 124d. Situaţie barică caracterizată de advecţia ciclo-
nilor atlantici spre sud-est şi care favorizează producerea 
intervalelor ploioase cu diferite lungimi – după N. Topor 

- 1963 

  
Fig. 124e. Situaţie barică caracterizată de advecţia ciclo-
nilor nord – atlantici şi polari spre sud -- sud-est şi care 
favorizează producerea intervalelor ploioase cu diferite 

lungimi – după N. Topor - 1963 

Fig. 124f. Situaţie barică caracterizată prin unirea ciclo-
nilor mediteraneeni cu a celor ce acoperă nordul Euro-
pei, cu formarea ciclonilor dubli şi care favorizează pro-

ducerea intervalelor ploioase cu  
diferite lungimi – după N. Topor - 1963 

  
Fig. 124g. Situaţie barică caracterizată prin prezenţa ma-
relui ciclon vest - european şi care favorizează produce-
rea intervalelor ploioase cu diferite lungimi – după N. 

Topor - 1963 

Fig. 124h. Situaţie barică caracterizată de advecţia depre-
siunii arabe spre nord-vest şi care favorizează producerea 
intervalelor ploioase cu diferite lungimi – după N. Topor 

- 1963 
Grupând anii consecutivi deficitari sau excedentari pluviometric în perioade de 2, 3, 4, 5 sau 

mai mult de 5 ani, am obţinut datele din tab. 88. 
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Tab. 88. Perioade deficitare şi excedentare pluviometric cu durate diferite (în ani consecutivi) în 
Câmpia Moldovei (1896 – 1997) 

Perioade deficitare în ani consecutivi Perioade excedentare în ani consecutivi Staţia 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani  >5 ani 2 ani 3ani 4 ani 5 ani > 5 ani 
Nr. de 
ani 

Dorohoi 

1931-1932 
1934-1935 
1938-1939 
1942-1943 
1967-1968 
1982-1983 
1986-1987 
1989-1990 
1994-1995 

1898-1900 1904-1907 1950-1954 1956-1964 
(9 ani) 

1936-1937 
1940-1941 
1948-1949 
1965-1966 
1980-1981 
1984-1985 

- 1969-1972 - 1908-1914 
(7 ani) 

85 

Botoşani 

1902-1903 
1922-1923 
1967-1968 
1982-1983 
1989-1990 

1898-1900 
1956-1958 
1963-1965 
1985-1987 

1926-1929 
1943-1946 

1935-1939 1948-1954 
(7 ani) 

1961-1962 1932-1934 
1940-1942 

1969-1972 
1978-1981 

- 1908-1914 
(7 ani) 

96 

Cotnari 

1927-1928 
1938-1939 
1982-1983 
1989-1990 

1898-1900 
1934-1936 
1966-1988 
1985-1987 

1921-1924 
 

1942-1946 
1950-1954 

1957-1964 
(8 ani) 

1901-1902 
1919-1920 
1925-1926 
1929-1930 
1932-1933 
1940-1941 
1955-1956 
1995-1996 

1912-1914 1969-1972 
1978-1981 

- - 99 
 

Podu Iloaiei 

1934-1935 
1938-1939 

1898-1900 
1920-1921 
1963-1965 

- 1942-1946 1902-1909 
(8 ani) 

1924-1931 
(8 ani) 

1950-1958 
(9 ani) 

1932-1933 
1936-1937 
1940-1942 
1961-1962 

1983-1985 
1987-1989 
1995-1997 

- 1910-1914 
1968-1972 

1974-1981 
(8 ani) 

96 
 
 

Iaşi 

1898-1899 
1906-1907 
1916-1917 
1920-1921 
1924-1925 
1928-1929 
1956-1957 
1982-1983 
1986-1987 

1902-1904 
1943-1945 

- 1950-1954 1934-1939 
(6 ani) 

1900-1901 
1922-1933 
1926-1927 
1932-1933 
1980-1981 
1984-1985 
1988-1989 

1940-1942 
1960-1962 
1974-1976 
1995-1997 

 

1946-1949 1908-1912 
1968-1972 

- 99 

 
Observăm că, cel mai adesea anii se asociază în grupe de câte 2 ani deficitari (29 de astfel de 

grupe la cele cinci staţii – câte 5,8 pentru fiecare staţie, în medie însumând 11,6 ani) sau excedentari 
(26 de asocieri la cele 5 staţii analizate; câte 5,2 pentru fiecare staţie în medie – adică 10,4 ani din 
cei 95 luaţi ca analiză în medie pentru Câmpia Moldovei). 

Pe măsură ce la grupările de ani deficitari sau excedentari mai adăugăm câte o unitate, nu-
mărul acestora se diminuează, însă orice asociaţie de astfel de ani nou identificată, indică o accentu-
are a excesivităţii climatului din Câmpia Moldovei, excesivitate marcată prin deficit sau exces de 
umiditate prelungit mai mulţi ani la rând. 

Se ajunge astfel ca la grupa ce asociază câte 3 ani să obţinem pe ansamblu 14 perioade defi-
citare (2,8 pentru fiecare staţie în medie, adică 8,4 ani) şi 10 excedentare (2 pentru fiecare staţie în 
medie, adică 6 ani), cea de câte 4 ani numărând 4 perioade deficitare (0,8 de staţie – 3,2 ani în me-
die), 6 excedentare (1,2 de staţie – 4,8 ani în medie). În cazul asocierii a câte 5 ani deficitari conse-
cutivi depistăm 6 cazuri (1,2 pentru fiecare staţie – 6 ani în medie), alta fiind situaţia anilor exce-
dentari (4 cazuri – dar numai la două staţii – 0,8 pe staţie; 4 ani în medie pe ansamblu). 

Interesant este faptul că la toate staţiile meteorologice avem de a face cu perioade deficitare 
foarte lungi atingând un număr de 9 ani consecutivi cu cantităţi de precipitaţii sub medie (1956 – 
1964 la Dorohoi; 1950 – 1958 la Podu Iloaiei), cele mai multe perioade deficitare (3 – durata medie 
8,3 ani) înregistrându-se la Podu Iloaiei. Cele mai lungi perioade deficitare pluviometric, durează în 
medie 8 ani în Câmpia Moldovei. 

Perioadele excedentare pluviometric cu durate mai mari, sunt mai rare pentru jumătatea nor-
dică a câmpiei, fiind semnalat câte un caz în parte pentru Dorohoi şi Botoşani (1908 – 1914; 7 ani), 
în timp ce pentru jumătatea sudică la Cotnari şi Iaşi nu avem astfel de cazuri, dar la Podu Iloaiei fi-
gurează ca fiind cu exces de umiditate perioada 1974 – 1981 (8 ani). 

Sintetic, deficitul sau excedentul anual de precipitaţii, atunci când se regăseşte în grupuri de 
2 sau mai mulţi ani consecutivi este redat în tab. 89. 
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Tab. 89. Frecvenţa perioadelor deficitare (-) şi excedentare(+) pluviometric cu durate diferite 

(în ani consecutivi) în Câmpia Moldovei (1896 – 1997) 
 

Perioada ce grupează ….ani Total perioade 
Staţia 

2 3 4 5 > 5 excedentare deficitare 
Total ani 

+ 6 - 1 - 1 8 
Dorohoi 

- 9 1 1 1 1 13 
85 

+ 1 2 2 - 1 6 
Botoşani 

- 5 4 2 1 1 13 
96 

+ 8 1 2 - - 11 Cotnari 
- 4 4 1 2 1 12 

99 

+ 4 3 - 2 1 10 
Podu Iloaiei 

- 2 3 - 1 3 9 
96 

+ 7 4 1 2 - 14 
Iaşi 

- 9 2 - 1 1 13 
99 

 
Utilizând criteriul Hellmann, putem, cu o mult mai mare exactitate să încadrăm din punct de 

vedere pluviometric anii din perioada 1896 – 1997 de la cele cinci staţii, de la care avem perioade 
mai lungi de observaţii. Fără a mai face o departajare simplistă în deficitari (sumele anuale ale pre-
cipitaţiilor situate sub medie) şi excedentari pluviometric (sumele anuale ale precipitaţiilor situate 
deasupra mediei), categoria celor normali fiind dintr-un viciu de analiză exclusă (deoarece în valori 
absolute foarte rar se întâmplă ca într-un an să se înregistreze acelaşi cantitate de precipitaţii în mm 
ca şi în cazul mediei), pe baza abaterilor procentuale faţă de normală, anii au fost catalogaţi în 9 ca-
tegorii, de la excesivi de ploioşi, la excesiv de secetoşi (tab. 90.). 

 
Tab. 90. Tipul de timp excedentar sau deficitar pluviometric conform criteriului Hellmann aplicat 

la cantităţile anuale de precipitaţii (1896 – 1997) 
 

Tipul de timp Abaterea % Dorohoi Botoşani Cotnari Podu Iloaiei Iaşi 
Excesiv de ploios >20,0 12,79 19,58 21,21 18,75 21,21 
Foarte ploios 15,1 ÷ 20,0 4,65 6,18 5,06 7,30 2,02 
Ploios 10,1 ÷ 15,0 9,32 3,09 3,03 4,16 4,04 
Puţin ploios 5,1 ÷ 10,0 6,97 10,32 6,06 6,25 11,11 
Normal -5,0 ÷ 5,0 15,11 9,27 14,14 17,70 19,19 
Puţin secetos -10,0 ÷ -5,1 16,27 12,40 11,11 8,33 6,06 
Secetos -15,0 ÷ -10,1 6,97 8,24 13,13 7,30 7,07 
Foarte secetos -20,0 ÷ -15,1 8,16 8,24 6,06 6,25 5,06 
Excesiv de secetos <-20,0 19,76 22,68 20,20 23,96 24,24 

Ani excedentari pluviometric > 5,1 33,73 39,17 35,36 36,46 38,38 
Ani  normali -5,0 ÷ 5,0 15,11 9,27 14,14 17,70 19,19 

Ani deficitari pluviometric < -5,1 51,16 51,56 50,50 45,84 42,42 

 
Anii normali (-5,0 ÷ 5,0 % abatere de la medie), au fost cei mai puţin numeroşi, deţinând în-

tre 9,27% la Botoşani şi 19,19% la Iaşi. 
Cu valori procentuale mai ridicate s-au înscris anii excedentari pluviometric: între 33,73% la 

Dorohoi şi 39,17% la Botoşani. 
Anii deficitari pluviometric au fost cei mai numeroşi, încadrându-se între 42,42% la Iaşi şi 

51,56% la Botoşani. 
La toate staţiile anii secetoşi au fost mai frecvenţi decât cei umezi, această scurtă analiză tră-

gând un semnal de alarmă asupra necesităţii bunei gospodăriri a resurselor de apă de pe teritoriul 
Câmpiei Moldovei şi a menţinerii calităţii naturale a acestora, evitând poluarea şi în al doilea rând a 
utilizării irigaţiilor, pentru a scoate din sfera hazardului agricultura acestei zone, dominată mult prea 
accentuat de capriciile climei. 

Un alt fapt demn de a fi semnalat, este frecvenţa mare a anilor excesivi de secetoşi (19,76% 
la Dorohoi şi 24,24% la Iaşi), ani în care producţia agricolă se diminuează foarte mult, şeptelul este 
decimat, preţul produselor agricole de bază creşte exagerat, iar pe fondul unei pauperizări generale a 
populaţiei, asistăm la adevărate crize alimentare mascate de factorii politici, dar resimţite acut de 
populaţia de rând, ale cărei venituri provin în principal din agricultură. 
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Şi anii excesivi de ploioşi sunt numeroşi, procentual aceştia încadrându-se între 12,79% la 
Dorohoi şi 21,21% la Cotnari şi Iaşi. În astfel de ani, râurile inundă şesurile acoperite cu culturi 
agricole, pajişti şi fâneţe din lungul lor, chiar şi multe aşezări umane, apa din iazuri şi heleştee de-
versează peste stăvilare şi baraje, torenţialitatea afectează zeci de mii de hectare de teren agricol de 
pe versanţi şi de la poala lor, iar alunecările de teren, în condiţiile unui substrat predominant  
argilo – marnos, provoacă distrugeri de căi de comunicaţii sau aşezări amplasate în zona de versant. 

Frecvenţa mare a anilor excesiv de secetoşi, puţin mai mică a acelora excesivi de ploioşi, in-
dică excesele pluvio – hidrice ce afectează Câmpia Moldovei, indicând gradul ridicat de 
continentalism al climatului. 

Pentru argumentarea celor afirmate anterior, am extras ordonat în succesiune cronologică, nu 
valorică, anii în care s-au înregistrat cele mai nesemnificative (tab. 91.), respectiv semnificative 
(tab. 92.) cantităţi de precipitaţii din perioada 1896 – 1997. 

 
Tab. 91. Ani singulari deficitari pluviometric cu abateri negative (anii şi abaterea) >100mm 

 
1905 1907 1915 1934 1938 1942 1943 1946 1952 1957 1958 1959 1963 1967 1977 1982 1986 1989 1990 1992 1994      Dorohoi -139,0 -116,4 -101,1 -131,1 -108,0 -123,1 -108,9 -143,9 -174,6 -110,9 -103,0 -115,5 -101,6 -103,6 -121,1 -201,8 -239,1 -143,0 -170,6 -125,7 -121,0      
1896 1899 1902 1903 1907 1915 1921 1923 1927 1936 1945 1946 1950 1951 1952 1954 1957 1963 1964 1967 1983 1986 1990 1992 1994  Botoşani -186,2 -179,5 -160,3 -125,4 -152,9 -101,9 -218,0 -102,7 -124,2 -128,4 -100,0 -227,5 -114,5 -123,1 -176,0 -133,5 -120,4 -187,7 -100,9 -174,3 -141,6 -238,3 -134,5 -160,7 -100,8  
1896 1898 1899 1909 1932 1935 1942 1943 1944 1946 1952 1953 1963 1966 1967 1982 1983 1986 1990 1994       Cotnari -151,2 -141,3 -133,6 -122,2 -161,6 -169,8 -106,4 -300,5 -124,0 -149,4 -136,2 -106,0 -163,3 -107,5 -207,1 -161,2 -118,1 -209,2 -115,8 -128,9       
1896 1898 1899 1903 1904 1906 1909 1920 1921 1924 1928 1929 1938 1943 1952 1956 1957 1963 1967 1973 1986 1992 1994    Podu Il. -153,5 -180,6 -140,6 -150,3 -107,5 -123,4 -162,3 -112,7 -125,2 -259,7 -131,5 -131,3 -102,6 -136,5 -104,0 -103,6 -121,4 -127,1 -113,0 -145,0 -192,0 -109,2 -126,4    
1896 1898 1899 1902 1903 1917 1920 1921 1924 1925 1929 1934 1935 1939 1944 1945 1950 1953 1954 1956 1959 1967 1973 1981 1990 1994 Iaşi 
-251,1 -134,7 -121,0 -123,5 -134,6 -122,8 -154,6 -102,0 -122,8 -126,1 -141,0 -191,1 -189,8 -183,8 -242,9 -111,2 -137,8 -180,8 -147,9 -119,2 -166,9 -100,2 -134,4 -138,9 -139,5 -127,5 

 
Tab. 92. Ani singulari excedentari pluviometric cu abateri pozitive(anii şi abaterea) >100mm 

 
Dorohoi 1897 

153,4 
1911 
150,6 

1912 
351,9 

1913 
132,7 

1914 

449,4 

1933 
303,2 

1941 
172,5 

1947 
146,0 

1955 
175,3 

1969 
217,8 

1974 
181,2 

            

Botoşani 1897 
275,8 

1901 
273,7 

1904 
102,0 

1908 
161,2 

1910 
110,4 

1911 
229,5 

1912 

401,9 

1913 
183,9 

1914 
232,5 

1932 
279,2 

1933 
199,7 

1940 
107,8 

1941 
329,4 

1947 
146,0 

1955 
177,1 

1969 
225,2 

1971 
110,2 

1972 
119,0 

1974 
108,9 

1978 
108,1 

1988 
139,6 

1991 
136,8 

1993 
115,7 

Cotnari 1897 
117,4 

1901 
187,5 

1912 
209,9 

1913 
152,5 

1919 
222,6 

1920 
206,5 

1932 
169,1 

1933 
269,7 

1940 
315,8 

1941 
209,8 

1947 
183,8 

1955 
250,4 

1969 
127,3 

1972 
133,2 

1974 
148,8 

1976 
107,8 

1978 
110,0 

1980 
130,0 

1984 
122,1 

1991 
302,8 

1996 
146,7 

  

Podu Il. 1911 
120,6 

1912 
199,5 

1914 
145,3 

1932 
161,1 

1933 
382,4 

1941 
112,8 

1947 
178,5 

1949 
134,4 

1970 
192,0 

1972 
159,3 

1974 
153,0 

1975 
179,0 

1980 
199,5 

1981 
161,7 

1984 
190,0 

1988 
1050 

1991 
244,0 

1996 
320,5 

     

Iaşi 1901 

292,3 

1911 
111,5 

1912 
132,4 

1932 
192,2 

1933 
284,9 

1940 
217,1 

1941 
132,0 

1966 
137,4 

1969 
181,1 

1970 
259,4 

1971 
180,9 

1972 
141,4 

1974 
146,2 

1978 
144,2 

1980 
244,4 

1981 
176,0 

1984 
145,2 

1985 
168,4 

1991 
223,9 

1995 
158,7 

1996 
245,8 

  

 
Numeric, anii în care cantităţile bogate în precipitaţii (> 100mm decât media) îi certifică 

drept excedentari, sunt mai puţin numeroşi decât cei deficitari (< 100mm faţă de medie). 
Din tabelele anterioare, observăm că cel mai mic număr de ani cu abateri negative mari, este 

înregistrat la Cotnari (20 cazuri din 99), iar cel mai mare la Iaşi (26 cazuri din 99), iar în cazul anilor 
cu abateri negative semnificative, cel mai mic număr îl deţine staţia Dorohoi (11 cazuri din 85), cel 
mai mare staţia Botoşani (23 cazuri din 96). 

Cele mai mari abateri negative de la medie s-au înregistrat la Dorohoi şi Botoşani în 1986  
(- 239,1mm, respectiv - 238,3mm, cea mai redusă valoare a abaterilor maxime negative), la Cotnari 
în 1943 (- 300,5mm – cea mai mare ca valoare din Câmpia Moldovei), Podu Iloaiei în 1924             
(- 259,7mm) iar la Iaşi în 1896 (- 251,1mm). 

În cazul celor mai mari abateri pozitive valorile acestora au fost sensibil mai mari decât al 
celor negative, ajungând la 449,4mm la Dorohoi în 1914 – cea mai mare valoare a abaterilor poziti-
ve, 401,9mm la Botoşani în 1912, 315,8mm la Cotnari în 1940, 382,4mm la Podu Iloaiei în 1933 şi 
292,3mm la Iaşi în 1901 – cea mai redusă valoare a abaterilor maxime pozitive. 

În ceea ce priveşte ecartul de variaţie al cantităţilor anuale de precipitaţii, putem afirma că 
acesta a avut valori destul de mari fiind cuprins între 688,5mm la Dorohoi şi 543,4mm la Iaşi. 

Datele din tab. 93. sintetizează tot spectrul dispersiei valorice a sumelor anuale de precipita-
ţii între limita maximă şi cea minimă atinsă de acestea. 
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Tab. 93. Cele mai mari abateri negative şi pozitive ale cantităţilor anuale de precipitaţii 
 

Staţia Cantitatea în mm Anul Abaterea în mm Diferenţa maximă Media multianuală Perioadele de observaţii 

+ 998,1 1914 +449,4 
Dorohoi 

- 309,6 1986 -239,1 
688,5 548,7 1896-1915; 1931-1943;1946-1997 

+ 964,0 1912 +401,9 
Botoşani 

- 323,8 1986 -238,3 
640,2 562,1 1896-1915; 1921-1943;1945-1997 

+ 838,1 1940 +315,8 
Cotnari 

- 221,8 1943 -300,5 
616,3 522,3 1896-1915; 1919-1997 

+ 881,7 1933 +382,4 
Podu Iloaiei 

- 239,6 1924 -259,7 
642,1 499,3 1996-1915;1920-1943;1946-1997 

+ 829,2 1901 +292,3 
Iaşi 

- 285,8 1896 -251,1 
543,4 536,9 1896-1914;1916-1917;1920-1943; 1945-1997 

 

Anii cei mai ploioşi şi secetoşi din Câmpia Moldovei. Observaţiile din perioada  
1896 – 1955, de la câteva posturi pluviometrice din Câmpia Moldovei, chiar dacă sunt disparate, 
spaţial şi temporal, necuprinzând toţii anii acestei perioade (datele din locaţiile în cauză prezentând  
un grad de incomparabilitate între ele şi un anumit grad de subiectivism introdus de erorile umane şi 
instrumentale lesne de explicat în contextul perioadei la care ne referim), au o valoare ştiinţifică in-
contestabilă, constituind repere pentru un timp din care informaţia ştiinţifică nu este totuşi prea bo-
gată. Cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii din această perioadă se înscriu între 691,5mm în-
registraţi în 1933 la Ungureni şi 1135,6mm la Hîrlău măsuraţi în 1912. 

În intervalul 1896 – s-au remarcat ca ani foarte ploioşi 1912, 1933 şi 1941. În fig. 124i. ÷ 
124k. sunt redate configuraţiile câmpurilor barice din trei zile (3, 7 şi 16) din luna septembrie 1912. 
În cadrul configuraţiilor barice în cauză observăm faptul că deasupra României şi a Câmpiei Mol-
dovei dominante sunt formaţiunile barice depresionare venite din vestul sau nord – vestul Europei şi 
care au generat situaţii de timp caracterizate prin precipitaţii bogate. De regulă luna septembrie este 
una deficitară în precipitaţii. Însă, observăm că în anii foarte ploioşi (cum a fost şi 1912), chiar şi în 
lunile care de regulă sunt secetoase, pot să cadă precipitaţii foarte bogate. Aceasta este de fapt o tră-
sătură de bază a pluviometriei ariilor cu climat continental de factură excesivă. 

 

 
Fig. 124i. Configuraţia câmpului baric deasupra 
Europei pe data de 3 septembrie 1912 (după 
Buletinele Meteorologice zilnice ale I.M.C., 
preluate şi prelucrate de N. Topor – 1963) 

Fig. 124j. Configuraţia câmpului baric deasu-
pra Europei pe data de 7 septembrie 1912 (du-
pă Buletinele Meteorologice zilnice ale I.M.C., 

preluate şi prelucrate N. Topor – 1963) 
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Cea mai mică cantitate 

anuală de precipitaţii s-a înregis-
trat la Truşeşti în 1924 
(262,4mm), dintre minimele 
anuale ale acestei perioade cea 
mai mare valoare a avut-o cea de 
la Cristeşti din anul 1899 (tab. 
94.). Ca ani secetoşi ai acestei pe-
rioade, remarcăm: 1896, 1899, 
1924, 1946, ani de dominare a re-
gimurilor barice anticiclonice. 

 
 
 

 

 
 

 
Tab. 94. Cantităţi de precipitaţii din anii cei mai ploioşi şi secetoşi până în 1955 

Staţia Cea mai mare cantitate anua-
lă /anul 

Cea mai mică cantitate 
anuală /anul Perioadele de observaţii 

Herţa 795,5/1912 327,1/1896 1896-1915; 1921-1940;1943 

Pomîrla 830,0/1932 325,4/1915 1896-1910 ;1915; 1921-1928; 1930-1932; 1934; 1939; 1943; 1950 

Ungureni 691,5/1933 307,7/1950 1931-1942; 1950-1955 

Truşeşti 888,9/1933 262,4/1924 1896-1915; 1921-1941; 1943; 1946; 1949-1955 

Suliţa 874,6/1955 335,7/1899 1896-1915; 1921-1943; 1949-1955 

Cristeşti 993,3/1941 389,4/1899 1896-1909; 1911-1912; 1914-1915; 1941-1943; 1951-1952 

Todireni 709,5/1933 343,1/1931 1930-1934; 1936-1943; 1953-1955 

Frumuşica 1014,0/1912 300,5/1909 1896-1915; 1922-1940 

Şipotele 677,4/1929 307,9/1946 1896-1906;1908-1914; 1921-1940; 1946-1949; 1951-1954 

Hârlău 1135,6/1912 318,5/1953 1907-1915; 1950-1955 

 

Extinzând observaţiile şi completându-le numai cu datele din observaţiile de la staţiile mete-
orologice din Câmpia Moldovei (tab. 95.), cu toată discontinuitatea acestora, putem afirma că în 
anul 1914, la Dorohoi, a căzut cea mai mare cantitate de precipitaţii înregistrată la o staţie meteoro-
logică şi anume 998,1mm (181,9% faţă de medie), iar în anul 1943 la Cotnari, cantitatea cea mai 
mică de precipitaţii din spaţiul analizat (221,8mm – 42,5% faţă de medie). 

 

Tab. 95. Anii cei mai ploioşi şi secetoşi la staţiile din Câmpia Moldovei din anii de observaţii 
Staţia 

Cea mai mare can-
titate anuală /anul 

Abaterea în % fa-
ţă de normală 

Media multianuală 
Cea mai mică can-
titate anuală /anul 

Abaterea în % fa-
ţă de normală 

Perioada de obser-
vaţii 

Darabani 788,0/1970 143,2 550,1 306,2/1953 55,7 1962-1997 

Dorohoi 998,1/1914 181,9 548,7 309,6/1986 56,4 
1896-1915; 
1931-1943; 
1946-1997 

Avrămeni 793,6/1996 144,8 548,0 330,7/1967 60,3 1962-1997 

Botoşani 964,0/1912 171,5 562,1 323,8/1986 57,6 
1896-1915; 
1921-1943; 
1945-1997 

Răuseni 810,4/1996 145,8 520,3 342,2/1951 64,8 
1930-1943; 
1946-1952; 
1960-1997 

Cotnari 838,1/1940 160,5 522,3 221,8/1943 42,5 
1896-1915; 
1919-1997 

Podu Iloaiei 881,7/1933 174,2 499,3 239,6/1924 48,0 
1896-1915; 
1920-1943; 
1946-1997 

Iaşi 829,2/1901 154,8 536,9 285,8/1896 53,2 

1896-1914; 
1916-1917; 
1920-1943; 
1945-1997 

* Datele până în 1955 – după Clima R.S. România, 1966  

 
Fig. 124 k Configuraţia câmpului baric deasupra Europei pe 
data de 16 septembrie 1912 (după Buletinele Meteorologice 
zilnice ale I.M.C., preluate şi prelucrate N. Topor – 1963) 
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În anii cei mai ploioşi abaterea procentuală faţă de medie s-a încadrat între 143,2% la Dara-
bani (1970) şi 181,9% la Dorohoi (1914), iar în cei mai secetoşi între 64,8% la Răuseni (1951) şi 
42,5% la Cotnari (1943). 

Lărgind sfera de observaţii şi asupra câtorva posturi pluviometrice (21 la număr) pentru pe-
rioada 1962 -–1997 vom observa că în anii cei mai ploioşi cantităţile de precipitaţii au oscilat între 
710,9mm la Mitoc în 1970 (136,9% faţă de medie) şi 1213,3mm la Bîrnova în 1996 (153,5% faţă de 
medie) în zona marginală sudică. În aceşti ani, cea mai mare abatere faţă de medie în sens pozitiv s-
a înregistrat la Ripiceni în 1971 (871,4mm -–192,5% în raport cu media). 

În anii deficitari s-au măsurat cantităţi de precipitaţii cuprinse între 222,7mm în 1994 la 
Ripiceni (49,2% din media multianuală) şi 458,3mm în 1986 la Bîrnova (58,1% din media multi-
anuală). La Ungheni s-a înregistrat cea mai reprezentativă abatere de semn negativ faţă de media de 
la postul pluviometric respectiv şi anume de 48,3%, reprezentând 282,4mm (tab. 96.). 

 
Tab. 96. Anii cei mai ploioşi şi mai secetoşi la posturile pluviometrice 

 din Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 

Postul 
Cea mai mare cantitate 

anuală / anul 
Abaterea în % faţă 

de medie 
Media multi-

anuală 
Cea mai mică cantitate 

anuală / anul 
Abaterea în % faţă de 

medie 
Rădăuţi-Prut 793,0 (1996) 148,3 534,6 260,5 (1967) 48,7 
Mileanca 774,0 (1996) 160,7 481,6 252,6 (1973) 52,5 
Mitoc 710,9 (1970) 136,9 519,2 331,2 (1982) 61,0 
George Enescu 737,8 (1969) 145,9 505,7 292,8 (1986) 57,9 
Pomîrla 927,9 (1974) 151,6 612,2 386,6 (1964) 63,1 
Văculeşti 744,8 (1969) 148,0 502,8 297,2 (1982) 59,1 
Ripiceni 871,4 (1971) 192,5 452,7 222,7 (1994) 49,2 
Roma 740,0 (1969) 134,6 549,9 304,1 (1963) 55,3 
Gorbăneşti 751,3 (1969) 139,7 537,8 315,4 (1990) 58,6 
Cristeşti 794,6 (1991) 135,2 587,6 327,3 (1986) 55,7 
Todireni 808,6 (1974) 157,6 513,0 300,8 (1982) 58,6 
Nicolae Bălcescu 739,9 (1964) 126,8 583,6 346,5 (1986) 59,4 
Plugari 827,3 (1962) 151,5 545,9 315,1 (1990) 57,7 
Chişcăreni 816,9 (1996) 161,9 504,6 151,0 (1964)* 29,9 
Coarnele Caprei 821,2 (1996) 162,8 504,5 284,5 (1973) 56,4 
Strunga 1142,6 (1970) 191,0 598,2 320,0 (1964) 53,5 
Tîrgu Frumos 734,7 (1991) 150,2 489,2 251,7 (1967) 51,5 
Bîrnova 1213,3 (1996) 153,5 790,3 458,9 (1986) 58,1 
Ungheni 970,4 (1966) 166,0 584,6 282,4 (1986) 48,3 

Voineşti 869,6 (1991) 148,4 585,8 295,8 (1962) 50,5 
Mădîrjac 921,0 (1984) 138,4 665,4 263,0 (1963) 54,6 
Mogoşeşti 869,8 (1970) 155,7 558,7 325,3 (1986) 58,2 

* valori incomplete 
 

Remarcăm drept ani foarte 
umezi, în afara celor deja amintiţi 
(1912, 1933, 1941), anii: 1969, 1970, 
1971, 1972, 1974, 1978, 1984, 1981 
şi 1996, iar ca ani secetoşi în afara 
anilor 1896, 1899, 1924, 1946, amin-
tiţi deja, anii: 1943, 1944, 1945, 
1952, 1963, 1964, 1967, 1982, 1986, 
1990, 1992 şi 1994. 

Anul 1970 care s-a distins ca 
unul foarte umed a avut acest caracter 
din cauza deselor advecţii ale forma-
ţiunilor barice ciclonice desprinse de 
pe frontul polar şi care în trecere pe 
deasupra României au lăsat cantităţi 
mari de precipitaţii (fig. 141l.). În 
contexte sinoptice asemănătoare s-au 
înregistrat şi precipitaţiile bogate din 
ceilalţi ani catalogaţi ca fiind foarte 
umezi. 

 

 
Fig. 124l. Poziţia benzii continentale în lungul căreia a oscilat 
frontul polar care a generat numeroase arii ciclonice(C), între 
care s-au intercalat formaţiuni anticiclonice(A), cu caracter 

mobil (după N. Topor – 1970) 
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Pentru o 
exemplificare mai 
exactă vom lua două 
situaţii sinoptice con-
crete din zilele de 4 şi 
11 noiembrie a acelu-
iaşi an (1970 – fig. 
124m. şi 124n.) când 
ţara noastră şi prin ur-
mare şi Câmpia Mol-
dovei s-au aflat sub in-
cidenţa unor depresi-
uni atlantice din cen-
trul cărora se desprin-
deau succesiuni de 
fronturi calde şi reci ce 
au traversat ariile 
amintite provocând 
căderi de precipitaţii. 
Însă situaţiile sinoptice 
favorabile producerii 

precipitaţiilor bogate au fost numeroase pe parcursul anului 1970( fig. 127a., 127b., 127c., 127d., 
127f. etc. 

În anii cei mai 
ploioşi, precipitaţiile 
au depăşit de obicei 
700mm, s-au situat de 
regulă sub 900mm, ur-
când şi peste acest 
prag. 

În anii cei mai 
secetoşi precipitaţiile 
s-au situat de regulă 
sub 400mm, coborând 
până aproape de 
200mm. 

Un exemplu în 
acest sens este dat de 
anul 1945 (fig. 124o.), 
unul din cei mai săraci 
în precipitaţii din sec 
XX din România. În 
Câmpia Moldovei în 

acest an au căzut precipitaţii ce au coborât sub pragul de 300mm în sud-estul subunităţii în zona 
oraşului Iaşi sau care au urcat puţin peste pragul de 400mm în jumătatea nordică a judeţului Boto-
şani. Pe cea mai mare parte a teritoriului Câmpiei Moldovei precipitaţiile căzute s-au situat între 
300 şi 400mm.  

Şi în ariile montane precipitaţiile căzute au reprezentat1/2 din sumele medii anuale. Doar în 
câteva puncte din M. Apuseni, Poiana Ruscă, M. Banatului, Retezat - Godeanu, precipitaţiile au de-
păşit uşor pragul de 800mm. În acel an seceta s-a instalat la nivelul întregii Românii, continuând 
într-o formă acutizată în anul 1946. 

 
Fig. 124m. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei 

în ziua de 4 noiembrie 1970, ora 02 
– după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 

 
Fig. 124n. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei 

în ziua de 11 noiembrie 1970, ora 02 
– după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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În anul 1946 cantităţile de precipitaţii căzute au fost de asemenea foarte reduse (fig. 124p.), 
la nivelul întregii ţări şi a Câmpiei Moldovei instalându-se seceta complexă şi deficitul hidric 

 
Fig. 124p. Distribuţia cantităţilor de precipitaţii din anul 1946 

(după Buletinul Meteorologic, I.M.C. - 1946) 
Din cele două situaţii aerologice (fig. 124r. şi fig. 124s.) luate ca exemplu pentru două sec-

venţe de timp din lunile iunie şi iulie 1946, rezultă că la nivelul României, în altitudine , în vara 

 
Fig. 124o. Distribuţia cantităţilor de precipitaţii din anul 1945 

(după Buletinul Meteorologic I.M.C. 1945) 
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anului 1946 au fost dominante formaţiunile barice anticiclonice şi aerul cald şi uscat adus de acestea 
din nordul Africii. 

 

  
Fig. 124r .Situaţie aerologică din zilele de 20-

24 iunie 1946 (după N. Topor – 1963) 
Fig. 124s. Situaţie aerologică din zilele de 19-23 

iulie 1946 (după N. Topor – 1963) 
 
La sol dominante au fost tot formaţiunile barice anticiclonice ce îşi aveau nucleul fie deasu-

pra Africii de Nord - Vest sau Nord - Est (fig. 124t.), fie deasupra nordului, centrului sau sudului 
Câmpiei Europei de Est (fig. 124u.). În aceste condiţii de dominare a aerului continental uscat şi 
cantităţile de precipitaţii căzute în vara anului 1946 au fost extrem de reduse. 

 

  
Fig. 124t. Situaţie sinoptică din ziua de 31 au-

gust 1946 (după N. Topor – 1946) 
Fig. 124u. Situaţie sinoptică din ziua de 27 sep-

tembrie 1946 (după N. Topor - 1963) 
 
Un alt exemplu elocvent, care se adaugă celor deja amintite şi care a contribuit la atribuirea 

calificativului de foarte secetos anului 1946, este cel al lunii august 1946, lună în care precipitaţiile 
au fost foarte reduse (fig. 124v.). Dacă în partea central – sudică a compartimentului sudic al Câm-
piei Moldovei precipitaţiile au coborât şi sub pragul de 25mm, în aria dealurilor Copălău – Guranda 
şi a Coastei Ibăneştilor precipitaţiile au depăşit cu puţin pragul de 50mm. 
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Fig. 124v. Distribuţia cantităţilor de precipitaţii din luna august 1946 

(după Buletinul meteorologic, I.M.C. – 1946) 
În contextul în care temperatura aerului din luna august 1946 a atins în Câmpia Moldovei 

valori cuprinse între 22 şi peste 260C (fig. 124x.), dând abateri pozitive faţă de medie ce s-au situat 
în jurul a 40C (fig. 124z.), valorile evapotranspiraţiei au fost foarte mari, seceta complexă cuprin-
zând toate învelişurile mediului geografic. Consecinţele acestui fapt s-au transpus printre altele   
într-o gravă criză alimentară la nivelul întregii ţări, criză care în cele din urmă a degenerat în foame-
te. 

 
Fig. 124x. Distribuţia temperaturii aerului din luna august 1946 

(după Buletinul meteorologic, I.M.C. – 1946) 
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Dacă sensul evo-
luţiei de ansamblu a 
cantităţilor anuale de 
precipitaţii în mersul lor 
descendent sau ascen-
dent este impus de di-
namica maselor de aer, 
diferenţele pluviometri-
ce semnificative între 
staţii sau posturi pluvi-
ometrice apropiate, spa-
ţial, se produc sub influ-
enţa factorilor geografici 
locali, combinarea celor 
două mari categorii de 
factori fiind responsabi-
lă de variabilitatea mare 
(mai ales în condiţiile 
climatului continental 

excesiv) a cantităţilor anuale de precipitaţii. Din acest punct de vedere la unele staţii şi posturi plu-
viometrice s-au înregistrat ani ,,subdeşertici” cu precipitaţii apropiate pragului de 250mm, iar în alţi 
ani cantităţile de precipitaţii au fost asemănătoare cu cele din spaţiul montan înalt, sau de la ţărmuri-
le situate mării într-un climat temperat oceanic. 

 
III. E3.2. Variaţiile neperiodice ale cantităţilor semestriale şi  

anotimpuale de precipitaţii 
 
Cantităţile semestriale de precipitaţii sunt repartizate neuniform atât în decurs de un an (2/3 

– 69,56% în semestrul cald; 1/3 – 30,44% în semestrul rece), cât şi de la un an la altul, evoluţia su-
melor semestriale de precipitaţii în profil multianual prezentând creşteri şi descreşteri repetate, mai 
atenuate sau mai pronunţate, în directă corelaţie cu evoluţia sumelor anuale ale acestui element. 

Atât în semestrul rece (fig. 125a. şi b.), cât şi în semestrul cald (fig. 126a. şi b.), evoluţia can-
tităţilor de precipitaţii prezintă similitudini pe spaţii geografice mai întinse, această evoluţie fiind o 
consecinţă a dinamicii atmosferice la nivelul întregii Europe sau al Europei Central – Sud – Estice 
diferenţierile valorice şi nu de sens, în mersul sumelor semestriale de la an la an, fiind impuse de 
factorii geografici locali. 

Botoşani: y = -0,3346x + 189,59
R2 = 0,0283

Dorohoi: y = -0,3202x + 183,32
R2 = 0,0321

Podu Iloaiei: y = 0,0901x + 154,8
R2 = 0,0028

Iaşi: y = -0,2841x + 204,04
R2 = 0,018
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Fig. 125.a. Variaţiile de la un an la altul ale cantităţilor de precipitaţii din semestrul rece în perioada 1896 – 1997 

 
Fig. 124z. Distribuţia teritorială a abaterilor temperaturii aerului din luna au-

gust 1946 (după Buletinul Meteorologic lunar al  I.M.C. – 1946) 
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Fig. 125.b. Abaterile cantităţilor de precipitaţii din semestrul rece al anului faţă de medie la Doro-

hoi, Botoşani, Podu Iloaiei şi Iaşi în perioada 1896 – 1997 
 

Cu toate că în semestrul rece al anului sensul şi parametrii dinamicii atmosferei se schimbă 
radical în comparaţie cu cel din semestrul cald, în evoluţia de la un an la altul a cantităţilor de preci-
pitaţii repartizate pe cele două semestre există asemănări mari. În general, în anii în care cad precipi-
taţii bogate în perioada caldă, aceleaşi procese şi fenomene generatoare de cantităţi mai importante 
de precipitaţii, însoţesc şi derularea perioadei reci a anului, cu diferenţa valorică de rigoare. În anii 
mai ploioşi, cantităţile semestriale de precipitaţii sunt de obicei mai mari decât media, în cei sece-
toşi mai mici. Există şi situaţii când semestrele reci sunt mai bogate în precipitaţii decât cele calde. 
Aceste situaţii se produc de obicei în ani deficitari pluviometric, sau în cei cu manifestări aleatorii şi 
contradictorii ale dinamicii maselor de aer, pe fondul unor schimbări semnificative, repetate şi neaş-
teptate ale câmpului baric, în atmosfera înaltă sau joasă, la nivelul continentului nostru şi al spaţiilor 
învecinate. 

Tendinţele de evoluţie pe termen lung (1896-1997) a cantităţilor de precipitaţii din semestrul 
rece (fig. 125a.) şi din semestrul cald (fig. 126a.) scot în evidenţă câteva aspecte relevante. 
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În timpul semestrelor reci ale anului la Dorohoi şi Botoşani se menţine aceeaşi tendinţă de 
descreştere uşoară (10-30mm) a cantităţilor de precipitaţii, sensul evoluţiei având acelaşi semn cu al 
cantităţilor de precipitaţii anuale. 

La Iaşi, contrar tendinţelor de evoluţie a cantităţilor anuale de precipitaţii care este pozitivă, 
trendul evoluţiei cantităţilor de precipitaţii din semestrul rece este negativ, aspect care ne arată că pe 
ansamblu, creşterea cantităţilor anuale de precipitaţii, în timp, se datorează cantităţilor de precipita-
ţii din ce în ce mai mari căzute în semestrul cald al anului (fig. 126a.). La Podu Iloaiei sensul de 
evoluţie al cantităţilor de precipitaţii din semestrul rece este identic cu cel de evoluţie al cantităţilor 
anuale de precipitaţii (fig. 125a.) şi cu cel al cantităţilor de precipitaţii din semestrul cald (fig. 126a.) 
semn că ambele semestre s-au aflat în timp într-un proces de creştere a aportului pluviometric. Dacă 
la nivelul semestrului rece diferenţierea dintre partea central-vestică şi nord-vestică a compartimen-
tului nordic şi cea sud - sud-estică a compartimentului sudic este dată de sensurile diferite de evolu-
ţie a cantităţilor de precipitaţii de la Dorohoi, Botoşani, şi respectiv Podu Iloaiei şi de dispersia mai 
mare a sumelor semestriale de precipitaţii de la Dorohoi şi Botoşani faţă de cele de la Podu Iloaiei şi 
Iaşi în raport cu mediile pluviometrice din cele patru locaţii (fig. 125a.), în semestrul cald al anului 
(fig. 126a.) diferenţele vest - nord-vest ÷ sud - sud-est se manifestă la nivelul tuturor parametrilor 
analizaţi: 

- sens de evoluţie ÷ negativ la Dorohoi şi Botoşani, pozitiv la Podu Iloaiei şi Iaşi. 
- abaterile medii pătratice a sumelor semestriale de precipitaţii în raport cu mediile mult mai 

reduse la Botoşani şi Dorohoi, comparativ cu Iaşi şi mai ales la Podu Iloaiei.. 
Este evident că sensul de evoluţie al cantităţilor de precipitaţii anuale este dat de cel al evo-

luţiei cantităţilor de precipitaţii din semestrul cald, care se află într-o evidentă creştere valorică în 
sudul şi sud-estul câmpiei şi într-o diminuare (mai uşoară) în vest - nord-vestul acesteia. 

O analiză mai detaliată, probabil că ne-ar permite să distingem diferitele tendinţe pluviome-
trice ce, se conturează pentru cele două părţi nordică şi sudică ale Câmpiei Moldovei. Însă este pre-
matur să tragem nişte concluzii, fără a lua în calcul evoluţia cantităţilor de precipitaţii din mai multe 
locaţii ale Câmpiei Moldovei. Pentru nivelul de abordare al studiului actual, considerăm că este su-
ficient conturarea unor diferenţieri regionale pentru cât mai mulţi parametri climatici, fără a da însă 
un verdict categoric şi definitiv. 

Situaţia statistică rigidă, dar în acelaşi timp obiectivă, rezultată din şirurile de date meteoro-
logice, redată grafic în fig. 125b. şi 126b., ne indică, dincolo de asemănările evoluţiei în plan valoric 
a cantităţilor semestriale de precipitaţii de la staţiile Dorohoi, Botoşani, Podu Iloaiei şi Iaşi faptul că, 
dintr-un total mediu de 94,5 semestre supuse analizei, în cazul semestrelor calde domină cele defi-
citare pluviometric (54,55%), situaţie oarecum neconformă statutului pluviometric al acestui semes-
tru, caracterizat ca fiind cel ploios.  

Dorohoi: y = -0,4401x + 401,51

R2 = 0,0176

Botoşani: y = -0,1786x + 398,11

R2 = 0,0023

Podu: y = 1,1866x + 278,36

R2 = 0,1124
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R2 = 0,0913
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Fig. 126.a. Variaţiile de la un an la altul ale cantităţilor de precipitaţii din semestrul cald în perioada 1896 – 1997 
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Fig. 126.b. Abaterile cantităţilor de precipitaţii din semestrul cald al anului faţă de medie la Dorohoi,  
Botoşani, Podu Iloaiei şi Iaşi în perioada 1896 – 1997 

În semestrul rece, 52,19% din cazurile studiate au valorile precipitaţiilor situate sub medie. 
Realitatea statistică la nivelul fiecărei staţii pe semestre calde şi reci, excedentare sau defici-

tare pluviometric, calificative date prin raportarea valorilor precipitaţiilor semestriale la mediile 
multianuale, este succint prezentată în tab. 97. 

 

Tab. 97. Cantităţi semestriale de precipitaţii cu abateri +/- de la medii (1896 – 1997) 
semestre calde reci 

staţia Total sub medie peste medie sub medie peste medie 
Dorohoi 85 46 54,12% 39 45,88% 45 52,94% 40 47,06% 
Botoşani 96 53 55,21% 43 44,79% 51 53,13% 45 46,87% 
Podu Iloaiei 96 57 59,38% 39 40,62% 52 54,17% 44 45,83% 
Iaşi 101 50 49,50% 51 50,50% 49 48,51% 52 51,49% 

 

La cele patru staţii luate drept exemple de bază pentru cercetare, în cazul semestrelor calde 
deficitul pluviometric se poate manifesta 2, 3, 4, 5 sau chiar mai mult de 5 semestre consecutive. 
Deficitul de precipitaţii din perioada caldă poate aduce în cele mai multe cazuri grave prejudicii 
producţiei agricole. Deseori situaţia de deficit semestrial de precipitaţii, este estompată de prezenţa 
la intervale mari de timp a unor ploi torenţiale, ce au un aport pluviometric relativ însemnat, dar în 
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timpul cărora intercepţia netă are valori foarte reduse, infiltraţia în pătura de sol având o valoare 
mult mai redusă decât scurgerea, iar în condiţiile substratului argilo – marnos specific Câmpiei 
Moldovei diferenţa între cele două procese creşte puternic. 

 
Tab. 98.  Succesiunea perioadelor deficitare şi excedentare pluviometric cu durate diferite 

(în semestre calde consecutive) 

 

deficitare excedentare staţia 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5semestre >5semestre 2 semestre 3 semestre 4semestre 5semestre >5semestre 

Dorohoi 

1904-1905 
1909-1910 
1931-1932 
1934-1935 
1938-1939 
1942-1943 
1989-1990 
1994-1995 

1898-1900 
1952-1954 
1962-1964 
1966-1968 
1980-1982 

- 1956-1960 - 1936-1937 
1940-1941 
1978-1979 
1985-1986 
1996-1997 

1947-1949 
1974-1976 

 

1911-1914 
1969-1972 

- - 

Botoşani 

1899-1900 
1902-1903 
1986-1987 

1956-1957 
1982-1984 

1921-1924 
1934-1937 

1950-1954 
 

1942-1948 
1962-1968 

1897-1898 
1929-1930 
1932-1933 
1940-1941 
1971-1972 
1980-1982 

1995-1997 - - 1908-1914 
1974-1979 

Podu 
Iloaiei 

1898-1899 
1942-1943 
1956-1957 

1937-1939 - - 1901-1910 
1920-1931 
1950-1960 
1962-1968 

1940-1941 
1995-1996 

 

1932-1934 
1947-1949 
1983-1985 
1987-1989 

1911-1914 
1969-1972 

- 1974-1981 

Iaşi 

1908-1909 
1924-1925 
1934-1935 
1942-1943 
1945-1946 
1956-1957 
1959-1960 
1962-1963 
1986-1987 

1898-1900 
1920-1922 
1928-1930 
1937-1939 

1951-1954 
1965-1968 

 

1902-1906 - 1926-1927 
1940-1941 
1988-1989 

1931-1933 
1983-1985 
1995-1997 

1916-1919 
1947-1950 
1969-1972 

1910-1914 1974-1981 

 
Prezenţa deficitului pluviometric timp de 2 sau mai multe semestre din ani consecutivi, indi-

că manifestarea unor situaţii de criză în viaţa plantelor spontane sau cultivate, a faunei sălbatice sau 
domestice, cu un recul puternic al economiei agricole în acest timp. Tabelul 98. sintetizează cazurile 
de deficit şi de excedent pluviometric ce se prelungesc ca perioade mai lungi de un semestru. 

Dominanţa semestrelor calde deficitare pluviometric este bine pusă în evidenţă, de la grupări 
de 4 semestre, sau mai multe, frecvenţa lor diminuându-se. Sunt cazuri frecvente când semestrele 
calde deficitare se înlănţuie pe parcursul unor perioade mai lungi de cinci ani. Astfel, la Podu 
Iloaiei, între 1920 şi 1931 timp de 12 semestre calde consecutive, între 1950 – 1960 (11 semestre 
calde consecutive) şi între 1901 – 1910 (10 semestre calde consecutive) s-a manifestat deficitul plu-
viometric. La Botoşani, cele mai lungi perioade deficitare nu au depăşit 7 cazuri consecutive iar la 
Iaşi şi Dorohoi deficitul pluviometric nu s-a făcut simţit mai mult de 5 semestre calde din ani conse-
cutivi. Lungimea mare a acestor perioade cu deficit, arată puternica tentă a continentalismului 
pluvio - climatic manifestat în Câmpia Moldovei şi mai ales în jumătatea sudică a ei. 

Excesul de umiditate în perioada caldă a anului, are o frecvenţă mai redusă decât a deficitu-
lui. Dacă deficitul se manifestă în anii cu frecvenţă maximă a tipului de timp anticiclonic, în anii cu 
activitate ciclonică intensă, asistăm la un excedent al cantităţilor de precipitaţii din semestrul cald, 
amplificat şi de convecţia termică care suplimentează sumele semestriale. De fapt procesele termo – 
convective generatoare de nori Cumulonimbus pot să aducă pe sol cantităţi apreciabile de precipita-
ţii, dar care au caracter torenţial, orajele şi grindina putând produce pagube materiale însemnate. 
Excedentul de precipitaţii din semestrul cald a poate prelungit până la maximul 8 semestre (1974 – 
1981) la Podu Iloaiei şi Iaşi, şi până la 7 semestre (1908 – 1914) la Botoşani. Sudul Câmpiei Mol-
dovei este spaţiul de manifestare a unor perioade calde excedentare pluviometric cu lungimea cea 
mai mare din subunitatea studiată. Cu cât intervalele excedentare pluviometric se diminuează ca du-
rată, frecvenţa lor creşte, cele mai numeroase sunt grupările de câte 2 semestre excedentare pluvio-
metric din ani consecutivi. 
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Tab. 99.  Succesiunea perioadelor deficitare şi excedentare pluviometric cu durate diferite 
(în semestre reci consecutive) 

 

deficitare excedentare staţia 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5semestre >5semestre 2 semestre 3 semestre 4semestre 5semestre >5semestre 

Dorohoi 

1898-1899 
1948-1949 
1954-1955 
1957-1958 
1961-1962 
1967-1968 
1982-1983 
1985-1986 

1977-1979 1972-1975 1934-1938 
1988-1992 

1903-1908 
 

1946-1947 
1952-1953 
1980-1981 
1995-1996 

1900-1902 
1931-1933 
1969-1971 

 

1939-1942 
1963-1966 

- 1909-1915 

Botoşani 

1898-1999 
1906-1907 
1935-1936 
1948-1949 
1954-1955 
1957-1958 
1964-1965 
1982-1983 
1985-1986 
1994-1995 

1902-1904 
1943-1945 

- 1988-1992 1924-1929 
1972-1979 

1900-1901 
1922-1923 
1946-1947 
1952-1953 
1959-1960 
1962-1963 
1980-1981 

1932-1935 1939-1942 
1968-1970 

- 1908-1915 

Podu 
Iloaiei 

1898-1899 
1906-1907 
1920-1921 
1942-1943 
1969-1970 
1982-1983 
1985-1986 

1902-1904 
1934-1936 
1963-1965 

1948-1951 
1989-1992 

 

- 1924-1929 
1973-1978 

1900-1901 
1914-1915 
1922-1923 
1932-1933 
1946-1947 
1971-1972 
1987-1988 
1995-1996 

1939-1941 
1958-1960 
1979-1981 

 

- 1952-1956 - 

Iaşi 

1906-1907 
1910-1911 
1913-1914 
1928-1929 
1964-1965 
1974-1975 
1982-1983 
1985-1986 

1916-1918 
1934-1936 
1953-1955 
1957-1959 
1977-1979 

 

1948-1951 
1989-1992 

- - 1904-1905 
1908-1909 
1926-1927 
1932-1933 
1946-1947 
1962-1963 
1980-1981 
1987-1988 
1993-1994 
1996-1997 

- 1899-1902 
1921-1924 

 

- 1937-1943 
1968-1973 

 
În semestrul rece, situaţia se prezintă deosebit, atât excedentul cât şi deficitul se manifestă 

cu o frecvenţă mai mare la nivelul grupărilor de câte două unităţi semestriale consecutive, iar când 
avem intervale cu deficit sau excedent pluviometric prelungit, acestea nu asociază în medie mai 
mult de 6,2 semestre în cazul deficitului sau 7 semestre în cazul excedentului hidric. Pe ansamblul 
câmpiei frecvenţa perioadelor deficitare hidric, este mai mare, iar consistenţa lor exprimată în se-
zoane consecutive mai pronunţată, în comparaţie cu cazurile când se semnalează excedentul pluvi-
ometric. 

Cert este că, atât sezonul rece, cât şi cel cald, dincolo de împărţirea inegală a aportului plu-
viometric, sunt perioade de manifestare atât a surplusului cât şi a lipsei acute a precipitaţiilor. Ba-
lanţa hidrică înclină totuşi către situaţiile de instalare a uscăciunii şi secetei, care sunt mai frecvente 
şi mai prelungite decât perioadele umede. Acestea din urmă atunci când se produc, maschează frec-
vent ploi torenţiale, aleatoriu distribuite temporal şi spaţial, despărţite de lungi intervale când supra-
faţa activă nu primeşte cantităţi de precipitaţii semnificative, sau cel puţin suficiente. 

Excesivitatea climatului continental se pune în evidenţă pe deplin când deficitul pluviome-
tric caracterizează sezoane calde şi reci consecutive uscăciunea şi seceta fiind o coordonată negativă 
ce se prelungeşte exagerat de mult. În aceste situaţii nici măcar în semestrul rece, deficitul de apă 
din sol nu este înlăturat. În condiţiile unei agriculturi moderne bazată pe prognozele meteorologice 
de durată şi în cazul utilizării unor agrotehnici avansate, pragul cantitativ superior al precipitaţiilor 
semestriale şi anuale, chiar şi în situaţii de deficit, nu ar ridica probleme majore, dar, în condiţiile 
agriculturii de subzistenţă, care din păcate domină la sfârşitul secolului XX în Câmpia Moldovei, 
lipsa precipitaţiilor atrage scăderea producţiei agricole şi pagube resimţite acut în special de micul 
producător ce resemnat acceptă în lipsa altei alternative această situaţie. 

Frecvenţa perioadelor excedentare şi deficitare pluviometric cu numărul şi lungimea lor pe 
semestre calde şi reci consecutive este centralizat prezentată în tab. 100. 
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Tab. 100. Frecventa perioadelor excedentare şi deficitare pluviometric în semestre 
calde şi reci consecutive (1896 – 1997) 

Perioade 
staţia semestre 

2 3 4 5 >5 
Total perioade Total ani 

calde 5 2 2 - - 9 
excedentare 

reci 4 3 2 - 1 10 
calde 8 5 - 1 - 14 Dorohoi 

deficitare 
reci 8 1 1 2 1 13 

85 

calde 6 1 - - 2 9 
excedentare 

reci 7 1 2 - 1 11 
calde 3 2 2 1 2 10 Botoşani 

deficitare 
reci 10 2 - 1 2 15 

96 

calde 2 4 2 - 1 9 
excedentare 

reci 8 2 1 - 1 12 
calde 3 1 - 1 4 9 Podu Iloaiei 

deficitare 
reci 7 3 2 - 2 14 

96 

calde 3 3 3 1 1 11 
excedentare 

reci 10 - 2 - 2 14 
calde 9 4 2 1 - 16 Iaşi 

deficitare 
reci 8 5 2 - - 15 

101 

 

Pentru semestrul cald în vederea unei cât mai bune analize şi exemplificări, am extras anii în 
care precipitaţiile au urcat sau coborât cu mai mult de 50mm peste, sau sub valoarea medie. Aceşti 
ani reprezintă exemple clare de manifestare a unor cazuri bine conturate de semestre calde ploioase 
sau secetoase (tab. 101.). 

 

Tab. 101. Semestre calde singulare pluviometric cu abateri +/- > 50mm, ordonate cronologic la: 

Dorohoi ( +) 
1897 1903 1911 1912 1913 1914 1933 1941 1948 1949 1955 1965 1969 1972 1974 1978 
136,9 90,7 139,5 226,3 100,0 362,8 90,9 141,6 92,6 115,4 211,4 52,7 148,2 106,4 192,7 101,1 
1985 1986 1988 1991 1997            
83,6 171,3 73,2 155,3 51,1            

Dorohoi ( -) 
1896 1905 1907 1915 1932 1934 1935 1938 1939 1942 1943 1946 1950 1952 1953 1956 
-50,3 -136,0 -62,9 -107,2 -84,7 -89,8 -75,0 -63,3 -136,3 -135,1 -77,4 -178,1 -71,4 -219,8 -111,9 -104,2 
1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1967 1977 1982 1984 1987 1990 1992 1994  
-70,8 -88,2 -115,1 -127,7 -65,0 -125,0 -69,4 -70,0 -64,9 -125,4 -73,8 -104,2 -132,8 -53,7 -96,1  

Botoşani (+) 
1897 1901 1904 1906 1908 1911 1912 1913 1914 1925 1932 1933 1941 1955 1961 1969 
216,7 195,9 113,4 97,2 151,9 190,0 309,5 178,2 115,6 86,7 246,4 51,2 277,7 216,5 180,8 190,7 
1971 1972 1974 1976 1978 1979 1988 1989 1991 1993       
63,2 128,3 136,3 69,5 133,6 70,4 165,4 67,0 191,2 96,5       

Botoşani (-) 
1896 1899 1900 1902 1903 1905 1907 1915 1921 1923 1936 1939 1942 1945 1946 1950 
-113,4 -107,5 -80,5 -140,1 -54,1 -60,5 -101,6 -127,2 -183,1 -89,9 -98,7 -145,4 -58,6 -75,9 -235,9 -125,4 
1952 1953 1954 1957 1960 1963 1964 1966 1967 1968 1973 1986 1987 1990 1992 1994 
-209,8 -114,0 -71,4 -62,5 -97,6 -188,6 -81,2 -69,1 -116,6 -88,1 -69,4 -162,9 -94,2 -96,5 -94,6 -81,0 

Podu Iloaiei (+) 
1897 1900 1911 1912 1913 1914 1932 1933 1936 1941 1947 1948 1949 1961 1970 1971 
60,5 90,6 130,0 157,6 181,4 127,6 76,7 210,9 94,3 52,7 88,3 51,4 141,4 60,1 214,4 76,6 
1972 1974 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1984 1985 1988 1989 1991 1996   
153,2 192,4 183,9 84,0 115,6 72,6 104,1 83,5 97,9 89,8 92,8 149,0 300,4 267,2   

 
Podu Iloiaei (-) 

1896 1898 1899 1903 1904 1905 1906 1907 1909 1915 1920 1921 1924 1928 1929 1930 
-109,7 -87,5 -88,2 -63,8 -92,8 -103,8 -82,3 -73,5 -158,9 -70,3 -112,1 -110,3 -161,7 -107,8 -106,8 -70,8 
1935 1938 1939 1943 1946 1952 1953 1954 1956 1957 1960 1962 1963 1966 1967 1973 
-64,8 -101,9 -133,4 -84,3 -90,0 -169,9 -152,5 -61,5 -115,4 -100,0 -56,8 -60,6 -84,0 -87,9 -80,9 -90,7 
1982 1986 1990 1992 1994            
-64,5 -143,2 -60,0 -72,9 -120,6            

Iaşi (+) 
1901 1911 1912 1913 1916 1932 1933 1940 1949 1952 1961 1969 1970 1971 1972 1974 
87,0 173,2 85,3 58,4 92,6 86,2 209,8 174,0 96,8 83,3 54,6 135,6 248,7 127,3 137,8 186,5 
1975 1976 1978 1979 1980 1981 1984 1985 1988 1989 1991 1995 1996 1997   
84,9 54,9 176,2 63,7 174,7 73,2 82,4 206,9 60,5 141,3 266,9 175,1 169,0 57,3   

Iasi (-) 
1896 1898 1899 1902 1903 1904 1905 1908 1909 1920 1921 1922 1924 1925 1929 1934 
-151,8 -111,5 -139,9 -155,2 -94,7 -64,9 -67,1 -92,9 -114,5 -144,8 -101,0 -112,7 -144,6 -73,7 -106,5 -115,9 
1935 1937 1938 1939 1942 1943 1945 1946 1951 1952 1953 1954 1956 1959 1960 1962 
-112,6 -59,4 -59,4 -206,5 -73,3 -79,0 -196,3 -106,4 -69,3 -129,7 -156,8 -116,3 -138,2 -156,1 -107,7 -60,7 
1966 1967 1973 1982 1990 1994           
-83,7 -91,6 -150,3 -100,0 -90,5 -154,3           
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Numeric semestrele calde cu excedent hidric însemnat, sunt mai puţine decât cele cu deficit 
pluviometric important, succesiunea lor în timp fiind anterior concret exemplificată. Totuşi, după 
cum se poate observa şi din tab. 102. abaterile pozitive faţă de normala semestrială au valori semni-
ficativ mai mari (între 269,9mm la Iaşi şi 362,8mm la Dorohoi), comparativ cu abaterile negative 
încadrate între -169,9mm la Podu Iloaiei şi -235,9mm la Botoşani. Cea mai mare cantitate de preci-
pitaţii din semestrul cald s-a înregistrat la Dorohoi în 1914 (744,2mm), iar cea mai mică la Botoşani 
în 1946 (148,8mm). Diferenţa maximă sezonieră rezultată din datele analizate, a ajuns la 582,6mm 
la Dorohoi şi a coborât la 470,3mm la Podu Iloaiei. Aşadar, doar în decursul unui semestru, dar pe 
perioadă îndelungată, variaţiile cantităţilor de precipitaţii pot fi foarte mari. 

 

Tab. 102. Cele mai mari şi mici cantităţi de precipitaţii din semestrul cald al anului şi abaterea lor 
pozitivă şi negativă în perioada 1896 – 1997 

Staţia 
Media multianuală în 

mm 
Cantitatea de precipita-

ţii în mm 
Diferenţa maximă Anul Abaterea 

Numărul de ani ana-
lizaţi 

+ 744,2 1914 362,8 
Dorohoi 

- 
381,4 

161,6 
582,6 

1952 -219,8 
85 

+ 694,2 1912 309,5 Botoşani 
- 

384,7 
148,8 

545,4 
1946 -235,9 

96 

+ 641,0 1991 300,4 
Podu Iloaiei 

- 
340,6 

170,7 
470,3 

1952 -169,9 
96 

+ 623,5 1991 266,9 
Iaşi 

- 
356,6 

150,1 
473,4 

1939 -206,5 
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În cazul semestrelor reci, în jumătatea nordică la Dorohoi şi Botoşani, se constată că abateri-
le pozitive mai însemnate au avut o frecvenţă mai redusă decât cele negative. În condiţiile gerurilor 
frecvente de aici, din această parte a câmpiei, în multe ierni cad cantităţi infime de precipitaţii, pe 
când în jumătatea sudică la Podu Iloaiei şi Iaşi, abaterile pozitive mai consistente, sunt mai frecven-
te decât cele negative. Invaziile de aer cald mediteranean din sector sudic ajung uneori şi în sudul 
Câmpiei Moldovei, aducând precipitaţii bogate. Pentru a argumenta cu exactitate afirmaţia, putem 
consulta tab. 103. ce confirmă prin statistica componentă diferenţele pluviometrice din perioada re-
ce a anului dintre cele două componente ale subunităţii. 

 
Tab. 103. Semestre reci singulare pluviometric cu abateri +/- > 50mm, ordonate cronologic la: 

Dorohoi ( +) 
1912 1914 1932 1933 1939 1940 1947 1953 1960 1966 1969 1970     
126,9 87,9 59,1 213,6 85,4 61,1 98,9 69,9 87,2 78,0 70,9 66,8     

Dorohoi ( -) 
1899 1903 1906 1907 1948 1951 1961 1977 1982 1983 1986 1989 1991 1992 1997  
-53,8 -60,0 -74,0 -52,2 -64,5 -63,9 -73,2 -54,9 -75,1 -96,7 -66,9 -129,9 -65,6 -70,7 -77,2  

Botoşani (+) 
1897 1901 1910 1912 1914 1922 1933 1934 1939 1940 1941 1942 1947 1953 1960 1962 
65,0 83,7 73,6 98,3 122,8 119,8 154,4 54,5 75,9 79,2 57,6 96,7 173,7 63,5 94,7 71,1 
1966 1970 1971 1980             
80,3 53,1 52,9 58,4             

Botoşani (-) 
1896 1899 1903 1924 1927 1929 1935 1951 1954 1957 1961 1967 1973 1977 1982 1983 
-63,3 -66,1 -65,4 -58,5 -126,9 -79,0 -72,0 -72,6 -56,4 -51,9 -78,6 -51,8 -73,7 -70,2 -60,9 -86,7 
1986 1989 1992 1995 1997            
-69,5 -124,8 -60,2 -78,7 -55,4            

Podu Iloaiei (+) 
1901 1923 1932 1933 1939 1940 1941 1947 1952 1953 1954 1962 1966 1980 1981 1984 
62,2 62,2 84,5 159,9 85,7 62,7 60,2 90,3 66,9 99,4 60,9 67,1 99,3 95,5 77,9 92,2 
1993 1996 
61,2 53,4 

 

Podu Iloaiei (-) 
1898 1899 1903 1913 1924 1925 1926 1935 1943 1948 1951 1965 1973 1983 1989 1991 
-93,0 -52,3 -86,4 -84,5 -97,9 -53,9 -55,5 -50,1 -52,1 -59,9 -52,2 -54,8 -54,2 -89,5 -93,2 -56,3 

Iaşi (+) 
1900 1901 1905 1908 1905 1915 1919 1922 1932 1933 1940 1946 1952 1960 1962 1966 
75,0 207,7 69,6 96,5 160,8 99,2 96,3 162,2 108,1 60,7 122,5 52,0 80,3 109,9 66,8 223,0 
1968 1971 1980 1981 1984 1996 
65,6 56,6 71,8 104,9 64,9 78,9 

 

Iaşi (-) 
1896 1907 1911 1913 1916 1917 1925 1934 1935 1936 1951 1957 1977 1983 1989 
-97,2 -63,0 -59,6 -109,9 -166,7 -165,5 -50,3 -67,6 -70,9 -52,1 -66,4 -57,5 -65,9 -81,7 -88,4 
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Variabilitatea cantităţilor de precipitaţii din perioada rece a anului, este mai redusă decât în 
cea caldă, pe fondul unor cantităţi mai mici de precipitaţii. În acest context, abaterile pozitive cele 
mai însemnate s-au încadrat între un minim de 159,9mm la Podu Iloaiei şi un maxim de 223,2mm la 
Iaşi, iar cele negative au avut valori mai reduse, intervalul de variaţie a acestora oscilând între          
- 97,9mm la Podu Iloaiei şi - 166,7mm la Iaşi. În sud, contrastele hidrice în semestrul rece au fost 
mai pronunţate ca în restul câmpiei (tab. 104.). Cantităţile de precipitaţii din perioada rece au atins o 
cotă maximă în 1966 la Iaşi (401,4mm), coborând însă în 1914 la aceeaşi staţie la doar 11,5mm. Di-
ferenţele maxime din semestrul rece al anului s-au încadrat între 257,8mm la Podu Iloaiei şi 
389,9mm la Iaşi. 

 

Tab. 104. Cele mai mari şi cele mai mici cantităţi de precipitaţii din semestrul rece al anului şi aba-
terea lor pozitivă şi negativă în perioada 1896 – 1997 

Staţia Media multianuală în 
mm 

Cantitatea de precipita-
ţii în mm 

Diferenţa maximă Anul Abaterea Număr de ani 

+ 379,6 1933 213,6 
Dorohoi 

- 
166,0 

36,1 
343,5 

1989 -129,9 
85 

+ 345,2 1947 173,7 Botoşani 
- 

171,5 
44,6 

300,6 
1927 -126,9 

96 

+ 318,5 1933 159,9 
Podu Iloaiei 

- 
158,6 

60,7 
257,8 

1924 -97,9 
96 

+ 401,4 1966 223,2 
Iaşi 

- 
178,2 

11,5 
389,9 

1916 -166,7 
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Dacă analiza variaţiilor neperiodice ale cantităţilor anuale şi semestriale de precipitaţii ar in-
clude un număr mai mare de staţii şi posturi pluviometrice, variaţiile acestui element ar fi mai con-
trastante şi ar accentua gradul destul de ridicat al continentalismului climatic al Câmpiei Moldovei. 

Şi cantităţile anotimpuale de precipitaţii au fost deosebit de fluctuante în timp şi mai întot-
deauna repartiţia medie anotimpuală a acestora (I = 14,3% ÷ 78,9mm, P = 25,6% ÷ 141,39mm, V = 
40,4% ÷ 223,13mm, T =19,7% ÷ 108,8mm) nu a fost respectată, existând numeroase abateri de 
semn pozitiv sau negativ de la aceasta (fig. 127.). Pentru analiza evoluţiei în timp a cantităţilor de 
precipitaţii anotimpuale am luat ca exemple cazurile staţiilor Darabani, Botoşani şi Iaşi. 

Iarna, de obicei, precipitaţiile sunt cele mai mici din timpul anului. Faţă de aceste cantităţi şi 
aşa mici, în 56,4% din cazuri la Darabani şi 61,5% la Botoşani, cantităţile de precipitaţii ale iernii 
au fost mai mici, prezentând abateri negative faţă de medie. La Iaşi situaţia se prezintă întrucâtva di-
ferită, deoarece doar în 34,3% din cazuri abaterile fiind de sens negativ, invaziile de aer cald şi 
umed din zona mediteraneană ajung până în sudul Câmpiei Moldovei, fiind însoţite de ceţuri, căderi 
de precipitaţii lichide sau solide mai importante etc., făcând astfel diferenţa pluviometrică 
anotimpuală între nordul şi sudul câmpiei. Iernile cu precipitaţii foarte reduse au avut anii 1972, 
1975, 1989 (cea mai secetoasă iarnă din intervalul 1960 – 1998: 20,5mm la Darabani; 8,0mm la 
Botoşani; 14,9mm la Iaşi). Au fost şi cazuri cu ierni cu precipitaţii bogate ca cele din 1960, 1961, 
1966 de la Iaşi (210,1mm – cea mai mare cantitate de precipitaţii din acest anotimp), 1969 ÷ 1971 
(intervalul cel mai lung cu trei ierni consecutive cu precipitaţii apreciabile), 1984, 1996. Cea mai 
bogată în precipitaţii a fost iarna anului 1969 (142,2mm la Darabani, 159,1mm la Botoşani, 
155,9mm la Iaşi). 

Primăvara, cantităţile de precipitaţii sunt aproape duble faţă de cele ale iernii. Pentru Câm-
pia Moldovei primăveri secetoase putem aminti pe cele din anii 1963, 1968, 1986 şi 1994. Primăva-
ra anului 1986 a fost cea mai secetoasă din perioada 1960 – 1998, atunci căzând 55,6mm la Dara-
bani, 36,3mm la Botoşani şi 46,3mm la Iaşi. S-au semnalat şi primăveri cu precipitaţii excedentare, 
ce au depăşit  sensibil media multianuală ca de exemplu în 1970, 1978, 1981, 1984, 1988 şi 1991. 
Anul cu primăvara cea mai ploioasă a fost 1978 (187,9mm la Darabani, 265,8mm la Botoşani şi 
252,1mm la Iaşi). Între cantitatea de precipitaţii  cea mai mică (36,3mm – 1986 la Botoşani) şi cea 
mai mare (265,8mm – 1978 de la aceeaşi staţie) de la cele trei staţii supuse acestei scurte analize, 
sumele anotimpuale de precipitaţii ale primăverii s-au înscris pe un larg interval valoric de variaţie 
(295,5mm). 
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Darabani

Vara: y = 0,6957x + 206,36
R2 = 0,0102

Primăvara: y = 0,6571x + 132,12
R2 = 0,0327
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Iarna: y = -0,307x + 75,69
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Botoşani

Vara: y = 0,1056x + 227,65

R2 = 0,0003

Primăvara: y = 0,0339x + 143,37
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Fig. 127. Variaţia de la an la an a cantităţilor anotimpuale de precipitaţii şi tendinţa de evoluţie în timp a 
acestora la Darabani, Botoşani şi Iaşi în perioada 1960 – 1998 

 

Vara, oscilaţiile cantităţilor de precipitaţii au fost şi mai semnificative, între limita lor canti-
tativă inferioară (75,3mm – 1960 la Iaşi) şi cea superioară (436,3mm – 1969 la Botoşani) existând 
diferenţe apreciabile. În anotimpul cel mai ploios, 52,0% din veri au avut cantităţile de precipitaţii 
sub medie la Darabani, 40,7% la Botoşani şi 44,7%. la Iaşi Verile cu precipitaţiile cele mai însem-
nate din perioada analizată au fost în 1969 (vara cea mai ploioasă din Câmpia Moldovei: 415,8mm 
la Darabani, 436,3mm la Botoşani, 409,9mm la Iaşi), 1972, 1974 şi 1991. Precipitaţii foarte reduse 
au căzut în verile anilor 1960 (cea mai secetoasă vară: 115,6mm la Darabani, 116,9mm la Botoşani, 
75,3mm la Iaşi), 1962, 1967, 1992. Vara rămâne anotimpul în care precipitaţiile căzute pot depăşi 
cantităţile anuale înregistrate în anii cei mai secetoşi, fapt foarte important în procesul vegetativ al 
plantelor. 
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Toamna, când cad în medie aproape jumătate din precipitaţiile verii, sumele de precipitaţii 
au variat mult de la un an la altul, înscriindu-se între 13,9mm în 1963 la Iaşi şi 292,8mm căzuţi în 
1996 la aceeaşi staţie. Ani cu toamne foarte umede au fost 1960, 1964, 1968, 1972, 1974, 1976 şi 
1996. Toamna anului 1996 a fost cea mai ploioasă (250,7mm la Darabani, 214,4mm la Botoşani şi 
292,8mm la Iaşi). Toamne secetoase au avut anii 1961 (cele mai mici cantităţi de precipitaţii din 
perioada analizată: 19,6mm la Darabani, 29,4mm la Botoşani şi 43,5mm la Iaşi), 1963, 1967, 1973, 
1982, 1983, 1986 şi 1990. 

Şi în cazul cantităţilor anotimpuale de precipitaţii, variaţiile mari, tipice climatului continen-
tal, sunt o realitate manifestată (fig. 127.) şi în derulare. 

Tendinţele de evoluţie ale cantităţilor anotimpuale de precipitaţii analizate doar pentru pe-
rioada 1960 – 1998 la staţia Botoşani nu intră în consonanţă cu tendinţele de evoluţie pe termen mai 
lung (1896 – 1997) ale cantităţilor anuale şi semestriale de precipitaţii din locaţia în cauză. În 
schimb, la Iaşi, tendinţele de evoluţie ale cantităţilor anotimpuale de precipitaţii din perioada 1960 – 
1998 se circumscriu celor de evoluţie a cantităţilor anuale şi semestriale de precipitaţii din perioada 
1986 – 1997. Referitor doar la perioada 1960 – 1998, tendinţele de evoluţie ale cantităţilor 
anotimpuale de precipitaţii de la Darabani, Botoşani, şi Iaşi sunt relevante, ele indicând o creştere de 
ansamblu a precipitaţiilor din timpul primăverilor, verilor şi a toamnelor din cele trei locuri, iar pen-
tru anotimpul cel mai rece din an o scădere a cantităţilor de precipitaţii. Potrivit datelor perioadei 
1960 – 1998 , din cele trei locaţii considerate, precipitaţiile atmosferice pe ansamblul Câmpiei Mol-
dovei ar fi într-o uşoară creştere, care nu se mai evidenţiază peste tot dacă mărim perioada de anali-
ză şi dacă ne raportăm la alte intervale temporale. 

 
III. E3.3. Variaţiile neperiodice ale sumelor lunare de precipitaţii 
 
De la o lună la alta, sumele de precipitaţii diferă, făcând ca spectrul evoluţiei lor valorice să 

fie foarte larg, fapt destul de previzibil, dacă avem în vedere că ne situăm într-o regiune de interfe-
renţă climatică, unde dinamica maselor de aer înregistrează modificări sezoniere contrastante şi un-
de procesele termo – convective înregistrează apogeul în perioada caldă a anului, ajungând abia se-
sizabile în miezul iernii. 

De la un an la altul, cantităţile de precipitaţii din aceeaşi lună suferă salturi valorice cu aba-
teri pozitive sau negative în raport cu media multianuală, date de modificările ce intervin în raportu-
rile dintre deplasarea maselor de aer pe orizontală şi verticală, factorii geografici locali / regionali şi 
elementele ecuaţiei bilanţului radiativ. 

Variabilitatea precipitaţiilor lunare, poate fi analizată cu mai multă claritate, când dispunem 
de cele mai mari şi cele mai mici cantităţi lunare de precipitaţii, extrase din şiruri lungi de observa-
ţii. Cu cât perioada de observaţii se extinde, probabilitatea înregistrării altor luni cu caracter de re-
cord pluviometric este mai mare. 

Pentru perioada 1962 – 1997, din analiza în bloc şi pentru fiecare staţie şi post pluviometric 
în parte, din cele 34 din spaţiul Câmpiei Moldovei şi împrejurimi (tab. 105.), am putut extrage câte-
va aspecte interesante legate de dimensiunile variaţiilor sumelor lunare de precipitaţii. 

 
Tab. 105. Cele mai mari (M) şi cele mai mici (m) cantităţi lunare de precipitaţii / anul, 

 la staţiile şi posturile pluviometrice din Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 
 

luna 

staţia (postul) I F M A M I I A S O N D 
M 231,6 64,2 70,3 88,5 143,1 253,7 223,4 146,7 189,4 74,9 103,7 70,4 

an 66 73 80 79 91 88 69 72 76 64 62 96 
m 1,4 4,0 0,0 6,4 0,0 18,5 12,4 12,4 0,6 1,5 5,1 3,4 Rădăuţi-Prut 
an 89 89 67 74 67 64 89 90 82 93 88 7,2 
M 82,2 69,8 65,5 109,9 172,7 201,5 189,0 136,0 179,7 71,0 75,0 80,3 

an 63 73 71 77 84 69 91 72 96 87 74 71 
m 2,1 0,0 2,2 14,6 11,8 24,3 15,9 13,1 0,0 3,8 1,0 0,0 Darabani 
an 89 62 63 68 86 68 87 73 66 78 67 63 
M 45,3 81,9 47,5 93,3 181,6 165,4 192,2 133,1 190,7 62,4 74,0 66,3 

an 66 84 93 79 84 85 91 97 96 94 62 96 
m 1,9 0,0 2,6 4,7 9,2 6,0 6,5 9,4 1,9 1,5 1,5 1,4 Mileanca 
an 89 76 74 74 69 63 92 67 67 78 67 72 
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M 65,8 93,2 84,3 104,0 113,5 226,1 232,2 148,9 184,1 70,7 69,7 80,8 

an 65 84 80 65 92 85 91 72 96 68 96 69 
m 0,1 0,8 1,4 7,2 2,3 12,2 14,7 10,2 1,8 0,4 3,5 2,9 Mitoc 
an 93 76 85 68 77 63 92 75 94 82 75 72 
M 46,8 49,7 58,1 134,8 134,8 241,0 221,9 157,2 147,8 77,0 67,1 63,1 

an 66 78 93 79 84 85 69 83 76 87 95 69 
m 0,9 0,2 5,3 6,8 7,6 16,0 0,0 8,6 0,1 1,8 1,7 3,0 Dumeni 
an 73 76 85 68 86 95 86 65 82 83 83 86 
M 96,0 98,1 104,7 171,0 171,9 272,3 212,8 137,3 185,0 87,7 83,2 81,2 

an 66 84 62 79 91 69 69 83 74 76 95 69 
m 3,7 1,1 3,2 8,9 6,8 25,5 10,3 12,0 0,2 3,8 3,7 1,5 Pomîîrla 
an 89 89 85 68 83 64 87 65 82 62 67 72 
M 93,9 74,8 64,7 99,4 166,4 173,6 226,4 132,6 201,7 63,6 88,5 96,4 

an 66 84 66 79 91 88 91 85 96 68 62 71 
m 4,4 1,6 2,0 5,0 13,8 9,0 11,7 5,0 2,2 3,0 8,0 3,2 Avrămeni 
an 90 76 85 68 77 63 89 68 67 82 73 72 
M 72,6 64,4 59,4 124,2 118,9 220,6 181,7 148,4 133,2 74,5 71,8 78,9 

an 66 69 93 79 78 69 91 83 96 75 93 69 
m 2,1 1,8 2,0 6,3 11,4 25,2 15,1 8,4 0,6 1,3 6,9 3,4 Dorohoi 
an 89 89 85 68 86 73 92 73 82 78 97 75 
M 90,8 55,4 58,1 80,1 134,2 208,1 212,6 183,5 114,0 70,4 68,4 100,1 

an 66 73 62 79 91 85 69 72 93 76 80 71 
m 3,8 1,2 1,4 1,7 6,9 10,6 0,0 4,5 1,2 1,1 4,7 5,3 Ripiceni 
an 75 76 85 68 77 63 94 65 94 82 94 82 
M 61,4 64,1 61,8 116,7 160,3 204,9 175,2 137,2 133,2 70,8 82,6 76,1 

an 63 78 73 79 84 69 91 72 96 75 81 69 
m 1,3 0,9 0,4 9,8 10,1 24,8 6,9 0,0 0,1 1,8 1,5 1,0 Văculeşti 
an 89 89 85 78 93 66 87 65 82 93 91 89 
M 58,1 68,4 71,6 137,9 141,7 192,1 188,8 166,0 116,3 92,4 72,9 61,8 

an 63 84 93 79 91 69 69 79 89 87 81 90 
m 1,5 1,2 1,6 4,8 11,9 23,9 10,3 2,1 1,3 3,7 0,2 1,6 Roma 
an 89 76 85 68 82 63 87 65 82 78 63 86 
M 127,8 79,0 69,1 112,4 177,5 262,3 214,2 149,7 200,5 69,0 75,8 91,4 

an 66 84 71 79 91 85 71 72 96 72 62 71 
m 4,5 2,1 8,5 6,0 8,1 17,0 8,5 7,5 0,0 1,0 0,8 3,3 Dobîrceni 
an 90 76 90 94 77 63 92 75 82 95 75 75 
M 168,0 65,7 88,8 114,9 147,0 212,4 199,2 135,7 110,7 58,2 85,0 90,0 

an 66 84 66 79 91 85 69 72 74 72 81 71 
m 2,9 0,5 2,8 3,0 11,6 34,6 14,8 6,8 1,2 0,8 3,5 3,3 Gorbăneşti 
an 78 76 85 68 77 87 87 68 66 83 63 75 
M 74,8 65,4 72,9 110,6 150,7 165,4 182,3 153,9 141,8 70,2 76,6 80,5 

an 66 84 62 79 91 85 82 69 96 87 62 71 
m 2,5 1,4 2,2 2,1 11,6 11,4 19,4 8,9 0,0 3,0 2,9 1,5 Botoşani 
an 78 76 85 95 86 64 95 65 82 77 73 89 
M 90,5 78,7 105,9 140,4 167,4 242,2 206,2 190,0 160,2 87,6 90,4 107,5 

an 63 69 73 79 91 85 91 79 74 72 81 69 
m 4,0 5,1 4,8 8,6 14,1 33,7 20,5 14,5 0,0 1,4 7,3 3,1 Flămînzi 
an 89 83;89 85 68 82 68 89 65 82 78 86 89 
M 118,0 69,6 100,9 149,7 175,7 184,4 220,6 154,1 135,4 74,5 74,3 76,5 

an 66 68 62 79 84 69 91 72 89 72 62 71 
m 2,0 1,3 4,1 3,1 17,1 29,8 12,3 1,8 0,0 3,8 3,5 2,4 Cristeşti 
an 78 76 85 68 86 68 87 65 82 77 73 75 
M 95,2 79,7 65,3 100,4 142,2 248,9 229,9 152,3 199,2 84,1 63,1 82,1 

an 66 84 93 79 91 85 74 72 96 72 62 71 
m 5,0 1,8 3,3 4,6 9,3 23,4 7,7 5,2 1,0 0,7 4,8 1,8 Todireni 
an 78,89 76 85 68 82 64 92 68 94 62 63 72 
M 120,2 72,9 80,2 127,0 163,6 161,0 191,7 158,1 154,0 105,3 114,6 103,6 

an 66 84 73 79 91 88 91 79 89 68 64 71 
m 4,4 1,4 3,7 11,8 16,0 9,0 3,5 7,5 0,0 1,4 8,9 1,9 Nicolae Bălcescu 
an 89 76 75 94 82 90 90 62 82 78 89 75 
M 71,8 66,3 59,3 90,8 186,6 234,6 214,4 154,1 253,1 79,9 69,7 74,6 

an 63 69 66 77 91 85 74 72 96 72 62 90 
m 3,4 1,6 2,6 5,0 7,4 29,5 10,8 3,9 0,0 3,2 3,6 1,4 Răuseni 
an 89 83 75 68 63 68 92 68 82 63 63 72 
M 155,1 75,1 80,0 89,4 198,6 262,2 206,4 184,7 182,4 59,2 128,4 72,9 

an 66 84 66 79 31 85 74 72 94 72 62 71 
m 4,7 2,5 0,0 10,3 10,3 18,0 11,0 3,7 0,0 3,6 0,0 3,1 Bivolari 
an 64 76 75 71 77 73 89 65 82 78 67 89 
M 97,1 72,6 84,6 94,8 193,8 254,9 232,5 163,9 198,4 90,4 101,7 81,6 

an 66 69,84 66 79 91 85 74 72 96 72 62 63 
m 4,9 2,3 1,8 6,7 6,3 27,7 10,1 7,0 0,0 4,4 7,6 0,9 Plugari 
an 89 76 75 68 86 73 90 75 63;82;94 78 86 89 
M 70,5 65,2 70,2 100,9 174,6 224,2 186,7 148,5 202,5 99,6 80,3 54,3 

an 66 84 93 79 83 85 74 79 96 97 62 69 
m 3,8 3,1 1,4 1,8 6,1 11,5 0,0 5,7 0,0 2,9 7,1 0,0 Chişcăreni 
an 93 89 75 64 97 64 64 65 82 71 67 67 
M 75,2 67,5 68,5 107,8 138,9 217,5 205,3 172,3 155,2 104,0 93,5 69,9 

an 66 69 80 79 91 85 74 95 89 72 62 90 
m 3,5 2,0 0,4 9,5 10,2 15,6 20,5 3,6 0,8 0,7 2,7 1,4 Coarnele Caprei 
an 89 83 75 68 86 73 92 75 82 78 73 89 
M 81,2 70,7 80,4 124,3 158,9 200,5 225,0 155,4 157,1 84,4 63,8 72,1 

an 66 84 93 79 70 65 91 72 96 72 62 96 
m 0,9 4,4 1,0 8,7 5,0 26,1 18,0 8,5 3,1 2,4 4,3 2,4 Cotnari 
an 78 74 75 68 86 66 92 65 73 78 73 75 
M 83,5 70,0 68,1 87,1 202,3 153,0 152,0 142,7 183,0 71,6 108,4 66,1 

an 66 78 66 92 91 92 74 72 96 72 62 97 
m 3,0 0,4 1,4 7,0 1,3 5,0 10,0 2,0 0,0 0,8 4,0 1,0 Victoria 
an 89 83 90 68 86 73 89 65 82 93 86 89 
M 74,3 96,1 101,4 117,5 231,0 230,9 190,9 145,6 212,4 102,6 101,3 102,0 

an 66 78 93 84 91 85 74 77 95 72 81 71 
m 4,4 2,5 0,0 6,6 7,7 5,6 14,7 1,3 0,4 1,8 3,1 2,4 Tîrgu Frumos 
an 62 63 75 68 63 62 94 62 82 63 63 62 
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M 68,6 85,6 70,6 212,6 426,1 214,8 215,6 189,5 196,5 117,6 86,3 96,1 

an 66 84 93 70 70 65 91 91 96 72 66 69 
m 1,9 1,1 0,2 14,5 15,8 0,0 0,0 1,9 3,3 3,6 0,5 0,8 

Strunga 

an 78 76 75 64 86 67 70 75 83 71 73 75 
M 107,5 86,9 90,7 91,5 154,7 212,3 203,6 154,6 191,5 94,1 83,9 67,9 

an 66 84 93 97 91 75 74 7,0 96 72 81 71 
m 1,9 2,8 1,6 7,7 5,3 16,0 17,3 4,5 0,6 2,7 4,5 3,0 Podu Iloaiei 
an 64 76 74 71 86 73 92 65 82 62 63 72 
M 159,7 65,6 92,4 108,9 205,9 291,8 202,2 162,3 183,5 99,3 99,4 77,8 

an 66 84 93 79 91 85 74 72 96 72 66 97 
m 3,3 4,7 2,1 6,9 2,2 14,3 13,4 3,2 0,0 2,2 4,5 3,2 Iaşi 
an 78 74 74 68 86 73 67 65 82 62 63 89 
M 192,9 108,9 159,4 148,3 335,7 281,5 245,3 198,2 368,6 120,2 145,7 110,0 

an 66 84 93 84 91 85 71 70 89 72 81 80 
m 6,1 4,0 2,6 12,6 4,3 25,3 28,9 9,9 0,1 5,8 3,9 2,6 Bîrnova 
an 72 76 75 68 86 73 94 62 82 62 63 62 
M 230,6 89,5 74,8 130,6 210,5 248,9 228,3 222,1 206,9 133,4 107,9 83,6 

an 66 67 66 70 91 69 71 66 96 68 66 71 
m 3,0 1,5 0,0 5,6 3,4 21,5 12,3 2,1 0,1 2,1 4,5 1,2 Ungheni 
an 78 76 75 68 82 87 95 65 82 69 63 72 
M 74,3 96,1 101,4 117,5 231,0 230,9 190,9 145,6 212,4 102,6 101,3 102,0 

an 66 78 93 84 91 85 74 77 95 72 81 71 
m 4,4 2,5 0,0 6,6 7,7 5,6 14,7 1,3 0,4 1,8 3,1 2,4 Voineşti 
an 62 63 75 68 63 62 94 62 82 63 63 62 
M 63,3 100,9 141,9 167,4 189,1 230,1 189,2 189,2 189,4 118,2 105,7 114,1 

an 79 84 73 84 81 65 74 74 96 72 81 71 
m 5,7 4,1 1,9 8,9 12,8 24,3 19,8 4,9 0,0 1,4 3,8 4,4 Mădîrjac 
an 78 76 75 68 86 73 94 62 82 62 63 75 
M 153,6 70,3 97,9 81,9 194,4 205,0 187,8 173,2 230,6 114,5 101,5 78,8 

an 66 78 66 93 91 75 69 70 89 72 66 71 
m 3,5 1,4 1,2 2,0 2,6 11,8 9,8 11,3 0,3 1,5 2,5 0,3 Mogoşeşti 
an 64 94 90 68 86 87 89 90 82 63 63 89 

 

Minimele lunare cu valorile cele mai mici au coborât în 31 de luni (7,7% din numărul total) 
din 408, la valoarea de 0,0mm, indicând în astfel de cazuri lipsa totală a precipitaţiilor. 

 

Maxima lunară 
absolută din perioada 
analizată pentru Câmpia 
Moldovei s-a înregistrat 
într-un an ploios, în 
1970, în luna mai, la 
Strunga, atingând cota de 
426,1mm. Cantitatea în 
cauză depăşeşte sensibil 
pe aceea a sumelor anua-
le de precipitaţii din anii 
cei mai secetoşi la majo-
ritatea staţiilor şi posturi-
lor pluviometrice din 
subunitatea studiată. 

În luna mai 1970, 
cantităţile de precipitaţii 
căzute au fost mari în 
toată ţara cu excepţia Ol-

teniei nord – vestice (fig. 127a.). Pe cea mai mare parte a Câmpiei Moldovei au căzut precipitaţii 
cuprinse între101 şi 150mm, cu mici excepţii. Cantităţi mai reduse de precipitaţii decât valorile ară-
tate (între 51 şi 100mm) s-au produs în arealul Mileanca - Săveni din nordul câmpiei, iar mai mari 
(151 – 200mm), în partea central - vestică în zona dealurilor Copălău – Cozancea.  

În intervalul 1 – 10 mai 1970 vremea s-a caracterizat prin prezenţa unei circulaţii nord – ves-
tice care a adus deasupra României mase de aer rece polar ce au determinat ninsori bogate la munte, 
unde stratul de zăpadă a ajuns la aproape 1m grosime pe vârfuri şi la cca. 3m pe văi. 

În zilele de 11-12 mai 1970 (fig. 127b.) circulaţia aerului s-a desfăşurat din sector sudic, 
mediteranean. Prin intermediul unui ciclon cu caracter retrograd, cu orientare nord – sud, masa de 
aer cald subtropical din bazinul Mării Mediterane, încărcată cu o cantitate de 2-3 ori mai mare de 
vapori (15 – 20g/m3) decât masele de aer polar, a provocat pe de o parte topirea bruscă a stratului de  

 
Fig. 127a. Totalul cantităţilor de precipitaţii căzute în luna mai 1970 

(după N. Topor - 1970) 
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zăpadă din regiunea de munte, iar 
pe de alta căderea unor mari canti-
tăţi de precipitaţii care au acoperit 
întreaga ţară. 

Ploile ciclonice au continuat 
şi în zilele ulterioare ale lunii mai 
(fig. 127c., fig. 127d.), cu mici in-
termitenţe, pentru ca în ziua de 26 
mai 1970, timpul să se amelioreze 
şi vremea să se încălzească ca ur-
mare a retragerii activităţii ciclonice 
şi extinderii maximului baric est – 
european (fig. 127e.).  

Însă această situaţie s-a 
menţinut câteva zile, pentru că, spre 
sfârşitul lunii (fig. 127f.) ploile au 

început continuând în lunile iunie şi iulie. 
Oprindu-ne asupra maxime-

lor lunare cu valoarea cea mai ma-
re, vom observa că acestea s-au 
produs în 52,9% din cazuri în luna 
iunie (luna cea mai umedă din an), 
apoi în iulie (26,5%) – lună umedă 
şi plină de contraste pluviometrice, 
urmată de lunile mai (11,8%) şi 
septembrie (8,8% din cazuri). Situa-
ţia statistică, redă o stare de norma-
litate, pentru că maximele lunare cu 
valoarea anuală cea mai reprezenta-
tivă s-au încadrat în cel mai umed 
interval de timp din an, cel al ma-
ximului de manifestare al circulaţiei 
vestice, oceanice. 

Maximele lunare cu valoa-
rea cea mai mică din an corespund 
intervalelor cu cele mai reduse can-
tităţi lunare de precipitaţii, adică lu-
nilor: februarie (32,2%), ianuarie 
(26,5%), martie (11,8%) urmate de 
lunile octombrie (8,8%), noiembrie 
(8,8%) şi decembrie (11,8%). Ob-
servăm că, pe măsură ce înaintăm în 
cadrul semestrului rece, din luna oc-
tombrie până în februarie, maximele 
lunare cu valoarea cea mai mică 
sunt din ce în ce mai frecvente, în 
luna martie înregistrează un recul 
clar, pentru ca din luna aprilie până 
în septembrie inclusiv, să nu se pro-
ducă. 

 

 
Fig. 127b. Situaţia sinoptică deasupra Europei şi României 

 în zilele de 11-12 mai 1970 (după Doneaud – 1970) 

 
Fig. 127c. Situaţia sinoptică deasupra Europei şi României în ziua de 14 

mai 1970, ora 02 – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M. 

 
Fig. 127d. Situaţia sinoptică deasupra Europei şi României în ziua de 23 

mai 1970, ora 02 – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M. 



Dumitru Mihăilă 

 235 

Minimele lunare cu valorile 
cele mai mici au o dispersie anuală 
foarte evidentă, din analiza căreia 
cu greu putem desprinde o regulă a 
manifestării lor. 

Totuşi, luna septembrie se 
detaşează ca fiind cea în care se în-
registrează cea mai mare frecvenţă a 
minimelor lunare cu valoarea cea 
mai mică (44,5%). Grupând pe ano-
timpuri frecvenţa înregistrării unor 
astfel de valori, vom surprinde fap-
tul că, toamna ele sunt cele mai 
numeroase (51,8%), urmate de iară 
(19,3%), primăvară (17,0%) şi vară 
(11,9%). Vara rămâne anotimpul cu 
cea mai redusă frecvenţă a minime-

lor lunare cu valorile cele mai mici, iar în luna iunie acestea nu s-au semnalat la nici o staţie sau 
post pluviometric. 

 
Minimele lunare cu valorile 

cele mai mari aparţin tot celei mai 
ploioase perioade din an (ca şi ma-
ximele lunare cu valorile cele mai 
mari) după cum urmează: luna mai 
(8,8%), iunie (67,0%), iulie (21,5%) 
şi august (2,7%). 

Astfel, în intervalul iunie – 
iulie chiar şi minimele lunare au va-
lorile cele mai ridicate. 

Un alt aspect interesant de a 
fi abordat este acela al mediilor ma-
ximelor şi minimelor lunare la nive-
lul întregii Câmpii a Moldovei pre-
zentate în tab. 106. 

 
 

 

 

Tab. 106. Mediile maximelor şi minimelor lunare ale precipitaţiilor la nivelul Câmpiei Moldovei în 
perioada 1962 – 1997 

lunile I F M A M I I A S O N D 
Mediile maximelor 102,9 76,0 81,5 117,3 174,2 220,4 205,2 158,6 183,3 86,9 88,7 82,7 

Mediile minimelor 3,1 2,0 2,1 6,2 8,5 18,0 11,8 6,3 0,6 2,3 3,8 2,2 

 

Sintetizând un bogat material statistico – meteorologic (tab. 106.), observăm, în primul rând, 
diferenţele foarte mari ce exista între mediile maximelor şi cele ale minimelor. Diferenţele mari în-
tre mediile maximelor şi minimelor lunare pledează pentru o realitate climatică  caracterizată prin 
excese pluviometrice ce numai într-un climat temperat cu valenţe de excesivitate se pot produce. 
După această situaţie medie, ca şi din fig. 128, se poate afirma că, regimul anual al precipitaţiilor cu 
maximele şi minimele pluviometrice, cu creşterile şi descreşterile cunoscute se păstrează. 

 

 
Fig. 127e. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 28 

mai 1970 ( după N. Topor – 1970) 

 
Fig. 127f. Situaţia sinoptică deasupra Europei şi României în ziua de 29 

mai 1970, ora 02 – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M. 
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Analizând şi valorile absolute ale cantităţilor lunare de precipitaţii din Câmpia Moldovei 
(tab. 107.), putem afirma că, variabilitatea cantităţilor lunare de precipitaţii este amplă, complexă şi 
greu de prevăzut într-o desfăşurare viitoare. 

 

 

Regimul anual al 

maximelor şi minimelor 

lunare ale precipitaţiilor  

1962 -1997 
Fig. 128 
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Tab. 107. Extreme pluviometrice lunare în Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 
Cele mai mari maxime lunare / staţia / anul 

 I F M A M I I A S O N D 
Pp - mm 231,6 108,9 159,4 221,6 426,1 291,8 245,3 222,1 368,6 133,4 145,7 114,1 
Staţia Răd. Prut Bîrnova Bîrnova Strunga Strunga Iaşi Bîrnova Ungheni Bîrnova Ungheni Bîrnova Mădîrjac 
Anul 1966 1984 1993 1970 1970 1985 1971 1966 1989 1968 1981 1971 

Cele mai mici maxime lunare / staţia / anul 
Pp - mm 45,3 49,7 47,5 80,1 113,5 153,0 152,0 132,6 110,7 58,2 63,1 54,3 
Staţia Mileanca Dumeni Mileanca Ripiceni Mitoc Victoria Victoria Avrămeni Gorbăneşti Gorbăneşti Todireni Chişcăreni 

Anul 1966 1978 1993 1979 1992 1992 1974 1985 1974 1972 1962 1969 
Cele mai mici minime lunare / număr staţii (staţia) / număr cazuri (anul) 

Pp - mm 0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 
Staţia Mitoc 2 staţii 5 staţii Ripiceni Răd. Prut Strunga 2 staţii Văculeşti 13 staţii Mitoc Bivolari 2 staţii 
Anul 1993 2 cazuri 5 cazuri 1968 1967 1967 2 cazuri 1965 16 cazuri 1982 1967 2 cazuri 

Cele mai mari minime lunare / staţia / anul 
Pp - mm 6,1 4,7 8,5 14,6 17,1 34,6 38,9 14,5 3,3 5,8 8,9 5,3 
Staţia Bîrnova Iaşi Dobîrceni Darabani Cristeşti Gorbăneşti Bîrnova Flămînzi Strunga Bîrnova N.Bălcescu Ripiceni 
Anul 1972 1974 1990 1968 1986 1987 1994 1965 1983 1962 1989 1982 

 

Maximele lunare pot urca excepţional la peste 300, chiar peste 400mm, în semestrul cald 
sumele cantităţilor lunare de precipitaţii depăşind în multe cazuri pragul de 200mm. Extremitatea 
sudică a Câmpiei Moldovei este spaţiul în care maximele pluviometrice s-au produs cu predilecţie. 
Şi în lunile de iarnă pot cădea precipitaţii excepţionale, exemplu fiind luna ianuarie 1986 când la 
Rădăuţi-Prut s-au înregistrat 231,6mm. Însă aceste cazuri au fost şi au probabilitatea de a fi deosebit 
de rare. 

În general maximele lunare s-au produs în anii cu cantităţi mari de precipitaţii, în ani ploioşi 
ca: 1966, 1970, 1971, 1981, 1984, 1985 şi 1993. Cele mai mici maxime lunare au depăşit de peste 
două ori mediile lunare ale cantităţilor de precipitaţii cumulate la nivelul întregii câmpii. 

Minimele lunare, conform datelor de care dispunem pot coborî în orice lună a anului, chiar  
şi în cea mai ploioasă la 
valoarea de 0,0mm, absen-
ţa precipitaţiilor în timp de 
o lună fiind o caracteristi-
că predilectă a lunii sep-
tembrie, urmată la distanţă 
mare de lunile martie, fe-
bruarie decembrie şi iulie.  

Spre exemplu, în 
luna septembrie 1982, în 
multe locuri din Câmpia 
Moldovei (12 staţii meteo-
rologice sau posturi pluvi-
ometrice) nu au căzut pre-
cipitaţii măsurabile, iar în 
alte 12 locaţii, cantităţile 
de precipitaţii nu au depă-
şit 1,0mm. Această lună  
s-a distins ca una din cele 
mai secetoase din perioada 

analizată în Câmpia Moldovei. În septembrie 1982 deasupra ţării noastre timpul anticiclonic a fost 
dominant. Un exemplu de situaţie sinoptică caracterizată de prezenţa deasupra României a formaţi-
unilor barice anticiclonice este şi cel din 9 septembrie 1982 (fig. 128a.). 

Interesant este că şi cele mai mari minime pluviometrice lunare au valori foarte mici, maxi-
ma anuală a acestora ajungând doar la 34,6mm în iunie 1987 la Gorbăneşti. De regulă minimele lu-
nare ale cantităţilor de precipitaţii s-au produs în anii mai secetoşi cum au fost: 1967, 1983, 1986, 
1989 şi 1990. 

 

Fig. 128a. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei pe data de 9 septembrie 
1982 ora0000GMT – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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Aprecieri care completează analiza de mai sus cu date şi din perioada 1896 – 1962 vor fi 
prezentate în anexa legată de precipitaţii de la sfârşitul lucrării. 

Abaterile cantităţilor lunare de precipitaţii faţă de mediile multianuale completează imagi-
nea variabilităţii sumelor lunare de precipitaţii într-o subunitate cu un climat de tip continental. În 
urma analizei datelor obţinute din calcule, reprezentate grafic în fig. 129., 130., pentru Darabani şi 
Iaşi se evidenţiază câteva aspecte mai importante de remarcat: 
� lună de lună, cantităţile de precipitaţii sunt foarte variabile, foarte rar apropiindu-se ca valoare 

de sumele lunare medii, cel mai frecvent, înregistrând abateri de la aces-
tea;

 
Fig. 129. Abaterile cantităţilor lunare de precipitaţii din fiecare an faţă de mediile multianuale la 

Darabani în perioada 1960 – 1998 
 
� pentru cei 39 ani studiaţi (1960 – 1998), cărora le corespund un eşantion de 468 luni, la Darabani, 

în 57,1% din cazuri, iar la Iaşi în 58,5%, sumele lunare au prezentat abateri negative faţă de me-
dii; 

� interesant este că, pentru orice lună a anului, atât la Darabani cât şi la Iaşi, inclusiv în lunile cele 
mai ploioase, numărul abaterilor negative de la normală au fost dominante. Astfel, la Darabani 
în 26 cazuri din 39, în lunile februarie şi septembrie sumele de precipitaţii lunare au fost mai 
mici decât mediile, iar la Iaşi în luna martie deficitul pluviometric a fost o realitate în 25 de ca-
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zuri (numărul maxim lunar al abaterilor negative). La Darabani în doar 20 cazuri în lunile aprilie 
şi noiembrie, iar la Iaşi în 21 cazuri în luna aprilie, cantităţile de precipitaţii lunare au coborât  
sub medie (numărul minim lunar al abaterilor negative); 

� perioadele deficitare, cu durata mai mare de 5 luni consecutive, au fost în număr de 10 la 
Darabani, lungimea lor încadrându-se între 6 şi 12 luni. La Iaşi, perioadele deficitare cu durata mai 
mare de 5 luni consecutive în perioada 1960 – 1998 au fost în număr de 
7;

 
Fig. 130. Abaterile cantităţilor lunare de precipitaţii din fiecare an faţă de mediile multianuale la Iaşi 

în perioada 1960 – 1998 
� în medie o perioadă deficitară pluviometric a durat 8,1 luni la Darabani şi 8,3 luni la Iaşi. Cele 

mai lungi perioade deficitare la Darabani s-au înregistrat din luna februarie 1963 şi până în luna 
ianuarie 1964 (12 luni), din luna iulie 1973, până în luna aprilie 1974 (10 luni) şi din luna martie 
până în luna decembrie 1986 (10 luni). La Iaşi lungimea perioadelor deficitare a fost  asemănă-
toare ca durată maximă. De remarcat au fost cazurile anilor 1967 (din luna martie până în luna 
decembrie inclusiv – 10 luni deficitare pluviometric), 1982 – 1983 (iulie 1982 – mai 1983, 11 
luni cu deficit pluviometric) şi 1988 – 1989 (iulie 1988 – mai 1989, 11 luni cu deficit pluviome-
tric); 

� perioadele excedentare au fost mult mai puţin numeroase în intervalul 1960 – 1998. Doar în 4 
cazuri la Darabani şi 1 caz la Iaşi s-au înregistrat perioade cu surplus pluviometric cu durată mai 
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mare de cinci luni consecutive. La Darabani şi Iaşi, perioadele excedentare nu au depăşit în ge-
neral 6 luni consecutive; 

� în linii mari, între evoluţia valorică a abaterilor şi sensurile acestora de la Darabani şi Iaşi, a 
existat o corelaţie vizibilă, în sensul că anii/lunile ploioşi/ploioase şi secetoşi/secetoase s-au în-
registrat de regulă în acelaşi timp, iar abaterile pozitive s-au înregistrat de obicei în anii ploioşi, 
cele negative în cei secetoşi; 

� abaterile negative au fost de valori sensibil mai mici decât cele pozitive, cu toate că au dominat 
numeric. Ca regulă generală, cu cât în luna respectivă cantităţile medii de precipitaţii sunt mai 
mari, cu atât şi valorile abaterilor negative au fost mai substanţiale. Astfel, la Darabani, dintre 
abaterile negative lunare cele mai mari, s-a detaşat în a atinge cota anuală, cea mai ridicată, cea  
din luna februarie 1962 (- 20,9mm), iar la cea mai coborâtă cotă s-a situat în luna iulie 1987       
(- 66,6mm). La Iaşi, maxima abaterilor negative, din luna februarie 1974 (- 23,4mm) a avut va-
loarea anuală cea mai ridicată, iar maxima abaterilor negative, din luna iunie 1973 (- 79,8mm), a 
avut valoarea anuală cea mai coborâtă. Deci, cu cât luna în cauză este mai deficitară pluviome-
tric şi ecartul de variaţie al abaterilor negative a fost mai redus, iar cu cât este mai ploioasă aces-
ta a crescut; 

� abaterile pozitive, cu toate că au fost mai rare, au avut valori sensibil mai mari decât cele negati-
ve. În directă legătură cu cantităţile medii lunare, mai mari sau mai mici, în funcţie de luna la ca-
re ne referim, variază şi valorile abaterilor pozitive, mai mari în primul caz, mai mici în cazul al 
doilea. La Darabani, valoarea cea mai mică din an a maximelor lunare ale abaterilor pozitive s-a 
înregistrat în luna martie 1980 (38,3mm), la Iaşi în luna februarie 1984 (37,5mm), iar valoarea 
cea mai mare a maximelor abaterilor pozitive anuale s-a înregistrat în luna septembrie 1996 
(128,9mm) la Darabani, şi luna iunie 1985 (197,7mm) la Iaşi. Din luna mai până în luna octom-
brie, la Iaşi, cele mai mari abateri pozitive ale cantităţilor lunare de precipitaţii, au depăşit valoa-
rea de 100mm, iar la Darabani din luna mai până în septembrie; 

� amplitudinea maximă lunară a ajuns în septembrie la Darabani la 179,7mm, iar în luna iunie la 
Iaşi la 279,5mm, valori foarte mari specifice climatului continental. 

Analizând evoluţia valorilor precipitaţiilor lunare din lunile ianuarie şi abaterile acestora faţă 
de normală pentru perioada 1931 – 1997 (fig. 131a., 131b.) şi aceeaşi situaţie pentru precipitaţiile 
din luna iulie (fig. 132a., 132b.) de la staţiile meteorologice Dorohoi, Podu Iloaiei şi Iaşi putem des-
coperii câteva particularităţi cum ar fi: 
� în marea majoritate a cazurilor, sumele lunare de precipitaţii din ianuarie de la cele trei staţii, au 

evoluat sub limita cantităţii de 50mm, fiind ani (1938, 1951, 1964, 1973, 1978, 1989, 1997), 
când valorile precipitaţiilor din această lună s-au apropiat de 0,0mm, dar nu au urcat peste 
10mm; 

� doar în puţine cazuri sumele lunare din ianuarie au depăşit cota celor 50mm (1933, 1937, 1947, 
1963), iar în ianuarie 1966 valorile cantităţilor de precipitaţii din perioada studiată au fost ma-
xime: 72,6mm la Dorohoi, 105,7mm la Podu Iloaiei şi 158,7mm la Iaşi (fig. 131a.); 

� cele mai frecvente au fost lunile cu abateri negative: 52,2% la Dorohoi, 51,0% la Podu Iloaiei şi 
61,2% la Iaşi. Cele mai mari abateri negative ale cantităţilor de precipitaţii din luna ianuarie au 
avut valori mult mai atenuate (- 22,2mm în 1989 la Dorohoi, - 24,9mm în 1960 la Podu Iloaiei şi 
- 27,7mm în 1978 la Iaşi); 

� putem aprecia că în luna ianuarie abaterile pozitive au avut valori ceva mai importante, cele ne-
gative fiind mai aplatizate, şi cu evoluţie lipsită de spectaculozitate (fig. 131b.); 

� cantităţile de precipitaţii din luna iulie au evoluat între pragurile de 50 – 150mm, coborând sub, 
sau urcând peste aceste valori; 

� în ani precum 1969, 1974, 1991 valorile sumelor lunare de precipitaţii din lunile iulie au depăşit 
150mm, iar în ani ca 1932, 1937, 1957, 1958, 1989, 1992 au coborât sub 50mm. Astfel spre de-
osebire de luna ianuarie, precipitaţiile din luna iulie evoluează în limite valorice mult mai largi 
(fig. 132a.); 
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Dorohoi: y = -0,219x + 31,374
R2 = 0,0696

Podu Iloaiei: y = -0,1135x + 27,962
R2 = 0,0141

Iaşi: y = -0,2259x + 38,253
R2 = 0,0358
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Fig. 131a. Variaţiile de la un an la altul ale cantităţilor de precipitaţii din luna ianuarie 

în perioada 1931 – 1997 
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Podu Iloaiei y = -0,1524x + 5,1391

R2 = 0,0268
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Iaşi y = -0,2503x + 8,5536

R2 = 0,0452
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Fig. 131b. Abaterile cantităţilor de precipitaţii din luna ianuarie faţă de mediile multianuale la Do-

rohoi, Podu Iloaiei şi Iaşi în perioada 1931 – 1997 
 

� ca şi în cazul lunii ianuarie, în luna iulie dominante sunt cazurile cu abateri negative de la me-
die: Dorohoi (52,2%), Podu Iloaiei (60,6%), Iaşi (57,7%); 
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� cele mai mari abateri pozitive faţă de medie s-au înregistrat în 1991 la Dorohoi (111,3mm), în 
1974 la Podu Iloaiei (131,0mm) şi Iaşi (130,6mm÷fig. 132b.); 

� abaterile negative au fost mult mai atenuate valoric, rar coborând sub - 50,0mm, extremele nega-
tive din perioada 1931 – 1997 producându-se în 1942 la Dorohoi (- 56,6mm), în 1952 la Podu 
Iloaiei (- 62,8mm) şi în 1939 la Iaşi (- 59,8mm). 

Dorohoi: y = 0,3175x + 59,528
R2 = 0,0252

Podu Iloaiei: y = 0,3026x + 62,161
R2 = 0,0183

Iaşi: y = 0,2535x + 62,894

R2 = 0,0112

0

50

100

150

200

250

31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

mm

Dorohoi Podu Iloaiei Iasi Tendinţă Dorohoi Tendinţă Podu Iloaiei Tendinţă Iaşi

 
Fig. 132a. Variaţiile de la un an la altul ale cantităţilor de precipitaţii din luna iulie în perioada 1931 – 1997 
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Fig. 132b. Abaterile cantităţilor de precipitaţii din luna iulie faţă de media multianuală la Dorohoi, Podu 
Iloaiei şi Iaşi în perioada 1931 – 1997 

 

Analizând tendinţele de evoluţie pe termen lung (1931 – 1997) a cantităţilor de precipitaţii 
din luna ianuarie (fig. 131a. şi 131b.) observăm că, în cea mai rece şi în cea mai uscată lună a anului 
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cantităţile de precipitaţii prezintă o tendinţă de scădere la cele trei staţii luate drept exemplu, tendin-
ţă care se circumscrie tendinţelor de evoluţie a pluviometriei semestrelor reci şi iernii. 

În luna cea mai caldă a anului (fig. 132a. şi 132b.) cantităţile de precipitaţii sunt în creştere 
la toate cele trei staţii meteorologice analizate, aspect care la Podu Iloaiei şi Iaşi vine încă o dată să 
întărească tendinţa de evoluţie pozitivă a cantităţilor de precipitaţii din semestrul cald şi din timpul 
verii , iar pentru staţia Dorohoi să arate că nu în toate lunile din semestrul cald tendinţa pluviometri-
că este negativă. 

Frecvenţa lunilor cu diferite caracteristici pluviometrice. O imagine mai clară şi reală asu-
pra derulării în decursul timpului analizat (1962 – 1997) a lunilor deficitare sau excedentare pluvi-
ometric, ne oferă utilizarea criteriului Hellmann, care redă tipul de timp pe baza abaterilor lunare 
procentuale faţă de valoarea mediei multianuale, împărţind astfel lunile în 9 categorii de la excesiv 
de secetoase la excesiv de ploioase. Se elimină astfel departajarea lunilor în doar 2 categorii defici-
tare şi excedentare numai pe baza diferenţelor pozitive sau negative în raport cu media. Reprezenta-
rea grafică a repartiţiei pe staţii, posturi şi luni a celor 9 tipuri de timp este redată în fig. 133. În ur-
ma prelucrării unui bogat material din observaţiile pluviometrice din 432 de luni pentru 17 puncte 
din Câmpia Moldovei putem desprinde câteva concluzii:*1 şi *2 
� în jumătatea nordică a câmpiei, lunile considerate normale din punct de vedere pluviometric de-

ţin în medie 11,6%, iar în jumătatea sudică 11,3% statistica frecvenţelor plasând aceste luni pe 
locul 4 în raport cu celelalte categorii departajate. 

� lunile excedentare pluviometric s-au produs într-un număr de cazuri ce reprezintă 36,3% în ju-
mătatea nordică şi 35,8% în cea sudică; 

� lunile deficitare au fost cele mai numeroase, producându-se ca medie în 52,0% din cazuri în 
nord şi 52,9% din situaţii în sud; 

� detaliind, dintre lunile deficitare, cele excesiv de secetoase au avut frecvenţa maximă, deţinând 
locul I între toate categoriile de luni care au ajuns la 26,0% în partea nordică şi la 26,3% în cea 
sudică; 

� lunile excesiv de ploioase, au secondat ca frecvenţă lunile excesiv de secetoase, având o frecven-
ţă ce a atins pragul de 19,7% în nord şi 20,4% în sud; 

� calificativul de luni foarte secetoase a inclus  14,2% din lunile perioadei studiate în jumătatea 
nordică şi 13,5% în cea sudică, ocupând locul al treilea în ordinea descrescătoare a frecvenţelor, 
locul cinci fiind deţinut de lunile foarte ploioase (7,2% în nord; 6,5% în sud), ce a urmat celor 
normale deja amintite; 

� au urmat în ordine lunile secetoase (6,5% atât în nord cât şi în sud), puţin secetoase (5,3% în 
nord, respectiv 6,6% în sud), puţin ploioase (4,5%în nord, respectiv 4,7%) şi ploioase (4,9% şi 
4,2%) ce au ocupat ultimul loc în ordinea descrescătoare a frecvenţei lor; 

� frecvenţa mare a lunilor excesiv de secetoase, excesiv de ploioase, foarte secetoase şi foarte plo-
ioase, spune totul despre excesele pluviometrice ce caracterizează Câmpia Moldovei, spaţiul de 
interferenţă climatică, cu manifestări tipice ale excesivităţii în planul evoluţiei şi distribuţiei tu-
turor elementelor şi fenomenelor climatice; 

� în decurs de un an lunile excesiv de secetoase au atins frecvenţa maximă în luna septembrie 
(peste 40%: Mileanca, Pomîrla, Mitoc, Bivolari, Tîrgu Frumos, Podu Iloaiei, Iaşi, Ungheni, 
Bîrnova şi chiar 50% la Răuseni, Coarnele Caprei, Cotnari); 

�  lunile excesiv de secetoase au o frecvenţă foarte ridicată din octombrie până în martie, deci în 
sezonul rece al anului, când cantităţile de precipitaţii sunt în general reduse; şi lunile august sunt 
în proporţie mare excesiv de secetoase; 

� cele mai reduse frecvenţe a lunilor excesiv de secetoase au aparţinut lunii iunie, când au coborât 
sub pragul de 10% (Mitoc, Avrămeni, Bivolari, Cotnari, Podu Iloaiei, Iaşi, Bîrnova), urcând dar 
rar şi peste pragul de frecvenţă de 20% (Mileanca, Tîrgu Frumos); 

 

                                                 
*1 şi *2 Ordinea frecvenţelor diferitelor categorii de luni în funcţie de caracteristicile pluviometrice pentru Câmpia Moldovei este următoarea: excesiv de secetoase, excesiv de ploioase, foarte secetoase, 
normale, foarte ploioase, secetoase, puţin secetoase, puţin ploioase, ploioase. Cumulat, statistica acestor frecvenţe indică următoarea ierarhie: 1-luni deficitare, 2-luni excedentare, 3-luni normale. 
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Fig. 133. Frecvenţa lunilor cu diferite caracteristici pluviometrice 
după criteriul Hellmann în perioada 1962 – 1997 

� interesant este că frecvenţa lunară cea mai redusă a lunilor excesiv de ploioase, i-a aparţinut de 
fapt lunii celei mai ploioase din an – iunie, fiind cazuri când frecvenţa acestora a scăzut sub 10% 
(Răuseni, Iaşi), în general depăşind acest prag, dar nu şi pe cel de 20%; 

� lunile excesiv de ploioase au avut frecvenţa cea mai mare la sfârşitul iernii şi începutul primăve-
rii, o a doua perioadă de maximă frecvenţă a lor fiind toamna, vara frecvenţa acestora fiind mai 
redusă, lucru care ni s-ar părea bizar. Dar, având în vedere criteriul Hellmann, care ţine cont de 
abaterile procentuale ale cantităţilor de precipitaţii, care pentru perioada de vară se raportează la 
cantităţi medii lunare mari de precipitaţii, toamna, iarna şi primăvara la cantităţi mai mici, situa-
ţia în cauză devine cât se poate de logică. 

 
III. E4. Oscilaţiile de lungă durată ale cantităţilor de precipitaţii 

 
În analiza oscilaţiilor de lungă durată a precipitaţiilor căzute, în mai toate unităţile şi subuni-

tăţile geografice, ca metodă de bază se utilizează mediile glisante calculate pentru intervale succesi-
ve de câte 10 ani (decalate cu câte un an). Se atenuează astfel variaţiile neperiodice şi de scurtă du-
rată, date de prezenţa unor valori prea mari sau prea mici a cantităţilor lunare sau anuale de precipi-
taţii, ce se înregistrează accidental şi, se pun în evidenţă tendinţele de evoluţie generală date de fluc-
tuaţiile ciclice, de lungă durată, pe care elementul în cauză îl poate înregistra sub influenţa modifică-
rii parametrilor termo – dinamici ce survin în manifestarea dinamicii atmosferei, în directă relaţie cu 
intensificarea sau slăbirea periodică a activităţii solare. 

Dacă analizăm graficul mediilor glisante, calculate pe câte 10 ani decalate cu câte un an, ale 
precipitaţiilor căzute anual şi în lunile caracteristice ale anului: (ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie) 
la Iaşi, în perioada 1891 – 1997 (fig. 134a., 134b.), putem desprinde câteva aspecte mai importante: 
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� intervalele relativ omogene de creştere a cantităţilor de precipitaţii sunt despărţite de intervale de 
descreştere a acestora, ambele categorii de perioade fiind puse în evidenţă prin mediere glisantă; 

Ian:  y = 0,2365x + 24,002 Apr: y = -0,075x + 43,799

Iul: y = 0,249x + 59,228 Oct: y = 0,0053x + 35,117

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9
1
-0
0

9
3
-0
2

9
5
-0
4

9
7
-0
6

9
9
-0
8

0
1
 1
0

0
3
 1
2

0
5
 1
4

0
7
 1
7

0
9
 1
8

1
1
 2
0

1
3
-2
2

1
5
-2
4

1
7
-2
6

1
9
-2
8

2
1
-3
0

2
3
-3
2

2
5
-3
4

2
7
-3
6

2
9
-3
8

3
1
-4
0

3
3
-4
2

3
5
-4
4

3
7
-4
6

3
9
-4
8

4
1
-5
0

mm

 

Ian: y = -0,2293x + 35,424 Apr: y = 0,7125x + 30,486 Iul: y = 0,4172x + 61,857 Oct: y = 0,0574x + 24,693
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Fig. 134a. Mediile glisante pe câte 10 ani decalate succesiv cu câte un an ale precipitaţilor din lunile 
 ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie la Iaşi (1891 – 1997) 
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Iaşi y = 2,9784x + 478,93

R2 = 0,5077
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Fig. 134b. Mediile glisante pe câte 10 ani decalate succesiv cu câte un an ale precipitaţiilor anuale la Iaşi 

(1891 – 1997) 
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� sensul evoluţiei cantităţilor de precipitaţii anuale, cu creşterile şi descreşterile alternante, este 

copiat de cel al precipitaţiilor din luna iulie, fapt explicabil prin aceea că între sumele anuale ale 
precipitaţiilor şi cele din semestrul cald (când cad 2/3 din precipitaţiile anuale) există o corelaţie 
evidentă, corelaţie impusă în linii mari şi lunilor din perioada caldă a anului. Celelalte luni: apri-
lie, octombrie şi ianuarie prezintă asemănări din ce în ce mai estompate şi puţine cu cele anuale, 
în directă relaţie cu scăderea ponderii sumelor lor lunare de precipitaţii în cadrul celor anuale şi 
cu plasarea lor în perioade ale anului cu stări de vreme cu o dinamică complexă (aprilie, octom-
brie); 

� se remarcă cu claritate două perioade de creştere relativ continuă a cantităţilor anuale de precipi-
taţii, cea cuprinsă între 1891 – 1900 şi 1905 – 1914 (15 ani) şi, o a doua între 1951 – 1960 şi 
1969 – 1978 (18 ani); 

� scăderea cantitativă a precipitaţiilor caracterizează două perioade cuprinse între 1905 – 1914 şi 
1916 – 1925 (12 ani), respectiv între 1969 – 1978 şi 1986 – 1995 (18 ani); 

� datele de care dispunem nu ne permit să facem decât aprecieri vagi cu privire la durata intervale-
lor de creştere sau de scădere a cantităţilor de precipitaţii. Cert este că atât în cazul evoluţiei su-
melor anuale cât şi al celor din lunile caracteristice, perioadele de creştere succesivă a precipita-
ţiilor au fost mai lungi decât cele de descreştere. Cu riscul unor aprecieri deficitare, doar pe baza 
datelor de la Iaşi, putem afirma că, la această staţie perioadele de creştere (ce includ şi scurte in-
tervale de discontinuitate, marcate de descreşteri uşoare, nesemnificative, ca şi perioadele de 
descreştere, unde se pot insera intervale cu cantităţi de precipitaţii mai mari decât apropiatele din 
şir) a sumelor anuale de precipitaţii au durat circa 18 ani, iar cele de descreştere 14 ani. Dar, 
aceste medii nu au fost realizate doar decât din câte trei valori nefiind prea relevante. Şi în cazul 
fiecărei luni în parte, perioadele de descreştere a sumelor lunare de precipitaţii (ca medie realiza-
tă din 4 – 5 valori) au durat mai puţin, încadrându-se între 10 ani (ianuarie) şi 13 ani (iulie), iar 
cele de creştere au fost mai lungi fiind cuprinse între 10 ani în luna aprilie şi 15 ani în  lunile iu-
lie şi octombrie; 

� la Iaşi, cele mai sărace în precipitaţii au fost perioadele 1916 – 1925 şi 1951 – 1960, ambele 
marcând începutul unor perioade mai umede şi sfârşitul unor perioade mai secetoase, iar cea mai 
bogată în precipitaţii a fost perioada 1969 – 1978 ce marchează apogeul celei mai umede pe-
rioade din secolul XX şi începutul unei lungi perioade de scădere a cantităţilor de precipitaţii ce 
pare a se fi terminat în perioada 1986 – 1995, după care evoluţia grafică arată că începe o pe-
rioadă de uşoară creştere a cantităţilor anuale de precipitaţii; 

� între evoluţia mediilor glisante ale precipitaţiilor lunare şi anuale cuprinse între 1891 – 1900 şi 
1905 – 1914, între 1951 – 1960 şi 1969 – 1978 (cu mici excepţii în cazul lunii ianuarie) şi în pe-
rioada cuprinsă între 1969 – 1978 şi 1986 – 1995, tendinţele evolutive se apropie foarte mult, 
lunile caracteristice având un regim pluviometric asemănător cu acela anual. Dincolo de diferen-
ţele inerente de evoluţie apărute între regimul lunilor caracteristice (aprilie, octombrie şi ianua-
rie) şi cel anual, putem descoperi şi perioade cu sens evolutiv comun; 

� tendinţele de evoluţie ale cantităţilor de precipitaţii din lunile cele mai reprezentative ale anului 
(fig. 134a.) arată (fapt deja observat anterior) că la Iaşi cantităţile de precipitaţii au crescut în 
timp luând în calcul majoritatea intervalelor temporale de analiză (excepţie făcând semestrul re-
ce) şi toţi indicatorii climatici (medii, abateri, medii glisante). Acest aspect reiese din fig. 134a., 
chiar dacă aceasta este fragmentată în două intervale distincte şi, mai ales din fig. 134b. care are 
acelaşi mod de realizare, dar redă cu mult mai multă acurateţe evoluţia ascendentă a cantităţilor 
de precipitaţii, mai ales în a doua jumătate a secolului XX. 

Graficele evoluţiei mediilor glisante pe câte 10 ani decalate cu câte un an ale precipitaţiilor 
căzute în lunile ianuarie şi iulie în perioada 1931 – 1997 la Dorohoi, Podu Iloaiei şi Iaşi (fig. 135.), 
ne permit să accentuăm unele afirmaţii anterioare, completându-le, având în vedere şi numărul mai 
mare de staţii luate în studiu. 
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Fig. 135. Mediile glisante pe câte 10 ani decalate succesiv cu câte un an ale precipitaţiilor căzute în 

lunile ianuarie şi iulie la Dorohoi, Podu Iloaiei şi Iaşi în perioada 1931 – 1997 
 

Pentru luna ianuarie, precipitaţiile de la Iaşi au evoluat în limitele unor valori superioare ce-
lor de la Dorohoi şi Podu Iloaiei pe toată perioada, iar între 1931 – 1940 şi 1948 – 1957 şi mai ales 
între 1954 – 1963 şi 1968 – 1977 diferenţele sunt evidente. Superioritatea valorică a precipitaţiilor 
căzute la Iaşi în cea mai rece lună a anului este confirmată. 

Tot în luna ianuarie perioada 1959 – 1968, a marcat cea mai reprezentativă creştere a canti-
tăţilor de precipitaţii, iar între 1988 – 1997 s-a produs cea mai clară şi bine evidenţiată perioadă de 
scădere din perioada analizată. 

Intervalul cuprins între 1955 – 1964 şi 1969 – 1978 a marcat cea mai clară creştere şi apoi 
cea mai clară descreştere a precipitaţiilor din luna ianuarie din timpul analizat. 

Contrar lunii iulie, intervalul 1969 – 1978 a fost unul foarte secetos. Din 1979 – 1988 până 
în prezent precipitaţiile din luna ianuarie au înregistrat o tendinţă generală de descreştere, cele de la 
Iaşi apropiindu-se valoric de cele de la Podu Iloaiei şi Dorohoi dar rămânând superioare cantitativ. 

În luna iulie, creşterile şi descreşterile au fost mai bine conturate, valorile de la cele trei staţii 
fiind mai grupate. Intervalul 1951 – 1960, a fost cel mai secetos şi a marcat începutul celei mai 
umede perioade din secolul XX ce a atins  maximul în 1968 – 1977, după care precipitaţiile acestei 
luni au înregistrat un regres cantitativ până în prezent. Punctele de maxim a două perioade ploioase 
consecutive au fost despărţite de un interval de 20 – 22 ani, iar în cazul a două perioade secetoase 
timpul ce le-a despărţit a fost în linii mari acelaşi sau uşor mai comprimat. O perioadă de creştere 
pluviometrică sau una de scădere, a durat astfel în medie 10 – 11 ani, cu abateri de la regulă, acestea 
putându-se prelungi până la 13 – 15 ani. 



Dumitru Mihăilă 

 249 

Între evoluţia precipitaţiilor din cele două luni ale anului se observă stabilirea unei relaţii in-
verse (fig. 135). 

Completarea unei imagini mai clare asupra oscilaţiilor de lungă durată a cantităţilor de pre-
cipitaţii s-a făcut şi cu ajutorul pluvioizopletelor abaterilor mediilor glisante calculate pentru inter-
vale de 5 ani (decalate succesiv câte un an) pentru staţiile Dorohoi şi Podu Iloaiei (fig. 136a.,b.). 

 

 
Fig. 136a. Pluvioizopletele abaterilor mediilor glisante pe intervale de 5 ani decalate succesiv câte 

un an la Dorohoi în perioada 1931 – 1997 
 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 250 

 
Fig. 136b. Pluvioizopletele abaterilor mediilor glisante pe intervale de 5 ani decalate succesiv câte 

un an la Podu Iloaiei în perioada 1931 – 1997 
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Oscilaţiile cantităţilor de precipitaţii, au caracter de lungă durată, observându-se continuita-

tea acestora atât în cursul anului, cât şi de la un an la altul, ceea ce ne indică dependenţa acestora de 
factorul cosmic şi dinamic. 

Ariile ocupate de abaterile negative (cu alb) arată extinderea perioadelor cu precipitaţii defi-
citare, iar cele ocupate de abateri pozitive (punctate), extinderea perioadelor cu precipitaţii exceden-
tare. Remarcăm puternica mozaicare a reprezentărilor, cu evidenţierea unor perioade relativ sincro-
ne pentru cele două staţii, perioade când excedentul sau deficitul pluviometric se pun foarte clar în 
evidenţă, aceasta scoţând încă o dată în relief caracterul continental al regimului pluviometric, nees-
tompat nici măcar prin calculul abaterilor mediilor glisante pe intervale de 5 ani decalate succesiv 
câte un an. 

Cele mai reprezentative perioade umede au aparţinut în special verii şi mai ales lunilor iunie 
– iulie, iar cele mai secetoase sfârşitului de vară şi începutului toamnei (august – octombrie cu pre-
lungire până la începutul primăverii). 

Remarcăm ca fiind cele mai umede: ,,aria” ocupată de luna iunie din intervalul cuprins între 
1944 – 1948 şi 1949 – 1953, când la Dorohoi valorile abaterilor pozitive au urcat la peste 70mm, iar 
la Podu Iloaiei peste 50mm (cea mai ploioasă perioadă ce cuprinde peste 5 luni iunie consecutive) şi 
,,aria” lunilor iunie – iulie din intervalul 1966 – 1970 şi 1971 – 1975, când abaterile pozitive au ur-
cat la peste 40mm la Dorohoi şi peste 50mm la Podu Iloaiei. 

Şi în perioadele mai secetoase ale anului se pot evidenţia intervale foarte ploioase, printre 
exemplele cele mai elocvente ce şi-au materializat prezenţa la ambele staţii remarcându-se: 

- luna august din intervalul 1931 – 1935 şi 1937 – 1941 la Podu Iloaiei şi aceeaşi lună din 
1933 – 1937 şi 1938 – 1942 la Dorohoi; 

- luna octombrie, cea a minimului pluviometric secundar, în intervalul 1934 – 1938 şi 1939 
– 1943; 

- luna februarie, cea a minimului anual principal, în intervalul 1948 – 1952 şi 1955 – 1959; 
- luna septembrie, cea în care se înregistrează frecvenţa cea mai mare a celor mai mici canti-

tăţi lunare de precipitaţii, în intervalul 1990 – 1994 şi 1994 – 1998 etc. 
Intervalele secetoase se pun în evidenţă prin abateri negative, cu valori mai reduse decât ale 

celor pozitive şi printr-o uşoară dominare arealografică, oglindă fidelă a transpunerii lor din realita-
tea climatică a perioadei studiate. O reprezentativitate mai mare, prin extinderea în timp şi spaţiu o 
au: 

- perioada încadrată între 1932 – 1936 la Podu Iloaiei / 1931 – 1935 la Dorohoi şi 1943 – 
1947 (Dorohoi şi Podu Iloaiei) când în lunile mai – iulie cu extindere spre august – septembrie, de-
ficitul a coborât sub - 20mm, la Dorohoi chiar sub - 30mm, punând în evidenţă perioada poate cea 
mai deficitară pluviometric din intervalul analizat, ca întindere, ce în mod normal ar trebui să fie ex-
cedentară având în vedere că s-a inserat în cea mai umedă perioadă a anului; 

- perioada dintre 1949 – 1953 la Podu Iloaiei / 1951 – 1955 la Dorohoi şi 1957 – 1961, din 
intervalul martie – iulie, când la Dorohoi şi Podu Iloaiei s-au remarcat secvenţe ale deficitului plu-
viometric ce au coborât sub valori de - 30 ÷ - 40mm a abaterilor mediilor glisante; această perioadă 
s-a prelungit între 1957 – 1961 şi 1966 – 1970 în ,,spaţiul” lunilor iulie – septembrie când ultimele 
2/3 ale verilor şi primele 2/3 ale toamnelor au fost foarte secetoase; 

- perioada dintre 1977 – 1981 şi 1986 – 1990 când în timpul lunilor august – septembrie, 
izopletele abaterilor mediilor glisante au coborât sub valoarea de - 20mm; în prelungire, ca foarte 
secetoasă s-a remarcat perioada cuprinsă între 1986 – 1990 şi 1991 – 1995 cu lunile octombrie ce au 
avut un accentuat deficit pluviometric. 

În lunile ianuarie – februarie, cu o singură excepţie citată anterior, dominante au fost perioa-
dele deficitare, nemarcate de excese negative reprezentative, despărţite de intervale mai umede, ce 
au avut abateri foarte mici de la valorile medii, pe când în lunile verii şi ale toamnei, deficitul a fost  
pus în evidenţă foarte clar de valorile mari şi de semn negativ ale pluvioizopletelor. 
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III. E5. Frecvenţa precipitaţiilor în Câmpia Moldovei 
 

Studiul frecvenţei cantităţilor anuale, semestriale, anotimpuale şi lunare de precipitaţii, com-
pletează tabloul distribuţiei în timp şi spaţiu al acestui element, incluzând prin sintetizare o multitu-
dine de situaţii de manifestare a pluviometriei din Câmpia Moldovei, cuantificând-o şi încadrând-o 
cu supleţe în limitele unor parametri de evoluţie foarte concişi, sugestivi, dar în acelaşi timp şi cu-
prinzători. Astfel, variabilitatea căderii precipitaţiilor în timp este comasată, fiecare caz în parte 
găsindu-şi locul său în conturarea unor tendinţe evolutive ce înglobează în ele cazuistica extrem de 
diversă, dată de prezenţa sau absenţa căderilor de precipitaţii, cantitatea mare sau mică a acestora 
etc. 

Importanţa practică a analizei frecvenţei căderii diferitelor cantităţi de precipitaţii este ex-
trem de mare în sectoare nu numai ca agricultura, ci însăşi pentru economie şi sectorul investiţional 
pe ansamblu şi pentru viaţa oamenilor în general. Înregistrarea ritmică, chiar dacă a unor cantităţi 
mici de precipitaţii, sau înregistrarea neregulată la intervale mari a unor cantităţi însemnate de pre-
cipitaţii, sunt două tipuri de manifestare a regimului pluviometric diurn anual şi multianual, tipuri 
de evoluţie întâlnite şi în regimul pluviometric multianual din nord-estul României. Încadrarea 
Câmpiei Moldovei, într-un tip climatic plin de contraste pluviometrice, impune calculul frecvenţei 
cantităţilor de precipitaţii pe diferite eşantioane temporale (ani, sezoane, anotimpuri, luni), pentru a 
şti la ce cantităţi de precipitaţii să ne aşteptăm să se înregistreze mai frecvent, a cunoaşte gradul de 
asigurare al acestora sau al unor cantităţi excepţionale sau foarte reduse de precipitaţii. În felul aces-
ta sistemul economic şi comunităţile umane nu vor fi vulnerabile şi nu vor mai fi luate prin surprin-
dere de manifestările agresive ale căderilor abundente de precipitaţii lichide şi solide în timp foarte 
scurt, sau de manifestare a unor perioade de uscăciune sau secetă prelungită. 

Valorile frecvenţei şi asigurării cantităţilor lunare de precipitaţii (tab. 108a., b., c.) sunt ex-
presive, înglobând un grad mare de siguranţă şi de reprezentativitate, dat de analiza precipitaţiilor 
lunare pentru o perioadă lungă (1960 – 1997). De regulă, pentru fiecare lună, frecvenţele cele mai 
mari se regăsesc în zona mediei multianuale a cantităţilor de precipitaţii din luna respectivă. Din zo-
na frecvenţelor maxime, valorile acestora scad puternic către cantităţile de precipitaţii mai mici şi 
mai lent spre cele mai mari decât mediile lunare multianuale. Cu cât cantităţile lunare de precipitaţii 
înregistrate sunt mai mici, cu atât şi gradul de asigurare al acestora este mai mare, iar pe măsură ce 
cantităţile de precipitaţii acced pe treptele cantitative superioare, atât frecvenţa, dar mai ales gradul 
de asigurare al acestora, se diminuează progresiv. 
 

Tab. 108a. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) cantităţilor lunare de precipitaţii la Darabani (1960 – 1997) 
 

I F M A M I I A S O N D precipitaţii 
de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 20,51 100,0 35,90 100,0 23,08 100,0 - - - - - - - - - - 12,82 100,0 23,08 100,0 7,69 100,0 23,08 100,0 

10,1 ÷ 20,0 33,34 79,49 23,08 64,10 20,51 76,92 10,26 100,0 5,13 100,0 - - 2,56 100,0 7,69 100,0 12,82 87,18 28,21 76,92 33,33 92,31 23,08 76,92 

20,1 ÷ 30,0 17,95 46,15 25,64 41,02 20,51 56,41 17,95 89,74 5,13 94,87 5,13 100,0 7,69 97,44 12,82 92,31 15,39 74,36 7,69 48,71 7,69 58,98 10,26 53,84 

30,1 ÷ 40,0 17,95 28,20 2,56 15,38 15,38 35,90 15,39 71,79 12,82 89,74 10,26 94,87 7,69 89,75 20,51 79,49 15,39 58,97 10,26 41,02 17,96 51,29 15,38 43,58 

40,1 ÷ 50,0 - 10,25 - 12,82 10,26 20,52 10,56 56,40 7,69 76,92 5,13 84,61 17,97 82,06 17,96 50,98 10,26 43,58 10,26 30,76 7,69 33,33 12,82 28,20 

50,1 ÷ 60,0 5,13 10,25 7,69 12,82 5,13 10,26 20,51 46,14 15,39 69,23 7,69 79,48 10,26 64,09 - 41,02 2,56 33,32 10,26 20,50 17,96 25,64 5,13 15,38 

60,1 ÷ 70,0 2,56 5,12 5,13 5,13 5,13 5,13 15,39 25,63 10,26 53,84 12,82 71,79 2,56 53,83 10,26 41,02 7,69 30,76 2,56 10,24 2,56 7,68 2,56 10,25 

70,1 ÷ 80,0 - 2,56 - - - - 2,56 10,24 5,13 43,58 10,26 58,97 2,56 51,27 12,82 30,76 2,56 23,07 2,56 7,68 2,56 5,12 5,13 7,69 

80,1 ÷ 90,0 2,56 2,56 - - - - 2,56 7,68 10,26 38,45 7,69 48,71 15,39 48,71 5,13 17,94 5,13 20,51 2,56 5,12 - 2,56 2,56 2,56 

90,1 ÷ 100,0 - - - - - - 2,56 5,12 5,13 28,19 17,96 41,02 2,56 33,32 7,69 12,81 5,13 15,38 - 2,56 2,56 2,56 - - 

100,1 ÷ 110,0 - - - - - - 2,56 2,56 5,13 23,06 - 23,06 7,69 30,76 2,56 5,12 2,56 10,25 2,56 2,56 - - - - 

110,1 ÷ 120,0 - - - - - - - - 7,69 17,93 5,13 23,06 5,13 23,07 - 2,56 2,56 7,69 - - - - - - 

120,1 ÷ 130,0 - - - - - - - - 2,56 10,24 2,56 17,93 2,56 17,94 - 2,56 - 5,13 - - - - - - 

130,1 ÷ 140,0 - - - - - - - - 2,56 7,68 - 15,37 - 15,38 2,56 2,56 - 5,13 - - - - - - 

140,1 ÷ 150,0 - - - - - - - - - 5,12 7,69 15,37 2,56 15,38 - - - 5,13 - - - - - - 

150,1 ÷ 160,0 - - - - - - - - - 5,12 2,56 7,68 - 12,82 - - - 5,13 - - - - - - 

160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - 2,56 5,12 - 5,12 5,13 12,82 - - - 5,13 - - - - - - 

170,1 ÷ 180,0 - - - - - - - - 2,56 2,56 - 5,12 - 7,69 - - 5,13 5,13 - - - - - - 

180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - - - 2,56 5,12 7,69 7,69 - - - - - - - - - - 

190,1 ÷ 200,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - - - - - - - - - - - - 

200,1 ÷ 210,0 - - - - - - - - - - 2,56 2,56 - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 
 

Tab. 108b. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) cantităţilor lunare de precipitaţii la Botoşani (1960 – 1997) 
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I F M A M I I A S O N D precipitaţii 
de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 20,51 100,0 15,38 100,0 17,95 100,0 5,13 100,0 - - - - - - 2,56 100,0 17,95 100,0 17,95 100,0 17,95 100,0 15,39 100,0 

10,1 ÷ 20,0 23,08 79,49 48,72 84,62 23,08 82,05 10,26 94,87 2,56 100,0 2,56 100,0 5,13 100,0 10,26 97,44 17,95 82,05 28,21 82,05 25,65 82,05 25,64 84,61 

20,1 ÷ 30,0 28,21 56,41 12,82 35,90 15,38 58,97 7,69 69,22 17,95 89,75 - 97,44 7,69 94,87 5,13 87,18 15,39 64,10 12,82 53,84 15,39 56,40 23,07 58,97 

30,1 ÷ 40,0 17,95 28,20 5,13 23,08 17,95 43,59 7,69 69,22 17,95 89,75 2,56 97,44 5,13 87,18 12,82 82,05 10,27 48,71 10,26 41,02 7,69 41,01 15,39 35,90 

40,1 ÷ 50,0 5,13 10,25 1,26 17,95 7,69 25,64 15,39 61,35 12,82 71,80 10,26 94,88 5,13 82,05 17,95 69,23 2,56 38,44 7,69 30,76 17,95 33,32 10,26 20,51 

50,1 ÷ 60,0 - 5,12 5,13 7,69 12,82 17,95 12,81 46,14 7,69 58,98 10,26 84,62 5,13 76,92 7,69 51,28 7,69 35,88 5,13 23,07 7,69 15,37 - 10,25 

60,1 ÷ 70,0 2,56 5,12 2,56 2,56 - 5,13 15,39 33,33 7,69 51,29 5,13 74,36 15,39 7179 12,82 43,59 5,13 28,19 12,82 17,94 2,56 7,68 7,69 10,25 

70,1 ÷ 80,0 2,56 2,56 - - 5,13 5,13 7,69 17,94 10,28 43,60 12,82 69,23 17,39 56,40 10,26 30,77 2,56 23,06 2,56 5,12 2,56 5,12 - 2,56 

80,1 ÷ 90,0 - - - - - - 2,56 10,25 7,69 33,32 17,95 56,41 5,13 41,01 5,13 20,51 7,69 20,50 - 2,56 - 56 2,56 2,56 

90,1 ÷ 100,0 - - - - - - 2,56 7,69 2,56 25,63 5,13 38,48 12,82 35,88 2,56 15,38 - 12,81 - 2,56 - 2,56 - - 

100,1 ÷ 110,0 - - - - - - - 5,13 2,56 23,07 - 33,33 2,56 23,06 5,13 12,82 7,69 12,81 - 2,56 2,56 2,56 - - 

110,1 ÷ 120,0 - - - - - - 5,13 5,13 7,69 20,51 5,13 33,33 - 20,50 - 7,69 2,56 5,12 - 2,56 - - - - 

120,1 ÷ 130,0 - - - - - - - - 5,13 12,82 5,13 28,20 2,56 20,50 2,56 7,69 - 2,56 - 2,56 - - - - 

130,1 ÷ 140,0 - - - - - - - - - 7,69 7,69 23,07 - 17,94 - 5,13 2,56 2,56 2,56 2,56 - - - - 

140,1 ÷ 150,0 - - - - - - - - 2,56 7,69 7,69 15,38 5,13 17,94 - 5,13 - - - - - - - - 

150,1 ÷ 160,0 - - - - - - - - 5,13 5,13 2,56 7,69 2,56 12,81 5,13 5,13 - - - - - - - - 

160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - - - 5,13 5,13 2,56 10,25 - - - - - - - - - - 

170,1 ÷ 180,0 - - - - - - - - - - - - 2,56 7,69 - - - - - - - - - - 

180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - - - - - 5,13 5,13 - - - - - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

Tab. 108c. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) cantităţilor lunare de precipitaţii la Iaşi (1960 – 1997) 
I F M A M I I A S O N D precipitaţii 

de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 10,26 100,0 23,08 100,0 23,08 100,0 2,56 100,0 5,13 100,0 - - - - 5,13 100,0 17,96 100,0 20,51 100,0 7,69 100,0 7,69 100,0 

10,1 ÷ 20,0 35,89 89,74 10,26 76,92 15,39 76,92 7,69 97,44 5,13 94,87 7,69 100,0 2,56 100,0 10,26 94,87 10,26 82,04 28,21 79,49 23,08 92,31 17,95 92,31 

20,1 ÷ 30,0 15,39 53,85 33,33 66,66 17,95 61,53 12,82 89,75 7,69 89,74 - 92,31 5,13 97,44 12,82 84,61 10,26 71,78 7,69 51,28 17,95 69,23 28,20 74,36 

30,1 ÷ 40,0 15,39 38,46 7,69 33,33 15,39 43,58 15,39 76,93 7,69 82,05 - 92,31 5,13 92,31 17,96 71,79 20,52 61,52 15,39 43,59 15,39 51,28 15,39 46,16 

40,1 ÷ 50,0 7,69 23,07 10,26 25,64 5,13 28,19 17,96 61,54 12,82 74,36 5,13 92,31 12,82 87,18 5,13 53,83 5,13 41,00 10,26 28,20 17,95 35,89 15,39 30,77 

50,1 ÷ 60,0 7,69 15,38 12,82 15,38 7,69 23,06 12,82 43,58 23,09 61,54 5,13 87,18 15,39 74,36 7,69 48,70 5,13 35,87 12,82 17,94 2,56 17,95 7,69 15,38 

60,1 ÷ 70,0 5,13 7,69 2,56 2,56 7,69 15,37 7,69 30,76 5,13 38,45 15,39 82,05 15,39 58,97 2,56 41,01 2,56 30,74 - 5,12 - 15,38 2,56 7,69 

70,1 ÷ 80,0 - 2,56 - - 2,56 7,68 7,69 23,07 2,56 33,32 15,39 66,66 5,13 43,58 10,26 38,45 7,69 28,18 - 5,12 5,13 15,38 5,13 5,13 

80,1 ÷ 90,0 - 2,56 - - 2,56 5,12 7,69 15,38 7,69 30,76 5,13 51,27 10,26 38,45 7,69 28,19 - 20,49 - 5,12 5,13 10,25 - - 

90,1 ÷ 100,0 - 2,56 - - 2,56 2,56 5,13 7,69 2,56 23,07 15,39 46,14 2,56 28,17 7,69 20,50 2,56 20,49 2,56 5,12 2,56 5,12 - - 

100,1 ÷ 110,0 - 2,56 - - - - 2,56 2,56 2,56 20,51 5,13 30,75 2,56 25,61 5,13 12,81 2,56 17,93 - 2,56 2,56 2,56 - - 

110,1 ÷ 120,0 - 2,56 - - - - - - 5,13 17,95 10,25 25,62 7,69 23,05 - 7,68 2,56 15,37 - 2,56 - - - - 

120,1 ÷ 130,0 - 2,56 - - - - - - 5,13 12,82 7,69 15,37 2,56 15,36 2,56 7,68 2,56 12,81 - 2,56 - - - - 

130,1 ÷ 140,0 - 2,56 - - - - - - - 7,69 2,56 7,68 2,56 12,80 - 5,12 2,56 10,25 - 2,56 - - - - 

140,1 ÷ 150,0 - 2,56 - - - - - - 5,13 7,69 2,56 5,12 - 10,24 - 5,12 - 7,69 2,56 2,56 - - - - 

150,1 ÷ 160,0 2,56 2,56 - - - - - - - 2,56 2,56 2,56 - 10,24 2,56 5,12 - 7,69 - - - - - - 

160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - - 2,56 - - - 10,24 2,56 2,56 5,13 7,69 - - - - - - 

170,1 ÷ 180,0 - - - - - - - - - 2,56 - - 2,56 10,24 - - - 2,56 - - - - - - 

180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - - 2,56 - - 2,56 7,68 - - 2,56 2,56 - - - - - - 

190,1 ÷ 200,0 - - - - - - - - - 2,56 - - 2,56 5,12 - - - - - - - - - - 

200,1 ÷ 210,0 - - - - - - - - 2,56 2,56 - - 2,56 2,56 - - - - - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

Valorile procentuale maxime ale sumelor lunare de precipitaţii din lunile ianuarie – februa-
rie, indică căderea unor cantităţi de precipitaţii scăzute, ce s-au situat de regulă sub pragul de 30mm. 
Pe măsură ce înaintăm către perioada caldă a anului şi cantităţile de precipitaţii lunare cresc, în luni-
le iunie – iulie frecvenţa cea mai ridicată a fost înregistrată de cantităţile de precipitaţii cuprinse în-
tre 60 – 100mm. Apoi sumele lunare de precipitaţii descresc treptat până în luna octombrie, când 
mai frecvente au fost lunile cu precipitaţii cuprinse sub 20 – 30mm, înregistrând o uşoară creştere în 
luna noiembrie (10 – 40mm), după care scad spre intervalul minimului pluviometric principal anual. 

În lunile verii, sumele lunare de precipitaţii şi frecvenţele lor procentuale aferente, s-au des-
făşurat ca o armonică pe mai multe intervale valorice, ajungând în iunie – iulie să urce şi peste 
treapta de 200mm. Valorile lunare ale precipitaţiilor, nu au depăşit la nici o staţie din cele analizate, 
pe ansamblu, anual treapta de 260mm (Răuseni – Anexa precipitaţii). Aceste valori au avut (şi au)  
cel mai redus grad de asigurare. În lunile sezonului rece, desfăşurarea câmpului valoric al precipita-
ţiilor s-a comprimat la maxim (mai ales în lunile februarie – martie). Cantităţile mari de precipitaţii 
di lunile verii şi marea lor variabilitate, au fost şi sunt răspunzătoare de ampla dispersie a frecvenţei 
precipitaţiilor din această secvenţă a anului. Demn de remarcat este că şi în septembrie, spectrul dis-
tribuţiei frecvenţelor a fost foarte larg pentru o lună în care cad puţine precipitaţii, dar în care s-au 
înregistrat şi se înregistrează contraste pluviometrice evidente. Probabilitatea cea mai mică de pro-
ducere a precipitaţiilor lunare, este amplasată conform datelor pluviometrice în luna ianuarie în in-
tervalul valoric 80 – 100mm, iar vara, în lunile iunie – iulie a urcat pe trepte valorice superioare 
(200 – 250mm). 

Pe anotimpuri (tab. 109a. şi b.), distribuţia frecvenţelor este şi mai clar grupată, arătând o 
dispersie mică a valorilor procentuale ale frecvenţei precipitaţiilor iarna, când sumele medii lunare 
ale acestora sunt neînsemnate (în medie cele mai frecvente au fost iernile în care au căzut între 40 – 
100mm) şi, foarte mare în lunile de vară, când căror sumele medii de precipitaţii au valorile cele 
mai mari din an (ca medie cele mai frecvente fiind verile în care cad între 160 –220mm). Primăveri-
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le cele mai frecvente au fost cele în care au căzut între 100 – 160mm, iar în cazul toamnelor, frec-
venţa maximă a fost atinsă de cele în care au căzut în medie 80 -–120mm. 

 

Tab. 109a. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) cantităţilor anotimpuale de precipitaţii la staţiile din 
Câmpia Moldovei în perioada 1960 – 1997 

Staţia Darabani Dorohoi Avrămeni Botoşani 
precipitaţii Iarna Primăvara Vara Toamna Iarna Primăvara Vara Toamna Iarna Primăvara Vara Toamna Iarna Primăvara Vara Toamna 

de la   până la F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A 

0,1-20,0 2,56  100,0 -       - -       - 2,56  100,0 2,56  100,0 -       - -       - 2,56  100,0 2,56  100,0 -       - -       - -       - 2,56  100,0 -       - -       - -       - 

20,1-40,0 12,82  97,44 -       - -       - 7,69  97,44 15,39  97,44 -       - -       - 7,69  97,44 7,69  97,44 -       - -       - 15,39  100,0 10,26  97,44 2,56  100,0 -       - 17,95  100,0 

40,1-60,0 33,33  84,62 2,56  100,0 -       - 12,82  89,75 25,64  82,05 5,13  100,0 -       - 12,82  89,75 20,51  89,75 2,56  100,0 -       - 7,69  84,61 25,64  87,18 -        97,44 -       - 5,13  82,05 

60,1-80,0 15,39  51,29 2,56  97,44 -       - 15,40  76,93 28,20  56,41 -         94,87 -       - 15,39  76,93 33,34  69,24 2,56  97,44 -       - 15,39  76,92 25,64  61,54 5,13  97,44 -       - 5,13  76,92 

80,1-100,0 17,95  35,90 5,13  94,88 -       - 7,69  61,53 5,13  28,21 2,56  94,87 -       - 15,39  61,54 7,69  35,90 10,26  94,88 2,56  100,0 7,69  61,53 17,95  35,90 10,26  92,31 -       - 28,20  71,79 

100,1-120,0 5,13  17,95 17,94  89,75 7,69  100,0 7,69  53,84 15,39  23,08 25,64  92,31 5,13  100,0 17,95  46,15 12,82  28,21 20,52  84,62 2,56  97,44 15,39  53,84 7,69  17,95 23,07  82,05 -       - 12,82  43,59 

120,1-140,0 5,13  12,82 20,53  71,81 5,13  92,31 17,96  46,15 5,13  7,69 25,64  66,67 2,56  94,87 5,13  28,20 15,13  15,39 17,95  64,10 5,13  94,88 15,39  38,45 10,26  10,26 12,82  58,98 5,13  100,0 7,69  30,77 

140,1-160,0 7,69  7,69 10,26  51,28 2,56  87,18 7,69  28,19 2,56  2,56 10,25  41,03 5,13  92,31 15,13  23,24 10,26  10,26 12,82  46,15 10,26  89,75 7,69  23,06 -       - 17,95  46,16 5,13  94,87 5,13  23,08 

160,1-180,0 -       - 15,39  41,02 20,52  84,62 7,69  20,50 -       - 15,39  30,78 20,52  87,17 10,26  17,94 -       - 15,39  33,33 5,13  79,49 5,13  15,37 -       - 5,13  28,21 10,26  89,74 5,13  17,95 

180,1-200,0 -       - 17,94  25,63 17,95  64,10 2,56  12,81 -       - 15,39  15,39 15,39  66,66 2,56  7,68 -       - 12,82  17,94 15,39  74,36 2,56  10,24 -       - 7,69  23,08 10,26  79,48 5,13  12,82 

200,1-220,0 -       - 5,13  7,69 2,56  46,15 2,56  10,25 -       - -       - 10,26  51,27 2,56  5,12 -       - 2,56  5,12 12,82  58,97 -         7,68 -       - 5,13  15,39 15,39  69,22 5,13  7,69 

220,1-240,0 -       - 2,56  2,56 15,39  43,59 -         7,69 -       - -       - 7,69  41,01 2,56  2,56 -       - -         2,56 23,09  46,15 5,12  7,68 -       - 5,13  10,26 17,95  53,83 -        2,56 

240,1-260,0 -       - -       - 5,13  28,20 7,69  7,69 -       - -       - 7,69  33,32 -       - -       - 2,56  2,56 2,56  23,06 -        2,56 -       - -          5,13 5,13  35,88 -         2,56 

260,1-280,0 -       - -       - -         23,07 -       - -       - -       - 5,13  25,63 -       - -       - -       - -         20,50 -        2,56 -       - 5,13  5,13 7,69  30,75 2,56  2,56 

280,1-300,0 -       - -       - 2,56  23,07 -       - -       - -       - 5,13  20,50 -       - -       - -       - 2,56  20,50 2,56  2,56 -       - -       - 2,56  23,06 -       - 

300,1-320,0 -       - -       - 5,13  20,51 -       - -       - -       - 2,56  15,37 -       - -       - -       - 7,69  17,94 -       - -       - -       - 10,26  20,50 -       - 

320,1-340,0 -       - -       - 5,13  15,38 -       - -       - -       - 5,13  12,81 -       - -       - -       - 5,13  10,25 -       - -       - -       - 2,56  10,24 -       - 

340,1-360,0 -       - -       - 7,69  10,25 -       - -       - -       - 2,56  7,68 -       - -       - -       - -          5,12 -       - -       - -       - 2,56  7,68 -       - 

360,1-380,0 -       - -       - -         2,56 -       - -       - -       - 2,56  5,12 -       - -       - -       - -          5,12 -       - -       - -       - -         5,12 -       - 

380,1-400,0 -       - -       - -         2,56 -       - -       - -       - -         2,56 -       - -       - -       - -          5,12 -       - -       - -       - 2,56  5,12 -       - 

400,1-420,0 -       - -       - 2,56  2,56 -       - -       - -       - -          2,56 -       - -       - -       - -         5,12 -       - -       - -       - -         2,56 -       - 

420,1-440,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - 2,56  2,56 -       - -       - -       - 2,56  5,12 -       - -       - -       - -         2,56 -       - 

440,1-460,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 2,56  2,56 -       - -       - -       - -         2,56 -       - 

460,1-480,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 2,56  2,56 -       - 

480,1-500,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Frecvenţele maxime se grupează în jurul mediilor anotimpuale, descrescând mai repede în 
zona valorilor mici de precipitaţii, şi mai lent în a acelora mai mari. Frecvenţa cea mai mică, dar 
probabilitatea cea mai mare de cădere a unor cantităţi de precipitaţii, a fost / este în cazul iernii în-
cadrată între pragurile valorice de 0 – 20mm, primăverii de 40 – 60mm, verii 100 – 120mm, iar al 
toamnei între 0 – 40mm. Gradul cel mai mic de asigurare l-a avut / îl au în cazul iernii precipitaţiile 
cuprinse între 140 – 160mm, primăvara între 220 – 260mm, vara între 420 – 480mm, iar toamna în-
tre 240 – 300mm. În cazuri excepţionale, aceste limite pot fi depăşite, ca de exemplu toamna la 
Răuseni, când precipitaţiile căzute au urcat la nivelul intervalului valoric de 340 – 360mm. 

 
 

Tab. 109b. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) cantităţilor anotimpuale de precipitaţii la staţiile din 
Câmpia Moldovei în perioada 1960 – 1997 

Staţia Răuseni Cotnari Podu Iloaiei Iaşi 
precipitaţii Iarna Primăvara Vara Toamna Iarna Primăvara Vara Toamna Iarna Primăvara Vara Toamna Iarna Primăvara Vara Toamna 

de la   până la F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A F     A 

0,1-20,0 5,41  100,0 -       - -       - 2,70  100,0 2,56  100 -       - -       - -       - 5,13  100,0 -       - -       - 2,56  100,0 2,56  100,0 -       - -       - 2,56  100,0 

20,1-40,0 8,10  94,59 -       - -       - 8,11  97,30 10,26  97,44 2,56  100,0 -       - 17,95  100,0 7,69  94,87 -       - -       - 12,82  97,44 5,13  97,44 -       - -       - 5,13  97,44 

40,1-60,0 24,32  86,48 5,41  100,0 -       - 8,11  89,19 28,21  87,18 2,56  97,44 -       - 2,56   82,05 20,51  87,18 7,69  100,0 -       - 12,82  84,62 15,39  92,31 2,56  100,0 -       - 15,39  92,31 

60,1-80,0 27,03  62,16 10,81  94,59 -       - 16,22  81,08 28,21  58,97 2,56  94,88 -       - 20,51  79,49 30,78  66,67 -         92,31 -       - 10,26  71,80 12,82  76,92 2,56  97,44 2,56  100,0 7,69  76,92 

80,1-100,0 13,51  35,13 16,22  83,78 -       - 21,62  64,86 17,94  30,76 12,82  92,32 2,56  100,0 15,39  58,98 28,21  35,89 17,95  92,31 -       - 17,97  61,54 28,21  64,10 12,82  94,88 2,56  97,44 20,53  69,23 

100,1-120,0 13,51  21,62 8,11  67,56 10,81  100,0 10,81  43,24 10,26  12,82 15,39  79,50 -         97,44 10,26  43,59 2,56  7,68 17,95  74,36 2,56  100,0 7,69  43,57 10,26  35,89 25,65  82,06 -        94,88 7,69  48,70 

120,1-140,0 2,70  8,11 29,73  59,45 5,41  89,19 8,11  32,43 2,56  2,56 28,21  64,11 7,69  97,44 7,69  33,33 2,56  5,12 12,82  56,41 10,26  97,44 12,82  35,88 20,51  25,63 12,82  56,41 5,13  94,88 10,26  41,01 

140,1-160,0 5,41  5,41 5,41  29,72 13,51  83,78 5,41  24,32 -       - 5,13  35,90 7,69  89,75 12,82  25,64 2,56  2,56 15,39  43,59 5,13  87,18 10,26  23,06 2,56  5,12 7,69  43,59 2,56  89,75 2,56  30,75 

160,1-180,0 -       - 2,70  24,31 5,41  70,27 10,81  18,91 -       - 7,69  30,77 17,97  82,06 10,26  12,82 -       - 2,56  28,20 12,82  82,05 2,56  12,80 -        2,56 7,69  35,90 20,54  87,19 5,13  28,19 

180,1-200,0 -       - 13,51  21,61 18,91  64,86 2,70  8,10 -       - 2,56  23,08 7,69  64,09 -           2,56 -       - 5,13  25,64 10,26  69,23 2,56  10,24 -         2,56 5,13  28,21 5,13  66,65 2,56  23,06 

200,1-220,0 -       - -          8,10 16,22  45,95 -       5,40 -       - 15,39  20,52 25,64  56,40 -           2,56 -       - 7,69  20,51 12,82  58,97 -         7,68 2,56  2,56 7,69  23,08 7,69  61,52 12,82  7,68 

220,1-240,0 -       - 5,41  8,10 8,10  29,73 -        5,40 -       - 5,13  5,13 2,56  30,76 2,56  2,56 -       - 10,26  12,82 10,26  46,15 2,56  7,68 -       - 5,13  15,39 7,69  53,83 2,56  7,68 

240,1-260,0 -       - 2,70  2,70 2,70  21,63 -        5,40 -       - -       - 12,82  28,20 -       - -       - 2,56  2,56 -         35,89 2,56  5,12 -       - 5,13  10,26 12,82  46,14 -        5,12 

260,1-280,0 -       - -       - 5,41  18,93 2,70  5,40 -       - -       - 5,13  15,38 -       - -       - -       - 10,26  35,89 -       2,56 -       - 5,13  5,13 7,69  33,32 2,56  5,12 

280,1-300,0 -       - -       - 2,70  13,52 -       2,70 -       - -       - -        10,25 -       - -       - -       - 12,82  25,63 2,56  2,56 -       - -       - 7,69  25,63 2,56  2,56 

300,1-320,0 -       - -       - -         10,82 -       2,70 -       - -       - -        10,25 -       - -       - -       - 2,56  12,81 -       - -       - -       - 2,56  17,94 -       - 

320,1-340,0 -       - -       - -         10,82 -      2,70 -       - -       - 2,56  10,25 -       - -       - -       - 5,13  10,25 -       - -       - -       - 5,13  15,38 -       - 

340,1-360,0 -       - -       - 5,41  10,82 2,70  2,70 -       - -       - -         7,69 -       - -       - -       - 2,56  5,12 -       - -       - -       - 5,13  10,25 -       - 

360,1-380,0 -       - -       - 5,41  5,41 -       - -       - -       - 5,13  7,69 -       - -       - -       - -        2,56 -       - -       - -       - -          5,12 -       - 

380,1-400,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -        2,56 -       - -       - -       - 2,56  2,56 -       - -       - -       - -          5,12 -       - 

400,1-420,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -         2,56 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 2,56  5,12 -       - 

420,1-440,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -         2,56 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 25,6  2,56 -       - 

440,1-460,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -         2,56 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 

460,1-480,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - 2,56 - 2,56 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 

480,1-500,0 -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - -       - 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Pe semestre (tab. 110.), distribuţia sumelor de precipitaţii s-a prezentat / se prezintă contras-
tant, valorile frecvenţei şi asigurării acestora, evidenţiind şi mai clar dispersia mare din perioada 
caldă a anului şi nesemnificativă în cea rece. În semestrul cald, valorile frecvenţelor maxime au fost 
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mai mici decât în semestrul rece (sub 30%), dar corespund unor cantităţi de precipitaţii relativ mari 
(300 – 450mm), iar în sezonul rece, cotele valorice ale frecvenţelor maxime au urcat în nord la peste 
30% şi în sud la peste 40%, dar au fost corespondentele unor cantităţi mai reduse de precipitaţii 
(150 – 250mm). Foarte rar sumele sezoniere de precipitaţii au depăşit 600mm în semestrul cald şi 
300mm în semestrul rece, cu excepţia staţiei Iaşi, unde, cu un grad foarte mic de asigurare, precipi-
taţiile din acest semestru au urcat la peste 400mm. Cu probabilitatea cea mai mare de producere, dar 
cu frecvenţa cea mai mică, s-au înscris sezoanele calde în care au căzut 150 – 200mm şi sezoanele 
reci în care s-au înregistrat sub 100mm. 

 

Tab. 110. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) cantităţilor semestriale de precipitaţii 
la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 1960 – 1997 

staţia Darabani Dorohoi Avrămeni Botoşani Răuseni Cotnari Podu Iloaiei Iaşi 

cantit. Pp. cald rece cald rece cald rece cald rece cald rece cald rece cald rece cald rece 
de la  până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 

0,0-50,0 - - - - - - 2,56 100,0 - - - - - - 2,56 100,0 - - 2,70 100,0 - - - - - - - - - - - - 

50,1-100,1 - - 12,82 100,0 - - 17,95 97,44 - - 15,38 100,0 - - 10,26 97,44 - - 5,41 97,30 - - 15,38 100,0 - - 5,13 100,0 - - 5,13 100,0 

100,1-150,0 - - 33,33 87,18 - - 28,21 79,49 - - 25,64 84,62 - - 30,77 87,18 - - 32,43 91,89 - - 28,21 84,62 - - 43,59 94,87 - - 28,21 94,87 

150,1-200,0 2,56 100,0 23,08 53,85 - - 28,21 51,28 2,56 100,0 25,64 58,98 2,56 100,0 25,64 56,41 - - 43,24 59,46 - - 43,59 56,41 2,56 100,0 30,76 51,28 - - 33,34 66,66 

200,1-250,0 7,69 97,44 23,08 30,77 5,13 100,0 20,51 23,07 2,56 97,44 23,08 33,34 2,56 97,44 23,08 30,77 13,51 100,0 16,22 16,22 17,95 100,0 12,82 12,82 5,13 97,44 10,26 20,52 7,69 100,0 20,51 33,32 

250,0-300,0 10,26 89,75 7,69 7,69 12,82 94,87 2,56 2,56 10,26 94,88 10,26 10,26 15,39 94,88 7,69 7,69 27,02 86,49 - - 10,26 82,05 - - 20,52 92,31 10,26 10,26 15,39 92,31 7,69 12,81 

300,1-350,0 20,52 79,49 - - 23,07 82,05 - - 23,08 84,62 - - 12,82 79,49 - - 2,70 59,47 - - 10,26 71,79 - - 7,69 71,79 - - 15,39 76,92 2,56 5,12 

350,1-400,0 15,39 58,97 - - 15,40 58,98 - - 25,65 61,54 - - 20,51 66,67 - - 27,02 56,77 - - 17,95 61,53 - - 17,95 64,10 - - 7,69 61,53 - 2,56 

400,1-450,0 17,95 43,58 - - 23,07 43,58 - - 12,82 35,89 - - 15,39 46,16 - - 10,82 29,75 - - 23,08 43,58 - - 25,64 46,15 - - 23,07 53,84 2,56 2,56 

450,1-500,0 2,56 25,63 - - 12,82 20,51 - - 7,69 23,07 - - 10,26 30,77 - - 5,41 18,93 - - 15,38 20,50 - - 7,69 20,51 - - 10,26 30,77 - - 

500,1-550,0 17,95 23,07 - - 5,13 7,69 - - 7,69 15,38 - - 7,69 20,51 - - 5,41 13,52 - - 2,56 5,12 - - 5,13 12,82 - - 12,82 20,51 - - 

550,1-600,0 2,56 5,12 - - 2,56 2,56 - - 5,13 7,69 - - 12,82 12,82 - - 5,41 8,11 - - - 2,56 - - 2,56 7,69 - - 2,56 7,69 - - 

600,1-650,0 2,56 2,56 - - -  - - 2,56 2,56 - - - - - - 2,70 2,70 - - - 2,56 - - 5,13 5,13 - - 5,13 5,13 - - 

650,1-700,0 - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 2,56 2,56 - - - - - - - - - - 

700,1-750,0 - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

Pe ansamblu, frecvenţa maximă a sumelor anuale ale precipitaţiilor în Câmpia Moldovei 
(tab. 111.), s-a înscris între limitele cantitative de 450 – 600mm. Sumele anuale au urcat până la  
750 – 800mm, excepţional şi în intervalul valoric 800 – 850mm, dar probabilitatea producerii lor a 
fost foarte redusă. În schimb, un grad de asigurare foarte mare, dar o frecvenţă foarte mică, au avut 
anii în care sumele de precipitaţii au coborât la 300 – 350mm. 

 

Tab. 111. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) cantităţilor anuale de precipitaţii la staţiile 
din Câmpia Moldovei în perioada 1960 – 1997 

Darabani Dorohoi Avrămeni Botoşani Răuseni Cotnari Podu Iloaiei Iaşi precipitaţii în mm 
de la       până la F% A% F% A% F% A% F% A% F% A% F% A% F% A% F% A% 
200,1-250,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

250,1-300,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

300,1-350,0 2,56 100,0 5,13 100,0 2,56 100,0 2,56 100,0 - - 5,13 100,0 2,56 100,0 5,13 100,0 

350,1-400,0 1026 97,44 2,56 94,87 7,69 97,44 5,13 97,44 13,51 100,0 7,69 94,87 12,82 97,44 10,26 94,87 

400,1-450,0 10,26 87,18 15,39 92,31 10,26 89,75 7,96 92,31 24,33 86,49 12,82 87,18 10,26 84,62 10,26 84,61 

450,1-500,0 25,64 76,92 10,26 76,92 23,08 79,49 20,51 84,62 10,81 62,16 20,51 74,36 5,13 74,36 12,82 74,35 

500,1-550,0 5,13 51,28 23,08 66,66 10,26 56,41 12,82 64,11 21,63 51,35 15,39 53,85 23,08 69,23 15,38 61,53 

550,1-600,0 12,82 46,15 12,82 43,58 15,39 46,15 12,82 51,29 5,40 29,72 7,69 38,46 17,95 46,15 10,25 46,15 

600,1-650,0 7,69 33,33 25,64 30,76 7,69 30,76 12,82 38,47 13,51 24,32 17,95 30,77 2,56 28,20 15,38 35,90 

650,1-700,0 10,26 25,64 - 5,12 7,69 23,07 17,97 25,65 8,11 10,81 10,26 12,82 20,52 25,64 10,26 20,52 

700,1-750,0 7,69 15,38 2,56 5,12 12,52 15,38 2,56 7,68 - 2,70 - 2,56 2,56 5,12 10,26 10,26 

750,1-800,0 7,69 7,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 5,12 2,70 2,70 - 2,56 - 2,56 - - 

800,1-850,0 - - - - - - 2,56 2,56 - - 2,56 2,56 2,56 2,56 - - 

850,1-900,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

 
III. E5.1. Frecvenţa zilelor cu precipitaţii 
 
Instrumentele meteorologice cu citire directă (pluviometrul) sau înregistratoare (pluvio-

graful), nu măsoară cantităţi de precipitaţii mai mici de 0,1mm, astfel încât, în categoriile zilelor cu 
precipitaţii intră acelea în care cantităţile minime căzute sub formă de ploaie, zăpadă, burniţă, lapo-
viţă etc. sunt ≥ de 0,1mm. Zilele cu precipitaţii ≥ de 0,1mm, sau apropiate de aceasta, la o analiză 
sumară, nu ar prezenta o importanţă prea mare, întrucât ponderea acestora în conturarea aportului 
pluviometric nu este destul de consistentă. Dar, fiecare caz în parte când sunt semnalate, marchează 
o secvenţă de timp cu o durată mai redusă de strălucire a Soarelui, nebulozitate ridicată, valori mari 
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ale umidităţii aerului, mici ale deficitului de saturaţie, intensificări ale mişcării maselor de aer, ate-
nuări ale valorilor mai mari, sau mai mici de temperatură în aer şi la sol, ce întrerup perioadele mai 
călduroase sau mai geroase, pe fondul unor modificări semnificative ce intervin în ecuaţia bilanţului 
radiativ – caloric. 

Fiecare zi în care cade o cantitate de precipitaţii cât de mică, poate avea o importanţă deose-
bită în viaţa plantelor, mai ales când întrerupe, chiar şi pentru puţin, o perioadă de uscăciune sau se-
cetă, fiecare fază fenologică în parte, funcţie de cultura agricolă, pentru a fi traversată cu bine având 
nevoie de anumite cantităţi de precipitaţii, însă eficacitatea folosirii lor, este mult mai evidentă în 
cazul în care gradul de torenţialitate al acestora este mai redus, iar precipitaţiile ce cad au cantităţi 
înscrise cel puţin în limitele a 1 – 10mm. O ploaie foloseşte din punct de vedere agricol, când însu-
mează cel puţin un milimetru, iar o ploaie eficace trebuie să aibă cel puţin 8 – 10mm. Frecvenţa op-
timă necesară, este de o ploaie la patru zile în sezonul cald, cantitatea optimă lunară din acest sezon 
fiind de 60 – 80mm. Din punct de vedere agricol, 10mm de precipitaţii căzute în cinci zile, uniform 
repartizate, au aceeaşi eficacitate ca şi 100mm de precipitaţii, căzuţi în doar două zile. Constanţa 
căderilor de precipitaţii, sau caracterul lor torenţial, sunt foarte importante, mai ales în cazul Câmpi-
ei Moldovei, în care torenţialitatea precipitaţiilor şi cantităţile mari ale acestora concentrate în timp 
scurt, nu aduc decât pagube economiei şi un aport pluviometric important doar în orizontul superior 
al păturii de sol, celelalte rămânând în deficit, iar alimentarea pânzelor de apă freatică, este aproape 
anihilată. 

În decurs de un an, numărul de zile cu cantităţi de precipitaţii ce depăşesc anumite praguri 
scade progresiv, după cum este şi normal, pe măsură ce sumele zilnice de precipitaţii sunt mai con-
sistente. 

Numărul anual de zile cu cantităţi de precipitaţii ≥ de 0,1mm, la nivelul Câmpiei Moldovei, 
este în medie de 131,7 descrescând uşor pe măsură ce pragul valoric al sumelor zilnice creşte, la 
97,0 în cazul zilelor cu precipitaţii ≥ de 0,5mm, 79,7 pentru cele cu precipitaţii diurne ≥ ca 1,0mm, 
58,9 pentru zilele cu precipitaţii ≥ de 2,0mm, 31,9 pentru zilele cu precipitaţii ≥ ca 5,0mm, 15,1 în 
cazul unor precipitaţii diurne ≥ ca 10,0mm, 4,9 zile în cazul precipitaţiilor diurne ≥ de 20,0mm şi 
doar 1,9 zile pentru entităţile cu precipitaţii ≥ de 30,0mm. 

Din numărul total al zilelor cu precipitaţii 60,5% au precipitaţii ≥ ca 1,0mm, 11,5% au pre-
cipitaţii ≥ ca 10,0mm şi doar în 1,9% din zilele cu precipitaţii acestea sunt egale sau depăşesc valoa-
rea de 30,0mm. 

În fig. 137. este redată cu multă acurateţe evoluţia numărului mediu anual de zile cu precipi-
taţii mai mari sau egale decât diferite praguri pluviometrice, pentru staţiile din Câmpia Moldovei şi 
pentru ansamblul subunităţii ca medie a perioadei 1964 – 1998. 
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Fig. 137. Numărul anual de zile cu precipitaţii cuprinse între anumite limite (1964 – 1998) 
În spaţiul Câmpiei Moldovei, numărul de zile cu precipitaţii mai mari sau egale decât anu-

mite praguri, nu diferă prea mult între punctele ei extreme, existând o directă legătură între cantităţi-
le medii anuale de precipitaţii înregistrate şi numărul de zile cu diferite valori ale precipitaţiilor, în 
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arealele mai umede acesta este mai mare, iar în arealele mai uscate, zilele cu precipitaţii sunt mai 
puţine în decursul unui an mediu. 

În cazul numărului de zile cu precipitaţii ≥ de 0,1mm, în jumătatea nordică (arealul Dorohoi 
– Avrămeni – Darabani) acesta depăşeşte uşor valoarea de 135 zile anual, iar în partea extrem  
sud – estică (arealul Iaşi – Ungheni şi împrejurimi) situaţia este identică. Cele mai puţine zile cu 
precipitaţii ≥ de 0,1mm (sub 130) se înregistrează în arealul Cotnari – Răuseni – est de Podu 
Iloaiei), iar în jurul localităţii Podu Iloaiei numărul acestor zile coboară sub valoarea anuală de 120 
(fig. 138.a). 

Numărul de zile cu precipitaţii ≥ de 10,0mm este de peste 15 în jumătatea nordică (arealul 
Botoşani – Avrămeni), în extremitatea nordică spre Darabani ajungând la peste 15,5 zile şi doar în 
extremitatea nord – vestică, la Dorohoi, coboară uşor sub valoare de 15,0 zile. În partea central – es-
tică, centrală, central – vestică şi extrem sud – vestică, numărul mediu de zile cu precipitaţii ≥ de 
10,0mm este cel mai mic ajungând la 14,4 la Răuseni, la 14,3 la Cotnari şi 14,9 la Podu Iloaiei. În 
extremitatea sud – estică (Iaşi – Ungheni), astfel de zile sunt cele mai numeroase din Câmpia Mol-
dovei, ajungând să depăşească în decurs de un an valoarea de 16,5 (fig. 138.b). 

Numărul de zile cu precipitaţii ≥ de 20,0mm este mai ridicat în două areale: unul central – 
vestic (Botoşani şi împrejurimi, cu peste 5,0 zile cu sume ale precipitaţiilor ≥ de 20,0mm) şi altul 
sud – estic (Iaşi – Victoria – Ungheni, cu peste 5,0 zile cu precipitaţii ≥ de 20,0mm pe an). În restul 
teritoriului (în nord, partea central – estică, sud – vest) numărul de zile în analiză coboară la sub 5 
pe an, iar într-un areal restrâns la est de Dorohoi, la sub 4,5 zile (fig. 138.c). 

Zilele în care cad cantităţi de precipitaţii ≥ 30,0mm sunt mult mai puţine, depăşind 2,0 zile 
anual doar în nord – est la est de Avrămeni şi la sud – est de o linie ce ar uni localităţile Podu Iloaiei 
cu Bivolari, în extremitatea sud – estică, la est de Iaşi depăşind valoarea de 2,5 zile anual. Un număr 
mai mic de astfel de zile (sub 2,0 anual) se înregistrează în restul teritoriului, la vest de Dorohoi 
numărul lor scăzând sub 1,5 zile (fig. 138.d). Cu cât ne deplasăm dinspre nord – vest spre sud – est 
şi dinspre vest spre est numărul de zile cu cantităţi foarte mari de precipitaţii creşte. 

Regimul anual al numărului mediu lunar al zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii şi 
frecvenţa medie lunară a unor astfel de zile sunt foarte bine prezentate în fig. 139a., 139b. 
Maximul lunar anual al numărului de zile cu cantităţi de precipitaţii mai mari sau egale decât anu-
mite limite se înregistrează în perioada cea mai umedă din an, adică mai – iunie – iulie. Perioadei de 
maxim pluviometric anual, îi corespund şi cele mai numeroase zile cu precipitaţii pentru toate pra-
gurile valorice. În interiorul perioadei amintite situaţia se prezintă oarecum diferenţiat, în sensul că, 
pentru unele dintre pragurile valorice inferioare (0,1 – 1,0mm), numărul maxim lunar anual al zile-
lor cu valorile de precipitaţii amintite şi frecvenţa lunară a acestora nu se înregistrează numai în luna 
iunie, ci şi în luna mai ca de exemplu: la Botoşani pentru întreg intervalul cuprins între pragurile va-
lorice amintite, la Dorohoi în cazul zilelor cu cantităţi ≥ de 0,1mm, la Avrămeni pentru numărul zi-
lelor cu precipitaţii ≥de 0,5mm, la Cotnari pentru cele cu precipitaţii ≥ de 1,0mm, la Podu Iloaiei 
pentru cele cu precipitaţii ≥ de 0,1mm. Şi luna mai poate fi cea în care, numărul de zile cu cantităţi 
foarte mici de precipitaţii este cel mai mare în profil anual. 

Luna iunie, cea mai ploioasă din an, se detaşează, în a fi cea cu cel mai mare număr şi cea 
mai ridicată frecvenţă a zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii. Dacă la pragurile valorice infe-
rioare ale cantităţilor de precipitaţii înregistrate zilnic, luna mai se impune sporadic ca cea de maxim 
anual, în frecvente situaţii (la Dorohoi, Avrămeni, Podu Iloaiei) pentru pragurile valorice superioare 
ale cantităţilor de precipitaţii (≥ de 0,5mm ÷ ≥ de 30,0mm), luna iulie preia maximul anual al numă-
rului de zile cu cantităţi mari şi foarte mari de precipitaţii. Rareori şi luna august deţine maximul 
anual la numărul de zile cu diferite cantităţi de precipitaţii (pentru zilele cu precipitaţii  
≥ de 30,0mm). 
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Fig. 139a. Regimul anual al numărului de zilele cu diferite canti-

tăţi de precipitaţii (1964 – 1998; Podu Iloaiei 1964 – 1993) 
Fig. 139b. Frecvenţa medie lunară (%) a zilelor cu diferite canti-

tăţi de precipitaţii (1964 – 1998; Podu Iloaiei 1964 – 1993) 
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În privinţa minimului lunar anual al parametrului studiat, pentru cantităţile foarte mici sau 
mici de precipitaţii (≥ de 0,1mm - ≥ de 1,0mm) numărul şi frecvenţa minimă anuală a acestor zile se 
înregistrează de regulă în octombrie (luna de minim pluviometric secundar) şi foarte rar în septem-
brie. La unele staţii (Botoşani, Cotnari, Podu Iloaiei), în cazul zilelor cu precipitaţii ≥ de  
1,0mm minimul lor anual se produce în ianuarie. De la nivelul zilelor cu precipitaţii ≥ de 2,0mm în 
sus, numărul minim anual al acestor zile se produce fie în ianuarie, fie în februarie, perioadă de în-
registrare a celor mai mici cantităţi de precipitaţii din an. Zile cu precipitaţii ≥ de 20,0mm nu s-au 
înregistrat în ianuarie (Avrămeni), februarie (Răuseni) şi chiar în martie (Dorohoi). Precipitaţii zil-
nice foarte bogate (≥ de 30,0mm) nu s-au înregistrat în intervalul 1964 – 1998 în ianuarie la Doro-
hoi, Botoşani, Avrămeni, Răuseni, Cotnari, Podu Iloaiei, iar în februarie la Dorohoi, Botoşani, 
Răuseni, Cotnari şi Iaşi. Astfel de zile nu s-au înregistrat nici în martie la toate staţiile cu excepţia 
staţiei Iaşi, în octombrie (Avrămeni), noiembrie (Avrămeni, Botoşani, Răuseni, Cotnari şi Podu 
Iloaiei) şi în decembrie (Dorohoi şi Cotnari). În sezonul rece al anului, condiţiile de producere a 
unor cantităţi zilnice foarte mari de precipitaţii se întrunesc foarte rar, pe când în sezonul cald pro-
babilitatea producerii acestora creşte. 

Dincolo de particularităţile de rigoare pentru fiecare staţie în parte şi pentru fiecare categorie 
de zile cu precipitaţii ≥ decât diferite praguri, surprindem un regim anual al numărului sau frecven-
ţei zilelor cu precipitaţii caracteristice, generalizat printr-un maxim anual centrat pe luna de maxim 
pluviometric, cu cazuri de precipitaţii foarte bogate înregistrate şi în luna iulie mai sărace în luna 
mai, şi un minim anual centrat pe lunile ianuarie – februarie, cu cazuri de precipitaţii foarte scăzute 
înregistrate şi în martie, dar mai ales în octombrie şi mai puţin în noiembrie şi decembrie (fig. 139). 

Principalele forme sub care cad precipitaţiile atmosferice sunt lichidă şi solidă, prima domi-
nând în sezonul cald, cea de a doua în sezonul rece. Între numărul de zile cu precipitaţii ≥ de 0,1mm 
şi suma zilelor cu precipitaţii lichide şi solide există diferenţe, numărul de zile cu precipitaţii lichide 
şi solide fiind mai mare decât al primelor. Doar un singur exemplu pentru explicarea acestei situaţii 
este concludent: o secvenţă din cursul unei zile în care se manifestă căderea precipitaţiilor solide 
sub formă de ninsoare slabă figurează ca zi cu precipitaţii solide, în schimb, în cele mai multe ca-
zuri, suprafaţa activă nu recepţionează o cantitate măsurabilă ≥ de 0,1mm, astfel că nu se înregis-
trează o zi cu precipitaţii ≥ de 0,1mm. Exemplele ar putea continua. 

Repartiţia spaţială a numărului anual de zile cu precipitaţii lichide (fig. 138.e) indică dife-
renţieri teritoriale modeste, în nord – estul extrem, numărul acestor zile coborând sub 104, în sud – 
vestul extrem sub 100, urcând în extremitatea sud – estică la peste 110, iar pe cea mai mare parte a 
teritoriului, numărul anual al zilelor cu precipitaţii lichide evoluează între 100 şi 106. Se observă 
lesne legătura între cantităţile medii anuale de precipitaţii şi numărul mediu anual de zile cu precipi-
taţii lichide, între acestea relaţiile fiind de directă proporţionalitate. 

Numărul anual de zile cu precipitaţii solide (fig. 138.f), prezintă diferenţieri în repartiţia te-
ritorială, în nord, precipitaţiile solide producându-se în peste 40 zile în decurs de un an, numărul 
acestora descrescând uşor către sud şi sud – vest: Răuseni (33,8), Cotnari (36,1), Podu Iloaiei (30,4), 
dar înregistrând o creştere treptată, în sud – est, ajungând să depăşească 39 zile anual. 

Regimul anual al zilelor cu precipitaţii lichide (fig. 140.) ne arată că maximul anual al aces-
tora se produce în luna iunie (13,4 zile la Dorohoi, 13,0 zile la Răuseni şi Podu Iloaiei) sau mai rar 
în luna mai (13,9 zile la Botoşani), iar minimul anual în luna februarie (3,2 zile la Cotnari; 4,8 zile 
la Iaşi) sau luna ianuarie (3,5 zile la Dorohoi; 3,8 zile la Podu Iloaiei). În luna octombrie apare con-
turat un minim secundar, iar în luna noiembrie un maxim secundar, asemănătoare cu cele din cazul 
regimului anual al cantităţilor lunare de precipitaţii. 

Zilele cu precipitaţii solide sunt cele mai numeroase în luna ianuarie (7,6 la Podu Iloaiei; 9,9 
la Iaşi), neproducându-se în lunile verii, sau producându-se foarte rar în lunile mai şi septembrie. 
Regimul anual al numărului de zile cu precipitaţii solide (fig. 141.), este invers aceluia al precipitaţi-
ilor lichide, în primul caz existând o evoluţie invers proporţională cu aceea a temperaturii aerului şi 
solului, în al doilea caz direct proporţională, rolul jucat de dinamica maselor de aer fiind determi-
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nant în evoluţia numărului de zile cu diferite forme de precipitaţii, temperatura aerului şi solului şi 
mişcările maselor de aer depinzând de valorile radiaţiei solare şi de distribuţia acesteia în timp şi 
spaţiu. 
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Fig. 140. Regimul anual al numărului de zile cu 

precipitaţii lichide (1964 – 1998) 
Fig. 141. Regimul anual al numărului de zile cu precipi-

taţii solide (1964 – 1998) 
 
III. E5.2. Durata, intensitatea şi abundenţa precipitaţiilor 
 
Aceşti parametri sunt foarte importanţi în conturarea valenţelor climatice ale precipitaţilor 

atmosferice, având o mare putere de impact asupra peisajului geografic, amprenta lăsată de ei în ge-
ografia locurilor din Câmpia Moldovei fiind observată peste tot şi materializată în: 

- organisme torenţiale aflate în diverse stadii de evoluţie pe versanţi; 
- alunecări de teren în condiţii de pantă şi substrat argilo – marnos; 
- forme diverse ale reliefului sculptural de maximă importanţă precum văile râurilor cu ele-

mentele lor componente; 
- o mulţime de iazuri înşiruite de-a lungul arterelor hidrografice, rezerve foarte importante în 

perioadele secetoase, acumulările având şi rolul de a opri sau a atenua viiturile în perioadele ploioa-
se; 

- barajul de la Stînca – Costeşti, cu rol hidroenergetic, de aprovizionare cu apă, dar şi de re-
gularizare a debitului Prutului; 

- peisajul stepic şi silvostepic dominant în cea mai mare parte a teritoriului; 
- soluri halomorfe, cu cruste de săruri la suprafaţă, datorită evaporaţiei puternice etc. 
Capriciile căderilor de precipitaţii, manifestate prin durată, intensitate şi abundenţă, am pu-

tea afirma că fac parte din viaţa de zi cu zi a oamenilor acestor locuri, influenţându-le în multe ca-
zuri modul de viaţă şi chiar şi modul de a gândi şi lua decizii, învăţându-i să treacă cu bine peste si-
tuaţii limită. 

 
III. E5.2.1. Durata precipitaţiilor 
 
Acest parametru are o importanţă mare, întrucât o durată mare a căderilor de precipitaţii, 

contribuie de regulă la un aport pluviometric mai însemnat la nivelul suprafeţei active, şi la posibili-
tăţi mult mai mari ca precipitaţiile ce ajung pe sol să se infiltreze şi să fie utile plantelor, prin între-
ţinerea unei umidităţi situate deasupra coeficientului de ofilire. 

Cumulat, durata medie anuală a căderilor de precipitaţii sub formă de ploaie, averse de 
ploaie, ninsoare, averse de ninsoare şi burniţă în perioada 1974 – 1998 a ajuns la Botoşani la 684 
ore, iar la Iaşi durata căderilor de precipitaţii, a depăşit-o semnificativ pe cea de la Botoşani, ajun-
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gând la 1011,5 ore. Dacă la Botoşani în 7,8% din timpul unui an au căzut categoriile de precipitaţii 
amintite, la Iaşi căderile de precipitaţii au durat mai mult, adică 11,4%. Din durata unui an timpul 
afectat ploii a fost de 3,7% la Botoşani şi 6,0% la Iaşi, aversele de ploaie deţinând atât la Botoşani 
cât şi la Iaşi 0,6% din timp, ninsoarea 3,0% la Botoşani şi 3,7% la Iaşi, aversele de ninsoare 0,02% 
la Botoşani şi 0,1% la Iaşi, iar burniţa 0,43% din timp la Botoşani şi 1,0% la Iaşi. Rolul oraşului Iaşi 
în creşterea timpului afectat căderilor de precipitaţii este pus în evidenţă încă o dată, nucleele de 
condensare din atmosfera urbană contribuind la geneza unor cantităţi suplimentare de precipitaţii şi 
la extinderea timpului aferent acestora. 

Regimul anual al duratei precipi-
taţiilor (fig. 142.)ne arată conturarea a do-
uă maxime şi două minime anuale: un ma-
xim principal în decembrie (84,49 ore la 
Botoşani; 124,48 ore la Iaşi) şi, un minim 
principal în august (29,02 ore la Botoşani 
şi 45,03 ore la Iaşi), secondate de un maxim 
secundar în februarie (77,07 ore la Boto-
şani şi 121,88 ore la Iaşi) şi, un minim se-
cundar în ianuarie (73,61 ore la Botoşani 
şi 113,68 ore la Iaşi). August este luna cu 
cea mai redusă durată a precipitaţiilor, de-
cembrie cu cea mai lungă durată, lungimea 

duratei variind de regulă invers proporţional cu caracterul torenţial al căderilor de precipitaţii. 
Luat în parte, pentru fiecare caz când se semnalează precipitaţii atmosferice, durata acestora 

poate să oscileze între câteva minute până la câteva zile. 
Pentru perioada aprilie – octombrie, când activităţile agricole se află în plină desfăşurare, 

ploile torenţiale sunt dominante, iar modul lor de manifestare poate fi analizat detaliat. În tab. 112. 
şi 113. sunt redate rezultatul observaţiilor din perioada 1970 – 1999 cu privire la durata medie luna-
ră a ploilor torenţiale din sezonul cald al anului şi durata medie lunară în ore şi minute a intervalelor 
cu intensitate maximă din timpul căderii ploilor torenţiale, din aceeaşi perioadă, de la principalele 
puncte de observaţii din Câmpia Moldovei. 
 

Tab. 112. Durata medie lunară în ore şi minute a ploilor torenţiale 
la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 1970 – 1999 

A M I I A S O luna 
staţia ore min ore min ore min ore min ore min ore min ore min 
Dorohoi 4 47 23 45 27 05 20 46 21 52 19 40 8 12 
Avrămeni 4 13 23 16 27 59 23 16 18 50 21 04 16 31 
Botoşani 3 06 26 57 31 24 30 42 25 01 18 17 7 17 
Răuseni 4 48 23 34 24 25 17 48 15 46 19 00 9 11 
Cotnari 14 15 23 12 26 47 16 17 16 32 22 19 8 56 
Podu Iloaiei* 18 54 28 35 29 59 18 45 15 57 19 19 6 47 
Iaşi 17 07 26 52 24 30 21 56 17 23 22 43 8 35 

* Podu Iloaiei 1970 – 1993 
 

Tab. 113. Durata medie lunară în ore şi minute a intervalelor cu intensitate maximă din timpul că-
derii ploilor torenţiale la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 1970 – 1999 

A M I I A S O luna 
staţia ore min ore min ore min ore min ore min ore min ore min 
Dorohoi 0 52 4 27 1 48 2 12 2 16 6 3 0 15 
Avrămeni 0 17 4 13 1 42 1 33 2 4 2 21 0 8 
Botoşani 0 20 3 55 1 44 2 16 1 24 1 14 0 6 
Răuseni 0 45 3 37 1 50 2 9 1 5 0 59 0 20 
Cotnari 2 57 4 38 2 41 2 30 1 19 3 20 0 13 
Podu Iloaiei* 2 24 5 35 0 50 2 28 7 22 4 17 1 2 
Iaşi 1 56 2 38 1 16 1 23 2 13 3 31 0 8 

* Podu Iloaiei 1970 – 1993 
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Fig. 142. Regimul anual al duratei căderilor de preci-
pitaţii la Botoşani şi Iaşi (1974 – 1998) 
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Durata maximă a ploilor torenţiale a fost semnalată în luna iunie la şase staţii, iar la Iaşi în 
luna mai, valori foarte apropiate la această staţie având şi luna iunie. Durata ploilor torenţiale scade 
uşor până în luna august, apoi creşte abia perceptibil în luna septembrie (Avrămeni, Răuseni, Cot-
nari, Podu Iloaiei, Iaşi), după care scade în luna octombrie. La Dorohoi şi Botoşani în luna august 
ploile torenţiale durează cu puţin mai mult decât în luna septembrie, în luna octombrie timpul ocu-
pat de acestea fiind inferior celui din luna anterioară. Din luna aprilie până în lunile mai – iunie, plo-
ile torenţiale îşi intensifică prezenţa mărindu-şi durata (tab. 112.). 

În luna mai (Avrămeni, Botoşani, Răuseni, Cotnari), august (Podu Iloaiei) şi septembrie (Do-
rohoi, Iaşi), intervalele de maximă intensitate ale ploilor sunt mult mai frecvente ca număr şi cu du-
rata cea mai mare din semestrul cald. Din luna octombrie până în luna aprilie intervalele cu intensi-
tate maximă a căderilor de precipitaţii durează puţin, fenomenul stingându-se în timpul sezonului 
rece (tab. 113.). 

 
III. E5.2.2. Intensitatea precipitaţiilor 
 
Intensitatea precipitaţiilor este parametrul ce raportează cantitatea acestora la unitatea de 

timp (minutul), prezentând o deosebită importanţă în practica economică (agricultură, transporturi, 
construcţii etc.). 

 

Tab. 114a. Frecvenţa precipitaţiilor cu intensităţi cuprinse între anumite limite (pentru ploi) la sta-
ţiile din Câmpia Moldovei în perioada 1970 – 1999 

Dorohoi Avrămeni Botoşani 
Intensitatea 

A M I I A S O T A M I I A S O T A M I I A S O T 
0,01-0,03 51,35 36,55 34,36 27,17 35,55 67,30 86,20 38,30 50,00 39,62 31,60 31,33 34,03 50,00 73,33 36,79 41,46 37,39 35,39 24,0 40,0 48,82 62,50 36,24 

0,04-0,06 21,64 31,95 31,66 32,24 28,44 17,69 10,35 29,06 27,27 28,77 31,20 29,18 31,93 27,58 20,01 29,77 26,83 30,43 34,70 30,54 29,04 29,92 33,33 31,10 

0,07-0,09 10,81 9,96 11,58 11,23 14,66 7,96 - 11,10 9,11 14,15 11,60 16,31 12,56 11,21 - 13,10 21,95 14,78 8,25 17,81 9,96 10,24 - 12,46 

0,10-0,12 2,70 6,64 6,56 7,97 7,55 0,88 - 6,26 4,54 5,66 7,60 7,29 7,85 6,05 - 6,84 2,44 3,08 7,56 7,27 5,39 3,18 4,17 5,54 

0,13-0,15 2,70 1,66 3,86 6,52 1,40 2,65 - 3,30 4,54 2,39 4,00 3,43 3,14 0,86 - 2,98 4,88 4,78 3,78 5,82 4,56 4,72 - 4,64 

0,16-0,18 - 2,07 1,59 2,89 2,66 0,88 3,45 2,12 - 1,88 3,60 3,00 2,62 2,58 6,66 2,79 - 1,74 2,45 3,63 1,66 0,78 - 2,11 

0,19-0,21 - 0,83 5,02 2,17 2,22 0,88 - 2,29 - 2,83 2,80 1,28 3,14 0,86 - 2,21 - 1,74 2,06 2,59 2,36 0,78 - 1,87 

0,22-0,24 2,70 0,41 1,93 2,17 - - - 1,10 - - 1,20 2,18 1,57 - - 1,06 - 1,74 1,03 1,45 0,41 - - 0,97 

0,25-0,27 - 2,49 0,77 1,45 2,66 - - 1,52 - - 0,40 1,28 0,52 0,86 - 0,58 2,44 0,87 1,37 1,45 0,83 0,78 - 1,13 

0,28-0,30 - 2,07 - 1,86 0,88 - - 1,09 4,54 1,88 2,00 - 1,08 - - 1,10 - 0,87 0,34 1,09 0,41 - - 0,60 

0,31-0,33 2,70 0,83 0,77 - 2,22 0,88 - 0,93 - 0,94 0,80 0,86 0,52 - - 0,67 - 0,43 0,60 0,73 0,83 - - 0,57 

0,34-0,36 2,70 - 0,38 0,72 - 0,88 - 0,42 - - - 0,43 0,52 - - 0,19 - 0,43 0,68 0,36 0,41 - - 0,41 

0,37-0,39 - 1,24 0,38 0,36 0,44 - - 0,51 - - 0,40 - - - - 0,10 - 0,43 0,34 0,36 1,66 - - 0,57 

0,40-0,42 2,70 0,41 - 0,72 0,44 - - 0,42 - - 0,40 0,86 - - - 0,29 - 0,43 0,68 0,36 0,41 - - 0,41 

0,43-0,45 - 0,83 0,38 - - - - 0,25 - 0,94 0,80 1,28 - - - 0,67 - 0,43 - - - - - 0,08 

0,46-0,48 - 0,41 - - - - - 0,08 - 0,47 - 0,86 - - - 0,29 - - - - - - - - 

0,49-0,51 - - 0,38 0,36 0,44 - - 0,25 - 0,47 0,40 - - - - 0,19 - - - - - - - - 

0,52-0,54 - - - 0,36 - - - 0,08 - - - - - - - - - - 0,34 0,36 - - - 0,16 

0,55-1,00 - 1,24 0,38 1,45 0,44 - - 0,76 - - 0,80 0,43 0,52 - - 0,29 - 0,43 0,34 1,82 2,07 0,78 - 1,06 

1,01-2,00 - 0,41 - 0,36 - - - 0,16 - - 0,40 - - - - 0,10 - - - 0,36 - - - 0,08 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Răuseni Cotnari Podu Iloaiei 

Intensitatea 
A M I I A S O T A M I I A S O T A M I I A S O T 

0,01-0,03 42,85 41,74 26,29 27,70 25,59 50,00 67,44 34,32 53,92 40,62 24,82 20,32 24,47 49,16 83,34 33,24 57,33 40,67 32,25 25,27 30,76 47,31 72,72 36,98 

0,04-0,06 30,61 29,61 32,59 25,27 35,37 25,89 27,92 29,86 26,48 27,08 34,26 30,08 38,02 27,50 16,66 30,94 22,66 29,37 29,50 30,76 33,84 38,70 22,72 30,72 

0,07-0,09 2,04 13,59 12,96 14,28 13,69 9,82 2,32 12,24 7,84 11,45 13,98 15,85 16,14 11,66 - 13,12 12,01 7,90 11,98 16,48 13,07 8,60 4,56 11,73 

0,10-0,12 12,26 3,39 12,96 10,82 8,33 6,27 - 8,72 3,92 6,25 10,13 10,16 6,77 4,19 - 7,50 4,00 9,12 8,29 6,04 6,92 3,25 - 6,70 

0,13-0,15 8,16 2,95 4,10 3,89 4,16 1,78 - 3,61 1,96 4,20 4,19 7,36 3,64 2,50 - 4,26 4,00 5,08 4,60 3,84 5,38 - - 4,02 

0,16-0,18 - 1,45 2,59 5,19 2,95 - 2,32 2,59 2,94 2,60 2,44 3,65 3,12 2,50 - 2,80 - 1,69 3,22 4,39 3,84 1,07 - 2,68 

0,19-0,21 - 2,91 1,48 2,59 2,30 1,78 - 2,08 - 2,60 1,17 4,47 1,56 0,83 - 1,96 - 1,12 2,30 2,74 3,14 - - 1,78 

0,22-0,24 - 1,45 1,48 5,18 0,59 0,89 - 1,94 0,98 - 2,44 2,43 0,52 0,83 - 1,36 - 1,12 0,92 2,30 - - - 0,89 

0,25-0,27 2,04 - 1,48 1,73 1,19 - - 0,93 0,98 0,52 3,14 1,62 1,08 0,83 - 1,53 - 0,56 - 1,64 - 1,07 - 0,52 

0,28-0,30 - 0,97 1,11 0,86 1,19 0,89 - 0,93 - 2,60 0,69 1,21 1,56 - - 1,10 - 1,69 2,80 1,09 0,76 - - 1,22 

0,31-0,33 - 0,97 - 1,29 1,19 0,89 - 0,72 - 0,52 0,69 0,40 - - - 0,34 - - 0,92 0,54 - - - 0,33 

0,34-0,36 - - 1,11 - 0,59 - - 0,37 - - 0,34 0,85 0,52 - - 0,34 - - - - 1,53 - - 0,22 

0,37-0,39 - - - - - - - - - - 0,34 0,40 1,04 - - 0,34 - - - 1,09 - - - 0,22 

0,40-0,42 - - - 0,86 0,59 - - 0,28 - 0,52 - - - - - 0,08 - - 0,46 - - - - 0,11 

0,43-0,45 2,04 - 0,37 - - - - 0,19 - - 0,34 0,40 - - - 0,17 - - - 0,54 - - - 0,11 

0,46-0,48 - - - - 0,59 - - 0,09 - - - - - - - - - - - 0,54 - - - 0,11 

0,49-0,51 - - 0,37 - - 0,89 - 0,19 - 0,52 0,69 - 0,52 - - 0,34 - 0,56 1,38 2,74 - - - 1,00 

0,52-0,54 - - - - - - - - - - 0,34 - - - - 0,08 - - 0,46 - - - - 0,11 

0,55-1,00 - 0,97 0,74 - 1,78 - - 0,65 0,98 0,52 - 0,40 1,04 - - 0,42 - 1,12 0,92 - 0,76 - - 0,55 

1,01-2,00 - - 0,37 0,43 - 0,89 - 0,28 - - - 0,40 - - - 0,08 - - - - - - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Pe baza înregistrărilor efectuate cu pluviograful în semestrul cald, s-a putut calcula frecvenţa 
precipitaţiilor cu intensităţi cuprinse între anumite praguri (din 0,03 în 0,03; de la pragul de intensi-
tate 0,55 în sus pasul de creştere luat a fost de 0,45, iar de la pragul de intensitate de 1,01 în sus de 
0,99), atât pentru ploile din perioada 1970 – 1999 (tab. 114a. şi b.), cât şi pentru intervalele caracte-
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ristice ale fiecărei ploi în parte (tab. 115a., b. şi c.). Am surprins astfel intensitatea ca fenomen de 
ansamblu ce caracterizează pe total întreaga fenomenologie a căderilor de precipitaţii din semestrul 
cald, dar şi desfăşurarea complexă, dar mediată, a intensităţii pentru fiecare ploaie în parte, caracte-
rizată uneori printr-o multitudine de cazuri asociate. 

Atât în cazul ploilor pe ansamblu, cât şi a intervale-
lor caracteristice, am observat comprimarea frecvenţelor 
ploilor torenţiale şi a intervalelor caracteristice pe interva-
lele inferioare ale intensităţii pentru lunile de început (apri-
lie) şi mai ales de sfârşit a semestrului cald (octombrie). Pe 
măsură ce înaintăm în cuprinsul semestrului cald, frecven-
ţa ploilor sau a intervalelor caracteristice cu intensităţi din 
ce în ce mai mari se pune foarte clar în evidenţă. Dacă în 
lunile de sfârşit şi început ale semestrului cald, întâlnim 
ploi şi intervale caracteristice a căror frecvenţă urcă la va-
lori mari, dar se înghesuie pe treptele inferioare ale interva-
lelor de intensitate, în celelalte luni frecvenţele au valori 
procentuale mai mici, dar se împrăştie pe intervale de in-
tensitate cu valori din ce în ce mai mari. 

 
 

Tab. 115a. Frecvenţa precipitaţilor cu intensităţi cuprinse între anumite limite (pentru intervale ca-
racteristice) la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 1970 – 1999 

 

Dorohoi Avrămeni Botoşani 
Intensitatea 

A M I I A S O T A M I I A S O T A M I I A S O T 
0,01-0,03 7,89 7,06 3,85 4,91 5,22 11,62 - 5,76 18,18 4,24 1,18 4,72 5,07 11,57 6,66 4,98 4,76 6,91 3,67 2,12 4,56 8,52 14,81 4,89 

0,04-0,06 5,26 10,58 11,02 8,07 13,04 17,38 59,45 12,49 4,54 7,54 9,05 5,58 10,66 4,96 13,33 7,73 7,18 7,31 6,02 6,73 5,80 13,17 22,18 7,40 

0,07-0,09 18,42 12,20 10,26 10,87 10,00 26,35 18,92 12,81 4,54 10,37 7,87 12,87 11,67 9,92 33,33 10,72 14,28 12,19 8,69 6,02 10,78 10,85 18,51 9,79 

0,10-0,12 21,09 14,90 8,74 11,58 11,30 9,30 10,83 11,53 13,63 10,37 8,66 14,59 10,66 14,87 13,33 11,57 21,42 13,00 11,03 6,73 17,22 10,85 11,11 11,00 

0,13-0,15 7,89 7,84 11,02 8,42 7,39 7,75 5,40 8,56 4,54 9,43 7,87 8,15 7,61 4,13 20,03 7,87 4,76 9,34 7,35 9,57 6,22 8,52 - 7,89 

0,16-0,18 7,89 7,06 6,46 5,31 7,39 4,65 - 6,08 18,18 5,19 7,52 4,29 3,55 10,74 - 6,07 2,38 3,65 4,00 3,19 2,90 5,42 22,18 5,00 

0,19-0,21 - 4,70 7,22 4,91 5,22 3,87 2,70 5,09 - 7,07 5,90 4,72 9,64 10,74 6,66 7,02 4,76 11,38 11,70 7,80 9,12 10,85 - 9,71 

0,22-0,24 5,26 1,96 4,18 4,21 1,74 1,55 - 2,88 4,54 5,19 3,15 2,57 5,07 4,13 6,66 3,98 - 1,21 3,01 4,25 0,82 3,32 3,78 2,36 

0,25-0,27 5,26 3,53 2,28 2,46 3,04 1,55 - 2,64 4,54 3,18 6,69 0,86 3,55 6,61 - 3,89 9,52 3,25 4,01 3,90 2,07 4,65 7,43 3,79 

0,28-0,30 2,63 3,14 2,28 3,16 2,17 1,55 - 2,48 9,15 7,04 4,72 4,72 4,06 3,30 - 5,03 11,90 3,25 5,14 6,51 2,90 6,97 - 5,37 

0,31-0,33 - 2,35 2,28 2,10 2,61 - - 2,88 4,54 3,18 0,79 2,57 2,09 1,65 - 1,99 - 1,62 2,00 1,77 1,23 0,77 - 1,50 

0,34-0,36 - 1,96 1,52 1,40 1,30 0,77 - 1,36 4,54 3,18 3,15 2,14 1,52 1,65 - 2,37 - 1,62 1,33 1,77 1,23 1,55 - 1,42 

0,37-0,39 - 1,57 1,14 1,75 1,30 - - 1,20 - 1,88 0,79 3,86 1,01 1,65 - 1,80 - 1,21 0,66 1,41 0,82 0,77 - 0,94 

0,40-0,42 2,63 3,14 3,81 2,46 3,04 2,32 - 2,72 - 2,36 4,72 2,57 2,54 2,48 - 2,94 2,38 1,62 5,01 2,83 4,14 0,77 - 3,20 

0,43-0,45 - - 1,90 2,10 1,30 0,77 - 1,20 - 1,41 1,57 0,86 1,52 1,65 - 1,33 - 0,81 1,33 1,06 0,82 1,55 - 1,02 

0,46-0,48 2,63 0,78 1,14 0,35 0,87 - - 0,72 - - 1,57 3,05 1,52 - - 1,33 - 2,14 - 0,70 0,41 - - 0,63 

0,49-0,51 2,63 1,17 1,90 1,40 1,74 - - 1,36 4,54 1,41 3,94 0,86 2,03 0,86 - 1,99 4,76 2,84 2,00 4,96 2,07 0,77 - 2,76 

0,52-0,54 - 0,39 - 1,40 0,87 1,55 - 0,72 - 0,54 1,97 2,57 1,52 - - 1,52 - 0,40 1,00 1,41 0,82 - - 0,78 

0,55-1,00 5,26 7,84 10,64 12,63 9,56 4,65 2,70 9,20 4,54 10,37 11,81 10,73 9,13 4,96 - 9,67 11,90 8,94 11,70 12,41 18,25 6,06 - 11,69 

1,01-2,00 - 5,49 6,08 5,61 9,17 3,60 - 5,68 - 5,11 5,90 4,29 4,06 1,65 - 4,36 - 5,69 6,35 6,73 6,22 3,87 - 5,68 

2,01-3,00 5,26 1,17 1,14 1,75 0,87 0,77 - 1,28 - 0,47 0,79 2,57 1,01 2,48 - 1,33 - 0,81 2,34 3,20 1,23 0,77 - 1,89 

3,01-4,00 - 0,39 0,38 1,75 0,43 - - 0,64 - 0,47 - 0,86 0,51 - - 0,38 - - 1,00 2,12 - - - 0,71 

4,01-5,00 - 0,39 0,76 0,35 0,43 - - 0,40 - - 0,39 - - - - 0,13 - 0,81 0,66 1,41 - - - 0,63 

5,01-6,00 - 0,39 - 0,35 - - - 0,16 - - - - - - - - - - - 0,70 - - - 0,15 

6,01-7,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7,01-8,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8,01-9,00 - - - 0,35 - - - 0,08 - - - - - - - - - - - - 0,41 - - 0,15 

9,01-10,0 - - - 0,35 - - - 0,08 - - - - - - - - - - - - - - - - 

total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Răuseni Cotnari Podu Iloaiei 

Intensitatea 
A M I I A S O T A M I I A S O T A M I I A S O T 

0,01-0,03 6,00 5,14 2,19 4,52 6,43 9,82 2,00 4,33 11,32 7,10 3,75 5,00 2,60 14,63 - 6,00 12,00 6,74 3,04 3,14 4,61 11,70 17,85 6,05 

0,04-0,06 8,00 13,08 12,41 12,45 12,28 12,54 34,00 13,11 10,37 6,59 5,12 5,77 6,25 13,00 31,81 7,89 12,00 9,55 9,56 7,85 13,84 24,47 14,28 11,66 

0,07-0,09 18,00 12,63 10,95 11,67 9,94 13,39 14,00 11,34 25,42 11,16 15,35 9,61 10,93 13,00 25,00 13,73 20,00 14,04 10,43 10,99 12,30 10,64 25,0 12,74 

0,10-0,12 20,00 13,08 11,37 9,37 9,35 13,39 20,00 11,34 12,26 14,21 8,53 10,38 10,42 8,21 18,18 10,77 12,00 12,36 9,56 8,37 6,92 6,38 17,85 9,61 

0,13-0,15 20,00 10,28 6,57 6,16 6,43 2,68 6,00 7,37 14,26 11,16 9,21 7,36 10,93 18,69 4,56 10,60 9,33 11,79 12,17 6,28 7,69 12,76 3,57 9,82 

0,16-0,18 - 3,74 4,74 3,96 3,51 4,46 4,00 3,92 3,77 5,21 5,12 3,84 4,68 5,69 4,56 4,77 8,00 4,49 5,65 5,76 3,84 5,32 - 5,18 

0,19-0,21 8,00 7,48 1,46 6,61 7,07 3,57 10,00 5,46 2,83 5,07 5,12 5,00 6,77 1,62 - 4,68 5,33 6,74 6,52 4,19 6,15 8,54 10,74 6,26 

0,22-0,24 2,00 2,80 1,46 4,43 3,51 3,57 - 2,82 0,94 3,55 2,04 3,84 4,68 3,25 - 3,12 - 2,25 5,21 1,57 4,61 1,06 3,57 2,91 

0,25-0,27 - 5,61 5,47 2,20 2,92 1,78 4,00 3,73 0,94 2,53 5,12 5,00 4,68 2,44 - 3,78 2,66 2,25 1,74 4,19 2,31 3,19 - 2,59 

0,28-0,30 2,00 3,74 3,28 3,52 2,92 3,57 4,00 3,37 2,83 5,58 4,77 4,61 5,20 1,62 2,27 4,36 6,66 6,74 5,21 5,76 5,38 4,25 3,57 5,61 

0,31-0,33 - 1,87 2,55 1,32 4,09 - - 1,91 0,94 2,53 3,75 3,07 2,60 0,81 2,27 2,63 1,37 3,37 1,74 1,05 0,77 3,19 - 1,83 

0,34-0,36 - 2,33 3,65 0,88 2,92 2,68 - 2,27 0,94 3,55 1,10 2,69 4,16 - 2,27 2,22 5,33 0,56 1,74 4,19 3,12 - - 2,26 

0,37-0,39 - 0,47 1,82 - 0,58 1,78 - 0,82 0,94 1,01 1,02 2,69 2,08 0,81 2,27 1,56 2,66 1,68 2,17 1,05 1,54 - - 1,55 

0,40-0,42 2,00 0,93 4,38 3,96 3,51 2,68 - 3,00 1,88 1,52 4,43 4,23 2,60 1,62 2,27 3,04 - 3,97 2,17 1,05 1,54 - - 1,72 

0,43-0,45 4,00 1,40 1,82 2,64 2,34 1,78 - 2,00 1,88 1,01 3,07 1,92 3,12 3,25 - 2,30 1,33 0,56 0,87 2,09 1,54 - - 1,08 

Tab. 115b. Răuseni - continuare Tab. 115b. Cotnari - continuare Tab. 115b. Podu Iloaiei - continuare 
Intensitatea 

A M I I A S O T 

 

A M I I A S O T 

 

A M I I A S O T 

Tab. 114b. Iaşi Intensitatea 
A M I I A S O T 

0,01-0,03 42,85 41,74 26,29 27,70 25,59 50,00 67,44 34,32 
0,04-0,06 30,61 29,61 32,59 25,27 35,35 25,89 27,92 29,86 
0,07-0,09 2,04 13,59 12,96 14,28 13,69 9,82 2,32 12,24 

0,10-0,12 12,26 3,43 12,96 10,82 8,33 6,27 - 8,72 

0,13-0,15 8,16 2,91 4,10 3,89 4,16 2,68 - 3,71 

0,16-0,18 - 1,45 2,59 5,19 2,97 - 2,32 2,59 

0,19-0,21 - 2,91 1,48 2,59 2,38 1,78 - 2,08 

0,22-0,24 - 1,45 1,11 5,19 - 0,89 - 1,76 

0,25-0,27 2,04 - 1,48 1,73 1,19 - - 0,93 

0,28-0,30 - 0,97 1,11 0,86 1,19 0,89 - 0,93 

0,31-0,33 - 0,97 0,74 1,28 1,19 0,89 - 0,93 

0,34-0,36 - - 1,11 - 0,59 - - 0,37 

0,37-0,39 - - - - - - - - 

0,40-0,42 - - - 0,43 0,59 - - 0,19 

0,43-0,45 2,04 - 0,37 - - - - 0,19 

0,46-0,48 - - - - 0,59 - - 0,09 

0,49-0,51 - - 0,37 - - 0,89 - 0,19 

0,52-0,54 - - - - - - - - 

0,55-1,00 - 0,97 0,74 - 1,78 - - 0,65 

1,01-2,00 - - - 0,86 0,59 - - 0,28 

total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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0,46-0,48 4,00 - 0,73 0,44 1,17 - - 0,63 0,94 1,52 1,02 0,77 1,04 0,81 - 0,98 - - 1,30 1,57 1,54 1,06 - 0,97 

0,49-0,51 - 0,47 2,55 0,43 2,92 - - 2,09 2,83 1,01 2,38 1,15 3,64 2,44 - 2,05 - 2,25 - 4,19 0,77 1,06 - 1,55 

0,52-0,54 2,00 0,47 - 0,88 - 1,78 - 0,55 - 2,50 1,02 0,77 0,52 1,62 - 0,98 - 0,56 - 4,19 0,77 - - 1,08 

0,55-1,00 2,00 7,01 10,58 11,45 9,35 14,28 2,00 9,47 3,77 10,15 11,26 13,46 9,37 4,87 4,54 9,70 1,33 8,42 13,04 9,42 15,38 3,19 3,57 9,50 

1,01-2,00 - 6,07 10,58 10,13 6,43 5,36 - 7,47 0,94 2,53 6,82 7,69 3,12 1,62 - 4,44 - 0,56 6,14 9,42 5,38 3,19 - 4,64 

2,01-3,00 - 0,93 0,36 1,76 1,75 - - 0,91 - 0,51 - 0,38 0,52 - - 0,24 - 1,12 0,87 2,11 - - - 0,86 

3,01-4,00 2,00 - 0,36 0,44 - - - 0,27 - - - 0,77 - - - 0,16 - - - 1,57 - - - 0,32 

4,01-5,00 - - 0,36 0,44 - 0,89 - 0,27 - - - - - - - - - - 0,87 - - - - 0,21 

5,01-6,00 - 0,47 0,36 - - - - 0,27 - - - - - - - - - - - - - - - - 

6,01-7,00 - - - - 0,58 - - 0,09 - - - - - - - - - - - - - - - - 

7,01-8,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8,01-9,00 - - - 0,44 - - - 0,99 - - - - - - - - - - - - - - - - 

9,01-10,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

În cazul ploilor, pe măsură ce ne apropiem de 
miezul verii, asistăm la o aplatizare, o relativă unifor-
mizare, a valorilor frecvenţelor, desfăşurate amplu pe 
diferite intervale de intensitate cu valori din ce în ce 
mai mari, iar la începutul şi sfârşitul semestrului cald 
constatăm o uniformizare a valorilor intensităţii, aso-
ciate pe grupe din ce în ce mai puţine de frecvenţă. 
Concluzia este că ploile de intensităţi mici domină în-
ceputul şi sfârşitul sezonului cald, iar în centrul aces-
tuia ploile acced pe trepte de intensitate din ce în ce 
mai mari, frecvenţele intensităţilor desfăşurându-se ca 
o armonică, punând în evidenţă caracterul continental 
al precipitării. 

Astfel, pentru ploi, intensităţile maxime nu au 
depăşit la nici o staţie din Câmpia Moldovei intervalul 
valoric de 1,01 – 2,00, intensităţile apropiindu-se mai 

mult de partea inferioară a intervalului, iar la Cotnari şi Podu Iloaiei intensităţile maxime ale ploilor 
nu au depăşit pragul valoric de 1,01 (tab.114a.). 

Pentru intervalele caracteristice, desfăşurarea frecvenţelor pe un ecart şi mai larg al valorilor 
de intensitate, conduce la o mai amplă şi evidentă tendinţă de descreştere a valorilor lor maxime şi 
de apropiere a acestora între ele, în lunile de început şi de sfârşit ale semestrului cald, limitele inter-
valelor de intensitate între care se încadrează secvenţele cele mai torenţiale ale ploilor, 
restrângându-se dar rămânând mult mai largi decât în cazul ploilor luate în unitatea lor. 

Dacă la ploi pe ansamblu, trecerea de la pasul de 0,03 între intervalele de intensitate, la cel de 
0,45 după pragul valoric de 0,54 şi apoi de 0,99 după pragul valoric de 1,01 nu se evidenţiază prea clar, 
puţine ploi având o intensitate mare pe toată durata lor, în cazul intervalelor caracteristice gruparea in-
tensităţilor pe intervale valorice mai cuprinzătoare, atrage după sine o creştere bruscă a frecvenţelor, 
mai ales în intervalul 0,55 – 1,00, după care acestea descresc valoric foarte mult (tab. 115a., b. şi c.). 

La staţiile din Câmpia Moldovei secvenţele de timp din ploile torenţiale au avut intensităţi 
deosebite, date de valorile următoare: 

- la Cotnari intensitatea lor a urcat în intervalul 3,01 – 4,00mm/min; 
- la Podu Iloaiei şi Avrămeni au acces în intervalul 4,01 – 5,00mm/min; 
- la Botoşani intensitatea intervalelor de maximă torenţialitate s-a situat între 8,01 şi 

9,00mm/min; 
- la Iaşi intensitatea maximă pentru o secvenţă din timpul unei ploi s-a încadrat în intervalul 

6,01 – 7,00mm/min; 
- la Răuseni secvenţele torenţiale din timpul ploilor s-au încadrat între 8,01 şi 9,00mm/min; 
- la Dorohoi s-a atins cea mai înaltă cotă a intensităţii din cadrul unei părţi dintr-o ploaie to-

renţială, încadrată în intervalul de intensitate de 9,01 – 10,00mm/min. 
Dacă pentru ploi intensităţile maxime nu prezintă în evoluţia lor valorică nimic spectaculos, 

foarte rar depăşindu-se pragul de intensitate de 1,01, pentru intervalele caracteristice situaţia este al-
ta, fiind prezentată sintetic în tab. 116. 
 

Tab. 115c. Iaşi Intensitatea 
A M I I A S O T 

0,01-0,03 5,51 6,30 2,19 20,04 2,68 5,55 - 7,61 

0,04-0,06 17,32 10,36 6,56 21,42 4,30 8,33 2,38 11,24 

0,07-0,09 18,89 11,26 6,93 9,39 11,29 12,03 26,19 11,24 
0,10-0,12 22,83 15,31 12,77 9,39 11,29 11,11 21,42 13,44 
0,13-0,15 3,93 6,30 5,47 4,51 8,60 11,11 14,28 6,51 

0,16-0,18 5,51 4,11 4,74 4,13 3,76 6,00 2,38 4,48 

0,19-0,21 3,14 10,36 7,29 3,00 8,06 11,11 21,42 7,41 

0,22-0,24 2,36 3,60 3,28 1,50 2,15 - - 2,28 

0,25-0,27 2,36 3,60 3,28 0,75 8,06 3,70 - 3,34 

0,28-0,30 7,15 5,40 5,83 3,75 5,37 3,62 2,38 5,13 

0,31-0,33 1,57 - 1,62 0,37 1,61 1,85 - 0,97 

0,34-0,36 - 1,80 2,19 2,25 0,53 1,85 4,79 1,71 

0,37-0,39 - 0,90 2,91 0,76 2,15 2,77 - 1,46 

0,40-0,42 - 2,25 4,37 1,12 6,45 1,85 - 2,77 

0,43-0,45 - 0,90 2,19 1,87 1,61 1,85 - 1,46 

0,46-0,48 - 0,90 1,09 1,12 - 3,40 - 0,97 

0,49-0,51 1,57 2,25 2,19 - 3,22 2,77 2,38 1,87 

0,52-0,54 - - 2,91 0,37 1,14 1,85 - 1,06 

0,55-1,00 4,72 9,90 13,10 9,02 12,36 6,48 2,38 9,69 

1,01-2,00 3,14 2,70 6,93 4,13 5,37 2,77 - 4,31 

2,01-3,00 - 1,80 0,72 0,37 - - - 0,57 

3,01-4,00 - - 0,72 - - - - 0,16 

4,01-5,00 - - 0,36 0,37 - - - 0,16 

5,01-6,00 - - - 0,37 - - - 0,08 

6,01-7,00 - - 0,36 - - - - 0,08 

total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tab. 116. Intervalele caracteristice cu cele mai mari intensităţi ale precipitaţiilor căzute la staţiile 
din Câmpia Moldovei în perioada 1970 – 1999 

Staţia Anul Luna Data Ora /min. Intensitatea maximă 
Dorohoi 1985 VII 31 13,10 ÷ 13,11 9,10mm / min 
Avrămeni 1981 VI 27 17,01 ÷ 17,03 4,55mm / min 
Botoşani 1999 VIII 11 15,12 ÷ 15,13 9,00mm / min 
Răuseni 1998 VII 26 16,15 ÷ 16,16 8,80mm / min 

1973 VII 24 17,49 ÷ 17,52 3,37mm / min 
Cotnari 

1991 VII 3 0,12 ÷ 0,15 3,37mm / min 
Podu Iloaiei 1988 VI 8 21,58 ÷ 22,00 4,85 mm / min 
Iaşi 1990 VI 11 12,57 ÷ 12,58 6,30 mm / min 
 

La Dorohoi, intervalul caracteristic cu intensitatea cea mai mare din Câmpia Moldovei 
(9,10mm/min), a avut loc în ziua de 31.07.1985, când numai într-un minut, între 1310 – 1311 au că-
zut 9,1mm de apă. Intervalul a făcut parte dintr-o ploaie cu intensitatea medie de 0,73, ce a durat 18 
minute (1310 – 1328), timp în care au căzut 13,2mm de apă. 

La Avrămeni, intervalul caracteristic cu cea mai mare intensitate (4,55), a avut loc în ziua de 
27.06.1981, când pe parcursul a 2 minute, între 1701 – 1703 au căzut 9,1mm de precipitaţii. Interva-
lul a făcut parte dintr-o ploaie cu intensitatea medie 0,63, ce a durat 45 minute, între 1635 – 1720, în 
timpul căreia au căzut 28,4mm de apă. 

La Botoşani, în timpul unei ploi căzute pe 11.08.1999, ce a avut o intensitate medie de 0,37 
şi a durat 37 minute, între 1453 – 1530, timp în care au căzut 13,8mm, s-a produs intervalul cu cea 
mai mare intensitate (9,00). Doar într-un minut, între 1512 – 1513, au căzut 9,0mm precipitaţii. 

Şi la Răuseni, intensitatea maximă a intervalelor caracteristice a atins valori mari. Pe 
26.07.1998, în timpul unei ploi cu intensitatea medie egală cu 0,29, ce a durat 1h 30 minute între 
1610 – 1740 şi în timpul căreia au căzut 26,1mm, s-a înregistrat intervalul cu intensitate maximă 
(8,80). Timp de un minut, între 1615 – 1616 au căzut 8,8mm precipitaţii. 

La Cotnari, intervalele caracteristice cu intensitate maximă, nu au atins valori atât de ridica-
te ca la celelalte staţii. În 1973 pe 24.07. între 1718 şi 1815, timp de 57 minute, au căzut 71,3mm pre-
cipitaţii, în timpul unei ploi cu intensitatea medie de 1,25. În timpul acestei ploi, între 1749 şi 1752, 
timp de 3 minute, au căzut 10,1mm apă, indicând un interval caracteristic ce atinge intensitatea ma-
ximă de 3,37. Şi pe data de 03.07.1991, în timpul unei ploi cu intensitatea medie de 0,37, ce a durat 
între 008 şi 140, timp de 1 oră şi 32 minute, au căzut 33,8mm, iar între 012 – 015, timp de 3 minute, s-
a produs un interval caracteristic cu intensitatea maximă egală cu 3,37, în timpul căruia au căzut 
10,1mm precipitaţii. 

La Podu Iloaiei, intervalul caracteristic cu intensitatea cea mai mare (4,85) a durat timp de 2 
minute, între 2158 – 2200, pe 08.05.1988 când au căzut 9,7mm precipitaţii. Acesta a făcut parte dintr-
o ploaie de 34 minute, desfăşurată între 2158 şi 2232 şi în timpul căreia au căzut 17,8mm, intensitatea 
medie a acesteia fiind de 0,52. 

La Iaşi, intervalul caracteristic cu intensitatea maximă (6,30), s-a înregistrat timp de 1 minut, 
între 1257 – 1258, timp în care au căzut 6,3mm de apă. Acest interval, a făcut parte dintr-o ploaie cu 
intensitatea medie de 0,26, produsă pe 11.06.1990 între orele 1240 – 1340, timp în care au căzut 
15,7mm. 

Ca regulă generală intervalele caracteristice cu intensitatea cea mai mare se produc în mo-
mentele de început ale ploilor, în timpul amiezii sau în orele următoare şi foarte rar în timpul nopţii. 

 
III. E5.2.3. Căderile de precipitaţii în timpul ploilor torenţiale 
 
În legătură cu ploile torenţiale, în fig. 142a., este redată evoluţia numărului mediu lunar al 

acestora, în lunile semestrului cald pentru perioada 1970 – 1999, putându-se lesne observa frecvenţa 
cea mai mare a lor în luna iunie, urmată de luna iulie, numărul mediu al acestora din semestrul cald 
încadrându-se potrivit datelor de care am dispus între 40,0 la Avrămeni şi 45,7 la Botoşani. 
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Fig. 142a. Evoluţia numărului mediu lunar de ploi torenţiale în perioada 1970 – 1999 
 

În tab. 118. sunt sintetizate cantităţile de apă care cad în medie la fiecare ploaie torenţială la 
staţiile din Câmpia Moldovei, iar în tab. 119., cantităţile medii de precipitaţii căzute în timpul ploi-
lor torenţiale în perioada 1970 – 1999. În medie, o ploaie torenţială aduce conform statisticii o canti-
tate de precipitaţii de 7,2mm raportată la întreg ansamblul Câmpiei Moldovei. Pe staţii, între canti-
tăţile de precipitaţii căzute în timpul unei ploi torenţiale medii, există diferenţe care s-au situat între 
6,3mm la Botoşani şi 8,1mm la Iaşi.  
 

Tab. 118. Cantitatea de apă (mm) căzută în medie la fiecare ploaie torenţială (1970 – 1999) 

 

luna 
staţia A M I I A S O M IV-X 

Dorohoi 6,4 6,5 6,7 6,8 7,2 7,6 8,7 7,1 

Avrămeni 6,0 6,9 8,6 7,4 6,5 6,1 6,8 6,9 

Botoşani 4,7 6,9 6,8 7,6 6,4 6,3 5,2 6,3 

Răuseni 4,6 6,4 7,4 7,0 7,7 10,6 8,1 7,4 

Cotnari 5,8 6,7 7,2 7,1 7,4 8,1 8,6 7,3 

Podu Iloaiei* 6,7 7,0 10,0 8,2 7,4 8,3 7,2 7,8 

Iaşi 5,9 7,0 9,5 8,7 8,0 8,4 9,1 8,1 
* Podu Iloaiei 1970 – 1993 

 

Tab. 119. Cantităţile medii lunare de precipitaţii căzute în timpul ploilor torenţiale la staţiile din 
Câmpia Moldovei în perioada 1970 – 1999 

 

luna 
staţia A M I I A S O Total 

Dorohoi 8,3 58,3 67,2 65,6 60,7 32,8 9,6 302,5 

Avrămeni 6,0 55,6 78,4 66,5 48,9 27,6 5,4 288,4 

Botoşani 7,0 61,0 79,2 76,5 55,4 30,4 4,7 314,2 

Răuseni 8,2 48,6 74,3 59,8 47,6 44,5 12,9 295,9 

Cotnari 21,9 47,8 76,3 66,0 52,4 36,5 12,1 313,0 

Podu Iloaiei* 26,1 60,2 79,7 65,0 50,1 32,2 7,9 321,2 

Iaşi 24,6 56,5 94,4 80,7 50,9 33,6 12,7 353,4 
* Podu Iloaiei 1970 – 1993 

 

Tot din tabelele anterioare, putem desprinde caracterul torenţial al precipitaţiilor din Câmpia 
Moldovei dacă avem în vedere faptul că cea mai mare parte din precipitaţiile căzute în sezonul cald 
şi înglobate în mediile din tab. 119. au caracter torenţial. În fig. 143. se poate observa cu claritate 
ponderea mare deţinută de precipitaţiile torenţiale în cadrul aportului pluviometric din sezonul cald. 
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Un alt 
aspect intere-
sant de a fi 
semnalat, este 
cel referitor la 
ploile toren-
ţiale înregistra-
te în Câmpia 
Moldovei şi în 
timpul cărora a 
plouat cel mai 
mult în perioa-
da 1970 – 
1999. În aceas-
tă perioadă s-
au remarcat 
ploile din zilele 
de    17 – 18 – 
19 iunie 1985 
(tab. 120.). 

Începu-
tul ploilor s-a 
produs pe 17 
iunie aproape 
de înserat (fig. 
143a. – redă 
câmpul baric 
de la începutul 
zilei de 

17.06.1985), 
acestea conti-
nuând un timp 
variind între 40 
ore la Răuseni 
şi 48 ore la 
Iaşi. În timpul 
acestora, canti-
tăţile de preci-
pitaţii au fost 
cele mai mari, 

încadrându-se 
între 103,9mm 
la Cotnari şi 
193,8mm la 
Iaşi. Intensita-
tea medie a 
acestor ploi a 
fost redusă, va-
riind între limi-
tele de 0,04 – 
0,06. Advecţii-

 

 

 
Fig. 143a., b. şi c.(de sus în jos). Configuraţia câmpului baric deasupra Europei 

în zilele de 17, 18 şi 19 iunie 1985 ora 0000 G.M.T. 
– după Buletinele Meteorologice zilnice ale I.M.H. 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 270 

le ciclonice în principal (fig. 143b. şi 143c.), la care se adaugă cu rol secundar convecţia termo – di-
namică, explică aceste valori pluviometrice deosebite. 

 

Tab. 120. Ploile torenţiale din perioada 1970 – 1999, în timpul cărora a plouat cel mai mult 
Staţia Anul Luna Data Începutul ploii Durata ploii Cantitatea în mm Intensitatea medie 

Dorohoi 1985 VI 17-18-19 20h30’ 42h 105,8 0,04 
Avrămeni 1985 VI 17-18-19 19h30’ 44h40’ 145,7 0,05 
Botoşani 1985 VI 17-18-19 20h50’ 46h 105,6 0,04 
Răuseni 1985 VI 17-18-19 20h00’ 40h 147,3 0,06 
Cotnari 1985 VI 17-18-19 19h20’ 47h33’ 103,9 0,04 
Podu Iloaiei 1985 VI 17-18-19 19h12’ 42h58’ 131,8 0,05 
Iaşi 1985 VI 17-18-19 20h50’ 48h 193,8 0,04 

 

Tot cu caracter de extremă pluviometrică putem evidenţia şi luna în care a rezultat cantitatea 
cea mai mare de precipitaţii din ploi torenţiale (tab. 121.). 

 

Tab. 121. Luna în care a plouat cel mai mult din ploi torenţiale în perioada 1970 – 1999 
Staţia Anul Luna Cantitate în mm 
Dorohoi 1991 VII 173,8 
Avrămeni 1991 VII 217,5 
Botoşani 1991 VII 172,1 
Răuseni 1996 IX 225,1 
Cotnari 1991 VII 210,8 
Podu Iloaiei 1985 VI 182,3 
Iaşi 1985 VI 277,2 

 
În ceea ce priveşte vulnera-

bilitatea Câmpiei Moldovei în ra-
port de intensitatea ploilor de vară, 
observăm că jumătatea nordică a 
câmpiei prezintă o vulnerabilitate 
intermediară, iar jumătatea sudică o 
vulnerabilitate mare. Observăm de 
asemenea că, întreg spaţiul de la 
est, sud-est şi sud de Carpaţi este 
într-o măsură apreciabilă vulnerabil 
în raport cu ploile torenţiale a căror 
intensitate poate atinge treapta me-
die sau mare. Din fig. 143d. mai 
putem concluziona că în ariile în 
care predomină influenţele oceani-
ce ploile au un caracter mai puţin 
violent, iar în ariile în care domi-
nante sunt influenţele continentale 
(printre care şi Câmpia Moldovei) 

căderile de precipitaţii torenţiale au un caracter mai violent. În Câmpia Moldovei gradul de vulnera-
bilitate dat de intensitatea ploilor de vară creşte pe direcţia generală vest – nord-vest ÷ sud – sud-est. 
În zona montană unde expoziţia versanţilor joacă un rol important, vulnerabilitatea în raport cu 
acest gen de manifestare a pluviometriei este una combinată. 

Ploile torenţiale aduc un mare aport pluviometric, care cumulat la nivelul unei luni a putut 
ajunge între 172,1mm în iulie 1991 la Botoşani şi 277,2mm în iunie 1985 la Iaşi. Intervalul  
mai – septembrie rămâne cel în care probabilitatea de a cădea ploi torenţiale cu cantităţi de precipi-
taţii bogate  uneori excepţionale este cea mai mare. De remarcat, că anii cei mai ploioşi îşi datorează 
acest atribut în mare parte ploilor torenţiale, care atunci când sunt frecvente şi consistente fac ca 
anotimpul, sezonul sau anul în care se produc să fie excedentare pluviometric. 

 

 
Fig. 143d. Vulnerabilitatea teritoriului României şi al Câmpiei Moldovei 
la ploile torenţiale (1 – mică; 2 - intermediară; 3 – mare; 4 - combinată) – 

după Octavia Bogdan şi colab., 1999 
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III. E5.2.4. Abundenţa precipitaţiilor 
 
Referiri cu privire la abundenţa precipitaţiilor, dar numai din timpul ploilor torenţiale din pe-

rioada aprilie – octombrie 1970 – 1999, s-au făcut în subcapitolul anterior. În afara timpului când 
căderile de precipitaţii sunt măsurate cu pluviograful, este necesar să urmărim abundenţa acestora 
pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada rece a acestuia, formându-ne astfel o viziune de ansam-
blu asupra acestui parametru. 

Pe filiera analizei abundenţei precipitaţiilor, am procedat mai întâi la calcularea cantităţilor 
medii zilnice de precipitaţii, prin raportarea sumelor medii lunare şi anuale la numărul de zile dintr-
o lună sau an, apoi la determinarea cantităţilor medii zilnice de apă numai din zilele în care se sem-
nalează căderi de precipitaţii, prin raportarea sumelor medii lunare şi anuale la numărul mediu lunar 
şi anual al zilelor în care s-au semnalat precipitaţii ≥ de 0,1mm, iar pentru a întregi imaginea asupra 
căderilor de precipitaţii în decurs de o zi, în final am analizat cantităţile maxime de precipitaţii căzu-
te în 24 ore multianual, pentru fiecare an şi lună în parte. 

Abundenţa precipitaţiilor, materializată prin perioadele de excedent sau exces de apă, poate 
fi urmărită, nu numai la nivelul unei zile, ci şi al unei luni, anotimp, semestru, an, lucru ce deja s-a 
făcut în cazul analizei variaţiilor neperiodice ale sumelor anuale, semestriale, anotimpuale şi lunare 
de precipitaţii, ajungându-se la concluzia că perioadele de exces pluviometric sunt mai puţine, dar 
caracterizate de valori mari şi foarte mari ale abaterilor sumelor de precipitaţii, în comparaţie cu ce-
le de uscăciune şi secetă, ce sunt dominante ca pondere, dar în care abaterile de semn negativ faţă de 
medie au valori mai atenuate. 

Cantităţile medii zilnice de precipitaţii (tab. 122.) scot în evidenţă legătura directă ce există 
între acestea şi regimul anual al sumelor lunare. Din nou, observăm un aspect surprins deja, la ana-
liza regimului anual al coeficientului pluviometric Angot şi anume că, în medie, în zilele lunii ianu-
arie cad precipitaţiile cele mai reduse din an. Diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii din zilele lu-
nii ianuarie şi februarie este foarte mică, dar ea există, zilele de la începutul anului recepţionând cele 
mai mici cantităţi de precipitaţii dintr-un an (între 0,67mm la Cotnari şi 0,94mm la Iaşi). În luna iu-
nie, se atinge maximul anual al cantităţilor medii zilnice de precipitaţii, zilele lunii de maxim pluvi-
ometric primind în medie între 2,78mm la Cotnari, 2,79mm la Răuseni şi 3,19mm la Iaşi. Regimul 
anual al sumelor medii zilnice de precipitaţii, este caracterizat şi de prezenţa unui minim secundar 
în luna octombrie, urmat în luna noiembrie de manifestarea unui maxim secundar, întocmai ca la 
regimul anual al cantităţilor lunare de precipitaţii. În medie, în timp de un an, într-o zi se primesc în-
tre 1,41mm la Răuseni şi 1,62mm la Iaşi, cantităţi de precipitaţii care folosesc din punct de vedere 
agricol, dar au un grad de eficacitate foarte redus. 

 

Tab. 122. Cantităţile medii zilnice de precipitaţii la staţiile din Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 0,70 0,75 0,82 1,66 2,10 2,81 2,60 1,87 1,37 0,84 1,09 0,85 1,46 

Avrămeni 0,75 0,78 0,87 1,44 2,20 3,01 2,64 1,75 1,56 0,84 1,12 1,00 1,50 

Botoşani 0,76 0,76 0,93 1,59 2,24 3,02 2,66 1,92 1,43 1,01 1,03 0,88 1,52 

Răuseni 0,70 0,82 0,83 1,44 1,95 2,79 2,33 1,68 1,69 0,85 0,96 0,86 1,41 

Cotnari 0,67 0,77 0,87 1,60 2,02 2,78 2,55 1,84 1,48 0,82 0,96 0,84 1,43 

Podul Iloaiei 0,74 0,78 0,89 1,63 2,00 2,96 2,65 1,82 1,57 0,95 1,05 0,84 1,49 

Iaşi 0,94 1,00 1,11 1,69 2,00 3,19 2,62 1,88 1,79 0,99 1,20 1,01 1,62 

 

Şi în cazul zilelor cu precipitaţii ≥ de 0,1mm (tab. 123.), cantităţile medii cele mai mari de 
apă s-au înregistrat în luna iunie, nedepăşind la nici o staţie valoarea de 7,23mm, coborând la 
6,37mm la Cotnari, staţie la care în luna iulie, în zilele în care au căzut precipitaţii s-au înregistrat 
cu 0,01mm în plus faţă de luna iunie. Minimele zilnice anuale sunt înregistrate în ianuarie – februa-
rie, valorile precipitaţiilor din zilele acestor luni fiind foarte apropiate. În lunile octombrie şi no-
iembrie minimul şi maximul secundar anual al cantităţilor de apă din zilele cu precipitaţii nu se mai 
pune în evidenţă decât sporadic. 
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Tab. 123. Cantităţile medii de apă din zilele cu precipitaţii ≥ 0,1mm 
la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 1962 – 1997 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 1,92 1,89 2,17 4,16 4,90 6,48 6,38 5,81 4,48 2,55 2,94 2,13 3,82 

Avrămeni 1,91 1,89 2,37 3,69 5,16 6,74 6,72 5,52 5,48 3,08 2,94 2,42 3,99 

Botoşani 2,09 2,05 2,56 3,96 4,99 7,03 6,63 5,84 4,76 3,75 2,96 2,32 4,08 

Răuseni 1,85 2,24 2,36 3,62 4,86 6,49 6,04 5,80 6,14 3,32 2,92 2,38 4,00 

Cotnari 2,05 2,06 2,49 4,19 4,87 6,37 6,38 6,29 5,32 3,46 2,70 2,33 4,04 

Podul Iloaiei 2,38 2,35 2,69 4,33 5,00 7,21 7,02 6,38 6,18 3,59 3,73 2,65 4,46 

Iaşi 2,37 2,38 2,86 4,03 4,75 7,23 6,88 6,58 6,18 3,72 3,27 2,38 4,39 

 

Cantităţile maxime de precipitaţii în 24 ore au în general ca origine advecţiile de aer umed 
din sector vestic în sezonul cald, din zona mediteraneană în sezonul rece, la care se adaugă convec-
ţia dinamică frontală şi orografică ce se poate produce în tot timpul anului şi convecţia termică, ce 
întruneşte condiţii mai bune de manifestare în perioada caldă a anului şi în special în lunile verii. În 
lunile verii însă, când aerul are o mare capacitate de a înmagazina vapori de apă, când fronturile at-
mosferice ce vin dinspre Atlantic şi traversează Europa pe direcţia generală vest – est au în spatele 
lor mase de aer umed şi instabil şi, când convecţia termo – dinamică atinge cotele cele mai ridicate, 
se produc cele mai mari cantităţi de precipitaţii din 24 ore din timpul anului. 

Cantităţile anuale şi lunare ale precipitaţiilor maxime în 24 ore. Cantităţile anuale maxime 
în 24 ore, conform datelor din observaţiile din perioada 1960 – 1998 de la staţiile din subunitatea 
studiată, au variat în limite foarte largi cuprinse între peste 70,0mm şi sub 150,0mm. Maximele 
anuale ale precipitaţiilor căzute în 24 ore, deţin între 14,2% din sumele anuale medii la Dorohoi şi 
Avrămeni şi 28,3% din acestea la Răuseni. În 75% din cazuri cantităţile maxime anuale de precipi-
taţii în 24 ore sunt mai mari decât media lunii în care s-au produs. 

 

Cea mai 
mare valoare anua-
lă a cantităţilor de 
precipitaţii căzute 
în 24 ore din Câm-
pia Moldovei a fost 
de 145,8mm înre-
gistrată la Răuseni 
pe data de 
06.09.1989, iar cea 
mai redusă dintre 
maxime, a fost cea 
de la Dorohoi din 
data de 
22.07.1974, când 
s-au înregistrat 
75,4mm.  

Pe data de 
6.09.1989 (fig. 
143a.) jumătatea 
estică a ţării a fost 
afectată de periferi-
ile vestice ale unui 

ciclon cu caracter retrograd ce-şi avea centrul deasupra Mării Negre şi care era secondat la distanţă 
mică de un alt ciclon mediteranean ce-şi avea centrul deasupra extremităţii estice a Mediteranei, mai 
concret a insulei Cipru. Vestul şi centrul Europei era acoperit de dorsala anticiclonului Azoric care 
se întindea spre nord-est până în zona M. Ural., dincolo de care se afla un alt anticiclon ce se supra-

 
Fig. 143a. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 500hPa dea-

supra Europei în ziua de 6 septembrie 1989 – după www.wetterzentrale.de 
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Regimul anual al can-
tităţilor maxime de 

precipitaţii în 24h 
Fig. 144 
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punea peste Câmpia Siberiei de Vest. Deasupra Mării Negre, pe la vest de M. Ural până deasupra 
Mării Barents exista un culoar depresionar ce întrerupea legătura care s-ar fi creat printr-o dorsală 
între anticiclonul Azoric şi cel vest asiatic. Spaţiul de deasupra Anatoliei, Mării Negre, extracarpatic 
şi din estul Câmpiei Ruse devenea locul de tranzit sud-nord a perturbaţiilor ciclonice nu prea adânci 
care se formau în estul Mediteranei şi care au ajuns să influenţeze şi Câmpia Moldovei determinând 
cantitatea mare (145,8mm) de precipitaţii din data de 6.09.1989 de la Răuseni. 

Cele mai mici valori 
anuale ale cantităţilor de 
precipitaţii căzute în 24 ore s-au 
încadrat între 18,7mm la 
Avrămeni (18.01.1970) şi Iaşi 
(16.02. 1991) şi 25,1mm la Podu 
Iloaiei pe 31.01.1988 (tab. 124). 
Teritorial se observă o accentuare 
a creşterilor valorice a maximelor 
anuale în 24 ore dinspre nordul şi 
sud – vestul câmpiei spre partea 
central – estică şi sud – estică a 
acesteia, factorii geografici locali 
influenţând mult în conturarea 
acestei situaţii. De regulă, 
cantităţile anuale mari de 
precipitaţii în 24 ore se produc în 
anii cei mai ploioşi şi mai rar în 
cei secetoşi. 

Pe luni, în 62,5% din 
cazuri cantităţile maxime de 
precipitaţii în 24 ore au depăşit 
media lunii respective, iar în 
6,25% din situaţii, media lunii în 
cauză, a fost depăşită de peste 
două ori (de exemplu: în luna 
august la Podu Iloaiei şi Iaşi, în 
septembrie la Răuseni şi Iaşi şi în 
octombrie la Răuseni, Podu 
Iloaiei şi Iaşi). 

În timp de un an, la staţiile din Câmpia Moldovei, cele mai mari cantităţi lunare maxime în 
24 ore în valori absolute, s-au înregistrat în luna august (50% din cazuri), iunie (25%), mai şi sep-
tembrie, ultimele cu câte 12,5%, iar cele mai mici cantităţi lunare maxime în 24 ore s-au produs în 
ianuarie (50% din cazuri), februarie (25%), decembrie şi martie cu câte 12,5%. Regimul anual al 
precipitaţiilor maxime lunare în decurs de 24 ore este prezentat în fig. 144., în care maximele şi mi-
nimele lunare ale acestui parametru se pun clar în evidenţă pentru fiecare staţie în parte. 

În valori relative, ca medie, la nivelul întregii câmpii, în luna octombrie cantităţile maxime 
în 24 ore, au depăşit sumele lunare cu 168,4%, în septembrie cu 164,9%, iar în august cu 148,0%, 
indicând faptul că în aceste luni, pe fondul unor sume lunare de precipitaţii relativ mici cantităţile de 
precipitaţii maxime zilnice au abateri procentuale pozitive foarte mari de la media lunară. În 
schimb, în luna iunie, cantităţile maxime în 24 ore, au atins în medie doar 88,1% din sumele medii 
lunare, în martie 90,2%, iar în mai 94,4%. Cu cât o lună este mai ploioasă, cu atât posibilitatea ca 
maximele de precipitaţii în 24 ore să depăşească sumele lunare este mai mică, iar cu cât este mai se-
cetoasă, posibilitatea ca acestea să depăşească sumele lunare este mai mare. 
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Faptul că în lunile de iarnă (ianuarie, februarie) nu s-au înregistrat cele mai mari abateri pro-
centuale ale maximelor de precipitaţii în 24 ore faţă de sumele lunare, ci în lunile august – septem-
brie – octombrie, se explică prin aceea că la sfârşitul verii şi în primele două treimi ale toamnei fac-
torul termic şi dinamic este mult mai favorizant acestui aspect, comparativ cu lunile de iarnă, când 
convecţia termică este insesizabilă, iar dinamica atmosferică aduce mase de aer în general uscate, 
reci, din care nu precipită cantităţi însemnate de precipitaţii. 

 

Tab. 124. Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 h (mm) în Câmpia Moldovei (1962 – 1998) 
luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

mm 25,6 24,4 23,9 44,8 79,4 60,0 90,2 52,8 73,8 26,4 27,3 34,4 90,2 

ziua / anul 18/70 26/82 8/95 9/79 23/95 10/65 2/71 9/85 24/96 1/76 30/78 3/71 2.VII.71 Darabani 
% din media lunară 198,9 116,7 90,9 95,5 108,9 69,3 109,3 105,4 145,3 91,3 85,6 119,4 16,4 

mm 21,5 22,8 27,3 58,8 50,7 75,2 75,4 58,1 44,4 30,4 29,7 29,3 75,4 

ziua / anul 13/66 14/78 1986 9/79 3/78 12/74 22/74 5/98 12/93 14/87 1/74 3/71 22.VII.74 Dorohoi 
% din media lunară 99,1 107,5 107,1 117,8 78,0 89,0 95,2 100,2 108,0 106,5 90,5 111,8 14,2 

mm 18,7 30,9 21,4 52,1 60,2 77,9 72,5 76,2 75,9 28,1 41,6 50,7 77,9 

ziua / anul 18/70 10/84 31/66 9/79 25/82 18/85 13/69 9/85 25/96 7/94 21/60 3/71 18.VI.85 Avrămeni 
% din media lunară 79,9 139,8 79,3 120,3 88,4 86,3 88,6 140,3 162,5 177,7 123,1 163,0 14,2 

mm 21,7 25,4 21,3 58,7 68,4 64,0 68,5 80,4 63,4 38,3 40,0 20,8 80,4 

ziua / anul 18/70 10/84 19/81 9/79 23/97 11/61 12/69 18/69 6/89 4/98 20/60 15/90 18.VIII.69 Botoşani 
% din media lunară 91,9 117,6 74,0 123,1 98,7 70,7 83,1 135,4 147,9 127,8 129,0 76,2 14,5 

mm 23,3 19,9 23,3 48,9 64,4 84,6 81,2 49,2 145,8 67,2 22,4 36,3 145,8 

ziua / anul 31/88 10/84 7/71 9/79 20/83 6/94 20/74 25/77 6/89 4/98 29/83 15/90 6.IX.89 Răuseni* 
% din media lunară 107,3 86,1 91,0 113,5 106,8 101,1 112,6 94,3 286,4 253,6 77,5 125,4 28,3 

mm 22,0 28,1 28,2 55,0 54,3 68,4 71,8 83,6 64,2 46,5 36,3 37,4 83,6 

ziua / anul 31/88 10/84 1971 9/79 23/95 6/94 24/73 25/77 12/93 4/98 21/60 19/71 25.VIII.77 Cotnari 
% din media lunară 105,8 128,3 104,4 114,3 86,7 81,9 90,9 146,4 144,6 182,3 125,6 143,3 15,9 

mm 25,1 37,6 26,8 47,7 48,3 77,1 100,2 128,2 58,6 67,9 26,3 39,5 128,2 

ziua / anul 31/88 10/84 30/93 9/79 15/89 18/85 21/69 2/70 16/81 4/98 1/74 1971 2.VII.70 Podu Iloaiei 
% din media lunară 110,1 170,1 97,5 97,7 77,9 86,7 122,0 226,9 124,7 230,9 83,2 151,3 23,5 

mm 34,1 18,7 26,6 46,0 68,2 114,2 125,3 136,7 107,9 75,8 36,8 31,5 136,7 

ziua / anul 25/66 16/91 4/84 9/79 27/91 19/85 12/69 25/70 16/81 4/98 1960 4/97 25.VIII.1970 Iaşi 
% din media lunară 116,8 66,3 77,1 90,9 109,8 119,5 153,7 234,8 200,1 246,9 101,9 101,0 23,1 

* Răuseni 1963 – 1998  
 

Frecvenţa cantităţilor anuale maxime de precipitaţii în 24 ore. Din totalul cantităţilor anuale 
maxime în 24 ore care s-au înregistrat an de an de-a lungul perioadei de observaţii de la fiecare sta-
ţie în parte (tab. 125.), cea mai mare frecvenţă au avut-o cantităţile maxime cuprinse între 30,1 – 
45,0mm (28,21% la Cotnari; 51,28% la Darabani) şi doar la Botoşani cea mai mare frecvenţă 
(33,33%) au avut-o maximele anuale cuprinse între 45,1 – 60,0mm. Pe locul secund în ierarhia 
frecvenţelor (cuprinse între 21,05% - 28,21%) s-au înscris maximele anuale încadrate între 15,1 – 
30,0mm, pentru Dorohoi, Avrămeni, Cotnari şi Podu Iloaiei. La Botoşani, locul secund (28,21%) 
este deţinut de maximele anuale ce s-au încadrat între 30,1 – 45,0mm, iar la Darabani (20,52%), 
Răuseni (25,00%) şi Iaşi (25,64%), locul al doilea îl deţin maximele anuale ale precipitaţiilor în 24 
ore ce s-au înscris între 45,1 – 60,0mm. Pe măsură ce cantităţile maxime anuale de precipitaţii în 24 
ore scad, dar mult mai evident pe măsură ce acestea cresc, frecvenţa lor este din ce în ce mai redusă, 
doar în foarte puţine cazuri (10 din 308 – 3,24%) depăşind valoarea de 90,1mm. Peste intervalul va-
loric de 135,1 – 150,0mm cantităţile maxime anuale în 24 ore nu au urcat în perioada studiată. 

 

Tab. 125. Frecvenţa cantităţilor anuale maxime de precipitaţii în 24h 
Staţia Darabani Dorohoi Avrămeni Botoşani Răuseni Cotnari Podul Iloaiei Iaşi 

precipitaţii 
de la     până la 1960-1998 1960-1998 1960-1997 1960-1998 1963-1998 1960-1998 1960-1998 1960-1998 

0,1 ÷ 15,0 - - - - - - - - 
15,1 ÷ 30,0 17,95 28,21 21,05 23,08 22,22 25,64 25,64 7,69 
30,1 ÷ 45,0 51,28 48,72 39,47 28,21 30,56 28,21 30,77 30,77 
45,1 ÷ 60,0 20,52 12,82 13,17 33,33 25,00 17,95 23,08 25,64 
60,1 ÷ 75,0 7,69 7,69 21,05 12,82 11,11 25,64 5,13 15,38 
75,1 ÷ 90,0 - 2,56 5,26 2,56 8,33 2,56 10,26 5,13 

90,1 ÷ 105,0 2,56 - - - - - 2,56 2,56 
105,1 ÷ 120,0 - - - - - - - 7,69 
120,1 ÷ 135,0 - - - - - - 2,56 2,56 
135,1 ÷ 150,0 - - - - 2,78 - - 2,56 
150,1 ÷ 165,0 - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Probabilitatea producerii cantităţilor anuale maxime în 24 ore. Calculele efectuate cu pri-
vire la asigurarea diferitelor cantităţi maxime în decurs de 24 ore (tab. 126.) arată că, cele mai mari 

 

 

Fig. 145. Probabilitatea producerii cantităţilor anuale de precipitaţii maxime în 24 de ore 
în perioada 1962 – 1998 
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Fig. 145. Probabilitatea producerii cantităţilor anuale de precipitaţii maxime în 24 de ore 
în perioada 1962 – 1998 



Dumitru Mihăilă 

 277 

cantităţi anuale maxime de precipitaţii în 24 ore (peste 70mm) se produc cu asigurarea cea mai mică 
(sub 5%), iar cantităţile cele mai mici de precipitaţii (sub 25mm), se produc cu asigurarea cea mai 
mare (peste 95%) (fig. 145.). 

 

Tab. 126. Cantităţi de precipitaţii maxime anuale în 24h cu diferite asigurări 
Asigurarea 

Staţia 
cantitatea 
maximă 

Data 
5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 

cantitatea 
minimă 

Data 

Darabani 90,2 2.VI.1971 77,5 61,5 49,5 37,3 31,5 23,5 20,0 18,2 6.VII.1973 
Dorohoi 75,4 22.VII.1974 71,0 64,0 50,0 38,4 28,4 24,8 23,0 19,4 30.IV.1982 
Avrămeni 77,9 18.VI.1985 74,5 69,5 55,0 41,5 33,0 25,0 20,5 15,6 2.V.1967 
Botoşani 80,4 18.VIII.1969 68,0 64,2 56,8 46,5 31,7 25,5 24,0 22,4 6.IX.1992 
Răuseni 145,8 6.IX.1989 90,0 77,0 59,0 43,1 32,3 25,5 22,5 18,7 10.V.1973 
Cotnari 83,6 25.VIII.1977 71,5 66,3 59,5 42,5 31,5 28,8 19,5 15,7 23.VIII.1963 
Podu Iloaiei 128,2 2.VII.1970 93,0 81,5 57,2 39,5 29,5 25,0 22,5 20,9 VIII.1961 
Iaşi 136,7 25.VIII.1970 126,0 107,0 71,0 47,0 39,1 32,5 27,0 21,4 29.VII.1976 

 

Frecvenţa lunară a cantităţilor maxime de precipitaţii în 24 ore. Factorii care se impun în 
geneza celor mai mari cantităţi diurne de precipitaţii, îşi modifică parametrii cantitativi şi calitativi 
de manifestare de la o lună la alta, astfel încât şi valorile maxime lunare ale precipitaţiilor în 24 ore 
variază foarte mult în timpul unui an. În semestrul cald al anului, cu concursul unei dinamici favori-
zante şi a unor procese termo – convective active, se produc cele mai ridicate valori de precipitaţii 
maxime diurne, în semestrul rece convecţia termică diminuându-şi prezenţa, iar dinamica nefavori-
zantă contribuie la înregistrarea unor maxime diurne cu valori mult mai mici. 

Astfel, în lunile de iarnă, cele mai ridicate frecvenţe (peste 80%) au avut maximele lunare în 
24 ore, în care precipitaţiile s/au înscris între 0,1 – 15,0mm. Precipitaţii diurne mai bogate de 
45,0mm nu s-au înregistrat, iar cele cuprinse între 30,1 – 45,0mm s-au semnalat doar în 10 cazuri în 
cele trei luni de iarnă cumulat pentru toate staţiile. În decembrie la Răuseni şi Iaşi, frecvenţa acesto-
ra a atins maximul (5,56%; respectiv 5,13%). 

În lunile verii, frecvenţa cea mai ridicată (între 30,0 – 50,0%) au avut-o maximele diurne în 
care precipitaţiile s-au înscris între 15,1 – 30,0mm. Însă, în aceste luni, s-au produs la fiecare staţie 
în parte, cantităţi de precipitaţii ce au depăşit pragul valoric de 75,0mm (20 cazuri disparate cumula-
te la toate staţiile din Câmpia Moldovei pentru toate lunile verii, care grupează cantităţi de precipita-
ţii maxime diurne cuprinse în intervalul 75,1 – 150,0mm). În lunile verii, doar la Iaşi, în august, 
într-un singur caz (frecvenţa 2,56%) precipitaţiile maxime lunare în 24 ore s-au înscris între  
135,1 – 150,0mm. 

În lunile primăverii frecvenţele cele mai mari ale precipitaţiilor maxime diurne (40 – 85%) 
s-au înscris în limitele cantităţilor de precipitaţii cuprinse între 0,1 – 15,0mm în lunile martie şi apri-
lie, iar în luna mai frecvenţele cele mai ridicate (35 – 50%) s-au înscris în intervalul 15,1 – 30,0mm. 
Din luna martie până în luna mai, frecvenţele au acces pe intervale cantitative de precipitaţii cu va-
lori din ce în ce mai mari, însă la nici o staţie nu s-au înregistrat cantităţi care să depăşească pragul 
valoric superior al intervalului 60,1 – 75,0mm. În acest interval, frecvenţa maximelor lunare din 24 
ore nu a depăşit valoarea de 5,26%. 

Toamna, maximele lunare în 24 ore scad valoric dinspre luna septembrie spre luna noiem-
brie, frecvenţa lor cea mai ridicată (50 – 80%) având-o cele ce s-au încadrat între 0,1 – 15,0mm, ce-
le cuprinse între 15,1 – 30,0mm având o frecvenţă ce a ajuns la 10 – 30%. Totuşi în luna septem-
brie, conform datelor s-au înregistrat maxime diurne cuprinse în intervalul 135,1 – 150,0mm, dar 
frecvenţa acestora a fost de doar 2,78% (un singur caz la Răuseni). 

Distribuţia grafică completă pe luni a frecvenţelor pe intervale valorice de precipitaţii este 
prezentată în fig. 146. 

Pe ansamblul Câmpiei Moldovei, cumulat, frecvenţa cea mai mare de 60,70% au avut-o lu-
nile în care maxima în 24 ore nu a depăşit 15,0mm, urmate cu 27,00% de cele în care maxima luna-
ră în 24 ore s-a încadrat între 15,1 şi 30,0mm. Apoi, o frecvenţă de 7,58% au avut-o lunile în care 
maxima diurnă s-a încadrat între 30,1 – 45,0mm, şi 2,70% cele în care maxima diurnă s-a încadrat 
între 45,1 – 60,0mm. 
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Urmează în ordinea descrescândă a cantităţilor maxime diurne lunile în care acest parametru 
s-a încadrat între 60,1-75,0mm (care au deţinut 1,35%), între 75,1-90,0mm (care au deţinut 0,44%), 
între 90,1-105,0mm (care au deţinut 0,03%), între 105,1-120,0mm (care au deţinut 0,08%) şi între 
120,1-135,0mm (care au deţinut 0,06%), iar pe ultimul loc s-au situat cantităţile de precipitaţii diur-
ne situate între 135,1-150,0mm, aceste cazuri cumulând o frecvenţă de 0,06%). Frecvenţele maxi-
melor lunare în 24 de ore scad exponenţial odată cu creşterea cantităţilor de precipitaţii. 
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Fig. 146. Frecvenţele lunare şi anuale ale cantităţilor maxime de precipitaţii în 24 ore (1962 – 1998) 
 

 
III. E6. Ninsoarea şi stratul de zăpadă 

 
În Câmpia Moldovei, stratul de zăpadă format în urma căderilor de ninsoare este o prezenţă 

aproape nelipsită în lunile geroase ale anotimpului de iarnă, dar, prezenţa acestuia se poate semnala 
şi spre sfârşitul toamnei sau începutul şi mijlocul primăverii. Formarea şi menţinerea stratului de 
zăpadă depind în afara scăderii temperaturii aerului şi solului sub 00C şi de producerea precipitaţii-
lor solide. 

Stratul de zăpadă are un rol climatic deosebit de important. Prin valorile mari ale albedoului, 
stratul de zăpadă poate reflecta până la 95% din cantitatea de energie radiantă primită, iar valorile 
mari ale coeficientului de emisie a radiaţilor calorice, amplifică răcirile intense de la suprafaţa aces-
tuia, favorizând inversiunile termice, mai ales în zonele joase depresionare, adăpostite, sau pe culoa-
rele de văi. Slaba conductibilitate calorică a zăpezii, face din stratul de zăpadă un foarte bun izolant 
care protejează de îngheţ culturile agricole, dar în cazul în care grosimea lui este mare poate strivi şi 
vătăma sau chiar sufoca culturile agricole de sub el. Stratul de zăpadă spulberat de vânt conduce la 
troienirea căilor de comunicaţii aproape în fiecare iarnă, îngreunând sau întrerupând legăturile dintre 
localităţi şi creând greutăţi în aprovizionarea cu alimente sau transportului de persoane. Primăvara 
în cazul unei topiri lente, stratul de zăpadă aprovizionează cu apă pătura de sol şi pânzele de apă 
subterane. Îmbibând lent substratul argilo – marnos pot provoca alunecări. Topirea bruscă, urmare a 
unor încălziri rapide sau a unor căderi de precipitaţii lichide, poate produce revărsări, inundaţii şi o 
intensă activitate erozională pe versanţi. Ierni fără strat de zăpadă, nu au existat la nici o staţie în pe-
rioada 1962 – 1998, aşa încât, putem afirma cu certitudine că stratul de zăpadă face parte din peisa-
jul iernilor din nord-estul ţării. 

 
III. E6.1. Numărul zilelor cu ninsoare şi cu strat de zăpadă 
 
Anual, în jumătatea nordică a Câmpiei Moldovei, numărul mediu de zile cu ninsoare depă-

şeşte 40 (43,2 zile la Dorohoi, 41,1 zile la Avrămeni, 43,2 zile la Botoşani), pentru a scădea pe mă-
sură ce ne îndreptăm spre sud, ajungând la 37,1 zile la Răuseni, 35,0 zile la Cotnari, 33,8 zile la 
Podu Iloaiei, iar apoi a creşte foarte mult spre sud – est ajungând la 45,1 zile la Iaşi (tab. 127.). 

Numărul mediu anual şi lunar al zilelor acoperite cu strat de zăpadă, este mai numeros decât 
al zilelor cu ninsoare, în condiţiile unor temperaturi negative ale aerului şi solului, o ninsoare înre-
gistrată într-o anumită zi, prin acumularea fulgilor de zăpadă pe sol putând genera un strat mai gros 
sau mai subţire de zăpadă, continuu sau discontinuu, care poate să dureze până când temperatura ce-
lor două medii devine pozitivă, când începe procesul de topire şi dispariţie a acestuia. 
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Dacă în ceea ce priveşte numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare, acestea sunt mai nume-
roase în zonele cu precipitaţii mai bogate şi cu temperaturi mai coborâte, în cazul numărului mediu 
anual al zilelor cu sol acoperit se observă o dependenţă clară a acestuia de temperatură, o dată cu 
creşterea acesteia spre sud descrescând şi numărul de zile cu sol acoperit. În al doilea rând, durata 
existenţei stratului de zăpadă depinde şi de consistenţa precipitaţiilor solide căzute într-un număr 
mare de zile, aceasta explicând de ce stratul de zăpadă de la Iaşi acoperă solul mai multe zile decât 
la Podu Iloaiei, în condiţiile unei temperaturi medii anuale mai mari la Iaşi decât la staţia anterior 
amintită. 

Numărul mediu anual de zile cu sol acoperit scade asemănător numărului anual de zile cu 
ninsoare din jumătatea nordică (73,5 zile la Dorohoi, 72,1 zile la Avrămeni, 71,8 zile la Botoşani) 
spre sud şi sud – vest (Răuseni – 60,6 zile, Cotnari – 60,5 zile, Podu Iloaiei – 56,8 zile) crescând 
uşor spre sud – est (Iaşi 62,8 zile) (tab. 128. şi fig. 149.a). Numărul mediu anual de zile cu sol aco-
perit scade după cum se observă şi în fig. 149.a pe direcţia nord-vest – sud-est, până la o linie ima-
ginară ce ar uni localităţile Stânca – Răuseni – Podu Iloaiei, la est de care observăm o creştere trep-
tată a acestui parametru. 

De la an la an numărul de zile cu ninsoare şi cu strat de zăpadă a variat în limite foarte 
largi. 

Cel mai mare număr anual de zile cu ninsoare s-a înregistrat în 1969 pentru staţiile Dorohoi 
(72 zile), Botoşani (71 zile), Iaşi (70 zile), în 1980 şi 1984 pentru Cotnari (55 zile) şi în 1984 pentru 
Avrămeni (66 zile) şi Răuseni (65 zile). În semestrele reci ale anilor 1969, 1980, 1984 şi în 1996, 
numărul anual de zile cu ninsoare a depăşit la toate staţiile 50 zile. 

Cel mai mare număr anual de zile cu strat de zăpadă s-a produs în 1980 la Dorohoi (121 zi-
le), Botoşani (114 zile), Avrămeni (119 zile) şi Podu Iloaiei (102 zile), în 1969 pentru Cotnari (109 
zile) şi 1996 pentru Iaşi (101 zile). Ani cu un număr de peste 80 zile cu sol acoperit cu strat de ză-
padă, în afara celor amintiţi (1969, 1980, 1996) au fost 1964, 1985 şi 1987. 

Cel mai mic număr anual de zile cu ninsoare s-a înregistrat pentru toate staţiile în 1990 (Do-
rohoi – 15 zile, Avrămeni – 19 zile, Botoşani – 16 zile, Cotnari – 14 zile, Răuseni – 15 zile, Iaşi – 
16 zile). Cu un număr anual foarte mic de zile cu ninsoare (de regulă sub 30) s-au detaşat anii 1972, 
1974, 1977, 1989 şi 1994. 

Cel mai mic număr anual de zile cu strat de zăpadă s-a înregistrat pentru majoritatea staţii-
lor în 1989 (Dorohoi – 20 zile, Botoşani – 14 zile, Avrămeni – 31 zile, Răuseni – 6 zile, Podu 
Iloaiei – 8 zile, Iaşi – 12 zile) şi, numai la Cotnari, în 1974 (6 zile). Alţi ani în care s-au înregistrat 
un număr redus de zile cu strat de zăpadă (sub 40) au fost 1974, 1975, 1990 şi 1994. 

În fig. 147., 148., ce redau evoluţia multianuală a numărului de zile cu ninsoare şi cu strat 
de zăpadă se observă lesne concordanţa şi legătura directă între acestea, creşterea sau descreşterea 
numărului de zile cu ninsoare, atrăgând de regulă creşterea sau descreşterea numărului de zile cu sol 
acoperit cu zăpadă. 

În perioada 1964 – 1998 (fig. 147.) pe ansamblul Câmpiei Moldovei , cu mici excepţii (ex. – 
cea de la staţia meteorologică Botoşani ) numărul anual de zile cu ninsoare s-a diminuat uşor. În ce-
ea ce priveşte tendinţa de evoluţie a numărului de zile cu sol acoperit cu zăpadă (fig. 148) putem 
observa că între acesta şi tendinţa de evoluţie a numărului de zile cu ninsoare nu există o concordan-
ţă pentru toate staţiile ci numai la Botoşani şi Iaşi. La Botoşani, creşterea uşoară a numărului de zile 
cu ninsoare concordă cu creşterea uşoară a numărului de zile cu sol acoperit, iar la Iaşi scăderea 
uşoară a numărului de zile cu ninsoare se reflectă şi în scăderea numărului de zile cu strat de zăpa-
dă. În realitate lucrurile sunt mult mai complexe. În această legătură: număr de zile cu ninsoare – 
număr de zile cu strat de zăpadă, care la prima vedere ar fi de directă proporţionalitate, intervin şi 
alţi parametri sau elemente cum ar fi: căderile de lapoviţă, temperatura aerului, precipitaţiile sub 
formă lichidă, vântul, morfologia reliefului etc., care pot anula, sau chiar inversa, legătura de directă 
proporţionalitate ce în mod normal ar trebui să se stabilească între numărul de zile cu ninsoare şi cel 
cu sol acoperit cu zăpadă. De aceea la Răuseni chiar dacă numărul de zile cu ninsoare a fost în pe-
rioada 1964 – 1998 în scădere, numărul de zile cu sol acoperit a putut să fie într-o uşoară creştere. 
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Botoşani: y = 0,0204x + 39,803

R2 = 0,0004

Iaşi: y = -0,1569x + 47,452

R2 = 0,0162
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R2 = 0,0201
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Fig. 147. Variaţiile de la un an la altul ale numărului de zile cu ninsoare (1964 – 1998) 
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Fig. 148. Variaţiile de la un an la altul ale numărului de zile cu sol acoperit de zăpadă (1964 – 1998) 

 

Regimul anual al numărului de zile cu zăpadă şi cu sol acoperit. În decurs de un an, numă-
rul maxim al zilelor cu ninsoare se înregistrează în luna cea mai rece, în ianuarie. Numărul mediu 
lunar de zile cu ninsoare din această lună s-a încadrat între 8,36 la Cotnari şi 11,7 la Iaşi. Şi zilele cu 
sol acoperit cu strat de zăpadă sunt dominante în luna ianuarie (17,94 la Cotnari – 20,7 la Boto-
şani), în această lună zăpada acumulată din noiembrie, decembrie şi în propriile zile având cele mai 
bune condiţii de a se menţine pe suprafaţa solului, în situaţia în care lună mercurul termometrelor 
urcă foarte rar, chiar şi în orele amiezii, peste valoarea de 00C (tab. 127., 128.). 

În lunile verii şi la începutul toamnei (septembrie), nu s-au înregistrat zile cu ninsoare, iar la 
sfârşitul primăverii (în mai), acestea s-au înregistrat sporadic, mai ales în nord. Chiar dacă în luna 
mai se poate întâmpla să ningă, stratul de zăpadă nu întruneşte condiţii de formare deoarece, ajun-
gând pe solul a cărui temperatură este pozitivă, zăpada se topeşte rapid. Din luna octombrie până în 
luna ianuarie numărul de zile cu ninsoare şi cu strat de zăpadă creşte, scăzând apoi în lunile februa-
rie, martie şi aprilie. Totuşi în lunile octombrie şi aprilie ninsorile răzleţe şi temperaturile ridicate 
din cursul zilei fac ca stratul de zăpadă să aibă o existenţă efemeră. 

 

Tab. 127. Numărul mediu lunar, anual şi frecvenţa zilelor cu ninsoare în perioada 1962 – 1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Nr.zile 10,24 9,70 7,08 1,40 0,02 - - - - 0,59 4,89 9,29 43,21 

Dorohoi 
% 33,03 34,34 22,83 4,66 0,06 - - - - 1,90 16,30 29,96 11,83 

Nr.zile 10,10 9,59 6,83 0,97 - - - - - 0,48 4,00 9,11 41,08 
Avrămeni 

% 32,58 33,95 22,03 3,23 - - - - - 1,54 13,33 29,32 11,24 
Nr.zile 10,94 10,05 6,97 1,16 0,02 - - - - 0,62 4,27 9,16 43,19 

Botoşani 
% 35,29 35,58 22,48 3,86 0,06 - - - - 2,00 14,23 29,54 11,82 

Nr.zile 10,52 9,00 5,67 0,41 - - - - - 0,35 3,58 7,52 37,05 
Răuseni 

% 33,93 31,86 18,29 1,36 - - - - - 1,10 11,93 24,25 10,14 
Nr.zile 8,36 8,94 6,27 0,44 - - - - - 0,44 3,66 6,91 35,02 

Cotnari 
% 26,96 31,66 20,22 1,46 - - - - - 1,41 12,20 22,29 9,58 

Nr.zile 8,87 8,48 5,12 0,58 - - - - - 0,45 2,90 7,35 33,75 
Podu Iloaiei* 

% 28,61 30,02 16,51 1,93 - - - - - 1,45 9,66 23,70 9,24 
Nr.zile 11,70 11,40 6,91 0,91 - - - - - 0,40 4,13 9,70 45,12 

Iaşi 
% 37,74 40,36 22,29 3,00 - - - - - 1,29 13,76 31,29 12,35 

* Podu Iloaiei 1962 - 1993 
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Tab. 128. Numărul mediu lunar, anual şi frecvenţa zilelor cu solul acoperit de zăpadă (1962-1998) 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Nr.zile 20,6 18,34 11,14 0,97 - - - - - 0,28 5,82 16,31 73,46 Dorohoi 
% 64,45 64,94 35,93 3,23 - - - - - 0,90 19,4 52,61 21,20 

Nr.zile 20,28 18,8 11,08 0,88 - - - - - 0,08 5,14 15,82 72,08 Avrămeni 
% 65,41 66,57 35,74 2,93 - - - - - 0,25 17,13 51,03 19,74 

Nr.zile 20,71 18,54 10,57 0,68 - - - - - 0,08 5,57 15,69 71,83 Botoşani 
% 68,80 65,65 34,09 2,26 - - - - - 0,25 18,56 50,58 19,67 

Nr.zile 18,6 16,77 8,25 0,31 - - - - - 0,11 4,28 12,25 60,57 Răuseni 
% 60,0 59,38 26,61 1,03 - - - - - 0,35 14,26 39,51 16,59 

Nr.zile 17,94 16,08 9,17 0,51 - - - - - 0,08 4,34 12,4 60,52 Cotnari 
% 57,87 56,94 29,58 1,7 - - - - - 0,25 11,46 40,0 16,58 

Nr.zile 18,44 16,55 7,86 0,31 - - - - - - 2,79 10,89 56,84 Podu Iloaiei* 
% 59,48 58,60 25,35 1,03 - - - - - - 9,3 35,12 15,57 

Nr.zile 19,32 16,35 9,14 0,26 - - - - - 0,02 4,35 13,32 62,76 Iaşi 
% 62,32 57,89 29,48 0,86 - - - - - 0,06 14,5 42,96 17,19 

* Podu Iloaiei 1962 - 1993 
 

 
III. E6.2. Datele medii şi extreme ale producerii primei şi ultimei ninsori şi ale primului 

şi ultimului strat de zăpadă 

 

Cele mai 
timpurii prime 
ninsori din pe-
rioada 1962 – 
1998, au căzut 
în luna octom-
brie. Intervalul 
de producere a 
primelor ninsori 
s-a încadrat între 
5 octombrie, da-
ta când la Boto-
şani în 1991 s-a 
produs cea mai 
timpurie cădere 
de zăpadă din 
Câmpia Moldo-
vei şi 21 octom-
brie, dată când 
la Podu Iloaiei 
în 1973 şi 1976 
s-a înregistrat 
cea mai timpurie 
ninsoare din 
subunitatea stu-

diată. 
Pe data de 5 octombrie 1981, ţara noastră şi mai ales spaţiul extracarpatic, se afla la contac-

tul dintre o vastă arie de mare presiune atmosferică ce avea mai multe nuclee poziţionate deasupra 
Câmpiei Siberiei de Vest, Europei Centrale, Peninsulei Iberice etc. şi care traversa Europa pe o dia-
gonală nord-est – sud-vest, cu o arie de joasă presiune atmosferică situată mai la sud – sud-est for-
mată şi ea din diferite nuclee, dintre care cel centrat deasupra estului Mediteranei şi vestului Penin-

 
Fig. 148a. Repartiţia presiunii aerului la suprafaţa terestră şi la nivelul suprafe-

ţei izobarice de 500hPa deasupra Europei în ziua de 5 octombrie 1981 
 – după www.wetterzentrale.de 
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sulei Anatolia era cel mai adânc (fig. 148a.). Contactul dintre aerul continental rece şi uscat şi cel 
subtropical cald şi mai umed şi al căror sensuri de deplasare era contrar, a determinat căderile tim-
purii de precipitaţii sub formă de ninsoare din Câmpia Moldovei.  

 
Dacă cea 

mai timpurie pri-
mă ninsoare se 
produce în prime-
le două decade ale 
lunii octombrie, 
cel mai timpuriu 
strat de zăpadă se 
formează mai târ-
ziu, de regulă în a 
doua şi a treia de-
cadă a lunii oc-
tombrie şi chiar la 
începutul lunii no-
iembrie. Cel mai 
timpuriu prim 
strat de zăpadă în-
registrat în pe-
rioada analizată, a 
fost cel de la Do-
rohoi de pe 
17.X.1976, mo-
mentul producerii 
celui mai timpuriu 
strat de zăpadă fi-
ind consemnat la 

Cotnari pe 1.XI.1979 şi 1987. 
Primul strat de zăpadă s-a produs în condiţiile în care pe teritoriul ţării noastre în data de 17. 

X.1976 (fig. 148b.) s-au întâlnit mase de aer foarte rece venite din zona scandinavo-baltică cu mase 
de aer cald şi umed din zona Peninsulei Italice şi a mărilor adiacente, contact care a generat precipi-
taţii solide ce au dat naştere la Dorohoi unui strat foarte subţire şi efemer de zăpadă. 

Datele medii de producere a primelor ninsori se înregistrează potrivit datelor si calculelor în 
cea de a doua decadă a lunii noiembrie (11.XI la Botoşani – 21.XI la Cotnari), iar datele medii de 
producere a primului strat de zăpadă se situează de regulă în a treia decadă a lunii noiembrie fiind 
cuprinse între 18.XI la Dorohoi şi 26.XI la Cotnari şi Podu Iloaiei. 

Între cele mai timpurii ninsori şi datele medii de producere a acestora, durează circa o lună 
de zile, iar între datele la care se produc cele mai timpurii straturi de zăpadă şi datele medii de for-
mare a acestora diferenţa este asemănătoare. 

În fig. 149.b este reprezentată data medie de producere a primei ninsori, care conform date-
lor din observaţii, este înregistrată cel mai devreme în împrejurimile staţiei Botoşani (11.XI), puţin 
mai târziu spre nord (Dorohoi – 14.XI) şi spre nord – est (Avrămeni 13.XI) şi din ce în ce mai târziu 
spre sud – vest (Cotnari – 21.XI) şi sud – sud – est (Podu Iloaiei şi Iaşi – 18.XI). 

Producerea, ca situaţie medie, a primului strat de zăpadă (fig. 149.c), se semnalează mai în-
tâi în nord – vest (Dorohoi – 18.XI), apoi în partea centrală şi sud – estică (23.XI) şi în cele din ur-
mă în sud (Podu Iloaiei) şi sud – vest (Cotnari) pe 26.XI. 

 
 

Fig. 148b. Repartiţia presiunii aerului la suprafaţa terestră şi la nivelul supra-
feţei izobarice de 500hPa deasupra Europei în ziua de 17 octombrie 1976 

 – după www.wetterzentrale.de 
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Tab. 129. Datele medii şi extreme ale producerii primei şi ultimei ninsori (1962 – 1998) 

 
Numărul de zile cu ninsoare 

Staţia Cea mai timpurie 
prima ninsoare 

Data 
medie a 
primei 
ninsori 

Cea mai târzie 
primă ninsoare 

Intervalul de timp şi numărul 
de zile între care se poate 

produce prima ninsoare con-
form observaţiilor 

maxim 
posibil 

mediu 
posibil 

cu grad 
mare de 
siguranţă 

Cea mai tim-
purie ultima 

ninsoare 

Data medie a 
ultimei nin-

sori 

Cea mai târzie 
ultima ninsoare 

Intervalul de timp şi numărul 
de zile între care se poate 

produce ultima ninsoare con-
form observaţiilor 

Dorohoi 16.X.1976 14.XI 3.I.1990  16.X – 3.I/79 zile 210 143 42 14.II.1990 6.IV 14.V.1980 14.II – 15.V/89 zile 
Avrămeni 16.X.1976 13.XI. 15.XII.1982 16 X – 15 XII/60 zile 192 134 77 2.III.1975 27.III. 26.IV.1985   2 III – 26 IV/55 zile 
Botoşani 5.X.1991 11.XI. 16.XII.1996   5 X – 16 XII/72 zile 221 146 62 16.II.1990  6.IV 14.V.1980 16 II – 14 V/87 zile 
Răuseni* 6.X.1971 16.XI. 16.XII.1997   6 X – 16 XII/71 zile 198 128 59 13.II.1989 24.III. 22.IV.1997 13 II – 22 IV/68 zile 
Cotnari 16.X.1976 21.XI. 26.XII.1982 16 X – 26 XII/71 zile 193 123 44 9.II.1977 24.III. 27.IV.1984   9 II – 27 IV/77 zile 
Podu Iloaiei* 21.X.1973/76 18.XI. 20.XII.1962 21 X – 20 XII/60 zile 180 118 58 16.II.1990 16.III. 19.IV.1979 16 II – 19 IV/62 zile 
Iaşi 17.X.1971/76 18.XI. 25.XII.1972 17 X – 25 XII/69 zile 189 125 55 18.II.1989 23.III. 24.IV.1988 18 II – 24 IV_65 zile 

* Răuseni 1964 – 1998; Podu Iloaiei 1962 - 1993 

 
Tab. 130. Datele medii şi extreme ale producerii primului şi ultimului strat de zăpadă (1962-1998) 

 
Numărul de zile cu strat de 

zăpadă 
Staţia 

Cel mai timpuriu 
prim strat de ză-

padă 

Data 
medie a 
primului 
strat de 
zăpadă 

Cel mai târziu 
prim strat de 

zăpadă 

Intervalul de timp şi numărul 
de zile între care se poate 

forma primul strat de zăpadă 
conform observaţiilor 

maxim 
posibil 

mediu 
posibil 

cu grad 
mare de 
siguranţă 

Cel mai tim-
puriu ultim 
strat de ză-

padă 

Data medie a 
ultimului 

strat de ză-
padă 

Cel mai târzie 
ultim strat de 

zăpadă 

Intervalul de timp şi numărul 
de zile între care se poate 

topi ultimul strat de zăpadă 
conform observaţiilor 

Dorohoi 17.X.1976 18.XI 4.I.1990 17.X-4.I/79 zile 210 134 43 16.II.1990 31.III 15.V.1980 16.II-15.V/88 zile 
Avrămeni 22.X.1976 21.XI 23.XII.1996 22.X-23.XII/62 zile 183 124 21 13.II.1989 25.III 23.IV.1997 13.II-23.IV/69 zile 
Botoşani 20.X.1962 20.XI 20.XII.1996 20.X-20.XII/61 zile 186 123 22 11.I.1989 24.III 23.IV.1997 11.I-23.IV/102 zile 
Răuseni* 26.X.1979 24.XI 21.XII.1996 26.X-21.XII/56 zile 179 115 24 14.I.1989 18.III 23.IV.1997 14.I-23.IV/99 zile 
Cotnari 1.XI.1979/87 26.XI 21.XII.1962/70 1.XI-21.XII/51 zile 174 117 41 31.I.1973 23.III 23.IV.1997 31.I-23.IV/82 zile 
Podu Iloaiei* 26.X.1976 26.XI 21.XII.1962/70 26.X-21.XII/56 zile 166 106 20 10.I.1989 12.III 10.IV.1969 10.I-10.IV/90 zile 
Iaşi 18.X.1976 23.XI 21.XII.1962/96 18.X-21.XII/64 zile 187 118 31 21.I.1990 21.III 23.IV.1997 21.I-23.IV/92 zile 

* Răuseni 1964 – 1998; Podu Iloaiei 1962 - 1993 

 
Cele mai târzii momente de producere a primelor ninsori se pot încadra între 15.XII.1982 la 

Botoşani şi 3.I.1990 la Dorohoi. De regulă, primele ninsori se produc cel mai târziu în a doua jumă-
tate a lunii decembrie. 

Între cea mai timpurie şi cea mai târzie primă ninsoare din perioada studiată, există un deca-
laj ce se încadrează între 60 zile la Avrămeni şi Podu Iloaiei şi 79 zile la Dorohoi. 

Cel mai târziu prim strat de zăpadă se poate forma la începutul celei de a treia decade a lu-
nii decembrie, sau cel mai târziu la începutul lunii ianuarie (între 20.XII.1996 la Botoşani şi 
4.I.1990 la Dorohoi). 

Între cel mai timpuriu şi cel mai târziu moment de producere a primului strat de zăpadă, con-
form observaţiilor, se interpune un interval de timp ce a durat între 51 zile la Cotnari şi 79 zile la 
Dorohoi. 

Cea mai timpurie ultimă ninsoare se produce de regulă în a doua decadă a lunii februarie (13 
– 18.II), dar se poate produce şi mai târziu (2.III.1975 la Avrămeni), sau puţin mai devreme 
(9.II.1977 la Cotnari). 

Cel mai timpuriu ultim strat de zăpadă s-a produs într-un interval de timp mai larg cuprins 
între 10.I.1989 la Podu Iloaiei şi 16.II.1990 la Dorohoi, între sfârşitul primei decade a lunii ianuarie, 
în cazul staţiei de la Podu Iloaiei şi mijlocul celei de a doua decade a lunii februarie la Dorohoi, 
semnalându-se dispariţia prin topire a stratului de zăpadă cu această caracteristică. 

Data medie a ultimei ninsori (fig. 149.d) se produce conform calculelor efectuate mai târziu 
(prima decadă a lunii aprilie) în nordul câmpiei (Dorohoi – Avrămeni – Darabani), în ultima penta-
dă a lunii martie în zona centrală (Botoşani –Stânca – nord Răuseni), ultima ninsoare producându-se 
în medie cel mai devreme (16.III) în sud, în împrejurimile localităţii Podu Iloaiei. 

În medie, ultimul strat de zăpadă se topeşte mai întâi în zona sudică a câmpiei (cel mai de-
vreme în arealul învecinat localităţii Podu Iloaiei, pe 12.III), apoi din ce în ce mai târziu, către sfâr-
şitul lunii martie spre nord (25.III la Avrămeni; 31.III la Dorohoi – fig. 149.e). 

De regulă, stratul de zăpadă, se topeşte în medie cu 1 – 11 zile mai devreme decât momentul 
de producere a datei medii a ultimei ninsori, căderile ulterioare de precipitaţii sub formă de ninsoa-
re, indicând faptul că acestea nu mai au consistenţa de a mai da naştere unui strat de zăpadă care să 
dureze în timp, ci care are doar o prezenţă secvenţială de scurtă durată. 
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Cele mai 

târzii ninsori se 
produc în a treia 
decadă a lunii 
aprilie, iar cu ca-
racter de extremă 
a acestui parame-
tru putem aminti 
ninsoarea semna-
lată pe 
14.V.1980 la Do-
rohoi şi Boto-
şani, în condiţiile 
în care la acea 
dată ţara noastră 
se afla la contac-
tul unei mase de 
aer de mare pre-
siune, rece şi 
umed, ce îşi avea 
originea în zona 

scandina-        
vo-baltică, cu o altă masă depresionară, mai caldă, ce îşi avea centrul în spaţiul dintre Marea Neagră 
şi Marea Caspică. În aria de contact a acestor mase de aer (fig. 148c.) au căzut precipitaţii solide sub 
formă de ninsoare care au generat şi strat de zăpadă care s-a menţinut până a doua zi pe 15. V.1980. 

Dacă la 
sol, pe 14. V. 
1980 ţara noastră 
s-a aflat la con-
tactul dintre o 
formaţiune bari-
că anticiclonică 
şi una depresio-
nară şi între ma-
se de aer  cu ca-
racteristici fizice 
diferite, pe data 
de 15. V. 1980 a 
intrat în sfera de 
influenţă a trimi-
terilor sud-estice, 
sub formă de 
dorsale, ale anti-
ciclonului pozi-
ţionat deasupra 
centrului şi sudu-
lui Peninsulei 
Scandinave (fig. 
148d.). În altitu-
dine, pe 14. V. 

 
Fig. 148c. Repartiţia presiunii aerului la suprafaţa terestră şi la nivelul 

suprafeţei izobarice de 500hPa deasupra Europei în ziua de 
14 mai 1980 – după www.wetterzentrale.de 

 
Fig. 148d. Repartiţia presiunii aerului la suprafaţa solului şi la nivelul 

suprafeţei izobarice de 500hPa deasupra Europei în ziua de 
15 mai 1980 – după www.wetterzentrale.de 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 286 

1980 jumătăţile nordică şi estică ale ţării au fost dominate de prezenţa aerului rece polar, iar pe     
15. V. 1980 punga de aer polar acoperea doar nord-vestul, nordul şi nord-estul României (fig. 148c. 
şi d.). 

Cel mai târziu strat de zăpadă a fost semnalat pe 10.IV.1969 la Podu Iloaiei, pe 23.IV.1997 
la Iaşi, Cotnari, Răuseni, Avrămeni şi Botoşani, iar la Dorohoi stratul de zăpadă s-a putut forma şi a 
existat chiar până în miezul lunii mai (15.V.1980). Datele extreme de producere a ninsorilor şi stra-
turilor de zăpadă foarte timpurii sau foarte târzii se datorează aşadar invaziilor şi contactului dintre 
masele de aer polare cu cele subtropicale, în zona de contact a acestora întrunindu-se cele mai bune 
condiţii de geneză a precipitaţiilor solide, ce adeseori prin consistenţă şi în condiţii termice favora-
bile, generează strat de zăpadă. 

Stratul de zăpadă se poate topi, pe un interval de timp apreciabil, cuprins conform datelor şi 
calculelor între 69 zile la Avrămeni şi 102 zile la Botoşani, iar ultimele ninsori îşi pot semnala pre-
zenţa pe intervale lungi de timp, cuprinse între 55 zile la Avrămeni şi 89 zile la Dorohoi. 

 
III. E6.3. Duratele medii şi extreme ale intervalului cu ninsoare şi strat de zăpadă 
 
Din datele din observaţii avute la dispoziţie, putem extrage câteva concluzii. 

� Numărul maxim anual posibil de zile cu ninsoare (rezultat din însumarea zilelor cuprinse între 
cea mai timpurie primă ninsoare şi cea mai târzie ultimă ninsoare de la fiecare staţie în parte), 
potrivit datelor a variat între 180 zile la Podu Iloaiei şi 221 zile la Botoşani, iar cel al zilelor cu 
strat de zăpadă posibil calculat în acelaşi mod, între 166 zile la Podu Iloaiei şi 210 zile la Doro-
hoi. Cu toate că aceste valori sunt pur teoretice, dar rezultate din extremele manifestărilor căde-
rilor de precipitaţii sub formă de ninsoare şi ale existenţei stratului de zăpadă, ele ne arată că în 
situaţii excepţionale, iarna (cu fenomenele şi stările de vreme ce o însoţesc) poate dura peste 
jumătate de an atunci când este vorba de căderile de ninsoare şi aproape jumătate de an (funcţie 
de partea din câmpie la care ne referim) atunci când ne referim la de persistenţa stratului de ză-
padă (de exemplu, la Dorohoi sunt posibile 210 zile cu strat de zăpadă, depăşind cu mult jumă-
tatea unui an). 

� Numărul mediu anual posibil de zile cu ninsoare ce se pot produce, ce este încadrat între datele 
medii ale primei şi ultimei ninsori, variază între 118 zile la Podu Iloaiei şi 146 zile la Botoşani. 
În jumătatea nordică (Dorohoi – Avrămeni – Botoşani) acesta depăşeşte 130 zile, în jumătatea 
sudică (Răuseni – Cotnari – Podu Iloaiei – Iaşi) coborând sub această valoare. În medie, ninsoa-
rea cade în peste patru luni din an (mai mult cu două săptămâni în nord decât în sud). 

� Numărul mediu anual posibil de zile cu strat de zăpadă (ce este încadrat între datele medii a 
primului strat şi a ultimului strat de zăpadă) depăşeşte 120 zile în jumătatea nordică (ajungând la 
134 zile la Dorohoi) şi scade sub 120 zile în jumătatea sudică (ajungând la Podu Iloaiei la 106 
zile). Stratul de zăpadă durează în medie, aproape patru luni pe an în sud şi puţin peste patru 
luni pe an în nord. 

� Numărul de zile în care potrivit observaţiilor ninge cu un grad mare de siguranţă (calculat ca 
fiind cel cuprins între cea mai târzie primă ninsoare şi cea mai timpurie ultimă ninsoare înregis-
trate la fiecare staţie în parte în perioada analizată) ne arată că şi în cele mai călduroase şi sece-
toase sezoane reci ninsoarea este semnalată într-un interval cuprins între 42 zile la Dorohoi şi 77 
zile la Botoşani. Cu toate că acest număr este şi el teoretic, dar rezultat din valori extreme reale, 
el ne arată nucleul dur de manifestare al iernii, sub forma căderilor de ninsoare de la fiecare sta-
ţie în parte. 

� Numărul de zile în care stratul de zăpadă se poate menţine cu un grad mare de siguranţă, cal-
culat ca fiind cel cuprins între cel mai târziu prim strat de zăpadă şi cel mai timpuriu ultim strat 
de zăpadă din observaţiile efectuate în perioada 1962 – 1998, se încadrează între 20 zile la Podu 
Iloaiei şi 43 zile la Dorohoi. 

� Calculele cu privire la numărul mediu posibil de zile cu ninsoare şi cu strat de zăpadă cuprinse 
între datele medii de producere a primei şi ultimei ninsori, respectiv primului şi ultimului strat 
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de zăpadă, diferă de numărul mediu anual de zile cu ninsoare sau strat de zăpadă, calculat prin 
însumarea mediilor lunare ale acestor parametri, datorită modalităţilor diferite de calcul al aces-
tora. În primul caz se iau în considerare toate zilele dintre prima manifestare şi ultima manifesta-
re a fenomenului, pe când în al doilea caz se însumează numai zilele în care s-a înregistrat fe-
nomenul. 

Referitor la duratele efective în ore şi zecimi, pe luni şi cumulate anual, cât se semnalează 
căderile de precipitaţii sub formă de ninsoare, acestea sunt în general destul de reduse. Observaţiile 
efectuate la Botoşani şi Iaşi în perioada 1974 – 1998 (tab. 131., 132.), ne arată că anual căderile de 
precipitaţii sub formă de ninsoare, au durat în medie aproape 259 ore la Botoşani (2,35% din timpul 
unui an) şi 367 ore la Iaşi (3,72% din timpul unui an). Cea mai lungă durată a căderilor de precipita-
ţii sub formă de ninsoare s-a înregistrat în luna februarie, atât la Botoşani (63,02 ore – 9,29% din 
timpul acestei luni), cât şi la Iaşi (89,31 ore – 13,17% din timpul lunii). Din luna octombrie până în 
luna februarie, durata căderilor de ninsoare este din ce în ce mai mare, iar din luna februarie până în 
luna aprilie (luna mai la Botoşani) aceasta scade treptat, în lunile verii şi la începutul toamnei, în 
septembrie, nesemnalându-se căderi de ninsoare la staţiile amintite. 

 

Tab. 131. Durata medie în ore şi zecimi a precipitaţiilor sub formă de ninsoare 
 la Botoşani şi Iaşi în perioada 1974 – 1998 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Botoşani 60,2 63,02 39,49 7,05 0,18 - - - - 2,82 31,04 55,08 258,88 

Iaşi 82,96 89,31 45,58 4,.41 - - - - - 4,23 33,18 67,06 326,73 

 

Tab. 132. Durata medie (%) a precipitaţiilor sub formă de ninsoare la Botoşani şi Iaşi (1974 – 1998) 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Botoşani 8,08 9,29 5,30 0,97 0,02 - - - - 0,37 4,31 7,40 2,35 

Iaşi 11,5 13,17 6,12 0,61 - - - - - 0,56 4,60 9,01 3,72 

 

Aversele de ninsoare, ca fenomen meteorologic specific semestrului rece, durează mult mai 
puţin, atât ca durată medie anuală (1,9 ore la Botoşani; 6,3 ore la Iaşi), cât şi lunară, fiind semnalate 
din luna octombrie până în luna aprilie şi atingând în medie maximul de durată în luna martie la Bo-
toşani (0,79 ore) şi în luna februarie la Iaşi (2,18 ore) (tab. 133.). 

 

Tab. 133. Durata medie în ore şi zecimi a averselor de ninsoare la Botoşani si Iaşi (1974 – 1998) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Botoşani 0,12 0,24 0,79 0,26 - - - - - 0,05 0,20 0,24 1,9 

Iaşi 0,74 2,18 1,6 0,03 - - - - - 0,12 0,61 1,01 6,29 

 
III. E6.4. Grosimea stratului de zăpadă 
 
Din prima decadă a lunii octombrie, până în a doua decadă a lunii mai, în Câmpia Moldovei 

în perioada 1961 – 1998, stratul de zăpadă s-a putut şi s-a format având diferite grosimi. Grosimea 
stratului de zăpadă depinde de temperatura aerului şi solului, de caracterul ninsorii (liniştită sau vis-
colită), de consistenţa ei în echivalent apă şi de densitatea stratului de zăpadă, de timpul cât cad pre-
cipitaţii sub formă de ninsoare, de expoziţia, altitudinea, orientarea şi fragmentarea reliefului, de 
prezenţa unor obstacole majore (păduri, aşezări umane etc.) în interiorul cărora se resimte un efect 
de adăpostire etc. 

Stratul de zăpadă, creşte în general în grosime începând din luna octombrie până în a doua 
decadă a lunii februarie, după care grosimea sa se diminuează treptat, dispariţia stratului de zăpadă 
prin topire înregistrându-se cel mai târziu în luna aprilie, excepţional în luna mai. 

Grosimea medie decadică a stratului de zăpadă (tab. 134.) este aproape insesizabilă în a do-
ua şi a treia decadă a lunii octombrie, ajunge în a treia decadă a lunii noiembrie să se încadreze între 
1,43cm la Dorohoi şi 2,36cm la Botoşani, iar în a treia decadă a lunii decembrie măsoară între 
2,03cm la Podu Iloaiei şi 5,00cm la Botoşani. În a treia decadă a lunii ianuarie grosimea medie de-
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cadică a stratului de zăpadă ajunge între 6,08cm la Răuseni şi 8,71cm la Avrămeni. În această deca-
dă la Botoşani se înregistrează cea mai mare grosime medie decadică de la această staţie (8,37cm). 
Stratul de zăpadă mai câştigă ceva în grosime atingând maximul acestui parametru în a doua decadă 
a lunii februarie, maxim ce este cuprins între 6,68cm la Răuseni şi 9,86cm la Avrămeni. Din a treia 
decadă a lunii februarie grosimea medie a stratului de zăpadă descreşte treptat (5,45cm la Răuseni; 
8,97cm la Avrămeni), ajungând în a treia decadă a lunii martie cu circa 5cm mai subţire (0,97cm la 
Răuseni; 3,39cm la Avrămeni), iar în a treia decadă a lunii aprilie stratul de zăpadă are grosimi me-
dii nesemnificative. Repartiţia spaţială a grosimii medii a stratului de zăpadă din a doua decadă a 
lunii ianuarie este prezentată în fig. 149.f indicând grosimi mai mari ale acestuia în jumătatea nordi-
că şi în sud – estul extrem (peste 7,5cm) şi ceva mai mici (sub 7,0cm) în partea estică şi centrală a 
jumătăţii sudice. 

Mediile grosimilor maxime decadice ale stratului de zăpadă (tab. 134) au valori cu puţin 
mai mari decât mediile decadice ale grosimilor stratului de zăpadă. Cele mai mari valori ale medii-
lor grosimilor maxime decadice se desfăşoară pe un interval de timp mai larg (decada a treia a lunii 
ianuarie – decada a doua a lunii februarie), când şi căderile de zăpadă importante se cumulează celor 
anterioare. Totuşi mediile maximelor decadice au valori mici, nici cotele cele mai înalte ale acestora 
nedepăşind 9,97cm la Răuseni (decada a doua a lunii februarie) sau 13,21cm la Iaşi (decada întâia a 
lunii februarie). Acest aspect ne poate îndreptăţi să afirmăm, că deşi stratul de zăpadă nu lipseşte în 
nici o iarnă din perioada analizată, el se aşterne ca o pătură subţire pe suprafaţa Câmpiei Moldovei, 
cu grosimi mai mari în zonele nordice (la nord de Botoşani), extrem sud – estice şi sud – vestice 
(Iaşi şi împrejurimile deluroase sudice şi sud – estice şi în zona înaltă a staţiei Cotnari) şi cu puţin 
mai mici în partea estică şi centrală a jumătăţii sudice. În zona mai înaltă marginal  
sud – vestică a staţiei Cotnari, atât mediile decadice, dar mai ales mediile maximelor decadice pun 
în evidenţă diferenţa dintre acest spaţiu şi cele mai joase, înconjurătoare din est. 

Stratul de zăpadă este mai consistent pe înălţimile ce înconjoară ca o ramă înaltă spre nord, 
vest şi sud Câmpia Moldovei, pătrund sau sunt înconjurate de zonele mai joase din interiorul aceste-
ia, frunţile de cuestă cu orientare predominant nordică, adăpostite, având pe suprafaţa lor straturi de 
zăpadă mai stabile şi mai groase. Pe spinările cuestiforme mai încălzite, luminate şi expuse circula-
ţiei, stratul de zăpadă are durată şi grosime mai mică. Sporadic, stratul de zăpadă cu grosimi măsu-
rabile se poate forma încă din prima decadă a lunii octombrie până în a doua decadă a lunii mai (la 
Cotnari, respectiv Dorohoi). 

 

Tab. 134. Grosimea medie decadică, media grosimilor maxime decadice şi grosimea maximă abso-
lută decadică / anul a stratului de zăpadă (cm) la staţiile din Câmpia Moldovei (1961 – 1998) 

O N D I F M A M 
Staţia 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
An 

-- 0,0 0,0 0,43 1,24 1,43 2,35 2,4 4,72 6,54 7,56 7,97 7,18 8,43 8,10 7,64 4,86 2,78 0,24 0,05 0,02 - - - - 
- 0,08 0,05 0,71 2,02 3,81 5,15 5,47 8,20 9,44 10,73 11,94 11,05 11,13 11,65 11,50 8,16 5,34 1,18 0,71 0,11 - 0,05 - - 
- 2 1 14 33 30 30 22 35 34 46 48 51 50 50 45 37 40 25 13 3 - 2 - 51 

Dorohoi 
- 72 73/76 81 81 85 95 63 96 63/85 63 66 63 84 84 69 69 69 69 65 97 - 80 -- 63 
- - - 0,21 0,68 1,65 2,05 2,60 4,76 7,39 8,05 8,71 8,94 9,86 8,97 8,18 6,42 3,39 0,42 0,18 0,0 - - - - 
- - 0,02 1,76 3,39 4,78 4,63 7,52 9,26 9,97 10,97 11,87 12,07 12,62 12,61 12,41 10,51 6,33 1,64 1,18 0,07 - - - - 
- - 1 28 27 33 27 58 38 44 40 42 50 48 43 66 63 54 15 14 3 - - - 66 

Avrămeni 
- - 76 60 98 85 85 60 96 85 85 66 63 84 84 71 71 80 63/69 65 97 - - - 71 

- - 0,0 0,46 1,31 2,36 2,20 2,51 5,00 6,19 7,76 8,37 8,09 7,70 7,0 6,54 4,92 2,58 0,23 0,10 0,0 - - - - 
- - 0,12 1,56 3,10 5,35 4,84 5,61 7,94 9,89 11,17 11,84 11,82 11,02 10,84 10,58 8,74 5,25 0,84 0,61 0,05 - - - - 
- - 3 30 35 32 28 24 36 40 46 50 57 44 45 38 50 34 14 9 2 - - - 57 

Botoşani 
- - 97 95 81 85 85 63 96 63 63 63 63 84 84 63 73 64 63 88 97 - - - 63 

- - - 0,28 1,22 1,45 1,57 1,11 2,48 5,08 5,82 6,08 6,51 6,68 5,45 4,85 3,14 0,97 0,02 0,02 - - - - - 
- - - 1,19 2,27 3,25 3,43 3,45 5,67 7,55 8,55 9,44 9,55 9,97 7,88 7,02 4,38 2,30 0,25 0,11 0,05 - - - - 
- - - 15 30 25 26 13 34 40 40 40 36 47 42 38 32 29 8 3 - - - - 47 

Răuseni* 
- - - 81 81 81 88 88 96 85 85 66 66 84 84 96 96 96 65 88 - -   84 

- - - 0,34 1,68 1,89 1,94 1,81 3,71 5,89 6,86 7,31 7,31 7,92 7,07 6,71 5,31 3,05 0,31 0,05 0,02 - - - - 
0,23 0,26 0,28 1,65 3,94 5,52 4,76 4,39 7,55 9,05 9,55 10,5 11,31 11,73 10,71 10,74 9,02 6,84 1,21 0,65 0,15 - - - - 

9 10 11 19 31 30 22 17 34 41 41 41 44 61 50 38 55 47 17 11 6 - - - 61 
Cotnari 

62 62 62 95 98 62/98 93/88 63 96 97 97 66 63 84 84 96 73 73 96 88 97 - - - 84 

- - - 0,29 1,45 2,03 1,41 1,54 2,03 5,35 7,06 7,25 8,22 8,29 6,19 5,51 3,55 1,09 0,06 0,03 - - - - - 
- - - 1,60 2,75 3,57 3,72 3,96 4,54 8,38 9,38 10,54 11,18 11,57 10,15 9,36 6,15 3,24 0,18 0,27 - - - - - 
- - - 26 46 37 25 18 21 43 40 49 44 57 38 50 48 43 6 5 - - - - 57 

Podu 
Iloaiei* 

- - - 81 81 81 75 73 84 85 85 66 66 84 84/85 71 73 73 63 88 - - - - 84 

- - 0,02 0,21 1,42 1,5 1,65 2,34 3,94 5,92 7,55 8,42 8,65 8,89 7,44 6,31 4,39 1,34 0,13 0,02 0,02 - - - - 
- 0,02 0,15 1,53 2,64 3,84 3,87 5,28 7,17 10,3 10,71 12,05 13,21 12,38 11,66 10,46 7,92 3,17 0,41 0,36 0,84 - - - - 
- 1 5 26 49 32 17 31 32 43 45 66 66 67 45 50 54 31 14 4 29 - - - 67 

Iaşi 
- 86 97 81 81 81 88 63 96 85 66 63/66 63 84 85 71 73 73 63 88/95 80 - - - 84 

* Răuseni 1964 – 1998; Podu Iloaiei 1961 – 1993 
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Grosimile maxime absolute ale stratului de zăpadă (tab. 134) au atins pentru luna octombrie 
11cm în decada a treia în 1962 la Cotnari, 49cm în decada a doua a lunii noiembrie în 1981 la Iaşi, 
58cm în decada a doua a lunii decembrie în 1960 la Avrămeni, 66cm în decada a treia a lunii ianua-
rie în 1963 şi 1966 la Iaşi, 67cm în decada a doua a lunii februarie 1984 la aceeaşi staţie (grosimea 
maximă absolută cu valoarea cea mai mare din Câmpia Moldovei), 66cm în decada întâia a lunii 
martie 1971 la Avrămeni, 29cm în decada a treia a lunii aprilie 1980 la Iaşi şi doar 2cm în decada a 
doua a lunii mai în 1980 la Dorohoi. Aceste grosimi, s-au produs de regulă în anii cu ierni mai as-
pre, cu precipitaţii bogate şi cu intensificări ale vântului ce spulberă zăpada troienind-o, ca de 
exemplu 1963 – 1964, 1984 – 1985, 1996 – 1997. 

Nici grosimile maxime absolute înregistrate în platforma nivometrică nu sunt foarte mari, 
dând doar o imagine aproximativă asupra grosimilor maxime ale stratului de zăpadă, pentru că, în 
funcţie de condiţiile geografice locale, în zonele adăpostite de unde zăpada nu este viscolită sau este 
adusă de viscol din altă parte, stratul de zăpadă poate atinge chiar şi 3 – 4m grosime.  

În astfel de locuri umbrite, răcoroase, zăpada se topeşte târziu la sfârşitul lunii mai şi începu-
tul lunii iunie, aceste frunţi cuestiforme cu expoziţie nord – nord-vestică funcţionând până la înce-
put de vară ca adevărate ,,frigidere” naturale. 

Observaţiile cu privire la aceiaşi parametri ai stratului de zăpadă (grosimea medie, mediile 
grosimilor maxime şi grosimile absolute pe decade) din perioada 1926 – 1955 de la Botoşani şi Iaşi 
păstrează acelaşi regim sezonier al evoluţiei, cu creşteri din luna octombrie până în ianuarie – febru-
arie, apoi cu scăderi până în luna aprilie, dar în această perioadă valorile celor trei indicatori ai gro-
simii stratului de zăpadă sunt sensibil mai mari pentru aproape toate lunile şi decadele acestora, in-
dicând ierni mai aspre, cu strat de zăpadă persistent şi consistent ca grosime (tab. 135). 

 

Tab. 135. Grosimea medie decadică, media grosimilor maxime decadice şi grosimea maximă absolută 
decadică a stratului de zăpadă (cm) la Botoşani şi Iaşi (1929 – 1955) – după Clima R.S. România, 1966 

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie luna 
decada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- 0,0 0,1 0,1 1,8 2,5 2,3 3,9 6,6 10,3 12,8 11,6 13,1 14,2 12,6 8,0 3,2 0,5 0,6 0,0 - 
- 0,3 0,8 0,3 3,5 4,2 5,2 6,8 10,2 14,6 16,2 19,4 18,2 19,3 16,4 12,6 6,6 2,0 2,7 0,4 - Botoşani 
- 8 20 5 51 52 26 82 93 123 134 134 76 79 77 61 33 12 31 10 - 
- - 0,0 - 1,4 2,3 1,7 3,4 5,6 7,6 9,0 10,4 12,0 11,8 10,6 5,2 1,7 0,9 0,4 0,1 - 
- - 0,1 - 2,4 3,3 3,8 7,0 6,0 11,9 12,6 14,8 16,2 16,9 14,2 9,9 3,3 1,6 1,5 0,6 - Iaşi 
- - 4 - 58 30 29 52 56 53 49 46 48 60 64 60 46 30 38 16 - 

 

Din datele 
acestei perioade reie-
se că la Botoşani în 
ultimele două decade 
ale lunii ianuarie, 
grosimea maximă a 
zăpezii a atins 
134cm, valoare ce 
potrivit datelor avute 
poate fi considerată 
ca maximă absolută 
pentru toată Câmpia 
Moldovei. 

Un exemplu 
dintre mai multe care 
se pot da de iarnă cu 
strat foarte consistent 
de zăpadă este cel al 
iernii 1952 – 1953 
(fig. 149g.) când 

 
Fig. 149g.. Repartiţia spaţială a grosimii stratului de zăpadă în timpul iernii  
dintre anii 1952-1953  – după Buletinul Meteorologic lunar al I.M.C. - 1953 
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stratul de zăpadă nou căzută în Câmpia Moldovei s-a încadrat între sub100cm în extremitatea nordi-
că şi peste 200cm în extremitatea sud-estică a subunităţii. În aceste condiţii, stratul de zăpadă se 
constituie într-un important aport de umiditate. 

Însă, parametrii grosimii stratului de zăpadă ne arată că nu grosimea acestuia în sine este 
răspunzătoare de dificultăţile pe care le ridică în calea circulaţiei pe căile de comunicaţii, ci mai ales 
fenomenul de viscol, care este uneori foarte violent în zona de nord – est a României. 

 
III. E6.5. Densitatea stratului de zăpadă 
 
Acest parametru este necesar de a fi cunoscut, cu ajutorul lui calculându-se rezerva de apă 

înmagazinată în stratul de zăpadă. 
Din datele de care am dispus de la staţiile Dorohoi şi Botoşani (tab. 136.) pentru o scurtă pe-

rioadă (1988 – 1998), observăm că densitatea stratului de zăpadă are o tendinţă generală de creştere 
din noiembrie până în ultima pentadă a lunii ianuarie şi prima pentadă a lunii februarie, după care 
valorile densităţii se înscriu pe o curbă cu tendinţă descendentă ajungând la 0 în ultima pentadă a 
lunii martie. Acumularea zăpezii în straturi din ce în ce mai groase şi compactarea acesteia, atrage 
creşterea densităţii, ce atinge maximul (0,10 – 0,11) la începutul lunii februarie. 

În luna martie, prin procese repetate de îngheţ – dezgheţ, stratul de zăpadă pierde în grosime 
dar câştigă în densitate, lucru care nu mai reiese din datele din observaţii, deoarece straturile de ză-
padă cu grosimea mai mică de 5cm nu intră în cadrul măsurătorilor acestui parametru nivometric. 

 

Tab. 136. Densitatea pentadică a stratului de zăpadă şi echivalentul său în apă (mm) la Dorohoi şi 
Botoşani (1988 – 1998) 

Dorohoi 
luna 

pentada O N D I F M A M 
1 - - 0,06 /5,2 0,03 /7,9 0,11 /13,5 0,07 /11,6 - - 
2 - 0,016 /4,0 0,06 /5,1 0,05 /8,8 0,04 /9,4 0,05 /7,5 - - 
3 - 0,02 /2,6 0,02 /1,6 0,06 /8,0 0,05 /10,6 0,02 /4,5 - - 
4 - - 0,05 /5,0 0,07 /6,6 0,05 /9,7 0,02 /5,0 - - 
5 - 0,02 /1,8 0,05 /7,5 0,08 /7,8 0,07 /12,8 0,02 /3,5 - - 
6 - 0,02 /2,0 0,03 /6,6 0,10 /13,0 0,06 /13,5 - - - 

Botoşani 
luna 

pentada O N D I F M A M 
1 - - 0,07 /6,8 0,04 /7,6 0,10 /11,5 0,03 /5,3 - - 
2 - 0,02 /4,4 0,06 /5,2 0,06 /11,6 0,06 /10,0 0,04 /8,4 - - 
3 - 0,04 /3,0 0,02 /1,3 0,06 /7,5 0,05 /8,2 0,02 /7,1 - - 
4 - 0,01 /1,6 0,05 /4,5 0,08 /7,4 0,07 /9,09 0,03 /6,4 - - 
5 - 0,03 /4,5 0,08 /9,2 0,06 /5,8 0,07 /9,7 0,03 /4,4 - - 
6 - 0,04 /4,1 0,03 /7,1 0,1 0/10,6 0,07 /10,2 - - - 
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III. F. PRESIUNEA ATMOSFERICĂ 
 

Deplasările maselor de aer dintr-o regiune în alta a suprafeţei terestre, sunt determinate de 
variaţiile în timp şi spaţiu ale presiunii atmosferice, care este influenţată la rândul ei de încălzirea 
inegală a diferitelor componente ale mediului geografic, încălzire care duce la conturarea unor zone 
de mică sau mare presiune atmosferică. Mişcările aerului sub forma vânturilor, influenţează defini-
toriu distribuţia şi evoluţia celorlalte elemente şi fenomene climatice, fiind cele care impun variaţii-
le neperiodice, frecvente şi cu amploare diferită a acestora. Presiunea atmosferică acţionează direct 
şi permanent asupra organismelor şi tuturor componentelor mediului geografic, influenţând starea 
de sănătate a populaţiei, iar evoluţia ei este un bun indicator în conturarea prognozelor meteorologi-
ce pe termen scurt şi mediu. 

 
III. F1. Distribuţia spaţială a presiunii atmosferice 

 
Media anuală a presiunii atmosferice în Câmpia Moldovei este de 996,6mb,mai coborâtă cu 

13,6mb decât în Câmpia Română, dar mai ridicată cu 39,6mb decât în Depresiunea Braşovului sau 
cu circa 250mb decât cea de pe culmile carpatice. 

Distribuţia presiunii atmosferice este cauzată atât de altitudine, cât şi de încălzirea inegală a 
suprafeţei active, creşterea altitudinii şi a temperaturii ducând la scăderea valorilor de presiune. În 
zona cea mai înaltă din jurul staţiei Cotnari, la 289m, presiunea atmosferică are valorile anuale cele 
mai reduse (982,98mb), crescând uşor în aria nordică puţin mai joasă şi încadrându-se între 
987,88mb la Avrămeni (210m altitudine) şi 997,05mb la Botoşani (160m altitudine). În zonele şi 
mai joase din partea central – estică şi sudică presiunea este cea mai ridicată din tot spaţiul Câmpiei 
Moldovei (1009,21mb la Răuseni – 90m, 1005,36mb la Podu Iloaiei – 100m şi 1004,81mb la Iaşi – 
100m). 

Încălzirea diferită a suprafeţei active, face ca în cuprinsul aceleiaşi subunităţi teritoriale să 
apară minime şi maxime barice locale. Aceşti ,,microcentri” atmosferici constituie cauzele mişcări-
lor locale ale aerului atât de frecvente între şesurile joase ale câmpiei şi înălţimile marginale ce for-
mează ramele deluroase nordică, sudică şi vestică (din care se desprinde spre est aria deluroasă 
Copălău – Cozancea - Guranda, ce pătrunde adânc spre est în Câmpia Moldovei), între suprafeţele 
împădurite şi cele arate din preajmă, între întinsele bazine lacustre sau complexele de iazuri şi zone-
le înconjurătoare, sau între marile oraşe şi ariile limitrofe (la Iaşi briza urbană este o realitate clar 
conturată în studiul “Clima şi microclimatele din zona oraşului Iaşi” – Elena Erhan, 1979). 

 
III. F2. Evoluţia anuală a presiunii atmosferice 

 
În cursul unui an, presiunea atmosferică înregistrează fluctuaţii, de multe ori semnificative, 

ce prin mediere duc la conturarea a două maxime şi două minime anuale (tab. 137. şi fig. 150.). 
Variaţia anuală a temperaturii aerului şi circulaţia maselor de aer impun mersul anual al pre-

siunii atmosferice, cel de al doilea factor de care depinde presiunea, este influenţat de însăşi evoluţia 
în timp şi repartiţia în spaţiu a acesteia, interdependenţa dintre dinamica atmosferică, presiune şi nu 
în ultimul rând temperatură, fiind evidentă. 

Maximul anual principal se produce în luna octombrie, când la nivelul întregii câmpii presi-
unea atmosferică ajunge la 999,65mb, iar maximul anual secundar în luna ianuarie când presiunea 
este de 999,28mb. Se observă că diferenţa valorică dintre maximul principal şi cel secundar este 
foarte mică, iar la nivel de detaliu pentru staţiile Podu Iloaiei şi Iaşi .maximul anual principal se 
produce în ianuarie,mai puţin evident la Podu Iloaiei,mult mai clar la Iaşi În schimb, la Dorohoi, 
Avrămeni, Botoşani şi Cotnari maximul anual principal din octombrie este clar conturat. 
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Maximul principal din octombrie, îşi leagă existenţa de manifestările controversate ale di-
namicii maselor de aer, care la începutul sezonului rece îşi începe a schimba sensul de deplasare, 
zona de la exteriorul Carpaţilor fiind un areal de intersecţie şi amestec al maselor de aer cu origini 
diferite, iar maximul secundar din ianuarie este explicat de temperaturile foarte coborâte şi de exis-
tenţa maselor de aer reci cu valori ale presiunii ridicate venite din zona anticiclonilor euroasiatic şi 
groenlandez şi care staţionează în zonele depresionare joase multă vreme, cauzând suprarăciri şi in-
versiuni termice. 

 

Tab. 137.Mediile lunare şi anuale ale presiunii atmosferice în perioada 1964 – 1998 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 990,62 990,45 989,54 985,96 987,50 986,22 987,42 988,27 989,97 992,05 990,48 989,86 989,03 

Avrămeni 990,3 989,0 988,3 984,5 986,6 985,2 985,8 987,0 988,7 991,1 989,3 988,8 987,88 

Botoşani 999,49 998,45 997,61 994,27 995,12 994,16 994,86 995,9 997,24 1000,23 998,96 998,36 997,05 

Răuseni 1012,4 1011,3 1010,3 1005,9 1006,8 1005,6 1006,3 1007,4 1009,5 1012,4 1011,3 1011,3 1009,21 

Cotnari 984,6 983,8 982,3 980,4 981,5 981,2 981,2 982,4 984,2 985,2 984,9 984,1 982,98 

Podu Iloaiei.* 1008,9 1007,0 1006,4 1002,9 1003,5 1001,8 1002,8 1003,9 1006,4 1008,7 1008,0 1004,0 1005,36 

Iaşi 1008,63 1006,6 1005,81 1001,44 1002,49 1001,31 1001,71 1002,97 1005,52 1007,86 1006,8 1006,56 1004,81 
* Podu Iloaiei :1964-1993 

 

Minimul anual principal se înregistrează conform mediei presiunii pe ansamblul câmpiei, în 
luna aprilie (993,62mb), iar minimul anual secundar, dacă ne putem exprima aşa, forţând puţin rea-
litatea, în luna iunie (993,64mb). Diferenţa de presiune dintre aceste două luni este nesemnificati-
vă,mai ales că în luna iunie maximul anual principal se produce la patru staţii (Botoşani, Răuseni, 
Podu Iloaiei, Iaşi), în timp ce în luna aprilie, la doar trei (Dorohoi, Avrămeni, Cotnari). În luna apri-
lie, stratul de zăpadă dispare în majoritatea anilor, temperaturile cresc mult, convecţia termică se re-
activează cu intensitate, presiunea diminuându-se. În luna mai, advecţiile de aer oceanic din sector 
vestic contribuie la creşterea presiunii, însă în iunie, temperaturile mai ridicate decât în mai şi con-
vecţia foarte activă fac ca presiunea să scadă din nou (fig. 150.). Frecvenţa stărilor de timp antici-
clonic, creşte treptat din luna iulie, presiunea începând să crească. 
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Fig. 150. Regimul anual al presiunii atmosferice în perioada 1964 – 1998 
 

Regimul anual al presiunii atmosferice este foarte bine conturat şi de evoluţia curbelor valo-
rilor medii lunare ale presiunii atmosferice de la principalele ore de observaţii de la Dorohoi şi Iaşi 
din perioada 1970 – 1998.maximul anual principal din octombrie, secundar din ianuarie,maximul ce 
se interpune între lunile aprilie (când se înregistrează minimul principal la Dorohoi şi cel secundar 
la Iaşi) şi iunie (când se produce minimul secundar la Dorohoi şi cel principal la Iaşi, întocmai ca în 
cazul mediilor lunare) sunt clar marcate de evoluţia mediilor lunare ale presiunii de la orele 100, 700, 
1300 şi 1900 (fig. 151a., 151b.). 
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Fig. 151a. Regimul anual al presiunii atmosferice de la principalele ore de observaţii (1970 – 1998) 
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Fig. 151b. Regimul anual al presiunii atmosferice de la principalele ore de observaţii (1970 – 1998) 
 

Cu şi mai multă claritate, regimul anual al presiunii atmosferice, cu maximele şi minimele 
sale, se pune în evidenţă pe baza valorilor medii zilnice multianuale ale presiunii atmosferice de la 
Darabani (1987 – 1998) şi Iaşi (1983 – 1998) din fig. 152. 
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Fig. 152. Variaţia de la o zi la alta a presiunii atmosferice la Darabani (1987 – 1998) şi Iaşi (1983 – 1998) 
 

În urma analizei datelor medii zilnice ale presiunii atmosferice putem deduce câteva aspecte 
mai relevante: 
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♦ în lunile semestrului cald, variaţiile interdiurne ale presiunii atmosferice, sunt cu mult mai redu-
se decât în semestrul rece, detaşându-se din acest punct de vedere lunile iunie – iulie. În aceste 
luni variaţiile medii ale presiunii atmosferice se înscriu în limitele a sub 10mb; 

♦ în lunile semestrului rece, variaţiile de la o zi la alta ale presiunii atmosferice, sunt mai ample. În 
aceste luni, evoluţia valorică a parametrului studiat se înscrie în limite mai largi, dar care nu de-
păşesc în medie 18mb; 

♦ între valorile presiunii medii zilnice de la Iaşi şi Darabani, se menţine o diferenţă minimă de cir-
ca 10mb, diferenţă care poate urca şi la peste 20mb; 

♦ maximul anual principal din luna octombrie, cel secundar din luna ianuarie,minimele din lunile 
aprilie şi iunie, separate de o uşoară creştere a presiunii în luna mai, se evidenţiază şi pe fondul 
oscilaţiilor interdiurne ale presiunii; 

♦ maxima zilnică anuală mediată a presiunii atmosferice a ajuns la 994,7mb pe 1 februarie la Da-
rabani şi la 1017,5mb pe 16 octombrie la Iaşi; 

♦ minima zilnică anuală mediată, a coborât la 978,9mb pe 18 aprilie la Darabani şi la 999,1mb pe 
13 aprilie la Iaşi; 

♦ maximele diurne anuale mediate, urcă la peste 990mb la Darabani şi la peste 1010mb la Iaşi, iar 
minimele diurne anuale mediate coboară şi sub 980mb, sau se situează în jurul acestei valori la 
Darabani, iar la Iaşi pot coborî şi sub 1000mb; 

♦ maximele diurne anuale ce depăşesc valorile amintite, se înregistrează în sezonul rece, având 
maximul de frecvenţă în lunile octombrie şi ianuarie; 

♦ minimele diurne anuale ce nu depăşesc valorile amintite, se înregistrează de obicei în lunile 
aprilie, iunie şi mai rar în alte luni ale sezonului cald. 

 
III. F3. Variaţiile neperiodice ale presiunii atmosferice 

 
Regimul anual al mediilor maximelor lunare se aseamănă foarte mult cu al mediilor lunare, 

existând şi unele diferenţieri cum ar fi plasarea minimului anual principal în lunile iulie şi a celui 
secundar în luna aprilie, a maximului principal în luna ianuarie (când valorile presiunii întrunesc 
condiţiile ideale pentru a atinge cotele maxime), şi a celui secundar în luna octombrie (tab. 138.). 

 
 

Tab. 138. Presiunea atmosferică. Mediile maximelor lunare şi anuale în perioada 1962 – 1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 1009,07 1007,28 1004,85 998,46 998,09 995,73 995,41 996,94 1001,26 1006,36 1004,05 1007,17 1002,06 

Botoşani 1017,5 1015,57 1013,45 1005,83 1005,5 1003,1 1003,01 1004,22 1009,02 1013,54 1013,47 1016,13 1010,03 

Iaşi 1025,46 1022,83 1020,88 1013,32 1012,98 1010,28 1010,08 1011,33 1016,2 1021,05 1021,0 1023,29 1017,39 

 
 

Regimul anual al mediilor minimelor lunare are un mers ce indică cu claritate un minim 
anual în luna februarie, când valorile lunare ale presiunii au coborât frecvent la cotele cele mai redu-
se, şi un maxim anual în luna august (Botoşani, Iaşi) sau în luna septembrie (Dorohoi), fără eviden-
ţierea clară a unor maxime sau minime secundare(tab. 139.). 

 
 

Tab. 139. Presiunea atmosferică. Mediile minimelor lunare şi anuale în perioada 1962 – 1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 970,97 969,18 971,07 971,5 974,1 975,9 977,5 978,0 977,88 976,3 973,11 969,1 973,72 

Botoşani 979,74 976,6 978,86 979,14 981,60 982,90 984,41 985,28 984,91 984,28 980,31 976,5 981,21 

Iaşi 987,2 984,66 986,79 986,91 988,87 989,35 990,92 992,18 991,50 991,30 987,74 983,92 988,45 

 
 

Mediile maximelor şi ale minimelor se pot abate faţă de mediile lunare cu până la 20mb în 
plus sau în minus (fig. 153.). 
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Fig. 153. Regimul anual al mediilor maximelor şi minimelor lunare ale presiunii atmosferice 
în perioada 1962 – 1998 

 

Condiţiile termice şi dinamice, ce sunt caracteristice Câmpiei Moldovei, cu oscilaţiile pe ca-
re le prezintă în timp şi diferenţierile de repartiţie spaţială, determină modificarea de la o zi la alta, 
de la o lună la alta sau de la un an la altul a valorilor presiunii atmosferice. 

Limitele maxime între care s-au produs variaţiile de presiune de la staţiile Dorohoi, Botoşani 
şi Iaşi, din perioada 1964 – 1998, sunt prezentate în tab. 138. 

 

Tab. 138. Extremele absolute ale presiunii atmosferice în perioada 1964 – 1998 la: 
Dorohoi 

luna 
indicator I F M A M I I A S O N D 

maxima absolută 1019,9 
1964 

1016,7 
1976 

1014,6 
1990 

1007,3 
1964 

1006,9 
1966 

1002,4 
1967 

1002,3 
1967 

1002,9 
1964 

1008,2 
65; 67 

1015,7 
1964 

1012,5 
1985 

1020,1 

17 1997 

Cea mai mică maximă 998,7 
1986 

996,2 
1970 

992,0 
1988 

991,7 
1972 

990,7 
1983 

988,1 
1988 

990,2 
1977 

993,3 82; 
87 

992,8 
1984 

993,7 
1974 

991,1 
1988 

987,6 

1988 

minima absolută 958,8 
1979 

950,0 
1989 

960,6 
1990 

962,7 
1964 

957,8 
1978 

964,4 
1974 

968,6 74; 
98 

968,7 
1977 

962,9 
1992 

957,7 
1974 

958,1 
1977 

947,9 

3 1979 

Cea mai mare minimă 986,3 
1972 

983,4 
1976 

981,5 
1967 

981,9 
1968 

983,8 
1964 

984,8 
1967 

990,3 

1967 

985,9 
1967 

988,4 
1966 

988,7 
1965 

987,4 
1968 

988,4 
1979 

max. abs. – min. max. 21,2 20,5 22,6 15,6 16,2 14,3 12,1 9,6 15,4 22,0 21,4 32,5 

min. abs. – max. min. 27,5 33,4 20,9 19,2 26,0 20,4 21,7 17,2 25,5 31,0 29,3 40,5 

max. abs – min. abs. 61,1 66,7 54,0 44,6 49,1 38,0 33,7 34,2 45,3 58,0 54,4 72,2 

Botoşani 
luna 

indicator 
I F M A M I I A S O N D 

maxima absolută 1027,2 
1977 

1030,0 

1 1972 

1025,0 
1990 

1014,0 
1987 

1014,9 
1992 

1008,2 
1983 

1007,8 
1992 

1007,8 
1981 

1017,2 
1977 

1021,1 
1982 

1024,2 
1998 

1029,9 
1963 

Cea mai mică maximă 1005,6 
1966 

1003,4 
1977 

1001,0 
1988 

1000,6 
1972 

997,7 
1983 

995,8 

1988 

999,3 
1964 

1000,0 
1963 

1001,4 
1987 

1002,3 
1974 

1000,6 
1969 

1001,1 
1981 

minima absolută 967,3 
1968 

958,0 
1989 

964,7 
1968 

964,8 
1964 

967,0 
1978 

971,1 
1974 

976,6 
71/74 

978,0 
1977 

972,2 
1992 

966,6 
1974 

967,0 
1977 

956,3 

3 1976 

Cea mai mare minimă 992,4 
1991 

993,5 
1976 

988,5 
1991 

987,3 
1988 

989,0 
1988 

989,4 
1979 

993,2 
1967 

991,8 
1973 

991,4 
1975 

994,0 

1987 

992,3 
1993 

988,0 
1994 

max. abs. – min. max. 21,6 26,6 24,0 13,4 17,2 12,4 8,5 7,8 15,8 18,8 23,6 28,8 

min. abs. – max. min. 25,1 35,5 23,8 22,5 22,0 18,3 16,6 13,8 19,2 27,4 25,3 31,7 

max. abs – min. abs. 59,9 72,0 60,3 49,2 47,9 37,1 31,2 29,8 45,0 45,5 57,2 73,6 

Iaşi 
luna 

indicator I F M A M I I A S O N D 

maxima absolută 1036,0 

5 1993 

1033,9 
1989 

1033,7 
1990 

1020,8 
1969 

1020,7 
1992 

1014,9 
1983 

1013,6 
1992 

1014,1 
1997 

1024,6 
1977 

1029,6 
1993 

1030,5 
1998 

1035,7 
1997 

Cea mai mică maximă 1014,7 
1966 

1011,7 
1977 

1009,1 
1988 

1008,5 
1978 

1007,9 
1983 

1002,8 

1988 

1005,7 
1973 

1008,3 
1968 

1009,6 
1984 

1010,6 
1974 

1014,5 
1977 

1008,3 
1981 

minima absolută 975,4 
1968 

966,4 

16 1989 

974,0 
1968 

971,9 
1964 

975,8 
1978 

978,2 
1994 

979,1 
1969 

985,8 
1977 

979,5 
1974 

975,9 
1974 

976,6 
1983 

9682 
1992 

Cea mai mare minimă 999,8 
1991 

1002,3 
1976 

998,2 
1991 

994,0 
1988 

997,3 
1986 

996,5 
1997 

1000,2 
1967 

999,1 
1973 

999,7 
1966 

1001,4 
1987 

999,5 
1993 

1005,9 

1972 

max. abs. – min. max. 21,3 22,2 24,6 12,3 12,8 12,1 7,9 5,8 15,0 19,0 16,0 27,4 

min. abs. – max. min. 24,4 35,9 24,2 22,1 21,5 18,3 21,1 13,3 20,2 25,5 22,9 37,7 

max. abs – min. abs. 60,6 67,5 59,7 48,9 44,9 36,7 34,5 28,3 45,1 53,7 53,9 67,5 
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Putem contura câteva aprecieri cu caracter de concluzii: 
♦ maxima 
absolută a pre-
siunii atmosfe-
rice s-a înregis-
trat la Iaşi pe 
5.I.1993, ajun-
gând la 
1036,0mb; 
♦ maxima 
absolută de 
presiune s-a 
produs în con-
diţiile în care la 
sol, deasupra 
nord-estului ex-
trem al Româ-
niei, jumătăţii 
estice a Ucrai-
nei, Belaru-
sului, ţărilor 
baltice şi ex-
tremităţii vesti-
ce a Federaţiei 
Ruse (fig. 

153a.)             
s-a instalat o zonă de maximă presiune atmosferică, un anticiclon, a cărui ,,înălţime” a ajuns la 
1045mb (hPa). 
♦ minima absolută s-a înregistrat la Dorohoi pe 3.XII.1979, având valoarea de 947,9mb; 
♦ se evidenţiază o amplitudine absolută multianuală de 88,1mb, în limitele căreia s-au încadrat 

variaţiile de presiune o lungă perioadă de timp, în Câmpia Moldovei; 
♦ atât maximele absolute cât şi minimele absolute lunare şi multianuale ale presiunii, înregistrează 

o creştere dinspre nord – vest de la Dorohoi, spre sud – est, spre Iaşi, odată cu scăderea altitudi-
nii şi creşterea temperaturii; 

♦ maximele absolute au depăşit în orice lună pentru toate staţiile valoarea de 1000mb, amplitudi-
nea minimă a desfăşurării maximelor lunare încadrându-se între 5,8mb (august – Iaşi) şi 9,6mb 
(august – Dorohoi), iar cea maximă între 27,4mb (decembrie – Iaşi) şi 32,5mb (decembrie – Do-
rohoi). Ecartul de variaţie al maximelor lunare a ajuns astfel, la nivelul subunităţii, la 26,7mb; 

♦ minimele absolute au depăşit foarte rar valoarea de 980mb, amplitudinea minimă a desfăşurării 
acestora încadrându-se între 13,3mb (august – Iaşi) şi 17,2mb (august – Dorohoi), iar cea maxi-
mă a fost cuprinsă între 31,7mb (decembrie – Botoşani) şi 40,5mb (decembrie – Dorohoi). Vari-
aţia minimelor absolute lunare  a ajuns astfel la 27,2mb; 

♦ valorile amplitudinilor absolute lunare ale presiunii aerului, s-au înscris în limite mai largi, os-
cilând între cotele minime din august (28,3mb la Iaşi şi 34,2mb la Dorohoi) şi cele maxime din 
februarie de la Iaşi (67,5mb) şi decembrie de la Botoşani (73,6mb). Odată cu creşterea altitudinii 
şi variaţiile presiunii sunt mai ample; 

♦ august a fost şi rămâne luna cu cele mai reduse variaţii ale extremelor, iar lunile decembrie şi 
februarie au avut şi au cele mai ample variaţii ale acestora. 

Presiunea în spaţiul Câmpiei Moldovei se poate ridica în anumite circumstanţe (la trecerea 
unor fronturi atmosferice în special)la cotele înalte din formaţiunile barice anticiclonice puternice, 

 

Fig. 153a. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 500hPa 
deasupra Europei în ziua de 5 ianuarie 1993 – după www.wetterzentrale.de 
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dar poate coborî şi la valori joase pe care le înregistrează formaţiunile barice ciclonice adânci, însă 
pentru scurte perioade de timp. 

 
III. F4. Regimul diurn al presiunii atmosferice 

 
Calculul mediilor orare multianuale ale presiunii atmosferice, elimină din cadrul acestora va-

riaţiile neperiodice care se produc necontenit în decursul celor 24 ore a unei zile, facilitând configu-
rarea curbelor de evoluţie a regimului diurn a parametrului analizat. 
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 Fig. 154. Regimul diurn al presiunii atmosferice la Iaşi în perioada 1946 – 1955 
 

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 22 23 24

mb

Ianuarie

Aprilie

Iulie

Octombrie

An

 

Fig. 155. Regimul diurn al presiunii atmosferice la Darabani în perioada 1987 – 1998 
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Fig. 156. Regimul diurn al presiunii atmosferice la Iaşi în perioada 1983 – 1998 

 

Din reprezentările anterioare putem surprinde existenţa a două maxime şi a două minime di-
urne şi anume: 
♦ un maxim diurn principal cuprins între orele 800 – 1200, avându-şi nucleul centrat pe orele  

900 – 1000, când presiunea atinge valorile maxime; 
♦ un maxim diurn secundar, cuprins între orele 2000 - 2400, cu nucleul centrat pe ora 2200; 
♦ un minim diurn principal, intercalat între orele 1500 – 1900, cu nucleul în timpul orelor  

1700 – 1800, când presiunea coboară la cotele cele mai reduse din zi; 
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♦ un minim diurn secundar, dimineaţa între orele 400 – 600. 
Între minimul principal şi maximul principal din timpul unei zile, variaţiile medii de presiu-

ne nu depăşesc 2mb. 
Atât pentru lunile caracteristice, cât şi pe ansamblul unui an, curbele presiunii au aceeaşi 

tendinţă de evoluţie diurnă, diferenţa dintre ele fiind dată de valorile la care se ridică presiunea at-
mosferică pentru fiecare dintre ele în parte,mai ridicate în lunile octombrie şi ianuarie,mai scăzute în  
lunile aprilie şi iulie. Pe verticală se constată aceeaşi scădere a valorilor presiunii, diferenţele între 
Iaşi şi Darabani fiind evidente. 

 
Fig. 157.b. Izopletele presiunii atmosferice (mb) la staţia Darabani (1987 – 1998) 

 

 
Fig. 157.b. Izopletele presiunii atmosferice (mb) la staţia Iaşi (1983 – 1998) 

 

Reprezentările izopletare (fig. 157a., b.), ce cuprind atât regimul diurn cât şi pe cel anual al 
presiunii atmosferice, completează concluziile la care deja am ajuns, configurând cu claritate mini-
mele şi maximele principale şi secundare diurne şi anuale, întregind regimul acestora pentru orice 
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lună din an şi pentru orice oră din zi, dar evidenţiind şi diferenţa clară de presiune ce există între 
Darabani şi Iaşi, pe fondul altitudinilor diferite la care sunt situate cele două staţii. 

 
 

 
III. G. VÂNTUL 

 
Circulaţia generală a atmosferei, exercită un rol determinant asupra tuturor elementelor şi 

fenomenelor climatice, cu atât mai mult asupra vântului, influenţând principalele caracteristici (frec-
venţa şi viteza) ale regimului diurn şi anual, cât şi distribuţia lor teritorială. 

Rezultat în urma diferenţelor de presiune atmosferică între diverse spaţii şi medii geografice, 
diferenţă ce generează deplasarea aerului pe orizontală (şi nu numai) în lungul suprafeţei terestre, 
sub impulsul forţei gradientului baric orizontal, vântul are ca tendinţă generală a acţiunii sale,  omo-
genizarea sau estomparea acestora, prin amestecul maselor de aer cu diferite caracteristici barice, 
termice şi pluviometrice. 

Cel mai dinamic element al climei este răspunzător de variaţiile neperiodice, de multe ori 
foarte importante ale temperaturii aerului şi solului şi ale precipitaţiilor atmosferice. Vântul intensi-
fică procesele de evaporaţie şi transpiraţie, putând accentua fenomenele de uscăciune şi secetă, sau 
putându-le diminua sau anihila prin advecţiile unor mase de aer umed deasupra zonei aflată în defi-
cit pluviometric. Stratul de zăpadă suferă din plin influenţele vântului, în cea ce priveşte durata şi 
mai ales grosimea, care se poate diminua sau mări în urma fenomenului de viscol sau a advecţiilor 
unor mase de aer cald (uscat sau umed), sau rece (umed), bogate în căderi de zăpadă. Tot vântul 
exercită o gamă diversă de procese geomorfologice, prin deflaţie şi coraziune aducând schimbări 
semnificative morfologiei de ansamblu a scoarţei terestre. Vântul poate fi un prieten al omului, 
atunci când acesta îi foloseşte forţa sa în scopul efectuării transportului (vasele cu pânze, sau urmă-
rind traseele curenţilor oceanici), producerii de energie electrică (centralele eoliene), aducţiunii 
apei,măcinarea cerealelor (mori de vânt) etc. sau poate fi o forţă ce cauzează prejudicii materiale şi 
umane (uragane, tornade, trombe etc.). 

Pe teritoriul Câmpiei Moldovei vânturile se dezvoltă sub acţiunea directă a principalilor 
centri barici (anticiclonul euroasiatic, anticiclonul Azoric, anticiclonul groenlandez, ciclonii medite-
raneeni, depresiunea islandeză etc.), structura şi caracteristicile suprafeţei active subiacente creând 
condiţii diferite de încălzire, cu naşterea unor ,,microcentri” barici locali. Relieful, cu altitudinile sa-
le în general reduse, cu orientarea frunţilor înclinate ale cuestelor spre nord – nord-vest şi interfluvi-
ilor line spre sud – est, cu văile râurilor cu alternanţe de sectoare subsecvente şi consecvente, dar cu 
o dominanţă a celor consecvente orientate pe direcţia nord-vest – sud-est, obstacolele naturale şi an-
tropice de diferite dimensiuni (păduri, aşezări umane etc.), pot influenţa direcţia şi viteza de depla-
sare a maselor de aer prin canalizarea, devierea sau blocarea acestora şi prin sporirea sau diminuarea 
intensităţilor advecţiilor. Subunităţile de relief din preajmă (Podişul Sucevei, Podişul Central Mol-
dovenesc) ce mărginesc Câmpia Moldovei, prin altitudinile lor, îi dau acesteia un caracter depresio-
nar, dar cu largi deschideri spre sectorul estic unde altitudinile reliefului sunt reduse. Barajul orogra-
fic al Carpaţilor Orientali joacă şi el un rol determinant în dinamica atmosferică din  
nord – estul României, stopând o parte a advecţiilor maselor de aer (în special a celor ce se depla-
sează iarna dinspre est spre vest), deviind sau forţând escaladarea culmilor montane în cazul mase-
lor de aer ce se deplasează vara pe direcţia generală vest – est. Carpaţii sunt un adevărat brâu de dis-
continuitate climatică pe harta Europei, iar influenţa lor asupra dinamicii atmosferice din  
nord – estul României, nu poate fi contestată sau pusă la îndoială. 

 
III. G1. Frecvenţa pe direcţii a vântului 
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Frecvenţa medie anuală 
a vântului pe direcţii 

(%) 
Fig. 158. 
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Direcţia vântului în partea inferioară a atmosferei, la înălţimea giruetei, suferă sensibil influ-
enţa caracterelor suprafeţei topografice, producându-se uneori diferenţe importante între zone relativ 
apropiate. 

Frecvenţa anuală a vântului pe direcţii. Analiza frecvenţei anuale a vântului la staţiile din 
Câmpia Moldovei evidenţiază concordanţa dintre principalele direcţii de acţiune a vântului şi orien-
tarea interfluviilor şi văilor. În general,masele de aer venite pe o componentă nordică se propagă în 
continuare spre sud pe o direcţie paralelă cu cea a Carpaţilor Orientali. Pe ansamblul Câmpiei Mol-
dovei, în profil multianual, direcţiile din care bate vântul se înscriu în următoarea ierarhie:  
nord-vest – 26,1%, sud-est – 12,0%, sud – 7,7%, nord – 7,1%, vest – 6,5%, est şi sud-vest cu câte 
4,4%, pe ultimul loc ca pondere a frecvenţei situându-se vânturile de pe direcţia nord-est cu 2,7%. 
Faţă de această situaţie generală, local mai apar şi mici diferenţieri. 

Conform datelor analizate pentru perioada 1964 – 1998 (tab. 140.), la toate staţiile din Câm-
pia Moldovei dominante sunt vânturile ce bat din direcţia nord-vest: Dorohoi – 24,5%, Avrămeni – 
27,6%, Botoşani – 29,2%, Răuseni – 24,9%, Cotnari – 31,1%, Podu Iloaiei – 22,9% şi Iaşi – 22,3%. 

A doua 
direcţie pe care 
vânturile se 
canalizează cu o 
frecvenţă mai mare 
este sud-est: 
Avrămeni – 17,0%, 
Botoşani – 16,3%, 
Răuseni – 17,1%, 
iar pentru o serie 
de staţii direcţia 
sud-est deţine locul 
al treilea ca 
pondere a 
frecvenţei (Dorohoi 
– 10,7%, Podu 
Iloaiei - 8,1%), al 
patrulea (Iaşi – 
8,7%), sau chiar al 
şaselea (Cotnari – 
5,8%). 

Locul al 
doilea în ierarhia 
frecvenţelor la 
Dorohoi îl au 
vânturile ce bat 
dinspre sud 
(11,6%), la Podu 
Iloaiei cele care 
bat din nord 
(9,3%), la Iaşi 
vânturile din est 
(15,6%), iar la 
Cotnari, ca şi la 
Dorohoi, vânturile 
din sud (13,0%). 

Dacă în 
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cazul direcţiei nord - vest, situaţia este clară, dominanţa direcţiei fiind temeinic argumentată, vântu-
rile ce bat dinspre aceasta fiind dominante la toate staţiile, în cazul celorlalte direcţii situaţia se pre-
zintă mai nuanţat. 

La Dorohoi vânturile din sud - est au o frecvenţă anuală de 10,7%, cele din sud de 11,6%, 
diferenţa dintre ponderile acestor direcţii nefiind decât doar de 0,9%. Larga deschidere către sud a 
punctului în care este localizată staţia meteorologică Dorohoi, favorizează această direcţie, ce în alte 
condiţii de amplasare ar fi cedat locul secund direcţiei sud - est, direcţie din care masele de aer care 
vin, trebuie să escaladeze un aliniament de frunţi cuestiforme ce contribuie la diminuarea ponderii 
acesteia. 

La Podu Iloaiei, diferenţa dintre frecvenţa vânturilor pe direcţiile sud - est (8,1%) şi nord 
(9,3%), este destul de mică, dar este explicată prin larga deschidere a punctului de observaţii spre 
componenta nordică, vânturile din nord, ce vin după escaladarea frontului de cueste de pe partea 
marginal dreaptă a văii Jijioara, ajungând în zona confluenţei Bahlui – Bahlueţ reorientează cu puţin 
prin deviere o mică parte a maselor de aer ce vin dinspre nord - vest canalizate pe valea râului 
Bahlui şi afluentului său Valea Plopilor, schimbându-le direcţia din nord - vest în nord, cooptând 
astfel o parte din valoarea frecvenţei lor în favoarea ultimei direcţii. 

La Iaşi, vânturile din sud - est deţin locul al patrulea cu 8,7%, după cele din nord - vest 
(22,3%), est (15,6%) şi vest (10,2%). Această situaţie este cât se poate de normală, dacă ţinem cont 
de doar trei aspecte: 

- dominanţa componentei nordice a vântului, ce în condiţiile morfo - hidrografice din Câm-
pia Moldovei şi în conformitate cu dispunerea nord – vestică a principalelor linii ale reliefului 
Carpaţilor Orientali, din Podişul Sucevei, cât şi a Coastei Moldave, favorizează direcţia nord - vest; 

- orientarea culoarului larg de vale al Bahluiului pe direcţie vest – est în zona municipiului 
Iaşi, favorizând canalizarea maselor de aer pe aceste două direcţii; 

- pătrunderea la sud – est de Iaşi, dinspre sud spre nord, a unei proeminenţe din fruntea 
Coastei Iaşilor, ce nu favorizează prea mult pătrunderea maselor de aer din direcţia sud - est. 

Astfel, roza frecvenţelor are în desfăşurarea ei cele patru direcţii dominante, din care vin 
masele de aer în ordinea şi cu ponderea arătată. 

La Cotnari, pe lângă direcţia dominantă nord - vest (31,1%), ponderi mari deţin vânturile din 
sud (13,0%), nord (10,9%), sud - vest (8,2%), vest (7,6%) şi doar pe locul al şaselea se situează vân-
turile din sud - est (5,8%). La Cotnari frecvenţa mare pe care o au vânturile din nord - vest numai 
necesită explicaţii suplimentare. Vânturile din direcţiile sud şi nord, sunt canalizate de-a lungul 
marginii estice înalte a Coastei Moldave, pe aliniamentul Nicolae Bălcescu – Frumuşica – Cotnari – 
Strunga, acesta având o orientare generală nord – sud, forţând în acest fel vânturile componentelor 
sudică şi nordică să se dirijeze în lungul său. Frecvenţa ceva mai ridicată a maselor de aer aduse de 
ciclonii mediteraneeni, în special iarna şi larga comunicare cu spaţiul înalt din vest, din Podişul 
Sucevei, face ca vânturile din sud - vest şi vest să înregistreze şi ele frecvenţe ridicate. În schimb, al-
titudinea ridicată, face mai grea ascensiunea maselor de aer ce vin dinspre sud – est în amonte pe 
culoarul Bahluiului, vânturile din sud - est înregistrând o frecvenţă destul de redusă în comparaţie 
cu situaţia generală din câmpie. 

Statistica completă a frecvenţelor anuale pe direcţii este redat în tab. 140., iar rozele frecven-
ţelor reprezentate în fig. 158. 

Cele mai mici frecvenţe anuale le au vânturile ce bat dinspre nord - est (între 4,3% la Podu 
Iloaiei şi 1,3% la Dorohoi), din est – cu excepţia staţiei Iaşi unde frecvenţa acestora este de 15,6% 
(între 4,9% la Podu Iloaiei şi 1,0% la Cotnari), sud - vest – cu excepţia staţiei Cotnari unde aceasta 
este de 8,2% (între 2,0% la Răuseni şi 7,2% la Iaşi). 

Analiza de ansamblu a frecvenţelor anuale ale vântului pe direcţii, scoate în evidenţă rolul 
circulaţiei zonale dominante a maselor de aer, intens modificată în apropierea suprafeţei topografice 
de morfologia, altimetria, expunerea, orientarea şi fragmentarea reliefului ce introduce particularită-
ţile specifice ale acestui parametru pentru subunitatea la care ne referim (de exemplu, dacă pe cul-
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mile Carpaţilor Orientali în Rarău şi Ceahlău direcţia dominantă de deplasare a maselor de aer este 
vest –est, în Câmpia Moldovei trăsăturile de ansamblu ale reliefului ei şi ale subunităţilor învecinate 
deviază masele de aer de la acest traseu, impunând ca dominante generale în apropierea solului di-
recţiile nord - vest şi sud - est. Şi alte elemente ale cadrului natural au importanţa lor, dar aceasta es-
te mult mai mică în conturarea valorilor frecvenţei pe direcţii. 

Analizând rozele frecvenţelor anuale (fig. 158.) putem observa o comprimare a acestora, o 
efilare, de-a lungul direcţiilor nord-est – sud-vest şi o alungire de-a lungul direcţiilor nord-vest – 
sud-est, cu unele abateri de la această regulă, specifice fiecărei staţii în parte. 

Frecvenţa anotimpuală a direcţiilor vântului. Din analiza frecvenţei vântului în timpul anului, 
s-a ajuns la concluzia că iarna, primăvara şi toamna frecvenţa cea mai mare o deţin direcţiile dominante, 
cele din sectorul nord – vestic şi sud – estic. O singură excepţie de la regulă o face vara, anotimp în care 
dominante sunt vânturile din nord - vest şi nord, urmate de cele din vest. 

Vara, se evidenţiază dominarea direcţiilor nord - vest (31,6%) şi nord (8,1%), urmate în ordine 
de direcţiile vest (7,5%), sud - est (7,3%), sud (6,6%), cele mai mici frecvenţe înregistrând vânturile din 
sud - vest (3,7%) şi cele est şi nord - est cu câte 2,5% fiecare. Vânturile ce vin din nord, nord – vest şi 
vest sunt componente ale circulaţiei vestice, reorientate de liniile majore ale reliefului înalt carpatic ce 
determină masele de aer umed din vest să urmeze traseele favorizate de orientarea arcuită a lanţului car-
patic dar şi de morfo - hidrografia unităţilor de relief din estul acestuia. Vara, iese aşadar în evidenţă ca 
fiind anotimpul cu cea mai mare frecvenţă a vânturilor din direcţiile nord - vest şi vest şi cea mai mică 
frecvenţă a vânturilor din sud - est dintre toate anotimpurile (fig. 159.).  

Vara direcţia est la Iaşi are cea mai redusă frecvenţă din toate anotimpurile (5,9%), în schimb 
vânturile din direcţia vest au cea mai ridicată frecvenţă anotimpuală (13,2%). Aceasta evidenţiază încă 
o dată în plus dominanţa categorică a deplasării maselor de aer, nu numai în nord-estul României, ci 
peste toată Europa dinspre vest spre est pe grosimi mari ale atmosferei şi rolul modificator al topografiei 
terestre în schimbarea sensurilor curenţilor de aer în partea inferioară a atmosferei de la contactul cu su-
prafaţa activă. Vânturile de nord - vest ating vara la Cotnari cea mai mare frecvenţă de la toate staţiile 
(38,7%), frecvenţă nedepăşită în nici un alt anotimp la nici o altă staţie pe nici o direcţie, în timp ce 
vânturile din est (0,7%), nord - est (1,4%), sud - est (4,3%) ating valorile de frecvenţă cele mai coborâte 
(fig. 159.). 

Iarna, când circulaţia atmosferică se află sub dominaţia anticiclonului continental euroasiatic, 
barajul orografic înalt al Carpaţilor Orientali se interpune în calea advecţiilor maselor de aer rece şi cu 
grosimi în general mici, făcându-le să se orienteze tot pe direcţiile dominante pe care le înlesneşte mor-
fologia şi morfometria reliefului Câmpiei Moldovei şi a subunităţilor învecinate. Masele de aer rece şi 
dens, se scurg spre sud – est, apoi sud şi vest către ,,fundul de sac” al depresiunii carpato – balcanice, 
unde cantonează timp îndelungat, advecţia lor fiind însoţită de viscole, iar şederea de inversiuni termice 
prelungite. Iarna, rămân ca dominate vânturile din direcţiile nord - vest (25,6%) şi sud - est (11,2%), iar 
cu valori apropiate ale frecvenţelor se înscriu vânturile de vest (6,8%), nord şi sud cu câte 6,7%, est 
(5,8%), în cele mai puţine momente din timpul acestui anotimp bătând vânturile din sud – vest (4,1%) şi 
nord – est (3,2%). La Răuseni vânturile din sud – est ajung iarna la cea mai mare frecvenţă, nu numai 
anotimpuală (20,7%), ci şi în comparaţie cu celelalte staţii (Avrămeni – 19,5%; Cotnari – 5,6%). 

De altfel, nu numai la Cotnari, ci şi la Podu Iloaiei (7,5%) şi Iaşi (9,0%), vânturile din sud - est 
au frecvenţa submedia din câmpie. Dacă vânturile din direcţia est ating o frecvenţă de doar 0,8% la 
Cotnari, la Iaşi canalizarea maselor de aer pe culoarul jos al Bahluiului, face ca pe direcţia est vânturile 
să atingă o frecvenţă de 21,5%, frecvenţă care nu va mai fi atinsă în nici un alt anotimp. Culoarul 
Bahluiului favorizează şi curenţii de aer vestici (9,6%) dar şi sud – estici (9,0%). Pe direcţia sud, în par-
tea de vest a câmpiei la Dorohoi şi Cotnari, valorile frecvenţei sunt mari în toate anotimpurile, iarna 
ajungând la Dorohoi la 12,7%, iar la Cotnari la 13,0%, staţie la care şi pe direcţia sud - vest vânturile au 
o frecvenţă de 10,3%, ceea ce evidenţiază că în zona sud – vestului extrem al câmpiei se resimt mai evi-
dent influenţele ciclonilor mediteraneeni. Aceste influenţe pot fi observate la această staţie mai clar nu 
numai datorită poziţiei ci şi datorită altitudinii mai mari ce scoate direcţiile nord - vest, vest, sud - vest 
din zona de influenţă directă şi pregnantă a morfologiei reliefului local (fig. 159.). 
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Frecvenţa medie 
anotimpuală (vara-linie negru în-
chis; iarna-linie mai deschisă la 
culoare) a vântului pe direcţii 
(%) 

Fig. 159. 
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Frecvenţa medie 
anotimpuală (primăvara –
linie negru închis; toamna –
linie mai deschisă) a vântului 
pe direcţii 

Fig. 160. 
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Primăvara, circulaţia maselor de aer prezintă deseori situaţii convulsive, pe fondul schimbărilor 

ce intervin în circulaţia generală a atmosferei. Pe măsură ce ne apropiem de anotimpul de vară, atât in-
fluenţa anticiclonului euroasiatic cât şi a depresiunilor mediteraneene se diminuează, crescând ca im-
portanţă formaţiunea barică de maximă presiune de deasupra Atlanticului Central şi Nordic. 

Domină ca frecvenţă tot vânturile din direcţiile nord – vest (24,6%) şi sud – est  (14,9%), 
ponderi însemnate având şi vânturile de pe direcţiile nord (8,5%) şi sud (8,1%), iar mai mici vântu-
rile din vest (5,8%) şi est (5,7%). Cu cele mai reduse frecvenţe se înscriu vânturile din sud – vest 
(4,2%) şi nord – est (3,7%). Ca situaţii mai semnificative de abatere de la situaţia de ansamblu a 
câmpiei, se remarcă: ponderea mare pe care o au vânturile din est la Iaşi (16,0%), din sud (14,6%) şi 
nord (12,6%) la Cotnari, sau din direcţia sud (12,5%) la Dorohoi. La Podu Iloaiei şi la Iaşi vânturile 
din nord depăşesc ca frecvenţă (10,7%, respectiv 9,3%)media anotimpuală a câmpiei, aceeaşi situa-
ţie putându-se remarca şi în cazul vânturilor din vest la Dorohoi (8,5%) şi Iaşi (8,8%). Numai în 
sectorul sudic al câmpiei vânturile din sud – est au o frecvenţă mai redusă (7,7% - Cotnari, 11,2% - 
Podu Iloaiei, 10,7% - Iaşi) în comparaţie cu celelalte staţii. În toate cazurile amintite, explicaţia 
existenţei acestor valori se leagă strâns de condiţiile locale pe care relieful le prezintă (fig. 160.). 

Toamna, pe măsură ce uriaşa masă continentală eurasiatică se răceşte, se extinde spre est şi 
aria de influenţă a anticiclonului euroasiatic, ale cărui dorsale pătrund adânc până în inima Europei. 
Masele de aer îşi păstrează la înălţimea giruetei direcţiile dominante, din nord – vest vânturile bă-
tând cu o frecvenţă de 22,5% (cea mai mică frecvenţă pe această direcţie dintre toate anotimpurile), 
fiind urmate de vânturile din sud – vest (12,6%) şi sud (8,5%). Cu ponderi din ce în ce mai mici se 
înscriu frecvenţele pe direcţiile vest (6,1%), nord (5,5%), sud – vest (5,0%), pe ultimele două locuri 
cu cele mai slabe prezenţe înscriindu-se vânturile din est (4,5%) şi nord – est (2,0%). Ca situaţii par-
ticulare, ce se abat de la media câmpiei, specifice fiecărei staţii (fig. 160), putem evidenţia: 

- frecvenţa mai mare a vânturilor din nord în partea sudică a câmpiei (6,6% la Iaşi, 7,3% la 
Podu Iloaiei, 9,2% la Cotnari); 

- frecvenţa foarte mare a vânturilor din est la Iaşi (17,3%), foarte mică la Cotnari (0,7%); 
- frecvenţele mai mici ale vânturilor din sud - est, în partea sudică a câmpiei (Cotnari – 

5,5%, Podu Iloaiei – 8,2%, Iaşi – 9,3%); 
- frecvenţa mai mare la Cotnari (15,5%) şi Dorohoi (13,4%) a vânturilor din sud; 
- frecvenţe mari ale vânturilor din sud – vest la Cotnari (9,3%) şi Iaşi (7,3%), foarte mici la 

Răuseni (1,9%); 
- frecvenţa mai mare decât media a vânturilor din vest la Iaşi (9,1%), Podu Iloaiei (7,0%), 

Cotnari (7,9%) şi Dorohoi (8,8%). 
Analizând rozele frecvenţelor pe anotimpuri (fig. 159, 160), cu excepţia verii, unde domi-

nante sunt vânturile de nord – vest, nord şi vest, în toate celelalte anotimpuri direcţiile nord – vest şi 
sud – est rămân dominante. Cea mai clară dominanţă a acestor direcţii se observă la Botoşani, 
Răuseni şi Avrămeni, orientarea văilor Sitnei, Jijiei, Volovăţului şi Başeului având un rol major în 
conturarea acestei situaţii. La Dorohoi direcţiile vest, nord şi sud câştigă în persistenţă, faţă de cazul 
celor trei staţii amintite, însă rozele frecvenţelor seamănă foarte mult între ele. La toate staţiile din 
sud direcţia sud – est pierde din importanţă, câştigând în valoare direcţiile est (mai ales la Iaşi), vest, 
nord şi sud (mai ales la Cotnari) şi sud – vest (Cotnari). Trebuie însă în final să admitem, că rozele 
vântului ce înglobează în ele frecvenţele unui element foarte variabil nu prezintă nimic spectaculos, 
ieşit din logica situaţiei conjuncturale pe care natura fiecărui loc de observaţii din Câmpia Moldovei 
o prezintă. 

La nivel mai detaliat, putem analiza evoluţia ponderii procentuale a fiecărei direcţii în cadrul 
rozei vântului la fiecare staţie, lună de lună, ca situaţie medie a perioadei 1964 - 1998 (fig.161a.,b., c.). 

Din desfăşurarea celor 94 roze lunare ale frecvenţei vântului pe direcţii putem desprinde câ-
teva aspecte care sunt mai semnificative. 
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� La o primă vedere vânturile din direcţia nord – vest au cea mai mare frecvenţă lunară, urmate la 
modul general de vânturile de pe direcţia sud – est, iar vânturile din nord – est şi sud – vest au 
frecvenţele lunare cele mai reduse. 

� Cea mai clară şi reprezentativă situaţie se conturează la staţiile Botoşani şi Răuseni, unde rozele lu-
nare au o desfăşurare bidirecţională, cu dominanţa categorică a vânturilor din nord – vest şi          
sud - est, celelalte direcţii deţinând ponderi atât de mici, încât rozele în dezvoltarea lor iau aspectul 
a două vârfuri ascuţite de săgeată asamblate cu bază în punctul de origine al cadranelor de direcţii. 
Văile Sitnei şi a Jijiei, cu orientări nord-vest – sud-est în zona punctelor de observaţii de la Botoşani 
şi Răuseni favorizează advecţiile şi canalizarea aerului pe aceste direcţii, impunându-le ca dominante. 

 

 
 

Fig. 161a. Rozele frecvenţelor medii lunare ale vântului la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 
1964 – 1998 

Dacă în lunile aprilie –mai fenomenul nu este prea vizibil, în lunile iunie, iulie şi august 
vânturile din direcţia sud - est ating cotele de frecvenţă cele mai reduse, din acest punct de vedere 
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excelând luna iulie, când frecvenţa vânturilor din sud - est este abia sesizabilă. Din lunile sep-
tembrie vânturile din sud - est revin din nou pe locul secund al frecvenţelor. Diminuarea drastică 
a frecvenţei vânturilor din sud – est în lunile de vară, este o realitate nu numai la Răuseni şi Bo-
toşani, ci şi la celelalte staţii, în iulie semnalându-se cele mai joase valori ale frecvenţei acestora 
din timpul unui an. 

� Cu o desfăşurare foarte asemănătoare pe principalele direcţii, se prezintă rozele frecvenţelor 
medii lunare ale vântului de la Avrămeni. Culoarele de vale ale Başeului şi Volovăţului orienta-
te nord-vest – sud-est favorizează advecţiile pe aceste direcţii. În afara diminuării ponderii vân-
turilor din sud - est în lunile verii, putem remarca o creştere a frecvenţei celor din sud începând 
cu luna septembrie şi până în luna mai. Din luna aprilie până în august inclusiv, vânturile din 
nord ajung la o frecvenţă lunară de ≈ 10%, după care aceasta se diminuează fiind pentru majori-
tatea lunilor la jumătate din cea amintită. Dacă vânturile din nord - est îşi fac simţită prezenţa 
mai ales în lunile martie – aprilie, cele din sud - vest au o frecvenţă aproape nulă, doar în luna 
noiembrie aceasta crescând puţin. 

 

 
Fig. 161b. Rozele frecvenţelor medii lunare ale vântului la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 

1964 – 1998 
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Fig. 161c. Rozele frecvenţelor medii lunare ale vântului la staţiile din Câmpia Moldovei în perioada 

1964 – 1998 
� La Dorohoi, vânturile de pe direcţiile nord - vest şi sud - est au frecvenţe lunare asemănătoare cu ce-

le de la Răuseni, Botoşani şi Avrămeni. Ca particularităţi putem aminti în primul rând faptul că în-
cepând din luna septembrie şi până în luna iunie vânturile din sud au frecvenţe ce se apropie sau de-
păşesc 10%, sau ating chiar 15% (noiembrie). Vânturile din direcţia vest au o frecvenţă importantă 
ca pondere, oscilând în mai toate lunile în jurul valorii de 10%. Din luna februarie până în august şi 
vânturile din nord au frecvenţe importante (≈ 10%), în celelalte luni valoarea acestora scăzând la 
jumătate. Nord - estul şi estul sunt direcţiile cu cele mai slabe frecvenţe ale vânturilor în profil anu-
al. 

� La Cotnari, vânturile din nord depăşesc  sau se apropie foarte mult, în orice lună a anului, de 
frecvenţa de 10%. Ponderea vânturilor din nord - est, est şi sud - est este cea mai mică de la toa-
te staţiile din Câmpia Moldovei. Din luna septembrie până în mai vânturile din sud depăşesc o 
frecvenţă de 10%, vara frecvenţa acestora scăzând sub această valoare. Din luna septembrie pâ-
nă în decembrie, frecvenţa vânturilor din sud - vest creşte, ajungând să depăşească 10%, după 
care scade uşor în lunile ianuarie –martie (dar se menţine în jur de 10%), din luna aprilie până în 
lunile septembrie, frecvenţa lor diminuându-se, în lunile iulie – august, aceasta atingând valorile 
cele mai reduse. Vânturile din direcţia vest au o frecvenţă a cărei pondere este mare în septem-
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brie, noiembrie – februarie, în intervalul martie – august frecvenţa lor coborând sub 10%. Nord - 
vestul rămâne axa cu cea mai constantă şi ridicată frecvenţă lunară. 

� La Podu Iloaiei, în afara direcţiei dominante nord - vest, remarcăm că vânturile din sud - est sunt 
mai frecvente în intervalele februarie –mai şi octombrie – noiembrie când ating ponderea de ≈ 10%. 
Din luna ianuarie până în august vânturile din nord ajung la o frecvenţă de 10 şi peste 10%. În in-
tervalele februarie –mai şi octombrie – noiembrie vânturile din nord - est se fac mai simţite, în restul 
lunilor anului prezenţa lor este sporadică. Din luna octombrie până în mai, vânturile din est au o 
prezenţă a căror pondere oscilează în jurul a 5%, cu uşoare creşteri peste această valoare în  lunile 
februarie – aprilie şi noiembrie. Vânturile din sud - vest au o prezenţă sesizabilă în lunile septembrie 
– noiembrie, iar cele din sud în lunile martie – iunie şi septembrie – noiembrie, când frecvenţa lor 
oscilează în jurul a 5%. De pe direcţia vest vânturile ating frecvenţe ceva mai mari în intervalul  iu-
nie – august (≈ 10%), în celelalte luni ale anului coborând sub această valoare, dar nu şi sub cea de 
5%. 

� La Iaşi, rozele au ca particularitate extinderea pe direcţia est, care este a doua ca pondere pe an-
samblu după direcţia nord - vest. Numai în intervalul iunie – august vânturile din est au frecven-
ţe ce coboară sub 10%, în intervalul noiembrie -–martie atingând frecvenţe de 20%. În afara lu-
nilor verii, când frecvenţa lor se reduce la ≈ 5%, vânturile din sud - est au frecvenţe ce se apro-
pie, dar nu depăşesc decât cu puţin, valoarea de 10% în celelalte luni ale anului. În lunile mai – 
septembrie şi vânturile de vest sunt mai prezente, având frecvenţe ce depăşesc valoare de 10%, 
această frecvenţă mai fiind depăşită şi în luna ianuarie, în celelalte luni înscriindu-se între 5 – 
10%. Vânturile din sud - vest au tot timpul anului frecvenţe ce depăşesc 5%, dar nu urcă peste 
valoarea de 10%. Vânturile din nord - est au o prezenţă sesizabilă în lunile martie –mai, având 
totuşi frecvenţa lunară cea mai redusă, iar vânturile din sud au o prezenţă la fel de sporadică, 
doar în lunile septembrie şi aprilie –mai, frecvenţa lor depăşind cu puţin valoarea de 5%.  

Pentru o concretizare mai exactă a celor afirmate, în tabelele ce urmează vor fi prezentate 
frecvenţele lunare şi anuale ale vânturilor pe fiecare direcţie pentru fiecare locaţie de observaţii (tab. 
140 ). 

 
Tab. 140. Frecvenţa (%) medie lunară şi anuală a vântului şi calmului la:  

 
Dorohoi (1964 – 1998) Avrămeni (1964 – 1998) Botoşani (1964 – 1998) direcţia 

luna N NE E SE S SV V NV C N NE E SE S SV V NV C N NE E SE S SV V NV C 
I 4,5 1,1 1,5 11,0 13,1 4,6 8,3 24,4 31,5 5,8 2,1 3,2 18,9 9,0 2,1 2,8 28,7 27,4 2,8 1,2 4,2 15,8 3,1 4,6 3,7 29,3 35,3 
F 6,7 1,3 2,5 14,3 11,5 5,2 8,8 22,5 27,2 7,7 4,6 3,7 20,7 8,5 2,2 1,6 26,7 24,3 4,9 2,6 4,8 20,2 3,3 4,0 3,1 29,2 27,9 
M 6,8 1,6 2,2 16,5 14,2 4,2 8,2 20,3 26,2 6,9 5,1 4,8 22,1 9,3 2,9 1,9 21,2 25,8 5,0 3,0 6,5 20,7 4,1 4,3 4,0 24,7 27,7 
A 8,5 2,0 2,8 14,4 11,9 4,5 8,3 22,9 24,7 8,4 4,6 3,4 19,9 8,6 3,0 1,7 25,7 24,7 5,4 3,0 5,4 19,4 3,7 3,4 3,9 29,0 26,2 
M 8,3 1,7 2,6 13,2 11,5 3,2 8,9 25,3 25,3 9,3 4,6 2,9 17,2 9,4 2,1 1,5 25,9 27,1 5,6 3,1 3,2 18,2 5,1 3,0 3,9 30,2 27,7 
I 7,9 1,5 1,9 6,7 8,5 4,2 10,4 30,7 28,2 9,6 4,6 1,6 10,7 7,4 2,0 1,9 32,9 29,3 5,6 2,7 2,0 11,0 4,4 3,1 4,6 36,8 29,8 
I 7,9 1,2 1,2 4,0 6,5 3,8 12,4 33,1 29,9 8,7 3,9 1,2 7,4 6,3 1,5 2,1 36,7 32,2 5,6 2,2 1,8 7,9 3,2 2,6 5,2 37,4 34,0 
A 6,0 1,5 1,3 5,7 7,9 3,9 10,8 27,1 35,8 9,2 3,6 1,7 11,4 6,1 1,6 1,6 30,2 34,6 5,0 1,9 2,1 11,0 3,1 2,2 3,6 31,4 39,7 
S 4,3 0,5 1,3 6,3 11,9 5,3 10,6 24,7 35,1 6,3 2,5 2,0 14,4 10,7 2,2 2,4 28,2 31,3 2,7 1,3 1,6 14,7 3,7 3,7 4,2 27,2 40,9 
O 4,7 0,8 1,4 10,2 13,4 5,3 8,0 19,0 37,2 5,2 2,2 1,7 21,0 11,3 2,4 1,9 24,1 30,2 3,6 1,6 3,4 18,5 3,1 3,4 3,3 23,5 38,8 
N 4,0 1,2 1,9 14,7 14,8 5,6 7,9 20,0 29,2 5,4 2,4 1,7 21,2 11,4 4,0 1,7 24,2 28,0 3,0 1,5 4,8 20,6 4,3 4,3 4,7 23,5 33,3 
D 4,0 0,6 1,0 11,3 13,5 5,6 8,9 24,2 30,9 5,2 2,9 2,9 18,8 10,5 2,4 2,2 26,8 28,3 1,5 1,6 3,8 17,1 3,5 4,9 3,3 28,1 36,2 
An 6,1 1,3 1,8 10,7 11,6 4,6 9,3 24,5 30,1 

 

7,3 3,6 2,6 17,0 9,0 2,4 1,9 27,6 28,6 

 

4,2 2,2 3,7 16,3 3,7 3,6 4,0 29,2 33,1 

 
Răuseni (1964 – 1998) Cotnari (1964 – 1998) Podu Iloaiei (1964 – 1993) direcţia 

luna N NE E SE S SV V NV C N NE E SE S SV V NV C N NE E SE S SV V NV C 
I 3,4 1,1 2,7 21,1 3,4 1,6 5,1 25,3 36,3 9,9 0,6 1,0 4,6 11,3 11,4 8,9 30,7 21,6 9,5 3,1 5,3 5,5 2,0 3,2 8,0 23,8 39,6 
F 5,8 2,3 3,6 21,4 3,9 1,6 4,2 24,2 33,0 12,5 2,3 0,6 6,9 14,1 7,4 9,2 28,3 18,7 12,2 4,8 6,9 10,2 3,5 2,9 6,8 22,1 30,6 
M 5,8 2,5 3,2 20,3 6,0 1,8 3,4 21,8 35,2 10,8 2,4 1,8 7,7 14,8 9,5 6,8 27,7 18,5 10,7 6,0 8,0 11,2 4,6 3,2 5,7 19,6 31,0 
A 5,2 2,8 2,6 19,6 8,3 2,7 5,5 26,4 26,9 12,7 1,7 1,6 8,2 15,2 7,6 6,3 30,1 16,6 10,9 5,7 5,9 11,3 5,0 3,1 6,9 22,6 28,6 
M 5,6 2,9 2,4 19,1 5,8 1,9 6,8 26,7 28,8 14,2 2,2 1,6 7,1 13,7 7,3 7,6 30,1 16,2 10,5 5,8 5,1 11,0 5,8 3,8 7,1 23,3 27,6 
I 5,5 2,5 2,3 13,9 4,4 2,4 6,1 30,5 32,4 12,0 1,6 0,9 5,8 9,8 5,5 6,6 37,4 20,4 9,8 4,2 3,0 7,1 6,3 4,7 9,3 26,3 29,3 
I 5,5 1,4 0,9 7,1 4,0 2,2 7,1 33,0 38,8 12,2 1,2 0,5 3,6 7,3 4,8 7,4 41,4 21,6 9,9 3,6 2,4 4,2 4,3 3,5 10,4 30,3 31,4 
A 4,9 1,4 1,0 8,8 3,8 2,6 6,1 27,3 44,1 11,0 1,3 0,6 3,4 9,3 4,6 5,3 37,2 27,3 8,2 2,9 3,2 5,7 4,5 3,7 8,1 28,3 35,4 
S 2,9 0,9 1,0 12,8 5,1 1,8 5,1 22,3 48,1 9,4 1,2 0,5 4,2 13,2 7,6 8,4 31,2 24,3 7,3 2,7 3,0 5,7 4,9 4,8 8,0 23,6 40,0 
O 3,0 1,2 1,4 18,0 4,7 2,0 3,8 19,7 46,2 10,2 1,0 0,6 6,2 17,4 8,4 7,1 26,2 22,9 7,1 4,2 4,8 9,8 6,3 3,9 5,9 18,5 39,5 
N 3,1 1,3 3,2 23,4 3,9 2,0 3,4 18,8 40,9 7,9 1,0 0,9 6,2 16,0 11,9 8,1 25,4 22,6 7,4 4,8 6,4 9,0 5,6 5,0 7,2 15,9 38,7 
D 3,2 1,0 3,0 19,6 4,3 1,6 4,5 23,2 39,6 8,5 0,8 0,7 5,3 13,6 12,2 9,1 27,6 22,2 8,5 3,4 4,9 6,8 4,1 4,8 8,6 20,7 38,2 
An 4,5 1,8 2,3 17,1 4,8 2,0 5,1 24,9 37,5 

 

10,9 1,4 1,0 5,8 13,0 8,2 7,6 31,1 21,0 

 

9,3 4,3 4,9 8,1 4,7 3,9 7,7 22,9 34,2 
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În fig. 162. sunt prezentate evoluţiile lunare ale 
frecvenţelor pe fiecare direcţie luată în parte, putându-se 
sesiza mai uşor unele aspecte specifice fiecărei staţii în 
parte. 
� Pe direcţia nord, lună de lună, cele mai mari frecven-

ţe lunare sunt înregistrate la Cotnari, iar cele mai mici 
la Botoşani şi Răuseni. 

� Pe direcţia nord - est, frecvenţele cele mai mari sunt 
consemnate la staţiile Avrămeni, Podu Iloaiei şi Iaşi, 
acestea crescând mai mult ca valoare în perioada luni-
lor martie –mai. La Dorohoi şi Cotnari, vânturile de 

pe această direcţie, au frecvenţele cele mai reduse dintre toate punctele de observaţii. 
� Vânturile din est au cele mai reduse frecvenţe în toate lunile anului la Cotnari, apoi la Dorohoi, 

iar cele mai ridicate la Iaşi şi Podu Iloaiei. 
� Pe direcţia sud - est se remarcă două grupuri de staţii: un grup în care această direcţie ocupă o 

pondere mai mare (Dorohoi, Avrămeni, Botoşani, Răuseni) şi celălalt, în care ponderea frecven-
ţelor este mai mică (Cotnari, Podu Iloaiei şi Iaşi). 

� Din direcţia sud lună de lună, vânturile înregistrează cele mai mari frecvenţe la Cotnari, urmând 
în ordinea descrescândă a ponderii staţiile Dorohoi şi Avrămeni. La Botoşani vânturile din di-
recţia sud sunt cele care au frecvenţa cea mai mică dintre toate staţiile. 

� Vânturile din sud - vest au frecvenţa lunară cea mai mare la Cotnari şi Iaşi şi doar în lunile  
mai – septembrie la Iaşi frecvenţa acestora o depăşeşte pe aceea de la Cotnari. La Răuseni şi 
Avrămeni vânturile de pe această direcţie au cele mai reduse frecvenţe din toată Câmpia Moldo-
vei. 

� Din vest, vânturile bat mai frecvent vara, cele mai reduse frecvenţe lunare înregistrându-se la 
Avrămeni. Cu excepţia staţiei Dorohoi, unde vânturile de vest au valori ridicate, frecvenţele pe 
această direcţie cresc gradat pe filiera enumeraţiei: Avrămeni, Botoşani, Răuseni, Cotnari, Podu 
Iloaiei, Iaşi, existând doar câteva mici abateri de la regulă. 
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Iaşi (1964 – 1998) direcţia 
luna N NE E SE S SV V NV C 
I 4,7 3,4 21,8 7,6 2,8 6,9 10,7 25,6 16,5 
F 8,0 4,0 20,7 10,9 3,3 6,9 8,8 23,9 13,5 
M 9,8 6,4 19,8 11,3 4,1 6,3 7,1 20,9 14,3 
A 9,1 5,8 16,0 10,4 7,1 6,6 8,9 21,1 15,0 
M 9,1 5,2 12,3 10,5 6,6 7,4 10,4 20,0 18,5 
I 8,1 3,7 8,3 6,7 6,3 7,7 12,7 25,1 21,4 
I 9,0 3,4 5,3 4,9 5,5 8,1 14,1 27,2 22,5 
A 9,4 3,0 8,9 6,1 4,8 7,4 12,7 23,4 24,3 
S 6,8 3,4 12,0 7,9 8,0 7,9 11,4 19,5 23,1 
O 6,8 3,8 18,7 9,6 5,4 6,7 8,2 19,0 21,8 
N 6,3 3,5 21,1 10,3 3,7 7,2 7,8 18,8 21,3 
D 5,2 3,4 22,0 8,6 3,0 6,8 9,2 22,8 19,0 
An 7,7 4,1 15,6 8,7 5,0 7,2 10,2 22,3 19,2 
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� Vânturile din nord - vest, spre deose-
bire de cele din nord - est sunt cele 
mai frecvente în profil anual. La Iaşi 
şi Podu Iloaiei ponderea lor este mai 
redusă ca la celelalte staţii, la Cotnari, 
Avrămeni şi Botoşani este mai ridica-
tă. 

� Vânturile din vest, nord - vest şi nord 
au un maxim al frecvenţei în semes-
trul cald al anului, iar cele din est, sud 
- est, sud, sud - vest în semestrul rece. 
În cazul direcţiei nord – est maximul 
anual al frecvenţei este centrat pe lu-
nile martie – aprilie, iar minimul pe 
lunile august – septembrie. 

Frecvenţa calmului. Pe ansamblul 
Câmpiei Moldovei, ca medie multianuală, calmul deţine 29,1% din timpul unui an. În circa 70% din 
timpul unui an mediu, bat vânturile, din diferite direcţii şi cu diferite viteze. 

Dacă facem o comparaţie între frecvenţa medie anuală a calmului din subunitatea studiată şi 
cea de pe culmile din regiunile muntoase înalte, unde aceasta are valoarea de aproximativ 5%, va-
loarea din Câmpia Moldovei ni s-ar părea mare. Dacă comparăm însă valoarea frecvenţei medii 
anuale a calmului di nord-estul ţării cu cea din depresiunile intracarpatice (Petroşani, Loviştea, Ci-
uc, Giurgeu, Maramureş etc.), unde frecvenţa timpului calm ajunge la 60 – 80%, putem afirma că 
valoarea calmului din Câmpia Moldovei este medie spre mică. 
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Fig. 162. Regimul anual al frecvenţei vântului (%) pe direcţiile 

N, NE, E, SE, S, SV V, NV şi a calmului (1964 – 1998) 
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Faţă de media multianuală a calmului de pe ansamblul Câmpiei, la fiecare staţie în parte 
există diferenţe. Cele mai mari frecvenţe medii anuale ale timpului calm sunt înregistrate la Răuseni 
(37,5%) şi Podu Iloaiei (34,2%), iar cele mai mici la Iaşi (19,2%) şi Cotnari (21,0%). 

Pe anotimpuri cea mai redusă frecvenţă a calmului se înregistrează primăvara (24,4%), iar 
cea mai mare iarna (31,4%), valori foarte apropiate având toamna (30,9%) şi vara (30,6%). 

Primăvara, în anotimpul cu cea mai activă dinamică a atmosferei, frecvenţa medie a calmu-
lui este cuprinsă între valoarea maximă de la Răuseni (30,3%) şi cea minimă de la Iaşi (15,9%). Şi 
la Podu Iloaiei frecvenţa medie a calmului primăvara atinge valori mari ajungând la 29,1%, valori 
reduse înregistrându-se după Iaşi şi la Cotnari (17,1%). 

Iarna, calmul atmosferic înregistrează valorile cele mai mari la Răuseni (36,3%) şi Podu 
Iloaiei (36,1%), cele mai mici valori ale timpului calm fiind semnalate la Iaşi (16,4%) şi Cotnari 
(20,8%). 

Şi vara calmul atinge cotele cele mai ridicate la Răuseni (38,4%), iar cele mai reduse la Iaşi 
(22,7%). Valori mari ale calmului se mai înregistrează la Botoşani (34,5%), iar valori destul de 
mici, apropiate de cele de la Iaşi, la Cotnari (23,1%). 

Toamna, distribuţia teritorială a calmului păstrează aceeaşi regulă, cu cele mai mari frecven-
ţe la Răuseni (45,1%) şi Podu Iloaiei (39,4%), iar cele mai mici la Iaşi (22,1%) şi Cotnari (23,2%). 

La Cotnari, altitudinea punctului de observaţii, expus advecţiilor din aproape toate direcţiile 
(mai puţin celor din nord - est, est şi sud - est de unde masele de aer ajung mai greu spre înălţimile 
Cotnarilor), conduce la condiţii bune de aeraţie, calmul atmosferic instalându-se destul de rar. La 
Iaşi puternica ventilaţie pe culoarul de vale al Bahluiului, circulaţia activă între aria urbană şi înăl-
ţimile înconjurătoare, ce dă naştere brizei urbane, conduce la cele mai mici frecvenţe anuale şi 
anotimpuale ale calmului din Câmpia Moldovei. La Răuseni şi Podu Iloaiei, la adăpostul din lungul 
şesurilor culoarelor fluviale ale Jijiei, Bahluiului şi afluentului său Bahlueţ (şesuri mărginite de 
culmi cuestiforme ce atenuează deplasarea maselor de aer pe orizontală sub cotele la care ele se 
află), calmul înregistrează frecvenţele anuale şi anotimpuale cele mai mari din Câmpia Moldovei. 

În tab. 140. şi fig. 162. sunt prezentate valorile şi evoluţia anuală a frecvenţei calmului. 
Cele mai mici valori lunare ale calmului pentru toate staţiile se înregistrează în lunile primă-

verii, aprilie fiind luna cu cotele de frecvenţe cele mai reduse ale acestuia. Din mai frecvenţa calmu-
lui creşte treptat atingând maximul în septembrie, după care scade lună de lună până în aprilie. Cea 
mai mare medie lunară a calmului se înregistrează în luna din octombrie de la Răuseni (48,1%), iar 
cea mai redusă în luna februarie la Iaşi (13,5%). 

La Răuseni, lună de lună, cotele frecvenţelor lunare ale calmului sunt cele mai mari, fiind 
urmate de cele de la Podu Iloaiei. Numai în luna ianuarie, frecvenţa calmului de la Podu Iloaiei a 
depăşit-o pe cea de la Răuseni. În lunile iunie – septembrie, frecvenţa calmului de la Botoşani o de-
păşeşte pe cea de la Podu Iloaiei. La Iaşi în orice lună a anului (cu o singură excepţie în luna mai, 
când la Cotnari timpul calm este mai redus ca pondere) calmul are frecvenţele cele mai reduse, cu 
valori puţin mai mari ale acestui parametru dinamic remarcându-se staţia Cotnari. 

 
III. G2. Variabilitatea direcţiilor vântului şi a calmului 

 
Faţă de mediile multianuale ale frecvenţelor vânturilor pe direcţii, în care ierarhia este urmă-

toarea: vânturile din nord - vest (26,1%), din sud - est (12,0%), sud (7,7%), nord (7,1%), vest 
(6,5%), est şi sud - vest cu câte 4,4% fiecare şi nord - est cu 2,7%, lună de lună şi an de an la staţiile 
din subunitatea analizată vânturile din diferite direcţii au atins cote de frecvenţă foarte ridicate sau 
foarte coborâte, în funcţie de condiţiile particulare pe care mişcările maselor de aer le-au înregistrat 
în diferite locuri şi pe anumite perioade. Din datele din observaţii inserate în tab. 141. am extras câ-
teva aspecte mai semnificative. 
� În cazul celor mai mici medii lunare ale frecvenţei vântului din perioada 1964 – 1998, numai pe 

direcţia nord - vest în nici o lună din an şi la nici o staţie, aceasta nu a atins cota minimă de 
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0,0%, ci s-a situat întotdeauna deasupra acesteia,minimele frecvenţelor indicând încă o dată că 
pe această direcţie vânturile bat cu cea mai mere constanţă. 

� O situaţie asemănătoare cu cea a direcţiei nord - vest, se semnalează pe direcţia est la Iaşi, unde 
nici într-o lună din an, cele mai mici medii lunare ale frecvenţelor vântului nu au fost egale cu 
0,0%, ci au urcat deasupra acestei valori. 

� Pe toate celelalte direcţii, în afara celor două situaţii amintite, cele mai mici medii lunare ale 
frecvenţei vântului au fost egale cu 0,0%, sau au depăşit cu puţin această valoare în multe ca-
zuri. 

� Direcţia cu cele mai multe dintre cele mai mici medii lunare ale frecvenţei egale cu 0,0% din 
Câmpia Moldovei a fost (şi este) nord - est. 

� Ca situaţii concrete pe staţii, în cazul minimelor mediilor lunare ale frecvenţei putem exemplifi-
ca: 

- la Avrămeni, vânturile din nord - est, est, sud - vest şi vest, în toate lunile anului au avut 
drept cele mai mici medii lunare ale frecvenţei valoare de 0,0%; 

- la Dorohoi, această situaţie a fost semnalată în cazul direcţiilor nord - est şi est, o situaţie 
foarte apropiată prezentând şi direcţia sud - vest; 
- la Botoşani, direcţiilor de la Avrămeni li s-au adăugat direcţia sud, unde cele mai mici me-
dii lunare ale frecvenţei au coborât lună de lună la 0,0%, o situaţie asemănătoare prezentând 
şi direcţia vest; 
- la Răuseni, pe direcţiile nord - est şi est, valorile cele mai mici ale mediilor frecvenţelor au 
coborât în fiecare lună a anului la 0,0%, situaţii foarte apropiate valoric prezentând minimele 
mediilor lunare de pe direcţiile sud - vest şi vest; 
- la Cotnari, pe direcţiile nord - est şi est,minimele mediilor lunare ale frecvenţei vântului, au 
coborât pentru fiecare lună la valoarea de 0,0%, pe direcţia sud - est cele mai mici medii lu-
nare având valori foarte asemănătoare; 
- la Podu Iloaiei, pe direcţia nord – est, cele mai mici medii lunare ale frecvenţei au depăşit 
doar într-o lună valoarea de 0,0%, iar pe direcţia sud – vest, în nici o lună; 
- o situaţie asemănătoare staţiei de la Podu Iloaiei, pe direcţia nord-est, s-a semnalat şi la Iaşi. 

� Cele mai mari medii lunare ale frecvenţei vântului de pe direcţia nord, s-au încadrat între 23,3% 
la Avrămeni în mai 1964 şi aprilie 1997 şi 31,4% la Cotnari din iulie 1976. 

� Pe direcţia nord – est, cele mai ridicate valori ale mediilor lunare ale frecvenţei vântului, au fost cu-
prinse între 11,3% în martie 1964 la Cotnari şi 24,3% în octombrie 1987 la Podu Iloaiei. 

� Din est, vânturile au bătut cu frecvenţe ale căror medii maxime lunare s-au încadrat între 10,4% 
la Cotnari în ianuarie 1977 şi 46,9% la Iaşi, în ianuarie 1988. 

 

Tab. 141. Cele mai mari (M) şi mici (m)medii lunare ale frecvenţei vânturilor şi a calmului la: 
Dorohoi (1964 – 1998)  Avrămeni (1964 – 1998) 

 
N NE E SE S SV V NV C N NE E SE S SV V NV C 

M 19,4/67 7,3/67 9,7/65 33,9/72 37,2/72 12,9/90 33,9/68 47,6/66 46,0/85 16,1/96 12,1/87 8,9/65 43,6/65 20,1/95 9,7/68 12,1/93 60,6/66 47,6/76 
I 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/72 4,2/72 17,7/72 0,8/* 0,0/* 0,0/* 0,0/92 0,0/72 0,0/* 0,0/* 4,0/72 2,4/* 

M 20,5/67 8,9/66 21,7/68 53,6/69 45,6/74 21,6/77 25,9/89 49,1/85 51,7/68 15,5/84 16,1/69 16,1/69 55,9/72 27,5/95 7,1/65,70 6,3/91 51,7/85 57,8/76 
F 

m 0,9/64,90 0,0/* 0,0/* 0,0/89 0,0/* 0,0/* 0,0/* 4,3/72 3,0/69 0,0/76 0,0/* 0,0/* 0,9/92 0,0/84 0,0/* 0,0/* 0,9/72 0,9/68 

M 16,1/67 8,9/69 9,8/64 52,5/85 30,7/72,77 12,1/70 20,1/64 32,7/97 45,2/84 16,9/97 20,2/69 23,3/64 37,2/74 20,8/65 9,7/68,90 6,5/90 46,0/66 52,4/92 
M 

m 0,8/68 0,0/* 0,0/* 3,2/68,89 0,8/67 0,8/* 0,0/* 2,4/85 12,9/76 0,8/* 0,0/* 0,0/* 1,6/97 0,8/77 0,0/* 0,0/* 2,4/85 3,2/* 

M 20,0/75 6,8/98 10,8/65 26,7/93 40,9/71 14,2/70 21,7/64 42,5/97 52,5/68 23,3/97 15,0/69 16,6/65 37,6/71 18,3/86 10,8/67 12,5/69 38,2/69 44,2/76 
A 

m 0,0/65 0,0/* 0,0/* 0,8/75 0,0/68 0,0/* 2,5/71 8,3/65 5,0/71 0,8/86 0,0/75 0,0/* 6,6/97 3,3/* 0,0/* 0,0/* 14,1/65 2,5/67 

M 20,2/73 7,3/93 10,5/68,93 33,8/69 29,1/81 10,5/97 28,2/64 45,2/91 38,6/65 23,3/64 21,0/71 17,7/93 39,6/84 23,4/67 8,1/68 7,3/91 46,0/73 58,9/76 
M 

m 0,0/68 0,0/* 0,0/* 0,0/73 0,8/66 0,0/* 0,0/67 12,1/81,84 7,3/68 1,6/76 0,0/* 0,0/* 2,6/83 3,2/74 0,0/* 0,0/* 12,1/79 5,4/70 

M 15,8/67 6,7/69 8,3/92 20,0/91 21,7/74 10,0/76,84 19,2/77 54,2/88 49,2/68 17,5/83,93 14,2/69 5,8/65 25,0/73 15,0/81 10,0/64 6,7/88 49,2/84,85 48,3/75 
I 

m 1,6/64 0,0/* 0,0/* 0,0/83 0,8/66 0,0/* 3,3/67 17,5/65 9,2/91 3,3/71 0,0/74 0,0/* 0,8/90,94 1,7/76 0,0/* 0,0/* 12,5/79 3,3/67 

M 26,6/71 5,6/91 6,4/66 9,7/65 20,2/81 9,7/64,80 28,2/64 47,6/69 58,1/67 19,4/95 13,7/69 5,7/67 15,3/81 20,2/65 5,6/68 8,9/68 58,8/64 53,2/75 
I 

m 0,8/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/83 0,0/* 1,6/68 18,5/87 15,3/81 0,8/75 0,0/* 0,0/* 0,0/83 0,0/* 0,0/* 0,0/* 21,0/94 12,9/78 

M 11,3/69,75 4,0/97 6,5/64 14,5/85 18,5/78 15,3/78 24,2/88 38,8/76 54,0/67 22,6/97 12,1/69 7,3/96 28,2/68 12,1/87,89 5,6/68,78 5,6/64 60,5/67 58,9/84 
A 

m 1,6/85 0,0/* 0,0/* 0,8/88 0,0/* 0,0/* 0,0/68 12,9/64 17,7/80 2,4/68 0,0/* 0,0/* 2,4/81 0,8/76 0,0/* 0,0/* 16,2/78 12,0/64 

M 16,7/71 2,5/* 5,8/* 17,5/94,95 27,5/84 18,3/74 22,6/88 40,9/89 70,8/67 15,0/64 10,0/67 7,5/96 28,4/84 25,1/65 5,8/66,68 10,8/66 50,1/70 55,0/75 
S 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/* 0,0/* 0,0/68 4,2/67 13,3/78 0,0/73 0,0/* 0,0/* 3,3/90 3,3/* 0,0/* 0,0/* 16,7/67 5,8/67 

M 12,9/71,72 4,8/66,67 8,9/64 39,7/93 38,0/74 18,6/69 23,5/71 36,4/91 67,1/67 10,5/96 10,4/64 5,6/91,93 49,3/76 24,2/66 8,9/68 8,9/69 53,2/65 47,6/87 
O 

m 0,0/89 0,0/* 0,0/* 0,8/68 0,8/65,68 0,0/* 1,6/66,67 0,8/76 9,7/80 0,0/74 0,0/* 0,0/* 4,8/97 2,4/75 0,0/* 0,0/* 2,4/76 6,5/67 

M 18,4/66 15,8/68 10,8/68 50,8/93 35,8/76 15,8/69 18,3/83 39,2/89 55,0/75 14,2/65 6,7/* 26,7/93 50,8/66 20,8/69,70 20,8/69 7,5/69 35,8/64 52,5/75 
N 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/68 0,0/* 0,0/67 5,0/75 12,5/69 0,0/76 0,0/* 0,0/* 3,3/95 2,5/76 0,0/* 0,0/* 8,3/93 2,5/69 

M 14,5/68 5,6/69 8,1/66 29,1/84 42,8/76 13,7/74 21,8/87,88 54,8/91 54,1/65 16,2/96 19,4/69 13,7/69 48,5/76 26,5/93 12,9/67 6,5/88 53,3/70 54,8/74 
D 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/68 0,0/* 0,2/90 10,5/76 11,3/71 

 

0,0/75 0,0/* 0,0/* 5,6/89 0,0/69 0,0/* 0,0/* 12,9/76 1,6/69 
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Botoşani (1964 – 1998)  Răuseni (1964 – 1998) 
 

N NE E SE S SV V NV C N NE E SE S SV V NV C 
M 10.0/73 5.0/68 18.5/88 52.0/72 10.0/73 121/94 11.3/93 50.8/80 50.0/85 24,2/66 4,0/84 13,1/88 45,2/88 15,0/65 10,5/83 19,0/64 46,8/81 54,0/71 

I 
m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/92 0,0/* 0,0/* 0,0/* 10,0/72 18,0/76 0,0/* 0,0/* 0,0/* 4,0/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 8,0/72 21,8/84 

M 15.0/75 11.6/78 13.4/91 53.0/72 12.0/73 13.4/95 15.0/73 52.6/87 43.8/76 24,0/65 6,3/86 15,0/69 48,4/84 16,1/66 7,1/77 19,0/64 46,3/81 49,0/70 
F 

m 0,0/90 0,0/* 0,0/* 1,7/86 0,0/* 0,0/* 0,0/* 8,0/72 12,0/84 0,0/* 0,0/* 0,0/* 4,6/74 0,0/* 0,0/* 0,0/* 8,0/69 6,0/84 

M 24.0/73 9.0/64,74 23.0/75 54.0/85 11,2/85 12,0/82 12,1/94,97 48.4/98 43,5/93 16,9/97 10,5/82 8,9/80 67,8/85 19,0/65 5,0/70,72 9,7/76,77 41,2/98 56,0/70 
M 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 3,0/73 0,0/* 0,0/65 0,0/* 2,4/85 16,0/73,76 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/97 0,0/* 2,0/* 0,0/* 5,6/91 16,1/83 

M 18.0/73 10.0/65 19,0/65 34,0/71 15,0/68 10,0/98 12,5/97 51,0/75 39,2/90 16,7/97 12,5/84 7,5/87,93 38,4/86 20,0/68 6,0/70 14,2/75,76 41,8/82 48,0/69 
A 

m 0,8/95 0,0/* 0,0/76 8,0/73 0,0/* 0,0/* 0,0/69 9,0/65 15,0/78 0,0/* 0,0/* 0,0/* 8,0/68,69 0,8/84 0,0/* 0,0/* 15,0/86 15,8/82 

M 19,0/73 13,7/89 8,9/91,93 39,5/84 14,0/67 14,0/73 8,9/97 48,9/91 48,4/90 19,0/65 8,1/93 8,9/83 47,7/84 16,0/67 9,0/68 20,2/77 45,2/91 42,7/66 
M 

m 1,6/* 0,0/* 0,0/* 3,0/64,73 0,0/* 0,0/* 0,8/* 16,1/84 13,0/73 0,0/* 0,0/* 0,0/* 5,6/66 1,6/* 0,0/* 0,0/* 14,0/68 14,5/87 

M 18.0/73 12,0/69 10,8/91 20,8/98 12,0/65,73 7,5/84 11,7/93,98 57,5/86 50,0/90 16,0/65 11,7/83 6,0/73 27,0/74 15,0/68 11,7/77,78 19,2/76 49,2/86 51,0/67 
I 

m 0,0/98 0,0/* 0,0/* 2,5/90,92 0,8/* 0,0/* 0,0/* 18,3/98 18,3/86 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,5/83 0,0/* 0,0/* 0,0/* 15,0/78 3,5/98 

M 15,0/73 6,5/91 6,0/72 19,3/81 10,4/87 7,2/88 18,9/97 51,0/69 51,6/88 21,8/95 5,6/94 5,6/82 17,7/87 15,0/65 12,9/78 21,0/77 54,0/64 58,0/68 
I 

m 0,8/* 0,0/* 0,0/* 0,0/71 0,0/* 0,0/* 0,0/74 24,3/89 22,5/86 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/83 0,0/* 0,0/* 0,8/89 17,8/80 25,0/83 

M 10.5/90 8.0/69,74 10,0/70 23,4/96 10,0/73 7,3/94 12,9/78 53,0/76 56,4/84 13,7/66 5,6/85 4,0/96 18,5/85 14,0/65 14,6/78 24,3/75 43,0/64 68,0/69 
A 

m 0,8/96 0,0/* 0,0/* 4,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/74 17,8/94 23,3/78 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/69 0,0/96 0,0/* 0,0/* 11,0/69 23,4/83 

M 7,0/64 6,0/67 5,8/88 31,7/98 18,0/73 10,0/86 14,0/70 44,2/89 61,0/69 9,2/87 4,2/82 7,5/96 29,2/84 17,0/65 7,5/77 18,3/77 46,1/89 71,7/66 
S 

m 0,0/83 0,0/83 0,0/* 3,3/85 0,0/* 0,0/* 0,0/* 10,8/84 18,0/73 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/78 0,0/* 0,0/* 0,0/* 9,0/69 30,8/92 

M 14,0/65 8,1/88 15,3/92 39,0/76 12,0/76 10,0/74 15,0/71 39,5/85 51,6/88 11,3/88 9,7/87 8,1/86 36,4/93 18,5/80 7,2/78 11,3/78 34,0/91 64,5/77 
O 

m 0,0/96 0,0/* 0,0/* 2,0/73 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,0/66 20,1/80 0,0/* 0,0/* 0,0/* 3,0/71 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/76 29,8/96 

M 11.7/91 5.8/98 34.2/97 47.0/76 18.0/69 18.0/69 18.0/73 39,2/92 55,8/90 12,0/65 8,3/98 16,7/93 48,6/76 12,5/77 9,2/77 16,1/80 34,3/92 60,0/78 
N 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/97 0,0/* 0,0/* 0,2/92 9,0/66 13,0/73 0,0/* 0,0/* 0,0/* 10,0/78 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,2/76 24,2/89 

M 11,0/66 7,3/89 18,5/92 30,6/93 11,0/73 29,0/73 12,0/73 45,9/91 54,0/83 10,5/89 4,8/97 24,2/97 31,5/81,93 13,7/78 5,6/79 16,0/71 50,9/91 57,3/66 
D 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,0/73 0,0/* 0,0/* 0,0/* 14,5/95 17,0/69 

 

0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/97 0,0/* 0,0/* 0,0/* 10,5/76 21,8/82 

 
Cotnari (1964 – 1998)  Podu Iloaiei (1964 – 1993) 

 
N NE E SE S SV V NV C N NE E SE S SV V NV C 

M 29,0/96 4,0/69 10,4/77 23,5/72 29,8/77 29/0/75 23,4/93 59,7/89 38,7/74 22,6/87 12,9/88 26,7/88 24,2/72 7,3/86 10,5/76 16,1/83,90 38,8/76 64,5/82 
I 

m 1,6/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/89 0,0/96 0,0/* 5,6/72 6,5/93 0,0/75 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 4,0/77 15,3/93 

m 26,8/75 3,6/69 6,9/75 26,7/69 31,3/74 29,6/66 22,3/97 52,6/89 46,6/76 21,1/69 15,2/86 18,1/68 37,2/84 13,4/90 9,0/64 18,0/64 40,2/75 52,7/74 
F 

M 3,4/68 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,8/75 0,9/* 0,0/* 6,0/72 3,6/89,90 0,0/73 0,0/72 0,9/* 0,9/85 0,0/* 0,0/* 0,0/* 8,5/69 11,2/84 

M 27,4/87 11,3/64 8,9/74 25,8/78 39,5/85 20,2/66 27,4/90 54,0/97 39,5/74 25,0/88 18,0/64 16,1/80 34,0/85 16,1/85 9,7/71 17,0/65 36,0/65 56,4/74 
M 

m 1,6/79 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/98 1,6/* 0,0/64 1,6/85 7,2/66 0,8/76,78 0,8/* 0,8/78 2,4/73 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/85 14,5/88 

M 27,6/84 8,3/65 5,8/84 25,0/67 40,0/86 16,7/70 19,2/98 49,1/97 27,5/98 27,5/69 16,7/84 15,0/65 23,0/65 14,2/86 11,7/75 15,7/70 43,3/75 50,8/73 
A 

m 2,5/* 0,0/* 0,0/* 0,0/97 5,0/80 0,8/84 0,8/71 11,7/86 4,2/97 1,7/75 0,8/71 0,8/75 2,5/81 0,0/79 0,0/84 0,8/88 11,7/86 9,2/89 

M 30,9/75 6,4/70,79 8,1/93 24,2/67 27,4/84 20,2/97 12,9/96 50,1/64 33,9/82,83 25,8/88 16,9/88 14,5/93 24,3/84 18,6/69 10,0/65 26,0/64 43,6/73 51,6/71,72 
M 

m 4,8/80 0,0/* 0,0/* 0,8/94 4,0/* 0,8/* 0,0/78 7,3/84 7,3/87 1,6/74 0,0/73 0,0/* 2,0/64 0,0/* 0,0/* 0,8/88 7,3/84 7,3/91 

M 25,8/75 5,8/64 3,3/71,75 18,3/64 20,8/91 15,0/78 21,7/90 58,4/89 39,2/81,98 28,3/89 11,7/67 11,7/92 19,2/74 20,0/64 17,8/64 18,0/65 45,0/93 59,2/71 
I 

m 0,8/81 0,0/* 0,0/* 0,0/97 0,8/90 0,8/73 0,8/80 13,7/95 5,8/93 0,0/71 0,0/64 0,0/74 1,7/84 0,0/83 0,0/63 2,5/79 12,5/66 10,0/93 

M 31,4/76 5,6/72 3,2/69 12,9/80 27,4/84 14,5/65 18,5/93 61,4/95 33,9/83 30,8/88 18,1/89 9,7/67 11,0/64 10,5/93 8,9/74,75 26,0/65 42,1/90 63,7/73 
I 

m 2,4/80,82 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/92 7,3/84 10,5/68,69 0,8/74 0,8/* 0,0/* 0,0/71 0,0/72 0,0/* 0,8/88 13,9/80 13,7/93 

M 30,7/76 7,2/70 4,8/70 17,7/68 17,7/86 11,3/66 14,5/89 48,3/67 42,7/71 21,0/88 7,3/70 13,0/65 19,0/65 11,0/64 11,0/64 15,3/70 45,2/93 66,1/78 
A 

m 0,8/65 0,0/* 0,0/* 0,0/* 4,0/76 0,0/97 0,0/74 20,3/71 14,5/67 1,6/78 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/* 0,0/* 0,8/88 14,0/65 12,0/64 

M 22,5/76 6,7/97 3,3/96 18,4/65 31,6/94 17,5/78 20,8/90,94 49,4/89 41,7/69,80 22,0/64 8,3/68 9,2/67 16,7/76 10,0/67 11,7/84 19,2/70 28,3/70 65,0/70,72 
S 

m 0,8/80 0,0/* 0,0/* 0,0/* 4,2/83 1,7/76 0,0/65 5,0/84 10,0/95 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/71 0,8/76 0,0/* 0,8/88 8,3/69 18,3/70,93 

M 28,3/87 8,9/76 5,6/76 21,1/66 32,2/66 17,8/74 17,7/97 46,7/65 33,0/68 16,9/87 24,3/87 16,0/64 21,9/74 12,9/92 14,6/74 17,8/69 29,9/72,89 62,9/73 
O 

m 0,8/81 0,0/* 0,0/* 0,0/91 4,0/88 0,8/76 0,8/66 4,0/75 7,3/92 2,0/81 0,0/* 0,0/* 0,8/* 0,0/71 0,0/* 0,0/* 1,6/76 12,9/92 

M 17,5/87 5,0/60 7,5/85 33,4/67 34,1/86 39,9/69 21,7/77 44,1/89 46,7/84 23,5/89 11,7/87 22,6/93 20,9/86 17,5/91 15,8/74 12,5/79 35,1/92 64,2/80 
N 

m 1,7/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,5/88 0,8/68 0,0/* 8,3/76 0,7/70 0,0/74 0,0/* 0,0/* 0,8/71 1,7/* 0,0/* 0,8/* 4,2/* 15,8/* 

M 27,5/69 5,6/69 6,5/74 26,7/79 31,6/76 28,3/73 25,0/88 48,8/91 33,1/64,95 29,1/69 11,3/87 14,5/69 20,5/79 11,3/82 10,8/71 26,7/67 30,7/72 65,3/76 
D 

m 0,8/65 0,0/* 0,0/* 0,0/* 3,2/88 0,8/68 0,8/64 2,2/74 8,1/89 

 

0,0/76 0,0/* 0,0/* 0,0/76 0,0/* 0,0/* 1,6/* 11,3/85 12,1/69 

 
� Din sud – est, vânturile care au bătut au 

atins medii lunare maxime ale frecvenţei 
încadrate între 33,4% în noiembrie 1967 
la Cotnari şi 67,8% în martie 1985 la 
Răuseni. 

� Situaţia sinoptică din luna martie 1985 a 
fost caracterizată în Europa Centrală şi în 
ţara noastră de dese advecţii ale unor per-
turbaţii mediteraneene care au făcut ca 
dinamica maselor de aer din sector sud-
estic să fie dominantă şi foarte activă (ex: 
fig. 162a.). 

� Vânturile din sud, au avut cotele medii 
lunare cele mai înalte ale frecvenţei lor 
încadrate între 17,5% la Iaşi în aprilie 
1989 şi 40,0% la Cotnari în aprilie 1986. 

� În cazul vânturilor din sud – vest,mediile lunare cele mai mari ale frecvenţelor au urcat la 14,6% 
la Răuseni (august 1978) şi, la 39,9% la Cotnari (noiembrie 1969). 

� Vânturile din vest, au avut mediile lunare cele mai mari ale frecvenţei cuprinse între 12,5% la 
Avrămeni (aprilie 1969) şi 33,9% la Dorohoi (ianuarie 1968). 

 

Iaşi (1964 – 1998) 
 

N NE E SE S SV V NV C 
M 10,5/81 15,0/67 46,9/88 22,0/72 6,5/93 22,0/76 20,3/83 48,0/66 29,8/82 

I 
m 0,0/70 0,0/* 5,0/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/65 13,0/72 25,0/68 

M 21,0/69 14,0/69 38,0/72 19,6/90 10,7/89,90 18,8/89 17,9/85 44,5/85 30,4/82 
F 

m 0,9/77 0,0/87 5,4/83 1,0/75 0,0/* 0,0/80 2,6/80 2,4/86 3,0/68 

m 22,0/69 12,1/93 38,8/85 38,7/85 12,1/83 20,2/90 16,9/90 37,0/66 31,4/79 
M 

m 0,8/79 1,6/* 5,6/84 3,0/* 0,0/* 0,0/69 0,0/85 4,8/85 3,0/68 

M 25,0/69 15,0/65 27,0/65 17,0/67 17,5/89 16,7/98 15,8/85 39,0/75 37,5/80 
A 

m 2,0/75 0,0/83 6,7/97 2,0/69 0,0/79 0,0/79 3,3/* 9,2/98 1,0/69 

M 18,5/79 23,0/68 20,1/93 24,3/84 14,5/94 16,0/76 15,0/68 40,0/73 41,9/81 
M 

m 3,2/84 0,0/77 2,4/79 3,0/64 2,0/* 3,0/67 1,6/81 3,2/84 47,3/92 

M 20,0/66 13,0/68 14,2/92,95 15,0/91 15,0/81 14,2/90 20,0/94 35,8/84 38,0/64 
I 

m 2,0/74 0,0/* 3,0/66,77 0,0/83 1,0/66 0,0/81 4,2/85 11,0/64 5,0/91 

M 21,8/94 13,7/94 13,7/93 12,9/92 14,0/65,66 17,0/76 23,0/72 43,0/64 50,0/80 
I 

m 0,0/79 0,0/* 0,8/79 0,0/* 0,0/94 1,0/67 5,0/65 15,6/80 11,3/93 

M 23,3/97 9,7/92 19,0/68 19,5/88 9,7/82,92 13,7/78 28,0/73 37,0/77 39,5/78 
A 

m 2,4/90 0,0/* 2,4/81 0,8/81 0,0/97 1,6/83 4,8/* 14,5/* 10,0/68 

M 17,0/64 10,0/68 27,5/88 20,7/94 13,3/90 18,3/78 24,1/92 32,0/66 49,2/79 
S 

m 2,5/* 0,0/79 0,8/78 0,8/78 0,8/* 3,0/* 0,8/88 13,0/69 7,0/68 

M 21,0/87 23,4/88 39,6/93 23,6/80 12,9/81 19,0/73 16,5/86 36,0/65 41,1/79 
O 

m 1,0/74 0,0/71 8,9/85 1,0/65 0,0/71 1,0/* 0,0/88 4,0/* 7,3/91 

M 25,8/88 18,3/88 34,1/84 21,7/91 11,0/68 25,0/69 17,5/78 35,0/78 35,7/83 
N 

m 0,0/96 0,0/* 1,8/92 0,0/88 0,0/81 0,0/68 1,0/68 2,5/93 5,0/91 

M 12,9/88 11,3/89 39,5/93 19,0/76 11,0/64 18,0/75 18,0/72 43,6/91 37,0/64 
D 

m 0,8/* 0,0/* 1,6/88 0,0/88 0,0/* 0,0/65 1,0/64 9,0/76 6,0/72 
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� Vânturile din nord-vest, au 
avut mediile lunare cele 
mai mari ale frecvenţei 
cuprinse între 45,2% la 
Podu Iloaiei (august 1993) 
şi 61,4% la Cotnari (iulie 
1995). 

� Şi frecvenţele calmului, 
au înregistrat variaţii foar-
te mari în cursul unui an. 
Dacă cele mai mici medii 
lunare s-au încadrat între 
0,7% la Cotnari în noiem-
brie 1970 şi 12,0%  
la Botoşani în februarie 

1984, cele mai mari medii lu-
nare ale frecvenţelor calmului 
au fost cuprinse între 46,7% la 
Cotnari în noiembrie 1984 şi 
71,7% la Răuseni în septem-
brie 1966. 

În noiembrie 1970 frec-
venţa calmului a atins valori 
foarte reduse din cauza dese-
lor advecţii ale unor familii de 
cicloni formaţi în zona depre-
sionară islandică şi care s-au 
succedat pe o direcţie generală 
nord-vest – sud-est atingând 
sau afectând din plin teritoriul 
României şi deci şi al Câmpiei 
Moldovei (fig. 162b. şi fig. 162c.). 

 

III. G3. Viteza vântului 
 
Cea de-a doua caracte-

ristică importantă a vântului, 
depinde de diferenţele de pre-
siune ce se nasc între formaţi-
unile barice majore de deasu-
pra şi din preajma marelui us-
cat euroasiatic, un rol mai mic 
jucându-l microcentrii barici 
locali, dar valorile gradienţilor 
barici orizontali, în cazul aces-
tora, sunt de cele mai multe ori 
mai mici decât cei ce se nasc 
între centrii majori de acţiune 
ai atmosferei. Şi relieful joacă 

un rol esenţial în conturarea valorilor vitezei vântului prin caracteristicile sale bine cunoscute, favo-

 
Fig. 162a. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 18 martie 

1985 ora 0000 G.M.T. – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 

 
Fig. 162b. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 4 noiem-

brie 1970 ora02 – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 

 
Fig. 162c. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 

11 noiembrie  1970 ora 02 – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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Viteza medie anuală a 

vântului pe direcţii (m/s) 
Fig. 163. 
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rizând sau nu, advecţiile maselor de aer. Canalizarea maselor de aer pe culoarele de vale contribuie 
la convergenţa liniilor curenţilor, rezultanta fiind creşterea vitezei acestora. În zonele adăpostite cu-
renţii de aer pătrund mai greu, iar viteza lor este mai mică, calmul fiind mai prezent, iar în cazul în 
care pătrund, divergenţa liniilor de forţă ale acestora şi curenţii turbionari contrari contribuie la scă-
derea vitezei. 

 
III. G3.1. Viteza vântului pe direcţii 
 
Vitezele medii anuale pe direcţii ale vântului în Câmpia Moldovei, ne indică faptul că cele 

mai puternice manifestări le au vânturile din nord - vest, urmate de cele din nord şi sud - est. Cu vi-
tezele medii anuale cele mai mici se remarcă vânturile din nord - est şi est. 

Cele mai frecvente vânturi (din nord - vest) au la toate staţiile şi cele mai mari viteze medii 
anuale care se încadrează între 4,5m/s la Podu Iloaiei şi 5,7m/s la Dorohoi. 

Locul 
secund ca valoare 
a vitezei după 
vânturile din nord 
- vest, este deţinut 
de vânturile din 
nord la Dorohoi, 
Răuseni, Cotnari, 
Podu Iloaiei şi 
Iaşi, staţii la care 
vitezele medii 
anuale sunt cu-
prinse între 
3,4m/s (Răuseni) 
şi 4,8m/s 
(Dorohoi). La 
Avrămeni pe locul 
al doilea se află 
vânturile din sud - 
est care ating o 
viteză medie 
anuală de 4,5m/s, 
iar la Botoşani 
vânturile din sud - 
est şi vest, a căror 
viteză medie 
anuală este de 
3,8m/s. 

Vânturilor 
din nord, le 
urmează cele din 
sud - est, ce ocupă 
poziţia a treia la 
Dorohoi (4,6m/s), 
Răuseni (2,9m/s) 
şi Iaşi (3,7m/s), 
sau cele din sud 

situate tot pe aceeaşi poziţie la Cotnari (4,0m/s) şi Iaşi (4,1m/s). La Avrămeni, vânturilor de pe locul 
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secund (sud - est), le urmează vânturile din nord (4,0m/s), iar la Botoşani locul al treilea ca valoare 
a vitezei este ocupat de vânturile din sud - vest (3,4m/s). 

Putem aşadar să sintetizăm, că cele mai mari viteze ale vântului sunt înregistrate pe direcţia 
cu frecvenţa cea mai ridicată (nord - vest), pe direcţia sud - est (a doua ca frecvenţă) vânturile au vi-
teze ridicate, dar numai la două staţii valorile acestora le plasează pe locul secund, la trei staţii pe 
locul al treilea.  

Din direcţia nord (a patra ca frecvenţă) vânturile au bătut cu viteze mari, la cinci dintre staţii 
valorile acestora deţinând locul al doilea după cele din direcţia nord - vest, iar la una locul al treilea 
după direcţiile nord - vest şi sud - est. Vânturile din sud, ce ocupă locul al treilea ca frecvenţă, ocupă 
acelaşi loc ca viteză la Cotnari şi Iaşi şi locul al patrulea la celelalte staţii. 

Între frecvenţă şi viteză există strânse legături, relaţia dintre aceşti doi parametri fiind de cele 
mai multe ori direct proporţională. Această afirmaţie este susţinută şi de faptul că pe direcţiile nord 
- est şi est (ultima şi respectiv penultima ca frecvenţă) vânturile au vitezele medii anuale cele mai 
reduse. Pe direcţia nord - est la Avrămeni, Dorohoi, Botoşani şi Iaşi s-au înregistrat cele mai mici 
viteze medii anuale cuprinse între 1,8m/s la Dorohoi şi 2,6m/s la Iaşi, iar pe direcţia est la celelalte 
trei staţii rămase (Răuseni, Cotnari, Podu Iloaiei), viteza medie anuală a vântului (cuprinsă între 
1,3m/s la Cotnari şi 2,5m/s la Podu Iloaiei), este cea mai mică ca valoare. 

Rozele vitezelor medii anuale pe direcţii (fig. 163.) sunt mai mult decât sugestive, scoţând în 
evidenţă alungirea lor pe direcţiile nord - vest, nord şi sud - est şi efilarea pe direcţiile nord - est şi est. 

 

Viteza medie 
anotimpuală (vara - linia 
de culoare negru închis; 
iarna-linia mai deschisă) 
a vântului pe direcţii (m/s) 

Fig. 164a. 
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Şi pe anotimpuri (fig. 164a. şi b.) situaţia se prezintă asemănător, ca aspecte mai semnifica-
tive putem scoate în evidenţă următoarele: 
� în toate anotimpurile vânturile din nord - vest au vitezele cele mai mari; 
� la Dorohoi, Răuseni, Cotnari, Podu Iloaiei şi Iaşi locul secund ca viteză medie anotimpuală este 

deţinut de vânturile din nord, iar la Avrămeni şi Botoşani, de vânturile din sud - est; 
� locul al treilea ca viteză medie anotimpuală este al vânturilor din nord la Avrămeni, din vest la 

Botoşani şi Cotnari, din sud - est la Dorohoi, Răuseni şi Podu Iloaiei şi din sud la Iaşi; 

 
 
� cele mai mici viteze anotimpuale le au vânturile din nord - est la Avrămeni, Dorohoi, Botoşani 

şi Iaşi (viteze apropiate având şi vânturile din est în pofida frecvenţelor lor mari), iar la Răuseni, 
Cotnari şi Podu Iloaiei vânturile ce bat  din est (valori mici ale vitezei având şi vânturile din 
nord - est); 

� dintre anotimpuri, vara se înregistrează cele mai mici viteze anotimpuale ale vântului pe toate 
direcţiile, iar primăvara este anotimpul cu cele mai mari viteze în profil anual; 

� după cum putem observa şi din fig. 164b., toamna valorile vitezei vântului sunt mai mici decât 
primăvara, cea mai evidentă diferenţă remarcându-se la Răuseni, Podu Iloaiei şi Iaşi, iar cea mai 

Viteza medie 
anotimpuală (primăvara 
- linia de culoare negru 
închis; toamna - linia de 
culoare mai deschisă) a 
vântului pe direcţii (m/s) 

Fig. 164b. 
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mică la Cotnari. La toate staţiile rozele vitezei vântului ale toamnei sunt încadrate de rozele vi-
tezei vântului ale primăverii, pe nici o direcţie neexistând vreo abatere de la cele afirmate; 

� iarna viteza vântului este mai mare decât vara (fig. 164a.), însă rozele vitezei vântului din ano-
timpul de iarnă nu reuşesc să încadreze pe toate direcţiile pe cele ale vitezei vântului din timpul 
verii, dar abaterile sunt mici ca valoare şi se manifestă pe maxim două direcţii; 

Distribuţia vitezelor medii lunare şi anuale pe diferite direcţii este prezentată în tab. 142. 
Statistica indică o situaţie deja cunoscută şi analizată: 

- vitezele lunare cele mai mari se înregistrează pe direcţia nord - vest, urmată de direcţiile     
sud - est la Avrămeni, sud - est şi vest la Botoşani, nord la Dorohoi, Răuseni, Cotnari, Podu 
Iloaiei şi Iaşi; 

- locul al treilea, cu viteze lunare mari ale vântului, îl deţin direcţiile nord la Avrămeni,         
sud - vest la Botoşani, sud - est la Dorohoi, Răuseni şi Podu Iloaiei, sud la Cotnari şi Iaşi; 
- cele mai mici viteze lunare sunt semnalate pe direcţiile nord - est la Avrămeni, Dorohoi, Bo-
toşani şi Iaşi şi est la Răuseni, Cotnari şi Podu Iloaiei. 
 

Tab, 142. Medii lunare şi anuale ale vitezei vântului (m/s) la: 
Dorohoi (1964 – 1998) Avrămeni (1964 – 1998) Botoşani (1964 – 1998) direcţia 

luna N NE E SE S SV V NV m N NE E SE S SV V NV m N NE E SE S SV V NV m 
I 4,9 1,3 1,1 5,6 3,8 3,4 4,0 6,4 3,8 4,2 1,9 2,1 4,1 3,6 2,1 2,4 5,7 3,3 3,2 1,3 2,9 3,8 2,4 4,8 4,4 5,7 3,6 

F 5,2 1,6 1,9 5,4 4,4 3,9 3,6 6,3 4,0 4,3 2,8 2,5 5,4 3,5 2,0 3,6 5,3 3,6 3,6 2,2 3,0 4,3 2,7 3,3 3,4 5,6 3,5 

M 5,4 2,1 1,9 5,0 4,8 4,4 3,7 5,6 4,1 4,1 2,3 3,2 4,9 3,9 3,2 2,5 5,1 3,7 3,0 2,6 2,8 4,2 3,3 4,2 3,8 5,4 3,7 

A 5,0 2,4 3,0 5,1 5,0 3,3 4,0 6,1 4,2 4,5 2,7 2,9 5,2 4,5 2,4 1,9 5,2 3,6 3,5 2,5 2,7 4,4 3,7 3,6 4,3 5,4 3,8 

M 4,5 2,5 3,1 4,7 5,0 3,2 3,3 5,1 3,9 4,6 3,0 2,2 4,7 4,3 2,6 1,8 4,7 3,5 3,4 2,4 2,7 4,0 3,2 2,7 3,5 4,6 3,3 

I 4,9 2,8 2,6 4,1 4,0 2,8 3,4 5,3 3,7 3,9 2,8 2,7 4,1 3,4 3,4 2,4 4,6 3,4 3,1 2,3 2,3 3,5 3,6 2,8 3,1 4,8 3,2 

I 4,4 2,0 1,5 3,5 3,1 2,7 3,2 4,8 3,2 3,4 2,1 1,5 3,6 3,6 3,2 1,9 5,1 2,9 3,1 2,2 2,0 3,1 2,6 2,6 3,3 4,6 2,9 

A 4,4 2,1 1,4 4,0 3,5 3,0 3,1 4,5 3,3 3,4 2,1 1,5 3,6 3,6 2,4 1,9 5,1 3,0 3,3 1,5 2,2 3,2 3,2 3,1 3,4 4,4 3,0 

S 4,6 1,4 1,5 3,9 3,7 2,8 3,2 5,1 3,3 3,7 1,9 3,9 4,1 3,7 2,3 2,2 4,4 3,3 3,1 1,6 2,0 3,4 3,1 3,2 3,6 4,8 3,1 

O 4,7 2,0 1,5 4,6 4,0 4,0 3,7 5,1 3,7 4,4 1,7 1,8 4,5 3,5 2,8 2,5 4,5 3,2 2,8 1,3 2,5 3,9 3,0 3,8 3,6 4,8 3,2 

N 5,1 1,1 1,5 5,1 5,0 3,0 3,5 6,8 3,9 3,9 1,7 1,8 4,8 3,5 2,8 2,5 5,4 3,3 2,5 1,8 3,1 4,0 3,2 3,2 4,3 5,3 3,4 

D 5,0 0,8 1,4 4,3 3,8 3,5 3,8 7,6 3,8 3,8 1,7 1,6 4,6 3,3 2,8 3,2 6,5 3,4 2,8 1,6 3,1 3,6 2,9 3,6 4,3 5,5 3,4 

An 4,8 1,8 1,9 4,6 4,2 3,3 3,5 5,7 3,7 

 

4,0 2,2 2,3 4,5 3,7 2,7 2,4 5,1 3,4 

 

3,1 1,9 2,6 3,8 3,1 3,4 3,8 5,0 3,3 

 
Răuseni (1964 – 1998) Cotnari (1964 – 1998) Podu Iloaiei (1964 – 1993) direcţia 

luna N NE E SE S SV V NV m N NE E SE S SV V NV m N NE E SE S SV V NV m 
I 3,4 1,3 1,6 2,9 2,0 1,7 2,9 5,8 2,7 5,2 1,2 1,1 2,5 4,1 4,0 3,2 5,9 3,4 4,7 2,4 2,2 3,6 3,0 3,3 3,2 5,1 3,4 

F 4,2 2,0 2,6 3,1 2,3 1,6 2,3 5,5 3,0 5,8 1,8 1,2 3,4 4,3 3,8 4,1 5,7 3,8 4,7 2,7 3,0 4,3 3,1 2,5 2,8 5,3 3,6 

M 4,7 2,0 2,3 3,8 2,5 2,0 2,7 6,8 3,4 4,5 1,7 1,5 3,6 4,3 3,9 4,1 5,5 3,7 4,1 3,0 3,0 4,1 4,3 3,5 2,9 5,1 3,8 

A 3,9 2,8 2,3 3,5 3,2 2,5 2,9 5,2 3,3 4,7 2,7 2,1 3,7 4,4 3,8 4,8 5,5 4,0 4,4 3,0 3,0 4,7 4,6 3,1 2,8 5,1 3,8 

M 3,2 2,7 2,2 3,2 3,2 2,2 2,3 4,4 2,9 4,3 2,3 2,1 4,2 4,1 3,4 3,5 4,8 3,6 4,2 2,9 3,0 3,9 3,8 3,4 3,4 4,3 3,6 

I 3,2 2,6 1,5 2,6 2,6 1,7 2,4 4,2 2,6 4,3 1,9 1,6 3,4 3,7 3,3 3,4 5,0 3,3 3,6 2,8 2,4 3,6 3,3 2,8 2,7 4,1 3,2 

I 3,2 1,6 0,9 2,5 2,1 2,0 2,7 4,1 2,4 4,2 1,6 1,2 2,9 3,2 2,7 3,6 5,0 3,1 3,5 2,7 2,2 3,3 3,1 2,6 2,8 3,9 3,0 

A 2,9 1,5 1,1 2,3 2,5 1,8 2,2 3,7 2,3 4,5 1,9 0,8 3,1 3,3 3,2 3,3 4,7 3,1 3,6 2,6 1,8 3,3 3,4 2,7 2,7 3,8 3,0 

S 3,2 1,4 1,1 2,7 2,5 1,8 2,1 4,1 2,4 4,4 1,4 1,1 3,6 4,0 3,4 3,9 4,9 3,3 3,4 2,2 2,0 3,4 3,4 2,6 2,8 4,2 3,0 

O 3,0 1,6 1,3 2,7 2,4 1,7 2,1 4,4 2,4 4,2 1,2 1,1 3,8 3,9 3,7 3,9 5,1 3,4 3,5 2,2 2,6 3,7 3,6 3,1 2,3 4,0 3,1 

N 2,7 1,7 2,0 2,8 2,7 1,6 1,9 5,3 2,6 5,0 1,4 1,2 3,5 4,0 4,0 4,0 5,5 3,6 4,1 2,3 2,8 3,7 3,8 3,1 3,3 4,8 3,5 

D 2,7 1,3 1,8 2,7 2,2 2,0 2,2 5,2 2,5 4,5 0,6 0,9 2,5 3,9 4,1 4,4 5,6 3,3 3,7 2,0 2,5 3,2 3,5 3,2 2,9 4,4 3,2 

An 3,4 1,9 1,7 2,9 2,5 1,9 2,4 4,9 2,7 

 

4,6 1,6 1,3 3,4 4,0 3,6 3,9 5,3 3,5 

 

4,0 2,6 2,5 3,7 3,6 3,0 2,9 4,5 3,4 

 
Dacă aceste situaţii statistice estompează extre-

mele pe care variabilitatea unui element climatic le pre-
zintă, în tab. 143. vor fi prezentate cele mai mari şi cele 
mai mici medii lunare ale vitezei vântului pe fiecare di-
recţie în parte. Din datele pe care le-am avut la dispoziţie 
se pot exprima câteva păreri. 
� Pe direcţia nord - vest, în perioada 1964 – 1998, cu 

excepţia unui singur caz de la Botoşani (noiembrie 
1969), vântul a bătut cu viteze ale căror valori mini-
me lunare însumate şi mediate au depăşit 0,0m/s în 

orice lună a anului. 
� O situaţie similară celei anterioare, cu toate minimele mediilor lunare ale vântului ce depăşesc va-

loarea de 0,0m/s o prezintă direcţia nord la Cotnari şi est la Iaşi. 
� Cele mai mici medii lunare ale vitezei vântului nu au urcat în nici o lună a anului peste valoarea 

de 0,0m/s pe direcţiile: 
- nord - est, est şi sud - vest la Avrămeni, Dorohoi, Botoşani şi Răuseni; 

Iaşi (1964 – 1998) direcţia 
luna N NE E SE S SV V NV m 
I 4,4 2,5 3,5 3,9 3,1 2,7 3,2 5,6 3,6 

F 5,7 3,1 3,7 4,6 4,0 2,9 3,1 5,9 4,1 

M 5,0 3,1 3,4 4,3 4,5 3,4 3,1 5,3 4,0 

A 5,0 3,1 3,6 5,0 5,0 3,3 3,4 6,0 4,3 

M 4,7 3,3 3,2 4,6 4,8 3,1 3,0 5,1 4,0 

I 3,7 2,1 2,7 3,3 4,5 2,7 2,9 4,8 3,3 

I 3,5 2,5 2,3 2,9 3,7 3,1 2,9 4,7 3,2 

A 3,6 2,1 2,3 3,3 3,9 2,5 2,7 4,5 3,1 

S 3,7 2,2 2,5 3,6 4,2 2,7 3,1 4,7 3,3 

O 3,9 2,2 2,7 3,6 4,0 2,6 2,6 4,8 3,3 

N 4,2 2,5 3,4 4,1 4,2 3,1 3,1 5,4 3,8 

D 4,3 2,3 3,3 3,9 3,1 3,2 3,3 5,3 3,6 

An 4,3 2,6 3,1 3,9 4,1 2,9 3,0 5,2 3,6 
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- nord - est şi est la Cotnari; 
- sud - vest la Podu Iloaiei; 

� Cu doar câte o singură excepţie în care din cele 12 luni ale anului s-a depăşit ca minimă a medi-
ei valoarea de 0,0m/s, putem remarca direcţiile: vest la Avrămeni, sud şi vest la Botoşani, nord 
şi vest la Răuseni, sud - est la Cotnari şi nord - est la Iaşi. 

� Cele mai mari medii lunare ale vitezei vântului au atins: 
- 17,4m/s pe direcţia nord în februarie 1967 la Podu Iloaiei, în această lună dinamica at-

mosferică pe direcţia în cauză fiind foarte activă (un exemplu de situaţie sinoptică este 
cel din ziua de 5. II. 1967 ÷ fig. 164c.), acestui aspect adăugându-i-se morfologia reliefu-
lui din jurul staţiei la care facem referire şi care a avut un rol potenţator în atingerea 
acestei valori medii; 

 

 

Fig. 164c. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 5 februarie 
1967 ora 02 – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M. 

 
- 15,0m/s pe direcţia nord - est în noiembrie 1981 la Cotnari; 
- 14,2m/s pe direcţia est în ianuarie 1967 la Dorohoi; 
- 11,6m/s pe direcţia sud - est la Iaşi în februarie 1969; 
- 16,0m/s pe direcţia sud la Podu Iloaiei în martie 1971; 
- 17,0m/s pe direcţia sud - vest la Dorohoi în ianuarie 1967; 
- 12,0m/s pe direcţia vest la Botoşani în martie 1984; 
- 15,8m/s pe direcţia nord - vest în august 1968 la Iaşi. 
Observăm că uneori viteze foarte mari ale vântului s-au înregistrat atunci când vântul a bătut 

din direcţia care pentru locaţiile respective are frecvenţe mici (sau foarte mici) ca de exemplu cele 
de pe direcţia sud-vest la Dorohoi sau cele de pe direcţia nord-est la Cotnari.  

Şi în cazul unor direcţii cu frecvenţe mari se pot cita destule cazuri de vânt cu viteze reduse 
sau foarte reduse. Acest aspect este încă o dovadă a extraordinarei variabilităţi a parametrilor facto-
rului şi în acelaşi timp a elementului climatic vânt. 
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Tab. 143. Cele mai mari (M) şi mai mici (m)medii lunare ale vitezei vântului la: 

Dorohoi (1964 – 1998) Avrămeni (1964 – 1998)  N NE E SE S SV V NV N NE E SE S SV V NV 
M 16,0/90 7,8/67 14,2/67 9,1/72 7,2/72 17,0/67 7,8/65 10,0/65 7,3/79,89 10,0/83 6,3/80 7,1/78 8,0/96 8,0/81 7,0/79 11,0/65 

I 
m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/72 3,4/68 1,0/88 0,0/ * 0,0/ * 0,0/92 0,0/72 0,0/ * 0,0/ * 2,8/77 
M 9,3/71 9,0/79 5,8/91 10,4/79 91/79 10,0/83 6,7/73 11,2/68 8,6/85 11,0/73 6,4/84 8,9/79 9,0/79 7,0/77 7,0/85 7,9/85 

F m 2,0/65,88 0,0/* 0,0/* 0,0/89 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,7/86 0,0/76 0,0/ * 0,0/ * 3,2/65 1,0/72 0,0/ * 0,0/ * 2,0/72 
M 10,4/73 6,2/88 7,0/80 7,4/82 12,6/80 16,0/71 6,1/79 7,8/71 6,6/89 6,0/89 6,0/88 8,4/76 9,1/80 8,0/84 5,7/89,93 9,2/83 

M m 2,0/68 0,0/* 0,0/* 1,8/68 2,2/* 0,0/87 0,0/* 3,0/74 1,8/70 0,0/ * 0,0/ * 0,2/93 1,0/92 0,0/ * 0,0/ * 2,6/74 
M 8,4/89 4,8/96 8,0/67 8,8/84 9,3/78 8,0/86 8,3/71 15,8/68 10,0/86 4,8/84 5,5/88 8,0/78 12,1/78 4,7/72,79 7,0/75 7,5/75 

A m 0,0/65 0,0/* 0,0/* 2,9/65 0,0/68 0,0/* 2,0/69,89 3,3/96 2,3/83 0,0/ * 0,0/ * 2,2/93 2,7/71 0,0/ * 0,0/ * 3,5/96 
M 6,8/70,80 8,0/86 9,0/72 6,7/84 13,5/92 6,3/80 4,7/65 8,5/70 7,1/82 6,5/80 7,0/76 9,3/78 8,5/78 7,0/75,95 7,5/78 6,6/87 

M m 0,0/71 0,0/* 0,0/* 0,0/73 1,0/66 0,0/* 0,0/67 3,2/92 2,3/84 0,0/ * 0,0/ * 2,5/93 2,0/92 0,0/ * 0,0/ * 2,3/71 
M 8,1/75 12,0/80 7,0/87 7,2/69 7,3/69 5,0/64,67 6,0/66 8,2/80 8,2/80 5,6/82 4,0/83 7,1/75 5,5/80 8,0/87 6,0/97 7,5/80 

I m 2,1/68 0,0/* 0,0/* 0,0/83 2,0/85 0,0/* 2,2/* 3,3/68 1,6/85 0,0/74 0,0/ * 1,0/90 1,0/92 0,0/ * 0,0/ * 3,0/96 
M 7,0/71 6,0/76 4,0/69 6,0/75 6,4/66 5,5/64 5,7/65 7,3/82 8,8/75 5,5/86 5,6/75 7,2/81 5,1/80 6,0/74,80 5,5/76 6,9/82 

I m 2,2/65 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/83 0,0/* 1,7/80 2,8/68 2,4/72 0,0/ * 0,0/ * 0,0/83 0,0/ * 0,0/ * 2,0/ * 2,8/94 
M 8,2/79 6,2/90 4,0/* 7,0/88 8,2/64 8,0/65 5,2/64 6,6/71 5,8/85 5,0/85 3,7/87 6,7/64 7,2/78 9,0/88 4,8/70 9,5/77 

A m 1,6/67 0,0/* 0,0/* 1,8/81 0,0/* 0,0/* 0,0/68 3,2/96 2,0/68 0,0/ * 0,0/ * 1,5/91 0,0/92 0,0/ * 0,0/ * 2,6/94 
M 13,2/74 6,5/77 5,8/73 7,0/66 6,,0/75 4,7/96 5,2/92 8,5/74 8,7/88 4,0/74,76 9,0/88 7,0/79 4,7/79 5,0/71 6,2/89 7,4/74 

S m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/67,68 0,0/* 0,0/68 3,1/65 0,0/73 0,0/ * 0,0/ * 1,9/68 2,0/76 0,0/ * 0,0/ * 2,4/94 
M 10,8/71 6,0/95 6,0/76 8,0/74 8,2/82 5,3/73,80 6,5/78 9,6/71 7,8/89 4,0/82 4,7/92 9,0/82 6,5/87 9,0/82 7,0/78 6,0/84 

O m 0,0/89 0,0/* 0,0/* 2,5/97 1,0/65,68 0,0/* 2,2/65 1,8/66 0,0/74 0,0/ * 0,0/ * 1,6/93 1,8/71 0,0/ * 0,0/ * 2,0/76 
M 13,7/73 9,0/93 6,8/93 8,3/87 6,9/80 5,0/84 6,2/70 14,2/68 7,0/73 6,0/81 8,0/86 8,0/79 6,7/79 7,0/75 8,3/88 10,5/75 

N m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/68 0,0/* 0,0/67 2,7/91 0,0/76 0,0/ * 0,0/ * 2,3/95 2,0/76 0,0/ * 0,0/ * 2,6/93 
M 10,8/85 5,0/77 5,5/68 7,7/76 7,2/79 8,2/79 5,7/69 11,7/73 7,3/91 4,5/79 5,7/84 9,3/75 6,7/80 7,6/93 8,2/89 8,4/88 

D m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,0/67 0,0/66 1,0/68 3,5/67 

 

0,0/75 0,0/ * 0,0/ * 2,8/71 0,0/ * 0,0/ * 0,0/ * 3,0/72 

 
Botoşani (1964 – 1998) Răuseni (1964 – 1998)  N NE E SE S SV V NV N NE E SE S SV V NV 

M 6,0/* 5,0/80 5,5/88 9,5/82 7,0/81 9,0/79 6,8/79 9,4/65,76 10,0/65 5,0/65 5,0/81 6,0/64 8,9/70 9,0/81 9,1/64 9,7/64 
I 

m 0,0/* 0,0/* 0,0/64 1,5/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 3,4/71 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,2/71 0,0/* 0,0/* 0,0/* 3,2/88 
M 6,0/67,87 5,5/83,85 6,5/81 6,8/81,84 7,5/78 7,6/77 10,0/70 10,7/69 8,5/67 6,0/84 5,0/87 5,9/64 4,8/89 7,0/64 6,0/64 8,5/85 

F m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/65 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,7/72 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,5/92 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,8/72 
M 5,7/87 6,4/88 6,3/84 7,5/84 6,7/87 10,0/80 12,0/84 8,3/83 8,0/78 5,5/88 5,0/68 4,5/77 5,6/83 7,0/85 5,9/64 9,0/83 

M m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/66 0,0/* 0,0/65 0,0/* 3,0/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,3/98 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,4/74 
M 6,5/86 5,3/84 5,3/72 7,6/84 7,5/91 7,0/80,88 9,2/75 9,1/75 6,6/67 7,0/77 5,0/80,84 5,7/78 9,8/88 5,0/89,97 6,0/64 7,7/65 

A m 1,6/66 0,0/* 0,0/* 2,3/68 0,0/75 0,0/* 0,0/69 3,4/69 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,8/93 1,0/89 0,0/* 0,0/* 2,8/94 
M 5,5/97 5,2/75 6,0/80 6,8/78 6,2/80 6,7/85 7,1/83 7,1/81 5,8/64 6,2/81 7,0/65 6,0/68 6,7/78 5,0/85 5,7/74 6,2/67 

M m 1,9/69 0,0/* 0,0/66 1,5/64 0,0/* 0,0/* 1,0/65 3,0/69 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/* 1,0/72 0,0/* 0,0/* 2,0/71 
M 6,0/87 4,5/76,87 9,3/82 4,4/80,84 6,0/80,84 6,0/85 5,2/94 7,7/80 6,3/86 5,0/93 5,0/82 3,9/80 7,6/90 5,0/91 4,4/88 7,7/85 

I m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,1/67 1,3/94 0,0/* 0,0/* 3,0/67 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,3/90 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,6/69 
M 6,0/85 7,5/69 4,5/75 5,3/81 6,5/81 8,0/97 6,0/92 8,2/78 11,9/96 4,5/81 4,0/83 5,2/81 3,9/81 7,0/64 7,0/64 7,2/82 

I m 1,0/82 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/74 2,3/67 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,0/71 0,0/* 0,0/* 1,0/68 2,5/* 
M 5,9/78 5,0/87 6,0/80 5,6/85 7,0/76 7,0/77 6,0/76 6,4/79 6,0/81 7,0/87 4,3/64 4,5/78 5,0/64 5,0/64 5,0/64 5,5/86 

A m 1,7/68 0,0/* 0,0/* 1,8/81 0,0/* 0,0/* 0,0/74 2,5/69 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/97 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,2/72 
M 9,0/78 5,0/77,86 4,3/96 5,0/75 7,0/88 7,8/92 8,0/76 7,7/74 7,0/78 7,0/93 3,8/73 3,6/75 5,5/64 5,0/73 4,5/76 7,2/74 

S m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/68 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,9/67 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,7/86 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/72 
M 5,5/84 4,5/77 5,0/76,78 6,3/75 6,0/93 8,0/92 8,0/98 6,9/81 7,3/86 4,7/68 4,8/64 4,6/80 4,8/64 5,0/96 5,7/81 7,2/64 

O m 0,0/*0 0,0/* 0,0/* 1,7/70 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/76 4,7/68 0,0/* 0,0/* 1,2/71 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,3/87 
M 7,0/77 5,0/83 7,5/86 6,3/86 5,3/83 6,5/79 8,6/64 10,2/81 7,0/75 8,3/81 4,6/85 4,4/86 8,0/64 4,7/64 5,0/88 10,3/81 

N m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/90 0,0/72 0,0/* 0,0/* 0,0/69 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,5/71 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,1/68 
M 8,5/79 5,0/72 5,7/77 6,6/79 5,7/82 14,0/84 12,0/77 8,4/77 7,3/67 7,0/94 3,6/96 4,7/79 4,6/64 7,0/70 5,0/67 8,3/85 

D m 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/67 0,0/* 0,0/* 0,0/92 2,1/66 

 

0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,4/67 0,0/* 0,0/* 0,0/* 3,0/68 

 
Cotnari (1964 – 1998) Podu Iloaiei (1964 – 1993)  N NE E SE S SV V NV N NE E SE S SV V NV 

M 10,4/66 8,0/75 8,0/95 7,7/96 6,8/70 5,8/65 7,0/70 9,2/70 10,4/66 5,3/69 5,3/77 10,0/76 8,0/81 9,0/87 6,0/74 10,4/66 
I 

m 2,0/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/89 0,0/96 0,0/96 2,1/77 0,0/75 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,9/84 
M 10,6/67 7,0/88 4,5/88 8,6/91 6,9/81 6,5/70 7,4/70 10,8/67 17,4 /67 6,4/64 5,2/76 6,6/69 7,3/79 5,6/77 5,4/70 13,3/67 

F m 1,9/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,7/64 1,0/78 0,0/* 2,1/72 0,0/73 0,0/72 1,0/* 1,7/92 0,0/* 0,0/* 0,0/80 2,1/88 
M 7,7/90 6,5/82 6,0/82 7,3/91 6,8/83 5,8/65 6,3/96 9,1/83 7,0/66 6,2/72 6,0/73,77 7,3/73 16,0/71 7,6/83 8,0/84 9,7/65 

M m 1,9/71 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/98 1,5/80 1,0/65,69 2,9/74 1,6/86 1,0/90 1,8/92 1,8/77,93 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,1/86 
M 7,2/88 7,3/75 4,8/90 7,7/78 7,4/75 5,8/97 7,5/84 7,0/71,75 7,4/71 5,0/71,77 4,2/72 7,9/75 7,0/75 10,0/78 7,0/88 10,4/65 

A m 3,2/64 0,0/* 0,0/* 0,0/97 1,0/64 1,0/64 2,0/78 3,7/94 2,3/92 1,3/86 2,0/82 2,3/93 0,0/79 0,0/84 0,3/75 2,3/89 
M 7,1/90 5,8/93 7,0/79 6,0/95 6,0/78 5,7/80 5,5/83,81 10,6/70 7,1/64 6,5/67 5,8/65 6,1/72 6,8/80 10,0/78 4,8/70 8,9/70 

M m 2,4/64 0,0/* 0,0/* 1,5/64 1,5/64 1,0/67 1,0/78 2,9/76 2,1/89 0,0/73 0,0/* 2,3/89 0,0/71 0,0/* 1,3/86 2,1/92 
M 10,9/85 6,5/79 4,0/65 6,2/89 9,9/87 5,3/95 5,3/85 7,8/85 7,4/85 5,6/66 4,0/66,76 6,1/71 6,3/72 5,7/72 4,9/77 7,5/71 

I m 2,0/80 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,7/64 1,3/66 1,0/* 3,5/77 0,0/71 0,0/64 0,0/83 2,1/81 0,0/83 0,0/73 1,6/92 1,8/86 
M 8,8/69 6,0/69 7,0/85 7,0/75 6,5/87 5,3/64,95 5,6/68 8,2/69 6,7/73 6,4/72 5,0/77 6,6/72 8,5/78 4,2/71,73 5,0/71 6,9/74 

I m 1,7/80 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,0/64,91 1,8/76 3,3/73 1,0/87 1,0/78 0,0/* 0,0/71 0,0/72 0,0/* 1,0/88 1,6/65 
M 11,2/68 8,0/87 5,0/88 6,0/94 5,4/87 5,6/87 5,7/76 7,0/68 7,2/71 4,2/73,74 4,1/74 7,0/71 6,0/78 5,0/72,78 5,6/77 7,4/66 

A m 2,2/80 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,5/71 0,0/97 0,0/74 3,2/64 1,5/78 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,5/91 0,0/* 1,3/89 1,4/65 
m 8,4/81 5,0/95 4,0/65,81 5,3/80 5,4/88,92 4,6/87 8,0/80 6,7/81 6,5/77 6,5/73 4,0/75 5,7/72,83 5,5/75 4,8/87 9,1/76 7,8/71 

S m 2,2/80 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/* 1,0/64 0,0/65 2,7/65 0,0/* 0,0/* 0,0/* 1,6/82 1,5/69 0,0/* 1,0/89 1,5/84 
M 6,9/89 5,0/81 5,0/93 6,6/82 6,1/87 4,8/85,88 5,1/78 7,2/71 6,4/64 5,8/76 5,4/76 5,3/80 6,7/65 5,7/72 4,6/70,71 8,6/71 

O m 1,5/66 0,0/* 0,0/* 0,0/91 1,6/71 1,0/64 1,0/66 2,4/64 0,0/81 0,0/* 0,0/* 2,2/83 0,0/71 0,0/* 0,0/* 1,7/87 
M 14,3/79 15,0/81 5,0/70 6,4/89 6,0/69 5,6/79 8,6/64 9,9/81 8,7/67 7,0/77 6,8/64 6,4/74 6,5/71 5,2/70 5,9/69 8,2/69 

N m 1,2/64 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,3/* 1,0/68 0,0/67 2,4/76 0,0/74 0,0/* 0,0/* 1,8/90 1,5/80 0,0/* 1,0/85 2,4/78 
M 9,0/65 5,0/88 4,0/79 6,0/75 5,9/87 6,6/79 7,0/69 9,5/71 6,6/69 4,4/69 4,3/69 6,0/71 8,0/65 5,4/76 4,0/73 7,8/75 

D m 2,0/79 0,0/* 0,0/* 0,0/* 0,8/86 1,0/72 1,0/72 3,0/76 

 

0,0/76 0,0/* 0,0/* 0,0/77 0,0/* 0,0/* 1,7/81 1,3/79 
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III. G4. Regimul anual şi  

diurn al vitezei vântului 
 

Anual, vitezele medii ale vântului 
sunt cuprinse între 2,7m/s la Răuseni şi 
3,7m/s la Dorohoi. Vitezele medii anuale, nu 
sunt prea ridicate, comparativ cu cele de pe 
înălţimile carpatice cele mai mari, unde aces-
tea ajung la 8,0 – 10,5m/s, dar sunt puţin mai 
mari decât cele din depresiunile intracarpati-
ce închise unde viteza medie anuală coboară 
la sub 1m/s. 

În cursul anului (fig. 165.), cele mai 
mari viteze medii lunare se produc în intervalul martie – aprilie, iar cele mai mici în lunile iulie – 
august. Primăvara, activitatea ciclonică se intensifică, gradienţii barici orizontali având valori mari, 
aceeaşi situaţie prezentând-o şi anotimpul cel mai rece al anului. 

În multe din aceste zile vântul poate atinge viteze deosebite. Din multitudinea de exemple 
am selectat pe cel al lunii mai 1966, în care s-au înregistrat 7 zile cu vânt tare. 

În Europa situaţia atmosferică în cursul lunii mai 1966 s-a caracterizat prin prezenţa, aproape 
permanentă, a unui câmp de presiune atmosferică ridicată, ce a predominat în regiunile din vestul şi 
centrul continentului, cât şi printr-o activitate ciclonică persistentă în nordul şi sud-estul Europei. În 
urma acestei repartiţii a reliefului baric, vremea a fost în general frumoasă şi destul de călduroasă, în 
regiunile în care s-a simţit influenţa regimului anticiclonic şi schimbătoare, cu ploi frecvente, în zo-
nele în care au acţionat formaţiunile ciclonice menţionate.  

În România în cursul lunii mai 1966 aspectul vremii a fost determinat atât de influenţa de-
presiunilor din bazinul mării mediteraneene, cât şi de cele aflate în Marea Neagră. De asemeni s-a 
simţit în mare măsură prezenţa brâului de mare presiune atmosferică, care s-a extins deasupra între-
gii Europe precum şi a Câmpiei Est Europene. Brâul de mare presiune amintit anterior a fost format 
prin unirea anticiclonului Azoric cu cel din răsăritul continentului. 

Datorită acestui fapt, în prima decadă a lunii (1-9 mai) vremea a fost frumoasă şi călduroasă. 
Apoi vremea a devenit instabilă şi s-a răcit (10-13 mai). În această perioadă o vastă zonă depresio-
nară cu un centru mobil s-a plasat peste ţara noastră, făcând ca vremea să fie instabilă, cu un cer va-
riabil, uneori mult acoperit, cu ploi temporare sub formă de averse în timpul cărora au căzut cantităţi 
mari de precipitaţii (59mm la Dorohoi, 41mm la Bacău şi la Roman, 45mm la Suceava) fiind mai 
abundente în jumătatea de est a ţării. Vântul a suflat potrivit cu unele intensificări din sectorul ves-
tic. 

Între 14-19 mai vremea frumoasă s-a datorat brâului anticiclonic de mare presiune atmosfe-
rică deasupra întregii Europe prin unirea anticiclonului Azoric cu cel continental situat în estul Eu-
ropei.  

Între 20-26 mai vremea a fost mai întâi instabilă, cu un cer mai mult noros, cu ploi ceva mai 
frecvente, care s-au datorat depresiunii situate în nordul mării Negre şi a mai multor perturbaţii ci-
clonice care au traversat România. La sfârşitul acelui interval extinderea spre est a anticiclonului 
Azoric a făcut ca vremea în ţara noastră să fie în general frumoasă, cu cer variabil şi cu averse izola-
te. Vântul a suflat în general slab, dar a prezentat intensificări în Moldova. 

Între 27-31 mai prezenţa anticiclonului în nord-vestul Europei şi a zonelor depresionare din 
estul şi sud-estul continentului, face ca aspectul vremii în ţara noastră să fie rece şi ploios (masele 
de aer maritim şi polar pătrund până în regiunile din sudul ţării), cu vânt ce a suflat potrivit, cu in-
tensificări până la tare şi în rafale, în sudul şi estul ţării, predominând din sector nord-estic. Deci, 

Iaşi (1964 – 1998)  N NE E SE S SV V NV 

M 9,0/66 6,3/69 5,7/67 8,3/66 6,0/71 6,2/64 5,8/68 13,3/66 
I 

m 1,3/74 0,0/* 1,9/76 0,0/* 0,0/* 0,0/* 2,0/94 2,9/84 
M 11,2/67 7,0/69 7,4/68 11,6/69 10,0/65 4,8/65 5,4/64 9,7/79 

F m 3,2/79 0,0/87 1,9/* 1,8/93 0,0/* 0,0/* 1,3/80 3,9/72 
M 8,4/66 7,2/65 5,3/37 6,5/64,65 9,0/69 5,4/79 4,9/64 10,0/65 

M m 2,8/71 1,5/85 2,2/* 1,5/89 0,0/* 0,0/69 0,0/85 2,5/74 
M 7,1/68 8,2/65 5,7/67 8,4/68 8,7/69 6,0/68 5,6/75 8,7/69 

A m 3,0/88 0,0/83 1,9/91 3,3/93 0,0/84 0,0/79 2,4/91 3,4/96 
M 9,7/66 6,8/68 5,7/67 8,2/70 8,4/66 5,2/66,73 5,0/71,85 7,9/69 

M m 2,9/74 0,0/77 1,3/68 3,0/79 1,2/70 2,0/72 0,4/70 3,3/92 
M 6,5/64 6,3/65 4,3/66 5,5/96 6,7/82 5,4/64 4,9/66 7,7/65 

I m 1,1/68 0,0/* 1,8/96,97 0,0/83 2,4/76 0,0/8 1,8/79 2,5/79 
M 5,7/65 4,5/72 6,0/64 6,1/64 7,3/64 6,8/65 4,2/68 7,3/68,69 

I m 0,0/79 0,0/79,86 1,0/79 0,0/* 0,0/94 1,5/69 1,9/94,95 3,3/96 
M 5,9/64 4,0/* 3,4/65 6,4/64 6,7/65 4,1/64 4,7/64 6,8/66 

A m 2,4/79 0,0/* 1,5/* 1,0/* 0,0/97 1,5/84 1,8/* 2,9/84 
M 8,0/64 6,2/64 4,1/67 10,4/69 6,8/64 4,8/75 7,6/69 7,8/64 

S m 1,7/84 0,0/79 1,5/86 1,0/71 2,0/88 1,8/76 2,1/* 2,5/94 
M 6,1/66 4,0/69 4,0/64 6,7/64 9,3/64 4,8/66 5,8/64 7,4/64 

O m 1,0/74 0,0/71 1,8/71 1,0/65 0,0/71 1,5/* 0,0/98 2,0/76 
M 8,9/81 5,8/81 4,7/65 8,0/65 9,0/93 4,9/84 7,0/88 9,5/69 

N m 0,0/96 0,0/* 2,3/90 0,0/88 0,0/81 0,0/69 2,0/66 2,7/90 
M 7,5/76 4,5/65 5,3/64 7,2/79 8,0/69 7,5/64 10,0/65 8,6/67 

D m 2,5/75 0,0/* 2,3/* 0,0/98 0,0/* 0,0/65 1,8/79 3,1/66 
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cele mai mari viteze medii lunare din cursul anului, înregistrate în lunile primăverii, se datorează în 
special advecţiilor ciclonice care sunt însoţite adeseori şi de căderi de precipitaţii. 

În lunile iulie – august contrastele termice între diferite areale geografice sunt mici, gradien-
ţii barici orizontali au valori reduse, astfel încât deplasările maselor de aer dintr-o parte în alta nu au 
o vigoare sau violenţă deosebită, făcându-se cel mai adesea fără perturbări semnificative. Şi în luna 
septembrie vitezele medii lunare ale vântului sunt în general reduse. Un exemplu în acest sens poate 
fi luna septembrie 1961. 

În Europa, în luna septembrie 1961, vremea a fost în general caldă şi uscată datorită predo-
minării unui câmp de mare presiune mai ales în jumătatea de sud a continentului. În partea de nord 
şi de vest, frecvenţa mare a ciclonilor a determinat o vreme instabilă, cu precipitaţii frecvente. 

În România regimul anticiclonic ce a dominat teritoriul ţării noastre în perioada 1-6 septem-
brie, a determinat o vreme frumoasă şi uscată, cu zile toride şi nopţi calde. Doar în prima zi a lunii 
s-au semnalat ploi slabe şi izolate în nord - estul Moldovei şi în zona Braşovului. În perioada 7-12 
septembrie pătrunderea talvegului depresiunii din vestul Europei ce a măturat toată ţara a făcut ca 
vremea să fie instabilă, cu precipitaţii intermitente sub formă de averse de ploaie mai întâi în vestul 
ţării şi apoi în rest. În perioada 13-16 s-a refăcut regimul anticiclonic prin prelungirea dorsalei 
azorice spre est, vremea devenind frumoasă şi uscată. 

În ziua de 16 septembrie, un front rece, înscris în talvegul depresiunii din Peninsula Scandi-
navică, a atins nordul extrem al ţării unde au căzut ploi slabe, izolate. După trecerea frontului rece, 
câmpul anticiclonic s-a refăcut peste toată Europa Centrală şi peste România determinând între 17-
27 septembrie o vreme caldă, frumoasă şi secetoasă. 

Între 28-30 septembrie câmpul anticiclonic a slăbit, în nordul ţării a pătruns un front rece ce 
a determinat o uşoară instabilitate marcată prin ploi slabe, locale, la început în nordul Moldovei, 
apoi în Podişul Transilvaniei. În jumătatea sudică a ţării vremea a rămas frumoasă şi caldă. Vitezele 
mici ale vântului din intervalul iulie-septembrie sunt datorate frecvenţei mari a timpului anticiclo-
nic. 
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Fig. 165. Regimul anual al vitezelor medii ale vântului la staţiile din Câmpia Moldovei (1964 – 1998) 
 

În luna noiembrie, îşi manifestă prezenţa, un al doilea maxim anual, dar de această dată cu 
caracter secundar. În lunile decembrie – ianuarie se semnalează un al doilea minim anual cu ca-
racter secundar. 

Regimul anual al vitezei vântului este clar pus în evidenţă şi pe baza evoluţiei mediilor luna-
re ale vitezei vântului la orele 100, 700, 1300, 1900 (fig. 166.). 
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Fig. 166. Regimul anual al vitezelor medii ale vântului la orele 100, 700, 1300, 1900 (1962 – 1998) 
 

Maximul anual din lunile martie – aprilie, este bine marcat de evoluţia curbelor valorice ale 
mediilor lunare ale vitezei vântului de la principalele ore de observaţii, iar minimul anual din luna 
august, se conturează de asemenea cu multă acurateţe. Cele mai mari viteze medii lunare ale vântu-
lui sunt ale orei 1300, evidenţiindu-se faptul că în miezul zilei, acest parametru atinge cotele cele 
mai înalte din decursul celor 24 ore. Mai putem observa că, la Cotnari, curbele de evoluţie ale valo-
rilor medii lunare ale vitezei vântului de la principalele ore de observaţii sunt mult mai grupate şi nu 
coboară în zona vitezelor mici decât foarte rar, acest lucru punând încă o dată în evidenţă rolul ma-
jor pe care îl joacă altitudinea mai mare a reliefului în creşterea vitezei deplasării maselor de aer, în 
condiţiile unei expoziţii favorabile. 

Regimul anual al vitezei vântului  este convingător marcat în evoluţia sa contradictorie, cu 
suişurile şi coborâşurile lui, cu amplitudinile variaţilor interdiurne destul de importante, de variaţia 
de la o zi la alta de-a lungul unui an a mediilor zilnice multianuale ale acestui parametru de la staţii-
le Darabani şi Iaşi din perioada 1988 – 1998 (fig.167.). 
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Fig. 167. Variaţiile de la o zi la alta ale vitezei vântului la staţiile Darabani şi Iaşi (1988 – 1998) 
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Din datele de care dispunem şi care au fost folosite în fig. 167., putem extrage câteva aspecte 
mai interesante, punctând momentele şi valorile mai semnificative pe care regimul anual al vitezelor 
zilnice îl are: 
� minimul anual al vitezei vântului din lunile iulie – august, este evidenţiat prin cotele cele mai 

reduse la care ajung valorile medii zilnice multianuale din aceste luni; 
� variaţiile interdiurne ale vitezei vântului sunt mai mici în anotimpul de vară, toamna, iarna şi 

primăvara atingând valori deosebit de importante,mai ales dacă avem în vedere faptul că ne re-
ferim la medii zilnice multianuale; 

� maximele zilnice anuale (spre deosebire de minimele zilnice care sunt grupate pe un ,,spaţiu 
temporal” mai comprimat: iulie – august) sunt mult mai dispersate producându-se din luna oc-
tombrie până în luna mai, cu o concentrare a lor în perioada februarie –martie; 

� valorile vitezelor medii zilnice multianuale, sunt mai mari la Darabani,mai mici la Iaşi, acest 
fapt accentuând că zonele mai înalte sunt mai expuse amestecului maselor de aer; 

� cea mai mere medie zilnică multianuală, a ajuns la 6,0m/s la Darabani pe 31.I şi 5,1m/s la Iaşi 
pe 30 – 31.I; 

� cea mai mică medie zilnică multianuală a fost la Darabani de 1,4m/s înregistraţi pe 7.I, iar la 
Iaşi de 1,5m/s înregistraţi pe 12.X; valorile maximelor şi minimelor arătând că acestea se pot 
produce la intervale foarte scurte de timp, între ele, iar spaţiul lor predilect de manifestare se cir-
cumscrie semestrului rece al anului şi mai ales lunilor iernii.  

� cu toată că reprezintă un element cu un mers foarte fluctuant atât în timp, cât şi în spaţiu, dinco-
lo de diferenţa valorică dintre Darabani şi Iaşi, putem observa asemănarea foarte mare care 
există între sensurile de variaţie ale vitezelor medii zilnice multianuale ale vântului de la cele 
două staţii. 

Regimul diurn al vitezei vântului prezentat pentru staţia Iaşi în fig. 168. pe baza datelor din 
observaţii din perioada 1946 – 1955 (Clima R.S. România, 1966) şi pentru Darabani în fig. 168., pe 
baza datelor din observaţii din perioada 1988 – 1998 ne indică cu multă claritate câteva aspecte: 

- viteza vântului are un regim diurn relativ simplu, cu o perioadă de creştere în prima jumă-
tate a zilei, creşterea trecând şi în primele ore ale celei de a doua jumătăţi, după care viteza vântului 
se diminuează treptat spre miezul nopţii; 

 
Fig. 168. Regimul diurn al vitezei vântului (m/s) la Iaşi (1946 – 1955) şi Darabani (1988 – 1998) 
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- maximele zilnice diurne, atât pentru lunile caracteristice, cât şi maximul zilnic diurn anual 
se produc în intervalul orar 1400 – 1600, când mişcările convective ascendente ale aerului pe vertica-
lă, activează foarte puternic şi deplasarea aerului pe orizontală; 

- minimele diurne se produc în intervalul orar 100 – 700 pentru toate lunile caracteristice cât şi 
pentru mersul regimului diurn anual; răcirea nocturnă, stratificările mai stabile ale maselor de aer, 
cvasiuniformizarea diferenţelor termice pe orizontală, care atenuează valorile gradienţilor barici, 
contribuie împreună la manifestările mai slabe ale vitezei vântului între orele amintite; 

- amplitudinile medii diurne se înscriu în limitele a sub 3m/s, atât la Iaşi cât şi la Darabani, 
însă la Iaşi oscilaţiile diurne ale curbelor valorice sunt mai ample; 

- şi în cazul mediilor orare multianuale valorile vitezelor de la Darabani se ridică deasupra 
celor de la Iaşi, atât anual, cât şi pentru fiecare lună caracteristică în parte. 

Regimul diurn şi anual al vitezei vântului este foarte bine conturat cu ajutorul reprezentărilor 
izopletare tridimensionale. Construită pentru staţia Darabani, anemoizopleta (fig. 169.) scoate clar 
în evidenţă:maximul diurn din timpul ce survine după momentul ce marchează amiaza,minimul di-
urn din timpul ce se încadrează între miezul nopţii şi dimineaţă,maximul anual principal al vitezei 
vântului din perioada februarie – aprilie,maximul anual secundar din noiembrie,minimul anual prin-
cipal din timpul lunilor iulie – august şi cel secundar din decembrie. 

 

 
Fig. 169. Anemoizopletele vitezei vântului (m/s) la staţia meteorologică Darabani(1987 – 1998) 

 

Toate aceste maxime şi minime sunt clar conturate de izoliniile cu diferite valori ale vitezei 
vântului, care prin dispunerea lor în timp, nu lasă practic descoperit nici un aspect legat de regimul 
diurn şi anual al vitezei vântului. 

 
III. G5. Frecvenţa lunilor şi zilelor cu viteze medii ale vântului cuprinse între 

anumite praguri 

 
Un studiu complet asupra vitezei vântului, nu se poate lipsi de o analiză a frecvenţei lunilor 

şi zilelor în care acest parametru a oscilat între anumite limite. 
Analizând frecvenţa lunilor cu diferite viteze medii ale vântului de la cinci staţii meteorolo-

gice din Câmpia Moldovei din perioada 1962 – 1998, a căror reprezentare grafică o găsim în fig. 
170., putem desprinde câteva aspecte mai importante. 
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� La nici o staţie din Câmpia Moldovei viteza medie lunară ce cumulează vitezele medii lunare pe 
toate direcţiile din perioada analizată nu a depăşit valoarea de 8,0m/s şi nici într-un caz viteza 
medie lunară a vântului nu a fost egală cu 0,0m/s. 

� La Podu Iloaiei, viteza medie lunară a vântului nu a urcat nici măcar într-un caz peste treapta va-
lorică de 7,1m/s, iar la Dorohoi, Cotnari şi Iaşi am remarcat doar câte un caz în care viteza me-
die lunară s-a încadrat între 7,1 – 8,0m/s. La Botoşani, luni cu viteze ale vântului incluse în in-
tervalul amintit s-au înregistrat în trei cazuri în perioada studiată. Frecvenţa lunilor cu viteze de-
osebite ale vântului a fost şi este aşadar extrem de mică. 

� O frecvenţă asemănătoare au avut-o lunile în care viteza medie a vântului a fost cuprinsă între  
0,1 – 1,0m/s, astfel de cazuri nefiind semnalate la Iaşi, sau fiind semnalat doar câte o dată la Do-
rohoi, Botoşani, Cotnari sau în două cazuri la Podu Iloaiei. Şi frecvenţa lunilor cu viteze foarte 
mici ale vântului aşadar foarte redusă. 

� Maximul anual de frecvenţă a fost deţinut de lunile în care viteza vântului se încadrează în in-
tervalul 1,1 – 3,0m/s la Podu Iloaiei (69,5%), în intervalul 2,1 – 4,0m/s la Dorohoi (64,2%), 
Cotnari (67,0%), Botoşani (70,2%), şi Iaşi (76,3%). 
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Fig. 170. Frecvenţa lunilor cu diferite viteze medii ale vântului (1962 – 1998) 
(la Podu Iloaiei 1962 – 1993) 

 

� Ponderea lunilor cu valori ale vitezelor medii lunare ale vântului mai mari decât intervalele de 
maximă frecvenţă amintite, descreşte treptat pe măsura creşterii valorii vitezelor lunare, arătând 
de fapt că în spaţiul Câmpiei Moldovei, vitezele medii lunare cele mai frecvente sunt tipice unei 
unităţi colinare de la exteriorul arcului carpatic, fiind în directă relaţie cu altitudinile reliefului 
propriu şi al subunităţilor din jur şi cu poziţia în raport cu principalii centri barici de influenţă a 
dinamicii la nivelul continentului nostru. 

� În semestrul rece al anului, vitezele medii lunare ale vântului au urcat frecvent peste limita de  
5,1m/s, în timp ce în lunile verii pragul valoric superior de 5,0m/s a fost depăşit. 
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� August a fost luna cu cea mai restrânsă desfăşurare a valorilor medii lunare ale vitezei vântului, 
grupate cu preponderenţă în intervalul 1,1 – 4,0m/s, foarte rar vitezele medii depăşind pragul va-
loric superior al intervalului amintit. 

� Lunile ianuarie şi februarie au avut o dinamică deosebit de activă, vitezele medii lunare 
desfăşurându-se pe toate intervalele valorice analizate. În schimb în lunile aprilie şi mai, vitezele 
medii lunare, au păşit cel mai adesea treptele valorice inferioare de viteză, regăsindu-se cel mai 
frecvent pe cele superioare. 

� Ponderea lunilor cu diferite viteze medii ale vântului în totalul general anual şi pe lunile din de-
cursul unui an, scoate în evidenţă particularităţile ,,comportamentale” ale acestui parametru cli-
matic pentru fiecare staţie în parte şi regimul de manifestare al acestuia în decurs de un an. 

Un alt parametru climatic cu o importanţă deosebită pentru practica economică şi cercetarea 
ştiinţifică o prezintă analiza numărului de cazuri mediu lunar şi anual cu vânt înregistrat între anu-
mite limite la câteva staţii meteorologice din cuprinsul Câmpiei Moldovei (fig. 171.). 

 

 
 

Fig. 171. Numărul de cazuri mediu lunar cu vânt înregistrat între anumite praguri (1962 – 1998) 
(la Podu Iloaiei 1962 – 1993) 

 

Datele din măsurători şi reprezentările anterioare construite pe baza lor, ne permit să dăm 
curs unor constatări mai importante. 
� Anual, numărul mediu de cazuri cu vânt cuprins între 0 şi 1m/s s-a încadrat între 31,1% din ca-

zuistica manifestărilor vântului la Cotnari şi 43,4% la Botoşani. 
� Deplasarea maselor de aer cu viteze cuprinse între 2 şi 5m/s a cuprins între 38,8% din numărul 

de cazuri cu vânt la Botoşani şi 48,4% la Iaşi. 
� Cu cât înaintăm spre intervalele superioare de viteză, numărul de cazuri în care acestea s-au în-

registrat s-a redus considerabil, după cum urmează: 
- vânturile cu viteze cuprinse între 6 şi 10m/s au deţinut între 14,6% din cazurile cu vânt la 
Podu Iloaiei şi 23,3% la Cotnari; 
- manifestările mai violente ale deplasărilor maselor de aer au fost mai rare, numărul de ca-
zuri în care vântul s-a înscris cu viteze între 11 şi 15m/s încadrându-se între valorile procen-
tuale de 1,4% la Podu Iloaiei şi 2,9% la Dorohoi; 
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- peste pragul de 15m/s vânturile au bătut mai rar, frecvenţa lor anuală fiind cuprinsă între 
0,5% la Botoşani şi 1,3% la Dorohoi. 

� Odată cu creşterea vitezei, numărul de cazuri cu vânt tare se reduce, după cum putem observa şi 
în fig. 171. Astfel, numărul de cazuri mediu lunar cu vânt a cărui viteză se înscrie pe treptele de  
11 – 15m/s şi peste 15m/s a fost abia sesizabil în lunile sezonului rece, tinzând către 0 în cele ale 
sezonului cald, nedepăşind în nici o lună a anului la nici o staţie 10 cazuri. 

� Numărul de cazuri cu vânt între 6 şi 10m/s, a ocupat poziţia a treia ca pondere lunară şi anuală, 
oscilând lună de lună, de regulă, sub limita a 30 cazuri (doar la Cotnari în lunile martie – aprilie 
a depăşit această valoare). 

� Vânturile cu viteze cuprinse între 0 şi 1m/s s-au înregistrat lună de lună la Iaşi şi Cotnari frec-
venţe mai reduse decât cele a căror viteză s-a încadra între 2 şi 6m/s, la Dorohoi (în lunile febru-
arie – iulie), Botoşani (februarie – iunie) şi Podu Iloaiei (aprilie – iunie), vânturile cu aceste ul-
time valori ale vitezei înregistrându-se într-un număr mai mare de cazuri decât cele cu viteze în-
tre 0 şi 1m/s. Acestea din urmă (cu viteze între 0 şi 1m/s), a dominat în celelalte luni ale anului, 
cu excepţia lunii noiembrie la Dorohoi. 

Numărul de zile cu viteza medie a vântului cuprinsă între anumite praguri este un parametru 
climatic de ale cărui manifestări şi ponderi trebuie să se ţină seama atât în studiile de climatologie 
cu caracter teoretic, dar şi în cele cu o pronunţată tentă practică şi aplicativă. 

Din datele avute şi potrivit reprezentărilor grafice din fig. 172. se remarcă câteva constatări 
sau concluzii. 
� Anual numărul de zile cu viteza vântului cuprinsă între 0,1 şi 1,9m/s au deţinut între 26,3% la 

Darabani şi 32,8% la Botoşani. 
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Fig. 172. Numărul mediu lunar de zile cu viteze medii ale vântului cuprinse între anumite limite 
în perioada 1980 – 1998 (Darabani 1988 – 1998) 

� Ponderea anuală cea mai mere au avut-o zilele cu viteze medii ale vântului cuprinse între 2,0 şi  
5,9m/s (între 48,4% la Botoşani şi 60,0% la Iaşi). 
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� Zilele în care viteza medie a vântului este încadrată între 6,0 şi 10,9m/s au avut o pondere anuală 
mai mică (între 7,4% la Iaşi şi 12,4% la Dorohoi). 

� Peste 11m/s viteza medie diurnă a vântului a trecut mult mai rar, ponderea anuală a acestor zile 
variind între 1,0% la Darabani şi 1,6% la Dorohoi. În intervalul valoric 16,0 – 20,0m/s la Iaşi nu 
s-a înregistrat nici o zi cu viteza vântului între limitele amintite, la celelalte staţii ponderea aces-
tora fiind foarte mică şi greu de sesizat din analiza geografică (fig. 172.). 

� Anual ponderea zilelor în care se manifestă vântul a fost cuprinsă între 93,7% la Botoşani şi 
98,5% la Iaşi. 

� Ponderea anuală a zilelor cu calm absolut a fost cea mai redusă la Iaşi (doar 1,5% din zilele 
unui an) şi cea mai ridicată la Botoşani (5,9%). 

� Situaţia evolutivă în profil anual a ponderii numărului de zile cu diferite viteze ale vântului, ne 
indică faptul că la toate staţiile cercetate dominante lună de lună au fost zilele în care vântul a 
avut viteza medie cuprinsă între 2,0 – 5,9m/s, urmate ca pondere de zilele în care viteza medie a 
vântului s-a înscris între 0,1 – 1,9m/s, apoi de cele cu viteze medii ale vântului cuprinse între 6,0 
– 10,9m/s şi de cele în care viteza medie a vântului s-a înscris între 11,0 – 15,9m/s, cele mai pu-
ţine fiind zilele în care viteza medie a vântului a urcat în intervalul 16,0 – 20,0m/s. 

� În luna august ponderea zilelor cu viteze mici ale vântului (sub 1,9m/s) este cea mai mere din 
an, iar în luna mai este maximă cea a zilelor cu viteze ale vântului cuprinse între 2,0 – 5,9m/s. În 
cazul zilelor cu viteze ale vântului mai mari de 6,0m/s, luna august a deţinut minimul anual, în 
cazul vitezelor superioare lunile sezonului rece deţinând supremaţia, cu frecvenţele cele mai ri-
dicate ale acestor zile remarcându-se lunile noiembrie şi februarie, intervalul decembrie – ianua-
rie înregistrând un uşor recul al frecvenţei zilelor cu viteze medii mari ale vântului. 

mai putem remarca că, lună de lună, numărul de zile cu vânt este aproape de cel maxim posibil, zi-
lele cu calm, în care vântul nu a bătut din nici o direcţie având ponderi mici, ceea ce ne indică faptul 
că mişcările maselor de aer pe orizontală, oricât de slabe sau de intense ar fi, sunt o realitate în as-
pectul stărilor de vreme de zi cu zi din Câmpia Moldovei. În luna mai zilele cu vânt au atins şi ating 
valorile cele mai mari de frecvenţă.  
� .Regimul anual al acestora se apropie de un mers liniar în care doar lungimea diferită a lunilor 

face diferenţa mai vizibilă. 
� Zilele cu calm au fost şi sunt cele mai frecvente în sezonul rece al anului, însă diferenţele dintre 

sezonul rece şi cald sunt aproape neînsemnate, dar ele există. Cele mai puţine zile cu calm se în-
registrează în intervalul aprilie – iunie, cele mai multe în intervalul noiembrie – ianuarie (pentru 
staţia Iaşi cele mai multe zile cu calm se semnalează în intervalul iulie – septembrie). 

Dacă zilele în care viteza medie a vântului ajunge să depăşească intervalul valoric se 16,0 – 
20,0m/s nu s-au înregistrat la nici o staţie din Câmpia Moldovei, pe anumite secvenţe de timp din 
cadrul acestora şi în anumite situaţii sinoptice, vântul poate înregistra viteze deosebit de mari. 
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Fig. 172a. Evoluţia de la un an la altul a numărului de zile cu vânt tare (zile în care viteza 
vântului liniar a fost ≥ de 16m/s) la Dorohoi, Botoşani şi Iaşi (1962 – 1998) 
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Din datele de care am dispus pentru perioada 1962 – 1998 de la staţiile Dorohoi, Botoşani şi 
Iaşi am putut constata că de la an la an numărul de cazuri de zile în care vântul a ajuns sau a depăşit 
în anumite momente din zi valoarea de 16m/s a scăzut continuu. Acest aspect pare să intre în con-
tradicţie cu manifestările din ce în ce mai violente ale dinamicii atmosferei din ultima vreme, mani-
festări care se constituie într-un risc climatic demn de luat în seamă pentru aria analizată. Probabil 
că acest trend descendent al evoluţiei în timp a numărului de zile cu vânt ce ating sau depăşesc acest 
prag (fig. 172a.) se datorează şi unor modificări survenite în metodologia de observaţie a vântului, 
nu numai unor cauze naturale. Aceste aspecte rămân a fi clarificate în viitor. 
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Fig. 172b. Evoluţia anuală a numărului de zile cu vânt tare (zile în care viteza vântului liniar 
a fost  ≥ de 16m/s) la Dorohoi, Botoşani şi Iaşi (1962 – 1998) 

Anual, cele mai multe zile cu vânt liniar a cărui viteză este ≥ de 16m/s s-au înregistrat la Do-
rohoi (cca. 14 zile), iar cele mai puţine la Botoşani şi Iaşi (≈ 12 zile). În cursul unui an astfel de zile 
se înregistrează cel mai frecvent în lunile iernii, iar cel mai rar în intervalul iulie – august (fig. 
172b.). 

În situaţii sinoptice de excepţie, pentru intervale scurte sau foarte scurte de timp, vântul poa-
te atinge viteze foarte mari. Vitezele maxime absolute lunare şi direcţiile din care s-au produs le re-
găsim în tab.144. 

Tab. 144. Viteza maximă absolută lunară a vântului şi direcţia din care s-a înregistrat 
luna 

staţia 
I F m A m I I A S O N D 

Perioada 
de obs. 

Dorohoi 34 NV 
66/89 

28 S/70/72 
28NV/85 

24 NV 
88 

28 S 
78 

24 NV 
83 

>40 SV 
71 

24 NV,N 
69/94 

20 NV 
70 

24 NNV,N 
74 

34 NNV 
71 

28 NV 
73/81 

28 NV 
71/73/80 1961-1998 

Botoşani 37 NV 
66 

28 SV,NV 
77 

34 NV,NNV 
83 

23 NV 
66 

20 NV 
68 

24 ENE,NV,VNV 
82,85,97 

20 NV 
69/78 

20 NV 
64 

28 NV 
74/76 

24 NV 
70/71 

34 NV 
81 

28 NV 
79 1960-1998 

Botoşani 
(rafale) 

> 55 NV 
66 

34 NV,SV,NV 
77/85 

34 VNV 
83 

28 NV,SE,NV 
77/78/84 

28 NV 
78 

34 NV,ENE,NV 
82/85 

24 
NV,VNV,NV 
78/79/82 

24 SSE 
78 

28 NV 
74/76 

24 NV,SV 
83/86/92 

40 NV 
81 

34 NV 
79/85/88 

1963-1970 
1974-1998 

Avrămeni 40 NV 
66 

28 NV 
77/81 

28 NV 
83/90 

28 SSE,NV 
78/87 

24 NV 
83/87 

28 NNV 
85 

20 NV 
78/88 

20V 
62 

24 SE,NV 
74/75/76 

20 NV,NNV,SE,SSE 
62/63/69/71/74/82 

34 NV 
81 

28 NV 
88 1961-1998 

Răuseni 34 VNV 
76 

24 NV 
77/85/93 

34 NV 
83 

24 NV 
87 

20 NE,NV 
86/87 

34 NV 
83 

18 NV 
82/83/85 

20 NV 
63 

24 NV 
74 

18 NV 
81 

24 NV 
81/94 

28 NV 
88 1963-1998 

Cotnari 34 NNV,NV 
66/68 

28 NV 
67 

28VNV,NV 
83 

20 SSE,NV,NNV 
79/87/88 

28 NV,VNV 
70/83 

34 NNV 
85 

40 NV 
69 

34 NV 
68 

28 NNV,NV 
68/81 

24 NV 
69 

34 NV 
64 

34 NNV,NV 
69/70 1961-1998 

Podu Il. 30 SE 
61 

34 NNV 
67 

36 NV,VNV 
83 

20 NV,VNV 
63/64 

24 NV,N 
83 

17 NNV 
62/64 

24 NNV 
69 

18 SSE,NNV,NV 
71/73/76 

20 NV 
74 

18 NV 
71 

24 NV 
81 

24 NNV 
69 1961-1993 

Iaşi* 40 NV 
66 

24 NNV 
67 

28 NNV 
65 

20 N 
95 

24 NV 
83 

24 N,NV,NNV 
71/85/87 

24 V 
87 

24 NV 
68 

28 NV 
86 

24 NNV 
86 

24 VNV,V,NV 
64/86 

20 NV 
63/67 1961-1998 

* Iaşi, 4 – 7 ianuarie 1966, viteza vântului la rafale de peste 55m/s 
 

În general, cele mai mari viteze ale vântului, se înregistrează primăvara şi iarna, iar cele mai 
mici la sfârşitul verii şi începutul toamnei, când gradienţii barici orizontali au valori reduse. În situa-
ţii excepţionale, vânturile (cele din est în special) depăşesc viteza maximă de 35 – 40m/s. Maxima 
absolută pentru Câmpia Moldovei a vitezei vântului, s-a înregistrat în intervalul 4 – 7 ianuarie 1966, 
când cu ajutorul instrumentelor, atât timp cât au funcţionat, s-au înregistrat la Iaşi şi Botoşani, la ra-
fale, viteze de 55m/s, echivalentul a 198km/h, având drept consecinţă declanşarea viscolului de o 
intensitate deosebită, necunoscută până atunci în subunitatea analizată şi chiar în ţara noastră. 

În Europa, în ansamblu, luna ianuarie 1966, s-a caracterizat din punct de vedere sinoptic prin 
predominarea unui câmp de presiune scăzută, ca urmare a extinderii pe continent a depresiunii is-
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landeze sau a celor formate în bazinul Mării Mediterane. Prin urmare vremea a fost în general ume-
dă şi relativ călduroasă cu excepţia intervalelor 5 - 9,16 - 20 şi 25 - 31 ianuarie.  

Regiunile din nordul şi estul Europei au fost dominate de un regim de presiune atmosferică 
ridicată, vremea în aceste părţi ale continentului fiind rece cu nopţi geroase. 

Pătrunderea cu o frecvenţă destul de ridicată în sud-estul Europei a unor formaţiuni depresi-
onare, a favorizat în România transportul unui aer oceanic sau mediteranean (fig. 178a., b., c. şi d.). 
În consecinţă a predominat o vreme umedă, cu precipitaţii frecvente, sub formă de ninsoare însoţită 
în multe zone, printre care şi Câmpia Moldovei, de viscol şi puternice intensificări ale vântului, la-
poviţă (în timpul intervalelor mai reci ÷ 5-9, 16-20, 25-31 ianuarie, sau de ploaie şi burniţă (în tim-
pul intervalelor mai calde). 
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CAPITOLUL IV. FENOMENELE CLIMATICE 
 
 

Fenomenele şi procesele meteorologice ce însoţesc diversele stări de vreme din Câmpia 
Moldovei, 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 elementelor climatice care dau 
trăsăturile definitorii ale climatului. 

Particularităţile sezoniere ale circulaţiei generale ale atmosferei, determină producerea di-
verselor fenomene şi procese meteorologice. În sezonul rece al anului sunt caracteristice fenomenele 
de îngheţ, brumă, chiciură, polei, depuneri de gheaţă pe conductori aerieni, ninsoarea, viscolul, stra-
tul de zăpadă, ceaţa, iar în sezonul cald al anului sunt caracteristice fenomenele de rouă, ploi toren-
ţiale, grindină, oraje, de uscăciune şi secetă etc. 

Frecvenţa, durata şi intensitatea acestora, sunt condiţionate de regimul termic de iarnă sau de 
vară sub care evoluează temperatura aerului şi solului şi de advecţiile de aer rece polar sau arctic 
iarna, sau oceanic continentalizat, mai rar fierbinte tropical, vara. Continentalismul climatic al 
Câmpiei Moldovei se reflectă în regimul anual al acestor fenomene care ating maximul de frecvenţă 
şi intensitate în mijlocul sezonului caracteristic, neproducându-se sau manifestându-se foarte rar în 
sezonul nespecific prezenţei lor. În anotimpurile de tranziţie o parte din fenomene se sting treptat, o 
altă parte se intensifică în funcţie de sezonul care se termină sau începe. În anotimpurile de tranziţie 
se produc cele mai importante abateri de la situaţia medie a manifestării distribuţiei lor spaţiale şi a 
regimului în timp a fenomenelor şi proceselor meteorologice studiate. Majoritatea fenomenelor me-
teo-climatice, prin manifestările lor incumbă un mai mare sau mai mic risc climatic. 

 
IV. A. FENOMENE CLIMATICE CU FRECVENŢĂ ŞI INCIDENŢĂ MAI  

MARE ÎN PERIOADA RECE A ANULUI 
 

Sub impulsul temperaturilor în general negative şi al invaziilor repetate ale maselor de aer 
rece din zona anticiclonului euroasiatic, în perioada rece a anului cele mai reprezentative fenomene 
climatice din Câmpia Moldovei sunt îngheţul, bruma, căderile de zăpadă sub formă de ninsoare care 
formează stratul de zăpadă, viscolul, care spulberă zăpada de pe sol, poleiul, chiciura etc. La analiza 
precipitaţiilor atmosferice două din fenomenele climatice specifice perioadei reci, ninsoarea şi stra-
tul de zăpadă, au fost analizate pe larg în contextul în care precipitaţiile solide sub formă de zăpadă 
şi stratul de zăpadă sub care ele persistă un timp îndelungat pe suprafaţa solului, îşi aduc o contribu-
ţie destul de importantă în ansamblul căderilor de precipitaţii din Câmpia Moldovei, completând 
ecuaţia bilanţului pluviometric. 

 
IV. A1. Îngheţul 

 
Îngheţul este fenomenul climatic care nu lipseşte practic în Câmpia Moldovei din nici o iar-

nă, influenţând foarte mult viaţa plantelor, animalelor şi a omului în general, în perioada rece a anu-
lui când se produce societatea umană şi natura neavând cum face abstracţie de manifestările uneori 
acute şi neaşteptat de puternice ale acestuia. 

În 1958 N. Topor stabileşte pentru România 10 procese sinoptice care dau tot atâtea tipuri de 
răciri (îngheţuri şi brume) toamna şi primăvara, majoritatea fiind răciri advectiv - radiative (fig. 
172c.). Dintre aceste 10 procese sinoptice care afectează şi Câmpia Moldovei, mai importante sunt 
cinci şi anume: advecţiile de aer rece dinspre pusta maghiară, dinspre nord – vestul continentului, 
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dinspre Europa Centrală şi de Vest, dinspre Europa de Nord, sau din Câmpia Rusă, zone în care se 
formează anticicloni ce invadează în anotimpurile de tranziţie ţara noastră şi in special ariile 
extracarpatice. La aceste procese sinoptice se adaugă caracteristicile suprafeţei active (fragmentarea 
reliefului, formele de relief, expoziţia versanţilor, caracteristicile covorului vegetal, caracteristicile 
solului, prezenţa bazinelor acvatice, ale stratului de zăpadă etc.) care pot influenţa producerea în-
gheţurilor şi brumelor pe arii mai restrânse 

Primul îngheţ în aer şi la sol. Analiza temperaturilor minime zilnice la înălţimea adăpostu-
lui meteorologic pe o perioadă destul de lungă (1961 – 1998) ne arată că primul îngheţ de toamnă  

 

se produce în medie cel mai devreme 
pe 14.X. la Răuseni şi cel mai târziu 
pe 27.X. la Cotnari. Instalarea regimu-
lui de radiaţie şi pătrunderea aerului 
rece continental, face ca mai întâi în-
gheţul să se instaleze în ariile mai joa-
se depresionare sau din lungul văilor, 
unde se întrunesc condiţii de persisten-
ţă mai mare a calmului atmosferic şi 
de sedimentare stabilă a maselor de 
aer, iar apoi să cuprindă şi teritoriile 
mai înalte pe culmile interfluviale din 
spaţiul studiat sau din preajmă (fig. 
174.a). 

Cel mai timpuriu prim  îngheţ 
de toamnă s-a produs în aer cel mai 
devreme între 15.IX.1965 la Podu 
Iloaiei şi 29.IX.1977 la Dorohoi (tab. 
145.). 

Cel mai târziu prim  îngheţ de toamnă s-a produs în aer între 12.XI.1989 la Iaşi, Podu 
Iloaiei şi Răuseni şi 10.XII.1996 la Botoşani. 

 

Tab. 145. Datele medii şi extreme ale primului şi ultimului îngheţ. Datele medii şi extreme ale pe-
rioadei fără îngheţ în aer şi la sol 

Extreme 
Medii 

Primul îngheţ Ultimul îngheţ Interval fără îngheţ** Staţia 
primul 
îngheţ 

ultimul 
îngheţ 

intervalul fă-
ră îngheţ* 

cel mai timpu-
riu 

cel mai târziu 
cel mai timpu-

riu 
cel mai târziu 

durata ma-
ximă 

durata mi-
nimă 

Perioada de ob-
servaţii 

aer 20.X 13.IV 189 29.IX.1977 17.XI.1963 17.III.1990 14.V.1980 244 137 1961-1998 
Dorohoi 

sol 9.X 25.IV 166 17.IX.74/77 31.X.1966 1.IV.1998 20.V.1964 212 119 1961-1998 
aer 21.X 14.IV 189 28.IX.1977 29.XI.1996 20.III.1973 14.V.1980 253 136 1961-1997 

Avrămeni 
sol 7.X 26.IV 163 14.IX.1973 24.X.1991 2.IV.1989 27.V.1977 204 109 1961-1997 
aer 20.X 13.IV 180 28.IX.1977 10.XII.1996 23.III.1985 14.V.1980 260 136 1961-1998 

Botoşani 
sol 8.X 23.IV 167 13.IX.1989 1.XI.1964 30.III.1989 7.V.1986 244 128 1961-1998 

aer 14.X 15.IV 182 19.IX.1973 12.XI.1989 28.III.1966 4.V.65/95 229 138 1964-1998 
Răuseni 

sol 8.X 21.IV 170 14.IX.1973 12.XI.1989 20.III.1971 26.V.1969 237 111 1964-1998 
aer 27.X 7.IV 202 22.IX.1999 9.XII.1996 15.III.1968 15.V.1980 268 129 1961-1999 

Cotnari 
sol 16.X 22.IV 177 19.IX.1973 2.XI.1964 11.III.1978 15.V.1980 204 126 1961-1999 
aer 16.X 14.IV 184 15.IX.1965 12.XI.1989 28.III.66/84 5.V.1965 228 132 1962-1993 Podu 

Iloaiei sol 9.X 23.IV 168 14.IX.1973 24.X.1991 30.III.1989 8.V.1986 207 128 1962-1993 
aer 21.X 11.IV 192 28.IX.1977 12.XI.1989 25.III.73/82 4.V.94/95 231 146 1961-1998 

Iaşi 
sol 8.X 24.IV 166 19.IX.1973 24.X.1991 29.III.1989 20.V.64/90 208 121 1961-1998 

* Obs.1 – din datele medii ale primului şi ultimului îngheţ. ** Obs.2 – intervalul fără îngheţ cu durata maximă şi minimă posibilă rezultată din datele 
extreme de producere ale primului şi ultimului îngheţ. 

 

Cu ajutorul calculelor matematice şi prin construirea curbelor de asigurare ce redau posibili-
tatea producerii îngheţului cu diferite grade de probabilitate, pentru staţiile Dorohoi, Botoşani şi 
Iaşi, s-a determinat gradul de asigurare al producerii îngheţului pentru perioada 1962 – 1998 (tab. 

 
Fig. 172c. Traiectoriile urmate de masele de aer care 

produc îngheţuri şi brume toamna şi primăvara 
 (după N. Topor, 1958) 
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146.). Cum este şi normal, cele mai timpurii îngheţuri de toamnă au gradul de asigurare cel mai re-
dus, iar cele mai târzii îngheţuri de toamnă au gradul de asigurare cel mai ridicat. Pe măsură ce îna-
intăm în cuprinsul sezonului rece probabilitatea producerii fenomenului de îngheţ cu grade de asigu-
rare din ce în ce mai mari creşte exponenţial (fig.173.a.). 

 

Tab. 146. Datele medii şi extreme ale primului îngheţ în perioada 1962 – 1998 

Asigurarea (%) luna 
staţia 

Mediul Data medie 
Data cea mai 

timpurie 5 10 20 25 50 75 90 95 
Data cea mai 

târzie 
Dorohoi în aer 20 X 29 IX 1 X 5 X 13 X 15 X 20 X 26 X 1 XI 12 XI 17 XI 
Botoşani în aer 20 X 28 IX 30 IX 3 X 9 X 13 X 18 X 24 X 3 XI 27 XI 10 XII 
Iaşi în aer 21 X 28 IX 1 X 6 X 14 X 16 X 19 X 28 X 5 XI 10 XI 12 XI 
Dorohoi la sol 9 X 17 IX 19 IX 24 IX 30 IX  1 X 10 X 17 X 23 X 26 X 31 X 
Botoşani la sol 8 X 13 IX 15 IX 19 IX 28 IX 31 IX 9 X 15 X 21 X 27 X 1 XI 
Iaşi la sol 8 X 19 IX 23 IX 26 IX 29 IX 30 IX 7 X 16 X 19 X 22 X 24 X 

 

Pe suprafaţa solului data medie a primului îngheţ se încadrează între 7.X la Avrămeni şi 
16.X la Cotnari. Primul îngheţ se produce cu 1 – 2 săptămâni mai devreme la nivelul suprafeţei ac-
tive, decât în aer, mediu în care temperaturile evoluează în general în directă dependenţă cu cele de 
pe suprafaţa solului. După cum se poate observa şi în fig. 174b. îngheţul la sol se produce cel mai 
devreme în zonele mai joase estice şi nord – estice, propagându-se apoi treptat spre zonele mai înal-
te şi bine împădurite dinspre vest şi sud – vest, aria mai înaltă a Cotnarilor fiind şi de această dată, 
ca şi la primul îngheţ în aer, locul în care îngheţul se produce ultimul, iar zona estică cea în care atât 
îngheţul la sol cât şi cel din aer se produce ca dată medie cel mai devreme. Aceasta este o dovadă 
clară că în Câmpia Moldovei îngheţurile se propagă în primul rând dinspre est spre vest şi apoi din-
spre nord spre sud. 

Cel mai timpuriu prim îngheţ de toamnă pe suprafaţa solului s-a produs între 13.IX.1989 la 
Botoşani (în condiţiile în care nordul şi mai ales nord-estul României era afectat de o masă de aer 
anticiclonică mai rece ce acoperea cea mai mare parte a Peninsulei Scandinavia, Polonia, ţările bal-
tice, Belarus şi porţiuni din vestul Ucrainei – fig. 172d.) şi 19.IX.1973 la Cotnari şi Iaşi. 

Cel mai târziu 
prim îngheţ de toamnă 
pe suprafaţa solului   
s-a produs între 
24.X.1991 la Iaşi, 
Podu Iloaiei şi 
Avrămeni şi 2.XI.1964 
la Cotnari. 

Faptul că de 
multe ori cele mai tim-
purii sau cele mai târ-
zii prime îngheţuri se 
produc la date diferite 
demonstrează faptul că 
ele au o geneză radia-
tivă locală. Însă con-
cordanţa unor date de 
producere a primelor 
îngheţuri arată că nici 
latura genetică 
advectivă nu este de 
neglijat. De multe ori 
la formarea îngheţuri-

lor contribuie atât advecţia cât şi radiaţia, acest fenomen căpătând un caracter mixt.  

 
Fig. 172d. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 

500hPa deasupra Europei în ziua de 13. IX.1989 
 – după www.wetterzentrale.de 
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Calculele statistice pe baza datelor medii şi extreme de producere a primului îngheţ la sol de 
la staţiile Dorohoi, Botoşani şi Iaşi din perioada 1962 – 1998, ne redau gradele de asigurare ale 
acestui fenomen şi distribuţia curbelor de asigurare ale acestuia (tab. 146. şi fig. 173.b.). Îngheţurile 
cele mai timpurii din toamnă de pe suprafaţa solului au gradele de asigurare cele mai reduse, cele 
mai târzii îngheţuri ale toamnei de pe suprafaţa solului având gradele de asigurare cele mai ridicate. 

Ultimul îngheţ în aer şi la sol. În aer, ultimul îngheţ se produce în medie cel mai devreme la 
Cotnari pe 7.IV şi cel mai târziu la Răuseni pe 15.IV. Zonele mai înalte din sud – vestul extrem, un-
de desprimăvărarea se produce mai devreme, sub efectul unei dinamici active a aerului la coborârea 
acestuia de pe culmile deluroase extrem estice şi sud – estice ale Podişului Sucevei spre zona joasă 
a Câmpiei Bahluiului, sunt primele care ies de sub efectul negativ al fenomenului de îngheţ. Înghe-
ţul, durează în medie în aer până pe 11.IV la Iaşi, 13.IV la Dorohoi şi Botoşani, însă se resimte ca 
fenomen climatic încă destul de frecvent până târziu pe 14.IV la Podu Iloaiei şi Avrămeni şi până pe 
15.IV la Răuseni şi în tot nord – estul şi partea central – estică a câmpiei (tab. 145.). Îngheţul în aer, 
se produce aşadar cu o săptămână mai târziu în zonele joase, adăpostite, din lungul unor şesuri flu-
viale bine dezvoltate (Bahlui, Jijia, Sitna) în nord – est şi partea central – estică a câmpiei, decât în 
sud – vestul acesteia (fig. 174.c). 

Cel mai timpuriu ultim îngheţ de primăvară s-a produs în aer între 15.III.1968 la Cotnari şi 
28.III.1966 la Răuseni şi Podu Iloaiei, staţie la care cel mai timpuriu ultim îngheţ de primăvară s-a 
produs la aceeaşi dată şi în 1984. 

Cel mai târziu ultim îngheţ de primăvară se datorează ca şi cel mai timpuriu îngheţ de toam-
nă, invaziilor de aer rece arctic sau polar, care se fac simţite la tranziţia iarnă – vară. În aer îngheţul 
a fost semnalat cel mai târziu între 4.V.1994 şi 1995 la Iaşi, 4.V. 65 / 95 la Răuseni şi 15.V.1980 la 
Cotnari (tab. 145.). 

În aer fenomenul de îngheţ se poate produce la modul general între 15.IX, dată la care a fost 
semnalat cel mai timpuriu prim îngheţ şi 15.V, când s-a produs cel mai târziu ultim îngheţ. Potrivit 
acestor date, fenomenologia specifică semestrului rece se extinde mai mult decât durata acestuia cu 
circa două luni. 

Pentru staţiile Dorohoi, Botoşani şi Iaşi în tab. 147. sunt prezentate datele medii şi extreme 
de producere ale ultimului îngheţ în aer cu diferite grade de asigurare, extrase de pe graficele ce re-
dau curbele de asigurare a parametrului analizat, construite în urma prelucrării unui bogat material 
statistic cu privire la datele producerii ultimului îngheţ în aer din perioada 1962 – 1998 (fig. 173.c.). 
Pe măsură ce înaintăm spre anotimpul de vară şi ne depărtăm de cel de iarnă, probabilitatea produ-
cerii îngheţului în aer se diminuează treptat, pentru ca începând cu data de 16.V, aceasta să devină 
egală cu 0. Cel mai timpuriu ultim îngheţ are gradul de asigurare cel mai ridicat, cel mai târziu ultim 
îngheţ gradul de asigurare cel mai redus. 

La sol, ultimul îngheţ se produce în medie cel mai devreme la Răuseni pe 21.IV şi cel mai 
târziu la Avrămeni pe 26.IV. Ultimul îngheţ la sol încetează a se mai produce în medie la începutul 
ultimei decade a lunii aprilie în partea de nord a jumătăţii sudice, momentul acesta fiind amânat 
pentru ultima pentadă a lunii aprilie în sud – estul extrem şi în jumătatea nordică a Câmpiei 
Başeului (fig. 174.d). Ca medie, ultimul îngheţ se produce la sol, cu 1 până la 2 săptămâni mai târ-
ziu decât ultimul îngheţ în aer, pe pătura de sol în nopţile încă reci de primăvară îngheţul întrunind 
condiţii mai bune de producere, mai ales în situaţiile de cer senin şi stabilitate atmosferică, când 
prin radiaţie intensă căldura acumulată în timpul zilei este transferată rapid păturii inferioare a at-
mosferei. 

Cel mai timpuriu îngheţ de primăvară s-a produs pe sol între 11.III. 1978 la Cotnari şi 
2.IV.1989 la Avrămeni. Dacă aceste valori se înregistrează în anii în care iernile sunt uşoare, iar se-
zoanele reci sunt mai călduroase decât în mod normal, cele mai târzii îngheţuri de primăvară s-au 
produs pe pătura de sol între 7.V.1986 la Botoşani şi 27.V.1977 la Avrămeni (tab. 145. şi 
fig.172e.). Îngheţul de la sol de pe data de 27. V. 1977 s-a datorat faptului că porţiuni din nord - ves-
tul, nordul şi nord - estul României s-au aflat sub influenţa unor vaste arii anticiclonice extinse din 
Groenlanda peste Atlanticul de Nord, Peninsula Scandinavică până în apropierea Carpaţilor şi a Mă-
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rii Negre. În aceste condiţii, mase de aer reci subpolare cu origine groenlandeză, dar care au suferit 
transformări deasupra întinderilor nord – atlantice şi scandinavo – baltice, au ajuns reci până în nor-
dul Câmpiei Moldovei, provocând îngheţul la sol. 

Cele mai tim-
purii şi cele mai târzii 
îngheţuri de primăvară 
se produc de regulă 
mai târziu pe suprafaţa 
activă decât în aer. 
Sunt şi cazuri în care 
advecţiile de aer foarte 
rece şi de scurtă durată 
provoacă doar îngheţul 
în aer, dar nu şi la ni-
velul păturii de sol. 
Spre exemplu în cazul 
celui mai târziu ultim 
îngheţ la Botoşani, 
acesta s-a produs pe 
sol pe 7.V.1986 iar în 
aer, mai târziu, pe 
14.V.1980. 

Pe sol fenome-
nul de îngheţ, se poate 
produce la modul ge-

neral, între datele de 13.IX, când a fost înregistrat cel mai timpuriu prim îngheţ şi 27.V, dată la care 
în Câmpia Moldovei s-a înregistrat cel mai târziu ultim îngheţ de pe suprafaţa solului. Dacă am ju-
deca extinderea în timp a semestrului rece până acolo unde avem semnalate fenomene de îngheţ pe 
sol, am observa că semestrului cald îi mai rămân doar 3,5 luni din an, perioadă în care fenomenul 
cel mai concludent, mai prezent şi mai important al sezonului rece nu şi-a făcut simţită prezenţa în 
aer şi la sol. În tab. 147. sunt prezentate datele medii şi extreme de producere a ultimului îngheţ la 
sol, calculate în urma analizei materialului din observaţiile meteorologice din perioada 1962 – 1998 
de la staţiile în cauză, date care au fost extrase cu ajutorul curbelor de asigurare ale acestui parame-
tru redate în fig. 173.d. Cele mai timpurii îngheţuri de primăvară au gradul de asigurare cel mai ridi-
cat, acesta scăzând treptat pe măsură ce îngheţurile sunt semnalate din ce în ce mai târziu spre sfâr-
şitul acestui anotimp. 

Tab. 147. Datele medii şi extreme ale ultimului îngheţ în perioada 1962 – 1998 

Asigurarea (%) luna 
staţia Mediul Data medie 

Data cea mai 
timpurie 95 90 75 50 25 20 10 5 

Data cea mai 
târzie 

Dorohoi în aer 13 IV 17 III 24 III 28 III 4 IV 15 IV 21 IV 23 IV 26 IV 5 V 14 V 
Botoşani în aer 13 IV 23 III 25 III 27 III 2 IV 13 IV 22 IV 25 IV 2 V 8 V 14 V 
Iaşi în aer 11 IV 25 III 27 III 29 IV 1 IV 12 IV 19 IV 20 IV 26 IV 2 V 4 V 
Dorohoi la sol 25 IV 1 IV 3 IV 11 IV 19 IV 26 IV 1 V 3 V 8 V 15 V 20 V 
Botoşani la sol 23 IV 30 III 31 III 5 IV 14 IV 25 IV 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 
Iaşi la sol 24 IV 29 III 31 III 5 IV 16 IV 23 IV 1 V 3 V 9 V 17 V 20 V 

Duratele posibile ale intervalului fără îngheţ (durata medie, maximă şi minimă posibilă) re-
zultate din calcul sunt prezentate în tab. 145. 

Durata medie posibilă a intervalului fără îngheţ (calculată ca perioadă cuprinsă între data 
medie a ultimului îngheţ şi data medie a primului îngheţ) se încadrează în aer între 182 zile la 
Răuseni şi 202 zile la Cotnari, iar la sol între 163 zile la Avrămeni şi 177 zile la Cotnari. 

Durata maximă posibilă a intervalului fără îngheţ târziu (calculată ca perioadă cuprinsă în-
tre data producerii celui mai târziu prim îngheţ şi a celui mai timpuriu ultim) s-a încadrat în aer între 

 
Fig. 172e. Repartiţia presiunii la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 

500hPa deasupra Europei în ziua de 27 mai 1977 
 – după www.wetterzentrale. de 
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228 zile la Podu Iloaiei şi 268 zile la Cotnari, iar la sol între 204 zile la Cotnari şi Avrămeni şi 244 
zile la Botoşani. 
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Durata minimă posibilă a intervalului fără îngheţ (cuprins între cel mai târziu ultim îngheţ 
şi cel mai timpuriu prim îngheţ) s-a desfăşurat în aer între un minim de 129 zile la Cotnari şi un ma-
xim de 146 zile la Iaşi, iar la sol între 109 zile la Avrămeni şi 128 zile la Botoşani şi Podu Iloaiei. 

În medie, ca apreciere generală, putem afirma că durata posibilă a intervalului fără îngheţ 
(medie, maximă sau minimă), durează în aer, în timpul unui an mediu, cu aproximativ trei săptă-
mâni mai mult decât pe sol. 

În urma calculelor efectuate cu privire la durata intervalului fără îngheţ an de an, s-au obţinut 
medii şi extreme ale producerii acestui fenomen foarte apropiate de cele posibile. În cel de al doilea 
caz diferenţele provin din modalităţile diferite de calcul ale diverşilor parametri legaţi de durata în-
gheţului în aer şi la sol. 

Durata medie anuală a intervalului fără îngheţ în aer (rezultat din date anuale concrete) s-a 
încadrat între 182 zile la Răuseni şi 202 zile la Cotnari. În partea centrală a subunităţii studiate, pe  
fâşie lată de 10, maxim 20km, orientată pe direcţia nord-vest – sud-est în lungul culoarului fluvial al 
Jijiei între Dorohoi şi Răuseni, apoi pe direcţia nord – sud între Răuseni şi Podu Iloaiei se întinde 
zona cu cea mai redusă durată a intervalului fără îngheţ în aer (sub 185 zile). În extremităţile        
sud – vestică şi sud – estică durata intervalului fără îngheţ depăşeşte 195 zile, iar în nord – estul ex-
trem 190 zile (fig. 174.e). 

 

Tab. 148. Durata intervalului fără îngheţ (din date anuale concrete)la staţiile din Câmpia Moldovei 
în perioada 1964 – 1998 

Staţia Durata medie Durata maximă Anul Durata minimă Anul 
aer 185 255 1978 118 1990 Dorohoi 
sol 165 205 1966 134 1964 
aer 188 236 1996 159 1977 Botoşani 
sol 167 203 1964 140 1997 
aer 189 225 1996 160 1977 Avrămeni 
sol 164 189 1966 112 1977 
aer 182 227 1989 158 1977 Răuseni 
sol 153 226 1989 125 1969 
aer 202 243 1968 165 1980 Cotnari 
sol 178 224 1978 150 1972 
aer 184 227 1989 132 1965 Podu Iloaiei 
sol 168 201 1991 138 1973 
aer 193 228 1989 159 1977 Iaşi 
sol 166 196 1966 130 1990 

 

Durata maximă a intervalului fără îngheţ în aer (rezultat tot din date anuale concrete)  a fost 
cuprinsă între 225 zile în 1996 la Avrămeni şi 255 zile în 1978 la Dorohoi, iar cea minimă între 118 
zile în 1990 la Dorohoi şi 165 zile în 1980 la Cotnari. 

În urma prelucrării materialului din observaţiile din perioada 1964 – 1998, au fost construite 
curbele de asigurare ale datelor medii şi extreme ale duratei intervalului fără îngheţ în aer (fig. 
173.e.). 

În tab. 149. sunt trecute rezultatele calculelor cu privire la gradul de asigurare al diferitelor 
perioade anuale fără îngheţ, grad care creşte pe măsură ce duratele anuale ale intervalului fără îngheţ 
scad, astfel că intervalele anuale lungi fără îngheţ au gradul de asigurare cel mai redus, cele mai 
scurte, gradul de asigurare cel mai mare. 

Durata medie a intervalului fără îngheţ la sol (rezultat din date anuale concrete) a fost cu 
peste trei săptămâni mai mică decât cea fără îngheţ în aer, oscilând între 153 zile la Răuseni şi 178 
zile la Cotnari. Cea mai scurtă perioadă din an când nu este semnalat îngheţul la sol se înregistrează 
în jurul şi în estul localităţii Răuseni (fig. 174.f), din partea central – estică a Câmpiei Moldovei 
spre toate direcţiile cardinale din subunitate durata intervalului fără îngheţ crescând. Astfel, în nord, 
la Dorohoi şi Avrămeni intervalul fără îngheţ măsoară 165 şi respectiv 167 zile, în sud la Podu 
Iloaiei şi Iaşi, 168 şi respectiv 166 zile, iar în sud – vest la Cotnari 178 zile. Din nou remarcăm area-
lul învecinat Cotnarilor ca fiind cel cu durata cea mai mică a îngheţului din Câmpia Moldovei, iar 
cel din împrejurimile Răusenilor cu durata cea mai mare a intervalului anual cu îngheţ. 



Dumitru Mihăilă 

 343 

Durata maximă a intervalului fără îngheţ la sol (potrivit datelor anuale 1964-1998) a oscilat 
între 189 zile în 1966 la Avrămeni şi 226 zile în 1989 la Răuseni, iar durata minimă a variat între 
112 zile în 1977 la Avrămeni şi 150 zile în 1972 la Cotnari (tab. 148.). 

În tab. 149. sunt redate duratele medii şi extreme ale intervalului fără îngheţ sol la Dorohoi, 
Botoşani şi Iaşi calculate cu diferite grade de asigurare pe baza datelor din 1964 – 1998. Curbele de 
asigurare a acestor durate sunt redate în fig. 173.f. Cu cât durata intervalului fără îngheţ la sol se 
măreşte cu atât gradul de asigurare al acestuia se reduce, duratele minime având în schimb gradul de 
asigurare cel mai ridicat. 

 

Tab. 149. Datele medii şi extreme (în zile) ale intervalului fără îngheţ în perioada 1964 – 1998 

Asigurarea (%) luna 
staţia 

Mediul Durata medie 
Durata ma-

ximă 5 10 20 25 50 75 90 95 
Durata mini-

mă 
Dorohoi în aer 185 255 230 214 201 198 186 170 156 135 118 
Botoşani în aer 188 236 228 214 203 200 188 171 164 161 159 
Iaşi în aer 193 228 222 213 207 204 195 180 169 163 159 
Dorohoi la sol 165 205 193 185 178 175 163 155 145 138 134 
Botoşani la sol 167 203 198 188 178 176 165 158 145 141 140 
Iaşi la sol 166 196 194 188 180 178 166 153 140 135 130 

 

Numărul anual de zile cu îngheţ în aer variază între 106,9 zile la Cotnari şi 117 zile la Do-
rohoi. Numărul mediu anual de zile cu îngheţ în aer este cel mai redus în sud – estul extrem (sub 
105 zile), crescând apoi pe măsură ce ne îndreptăm către vest (107 la Iaşi; 112 zile la Podu Iloaiei), 
şi spre nord, ajungând între 110 – 115 zile în zona din partea centrală a Câmpiei Bahluiului şi din 
împrejurimile municipiului Botoşani, pentru ca în partea central – estică (Răuseni) şi în nordul ex-
trem (Avrămeni, Dorohoi) îngheţul în aer să depăşească 115 zile anual. În partea sud-estică, sud – 
vestică şi vestică a câmpiei, numărul de zile cu îngheţ este mai mic, în partea de nord, nord – est, est 
şi central – sudică mai ridicat, diferenţa dintre aceste zone fiind de aproximativ 10 zile (fig. 174.g). 
modul de dispunere al izoliniilor numărului de zile de îngheţ atât în aer cât şi la sol indică aceeaşi 
propagare a acestui fenomen în principal pe direcţiile est-vest iar în secundar pe direcţia nord-sud.  

Anual, îngheţul începe să fie semnalat în aer cel mai de timpuriu în luna septembrie şi se în-
registrează cel mai târziu în zilele lunii mai. 

 
Tab. 150. Îngheţul. Numărul mediu de zile cu îngheţ în aer la staţiile din Câmpia Moldovei (1962 – 1998) 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 27,4 23,5 19,7 3,5 0,08 - - - 0,1 4,1 13,6 25,0 116,98 
Avrămeni 27,9 24,2 19,7 3,3 0,05 - - - 0,07 3,4 13,9 24,3 116,82 
Botoşani 26,9 22,5 18,5 2,6 0,1 - - - 0,07 4,0 13,2 22,8 110,67 
Răuseni 27,6 23,1 18,1 2,7 0,1 - - - 0,3 5,7 14,8 23,6 116,00 
Cotnari 26,4 23,1 17,4 2,3 0,06 - - - 0,0 2,1 11,9 23,6 106,86 
Podu Iloaiei 28,0 22,9 17,4 2,6 0,06 - - - 0,1 3,9 13,6 23,7 112,26 
Iaşi 27,3 22,1 16,8 2,1 0,02 - - - 0,07 2,8 12,5 23,3 106,99 

*Răuseni(1964-1998); *Podu Iloaiei (1962-1993) 

 

Din luna septembrie până în ianuarie (luna cu cel mai mare număr de zile cu îngheţ ), numă-
rul lunar de zile cu îngheţ creşte, iar începând din luna februarie scade până în zilele lunii mai când 
se înregistrează sporadic. În lunile verii îngheţul în aer nu se produce (tab. 150.). 

Pe suprafaţa solului, îngheţul se înregistrează anual între 133,8 zile la Cotnari şi 147 zile la 
Avrămeni. În sud – vestul Câmpiei Moldovei în împrejurimile staţiei Cotnari, numărul anual de zile 
cu îngheţ la sol este cel mai redus (sub 135 zile), crescând atât spre estul şi centrul câmpiei (peste 
140 zile), cât şi spre nord, ajungând în extremitatea nordică şi nord – estică la peste 145 zile  
(fig. 174.h). Perioada anuală de zile cu îngheţ pe suprafaţa solului depăşeşte cu peste trei săptămâni 
– o lună perioada anuală de zile cu îngheţ în aer. Îngheţul la sol este mai prezent şi se manifestă cu 
mai multă tărie şi vigoare decât cel din aer în orice lună, începând din septembrie până în mai. Pe 
pătura de sol în perioada analizată, în zilele de vară, îngheţul nu a fost semnalat. În luna ianuarie 
numărul de zile cu îngheţ la sol este maxim în profil anual, ajungând aproape de limita maximului 
posibil. Regimul anual al numărului de zile cu îngheţ pe sol este simplu, cu maximul amintit şi cu o 
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creştere a numărului acestora din luna septembrie până în ianuarie, urmată apoi de o descreştere din 
această lună până în mai (tab. 151.). 

 

Tab. 151. Numărul de zile cu îngheţ pe suprafaţa solului la staţiile din 
Câmpia Moldovei în perioada 1962 – 1998 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 30,1 26,4 24,2 7,2 0,4 - - - 0,3 8,1 18,5 28,3 143,5 
Avrămeni 30,1 26,9 24,9 8,2 0,3 - - - 0,5 8,6 18,7 28,8 147,0 
Botoşani 30,1 26,6 24,3 7,8 0,4 - - - 0,5 8,6 18,6 28,1 145,0 
Răuseni 30,1 26,3 23,5 5,9 0,3 - - - 0,4 8,7 18,4 27,6 141,2 
Cotnari 29,5 26,4 22,8 5,3 0,2 - - - 0,2 5,2 16,9 27,3 133,8 
Podu Iloaiei 30,3 27,2 23,3 6,3 0,3 - - - 0,4 7,3 17,7 27,9 140,7 
Iaşi 30,0 26,5 23,5 6,4 0,5 - - - 0,5 7,6 17,3 27,3 139,6 

*Răuseni(1964-1998); *Podu Iloaiei (1962-1993) 

 

Pentru Dorohoi şi Iaşi, cu referire la perioada 1980 – 1998 (tab. 152.), am făcut o departajare 
a îngheţurilor, atât în aer cât şi la sol, în funcţie de gradele lor de intensitate. Am deosebit astfel în-
gheţuri slabe (t = 0,0 ÷ - 5,00C), moderate (t = -5,1 ÷ - 15,00C), puternice (t = -15,1 ÷ - 30,00C) şi 
foarte puternice (t ≤ - 30,10C). 

 

Tab. 152. Numărul de zile lunar şi anual cu îngheţ în aer şi la sol cu diferite grade de intensitate la 
Dorohoi şi Iaşi în perioada 1980 – 1998 

 

Dorohoi – în aer 
luna 

tip îngheţ I F M A M I I A S O N D An 

S        0,0 ÷ –5,00C 10,52 9,89 13,52 3,10 0,05 - - - - 3,22 10,72 12,78 63,80 
M    -5,1 ÷ -15,00C 12,21 10,84 5,00 - - - - - - 0,33 4,77 10,47 43,62 
P    -15,1 ÷ -30,00C 2,52 1,84 0,36 - - - - - - - 0,38 1,52 6,62 
FP        ≤ -30,10C - - - - - - - - - - - - - 
Total 25,25 22,57 18,18 3,10 0,05 - - - - 3,55 15,87 24,77 114,04 

Dorohoi – la sol 
S        0,0 ÷ –5,00C 10,84 9,52 14,26 6,31 0,36 - - - 0,05 6,11 11,72 12,42 71,59 
M    -5,1 ÷ -15,00C 12,73 12,57 7,94 0,26 - - - - - 1,33 6,94 11,84 53,61 
P    -15,1 ÷ -30,00C 6,31 4,00 1,21 - - - - - - - 1,16 3,36 16,04 
FP        ≤ -30,10C 0,10 0,05 - - - - - - - - - 0,15 0,30 
Total 29,98 26,14 23,41 6,57 0,36 - - - 0,05 7,44 19,82 27,77 141,54 

Iaşi – în aer 
luna 

tip îngheţ I F M A M I I A S O N D An 

S        0,0 ÷ –5,00C 12,83 10,11 11,83 6,38 0,5 - - - - 2,72 9,77 13,66 62,19 
M    -5,1 ÷ -15,00C 11,38 9,50 3,88 0,16 - - - - - 0,22 4,72 9,27 38,97 
P    -15,1 ÷ -30,00C 1,94 2,22 0,22 - - - - - - - - 1,16 5,54 
FP        ≤ -30,10C - - - - - - - - - - - - - 
Total 26,15 21,83 15,93 6,54 0,5 - - - - 2,94 14,49 24,09 106,70 

Iaşi – la sol 
S        0,0 ÷ –5,00C 12,83 12,00 16,00 6,38 0,5 - - - 0,27 6,50 13,00 14,22 81,70 
M    -5,1 ÷ -15,00C 12,16 9,83 5,44 0,16 - - - - - 0,83 6,05 11,44 45,91 
P    -15,1 ÷ -30,00C 4,66 4,44 1,38 - - - - - - - 0,72 2,44 13,64 
FP        ≤ -30,10C 0,11 - - - - - - - - - - 0,11 0,22 
Total 29,76 26,27 22,82 6,54 0,5 - - - 0,27 7,33 19,77 28,21 141,47 

 

În perioada analizată, conform datelor din tab. 152., îngheţul în aer nu s-a produs în luna  
septembrie nici la Dorohoi şi nici la Iaşi, în schimb la sol da. În luna septembrie îngheţurile de pe 
suprafaţa solului au intrat în categoria celor slabe, procesele radiative fiind la începutul manifestării 
lor în formă acută, iar invaziile de aer rece rare. În luna octombrie, atât în aer, cât şi pe pătura de sol, 
pe lângă îngheţurile slabe care au fost dominante, şi-au făcut simţită prezenţa şi îngheţurile modera-
te, iar din luna noiembrie cele puternice (în aer şi la sol la Dorohoi, la sol la Iaşi). În luna decembrie, 
alături de îngheţurile puternice în aer şi la sol, încep să fie prezente şi îngheţurile foarte puternice, 
dar numai pe suprafaţa solului. În lunile ianuarie şi februarie, în aer îngheţurile foarte puternice nu 
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s-au produs nici la Iaşi şi nici la Dorohoi, iar la sol îngheţurile foarte puternice s-au produs în toate 
lunile iernii la Dorohoi, dar numai în lunile decembrie şi ianuarie la Iaşi, luna februarie ieşind din 
sfera de incidenţă a acestora în această ultimă locaţie. În aceste luni ale iernii, răcirile nocturne in-
tense, persistenţa aerului suprarăcit în urma advecţiilor şi apoi a staţionării lui la suprafaţa solului, 
contribuie la creşterea intensităţii fenomenului de îngheţ. În luna martie s-au  produs încă, atât în aer 
cât şi la sol, îngheţuri puternice, în luna aprilie îngheţurile puternice au dispărut atât în aer cât şi la 
sol, iar în luna mai au fost semnalate pentru cele două medii, doar îngheţuri de slabă intensitate. 
Concluzia pe care o desprindem este că pe măsură ce iarna îşi intră în drepturile sale, îngheţurile îşi 
amplifică intensitatea, ajungând să se manifeste cu o recrudescenţă deosebită, iar apoi intensitatea 
lor se diminuează treptat. Creşterii graduale a intensităţii începând din luna septembrie, când feno-
menul apare, până în luna ianuarie când fenomenul atinge apogeul, îi urmează o scădere treptată 
până în luna mai, când fenomenul în sine se stinge. Chiar dacă se înregistrează foarte rar, îngheţurile 
foarte puternice creează mari probleme sănătăţii oamenilor şi economiei, mergând până la paraliza-
rea activităţilor economice, în condiţiile în care îngheţul este însoţit de vânt, căderi de zăpadă şi vis-
col, manifestări care au loc atunci când masele de aer polare sau arctice reci traversează teritoriul 
Câmpiei Moldovei. 

Frecvenţa zilelor cu ciclu de îngheţ – dezgheţ, analizată pentru perioada 1980 – 1999 arată 
că de la prima manifestare (cel mai timpuriu prim îngheţ) şi până la ultima prezenţă (cel mai târziu 
ultim îngheţ), îngheţul nu este un fenomen continuu, liniar, ci prezintă fluctuaţii date de perioade de 
încălzire, datorate advecţiilor de aer cald, sau perioade de răciri advectiv – radiative intense, când 
îngheţul devine foarte puternic şi se propagă adânc în pătura de sol. Am considerat zi cu ciclu de în-
gheţ – dezgheţ, orice zi în care au apărut de-a lungul celor 24 ore de observaţii atât temperaturi pozi-
tive cât şi negative. Nu au intrat în cadrul acestora zilele în care temperaturile au fost fie numai ne-
gative, fie numai pozitive. 

 
Tab. 153. Frecvenţa zilelor cu ciclu de îngheţ – dezgheţ în perioada 1980 – 1999 

 
 I F M A M I I A S O N D An 

nr,z 11,52 11,84 14,89 3,1 0,05 - - - - 3,66 11,38 13,47 69,91 aer % 37,18 41,89 48,79 10,35 0,16 - - - - 11,82 37,96 43,46 19,1 
nr,z 17,42 19,63 22,57 6,57 0,31 - - - 0,1 7,61 17,13 18,68 110,02 Dorohoi 

sol % 56,19 69,45 72,83 21,92 1,01 - - - 0,37 24,55 57,77 60,27 30,14 
nr,z 13,66 13,22 12,61 1,22 - - - - - 3,00 11,38 14,66 69,75 aer % 44,08 44,40 40,68 4,07 - - - - - 9,67 37,96 47,31 19,1 
nr,z 19,27 21,00 22,44 6,55 0,5 - - - 0,27 7,66 17,72 20,88 116,29 Iaşi 

sol % 62,18 70,,52 72,40 21,85 1,61 - - - 0,92 24,73 59,07 67,38 31,86 

 
Regimul anual al numărului de zile cu îngheţ – dezgheţ, indică atât în aer, cât şi la sol, o 

creştere a numărului acestora din lunile septembrie (octombrie) până în decembrie, după care în lu-
nile ianuarie – februarie asistăm la o uşoară scădere a numărului de zile în care alternanţa îngheţ – 
dezgheţ se manifestă, în luna martie numărul unor astfel de zile creşte, pentru a scădea apoi în lunile 
aprilie şi mai. Se conturează un regim anual cu două maxime, unul secundar în luna decembrie, şi 
unul principal în luna martie, separate de o perioadă de uşoară diminuare numerică a acestor zile 
şi a fenomenului în sine în lunile ianuarie – februarie. Atât în luna decembrie, cât şi în luna martie, 
procesele de încălzire diurnă sunt încă, sau încep să capete consistenţă, procesele de îngheţ – dez-
gheţ fiind numeroase. Din luna septembrie până în luna decembrie pe fondul apariţiei temperaturilor 
diurne negative, ce devin dominante în detrimentul celor pozitive, numărul de zile cu îngheţ – dez-
gheţ creşte, iar în luna aprilie – mai pe fondul diminuării numărului de zile cu temperaturi diurne 
negative, ce lasă loc celor pozitive, numărul de zile cu proces de îngheţ – dezgheţ scade. În lunile 
ianuarie – februarie, îngheţul prelungit, neîntrerupt nici în cursul orelor amiezii decât foarte rar, 
conduce la diminuarea numărului de zile cu îngheţ – dezgheţ. De remarcat că la Dorohoi, numărul 
anual de zile cu îngheţ - dezgheţ este mai mic decât la Iaşi, atât în aer cât şi la sol, temperaturile ne-
gative menţinându-se mai mult timp în nord, unde au o constanţă mai mare decât în sud unde în mai 
multe momente din zilele iernii există posibilitatea ca temperatura să depăşească pragul de 00C. 
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În pătura de sol îngheţul începe să pătrundă încă de la sfârşitul lunii octombrie şi începutul 
lunii noiembrie pe adâncimi de doar câţiva centimetri şi, se menţine până la sfârşitul lunii martie 
când se manifestă tot în primii centimetri ai păturii de sol. Din observaţiile efectuate la Botoşani 

 

în perioada 1987 – 
1998 se remarcă 
faptul că, adânci-
mea maximă la care 
pătrunde îngheţul în 
luna cea mai rece a 
anului, depăşeşte în 
medie uşor adânci-
mea de 30cm dar 
nu şi pe cea de 
35cm (fig. 73., 74.). 
În cazuri excepţio-
nale, îngheţul poate 
pătrunde local şi 
până la 60 – 80cm, 
adâncime sub care 
trebuie să se ampla-
seze conductele de 
transport a apelor 
potabile şi uzate, 
gazelor, petrolului 
sau a unor substanţe 

chimice etc. 
Potrivit hărţii care redă adâncimile maxime la care poate pătrunde îngheţul în sol în iernile 

cele mai geroase întocmită de O. Berbecel şi colab în 1965 (fig. 174i.) în Câmpia Moldovei îngheţul 

 
Fig. 174i. Adâncimea maximă de îngheţ în România 

(după O. Berbecel şi colab. 1965) 
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poate pătrunde până la adâncimi de 70 – 80cm, subunitatea studiată fiind încadrată conform autori-
lor în zona a treia  de risc, o zonă intermediară în cadrul României. 

 
 

IV. A2. Bruma 
 

Bruma, apare ca fenomen meteorologic specific sezonului rece însoţind îngheţul, aceste do-
uă fenomene fiind oarecum nedespărţite. Dar producerea brumei presupune întotdeauna prezenţa 
îngheţului, în timp ce producerea îngheţului nu generează întotdeauna brumă. 

Având forma unui depozit de gheaţă cu aspect cristalin, deseori sub formă de solzi, ace de 
gheaţă, pene, evantai (D. Ţâştea şi colab., 1965), bruma se prezintă într-un strat gros şi persistent, 
asemănător zăpezii, în formele negative de teren şi mult mai subţire pe pante şi pe culmile formelor 
pozitive. Pe versanţii cu expoziţie nordică bruma are condiţii mai bune de formare decât pe cei ex-
puşi către sud. 

Condiţiile ideale de producere a brumei sunt: temperaturi sub 00C, timp senin şi liniştit, sau 
cu vânt slab sub 2m/s, umiditatea aerului mai mare de 80%. Aceste condiţii se întrunesc mai frec-
vent în văile umede, zonele depresionare, sau pe versanţii expuşi advecţiilor uşoare ale aerului rece 
şi umed. 

Geneza fenomenului de brumă (ca şi a fenomenului de îngheţ) în subunitatea studiată, se 
leagă de advecţiile de aer rece ce provin din arealul pustei maghiare, de advecţiile de aer rece din-
spre nord – vest (Cehia, Slovacia, Ungaria), dinspre Europa Centrală şi de Vest, dinspre Europa de 
Nord, sau dinspre nord – estul Europei (Câmpia Rusă), (N. Topor, 1958), advecţii însoţite şi de pro-
cese radiative intense, ultimele producându-se şi separat de primele. Factorul fizico – geografic joa-
că şi el un rol foarte important în fenomenologia producerii brumei. 

Anual, numărul de nopţi cu brumă 
este cel mai redus în zona staţiei Cotnari şi 
împrejurimi (sub 40 nopţi), crescând treptat 
spre aria mai joasă şi mai umedă din est, 
ajungând în extremitatea sud – estică la 
peste 70 nopţi cu brumă anual. De aseme-
nea, numărul anual de nopţi cu brumă creş-
te dinspre aria nordică a Câmpiei Moldo-
vei, unde acest fenomen se înregistrează în 
mai puţin de 45 nopţi (Dorohoi – 41,2 
nopţi; Avrămeni – 44,2 nopţi), spre sud – 
sud – est. 

Conform datelor din observaţii, re-
găsite în fig. 175, numărul anual de nopţi 
cu brumă creşte treptat dinspre vest spre est 
şi dinspre nord – vest către sud – est. Sud – 
vestul extrem este zona de minim, iar sud - 
estul extrem aria de maxim a numărului 
anual de nopţi cu brumă. 

An de an, numărul de nopţi cu bru-
mă diferă faţă de cel mediu destul de mult. 
Minimul anual de nopţi cu brumă s-a înca-

drat între 6 nopţi la Cotnari în 1966 şi 28 nopţi la Răuseni în 1969 şi 1976. Numărul maxim anual 
de nopţi cu brumă s-a încadrat între 61 nopţi la Cotnari în 1992 şi 107 nopţi la Podu Iloaiei în 1993 
(fig. 176). 

Tendinţele de evoluţie pe termen lung (1964-1998) a numărului anual de nopţi cu brumă 
(fig. 176.) indică faptul că acest hidrometeor a crescut uşor în frecvenţă în timp. Cauzele acestei 
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creşteri sunt complexe şi multiple necesitând o analiză subtilă şi laborioasă pentru a fi cu adevărat 
depistate. 

Dorohoi: y = 0,965x + 24,087

R
2
 = 0,4032

Iaşi: y = 1,386x + 44,052

R2 = 0,3988
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Fig. 176. Variaţiile de la un an la altul ale numărului de nopţi cu brumă în perioada 1964 – 1998 
 

În cursul unui an, la staţiile din Câmpia Moldovei, bruma începe să fie înregistrată din luna  
septembrie, numărul de nopţi cu brumă ajungând la un maxim anual în luna noiembrie la Dorohoi 
(7,9 nopţi), decembrie la Cotnari (8,9 nopţi) şi Iaşi (13,9 nopţi) şi în luna ianuarie la Avrămeni (8,3 
nopţi), Botoşani (8,3 nopţi), Răuseni (10,7 nopţi) şi Podu Iloaiei (10,4 nopţi). 

Din lunile decembrie, ianuarie şi februarie numărul lunar de nopţi cu brumă scade, în luna 
mai fenomenul producându-se doar sporadic. În lunile verii, bruma nu a fost semnalată în perioada 
analizată la nici o staţie meteorologică (tab. 154.). 

 

Tab. 154. Numărul mediu lunar şi anual de nopţi cu brumă în perioada 1964 – 1998 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 7,4 5,8 4,9 1,7 0,1 - - - 0,2 4,6 7,9 7,6 41,2 
Avrămeni 8,3 6,4 6,6 2,5 0,1 - - - 0,1 4,2 8,1 7,9 44,2 
Botoşani 8,3 6,0 6,8 2,5 0,2 - - - 0,5 5,5 7,8 7,8 45,4 
Răuseni 10,7 7,5 8,6 2,6 0,2 - - - 0,5 6,6 9,7 10,5 56,9 
Cotnari 7,2 5,8 5,1 0,9 0,1 - - - 0,1 2,7 5,9 8,9 36,7 
Podu Iloaiei* 10,4 7,8 7,3 1,8 0,1 - - - 0,3 5,0 9,2 10,3 52,2 
Iaşi 13,3 10,9 10,1 2,9 0,2 - - - 0,5 6,2 10,9 13,9 68,9 

* Podu Iloaiei 1964 – 1993 
 

Toamna 
cea mai timpurie 
primă brumă s-a 
produs între datele 
de 9.IX.1992 la 
Iaşi şi 19.IX.1973 
la Cotnari, iar cea 
mai târzie primă 
brumă între 
3.XI.1966 la Do-
rohoi şi 
23.XI.1968 la Iaşi. 
Bruma apare ca 
fenomen meteoro-
logic în Câmpia 
Moldovei în prima 
decadă a lunii sep-
tembrie, momentul 
apariţiei primei 
brume amânându-
se în unii ani până 

 
Fig. 176a. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 
500hPa deasupra Europei în ziua de 9. IX. 1989 – după www.wetterzentrale.de 
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în ultima decadă a lunii noiembrie. 
De regulă, cele mai timpurii prime brume (fig. 176a.) şi cele mai târzii ultime brume (fig. 

176b.) se produc în condiţii de timp anticiclonice, în nopţile reci, calme şi senine din timpul semes-
trului rece sau la tranziţia dintre semestre, când parametrii fizici ai atmosferei sunt favorabili mani-
festării fenomenului. 

În medie, prima brumă se produce cel mai devreme în sud – est la Iaşi pe 6.X, mai târziu în 
nord – vest la Dorohoi (10.X) şi doar la începutul celei de a treia decade a lunii octombrie în sud – 
vest la Cotnari (21.X). Bruma căpătă teren, ca fenomen cu un grad mare de frecvenţă şi stabilitate 
mai întâi în sud – est, apoi în zonele centrale, nordice şi în cele din urmă în zona sud – vestică. 

 

Tab. 155. Datele medii şi extreme ale producerii primei şi ultimei nopţi cu brumă (1964 – 1998) 
Medii Intervalul de timp Extreme 

Intervalul cu bru-
mă 

Intervalul fără 
brumă staţia 

prima 
brumă 

ultima 
brumă 

cu bru-
mă 

fără 
brumă 

cea mai timpurie 
primă brumă 

cea mai târzie primă 
brumă 

cea mai timpurie 
ultimă brumă 

cea mai târzie ul-
timă brumă 

durata 
minimă 

durata 
maximă 

durata 
minimă 

durata 
maximă 

Dorohoi 10.X 12.IV 184 181 18.IX.1974 3.XI.1966 14.III.1985 5.V.1965 162 229 136 203 
Botoşani 9.X 18.IV 191 174 17.IX1974 19.XI.1989 14.III.1985 17.V.1986 146 242 123 209 
Cotnari 21.X 6.IV 167 198 19.IX.1973 17.XI.1966 21.II.1989 7V.1998 96 230 135 269 
Iaşi 6.X 17.IV 193 172 9.IX.1992 23.XI.1968 29.III.1989 14V.1980 126 247 118 239 

 

Cea mai timpurie ultimă brumă s-a produs mai întâi la Cotnari pe 21.II.1989, apoi la Doro-
hoi şi Botoşani pe 14.III.1985 şi, în cele din urmă la Iaşi pe 29.III.1989. În medie ultima brumă se 
produce în prima decadă a lunii aprilie la Cotnari (6.IV), la începutul celei de a doua decade a lunii 
aprilie la Dorohoi (12.IV) şi spre sfârşitul acestei decade la Botoşani (18.IV) şi Iaşi (17.IV). 

La ieşirea din semestrul rece teritoriul Câmpiei Moldovei este afectat din ce în ce mai puţin 
de brumă într-o manieră inversă decât la intrarea în cadrul semestrului în cauză. Primul areal ce iese 
de sub influenţa brumelor la tranziţia iarnă-primăvară este cel al Cotnarilor iar ultimul extremitatea 
sud-estică a câmpiei şi partea central nord-vestică. 

Cea mai târzie ultimă 
brumă s-a produs în prima 
decadă a lunii mai (5.V.1965 
la Dorohoi; 7.V.1998 la Cot-
nari) sau în a doua decadă a 
acestei luni la Iaşi 
(14.V.1980) şi Botoşani 
(17.V.1986). 

Bruma din noaptea 
de 17.V.1986 s-a produs în 
condiţiile advecţiei spre    
sud – sud-estul Europei şi al 
ariei est-carpatice şi ponto-
caspice a unor mase de aer 
reci circumscrise unor 
anticicloni desprinşi de pe 
frontul polar, care au condus 
la răcirea vremii până sub 

pragul de 00C.  
Un alt caz de brumă foarte târzie, dar care s-a produs anterior perioadei analizate este cel din 

noaptea de 21 spre 22 mai 1952 (fig. 176c.). Bruma din acea noapte a fost generată de advecţia for-
maţiunilor barice anticiclonice secondate de cele ciclonice care şi-au avut geneza în zona Atlanticu-
lui de Nord şi a Islandei. Acestea după ce au trecut pe deasupra spaţiului scandinavo – baltic au tra-
versat în diagonală Europa ajungând până în nordul Mării Negre. În acea noapte pe ≈ 2/3 din terito-
riul României (fig.176c.) s-a produs îngheţul şi bruma. Numai aria Munţilor Banatului şi de la sud şi 
sud-est de Carpaţi nu a fost afectată. 

 
Fig. 176b. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 17 mai 1986 

ora 0000 G.M.T. – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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Începutul dispariţiei 
fenomenului de brumă în 
Câmpia Moldovei, este pla-
sat la începutul celei de a 
treia decade a lunii februa-
rie, iar sfârşitul în a doua 
decadă a lunii mai. 

Se cuvine însă a mai 
face o scurtă observaţie care 
să vină ca o completare a ce 
lor afirmate mai sus şi anu-
me că metodologia de ob-
servaţie a elementelor şi fe-
nomenelor meteorologice 
scapă anumite aspecte. Ob-
servatorul, la un moment 
dat, poate semnala prezenţa 
fenomenului de brumă dato-
rată unor răciri radiative ca-
re să se producă de multe ori 
pe timp senin şi liniştit cu 
temperaturi chiar pozitive în 
adăpostul meteorologic dar 
≤ 00C pe sol. În aer nu avem 
zi cu îngheţ, dar fenomenul 
de brumă este semnalat. De 
aceea cele mai timpurii şi 
târzii brume nu corespund 
întotdeauna ca date de pro-
ducere cu cele mai timpurii 
şi târzii îngheţuri din aer. Pe 

sol mai apar cazuri accidentale de brume mai timpurii sau mai târzii decât cele mai timpurii sau târ-
zii îngheţuri din aer. Dar între datele de producere a celor mai timpurii şi a celor mai târzii brume şi 
îngheţuri de pe sol ar trebui să fie o corespondenţă exactă. Însă nici în acest caz lucrurile nu stau 
chiar aşa. Spre exemplu, într-o atmosferă cu o umiditate foarte redusă bruma nu se produce întot-
deauna când se produce şi îngheţul. În anumite circumstanţe pe obiectele reci de la nivelul suprafe-
ţei active (vegetaţie, acoperişuri etc.) se poate produce brumă, dar pe solul mai adăpostit advecţiilor 
reci şi umede îngheţul să nu se producă. 

În medie intervalul anual posibil de producere a brumei se încadrează între 167 nopţi la Cot-
nari şi 193 nopţi la Iaşi, iar cel fără brumă între 198 nopţi la Cotnari şi 172 nopţi la Iaşi. În zona sud 
– vestică, durata intervalului cu brumă este cea mai redusă, crescând spre est, nord şi mai ales spre 
sud – est unde ajunge maximă. Intervalul cu brumă a avut o durată minimă cuprinsă între 96 nopţi la 
Cotnari şi 162 nopţi la Dorohoi, şi o durată maximă cuprinsă între 229 nopţi la Dorohoi şi 247 nopţi 
la Iaşi. Mărind perioada şi numărul punctelor de observaţii, alte date şi mai relevante ar putea contu-
ra producerea fenomenului de brumă. Comparând aceste date rezultate din calculul (tab 155.) cu ce-
le concrete înregistrate an de an (fig 176.) sau mediate, ne dăm seama că între datele de producere a 
primei şi ultimei brume, fenomenul în cauză (asemănător îngheţului) nu este unul continuu. Aceeaşi 
concluzie o putem desprinde şi în cazul în care utilizăm ca bază de calcul parametrii extremi ai bru-
mei. 

 
Fig. 176c. Distribuţia principalelor formaţiuni barice la nivelul Europei 
(sus) şi a temperaturii aerului la sol deasupra României (jos) în noaptea 

de 21 mai 1952 – după O. Bogdan şi colab., 1999 
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Având în vedere datele pe 
care le avem, putem afirma la 
modul general că din prima deca-
dă a lunii septembrie până spre 
sfârşitul cele de a doua decade a 
lunii mai, în Câmpia Moldovei 
fenomenul de brumă s-a manifes-
tat şi se poate manifesta în conti-
nuare, cele mai timpurii şi cele 
mai târzii brume având un efect 
negativ asupra plantelor de cultu-
ră, a plantaţiilor de vii cu pomi 
fructiferi prin vătămarea parţială 
sau totală a plantelor, cu grave 
consecinţe asupra producţiei agri-
cole ce se diminuează proporţio-
nal cu intensitatea acestui feno-
men şi a celui de îngheţ. 

Analizând harta expunerii teritoriului României faţă de riscul îngheţului şi brumei (fig. 
176d.) observăm pentru Câmpia Moldovei că aceste fenomene induc un grad de vulnerabilitate ma-
re pentru porţiuni relativ extinse din sudul subunităţii şi o vulnerabilitate combinată, cu variaţii neu-
niforme pe verticală, ţinând seama de legile etajării verticale a îngheţului şi brumei, pentru cea mai 
mare parte a teritoriului Câmpiei Moldovei (zona centrală şi jumătatea nordică). Faţă de alte zone 
din ţară, spaţiul Câmpiei Moldovei se prezintă ca unul cu un grad mare de risc în raport cu cele două 
fenomene la care ne referim: bruma şi respectiv îngheţul. Din acest punct de vedere găsim pentru 
Câmpia Moldovei asemănări mari cu întinse teritorii extracarpatice, dar şi cu ariile mai înalte de 
podiş , deal sau chiar de munte. 

 
IV. A3. Viscolul 

 
Acest fenomen meteorologic se produce de obicei iarna, în condiţiile în care bate vântul, 

ninge, sau pe sol este format stratul de zăpadă. Definit ca un transport de zăpadă deasupra suprafeţei 
terestre provocat de vânt suficient de puternic şi turbulent, însoţit sau nu de ninsoare (D. Ţâştea şi 
colab., 1965), viscolul este un fenomen ce produce probleme populaţiei şi pagube economiei, prin 
spulberarea stratului de zăpadă şi dezvelirea culturilor agricole care în absenţa acestuia sunt supuse 
îngheţurilor din timpul iernii şi transportul, apoi depunerea zăpezii în locurile mai adăpostite, dând 
naştere troienelor, ce îngreunează sau întrerup circulaţia pe şosele, căi ferate, aeroporturi etc. 

Viscolul general, cu ninsoare, cu transport de zăpadă la sol sau cu transport de zăpadă la 
înălţime, se poate produce în plin anotimp de iarnă, dar şi foarte timpuriu toamna sau foarte târziu 
primăvara, când efectele lui sunt asociate cu îngheţul iar pagubele produse culturilor sunt foarte 
mari. 

Viscolul se poate produce în oricare regiune a ţării, dar zonele mai afectate sunt cele 
extracarpatice, mai concret Moldova, Dobrogea, centrul şi estul Câmpiei Române. Condiţiile      
aerosinoptice tipice care favorizează apariţia viscolului sunt asociate la nivelul suprafeţei terestre cu 
o advecţie de aer foarte rece, în condiţiile existenţei unui maxim barometric în regiunile situate la 
nord şi est de ţara noastră (dorsala anticiclonului est-european, dorsala anticiclonului scandinav, 
brâu anticiclonic extins zonal) cumulate cu advecţia la nivelul solului şi apoi în altitudine a aerului 
maritim tropical cald şi umed facilitată de un ciclon mediteranean cu caracter retrograd centrat sau 
cu tendinţe de centrare în zona Mării Negre (fig. 176e.). 

Format în condiţiile sinoptice de joncţiune a principalilor centri barici europeni (anticiclonul 
est – european, anticiclonul Azoric, anticiclonul scandinav şi ciclonii mediteraneeni), când contras 

 
Fig. 176d.Vulnerabilitatea teritoriului României faţă de îngheţ şi 

brumă (1-foarte mică; 2-mică; 3-intermediară; 4-mare; 5-
combinată) – după Octavia Bogdan şi colab. – 1999 
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tul termic dintre masa de aer rece aflată la sol şi cea de aer cald tropical din altitudine este foarte 
mare (20 – 250C) şi când pe orizontală se creează gradienţi barici de 40 – 50mb / 100km şi termici 

de 2 – 30C la 100km, viscolul afec-
tează de obicei numai straturile in-
ferioare ale atmosferei până la 600 
– 800m altitudine (cazul 
anticiclonilor), de unde şi rolul ma-
re jucat de barajul orografic al 
Carpaţilor Orientali, al reliefului 
mai înalt al Podişului Sucevei şi 
Podişului Bîrladului, precum şi al 
caracteristicilor propriului relief în a 
influenţa modul de manifestare al 
fenomenului de viscol: frecvenţă, 
intensitate, direcţie etc. 

Data medie de producere a 
primelor viscole pentru Câmpia 
Moldovei se plasează în intervalul 
decembrie – ianuarie, iar a produce-
rii ultimelor viscole, spre sfârşitul 
lunii februarie. 

Intervalul mediu anual cel 
mai favorabil producerii viscolului 
se încadrează între sfârşitul lunii 
decembrie şi sfârşitul lunii februa-
rie, aceasta însemnând 2 – 2,5 luni 
pe an. 

Cele mai timpurii viscole 
din perioada 1964 – 1998 s-au pro-

dus în luna noiembrie, iar cele mai târzii în luna aprilie. Intervalul posibil cu viscol se prelungeşte 
astfel la aproape 5 – 6 luni. 

Numărul mediu anual de zile cu viscol 
este cuprins între un minim de 3,1 zile la Podu 
Iloaiei şi un maxim de 9,0 zile la Iaşi (medii ale 
perioadei 1964 – 1998). Surprindem trei areale 
distincte, în funcţie de numărul de zile cu viscol, 
şi anume: unul în care numărul anual de zile cu 
acest fenomen este mai mic decât media pe an-
samblul câmpiei, ce ocupă o bandă îngustă de 10 
– 20 km ce porneşte pe direcţia nord – sud din 
jurul localităţii Stânca, Răuseni (3,9 zile anual) 
până la sud de Podu Iloaiei (3,1 zile anual) şi, 
două zone mai puternic afectate de viscol, una în 
sud – estul extrem Iaşi (9,0 zile anual) şi alta în 
nord – vestul extrem (Dorohoi – 8,2 zile anual). 
Viscolul este deci mai puţin frecvent în zona sud 
– vestică şi centrală şi, din ce în ce mai prezent 
spre nord – nord-vest şi sud - est (fig. 177). 

 

 
Fig. 176e. Tipul baric I (sus) şi tipul baric II (jos) generatoare de 

viscole în România (după O. I. Bălescu şi colab., 1962 
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Între distribuţia (fig. 177.) 
respectiv evoluţia numărului anu-
al de zile cu viscol (fig. 178.) în-
tocmite de noi doar pentru Câm-
pia Moldovei şi repartiţia numă-
rului anual de zile cu viscol pen-
tru întreg teritoriul României (din 
care analizăm doar repartiţia fe-
nomenului strict la nivelul sub-
unităţii studiate) realizat de O. I. 
Bălescu şi colab. în 1962 (fig. 
177a.) există asemănări dar şi de-
osebiri, care derivă din perioadele 
diferite analizate, dar şi din deta-
lierea pe care o dă analiza clima-
tologică a unui fenomen pe o arie 
mai redusă, cu luarea în calcul a 
mai multor puncte de observaţie 
şi a unei perioade mai lungi de 

timp. Fig. 177a., de o cuprindere mai largă, ne arată însă că spaţiul extracarpatic este cel mai expus 
în calea viscolului ce se manifestă la noi în ţară. 

 

Dorohoi: y = -0,0818x + 9,358

R2 = 0,015

Iaşi: y = -0,0053x + 8,9815
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Fig. 178. Variaţiile de la un an la altul ale numărului de zile cu viscol în perioada 1964 – 1998 
 

De la un an la altul, numărul de zile cu viscol este foarte fluctuant. Anii în care viscolul a 
fost o prezenţă lipsită de importanţă au fost: 1974, 1977, 1978, 1982, 1983, 1989, 1990 şi 1997. Cel 
mai mare număr anual de zile cu viscol de la Dorohoi s-a înregistrat în 1969 (25 zile), la Botoşani în 
1981 (19 zile), la Cotnari în 1981 (16 zile), iar la Iaşi în 1985 (22 zile). Anii în care viscolul a fost 
mai prezent decât în mod normal, au fost: 1969, 1981, 1985, 1991, 1996 (fig. 178.). 

Tendinţa pe care a manifestat-o evoluţia numărului anual de zile cu viscol în timp (1964 – 
1998) este aceea de diminuare uşoară a acestui parametru (fig. 178.). Însă pentru un fenomen clima-
tic cu o manifestare contradictorie şi aleatorie, pentru o apreciere mai exactă a tendinţei de evoluţie 
considerăm că ar fi nevoie de mai multe locaţii supuse analizei, pe perioade mai lungi de timp. Ori-
cum, cel puţin la nivelul perioadei 1964-1998, rigoarea statisticii, transpusă grafic, redă tendinţa in-
dicată mai sus. 

În decurs de un an în Câmpia Moldovei, viscolul atinge un maxim de manifestare în luna  
februarie, când se înregistrează cel mai mare număr mediu lunar de zile cu viscol pentru toate punc-
tele de observaţii (tab. 156.). Din luna noiembrie până în luna februarie, numărul de zile mediu lu-
nar cu viscol este în creştere, diminuându-se apoi în lunile martie şi aprilie. Din luna mai până în 
luna octombrie inclusiv fenomenul de viscol nu s-a produs. Viscolul la sol este dominant, anual şi 

 
Fig. 177a. Numărul mediu anual de zile cu viscol în România (după 

O. I. Bălescu şi colab. 1962 
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lună de lună, în comparaţie cu viscolul la înălţime (tab. 156), primul tip întrunind şi cele mai bune 
condiţii genetice de formare. 

 

Tab. 156. Numărul mediu lunar şi anual de zile cu viscol (1964 – 1998) la sol (a) şi la înălţime (b) 

luna 
staţia 

 I F M A M I I A S O N D An 

a 2,3 2,9 1,2 0,03 - - - - - - 0,4 0,9 7,73 
Dorohoi 

b 0,1 0,2 0,03 - - - - - - - 0,09 - 0,42 
Avrămeni*  1,5 1,8 0,9 - - - - - - - 0,7 0,7 5,6 

a 1,5 2,0 0,5 0,03 - - - - - - 0,3 0,3 4,63 Botoşani 
b 0,2 0,1 - - - - - - - - 0,2 0,1 0,6 
a 0,9 1,4 0,7 - - - - - - - 0,2 0,3 3,5 

Răuseni 
b 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - 0,1 0,02 0,42 
a 1,4 2,0 0,7 0,1 - - - - - - 0,3 0,6 5,1 

Cotnari 
b 0,1 0,1 0,03 - - - - - - - 0,2 0,03 0,46 
a 1,0 0,7 0,1 0,1 - - - - - - 0,2 0,03 2,13 

Podu Iloaiei** 
b 0,03 0,3 0,2 0,1 - - - - - - 0,2 0,1 0,93 
a 2,5 2,8 1,1 0,1 - - - - - - 0,5 0,8 7,8 Iaşi 
b 0,3 0,5 0,2 - - - - - - - 0,2 0,03 1,23 

* Avrămeni – cumulat (a+b); ** Podul Iloaiei (1964 – 1993) 
 

În timpul viscolului, direcţiile dominante ale vântului sunt cele din nord – vest şi nord, iar 
viteza medie a vântului este cuprinsă între 11 – 15m/s, în timpul viscolelor mai slabe fiind cuprinsă 
între 6 – 10m/s (după O.I. Bălescu, N. Beşleagă, 1962). În timpul viscolelor viteza vântului poate 
atinge în medie 50 – 75km/h, iar viteza maximă absolută poate urca până la aproape 200km/h (vis-
colul din 4 – 7.I.1966 ÷ fig. 178a., 178b., 178c., 178d.), la Iaşi – op. cit. Elena Erhan, 1980). 

 

 
Fig. 178a. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 500hPa deasupra 

Europei în ziua de 4 ianuarie 1966 – după www.wetterzentrale.de 
 

Viscolul violent din intervalul 4 – 7. I. 1966 s-a produs în condiţii ideale de formare a visco-
lelor puternice când la nord – vest, nord şi nord – est de ţara noastră s-a conturat o vastă arie antici-
clonică în cadrul căreia s-au identificat mai multe nuclee anticiclonice a căror înălţime a depăşit de 
regulă 1035mb, arie ce a acoperit Europa de Vest, Nord – Vest, Nordică şi Nord – Estică. 
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De asemenea, din estul Mediteranei, formaţiuni ciclonice adânci (de regulă sub 1005mb)    
s-au deplasat spre nord – est şi nord căpătând caracter retrograd, centrându-se în cele din urmă dea-
supra Mării Negre. 

 

 
Fig. 178b. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de  

500hPa deasupra Europei în ziua de 5 ianuarie 1966 – după www.wetterzentrale.de 
 

 
Fig. 178c. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de  

500hPa deasupra Europei în ziua de 6 ianuarie 1966 – după www.wetterzentrale.de 
 

Contactul dintre aerul rece polar, a cărui deplasare la sol în zona Câmpiei Moldovei s-a făcut 
pe direcţiile nord – vest, nord respectiv nord – est şi aerul cald şi umed subtropical ce aluneca pe 
panta frontului rece la înălţime, a generat vânturi violente, precipitaţii bogate sub formă de ninsoare 
care a fost puternic viscolită. Situaţiile sinoptice din zilele de 5-6 ianuarie (fig. 178b. şi 178c.) sunt 
cele mai clare, în timp ce situaţia barică din ziua de 4 ianuarie (fig. 178a.) se înscrie către una de 
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configurare a situaţiei barice favorabilă viscolului, iar cea din data de 7 ianuarie (fig. 178a.), când 
perturbaţiile barice de deasupra Mării Negre s-au umplut treptat, spre una de stingere a acestui fe-
nomen. 

 
Fig. 178d. Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 500hPa 

deasupra Europei în ziua de 7 ianuarie 1966 – după www.wetterzentrale.de 
Durata viscolului (în zile consecutive) ajunge în zona subunităţii studiate la 3 – 4 zile, in-

cluzând şi mici perioade de acalmie, iar cele mai lungi durate de viscol intens, despărţite de mici pe-
rioade de calm relativ, se încadrează între 24 – 48 ore. Cantitatea de apă depusă într-o zi cu viscol 
prin topire ar aduce un aport de 3 – 3,5mm în nordul şi nord – vestul câmpiei şi peste 5mm în sud – 
estul extrem. Grosimea stratului de zăpadă din timpul unui viscol poate varia între 10 şi 100cm, ne-
luând în considerare cazurile când zăpada este troienită, grosimea stratului de zăpadă ajungând la    
2 – 4m în zonele adăpostite. 

Violenţa viscolului în multe 
ierni este atât de mare, încât creează 
în Câmpia Moldovei peisaje cu ade-
vărat siberiene, zăpada spulberată 
sau ninsă acoperind zona de contact 
atmosferă – suprafaţa terestră, între 
care nu poate fi făcută o distincţie 
clară. Vizibilitatea scade la câţiva 
zeci de metri, viscolul descoperind 
zonele deschise sau proeminenţele 
reliefului expuse în calea vântului, 
culturile agricole de toamnă rămâ-
nând pradă gerului care se înteţeşte, 
curenţii de aer foarte reci şi zăpada 
viscolită biciuie faţa oamenilor şi le 
îngreunează respiraţia, iar zăpada 
viscolită pătrunde peste tot purtată 
de curenţii de aer turbionari, 

 
Fig. 178e. Vulnerabilitatea teritoriului României şi al Câmpiei 
Moldovei faţă de viscol (1- mică, 2- intermediară, 3- mare, 4- 

combinată (după Octavia Bogdan şi colab. - 1999 
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depunându-se sub forma unui strat în spaţiile neizolate corespunzător. Şoselele sunt acoperite, tro-
ienite, parazăpezii instalaţi fiind acoperiţi şi dovedindu-se de multe ori inutili. Utilajele de deszăpe-
zit nu fac faţă furiei naturii dezlănţuite, viscolul acoperind şoselele şi căile ferate cu echivalentul ză-
pezii înlăturate foarte repede, astfel că drumurile naţionale ce leagă localităţile Miorcani – Botoşani, 
Botoşani – Târgu Frumos, Paşcani – Iaşi, Rădăuţi Prut – Stânca – Iaşi etc. sunt aproape în fiecare an 
troienite. Acoperişurile şubrede pot ceda violenţei vântului sau greutăţii zăpezii depuse, ramurile 
copacilor pot fi rupte sau torsionate, iar conductorii aerieni afectaţi. Iernile din Câmpia Moldovei 
sunt în unii ani, datorită gerului, căderilor de zăpadă şi mai ales viscolului adevărate secvenţe pola-
re, ce necesită mari eforturi financiare şi organizatorice din partea autorităţilor şi populaţiei pentru a 
fi trecute cu bine. Din cele prezentate anterior şi din fig. 178e. putem lesne remarca faptul că terito-
riul Câmpiei Moldovei este într-o mare măsură afectat negativ de producerea viscolului ce induce 
pentru aria studiată un grad mediu şi mare de vulnerabilitate. 

 
IV. A4. Chiciura 

 
Chiciura se produce atunci când particulele lichide de precipitaţii în suspensie în aer, exis-

tente în timpul ceţii, sunt duse de vânt şi întâlnind corpuri solide, reci, cristalizează brusc. Condiţiile 
sinoptice de formare sunt favorizate de advecţiile de aer arctic sau polar maritim. 

Numărul mediu anual de zile cu chiciură din Câmpia Moldovei este mic, comparativ cu cel 
de pe culmile montane înalte, unde la peste 2500m altitudine se înregistrează peste 80 zile anual cu 
 chiciură, dar mai mare decât pe litoral s-au în regiunile cu föhn unde se înregistrează 2 – 3 zile cu 
chiciură anual. Acesta oscilează între 5,0 zile cu chiciură la Răuseni şi Podu Iloaiei şi 11,8 zile cu 
chiciură la Dorohoi. Cel mai mic număr anual de zile cu chiciură (5 – 6 zile) se înregistrează pe o 
fâşie orientată pe direcţia nord – sud, mai lată în nord (≈ 30km), mai îngustă în sud (≈ 10km), în 
centrul căreia se află înşirate de la nord la sud localităţile Stânca, Răuseni, Podu Iloaiei. Spre est şi 
sud – est, dar mai ales spre vest, nord şi nord – vest, numărul anual de zile cu chiciură creşte depă-
şind 9 zile în sud – estul extrem şi 12 zile în nord – vestul extrem (fig. 179). 

 

Între comparaţia dintre numărul anual de 
zile cu chiciură de pe culmile Carpaţilor÷litoral 
(text – datele provin din Vol. I al Geografiei Ro-
mâniei din 1983), respectiv numărul de zile cu chi-
ciură din Câmpia Moldovei (fig. 179.) şi repartiţia 
numărului anual de zile cu chiciură din fig. 179a. 
(Şt. Stoenescu şi colab. – 1966) există asemănări 
(litoral) dar şi deosebiri (Carpaţi), care provin din 
sursele diferite de informare ale textului şi ale re-
prezentărilor grafice. 

În ceea ce priveşte aria carpatică, înclinăm 
să credem că, datele din text sunt mai apropiate de 
realitate decât cele din fig. 179a. De asemenea, în-
tre cele două repartiţii teritoriale ale numărului 
anual de zile cu chiciură, cel din Câmpia Moldovei 
(fig. 179.) şi cel de la nivelul României (fig. 179a.) 
din care am extras informaţii şi pentru Câmpia 
Moldovei, în cazul strict al suprafeţei studiate exis-
tă asemănări evidente, dar şi câteva mici deosebiri. 
Acestea sunt date mai ales de perioadele diferite 
din care au provenit datele sursă pentru reprezen-
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tări şi, din numărul diferit de locaţii luate în analiză. Pentru comparaţie cele două reprezentări sunt 
însă foarte utile şi sugestive. Astfel repartiţia fenomenului din Câmpia Moldovei este pusă într-un 
context mai amplu. 

 

De la un an la altul, 
numărul de zile cu chiciură a 
fost foarte fluctuant. În unii ani 
chiciura a  putut lipsi, dar aceşti 
ani au fost  destul de rari: 1967 
la Dorohoi, 1992 la Botoşani, 
1968 şi 1975 la Cotnari sau 
1989 la Iaşi. S-au înregistrat şi 
ani în care numărul de zile cu 
chiciură a fost foarte mic ca 
1975 şi 1989. Cel mai mare 
număr anual de zile cu chiciură 
s-a înregistrat la Dorohoi în 
1985 (48 zile), Botoşani în 
1997 (18 zile), Cotnari în 1984 
(33 zile) şi la Iaşi în 1987 (21 
zile). 

În decurs de un an, de-
punerile solide de gheaţă sub 

formă de chiciură, încep să fie semnalate spre sfârşitul lunii noiembrie şi foarte rar de la sfârşitul lu-
nii octombrie. Din luna octombrie până în luna ianuarie, numărul de zile lunar cu chiciură creşte 
ajungând maxim în această lună (1,6 zile la Podu Iloaiei; 4,9 zile la Dorohoi), după care în luna fe-
bruarie şi martie numărul de zile cu acest fenomen scade, la începutul lui martie fenomenul de chi-
ciură dispărând. Din luna aprilie până în luna octombrie, fenomenul de chiciură este absent (tab. 
157.). În tab. 157. este prezentat numărul mediu lunar şi anual de zile cu chiciură moale (cristalină) 
şi tare de la fiecare staţie, dominante fiind primele. 
 

Tab. 157. Numărul de zile mediu lunar şi anual cu chiciură în perioada 1964 – 1998 

 

luna 
staţia 

 I F M A M I I A S O N D An 

chiciură 4,9 1,9 0,3 - - - - - - - 1,1 3,6 11,8 
chiciură moale 3,1 0,9 0,2 - - - - - - - 0,3 2,3 6,8 Dorohoi 
chiciură tare 1,8 1,0 0,1 - - - - - - - 0,8 1,3 5,0 
chiciură 2,9 1,1 0,3 - - - - - - - 0,5 2,2 7,0 
chiciură moale 2,7 0,7 0,2 - - - - - - - 0,3 1,7 5,6 Avrămeni 
chiciură tare 0,2 0,4 0,1 - - - - - - - 0,2 0,5 1,4 
chiciură 2,9 1,2 0,3 - - - - - - - 0,6 2,3 7,3 
chiciură moale 2,0 0,9 0,2 - - - - - - - 0,2 1,7 5,0 Botoşani 
chiciură tare 0,9 0,3 0,1 - - - - - - - 0,4 0,6 2,3 
chiciură 1,7 0,8 0,3 - - - - - - - 0,5 1,7 5,0 
chiciură moale 1,6 0,7 0,3 - - - - - - - 0,3 1,3 4,2 Răuseni 
chiciură tare 0,1 0,1 - - - - - - - - 0,2 0,4 0,8 
chiciură 3,8 1,5 0,6 - - - - - - - 1,1 3,2 10,2 
chiciură moale 2,5 1,0 0,3 - - - - - - - 0,5 2,0 6,3 Cotnari 
chiciură tare 1,3 0,5 0,3 - - - - - - - 0,6 1,2 3,9 
chiciură 1,6 0,9 0,5 - - - - - - - 0,6 1,4 5,0 
chiciură moale 1,6 0,7 0,4 - - - - - - - 0,5 1,0 4,2 Podu Iloaiei* 
chiciură tare - 0,2 0,1 - - - - - - - 0,1 0,4 0,8 
chiciură 3,1 1,1 0,7 - - - - - - 0,03 0,5 3,0 8,43 
chiciură moale 1,9 0,9 0,5 - - - - - - 0,03 0,3 2,2 5,83 Iaşi 
chiciură tare 1,2 0,2 0,2 - - - - - - - 0,2 0,8 2,6 

* Podu Iloaiei (1964 – 1993) 

 

Chiciura este un fenomen meteorologic care are atât valenţe pozitive cât şi negative. Pozitiv 
este faptul că prin topire din chiciură se asigură un surplus de apă păturii de sol, de multe ori destul 

 
Fig. 179a. Numărul mediu anual de zile cu chiciură 

 – după Şt. Stoenescu şi colab. - 1966 
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de consistent, mai ales în locurile cu multe obstacole aeriene expuse (păduri, livezi etc.). Dar depu-
nerile de chiciură (mai ales tare) pe tulpinile şi ramurile copacilor, pe stâlpi, linii de telefon, cabluri 
etc. în straturi groase, cu durată mare, pot afecta suporturile pe care se depun, acestea cedând prin 
rupere nu de puţine ori. 

 
IV. A5. Poleiul 

 
Este tot o depunere de gheaţă pe obiecte, dar în special pe sol, ce se produce tot în semestrul 

rece al anului. Se formează prin îngheţarea picăturilor fine de ploaie (burniţă) suprarăcite pe con-
ductorii aerieni, ramuri, diverse obiecte, dar mai ales prin îngheţarea picăturilor de ploaie ce cad 
peste o suprafaţă suprarăcită, de obicei pe suprafaţa activă. 

Ca şi în cazul chiciurii, cauza principală de formare, o constituie starea atmosferei, determi-
nată de circulaţia generală a maselor de aer, care se soldează, fie prin înlocuirea unui câmp depresi-
onar cu un câmp anticiclonic în extindere sau invers, înlocuirea unui câmp anticiclonic care se află 
în retragere cu un câmp depresionar în extindere, fenomene ce determină îngheţul sau sublimarea 
picăturilor fine de apă sau a vaporilor pe diverse obiecte sau pe suprafaţa activă. 

Poleiul este un fenomen meteorologic, care are în general consecinţe nefavorabile, mai ales 
pentru transporturile rutiere, dar şi aeriene, provocând derapaje şi fenomenul de givraj, îngreunând 
şi circulaţia pietonilor. Poleiul poate afecta culturile agricole când pojghiţa de gheaţă este ceva mai 
groasă (de câţiva mm) şi se depune peste o cultură agricolă de toamnă, în urma unei perioade mai 
calde, plantele fiind prinse vegetând, iar dacă pojghiţa de gheaţă durează mai mult acestea pot fi în 
lipsa oxigenului necesar sufocate. 

 
Anual, numărul de zile cu polei 

este minim la Răuseni (1,6 zile) şi ma-
xim la Cotnari (6,2 zile) (tab. 158.). 
Numărul anual de zile cu polei, creşte 
dinspre arealul central – estic al Câmpi-
ei Moldovei, din împrejurimile staţiei 
Răuseni (unde coboară la sub 2 zile 
anual), spre ariile mai înalte din împre-
jurimile staţiei Cotnari, unde ajunge să 
depăşească 6 zile anual. Numărul de zi-
le cu polei creşte atât spre sud – est, cât 
şi spre nord – vest, unde ajunge să de-
păşească 5 zile anual (fig. 180). 

Amestecul maselor de aer cu di-
ferite caracteristici termo – pluviome-
trice în timpul advecţiilor dinspre    
nord – vest spre sud – est peste Coasta 
Ibăneştilor, a celor ce vin dinspre nord 
– vest şi nord înspre Coasta Iaşului, la 
care se adaugă şi a celor din est şi     
sud – est spre Coasta Moldavă, creează 
condiţiile de răcire şi de creştere a umi-
dităţii aerului până la saturaţie, cu pre-
cipitarea picăturilor fine de apă din at-

mosferă pe pătura de sol, unde temperaturile sunt negative. 
Aceasta explică formarea unui număr lunar şi anual mai mare de zile cu polei pe ramele de-

luroase înconjurătoare ale Câmpiei Moldovei. 
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Între repartiţia spaţială a 
numărului anual de zile cu polei 
din Câmpia Moldovei (fig. 180) 
şi repartiţia aceluiaşi parametru 
pentru hidrometeorul în cauză 
doar pentru subunitatea studiată, 
extrasă din fig. 180a., există 
multe asemănări şi convergenţe. 
Din fig. 180a. putem deduce că 
în Câmpia Moldovei poleiul este 
un fenomen cu o prezenţă cata-
logată ca medie în raport cu alte 
unităţi sau subunităţi de relief de 
la noi din ţară. 

În urma observaţiilor din 
perioada 1964 – 1998, am putut 
constata că în mulţi ani poleiul 
poate lipsi la unele staţii, iar în 
alţi ani au înregistrat un număr 
de zile cu polei peste media 
multianuală a staţiei, ca de 

exemplu: în 1986 la Dorohoi (16 zile cu polei), 1995 la Avrămeni (19 zile), 1995 şi 1996 la Boto-
şani cu câte 14 zile cu polei, 1984 la Cotnari cu 21 zile cu polei şi 1969 la Iaşi cu 14 zile cu polei. 
La Răuseni numărul maxim anual de zile cu polei a ajuns doar la 7 în 1965. Comparativ cu alte 
subunităţi de relief ale ţării, în Câmpia Moldovei numărul zilelor cu polei este destul de ridicat, mai 
ales în ariile marginale. 

 
Tab. 158. Numărul mediu lunar şi anual de zile cu polei în perioada 1964 – 1998 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 1,4 0,8 0,5 - - - - - - 0,03 1,03 1,7 5,4 
Avrămeni 1,3 0,7 0,3 - - - - - - - 0,4 1,5 4,2 
Botoşani 1,5 0,6 0,3 - - - - - - - 0,5 1,3 4,2 
Răuseni 0,6 0,2 0,03 - - - - - - - 0,3 0,5 1,6 
Cotnari 1,8 1,1 0,6 0,03 - - - - - 0,03 0,8 1,8 6,2 
Podu Iloaiei* 1,0 0,2 0,2 - - - - - - - 0,2 0,7 2,3 
Iaşi 2,3 0,4 0,4 - - - - - - 0,03 0,5 1,6 5,2 
* Podu Iloaiei 1964 – 1993 

 
În curs de un an, în perioada studiată, poleiul şi-a făcut simţită prezenţa sporadic din luna oc-

tombrie la Dorohoi, Cotnari şi Iaşi, numărul maxim lunar de zile cu polei fiind atins în luna decembrie 
la Dorohoi şi Avrămeni, lunile decembrie şi ianuarie la Cotnari şi în luna ianuarie la Botoşani, Răuseni, 
Podu Iloaiei şi Iaşi. În lunile februarie şi martie numărul acestora se diminuează, în luna aprilie 
înregistrându-se doar arareori la Cotnari. Din luna mai până în luna septembrie inclusiv, poleiul nu a 
fost semnalat niciodată (tab. 158.). 

 
IV. A6. Lapoviţa 

 
În momentele în care temperaturile din decursul zilei oscilează în jurul valorii de 00C, în ca-

zul producerii precipitaţiilor, picăturile de ploaie se pot amesteca cu fulgii de zăpadă. Dacă tempera-
tura evoluează înspre valori negative, dominantă devine ninsoarea, iar dacă temperaturile cresc pes-
te pragul de 00C, precipitaţiile cad sub formă de ploaie. Zilele cu astfel de fluctuaţii termice sunt 
mai frecvente la sfârşitul toamnei şi începutul iernii sau la începutul primăverii. 

 
Fig. 180a. Numărul mediu anual de zile cu polei (după Şt. Stoenescu 

şi colab. - 1966) 
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Lapoviţa, poate fi privită ca un fenomen hidrometeorologic negativ, atunci când se produce 
în perioada caldă a anului afectând viaţa plantelor, sau când căderile de lapoviţă deranjează circula-
ţia, dar şi pozitiv prin aportul de apă căzută pe pătura de sol. 

Numărul mediu anual de zile cu la-
poviţă din perioada 1964 – 1998, se înscrie 
între 3,9 zile la Cotnari şi 10,4 zile la Iaşi. 
Numărul anual de zile cu lapoviţă creşte 
atât spre nord – est (Avrămeni – 4,7 zile), 
nord – vest (Dorohoi – 4,9 zile), cât şi spre 
sud – est (Podu Iloaiei – 6,2 zile, Iaşi – 10,4 
zile), diferenţele sud - vest – sud - est fiind 
cele mai evidente (fig. 181). 

Numărul mediu anual de zile cu la-
poviţă, poate fi sau nu depăşit de numărul 
de zile cu lapoviţă din diferiţi ani. Cel mai 
mare număr anual de zile cu lapoviţă s-a în-
cadrat între 7 zile înregistrate la Cotnari în 
1971, 1978, 1979, 1997 şi 22 zile înregis-
trate la Iaşi în 1965. Au fost ani în care la 
unele staţii fenomenul de lapoviţă nu s-a în-
registrat. 

În cursul anului, primele zile cu la-
poviţă, se produc dar destul de rar, încă din 

luna septembrie în nord la Avrămeni şi Dorohoi, însă din luna octombrie prezenţa lor este mai sim-
ţită, în lunile noiembrie şi decembrie numărul lor crescând, pentru a se diminua uşor în lunile ianua-
rie şi februarie, când temperaturile diurne coboară sub limita pragului de 00C în cea mai mare parte, 
în lunile martie şi aprilie fiind mult mai prezente decât în lunile precedente, în luna mai zilele cu la-
poviţă s-au produs sporadic numai la Botoşani şi Cotnari. Din lunile iunie până în luna august inclu-
siv în perioada studiată zile cu lapoviţă nu s-au produs (tab. 159.). 

 
Tab. 159. Numărul mediu lunar şi anual de zile cu lapoviţă şi averse de lapoviţă (1964 – 1998) 

 

Lapoviţa I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 0,4 0,6 0,9 1,0 - - - - 0,02 0,3 0,8 0,9 4,92 
Avrămeni 0,5 0,5 1,0 0,9 - - - - 0,02 0,1 0,9 0,7 4,66 
Botoşani 0,5 0,9 0,9 0,8 0,02 - - - - 0,2 1,02 0,9 5,24 
Răuseni 0,7 0,9 1,35 0,5 - - - - - 0,3 0,7 1,1 5,55 
Cotnari 0,3 0,3 0,6 0,8 0,05 - - - - 0,3 0,8 0,7 3,85 
Podu Iloaiei 1,1 1,2 1,0 0,6 - - - - - 0,16 0,9 1,23 6,19 
Iaşi 1,6 1,9 2,1 1,0 - - - - - 0,6 1,3 2,2 10,4 

Averse de 
lapoviţă 

I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi - - 0,086 0,086 - - - - 0,028 0,057 0,028 0,028 0,052 
Avrămeni - - 0,028 0,17 - - - - - 0,028 0,11 - 0,084 
Botoşani 0,028 - 0,028 0,086 - - - - - 0,028 0,057 - 0,045 
Cotnari - 0,11 0,028 0,086 - - - - 0,028 - - - 0,063 
Iaşi 0,028 0,028 0,17 0,028 0,028 - - - - 0,028 0,086 - 0,057 

 
Aversele de lapoviţă, se produc mult mai rar, la începutul primăverii, în lunile martie – apri-

lie având frecvenţa anuală cea mai ridicată. 
 

IV. A7. Burniţa 
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Acest fenomen climatic se poate produce tot timpul anului, dar în semestrul rece întruneşte 
cele mai bune condiţii de manifestare. Spaţial ploile ,,mocăneşti”, care dau cantităţi reduse de preci-
pitaţii, dar întreţin o umiditate ridicată şi o vizibilitate foarte redusă sunt mai frecvente în sud – estul  

Câmpiei Moldovei (peste 21 zile anual). Pe areale 
restrânse, în nord – estul câmpiei, la est de 
Avrămeni şi în sudul subunităţii, în jurul localită-
ţii Podu Iloaiei şi mai la sud de acesta, numărul 
anual de zile cu burniţă scade la sub 9 (fig. 182). 
Din nord – est, spre vest cât şi spre sud numărul 
anual de zile cu burniţă creşte uşor. Din împreju-
rimile localităţii Podu Iloaiei, atât spre nord, vest, 
dar mai ales spre sud – est, numărul de zile cu 
burniţă este în creştere. În medie, în cea mai mare 
parte a teritoriului Câmpiei Moldovei se înregis-
trează între 9 şi 11 zile cu burniţă. Dacă excepţiile 
care s-au încadrat sub pragul anual de 9 zile cu 
burniţă au fost menţionate anterior din rândul ce-
lor care depăşesc pragul de 11zile cu burniţă din 
decurs de un an fac parte zona extrem nord vesti-
că (Dorohoi şi împrejurimi – 13 zile) şi zona ex-
trem sud – estică (Iaşi şi împrejurimi – 20,5 zile). 

De la un an la altul numărul de zile cu 
burniţă a fost variabil, urcând la 30 zile la Doro-

hoi în 1976, 23 zile la Avrămeni în 1979, 23 zile şi respectiv 29 zile la Botoşani şi Răuseni în 1968, 
29 zile la Cotnari în 1979, 20 zile la Podu Iloaiei în 1971 şi 1978, cele mai multe zile cu burniţă 
înregistrându-se la Iaşi, în mulţi ani depăşind 30 zile, iar în 1978 ajungând la 35 zile. În perioadele 
1968 – 1972, 1976 – 1982 şi 1984 – 1987, numărul de zile cu burniţă a prezentat creşteri, faţă de 
medie, iar începând din 1988 – 1989 încoace, acest fenomen s-a produs într-un număr destul de re-
dus de zile (fig. 183.). 
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Fig. 183. Evoluţia de la un an la altul a numărului de zile cu burniţă în perioada 1964 – 1998 

 
În timp de un an numărul de zile cu burniţă atinge maximul în luna noiembrie (între 2,4 zile 

la Podu Iloaiei şi 5,0 zile la Iaşi) şi un minim în luna iulie când doar la trei staţii (Dorohoi, Cotnari, 
Iaşi) au fost semnalate în medie pentru perioada 1964 – 1998 câte 0,1 zile cu burniţă. 
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Tab. 160. Numărul mediu lunar şi anual de zile cu burniţă în perioada 1964 – 1998 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 1,1 1,8 1,5 0,8 0,5 0,1 0,1 0,2 0,6 1,3 3,6 1,9 13,5 
Avrămeni 0,7 1,3 1,2 0,5 0,03 0,03 - 0,1 0,1 0,7 2,8 1,9 9,36 
Botoşani 1,1 1,4 1,3 0,3 0,2 0,1 - 0,1 0,3 1,0 2,9 1,9 10,6 
Răuseni 1,2 1,5 1,9 0,4 - - - 0,0 0,1 0,7 3,0 2,6 11,4 
Cotnari 1,3 1,4 1,6 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 1,0 3,1 2,1 12 
Podu Iloaiei* 1,0 1,1 1,2 0,3 0,0 - - 0,1 0,2 0,5 2,4 1,9 8,7 
Iaşi 2,7 2,7 2,5 1,0 0,2 0,3 0,1 - 0,5 1,3 5,0 4,2 20,5 
 * Podu Iloaiei 1964 - 1993 

 
La sfârşitul toamnei şi începutul iernii (noiembrie – decembrie), mai puţin la sfârşitul iernii 

şi începutul primăverii (februarie – martie) aşa zisele zile cu ploi mocăneşti, mohorâte, cu o umidi-
tate excesivă, cu vizibilitate redusă şi nebulozitate stratiform radiativă persistentă şi calm atmosferic 
relativ sau turbulenţă globală au cele mai bune condiţii de producere. În luna ianuarie frecvenţa mai 
mare a zilelor cu temperaturi negative comparativ cu lunile decembrie şi februarie face ca burniţa să 
fie un fenomen mai rar semnalat. În lunile verii, când precipitaţiile ce cad din norii convectivi au un 
caracter torenţial, burniţa se produce mult mai rar (tab. 160.). 

Durata medie a fenomenului de burniţă (tab. 161.) observată şi analizată la Botoşani şi Iaşi 
pentru perioada 1975 – 1998, atinge un maxim anual în luna noiembrie (13,5 ore la Botoşani şi 31,6 
ore la Iaşi). Şi în luna decembrie durata acestui fenomen este mare, luna martie deţinând locul al tre-
ilea ca durată lunară a fenomenului de burniţă de la cele două staţii. Minimul anual al duratei burni-
ţei se semnalează în lunile verii, mai cu seamă în lunile iulie şi august. De remarcat că, durata anua-
lă a manifestărilor burniţei, asemănător şi numărului de zile cu burniţă, este dublu la Iaşi (95,7 ore) 
faţă de Botoşani (43,1 ore). 

 
Tab. 161. Durata medie lunară şi anuală a fenomenului de burniţă în perioada 1975 – 1998 

 

Durata medie a fenomenului de burniţă în ore şi zecimi 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Botoşani 4,0 3,8 8,2 0,8 0,3 0,0 - 0,2 1,3 2,5 13,5 8,5 43,1 
Iaşi 8,8 11,3 15,0 2,8 0,3 0,3 0,3 - 1,6 5,4 31,6 18,3 95,7 

Durata medie a fenomenului de burniţă dintr-o zi oarecare a unei luni 
Botoşani 0,12 0,13 0,26 0,02 0,01 0,0 - 0,01 0,04 0,08 0,45 0,3 0,12 
Iaşi 0,28 0,40 0,48 0,09 0,01 0,01 0,01 - 0,05 0,2 1,05 0,6 0,26 

Durata medie a fenomenului de burniţă din zilele în care acest fenomen s-a înregistrat 
Botoşani 3,63 2,71 6,10 2,07 1,50 0,70 - 2,00 4,10 2,50 4,65 4,77 4,06 
Iaşi 3,25 4,18 6,00 2,80 1,50 1,00 3,00 - 3,20 4,15 6,32 4,15 4,70 

 
La Iaşi faţă de Botoşani, într-o zi oarecare dintr-un an burniţa durează de peste două ori mai 

mult. Raportat la numărul de zile dintr-o lună, observăm că acest fenomen are o durată mai mare în 
zilele lunii noiembrie ajungând la 0,45 ore la Botoşani şi 1,05 ore la Iaşi, apoi în zilele lunilor de-
cembrie şi martie (0,26 ore la Iaşi, respectiv 0,12 ore la Botoşani).  

Adevărata durată şi consistenţă a fenomenului de burniţă este evidenţiată în momentul în ca-
re raportăm durata anuală sau lunară a căderilor de precipitaţii lichide sub formă de burniţă la nu-
mărul de zile în care aceasta s-a produs efectiv. Într-o zi medie dintr-un an în care fenomenul în ca-
uză se produce, acesta durează la Iaşi un interval puţin lung decât la Botoşani (4,7 ore la Iaşi şi 4,06 
ore la Botoşani). Mai observăm că la nivelul unei luni, burniţa durează în general puţin, durata ei 
prelungindu-se la 6,1 ore în martie la Botoşani şi 6,0 ore în aceeaşi lună la Iaşi, iar în noiembrie bur-
niţa se manifestă pe durate zilnice cuprinse între 4,65 ore la Botoşani şi 6,32 ore la Iaşi.  

Însă aceste date medii ascund realitatea concretă care văzută prin prisma datelor de care dis-
punem şi a experienţei propriilor observaţii arată deductiv că acest fenomen meteorologic se prelun-
geşte uneori în cazuri concrete mult peste intervalele indicate de datele statistice medii. 
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IV. A8. Ceaţa 
 

Din punct de vedere fizic, ceaţa constituie un amestec coloidal, compus din particule de apă 
şi / sau cristale de gheaţă, aflate în suspensie în atmosferă. Fenomenul acumulării acestora, în ime-
diata apropiere a suprafeţei solului, determină reducerea vizibilităţii orizontale, cel puţin într-o sin- 

 

gură direcţie, sub 1 km. Ceaţa este unul dintre 
fenomenele cele mai periculoase pentru navi-
gaţia aeriană, maritimă, dar şi pentru circulaţia 
rutieră. Ceaţa este un fenomen caracteristic 
mai mult sezonului rece, dar se produce în me-
die şi în sezonul cald al anului în fiecare lună. 

În concavităţile joase cu caracter depre-
sionar, depresionare, sau în lungul culoarelor 
de văi, ceaţa are în marea majoritate a cazurilor 
o geneză de natură radiativă şi este mai persis-
tentă iarna, în special în orele de noapte şi di-
mineaţă. Pe lângă ceţurile de radiaţie care sunt 
preponderente mai ales în zonele joase, se re-
marcă şi ceţurile advectiv – radiative şi fronta-
le. 

Repartiţia teritorială a numărului anu-
al de zile cu ceaţă ne arată că în nord – nord - 
vest şi în sud – estul extrem al Câmpiei Mol-
dovei numărul de zile cu ceaţă depăşeşte 40 
(42,8 zile la Dorohoi). Numărul anual de zile 

cu ceaţă scade dinspre nord – vest spre sud – est, până în zona Răuseni – Podu Iloaiei, unde pe o 
bandă lată de ≈ 10 – 20 km orientată nord – sud, cu capătul nordic pornind din împrejurimile staţiei 
Răuseni (23,9 zile) şi capătul sudic mai la sud de Podu Iloaiei (21,1 zile), numărul mediu anual de 
zile cu ceaţă scade la sub 25. La vest şi est de aria amintită, numărul de zile cu ceaţă creşte din nou, 
pe măsură ce ne apropiem de extremităţile sud – vestică şi sud – estică a Câmpiei Moldovei (fig. 
184). La Cotnari se înregistrează un număr mediu anual de 36,6 zile cu ceaţă, iar la Iaşi de 33,8 zile. 
 

Iaşi: y = 0,1527x + 31,624

R
2
 = 0,029

Dorohoi: y = 0,2252x + 38,746

R2 = 0,0226

Botoşani: y = -0,2826x + 37,973

R2 = 0,0479

Podu Iloaiei: y = 0,1296x + 19,427

R2 = 0,0156

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

zile

Dorohoi Avrămeni Botoşani Răuseni
Cotnari Podu Iloaiei Iaşi Tendinţă Iaşi
Tendinţă Dorohoi Tendinţă Botoşani Tendinţă Podu Iloaiei

 
 

Fig. 185. Evoluţia de la un la altul a numărului de zile cu ceaţă în perioada 1964 – 1998 
 

Faţă de aceste valori medii, an de an, situaţia s-a prezentat diferenţiat. S-a ajuns să se înre-
gistreze un număr maxim anual de 72 zile cu ceaţă la Dorohoi în 1981, 64 zile la Avrămeni în 1970, 
63 zile la Botoşani în acelaşi an, 40 zile la Răuseni în 1980, 77 zile la Cotnari în 1984, 43 zile la 
Podu Iloaiei în 1982 şi 44 zile cu ceaţă la Iaşi în 1978. Evoluţia numerică fluctuantă a numărului 
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anual de zile cu ceaţă este redată în fig. 185. În perioada 1964-1998 tendinţa de evoluţie a numărului 
anual de zile cu ceaţă prezintă un mers ascendent. 

Lună de lună, ceaţa se produce având tipuri genetice şi durate de manifestare diferite. Cel 
mai mic număr lunar de zile cu ceaţă se înregistrează conform mediilor lunare în iunie şi iulie la 
Răuseni şi Cotnari. La Dorohoi, Botoşani, Podu Iloaiei şi Iaşi maximul anual aparţine lunii iulie, iar 
la Avrămeni lunilor iulie – august. În lunile verii, ceaţa nu este un fenomen cu o frecvenţă redusă, 
comparativ cu lunile iernii. Maximul anual al numărului de zile cu ceaţă se înregistrează în luna  
decembrie la Dorohoi (8,3 zile), Avrămeni (7,8 zile), Botoşani (6,6 zile), Răuseni (4,6 zile), Cotnari 
(6,7 zile) şi în luna ianuarie la Podu Iloaiei (3,9 zile) şi Iaşi (6,5 zile) în aceste luni procesele radia-
tive, advective, mixte şi contrastul termic dintre suprafaţa activă şi mediul aerian de deasupra atin-
gând valori mari. Între minimele şi maximele lunare anuale ale numărului de zile cu ceaţă, evoluţia 
lor numerică este simplă, cu o creştere aproape liniară din mijlocul verii până în lunile decembrie – 
ianuarie, apoi o scădere până în iunie – iulie, iulie sau iulie – august (tab. 162.) perioadă în care ce-
ţurile în general radiative au o prezenţă efemeră în lungul văilor mai umbrite al arterelor hidrografi-
ce sau deasupra cuvetelor lacustre.  

 

Tab. 162. Medii lunare şi anuale ale numărului de zile cu ceaţă în perioada 1964 – 1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 6,5 5,8 5,4 1,9 1,3 0,5 0,3 0,6 1,3 3,4 7,7 8,3 42,8 
Avrămeni 6,4 5,9 4,7 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 2,4 7,0 7,8 37,3 
Botoşani 5,7 4,9 4,2 1,1 0,5 0,3 0,1 0,3 0,7 2,7 5,8 6,6 32,9 
Răuseni 3,8 2,9 2,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,5 0,9 2,8 4,3 4,6 23,9 
Cotnari 5,3 5,5 5,4 2,2 1,2 0,2 0,2 0,3 0,7 2,6 6,3 6,7 36,6 
Podu Iloaiei* 3,9 2,8 3,1 0,7 0,5 - 0,1 0,3 0,4 1,9 3,6 3,8 21,1 
Iaşi 6,5 4,7 4,9 0,9 0,5 0,3 0,2 0,7 1,2 2,8 5,2 5,9 33,8 

* Podul Iloaiei 1964 – 1993 
 

Şi numărul zilelor cu aer ceţos, ajunge la o medie anuală de aproape 217 la Dorohoi şi de 
206 la Iaşi, în lunile decembrie (la Dorohoi – 23,8 zile) şi ianuarie (la Iaşi – 25,9 zile), 
înregistrându-se maximul lor anual, iar în lunile iulie (la Dorohoi – 11,5 zile) şi iunie (la Iaşi – 9,3 
zile) minimul anual al unor astfel de zile. Şi regimul anual al numărului de zile cu aer ceţos este 
simplu cu o creştere din momentul de minim al verii până în cel de maxim al iernii, în prima jumă-
tate a anului curbele de evoluţie numerică având sensuri descendente (tab. 163.). 

 

Tab. 163. Mediile lunare şi anuale ale numărului de zile cu aer ceţos la Dorohoi şi Iaşi (1960 – 1998) 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 23,3 20,9 22,7 17,9 13,5 11,6 11,5 14,2 15,4 20,1 21,9 23,8 216,8 
Iaşi 25,9 22,6 22,4 14,7 11,2 9,3 10,9 11,4 12,0 18,3 22,2 25,1 206,0 

 

Numărul lunar şi anual de zile cu aer ceţos, este mult mai mare decât numărul de zile cu cea-
ţă atât în ceea ce priveşte parametrii medii, cât şi în ceea ce priveşte situaţiile lunare şi anuale con-
crete. Spre exemplu, numărul anual de zile cu aer ceţos a ajuns la Dorohoi în 1962 la 309 zile, iar la 
Iaşi în 1980 la 318 zile (fig. 186.) în timp ce numărul anual de zile cu ceaţă nu a depăşit pe parcur-
sul aceleiaşi perioade pragul de 80 la nici o staţie. 
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Fig. 186. Evoluţia de la un an la altul a numărului de zile cu aer ceţos în perioada 1962 – 1998 
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Durata medie anuală a fenomenului de ceaţă ajunge conform observaţiilor la 301,6 ore la 
Botoşani şi 220,9 ore la Iaşi (tab. 164.). În luna decembrie la Botoşani (62,53 ore) şi ianuarie la Iaşi 
(53,44 ore), ceaţa are duratele medii lunare cele mai ridicate, iar în lunile iulie şi august la Botoşani 
(câte 0,83 ore în fiecare lună) şi august la Iaşi (0,96 ore), duratele medii lunare cele mai reduse în 
profil anual. Durata fenomenului de ceaţă creşte dinspre lunile verii spre cele ale iernii, din ianua- 
rie – februarie, durata acestui fenomen diminuându-se treptat. 

 

Tab. 164. Durata fenomenului de ceaţă la Botoşani şi Iaşi în perioada 1974 – 1998 

Durata medie lunară în ore şi zecimi a fenomenului de ceaţă 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Botoşani 60,22 56,08 36,28 6,03 2,57 0,99 0,83 0,83 2,91 14,82 57,52 62,53 301,61 
Iaşi 53,44 32,50 26,86 4,04 2,05 1,72 2,06 0,96 3,11 12,36 35,33 46,43 220,86 

Durata medie dintr-o zi a unei luni a fenomenului de ceaţă 
Botoşani 1,94 1,99 1,17 0,20 0,08 0,03 0,03 0,03 0,10 0,47 1,92 2,01 0,82 
Iaşi 1,72 1,15 0,93 0,13 0,06 0,05 0,06 0,03 0,09 0,39 1,17 1,49 0,61 

Durata fenomenului cu ceaţă dintr-o zi cu ceaţă în medie 
Botoşani 11,55 13,03 9,70 5,52 4,98 3,26 5,47 3,91 4,00 5,62 10,09 10,16 9,16 
Iaşi 8,26 7,34 5,70 4,50 4,61 5,44 7,02 1,61 2,39 4,65 6,58 7,90 6,53 

 

Potrivit datelor pentru o zi oarecare a unui an, ceaţa se menţine în jurul a 0,82 ore la Boto-
şani şi 0,61 ore la Iaşi. Într-o zi oarecare din luna decembrie ceaţa durează 2,01 ore la Botoşani atin-
gând maximul zilnic anual, iar la Iaşi în luna ianuarie fiecărei zile i-ar reveni conform calculelor câ-
te 1,72 ore cu ceaţă. În schimb, în lunile iunie – august la Botoşani şi în luna august la Iaşi, durata 
medie zilnică a fenomenului de ceaţă este foarte redusă, în jurul a 0,03 ore ca medie zilnică a inter-
valului 1974 – 1998. 

Numai în zilele în care ceaţa se înregistrează ca fenomen, durata medie zilnică anuală a 
acesteia se situează la Botoşani, în jurul valorii de 9,16 ore iar la Iaşi, la 6,53 ore. În luna februarie, 
în zilele cu ceaţă, fenomenul poate dura la Botoşani chiar 13,3 ore, iar în luna ianuarie, la Iaşi, 8,26 
ore. În schimb în zilele cu ceaţă ale lunii iunie, acest fenomen durează statistic doar 3,26 ore la Bo-
toşani, iar în cele ale lunii august la Iaşi 1,61 ore. În realitate, în cazuri concrete, în zilele de iarnă, 
cu stabilitate atmosferică ridicată şi procese radiative intense şi de durată ceaţa se poate menţine în 
ariile mai joase zile în şir iar în zilele de vară senine, caniculare când domină timpul anticiclonal 
poate lipsi zile şi săptămâni în şir. 

Câteva concluzii particulare cu privire la producerea fenomenului de ceaţă din Câmpia Mol-
dovei se pot impune. 

• Ceţurile sunt mai frecvente în perioada rece a anului decât în cea caldă. 
• Cea mai mare frecvenţă a ceţurilor s-a semnalat în lunile decembrie şi ianuarie, când s-au în-

registrat cele mai multe ore cu ceaţă. 
• Ceţurile pot să aibă o durată maximă ce depăşesc pragul de 75 ore, însă cea mai mare frec-

venţă o au cele cu durata de până la 5 ore. 
• Perioada zilei cea mai favorabilă formării ceţurilor este între orele 600 şi 800. Cea mai mare 

parte a ceţurilor se formează noaptea şi mai ales în a doua jumătate a ei. 
• Mersul diurn al ceţurilor cunoaşte o creştere continuă între orele 100 şi 700, când se înregis-

trează frecvenţe lor maximă, frecvenţa minimă înregistrându-se în jurul orei 1400. 
• Temperatura aerului cuprinsă între 5,0 şi - 5,00C favorizează producerea celui mai mare nu-

măr de cazuri cu ceaţă. Cele mai multe ceţuri se formează la temperaturi pozitive. 
• Direcţiile vânturilor din sud – est şi est favorizează cel mai mult formarea ceţurilor, calmul 

fiind determinant în producerea fenomenului de ceaţă, iar dacă vântul bate, pentru a permite 
geneza ceţii, viteza acestuia trebuie să se înscrie între 1 şi 3m/s. 

• În timpul ceţurilor, vizibilitatea predominantă este cuprinsă între 100 – 500m, iar în cazul 
cerului acoperit cu nori, plafonul acestora se situează la 200 – 300m. 

• Caracteristic pentru ceţurile de lungă durată este direcţia vântului din est şi sud – est. Ceţuri-
le studiate au scos în evidenţă faptul că aproape 90% dintre ele se formează când umiditatea 
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relativă a fost între 90 – 100%, iar foarte puţine când umiditatea relativă a fost mai mică de 
80%. 

• Ceţurile se formează cu precădere în regim depresionar, cele mai multe înregistrându-se la peri-
feria estică şi sudică a depresiunilor. Ceţurile se produc mai frecvent când deasupra Mării 
Mediterane se află centrul unei depresiuni. Condiţia de bază pentru formarea ceţurilor este exis-
tenţa unui maxim baric în est şi a unor depresiuni în vest sau sud – vest. În cazul maximului ba-
ric, ceţurile din Câmpia Moldovei se formează când centrul acestuia se situează pe teritoriul 
României. 
O parte din aceste concluzii au fost extrase dintr-un studiu cu privire la producerea fenome-

nului de ceaţă, efectuat de Gh. Bădilescu (1965) pentru staţia Iaşi - Aeroport, în urma analizei unui 
complex şi complet material de observaţii din perioada 1950 – 1964. 

 
 

IV. B. FENOMENE CLIMATICE CU FRECVENŢĂ ŞI INCIDENŢĂ MAI  
MARE ÎN PERIOADA CALDĂ A ANULUI 

 
În rândul fenomenelor meteorologice care au o frecvenţă mai mare de producere în semes-

trul cald al anului amintim depunerile de rouă, fenomenele orajoase, căderile de grindină, seceta şi 
uscăciunea, ploile cu caracter torenţial etc. Acestea din urmă au fost tratate mai larg la subcapitolul 
privind precipitaţiile atmosferice unde s-au făcut şi multe referiri la fenomenele de secetă şi exces 
de umiditate, analizate pe ani, semestre, luni şi succesiuni de ani, semestre şi luni, cu deficit sau ex-
ces de umiditate în raport cu media. 

 
IV. B1. Roua 

 
Dintre fenomenele fizice specifice semestrului cald se remarcă roua. În această parte a anului  

vaporii de apă condensează la sol în nopţile senine, fără vânt, ca urmare a radiaţiei nocturne intense, 
care se materializează prin răcirea solului şi a stratului de aer învecinat. 

Particularităţile suprafeţei active, influ-
enţează foarte mult depunerile de rouă, cele 
mai multe nopţi cu rouă producându-se în zo-
nele mai joase, în lungul şesurilor râurilor, un-
de diferenţa de temperatură între zi şi noapte 
este mare (10 – 200C), ziua fiind foarte active 
procesele de evaporaţie, noaptea cele radiative 
însoţite de inversiuni termice, care determină 
condensarea vaporilor de apă din atmosferă, pe 
fondul unor situaţii de calm atmosferic sau cu 
vânt slab. 

Spre deosebire de depresiunile intra-
carpatice şi intradeluroase unde în lungul cu-
loarelor văilor Someşului, Mureşului, Oltului, 
Prahovei, numărul mediu anual de nopţi cu ro-
uă variază de la 100 la peste 150 nopţi, de zo-
nele din lungul luncii Dunării unde numărul 
mediu anual de nopţi cu rouă este foarte mare, 
s-au de regiunile cu föhn (unde domină feno-
menele de uscăciune) şi de pe litoral, unde da-

torită frecvenţei mari a brizelor, acestea totalizează 25 – 60 nopţi anual, în Câmpia Moldovei numă-
rul mediu anual de nopţi cu depuneri de rouă se încadrează între 36,6 la Cotnari şi 137,5 la Iaşi. 
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În comparaţie şi cu numărul de nopţi mediu anual cu rouă de pe culmile montane ce depă-
şesc 2000m, unde roua se produce în circa 10 nopţi pe an, în Câmpia Moldovei fenomenul de rouă 
este foarte bine reprezentat, nopţile în care este semnalat fiind numeroase. 

Numărul mediu anual de nopţi cu rouă (fig. 187.) creşte dinspre zona mai înaltă a staţiei 
Cotnari, unde dinamica atmosferei este activă şi se resimt vânturile calde cu caracter de föhn, spre 
sud – estul extrem al câmpiei, unde pe culoarele largi de vale ale Bahluiului, Jijiei şi lunca largă a 
Prutului, cu surse importante de evaporaţie ziua şi frecvente sedimentări şi cantonări ale aerului rece 
noaptea, favorabile inversiunilor termice şi a intenselor răciri radiative, numărul de nopţi cu depu-
neri de rouă este maxim. Nu numai în sudul câmpiei creşterea numărului mediu anual de nopţi cu 
rouă se face pe direcţia vest -– est, ci şi în partea centrală şi în nordul acestei subunităţi, dar în nord, 
diferenţele dintre vest şi est nu mai ajung decât la 20 – 30 nopţi, faţă de sud, unde ajung la 80 – 100 
nopţi. Creşterea numărului mediu anual de nopţi cu rouă se face atât pe direcţia generală vest – est, 
cât şi pe direcţia nord-vest – sud-est, în sudul câmpiei contrastele est – vest fiind cele mai semnifi-
cative. 

De la un an la altul numărul în perioada 1964 – 1998 de nopţi cu rouă este variabil, ajun-
gând la un maxim anual cuprins între 80 nopţi la Cotnari în 1991 şi 163 nopţi la Iaşi în 1984. În 
mulţi ani, mai ales la Răuseni, Podu Iloaiei şi Iaşi, numărul de nopţi cu rouă a ajuns să depăşească 
pragul de 100. La Dorohoi şi Avrămeni acest fapt s-a produs, dar destul de rar, iar la Botoşani şi 
Cotnari în nici un an numărul de nopţi cu rouă nu a depăşit valoarea de 100 (98 nopţi la Botoşani în 
1998, respectiv 80 nopţi la Cotnari în 1991). Evoluţia numerică a numărului anual de nopţi cu rouă 
este redată în fig. 188. 

Tendinţele de evoluţie în timp (1964-1998) a numărului anual de zile cu rouă în nord – ves-
tul subunităţii (Dorohoi, Botoşani) indică o uşoară diminuare a frecvenţei producerii acestui hidro-
meteor (se pare datorită intensificării manifestării vânturilor cu caracter catabatic ce vin dinspre  
vest – nord-vest), iar pentru sudul şi sud –estul subunităţii (Podu Iloaiei şi Iaşi) o creştere evidentă. 
Cea mai pronunţată ascendenţă a numărului anual de zile cu rouă se evidenţiază la Podu Iloaiei, mai 
ales în urma construirii lacului de acumulare de pe Bahlueţ. Culoarele fluviale ale Bahlueţului şi 
Bahluiului sunt ariile în care sursele de vapori de apă pentru atmosferă sunt bogate şi de asemenea, 
zone care în timpul nopţii, în condiţii de relativ calm atmosferic, datorită morfologiei reliefului în-
trunesc condiţii ideale depunerilor de rouă. 

Dorohoi: y = -0,2622x + 64,862

R2 = 0,0128

Iaşi: y = 0,2989x + 133,88

R2 = 0,0392

Botoşani: y = -0,2714x + 76,2

R2 = 0,0378

Podu Iloaiei: y = 2,9617x + 43,993

R2 = 0,5342
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Fig. 188. Evoluţia de la un al la altul a numărului de nopţi cu rouă în perioada 1964 – 1998 
 

În decurs de un an, numărul de nopţi cu rouă atinge maximul fie în luna august (la Răuseni 
şi Podu Iloaiei), fie în luna septembrie la celelalte staţii. Maximul anual se încadrează potrivit date-
lor prelucrate între 7,3 nopţi cu rouă la Cotnari în septembrie şi 20,7 nopţi cu rouă la Iaşi în aceeaşi 
lună. Minimul anual, se înregistrează în lunile decembrie, ianuarie sau februarie, când din vaporii de 
apă din atmosferă se naşte mult mai frecvent prin sublimare şi depunere pe suprafaţa activă bruma, 
poleiul, iar pe obiectele din atmosferă (ramuri de copaci, cabluri etc.), chiciura. Evoluţia anuală a 
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numărului de nopţi cu rouă, cu creşterea frecvenţei fenomenului din lunile iernii, până în august – 
septembrie şi apoi descreşterea frecvenţei acestuia în partea de timp a anului rămasă, este conturată 
şi de datele din tab. 165. 

 

Tab. 165. Numărul mediu lunar şi anual de nopţi cu rouă în perioada 1964 – 1998 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 0,02 - 0,2 5,3 6,7 6,8 7,9 10,6 11,1 8,7 1,8 0,2 59,3 

Botoşani - - 0,5 5,2 8,2 9,9 10,4 12,5 13,9 8,7 1,4 0,02 70,7 

Avrămeni - - 0,3 5,4 9,7 11,3 13,3 14,1 14,5 10,6 1,4 0,1 80,7 

Răuseni 0,03 0,03 1,0 7,6 13,3 15,0 18,0 18,9 18,3 13,9 2,7 - 108,8 

Cotnari 0,1 0,03 0,7 2,9 3,7 4,3 3,7 5,1 7,3 6,7 1,9 0,2 36,6 

Podu Iloaiei( - 0,03 1,7 7,8 10,7 11,8 14,1 14,3 14,0 10,3 2,0 0,03 87,8 

Iaşi 0,2 0,5 3,5 11,6 16,6 17,5 19,8 20,4 20,7 18,0 7,4 1,3 137,5 
* Podu Iloaiei 1964 – 1993 
 

Fenomenul de rouă are consecinţe climatice pozitive, mai ales în perioadele de uscăciune şi 
secetă, când plantele folosesc din plin micile cantităţi de apă aduse pe suprafaţa terestră de acesta. 
După căldurile toride din timpul zilei, roua din timpul nopţilor răcoroase, este o adevărată bineface-
re pentru natură şi om, dând un confort aparte timpului nopţilor de vară. 

 
IV. B2. Grindina 

 
Dintre toţi hidrometeorii solizi, grindina prezintă un important risc climatic, care cu toate că 

se produce destul de rar, poate provoca în scurt timp, pagube materiale de proporţii locale sau regi-
onale, în funcţie de traseul urmat de norii Cumulonimbus care au generat-o. Toate căderile de grin-
dină au provocat pierderi mai mult sau mai puţin însemnate, în special agriculturii. 

Fiind un fenomen a cărui frecvenţă maximă se realizează în perioada caldă a anului, grindina 
surprinde culturile cerealiere, legumele şi zarzavaturile, viţa de vie şi pomii fructiferi în diferite sta-
dii de dezvoltare, afectând sau stopând desfăşurarea ciclului vegetativ al acestora. Un singur caz de 
grindină, într-o fază critică de dezvoltare a plantei, poate conduce la compromiterea totală a recoltei 
anului respectiv. 

Grindina poate avea şi efecte mai puţin dăunătoare, în condiţiile în care se produce la sfârşi-
tul fazei de vegetaţie, dimensiunile boabelor de grindină sunt reduse, densitatea lor pe metru pătrat 
este mică, iar durata căderilor de grindină este mai redusă. Singurul efect pozitiv al grindinii este 
aportul pluviometric adus pe suprafaţa activă, aport care de multe ori întrerupe perioade de secetă de 
o recrudescenţă mare în Câmpia Moldovei. 

Grindina este o formă de precipitaţii solide, alcătuite din granule greloane transparente sau 
opace de gheaţă de diferite forme, mărimi şi greutăţi care cad în timpul averselor de ploaie, însoţite 
de fenomene orajoase şi vânt tare, luând aspect de furtună (Instrucţiuni pentru staţii şi posturi pluvi-
ometrice, 1963). 

Cauzele genetice ale grindinii sunt determinate de particularităţile circulaţiei generale a at-
mosferei în interacţiune cu cele ale suprafeţei active (O.I. Bălescu, Florica Militaru, 1966; Elena 
Erhan, 1986). Circulaţia generală a atmosferei contribuie la formarea grindinii prin intermediul 
fronturilor reci, foarte active, care se deplasează peste teritorii supraîncălzite, iar particularităţile lo-
cale ale suprafeţei active, au un rol mare în geneza grindinii prin intensificarea proceselor de con-
vecţie termică şi creşterea gradului de turbulenţă al aerului. Căderile de grindină s-au produs în situ-
aţii sinoptice de vreme, considerate particulare sub aspectul structurii orizontale şi verticale a siste-
melor barice şi frontale, situaţii frecvente mai ales în sezonul cald (aprilie – octombrie). Fenomenul 
de grindină este declanşat ca urmare a dezvoltării pe verticală a unor procese termoconvective in-
tense, care favorizează formarea sistemelor noroase de mare amploare din categoria Cumulonimbus. 
Mişcările ascensionale sunt un rezultat al adâncirii formaţiunilor barice depresionare (993 – 995 
mb), existente deasupra părţii de răsărit a ţării noastre şi a contrastelor puternice de temperatură, ce 
se ridică la 15 – 200C, între masele de aer cald şi rece de la sol şi din altitudine. Procesele de natură 
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dinamică şi orografică locale, particularizează producerea acestui fenomen în diverse părţi ale Câm-
pia Moldovei (Elena Erhan, 1986). 

În nord – estul României fenomenul de grindină este observat în general pe arii restrânse, de 
tipul fâşiilor, cu lăţimi de la câteva sute de metri la câţiva zeci de kilometri. Grindina se poate înre-
gistra la intervale destul de neregulate, distribuţia aleatorie în timp fiind completată şi de o repartiţie 
teritorială asemănătoare, cu aspect specific fiecărei căderi de grindină, în sensul că, se poate ca într-
o localitate să se producă acest fenomen, iar într-o localitate vecină foarte apropiată nu, sau mai 
mult, într-o porţiune a unei localităţi sau spaţiu geografic restrâns grindina să fie prezentă, în spaţiul 
imediat învecinat sau în cealaltă parte a localităţii vremea să fie bună. Benzile înguste de teren pe 
care a căzut grindina, sunt orientate paralel cu norul de grindină ca şi cum ar fi proiecţia norului în 
deplasare peste suprafaţa activă, iar viteza de deplasare a Cumulonimbusului poate fi uneori destul 
de mare (60 – 70km/h). 

Ca durată, în perioada 
analizată, ploile cu grindină nu au 
depăşit limitele obişnuite, adică  
 1 – 15 minute, dar pagubele pro-
duse au fost mari, ca de exemplu, 
cazul grindinii din 7 iunie 1984 
când în extremitatea sud – estică a 
Câmpiei Moldovei, în zona oraşu-
lui Iaşi şi împrejurimi, în timp de 
2 minute s-au măsurat cantităţi de 
apă de peste 30litri pe metru pă-
trat, mărimea boabelor de grindină 
având diametrul cuprins între 1,5 
– 3cm, fiind calamitate aproxima-
tiv 18.000ha cu grâu, legume, zar-
zavaturi, cu spargerea a numeroa-
se geamuri, avarierea acoperişuri-
lor, eroziunea solurilor, creşterea 
debitelor şi nivelurilor apelor în 

râuri şi inundarea albiilor majore. Contextul aero-sinoptic de producere a grindinii din data de 7. VI. 
1984 (fig. 188a.) este dat de succesiunea peste teritoriul României a unor formaţiuni barice antici-
clonice şi ciclonice, însoţite de fronturi atmosferice, pe liniile cărora formarea norilor din genul 
Cumulonimbus în condiţiile unei active convecţii termo – orografice s-a realizat într-o dinamică ac-
centuată. 

Anterior perioadei de noi analizată, citat ca un caz de grindină deosebit de violent, a fost 
grindina căzută în judeţul Iaşi pe 4 august 1950 (fig. 188b.), care este descrisă în Buletinul Meteoro-
logic lunar (1950, pag. 57 şi dezvoltată de I. Gugiuman, N. Chiriac în 1956, Elena Erhan, în 1980). 

Luna august 1950 a fost foarte frământată din punct de vedere al formelor barice care au avut 
un caracter foarte tranzitoriu. Această lună a avut ca principală caracteristică instabilitatea. Cu toate 
acestea, timpul a fost în general frumos şi secetos din cauza frecvenţei mari a formaţiunilor antici-
clonice. Lipsa perturbaţiilor atmosferice formate în Mediterana care aduc în mod obişnuit cele mai 
multe şi mai abundente ploi în ţara noastră, precum şi invaziile de aer umed atlantic care au avut loc 
numai prin nordul ţării au determinat un climat călduros şi foarte secetos în jumătatea de sud - vest 
a ţării şi normal atât termic cât şi pluviometric în jumătatea de nord - est. Seceta din luna în cauză a 
prelungit regimul uscat şi călduros din lunile precedente şi a compromis majoritatea culturilor agri-
cole din sudul şi vestul ţării. 

Situaţia sinoptică în Europa în intervalul 1-2 august s-a caracterizat prin existenţa unui câmp 
de presiune aproximativ normal. Totuşi s-au individualizat câteva centre depresionare centrate dea-
supra nordului Africii, nordului Italiei, Angliei, sud-vestului Turciei, mijlocul câmpiei fostei 

 
Fig. 188a. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 7 iu-
nie 1984 ora0000 G.M.T. – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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U.R.S.S., dar şi nuclee anticiclonice din Spania, nordul Finlandei şi câteva presărate în centrul şi 
sud-estul Europei. Timpul s-a prezentat frumos şi călduros, exceptând partea de vest a Europei unde 
s-au semnalat averse însoţite de furtuni. 

 

Între 3 
şi 4 august, în 
Europa, zona 

depresionară 
din Anglia a 
înaintat până în 
Polonia, iar cea 
din Italia până 
deasupra ţării 
noastre (fig. 
188b.) deter-
minând în cen-
trul şi sud - es-
tul Europei o 
serie de ploi 
violente cu vi-
jelii şi furtuni 
care s-au de-
plasat în zilele 
de 5-7 august 
în Ucraina şi 
centrul fostei 
U.R.S.S. unde 
au slăbit în in-

tensitate din cauza ocluderii treptate a perturbaţiilor atmosferice, pe măsura înaintării acestora către 
est. 

În zilele de 5-6 august anticiclonul mobil din Spania a fuzionat cu cel din nordul Finlandei 
care s-a intensificat şi care a înaintat astfel până în Germania. 

Între 7-8 august prin înaintarea altei zone depresionare din Atlantic până în nordul Franţei şi 
a uneia din nordul Africii până în nordul Italiei, precum şi prin extinderea celei din Ucraina, aproape 
întreg continentul a intrat sub influenţa unui regim de slabă presiune exceptând partea sa de nord - 
est, dominată de anticiclonul centrat în Marea Albă. Sub influenţa acestor centri barici timpul s-a 
menţinut frumos şi uscat afară de teritoriile ucrainene unde au căzut ploi moderate. 

În intervalul 3-7 august 1950, datorită celor două puternice depresiuni care au fost în depla-
sare, prima din Anglia spre centrul Europei şi cealaltă din Italia spre sud - estul continentului, pre-
cum şi a unor formaţiuni depresionare secundare ce au străbătut România, în jumătatea de nord a ţă-
rii noastre timpul a fost foarte instabil, au luat naştere o serie de ploi violente cu vijelii şi furtuni pu-
ternice, cu căderi de excepţionale grindină ce au produs pagube însemnate. Este de semnalat furtuna 
de la Iaşi din ziua de 4 august. 

Furtuna a fost excepţional de distructivă şi impresionantă în regiunea Iaşului unde grindina a 
căzut la început de mărimea unui ou, apoi cu un diametru de 2-3cm. Loviturile de grindină pe m2 au 
fost în număr de 400-700. Avariile produse caselor au fost considerabile, solul s-a acoperit cu ghea-
ţă, iar culturile şi copacii au fost distruşi. S-au înregistrat numeroase victime animale şi omeneşti. 
Furtuna a fost mai slabă în Transilvania, iar în sudul ţării nu s-au înregistrat decât vijelii. În acelaşi 
interval ploile căzute în sud-vestul ţării au fost slabe (sub 4mm). 

Pe ansamblul lunii august 1950 cantităţile de precipitaţii căzute torenţial în Câmpia Moldo-
vei au depăşit 100mm în regiunea Iaşi, coborând sub 50mm în nordul extrem. Precipitaţii bogate 

 
Fig. 188b.Repartiţia presiunii aerului la sol şi la nivelul suprafeţei izobarice de 500hPa  

deasupra Europei  în ziua de 4. VIII. 1950 – după www.wetterzentrale.de 
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(peste 100mm) au căzut în jumătatea nordică a Carpaţilor Orientali, pe porţiuni restrânse din Podi-
şul Sucevei sau pe valea Prutului în zona învecinată municipiului Huşi. În restul teritoriului Româ-
niei, cantităţile de precipitaţii căzute au fost reduse, coborând în sudul şi sud-vestul Olteniei, pe lito-
ral şi în extremitatea vestică a Câmpiei de Vest sub 10mm (fig.188c.). 

 

Re-
venind la du-
rată precizăm 
că în lunile 

primăverii 
sau ale verii, 
durata cumu-
lată în minu-
te a fenome-
nului de 
grindină este 
maximă exis-
tând şi dife-
renţieri, în 
funcţie de 
particularită-
ţile fiecărei 
locaţii anali-
zate (tab. 
166.). 

 
 

 
Tab. 166. Durata lunară şi anuală cumulată în minute a fenomenului de grindină 

 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 
Perioada de 
observaţie 

Dorohoi - - - 60 80 95 100 60 - - - - 395 1963-1998 
Botoşani - - - 50 90 105 95 100 - - - - 440 1963-1998 
Cotnari - - - 110 65 40 105 30 30 - - - 380 1962-1998 
Podu Iloaiei - - - 50 40 140 90 - 20 - - - 340 1962-1993 
Iaşi - - - 10 135 95 90 20 40 10 10 - 410 1962-1998 

 

Durata cumulată anuală maximă a căderilor ploilor cu grindină a ajuns la 60 minute la Do-
rohoi în 1990, 50 minute la Botoşani în 1982, 35 minute la Cotnari în 1970, 45 minute la Podu 
Iloaiei în 1971 şi 50 minute la Iaşi în 1980. 

Durata maximă a unui caz de precipitare sub formă de  ploaie cu grindină dintr-o zi a ajuns 
la 60 minute la Dorohoi în luna iulie 1990, 50 minute la Botoşani în mai 1982, 25 minute în iulie 
1973 la Cotnari, 40minute în mai 1971 la Podu Iloaiei şi 30minute în mai 1981 la Iaşi. 

Numărul mediu anual al zilelor cu grindină (fig. 189 şi tab. 167.) este subunitar la toate sta-
ţiile din Câmpia Moldovei, fiind cuprins între 0,42 zile la Avrămeni şi 0,94 zile la Botoşani. Numă-
rul de zile cu grindină se reduce mai întâi dinspre nord spre sud, dinspre valea Prutului până pe ali-
niamentul Dorohoi – Avrămeni, apoi creşte pe aceeaşi direcţie spre sudul extrem al subunităţii, scă-
zând în acelaşi timp şi pe direcţia generală vest –est. În nordul extrem numărul de zile anual cu grin-
dină ajunge în medie la 0,7 – 0,8 zile, scade la 0,4 – 0,5 zile în zona Dorohoi – Avrămeni, pentru a 
urca în sud - estul subunităţii la peste 1,0 zile. 

Comparând repartiţia numărului mediu anual de zile cu grindină din Câmpia Moldovei, ex-
trasă din repartiţia numărului mediu anual de zile cu grindină din România (fig. 189a.), cu cel al 
numărului mediu anual de zile cu grindină din Câmpia Moldovei reprezentat în fig. 189, vom ob-

 
Fig. 188c. Distribuţia spaţială a precipitaţiilor atmosferice în România în luna 

august 1950 – după Buletinul Meteorologic lunar al I.M.C. 
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serva că, între cele două hărţi distributive ale hidrometeorului analizat există mai multe asemănări 
decât deosebiri. 

Asemănările pot fi rezumate la căde-
rile mai frecvente de grindină din zona Coas-
tei Ibăneştilor, Moldave şi a Coastei Iaşului. 
Diferenţa de bază este dată de gradul mai ma-
re de detaliere şi de mai clara orientare a 
izoliniilor transpuse în fig. 189. 

În zonele sudice şi vestice, unde inter- 
ferenţa dintre masele de aer cald ale formaţi-
unilor barice depresionare locale sau alohto-
ne, se amestecă cu aerul mai rece de origine 
continentală sau maritimă din nord sau din 
vest din zona polară, arctică sau atlantică, pe 
linia fronturilor reci care se deplasează peste 
teritoriile supraîncălzite, cu dislocarea unor 
mase de aer ce sunt apoi forţate la o ascensi-
une rapidă ajutate şi de convecţia termică din 
perioada premergătoare advecţiei aerului re-
ce, numărul anual de zile cu grindină este 
mai mare decât în rest. Advecţiile maselor de 
aer mai umed dinspre nord – vest spre       

sud – est, sau dinspre 
sud – est şi est spre 
vest, se izbesc de ob-
stacolele ridicate în 
calea lor de ramele 
deluroase marginale 
Câmpiei Moldovei, fi-
ind forţate să se ridice 
în păturile mai înalte 
ale atmosferei şi cu 
contribuţia convecţiei 
termice, unde prin ră-
cire şi destindere adi-
abatică dau naştere 
mai întâi norilor de tip 
Cumulus, care sub in-
fluenţa frontului rece 
iau forma de nicovală, 
devenind nori de tip 
Cumulonimbus care 
întunecă rapid tot ce-
rul şi în care sunt asi-

gurate toate condiţiile genetice de producere a grindinii. 
Aşadar, numărul zilelor cu grindină, creşte în general cu altitudinea şi cu expunerea favora-

bilă a reliefului faţă de razele solare şi pe direcţia de deplasare a aerului umed, fiind mai redus în 
arealele cu relief mai neted care nu ridică obstacole importante în calea advecţiilor, şi care ar da naş-
tere unor procese turbulente ce însoţesc de regulă escaladarea sau ocolirea formelor de relief mai 
proeminente. Mai mult, în zonele netede, unghiul de înclinare al razelor solare cu suprafaţa terestră 

 

 
Fig. 189a. Numărul mediu anual de zile cu grindină 

(după Maria Iliescu şi Anestina Popa – 1983) 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 374 

este mai mic decât în zonele cu versanţi. În zonele accidentate şi cu precădere pe versanţii expuşi 
sudic, sud-estic sau estic (cazul Coastei Moldave) dar şi al unei mari părţi din jumătatea vestică a 
sudului Câmpiei Moldovei unghiul de incidenţă ajunge în unele cazuri aproape de 900, convecţia 
termică atingând cotele maxime. 

În geneza unor mişcări convective de natură termică locală spinările cuestiforme largi cu ex-
poziţie favorabilă spre sud-est joacă în cazul Câmpiei Moldovei un rol însemnat .În consecinţă con-
vecţia termică activă de pe versanţii expuşi în general spre sud asociată cu o dinamică de natură 
orografică sau frontală mai activă atât pe ramele deluroase accidentate marginale nordică, vestică şi 
sudică, cât şi pe măsură ce ne deplasăm spre nordul, vestul, sud-vestul, sudul şi sud-estul Câmpiei 
sunt răspunzătoare de distribuţia spaţială arătată a fenomenului de grindină în Câmpia Moldovei. 

Numărul mediu anual de zile cu grindină, este foarte mic, în mulţi ani acest fenomen fiind 
absent. Grindina a lipsit în unii ani sau în unele grupări de andin rândul manifestărilor meteo-
climatice. Dintre cele mai lungi şi semnificative intervale de absenţă putem cita: 
• la Dorohoi: 1972 – 1976; 1978 – 1982; 1993 – 1998; 
• la Avrămeni: 1962 – 1966; 1990 – 1996; 
• la Botoşani: 1977 – 1978; 1991 – 1992; 1996 – 1997; 
• la Răuseni: 1968 – 1970; 1976 – 1978; 1980 – 1983; 1987 – 1988; 1992 – 1993; 1997 – 1998; 
• la Cotnari: 1981 – 1982; 1994 – 1997; 
• la Podu Iloaiei: 1973 – 1974; 1982 – 1989; 
• la Iaşi: 1964 – 1965; 1974 – 1976; 1978 – 1979; 1982 – 1983. 

Numărul maxim anual de zile cu grindină pentru fiecare staţie în parte ne arată că şi în anii 
de maximă frecvenţă a acestui fenomen, numărul de cazuri cu grindină din zile diferite mic: Doro-
hoi – 3 zile în 1965; Avrămeni – 3 zile în 1989; Botoşani – 3 zile în 1961 şi 1965; Răuseni – 3 zile 
în 1972; Cotnari – 5 zile în 1970; Podu Iloaiei – 4 zile în 1964 şi 1970; Iaşi – 3 zile în 1991. 

Regimul anual al căderilor de grindină. Grindina este semnalată în Câmpia Moldovei cu 
frecvenţa cea mai mare în intervalul aprilie – septembrie. Există şi diferenţieri teritoriale între diferi-
te părţi ale câmpiei, legate de distribuţia spaţială a căderilor de grindină. În nord, la Avrămeni, Do-
rohoi şi Botoşani, grindina a căzut în perioada 1962 – 1998 numai din lunile aprilie până în august, 
nefiind semnalată în celelalte luni ale anului. Îndreptându-ne către sud, observăm că a căzut grindi-
na este prezentă la Cotnari şi Răuseni şi în luna septembrie. Mai la sud, la Podu Iloaiei grindina s-a 
produs din luna aprilie până în luna decembrie (decembrie 1964) iar la Iaşi din luna martie până în 
luna noiembrie. În deplasarea către sud, căderile de grindină îşi măresc perioada anuală de manifes-
tare, producându-se şi în lunile sezonului rece. 

Maximul lunar anual al numărului de zile cu grindină nu se evidenţiază cu prea multă clari-
tate. El aparţine intervalului mai – iulie, fiind plasat la unele staţii în mai (Dorohoi, Răuseni, Iaşi), la 
altele în luna iunie (Avrămeni, Botoşani, Podu Iloaiei), iar la Cotnari în luna iulie (tab. 167.). 

 

Tab. 167. Numărul mediu lunar şi anual de zile cu grindină în perioada 1962 – 1998 
luna 

staţia  I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi - - - 0,05 0,14 0,10 0,10 0,05 - - - - 0,44 

Avrămeni - - - 0,08 0,10 0,14 0,05 0,05 - - - - 0,42 

Botoşani - - - O,10 0,20 0,28 0,23 0,13 - - - - 0,94 

Răuseni* - - - 0,03 0,14 0,11 0,11 0,09 0,03 - - - 0,51 

Cotnari - - - 0,09 0,20 0,14 0,26 0,09 0,09 - - - 0,87 

Podu Iloaiei* - - - 0,13 0,10 0,32 0,06 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,79 

Iaşi - - 0,03 0,03 0,27 0,22 0,16 0,06 0,08 0,03 0,03 - 0,91 
* Răuseni 1964 – 1968; Podu Iloaiei 1962 –1993 
 

Cele mai multe zile cu grindină dintr-o lună pentru fiecare punct de observaţie în parte au 
fost: la Dorohoi câte 2 zile în mai 1964 şi iunie 1971, la Avrămeni 2 zile în aprilie 1989, la Botoşani 
2 zile în iunie 1975, 1990 şi tot atâtea în august 1986, la Răuseni 2 zile în mai 1966, la Cotnari 2 zi-
le în mai 1970, 1971 şi tot 2 zile în iunie 1998 şi iulie 1970, la Podu Iloaiei 2 zile în aprilie 1970 şi 
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câte 2 zile în iunie 1969 şi 1971, la Iaşi 2 zile în iunie 1966. Observăm că, dacă în cazul maximului 
anual rar se depăşesc 3 zile cu grindină (la Cotnari şi Podu Iloaiei), în cazul maximelor lunare aces-
tea nu depăşesc 2 zile, cu efecte negative ce se răsfrâng mai ales asupra renumitelor podgorii din 
zona Cotnari – Iaşi. 

Pe ansamblul câmpiei, prin medierea datelor statistice legate de grindină de care am dispus,a 
rezultat că  luna iunie este cea de maxim anual a manifestării acestui fenomen, urmată de lunile mai 
şi iulie. În luna iunie, frecvenţa mare a maselor de aer de origine oceanică mai umed şi mai rece, 
convecţia termică puternică, generează sisteme noroase de tip Cumulonimbus, din care cel mai ade-
sea se produc căderile de grindină. 

Regimul diurn al căderilor de grindină se caracterizează prin producerea acestora în cele 
mai călduroase ore ale zilei, concomitent cu intensificarea procesului de convecţie termică. În orele 
după amiezii, dar mai ales în intervalul orar 1400 – 1600, grindina s-a produs cu cea mai mare frec-
venţă zilnică. Foarte rar în cazul unor perturbaţii frontale intense, grindina se poate forma şi în tim-
pul nopţii, ca de exemplu pe 26 – 27 august 1966 şi pe 7 iunie 1984 la Iaşi (orele 2255 – Elena 
Erhan, 1986). În aceste cazuri, furtuna este însoţită de oraje de mare frecvenţă şi intensitate. 

Grindina rămâne un fenomen 
hidrometeorologic tratat şi analizat în 
puţine studii în literatura de speciali-
tate, dar care ridică numeroase şi în-
semnate implicaţii de ordin practic. 
Chiar dacă măsurile de control şi di-
minuare a efectelor negative ale grin-
dinii sunt extrem de costisitoare, pa-
gubele produse de acest fenomen sunt 
mult mai mari, astfel încât, dincolo 
de costuri, un program antigrindină 
bine conceput la nivelul întregii ţări, 
sau a unor unităţi teritoriale mai afec-
tate, nu ar aduce decât beneficii eco-
nomice. 

Vulnerabilitatea Câmpiei 
Moldovei în raport cu căderile de 
grindină este mică pe cea mai mare 
parte a teritoriului, medie în ariile 

coastelor deluroase marginale şi mare la sud de Iaşi unde advecţiile nord-sud şi convecţia          
termo - dinamică foarte activă impun acest grad de vulnerabilitate. 

 
IV. B3. Fenomenele orajoase 

 
Fenomenele orajoase sunt mult mai frecvente decât grindina, apărând în condiţiile unor pu-

ternice mişcări convective ale aerului, de natură termo – dinamică. Sunt legate de dinamica maselor 
de aer, de încălzirea lor accentuată, de morfologia, altimetria şi alte caracteristici ale reliefului dar şi 
ale suprafeţei subiacente, sub impulsul şi prin intermediul căreia se derulează procesele de schimb 
caloric sol – atmosferă. 

Fenomenele orajoase nu sunt mai păgubitoare decât grindina, însă în anumite situaţii, când 
intensitatea lor este deosebită, pot provoca pagube materiale, în special datorită incendiilor pe care 
le pot genera, spargerea geamurilor de la ferestre, întreruperi de curent electric cu scurtcircuitarea 
unor instalaţii electrice, afectarea reţelelor de comunicaţie telefonică şi de transport a energiei elec-
trice, doborâri de arbori peste clădiri, mijloace de transport, căi rutiere sau feroviare, lovirea clădiri-
lor mai înalte, a aparatelor de zbor şi chiar victime omeneşti, în special din rândul agricultorilor, 
surprinşi cel mai adesea la munca câmpului de furtunile însoţite de ploi torenţiale şi oraje. 

 
Fig. 189b.Vulnerabilitatea teritoriilor României faţă de grindi-

nă (1 – mică, 2 – intermediară, 3 – mare , 4 - combinată  
– după Octavia Bogdan şi colab. – 1999) 
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În Câmpia Moldovei numărul mediu 
anual de zile cu oraje creşte dinspre partea 
central – nord – vestică (Botoşani – 24,4 zile), 
spre nord (Dorohoi – 26,3 zile), nord – est 
(Avrămeni – 26,0 zile), cât şi spre sud (Cotnari 
– 26,9 zile), dar mai ales spre sud – est 
(Răuseni – 27,2 zile; Podu Iloaiei – 28,4 zile; 
Iaşi – 34,0 zile) (fig. 190). 

Advecţiile de aer umed dinspre       
nord – vest şi vest ce sunt forţate la o ascensi-
une către sud – est peste Coasta Iaşului, cu 
naşterea unor perturbaţii dinamice semnifica-
tive şi convecţia termică mai intensă în partea 
central – estică şi sud – estică a câmpiei, ce se 
adaugă celei dinamice, fac ca în zona de      
sud – est şi sud a subunităţii analizate numărul 
anual de zile cu oraje să fie cel mai mare, indi-
când şi o accentuată instabilitate a stării elec-
trice a atmosferei din această regiune. 
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Fig. 191. Evoluţia de la un an la altul a numărului de zile cu oraje în perioada 1964 – 1998 
 

Faţă de această situaţie medie (fig. 190), numărul anual de zile cu oraje a coborât la valorile 
cele mai reduse cuprinse între 4 zile în 1971 la Botoşani şi Răuseni şi 15 zile la Iaşi în 1973, urcând 
la valorile anuale cele mai ridicate cuprinse între 38 zile la Avrămeni în 1979 şi 58 zile la Iaşi în 
1975. Evoluţia numărului de zile din fiecare an în care s-au înregistrat fenomene orajoase în Câmpia 
Moldovei, poate fi urmărită pentru intervalul 1964 – 1998 în fig. 191. Tendinţele de evoluţie pe 
termen lung (1964 – 1998) ale numărului anual de zile cu oraje de la Dorohoi (negativă) şi Iaşi (po-
zitivă) nu intră în contradicţie cu repartiţia teritorială a numărului de zile în care acest electrometeor 
se manifestă (fig.190 şi fig. 191.). 

Comparativ cu regiunile montane unde numărul mediu anual de zile cu oraje este de 35 – 40 
zile, în Câmpia Moldovei numărul mediu anual de zile cu oraje este mai mic, dar faţă de numărul de 
zile cu oraje din extremitatea estică a Deltei Dunării (sub 20 zile) este mai mare. Şi numărul maxim 
anual de zile cu oraje (care în medie la nivelul întregii ţări se încadrează între 45 – 65 zile) din 
Câmpia Moldovei, este mai mic decât în regiunea montană, dar mai mare decât în zona litorală. Din 
punct de vedere al numărului anual de zile cu oraje, în Câmpia Moldovei acesta este mediu, raportat 
la alte unităţi sau subunităţi de geografice româneşti. 
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Legat de valoarea indicelui de keraunicitate K (K = n D N 10
-5 unde n – re - prezintă numă- 

rul anual mediu de zile cu oraje ÷ 
cu valori posibile cuprinse între 15 
şi 35 zile, D – reprezintă durata 
medie anuală a orajelor ÷ cu valori 
cuprinse între 40 şi 120 ore, N – 
reprezintă numărul anual mediu de 
oraje pe 100km2 ÷ cu valori cu-
prinse între sub 100 şi 400, iar 10-5 
este un factor introdus pentru uşu-
rarea calculelor) calculat şi trans-
pus cartografic pentru întreaga 
Românie de Maria Colette Iliescu 
în 1989 (fig. 190a.), pe teritoriul 
ţării noastre se pot departaja şase 
grade de keraunicitate (I – VI). Te-
ritoriul Câmpiei Moldovei se înca-
drează aproape în întregime potri-
vit fig. 190a. în cadrul ariilor cu 
cel mai redus grad de keraunicitate 
– I, indicele de keraunicitate având 

pentru aceste spaţii valoarea mai mică decât 3. Numai în sud-estul extrem al Câmpiei Moldovei gra-
dul de keraunicitate este II dat de valori ale indicelui de keraunicitate cuprinse între 3 şi 6. Din punct 
de vedere al gradului şi indicelui de keraunicitate Câmpia Moldovei poate fi asemănată cu Podişul 
Dobrogei, Delta Dunării, estul Câmpie Române care au atât grade cât şi indici de keraunicitate foar-
te scăzuţi. Gradele şi indicii cei mai mari de keraunicitate sunt specifici zonelor mai înalte din 
Carpaţii Meridionali, Munţii Apuseni şi Munţii Banatului.  

Însă gradul de vulnerabilitate al teritoriului Câmpiei Moldovei în raport cu manifestările ora-
joase este unul mediu, nu mic, deoarece în determinarea acestui parametru trebuie să ţinem seama 
de gradul de populare relativ ridicat al zonei, de prezenţa numeroaselor aşezări, dar şi de activitatea 
agricolă intensă ce se desfăşoară în aer liber pe tot parcursul semestrului cald. 

În cursul anului (tab. 168.), numărul de zile cu oraje, este maxim în luna iunie. Ca perioadă 
di an cu cele mai multe zile cu oraje se distinge cea cuprinsă între lunile mai şi iulie, când activităţi-
le advectiv – convective ating maximul anual. În luna iunie numărul de zile cu oraje oscilează între 
6,1 zile la Botoşani şi 8,7 zile la Iaşi. Numărul minim anual de zile cu oraje se încadrează intervalu-
lui cuprins între lunile noiembrie – februarie.  

Totuşi zile cu oraje se pot produce şi iarna (tab. 168.). Un exemplu elocvent este cel al lunii 
februarie 1966. Câteva caracteristici barice, termice sau pluviometrice ale acestei luni în Europa sau 
România ne ajută să conturăm contextul aerosinoptic în care s-au produs fenomenele orajoase 

În februarie 1966, în Europa câmpul baric scăzut în cea mai mare parte a lunii a determinat 
în jumătatea de nord a continentului, aproape în permanenţă, o vreme închisă. Cerul s-a menţinut 
mai mult noros şi au căzut precipitaţii frecvente. În insulele britanice, Franţa, Germania, Polonia ele 
au fost îndeosebi sub formă de ploaie sau burniţă. De asemenea s-a semnalat ceaţă frecvenţă. În Pe-
ninsula Scandinavică şi Câmpia Europei de Est a predominat ninsoarea şi lapoviţa. Perioadele reci 
din această parte a Europei au fost legate de existenţa unei depresiuni, care a favorizat pătrunderea 
spre sud a maselor de aer arctic. În primele zece zile ale lunii, în regiunea Arhanghelsk s-au înregis-
trat minime mai coborâte de – 40oC, iar valori apropiate de –3 0o s-au înregistrat şi la sud de Mos-
cova. 

În mijlocul lunii (12-16 februarie) în această parte a continentului a predominat o circulaţie 
de sud şi sud - vest care a menţinut o vreme deschisă şi mai caldă. Au căzut ninsori frecvente, lapo-
viţă şi s-a produs ceaţa. Luna s-a încheiat cu un interval rece, determinat de pătrunderea unui aer 

 
Fig. 190a. Regionarea teritoriului României pe grade de 

keraunicitate (după Maria Colette Iliescu – 1989) 
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arctic, uscat şi rece. În sudul Europei, vremea s-a menţinut în general călduroasă şi relativ frumoasă, 
dar cu ceţuri frecvente. Totuşi au existat şi perioade reci şi umede, legate de talvegurile depresiuni-
lor existente în Oceanul Atlantic. Intervalele de timp lipsite de precipitaţii s-au datorat pătrunderilor 
pe continent a dorsalelor maximului Azoric. 

În România, în luna februarie 1966, datorită pătrunderii frecvente a dorsalelor sau a centrelor 
anticiclonice venite din nordul Africii, vremea s-a menţinut în general călduroasă. Semnificative 
sunt în acest sens, intervalele din a doua parte a lunii, când minimele n-au coborât sub –5oC. Spre 
exemplu, la Oraviţa (22. II) s-a înregistrat minima termică din această lună de la această staţie şi ca-
re a fost de +14oC.  

Ziua temperaturile au fost mai mari de +14oC, culminând cu valoarea de +23oC, înregistrată 
tot la Oraviţa, în ziua de 23. II. Excepţie a făcut mai întâi intervalul cuprins între 3 şi 6 februarie, 
când pătrunderea maselor de aer arctic a determinat temperaturi scăzute, îndeosebi în nord-estul ţării 
(pe 5 februarie la Răuseni temperatura a coborât la –23oC). O răcire mai uşoară s-a produs în zilele 
de 16 şi 17 când s-au produs în sudul ţării precipitaţii generale şi abundente care au depăşit 20mm în 
24 de ore. În acelaşi interval, în Banat şi sud-estul ţării s-au semnalat intensificări ale vântului. 

Numai la Dorohoi şi Cotnari în perioada 1964 – 1998 în intervalul noiembrie - februarie nu   
s-au înregistrat zile cu oraje. Există şi alte exemple de luni în care fenomenele orajoase nu s-au ma-
nifestat: noiembrie – Avrămeni, februarie – Botoşani, ianuarie şi februarie la Răuseni şi ianuarie la 
Podu Iloaiei şi Iaşi. În lunile cele mai reci ale anului, fenomenele orajoase nu sunt o absenţă totală, 
însă numărul lor este foarte redus, acestea indicându-le ca o prezenţă sporadică. Creşterii numărului 
de zile cu oraje în prima parte a anului, îi urmează o descreştere în cea de a doua parte a acestuia. 

 

Tab. 168. Numărul mediu lunar şi anual de zile cu fenomene orajoase în perioada 1964-1998 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi - - 0,1 1,2 5,9 6,6 6,0 4,8 1,4 0,3 - - 26,3 

Avrămeni 0,2 0,0 0,3 1,4 5,3 7,1 5,8 4,1 1,5 0,3 - 0,0 26,0 

Botoşani 0,05 - 0,1 1,4 5,1 6,1 5,5 4,3 1,4 0,2 0,1 0,1 24,4 

Răuseni - - 0,2 1,7 4,9 7,1 7,1 4,1 1,6 0,5 0,0 0,0 27,2 

Cotnari - - 0,1 1,6 5,1 7,7 6,3 4,8 1,2 0,1 - - 26,9 

Podu Iloaiei* - 0,0 0,1 1,9 5,1 7,9 6,8 5,0 1,2 0,3 0,0 0,1 28,4 

Iaşi - 0,05 0,3 1,7 6,5 8,7 8,1 5,8 2,3 0,5 0,1 0,0 34,0 

* Podu Iloaiei 1964 – 1994 
 

În ore şi zecimi, fenomenele orajoase au o durată medie anuală mult mai mare la Iaşi decât 
la Botoşani (tab. 169.), în directă relaţie cu numărul de zile în care au fost înregistrate. În luna iunie 
se înregistrează durata maximă anuală, în lunile ianuarie şi februarie durata minimă anuală, lună de 
lună (cu excepţia lunii ianuarie), durata fenomenelor orajoase la Iaşi fiind sensibil mai mare decât la 
Botoşani. Regimul anual al duratelor medii lunare a fenomenelor orajoase, este asemănător cu acela 
al numărului mediu lunar de zile cu oraje. 

 

Tab. 169. Durata fenomenelor orajoase la Botoşani şi Iaşi în perioada 1974 – 1998 

Durata medie lunară şi anual in ore si zecimi a fenomenelor orajoase 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Botoşani 0,02 - 0,09 2,79 14,14 18,65 18,03 11,21 3,10 0,48 0,07 0,02 68,60 

Iaşi - 0,09 0,47 4,42 17,96 31,86 27,9 16,24 5,82 0,76 0,06 0,05 105,63 

Durata medie dint-o zi a unei luni a fenomenelor orajoase 

Botoşani 0,0 - 0,0 0,09 0,46 0,62 0,58 0,36 0,10 0,01 0,0 0,0 0,19 

Iaşi - 0,0 0,02 0,14 0,57 1,06 0,9 0,52 0,18 0,02 0,00 0,00 0,29 

Durata medie a fenomenelor orajoase dintr-o zi în care acestea s-au înregistrat 

Botoşani 0,4 - 0,88 1,87 2,60 2,95 3,17 2,50 2,4 2,7 1,2 0,28 0,86 

Iaşi - 1,4 1,64 2,4 2,67 3,47 3,43 2,79 2,4 1,58 1,0 1,7 0,72 

 

Ca medii anuale şi lunare numai pentru zilele în care s-au înregistrat fenomene orajoase, sau 
pentru orice zi din an şi din fiecare lună, prezentăm în tab. 169. duratele aferente acestora la staţiile 
Botoşani şi Iaşi pentru perioada 1974 – 1998. 
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Observăm că într-o zi oarecare din an, orajele pot dura doar 0,19 ore la Botoşani şi 0,29 ore 
la Iaşi, iar în luna iunie durata acestora ajunge la 0,62 ore la Botoşani şi 1,06 ore la Iaşi. Din luna 
octombrie până în luna martie inclusiv, durata medie zilnică a orajelor este abia perceptibilă. 

În schimb, numai pentru zilele în care orajele se produc, durata medie zilnică anuală urcă la  
0,86 ore la Botoşani şi 0,72 ore la Iaşi, ajungând maximă la Botoşani în luna iulie (3,17 ore), iar la 
Iaşi în luna iunie (3,47 ore), ceea ce înseamnă totuşi destul de mult, căderile de precipitaţii însoţite 
de furtuni acompaniate de oraje durând un timp apreciabil. Datele medii ne permit să deducem că în 
realitate, în situaţii sinoptice favorabile, la trecerea fronturilor atmosferice fenomenele keraunice, 
pot dura şi mai mult, depăşind limitele temporale în care anterior au fost încadrate.  

 
IV. B4. Fenomene de uscăciune şi secetă 

 
Unul dintre cele mai complexe fenomene meteorologice care afectează destul de frecvent 

Câmpia Moldovei, impunându-se în caracteristicile de bază ale stărilor de vreme cel puţin din pe-
rioada caldă a anului, care se regăsesc în aspectul peisajului geografic dar şi în trăsăturile  economi-
ei agricole a subunităţii, este cel de uscăciune şi secetă. 

Având în vedere implicaţiile practice ale acestui fenomen climatic negativ, care atunci când 
se manifestă este resimţit de natură şi societate foarte rapid, uscăciunea şi seceta au făcut obiectul 
unor referiri sau al unor studii geografice sau climatice mai detaliate. Au abordat acest fenomen în 
studii de climatologie generală sau regională, teoretică sau aplicativă: Şt. Hepites – 1906, C. Donciu 
–1928, 1959, 1962, C. Ioan – 1929, N. Topor – 1963, N. Al. Rădulescu – 1964, M. Botzan – 1964, 
I. Hârjoabă – 1979, Elena Erhan – 1979, 1983, 1994, Elena Teodoreanu – 1980, Octavia Bogdan – 
1980, 1981, 1983, 1989, 1999, Iulia Pătăchie şi colab. – 1984, N. Soroceanu – 1989 etc. Multitudi-
nea acestor studii şi complexitatea lor, arată importanţa care i s-a acordat acestui fenomen, pentru 
Podişul Moldovei referiri detaliate făcând în studiile lor Elena Erhan şi N. Soroceanu. 

Seceta ca fenomen complex, apare de cele mai multe ori mai întâi în atmosferă, se transmite 
complexului acvatic de la interferenţa geosferelor şi păturii de sol, combinaţia dintre seceta atmosfe-
rică şi pedologică generând seceta complexă sau mixtă. Seceta poate cuprinde numai pătura de sol, 
în cazurile în care precipitaţiile căzute au fost la intervale mari de timp sau în cantităţi reduse, iar în 
atmosferă umiditatea aerului se menţine ridicată fără a genera precipitaţii semnificative la nivelul 
suprafeţei active. În acest caz fenomenele de uscăciune şi secetă se resimt şi asupra unităţilor geo-
grafice ale hidrosferei de la nivelul scoarţei terestre sau din parte superioară a ei. Uscăciunea şi se-
ceta se caracterizează în principal prin absenţa precipitaţilor, umiditate insuficientă în aer şi sol la 
nivelul rădăcinilor plantelor, dar şi prin creşterea evapotranspiraţiei potenţiale. Seceta este un feno-
men care se manifestă gradual, care se potenţează pe măsură ce factorii şi condiţiile genetice care o 
generează se menţin şi se amplifică. 

Cauzele genetice ale secetelor sunt legate de un mare număr de factori şi parametri climatici 
şi anume: lipsa precipitaţiilor atmosferice, diminuarea rezervelor de apă accesibile plantelor în sol, 
umiditatea relativă scăzută şi temperatura ridicată a aerului, evapotranspiraţia puternică, vântul cu 
viteze ridicate. Acestora li se adaugă caracteristicile reliefului, solului, pânzelor de apă freatică, gra-
dul de acoperire cu vegetaţie, iar în cazul plantelor de cultură importante sunt şi particularităţile fi-
ziologice ale plantei cum ar fi: soiul, faza de vegetaţie, gradul de rezistenţă la uscăciune. Starea te-
renului şi tehnologia agricolă folosită, pot contribui la accentuarea sau diminuarea secetei, de unde 
putem constata că şi în lipsa irigaţiilor, omul are un anumit grad de control asupra intensităţii secetei 
prin impunerea unei agrotehnici ştiinţifice şi prin utilizarea unor specii de plante şi rase de animale 
mai rezistente la acest fenomen. 

Absenţa precipitaţiilor rămâne cauza principală a instalării unor perioade de uscăciune şi se-
cetă, iar cauza absenţei precipitaţiilor este determinată de predominarea timpului anticiclonic, când 
formaţiunile barice anticiclonice staţionare capătă extensiune maximă deasupra Europei şi a ţării 
noastre (mai ales în zonele de la exteriorul arcului carpatic). 
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Configuraţiile barice tipice ca-

racterizate de prezenţa peste teritoriul 
României a timpului anticiclonic (la ba-
ză în număr de 7 – după N. Topor, 
1963) sunt redate prin cele 11 cazuri 
mai frecvente în fig. 191a1. – 191g. 
 Frecvenţa mare a formaţiunilor 
barice anticiclonice cauzează produce-
rea intervalelor uscate sau secetoase cu 
diferite lungimi. 

În timpul instalării formaţiunilor 
barice anticiclonice, predomină timpul 
senin şi stabil, nebulozitatea este redu-
să, durata de strălucire a Soarelui ridica-
tă, temperatura aerului este foarte ridi-
cată vara (coborâtă iarna), umiditatea 
aerului se diminuează, precipitaţiile 
sunt puţine sau absente. 
 
 
 
 

  
Fig. 191a3. Anticiclonul Azoric se retrage 
de pe continent – după N. Topor, 1963 

Fig. 191b1. Anticiclonul continental format în dorsala 
Anticiclonului Azoric – după N. Topor, 1963 

 

  
Fig. 191b2 Anticiclonul Azoric continental format în dorsala 

anticiclonului groenlandez. – după N. Topor, 1963 
Fig. 191b3. Anticiclonul continental format în dorsala  

anticiclonului scandinav – după N. Topor, 1963 

 
Fig. 191a1. Anticiclonul Azoric se prelungeşte 

până în Ucraina – după N. Topor, 1963 

 
Fig. 191a2. Anticiclonul Azoric  se prelungeşte 
peste Marea Mediterană – după N. Topor, 1963 
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Fig. 191c. Prezenţa anticiclonului continental 

est - european – după N. Topor, 1963 
Fig. 191d. Formarea brâului anticiclonic 
atlanto - siberian – după N. Topor, 1963 

 

  
Fig. 191e.Înaintarea spre nord a anticiclonului 

nord – african – după N. Topor, 1963 
Fig. 191f. Combinarea dintre anticiclonul nord – african 

şi anticiclonul Azoric – după N. Topor, 1963 
 

Persistenţa acestor stări de vreme în re-
gim anticiclonic, generează accentuarea feno-
menelor de uscăciune şi secetă, complexul 
elementelor meteorologice fiind favorabil creş-
terii evapotranspiraţiei şi uscării solului. Inso-
laţia puternică din timpul zilei, este înlocuită 
de radiaţia nocturnă, intensitatea acestor proce-
se variind direct proporţional, adâncind forma-
ţiunile anticiclonice. Procesele calorice diurne, 
în alternanţă cu cele nocturne, amplifică feno-
menul de uscăciune şi secetă. Un alt fapt sem-
nificativ este că, seceta pronunţată intervine de 
multe ori în urma unei perioade cu exces mare 
de umiditate, acesta fiind un atribut de bază al 

teritoriilor cu un regim continental al climei. Excesul de umiditate, ce se interpune între două pe-
rioade de uscăciune şi secetă, este doar unul de scurtă durată, în care precipitaţiile căzute au cu pre-
ponderenţă un caracter torenţial, agresiv, cu naşterea unor torenţi învolburaţi pe versanţi, uneori cu 
revărsări şi inundaţii ale albilor majore ale râurilor mai mari, dar cu o alimentare deficitară a umidi-
tăţii păturii de sol din cauza infiltraţiei reduse. 

În Câmpia Moldovei, datorită schimbării permanente a poziţiei şi dezvoltării centrilor de 
maximă şi minimă presiune specifici circulaţiei atmosferice de deasupra părţii de răsărit a Europei, 
iau naştere sisteme barice care prin acţiunea lor, fie favorizează căderea unor însemnate cantităţi de 
precipitaţii (dar frecvenţa acestora este în general mai redusă), fie determină absenţa acestora sau 
valori mici faţă de necesarul plantelor (frecvenţa ultimilor stări de vreme fiind mai ridicată) contri-

 
Fig. 191g. Formarea şi extinderea spre sud – sud-est a 
anticiclonului scandinav - polar – după N. Topor, 1963 
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buind în acest mod la dezvoltarea fenomenelor de uscăciune şi secetă. Alternanţa dintre excesul de 
umiditate şi lipsa acută a precipitaţiilor, este o caracteristică climatică a Câmpiei Moldovei, încât 
anii, sezoanele şi lunile cu exces de umiditate apar populaţiei ca ceva anormal, pe când anii, sezoa-
nele şi lunile cu deficit pluviometric sunt percepute ca situaţii apropiate de normalitate. 

Advecţiile aerului continental sunt blocate de barajul orografic al Carpaţilor, persistând în 
faţa lor un timp îndelungat în regim anticiclonic, accentuând durata şi intensitatea fenomenelor de 
uscăciune şi secetă din Câmpia Moldovei, subunitate de relief cu caracteristici depresionare, încon-
jurată în nord – vest, vest şi sud de subunităţi mai înalte, vara spaţiu propice instalării convecţiei 
termice, iarna stratificaţiilor stabile şi inversiunilor termice persistente. 

Cercetările efectuate pun în evidenţă fenomenele de uscăciune şi secetă aria studiată pe baza 
utilizării unor criterii diferite şi anume: 
• analiza variaţiilor neperiodice ale precipitaţiilor şi a abaterilor negative faţă de medie ale cantită-

ţilor de precipitaţii (anuale, semestriale, lunare), dezvoltată pe larg la subcapitolul referitor la 
precipitaţiile atmosferice; 

• frecvenţa timpului deficitar pluviometric după criteriul Hellmann, aplicat la cantităţile anuale şi 
lunare de precipitaţii, analizată pe larg tot la subcapitolul cu privire la precipitaţiile atmosferice; 

• pe baza criteriului Hellmann privind frecvenţa şi durata perioadelor de uscăciune şi secetă; 
• pe baza climogramelor Péguy şi Walter – Lieth; 
• pe baza indicelui de ariditate Emm. de Martonne. 

Perioadele de uscăciune şi secetă din Câmpia Moldovei analizate după criteriul Hellmann. 
Se consideră o perioadă de uscăciune orice succesiune de minim 5 zile, dar nu mai mult de 9 zile 
pentru intervalul 1.IV – 30.IX şi nu mai mult de 13 zile pentru intervalul 1.X – 31.III în care nu au 
căzut precipitaţii măsurabile şi o perioadă de secetă o succesiune de cel puţin 10 zile în perioada 
1.IV – 30.IX şi de cel puţin 14 zile în perioada 1.X – 31.III în care nu s-au înregistrat cantităţi de 
precipitaţii pe cel puţin 0,1mm. 

În urma analizei precipitaţilor zilnice în perioada 1960 – 1998 la staţiile meteorologice Do-
rohoi, Botoşani şi Iaşi am putut stabili numărul mediu anual şi lunar de perioade cu uscăciune, nu-
mărul mediu anual şi lunar de zile cu uscăciune şi numărul mediu de zile cu uscăciune pentru fie-
care perioadă în parte la nivel anual şi lunar. 

Anual potrivit datelor din perioada 1960-1998 s-au înregistrat un număr de 13,2 perioade de 
uscăciune la Dorohoi şi Iaşi şi 14,6 la Botoşani. Durata medie anuală a perioadelor de uscăciune a 
fost de 90,2 zile la Dorohoi, 91,3 zile la Iaşi şi 98,2 zile la Botoşani. O perioadă de uscăciune a du-
rat în medie 6,7 zile la Dorohoi şi Botoşani şi 6,9 zile la Iaşi (tab. 170.). 

 
Tab. 170. Numărul mediu lunar şi anual de perioade cu uscăciune (Pu); numărul mediu lunar şi 
anual de zile cu uscăciune (Zu); numărul de zile cu uscăciune pe fiecare perioada în medie (Zu1)  

în perioada 1960 – 1998 
 

luna 
staţia  

I F M A M I I A S O N D An 

Pu 1,4 1,1 1,1 1,2 0,9 0,9 0,9 1,3 0,9 1,3 1,1 1,1 13,2 Dorohoi 
Zu/Zu1 9,4/6,8 7,6/7,2 7,3/6,8 7,6/6,5 6,3/6,6 5,8/6,2 5,6/6,2 8,8/6,6 6,3/6,8 10,2/7,6 7,4/6,5 7,9/7,3 90,2/6,7 
Pu 1,5 1,1 1,5 1,2 1,0 0,9 1,0 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 14,6 Botoşani 
Zu/Zu1 9,9/6,8 7,6/7,2 10,4/7,1 7,7/6,4 6,1/6,4 5,5/6,3 6,6/6,4 8,3/6,5 8,1/6,3 12,0/7,5 7,7/7,3 8,3/7,4 98,2/6,7 
Pu 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 0,9 13,2 Iaşi 
Zu/Zu1 8,4/6,8 8,2/7,4 7,8/7,0 7,6/7,6 5,4/6,4 5,3/6,1 8,2/6,2 7,7/6,6 7,8/6,9 10,4/7,8 8,4/7,2 6,1/7,2 91,3/6,9 

 
La Dorohoi, în ianuarie, conform statisticii s-a înregistrat cel mai ridicat număr de perioade 

cu uscăciune (1,4), la Botoşani cel mai mare număr lunar de perioade cu uscăciune s-a înregistrat în 
luna octombrie (1,6), iar la Iaşi numărul maxim al perioadelor cu uscăciune a ajuns la 1,3 în lunile 
octombrie şi iulie. Dintre lunile sezonului rece, în octombrie şi ianuarie, perioadele de uscăciune au 
fost cele mai frecvente, iar dintre lunile acestui semestru, în decembrie perioadele de uscăciune au 
avut prezenţa cea mai redusă. Cel mai mic număr lunar de perioade cu uscăciune s-a produs pe an-
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samblu la cele trei staţii în luna iunie (0,9 perioade). La Dorohoi, 0,9 perioade de uscăciune s-au mai 
înregistrat în lunile mai, iulie şi septembrie, iar la Iaşi în lunile mai şi decembrie. Dintre lunile se-
mestrului cald, în iunie şi apoi în mai frecvenţa perioadelor de uscăciune a fost cea mai redusă, iar 
în luna august cea mai ridicată. 

Numărul maxim lunar de zile cu uscăciune s-a înregistrat în luna octombrie fiind de 10,2 zi-
le la Dorohoi, 10,4 zile la Iaşi şi 12,0 zile la Botoşani, iar minimul lunar în luna iunie (5,3 zile la 
Iaşi, 5,5 zile la Botoşani şi 5,8 zile la Dorohoi). 

Cele mai lungi perioade lunare de uscăciune s-au înregistrat în octombrie (7,5 zile la Boto-
şani, 7,6 zile la Dorohoi, 7,8 zile la Iaşi) iar cele mai scurte în luna iunie (6,1 zile la Iaşi, 6,2 zile la 
Dorohoi şi 6,3 zile la Botoşani). 

Datele statistice ne arată că fenomenul de uscăciune capătă consistenţă mai mare în luna oc-
tombrie, având cea mai slabă reprezentare în luna iunie. 

Instalarea uscăciunii este doar un preludiu al secetei, iar dacă precipitaţiile lipsesc o perioadă 
mai lungă (determinată cu precizie după criteriul Hellmann) seceta se instalează în aer şi sol, 
manifestându-se prin scăderea debitelor râurilor şi a nivelului hidrostatic al apelor freatice în scoarţa 
terestră, devenind complexă punând stăpânire în cele din urmă pe tot mediul geografic. 

În perioada 1960 – 1998 la staţiile incluse în studiu, numărul de intervale cu secetă a fost de 
76 la Dorohoi, 83 la Botoşani şi 89 la Iaşi, ceea ce ar însemna în jur de 2 intervale secetoase pe an 
(1,95 la Dorohoi, 2,1 la Botoşani, 2,3 la Iaşi). Numărul de zile cu secetă cumulat pentru întreaga pe-
rioadă analizată s-a ridicat la 1090 la Dorohoi, 1105 la Botoşani şi 1261 la Iaşi (7,7% din zilele unui 
an la Dorohoi, 8,0% la Botoşani şi 8,9% la Iaşi). În medie, durata unei perioade secetoase a fost de 
14,3 zile la Dorohoi, 13,3 zile la Botoşani şi de 14,2 zile la Iaşi (tab. 171.). 

 
Tab. 171. Numărul lunar şi anual de perioade (Ps) şi zile cu secetă cumulat (Zs); numărul de zile 
cu secetă aferent pentru fiecare perioada în medie lunar şi anual (Zs1) în perioada 1960 – 1998 

 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Ps 4 2 2 7 9 5 8 8 13 9 6 3 76 Dorohoi Zs/Zs1 80/20,0 30/15,0 35/17,5 94/13,4 108/12,0 53/10,6 98/12,3 99/12,4 184/14,2 165/18,3 93/15,5 51/17,0 1090/14,3 
Ps 3 4 2 7 7 8 6 14 15 9 4 3 83 Botoşani Zs/Zs1 60/20,0 59/14,8 29/14,5 88/12,6 77/11,0 91/11,4 69/11,5 160/11,4 213/14,2 151/16,8 63/15,8 45/15,0 1105/13,3 
Ps 3 - 4 6 12 7 3 19 17 11 4 3 89 Iaşi Zs/Zs1 52/17,3 - 66/16,5 74/12,3 154/12,8 86/12,3 38/12,7 254/13,4 234/13,8 193/17,5 61/15,3 49/16,3 1261/14,2 

 
Pe luni, septembrie a fost cea mai secetoasă, în această lună în perioada analizată înregis-

trându-se 13 perioade secetoase la Dorohoi, 15 la Botoşani şi 17 la Iaşi. La Iaşi, numărul perioadelor 
secetoase din luna august (19), l-a depăşit pe cel din luna septembrie. În luna august numărul pe-
rioadelor secetoase a fost mare şi la Botoşani (14 perioade), dar ceva mai mic la Dorohoi (8 perioa-
de). Şi în luna octombrie seceta a fost prezentă, materializându-se prin 9 perioade secetoase la Do-
rohoi şi Botoşani şi 11 perioade secetoase la Iaşi. Nucleul dur al secetei s-a prefigurat cu claritate 
încă din luna august, a atins extinderea maximă în luna septembrie, a continuat  în octombrie şi po-
trivit datelor s-a stins treptat în luna noiembrie şi lunile iernii când seceta nu este absentă dar efecte-
le sale şi în special cele lăsate asupra învelişului vegetal, aproape că nu se fac simţite. În luna mar-
tie, seceta a reieşit a fi un fenomen sporadic, s-a reactivat în lunile aprilie - mai, îşi găseşte locul de 
manifestare doar la cote mai reduse în luna iunie şi devine mai recrudescentă în luna iulie, din luna 
august devenind puternică. Secetele din intervalul aprilie – mai sunt foarte dăunătoare, plantele nea-
vând vigoarea şi vitalitatea de a rezista cu bine la lipsa de apă, fiind la începutul ciclului vegetativ. 
Însă şi secetele din lunile verii nu aduc decât diminuări şi prejudicii producţiei agricole. Numărul 
minim lunar de perioade secetoase s-a înregistrat în lunile februarie – martie, la Iaşi în luna februa-
rie nefiind înregistrată nici o perioadă de secetă în 39 ani. Cu toate că în lunile iernii şi în extenso în 
lunile sezonului rece, efectele secetelor nu sunt vizibile ele se vor resimţi în semestrul cald cel puţin 
din prisma rezervelor mici de apă cumulate în învelişul de sol şi în pânzele freatice. 
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Conform  statisticii seceta a început să aibă o prezenţă foarte activă prin consecinţe încă din 
luna august (99 zile la Dorohoi, 160 zile la Botoşani şi 254 zile la Iaşi – numărul maxim anual de 
zile cu secetă de la această staţie reprezentând 20,0% din zilele acestui an).  

Numărul de zile cu secetă a atins maximul lunar în septembrie la Dorohoi şi Botoşani (184 
zile, respectiv 213 zile) fenomenul făcându-şi simţită prezenţa în 234 zile la Iaşi. În luna septembrie 
la Dorohoi 18,7% din zilele acestei luni au aparţinut unei perioade secetoase, la Botoşani 19,2%, iar 
la Iaşi în 20,0% din zilele lunii în cauză s-a produs ca fenomen seceta. Şi în luna octombrie seceta a 
durat multe zile (151 la Botoşani, 165 la Dorohoi şi 193 la Iaşi).  

Şi după numărul de zile cu secetă, intervalul august – octombrie este cel mai secetos din an. 
În septembrie conform datelor seceta a atins apogeul la Dorohoi şi Botoşani. La Iaşi potrivit datelor 
seceta este mai puternică în luna august. Însă, având în vedere că la Iaşi seceta se declanşează cu pu-
tere în luna august şi se continuă la parametri asemănători în luna septembrie, prin analiza atentă a 
comportamentului remanent al acestui fenomen putem afirma fără a greşi că şi la această staţie sece-
ta atinge apogeul în luna septembrie. Fenomenul se stinge treptat spre lunile iernii. Cel mai mic nu-
măr lunar cumulat de zile cu secetă s-a înregistrat în luna februarie la Dorohoi (30 zile) şi Iaşi (0 zi-
le), respectiv în luna martie la Botoşani (29 zile). 

Durata lunară cea mai lungă a unei perioade de secetă s-a înregistrat în luna ianuarie la Do-
rohoi şi Botoşani (20,0 zile) şi în luna octombrie la Iaşi (17,5 zile). Pe locul al doilea la lungimea 
unei perioade secetoase s-a situat luna octombrie la Dorohoi (18,3 zile) şi Botoşani (16,8 zile) şi lu-
na ianuarie la Iaşi (17,3 zile). Cu cele mai reduse perioade secetoase figurează luna iunie la Dorohoi 
(10,6 zile), mai la Botoşani (11,0 zile), aprilie şi iunie la Iaşi cu câte 12,3 zile. 

În medie, anual seceta a durat circa o lună în Câmpia Moldovei (28,3 zile la Botoşani, 29,9 
zile la Dorohoi şi 32,3 zile la Iaşi), iar dacă se adaugă şi durata medie a perioadelor de uscăciune 
(pentru că perioadele de uscăciune şi secetă s-au exclus unele pe altele) ce s-au  întins pe circa trei 
luni (90,2 zile la Dorohoi, 91,3 zile la Iaşi şi 98,2 zile la Botoşani), observăm că în circa patru luni 
pe an (1/3), ceea ce nu este puţin fenomenul de uscăciune şi secetă a fost şi este o realitate, având un 
impact profund negativ mai ales dacă se manifestă în perioada de vegetaţie. În situaţii concrete pa-
rametrii uscăciunii şi secetei au fost şi sunt foarte oscilanţi urcând peste sau coborând sub valorile 
medii determinate anterior. 

Dacă datele prezentate mai sus, sunt medii şi estompează tendinţele extreme de manifestare 
a fenomenului de secetă din Câmpia Moldovei, în cele ce urmează vom prezenta duratele maxime 
lunare şi anuale ale acestui fenomen, studiat în perioada 1960 – 1998 la trei staţii din Câmpia Mol-
dovei (Dorohoi, Botoşani şi Iaşi – tab. 172., 173.). 

Extinderea perioadei de observaţie, dar şi luarea în analiză a unui număr mai mare de staţii şi 
posturi pluviometrice, ar fi condus la alte interpretări cantitative şi calitative ale acestui fenomen. 
Dar având în vedere că s-a apelat şi aşa la prelucrarea a mii de date pluviometrice din observaţiile 
zilnice, rezultatele ni se par convingătoare. Astfel, cu excepţia lunii februarie din cazul staţiei Iaşi, 
unde nu am semnalat nici o perioadă de secetă, în toate celelalte luni şi la celelalte staţii, ele au fost 
prezente. 

 

Tab. 172. Durata maximă lunară şi anuală a perioadelor cu secetă 
 

luna 
staţia 

 I F M A M I I A S O N D An 
Ps 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zs 25 16 21 17 19 12 14 17 28 25 18 19 39 Dorohoi 
An 71,97 1976 1974 1994 1983 1966 1994 1962 1982 1977 1967 1986 1967 
Ps 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
Zs 23 17 15 17 13 15 12 18 30 20 20 17 36 Botoşani 
An 1997 1976 1990 1968 1983 1964 89,90,95 1983 1982 1961 1978 1976 1982 
Ps 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
Zs 20 - 19 18 23 16 14 19 30 23 17 18 33 Iaşi 
An 1997 - 1977 1968 1982 1972 1994 82,86 1982 1995 1975 1972 1982 

Ps – numărul de perioade secetoase cu durata maximă din înregistrări; Zs – numărul de zile aferente fiecărei perioade secetoase cu durata maximă 
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Tab. 173. Duratele maxime anuale a perioadelor de secetă. Ani fără perioade secetoase 

 Anul 
Luna  

(lunile) 
Data Nr. zile Nr. de ordine Ani fără perioade secetoase 

1967 X - XI 11 X – 18 XI 39 1 

1961 IX - X 12 IX – 14 X 33 2 
1982 IX - X 3 IX – 2 X 30 3 
1971 I 4 I – 28 I 25 4 
1977 X 5 X – 29 X 25 5 
1997 I 7 I – 31 I 25 6 
1995 X 2 X – 25 X 24 7 
1969 X 6 X – 27 X 22 8 
1974 III 9 III – 31 III 21 9 
1965 IX - X 15 IX – 4 X 20 10 

Dorohoi 

1986 XI - XII 29 XI – 19 XII 20 11 

1972 
1981 
1984 
1991 

1982 IX - X 1 IX – 6 X 36 1 

1983 VIII - IX 14 VIII – 7 IX 24 2 
1975 IX - X 15 IX – 7 X 23 3 
1997 I 7 I – 29 I 22 4 
1971 I 7 I – 30 I 22 5 
1961 IX - X 30 IX – 20 X 21 6 

Botoşani 

1964 IV - V 15 IV – 5 V 20 7 

1972 
1988 
1991 
1993 

1982 IX - X 1 IX – 3 X 33 1 

1966 IX - X 16 IX – 13 X 28 2 
1995 X 3 X – 25 X 23 3 
1969 X 6 X – 27 X 22 4 
1979 II - III 17 II – 10 III 22 5 
1972 XI - XII 28 XI – 18 XII 21 6 
1993 IX - X 28 IX – 18 X 21 7 
1965 IX - X 15 IX – 4 X 20 8 
1968 XI - XII 27 IX – 17 XII 20 9 
1974 VIII - IX 13 VIII – 2 IX 20 10 
1975 X - XI 3 X – 17 XI 20 11 
1977 X 5 X – 24 X 20 12 
1986 VII - VIII 31 VII – 19 VIII 20 13 
1996 IX - X 30 IX – 20 X 20 14 

Iaşi 

1997 I 9 I – 28 I 20 15 

1980 
1989 
1991 
1992 

 

Cele mai scurte durate maxime ale perioadelor secetoase au coborât la 12 zile în luna iunie 
1966 la Dorohoi, în iulie 1989, 1990, 1995 la Botoşani şi la 14 zile în iulie 1994 la Iaşi. 

Perioadele secetoase s-au extins lunar mai mult de 20 de zile consecutiv, în multe cazuri, un 
exemplu deosebit de concludent fiind cel al lunii septembrie din 1982, când pe fondul instalării unui 
câmp de maximă presiune atmosferică deasupra Europei Central – Estice (fig. 191h. şi 191i.), preci-
pitaţiile au lipsit cu desăvârşire 28 zile la Dorohoi, 30 zile la Botoşani şi 30 zile la Iaşi, seceta 
prelungindu-se şi în luna octombrie (în total seceta a durat 30 de zile la Dorohoi, 36 zile la Botoşani 
şi 33 zile la Iaşi – tab. 173.). 

 

În profil anual, 
dura rata maximă a pe-
rioadelor secetoase s-a 
diminuat în lunile iunie 
– iulie (12 – 16 zile), a 
crescut în intervalul au-
gust – octombrie (17 – 
30 zile), a coborât la 17 
– 20 zile în noiembrie – 
decembrie, a atins un al 
doilea maxim anual în 
luna ianuarie (20 – 25 
zile) şi un al doilea mi-
nim în luna februarie 
(16 – 17 zile), prezen-
tând un mers controver-
sat în lunile martie – 
mai (13 – 23 zile). 

  
Fig. 191h. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 9 septembrie 1982 

ora 0000 G.M.T. – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 
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Cea 
mai lungă pe-
rioadă anuală 
cu secetă s-a 
produs la Do-
rohoi în 1967 
între 11 oc-
tombrie şi 18 
noiembrie (39 
zile), la Boto-
şani în 1982 în-
tre 1 septem-
brie şi 6 oc-
tombrie (36 zi-
le), iar la Iaşi 
în august 1982 
între 1 septem-
brie - 3 octom-
brie (33 zile) 
(tab. 173.). 
Astfel de situa-
ţii produse cu  
precădere în 
aprilie – mai ar 
compromite to-
tal producţia 
agricolă. Date-
le ne arată că 
spre sud – estul 
Câmpiei Mol-
dovei frecvenţa 
perioadelor se-
cetoase lungi 
creşte. Anii fă-
ră nici o pe-
rioadă secetoa-
să sunt foarte 
rari, deţinând 
10,2% din nu-
mărul lor total. 
Între 11 oc-
tombrie şi 18 

noiembrie 
1967 (fig. 191j. 
şi 191k.) dea-
supra Români-
ei dominant a 

fost tipul de timp anticiclonic nefavorizant producerii precipitaţiilor. 

 
Fig. 191i. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 4 octombrie 1982 

ora 0000 G.M.T. – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M.H. 

 
Fig. 191j. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 12 octombrie 1967 

ora 02. – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M. 
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Studiul fe-
nomenelor de us-
căciune şi secetă 
pe baza climo-
gramelor. Pe baza 
corelaţiei dintre 
temperatură şi 
precipitaţii, cli-
mogramele evi-
denţiază fie carac-
teristicile pluvio-
termice ale lunilor 
din an (cum sunt 
cele de tip Péguy), 
fie intervalul din 
an în care sunt 
prezente fenome-
nele de uscăciune 
şi secetă (cum 
sunt cele de tip 
Walter – Lieth). 
Ultimul tip de 

climograme a fost utilizat de Walter şi Lieth (1960), pentru studierea tipurilor de climate pe Terra, 
în care sunt prezentate şi climogramele pentru Sulina şi Bucureşti. 

Aceste climograme au fost utilizate de diferiţi cercetători, în diferite studii de climatologie 
regională, pentru a evidenţia fenomenele de uscăciune şi secetă (Octavia Bogdan – 1980, 1981, 
1983; Octavia Bogdan şi colab. – 1972, 1980, 1989, 1999, Elena Erhan – 1979; Elena Teodoreanu – 
1980 etc.). Metoda are la bază raporturile dintre valorile medii lunare de temperatură şi precipitaţii 
exprimate grafic, prin sistemul acestor climograme, care poartă numele autorilor care le-au creat. 

Caracterizarea fenomenelor de uscăciune şi secetă cu ajutorul climogramelor Péguy  
(fig. 192.a şi 192.b), conduce la concluzia că în Câmpia Moldovei fenomenele de uscăciune şi sece-
tă au frecvenţa cea mai mare începând din prima jumătate a lunii martie, continuându-se până în 
prima decadă a lunii mai sau până aproape de mijlocul acestei luni. Precipitaţiile atmosferice care 
cresc în medie de la 20 – 25mm, la 60 – 65mm, temperatura aerului care urcă de la valori medii de 
aproximativ 5ºC la valori de aproximativ 15º – 20ºC şi evapotranspiraţia potenţială ale cărei valori 
urcă de la 45 – 50mm la 90 – 100 mm, conduc la manifestarea unor perioade de uscăciune şi secetă, 
ce în mulţi ani pun mari probleme agriculturii. Retragerea câmpului de maximă presiune atmosferi-
că a anticiclonului euroasiatic spre est, face ca în ultimele două treimi din luna mai, în luna iunie şi 
primele două treimi din luna iulie, timpul să fie cald şi în general umed, circulaţia vestică înregis-
trând maximul anual al activităţii sale. 

În partea nord – estică a Câmpiei Moldovei (Avrămeni), şi central – estică (Răuseni), pe-
rioada caldă şi umedă se sfârşeşte cel mai devreme, în nord – vest la Dorohoi şi partea central – 
nordică la Botoşani puţin mai târziu, iar în sud, la Podu Iloaiei şi Iaşi, abia la sfârşitul lunii iulie şi 
începutul lunii august. Instalarea din ce în ce mai frecventă a unor stări de timp anticiclonic conduce 
la manifestarea, de această dată, într-o manieră mult mai acută a fenomenelor de uscăciune şi secetă, 
care încep în medie a se face simţite din a treia decadă a lunii iulie până spre sfârşitul lunii octom-
brie. Precipitaţiile scad cantitativ, în medie de la valori de 40 – 60mm la valori de 20 – 30mm, tem-
peraturile de asemenea scad de la 20ºC la sub 5ºC, iar valorile evapotranspiraţiei potenţiale (tab. 
174.) de la 130 – 140mm la aproape 40mm. Deficitul hidric este evident şi se manifestă cel mai acut 
din an în lunile septembrie – octombrie, luni care conform climogramelor Péguy sunt cele mai usca-
te din an. 

 
Fig. 191k. Configuraţia câmpului baric deasupra Europei în ziua de 14 noiembrie 

1967 ora 02. – după Buletinul Meteorologic zilnic al I.M. 
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Mai exact, aceste climograme relevă că a doua jumătate a lunii septembrie şi prima jumătate 

a lunii octombrie reprezintă intervalul cu deficitul pluviometric cea mai mare din an. 
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Tab. 174. Evapotranspiraţia potenţială medie lunară şi anuală. Valori calculate prin metoda 
Thornthwaite în perioada 1896 – 1955, după Clima R.S. România, 1966 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 0 0 9 45 93 117 131 117 76 38 9 0 635 

Botoşani 0 0 10 47 93 121 134 119 77 39 10 0 650 

Cotnari 0 0 10 46 88 115 133 121 79 41 11 0 644 

Iaşi 0 0 11 49 97 123 140 124 79 40 12 0 675 

Sfârşitul lunii octombrie iese în afara spectrului de manifestare puternică a fenomenelor de 
uscăciune şi secetă, care, se produc, până la începutul lunii martie, dar au o importanţă mult mai re-
dusă pentru economia agricolă a subunităţii care nu este afectată în prea mare măsură. 

Conform climogramelor Péguy cea mai mare parte a lunii noiembrie, lunile decembrie, ia-
nuarie şi începutul lunii martie, sunt reci şi umede, însă cunoaştem că ultima caracteristică nu este 
decât o realitate grafică şi mai puţin una climatică, intervalul ianuarie – februarie înregistrând cele 
mai reduse cantităţi de precipitaţii din an. 

Dacă în prima parte a anului fenomenele de uscăciune domină, fiind prezente şi cele de sece-
tă, în a doua parte, cele de secetă sunt mai frecvente, instalându-se pe fondul unor perioade de uscă-
ciune ce se prelungesc. 

Climogramelor Péguy ne arată că fenomenele de uscăciune şi secetă se pot manifesta circa  
4 – 5 luni din an, cu reale influenţe asupra economiei şi populaţiei în general. 

Din climogramele Walter – Lieth se remarcă perioadele de secetă care rezultă din interferen-
ţa curbei temperaturii cu cea a precipitaţiilor la scara 1/2, ca şi perioadele de uscăciune care rezultă 
din interferenţa curbei temperaturii cu cea a precipitaţiilor la scara 1/3. În condiţiile în care curbele 
precipitaţiilor nu intersectează pe cea a temperaturii constatăm existenţa perioadelor umede, exce-
dentare pluviometric. 

Pe climogramele Walter – Lieth se observă că fenomenele de uscăciune reprezintă începutul 
celor de secetă şi persistă după trecerea acestora. Seceta reprezintă intervalul cel mai arid din inter-
iorul celui de uscăciune. 

Reprezentările grafice de tipul climogramelor Walter – Lieth (fig. 193) de la staţiile Doro-
hoi, Avrămeni, Botoşani, Răuseni, Cotnari, Podu Iloiaie şi Iaşi ne prezintă o situaţie anuală medie a 
intervalului 1961 – 1996, din care reiese că perioadele umede sunt dominante, iar la sfârşitul lunii 
august, în septembrie, octombrie şi puţin din începutul lunii noiembrie se produc şi perioade de us-
căciune. 

Climogramele Walter – Lieth din Câmpia Moldovei ne redau faptul că fenomenele de uscăciune 
şi secetă de aici nu au frecvenţa şi consistenţa celor din Bărăgan, Câmpia Olteniei, Podişul Dobrogei 
sau Delta Dunării, dar sunt mult mai pronunţate decât în Depresiunea Braşovului, Depresiunea Sibiului, 
Podişul Transilvaniei etc. sau culmile montane înalte (Rarău, Vf. Omu etc.) unde se produc foarte rar 
sau sunt chiar absente. Totuşi, în cadrul acestor perioade de uscăciune, ce conform diagramelor Walter-
Lieth durează 2-2,5 luni pe an, pot avea loc şi perioade secetoase, dar grafic, ca situaţie medie,acestea  
nu se pun în evidenţă la nici o staţie, în lunile septembrie-octombrie existând tendinţa cea mai clară de 
apropiere a curbelor valorilor de precipitaţii la scara 1/2 şi a temperaturii. Dar efectiv pe grafic aceste 
curbe nu se intersectează. Totuşi această apropiere maximă a lor din timpul unui an ne permite să loca-
lizăm cel mai favorabil interval din an, de producere a lor, ceea ce în cazul diagramelor Péguy reieşea 
cu claritate. 

Din analiza climogramelor Walter – Lieth de la Dorohoi şi Iaşi realizate pentru fiecare an în 
parte, pe intervalul 1956 – 1996, se evidenţiază o situaţie diferită faţă de cea medie. 

Din reprezentările grafice (fig. 194a, b. c, d) rezultă că în cei 41 ani analizaţi, la Dorohoi s-
au înregistrat un număr de 75 perioade de uscăciune, în interiorul cărora s-au manifestat 51 perioade 
de secetă, iar la Iaşi un număr de 81 perioade de uscăciune, pe fondul cărora în 59 de cazuri s-au in-
stalat perioade de secetă. În total, perioadele de uscăciune şi secetă cumulate au durat circa o treime 
din timpul aferent perioadei studiate, aceasta reprezentând circa 4 luni pe an şi un total de aproxima-
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tiv 150 luni cu perioade cu uscăciune şi secetă (sub această valoare la Dorohoi, peste aceasta la 
Iaşi). 
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În circa 68% din cazuri la Dorohoi perioadele de uscăciune s-au prelungit şi au făcut posibil in-
stalarea secetei, iar la Iaşi această situaţie s-a produs în aproximativ 72% din cazuri. 

Fenomenele de uscăciune-secetă sunt destul de frecvente, intense şi extinse ca durată 
nemanifestându-se cu puterea celor din Bărăgan, unde perioadele de uscăciune şi secetă durează circa 6 
luni pe an, dar parametrii acestora pentru Câmpia Moldovei arată că ele pot ridica probleme destul de 
mari activităţilor agricole. 

Cu toate că precipitaţiile sunt mai bogate la Iaşi faţă de Dorohoi, totuşi fenomenele de uscăciune 
şi secetă sunt mai frecvente în sud – estul decât în nord – vestul Câmpiei Moldovei, alte elemente clima-
tice în manifestarea valorică în timp (în special temperatura mai ridicată) fiind responsabile de această 
situaţie. 

În afara perioadelor de uscăciune şi secetă climogramele ,,desfăşurate” ne permit şi observarea 
distribuţiei în timp şi spaţiu a perioadelor umede şi foarte umede. 

Din multitudinea de indici climatici ce pot caracteriza fenomenele de secetă şi uscăciune şi a 
delimita teritoriile cu un grad diferit de uscăciune a fost calculat indicele de ariditate Emm. de 
Martonne cu ajutorul formulei Ia=P/(T+10) pentru valorile anuale şi Ia=12p/(t+10) pentru valorile 
lunare, în care P reprezintă precipitaţiile anuale, p reprezintă precipitaţiile lunare, T temperatura 
medie anuală, iar t temperatura medie lunară. Pentru a nu avea valori negative la numitor se adaugă 
valoarea 10, iar pentru a putea fi mai bine comparate lunile între ele, precipitaţiile fiecărei luni sunt 
înmulţite cu 12. Valorile anuale ale indicelui de ariditate sunt tipice pentru o zonă cu o vegetaţie de 
silvostepă cu areale mai aride, dar şi mai umede, cu râuri autohtone cu debite foarte mici şi debite 
foarte variabile (Başeu, Volovăţ, Jijia, Bahlui etc.) doar cele alohtone având un debit mai mare 
(Prut) dar destul de fluctuant, cu o mulţime de iazuri în lungul lor, ele însele construite pentru a mai 
contracara efectele unui climat cu trăsături de ariditate, cu ape subterane ce în condiţiile unei 
evapotranspiraţii puternice lasă cruste salinizate la suprafaţa solului şi nu mai reuşesc să asigure în 
bune condiţii nevoile populaţiei. 

Comparativ cu ariile montane înalte unde indicele de ariditate Emm. de Martonne ajunge să 
depăşească valoarea 50, sau în zonele întinse din Dobrogea unde coboară sub 20, în Câmpia Mol-
dovei valoarea lui anuală oscilează în medie între 27,3 la Cotnari şi 33,5 la Avrămeni. 
 

Tab. 175. Indicele de ariditate Emm. de Martonne în perioada 1961 – 1997 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 41,3 33,0 25,5 31,5 31,1 36,0 32,1 24,1 20,0 16,3 29,8 36,6 29,8 

Avrămeni 50,1 38,4 42,1 28,2 32,2 38,4 33,4 22,6 22,8 15,8 31,2 46,5 33,5 

Botoşani 42,9 32,0 27,0 29,2 32,7 37,8 32,9 24,2 20,5 19,1 27,0 36,0 30,1 

Răuseni 40,1 37,0 24,0 26,4 27,8 34,4 28,3 21,2 24,3 16,4 26,1 34,6 28,4 

Cotnari 35,2 22,1 25,9 29,8 29,8 35,2 31,6 23,1 20,9 15,3 24,9 34,0 27,3 

Podul Iloaiei 42,1 31,2 25,4 29,3 28,7 36,8 32,3 22,3 22,1 18,3 27,1 33,4 29,1 

Iaşi 58,4 38,9 31,9 29,9 28,7 39,2 31,9 23,2 24,8 18,3 30,7 40,7 33,1 

 

Valorile anuale ale indicelui de ariditate (tab. 175.) ne permit să evidenţiem faptul că acestea 
sunt medii, comparativ cu extremele de la noi din ţară, dar nu pot să estompeze un grad destul de ri-
dicat de uscăciune al subunităţii analizate. 

Anual, cele mai mici valori pentru acest indice le are luna octombrie (15,3 la Cotnari – 19,1 
la Botoşani), urmată de luna septembrie, când uscăciunea este cea mai mare, iar cele mai ridicate 
luna ianuarie, nu datorită precipitaţiilor bogate, ci temperaturilor foarte coborâte. Valori mari ale in-
dicelui au şi lunile decembrie, în general umedă dar şi rece şi iunie, printre cele mai calde dar şi plo-
ioase luni. Perioadele aprilie – mai, după cum arată şi valorile medii ale indicelui de ariditate şi luna 
august, mai puţin luna iulie, care interesează în special agricultura, sunt unele de risc climatic, când 
gradul ridicat de ariditate din unii ani poate periclita producţia agricolă. 

În concluzie, fenomenele de uscăciune şi secetă constituie o trăsătură caracteristică a climei 
Câmpiei Moldovei, fiind întâlnite peste tot, cu frecvenţă, durată şi intensitate diferită, atât în perioa-
da de vegetaţie cât şi în intervalul repausului biologic al plantelor. Se manifestă cu intensitate şi 
frecvenţă mai mare în lunile august – septembrie – octombrie, dar nu lipsesc nici din cea mai plo-
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ioasă lună din an-iunie. În perioada de vegetaţie, fenomenul de uscăciune şi secetă exercită în mod 
accentuat acţiunea sa limitativă asupra proceselor de creştere şi de dezvoltare a plantelor. Dar şi în 
perioada repausului biologic, fenomenele de uscăciune şi secetă chiar dacă au impact mult mai mic, 
îşi exercită rolul lor negativ, rezerva de apă din sol nerefăcându-se. 

Cunoaşterea particularităţilor fenomenelor de uscăciune şi secetă poate servi specialiştilor 
din agricultură, urbanistică, industrie, factorilor decizionali în vederea luării unor măsuri pentru ate-
nuarea sau înlăturarea efectelor negative cum ar fi: practicarea unei agrotehnici care să asigure păs-
trarea rezervelor de apă în sol, utilizarea irigaţiilor, cultivarea în regiunile afectate frecvent şi intens 
de aceste fenomene a acelor soiuri de plante cu rezistenţă mare la secetă etc. 

 

Cu toate că fenomene-
le de uscăciune şi secetă afec-
tează frecvent şi nordul Câm-
piei Moldovei, aşa cum rezul-
tă şi din fig. 194e. părţile cen-
trale, sudice şi sud – estice 
sunt ariile în care fenomenele 
studiate au o recrudescenţă 
mai mare. Însă, la nivelul 
României şi aceste ultime te-
ritorii amintite au un grad mic 
de vulnerabilitate în raport cu 
alte teritorii româneşti: Delta 
Dunării, litoral, sudul Podişu-
lui Moldovei, estul Câmpiei 
Române, Dobrogea vestică, 
întinse porţiuni din Oltenia 
sau din Câmpia Boianului şi 
Burnazului – fig.194e. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 194e. Vulnerabilitate teritoriului României şi al Câmpiei Moldovei faţă de 
fenomenele de uscăciune şi secetă (1 – mică, 2 – intermediară, 3 – mare, 4 – te-

ritorii cu umiditate excedentară) – după Octavia Bogdan şi colab. 1999 
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CAPITOLUL V. REGIONAREA CLIMATICĂ 
 
 

Cu toate că se desfăşoară pe o suprafaţă destul de restrânsă (≈ 8000 km2), în Câmpia Moldovei, sub-
unitate geografică a Podişului Moldovei, se pot departaja totuşi de la un loc la altul trăsături climatice dis-
tincte, ca efect al influenţei factorilor climatogeni, ce conduc la conturarea diferenţelor valorice ale parame-
trilor termici, pluviometrici şi dinamici, care, în cele din urmă, reprezintă expresia cantitativă a diferitelor 
caracteristici climatice spaţiale şi temporale. Poziţia matematică a Câmpiei Moldovei, străbătută prin partea 
centrală de paralela 470 30’ lat. N arată că aceasta se situează în plină zonă climatică temperată, iar locali-
zarea subunităţii geografice studiate în partea de Sud - Est a Europei Centrale, pe meridianul de 270 longitu-
dine estică în plin spaţiu continental, relativ departe de principalele surse de umiditate ale continentului şi 
ţării noastre (în special fată de Oceanul Atlantic) pune în evidenţă şi caracterul continental cu frecvente şi 
evidente manifestări de tranziţie al climatului ariei analizate. Pe acest fiind al climatului temperat-
continental de tranziţie impus de aşezarea matematică a Câmpiei Moldovei şi de modul de distribuire a radi-
aţiei solare pe glob, factorii dinamici, prin acţiunea lor în timp şi datorită manifestărilor spaţiale specifice 
contribuie la separarea a două sectoare de provincie climatică. unul cu influente cu caracter de ariditate 
(I), celălalt cu influenţe scandinavo - baltice (II) – fig. 195. 

Sectorul climatic cu influenţe de ariditate (I), ocupă cele mai mari suprafeţe în Câmpia Moldovei 
cu excepţia nordului, nord - vestului şi a părţii central - nord-vestice. Este cel mai reprezentativ sector clima-
tic pentru clima Câmpiei Moldovei, dominant ca suprafaţă şi ca mod de manifestare a succesiunii stărilor de 
vreme ce definitivează caracteristicile climatice de bază din aria acestei câmpii deluroase. Acest sector cli-
matic este cel al contrastelor termice şi pluviometrice impuse în special de dinamica maselor de aer şi accen-
tuate sau atenuate de factorii geografici locali. Contrastele climatice dintre cele două sezoane ale anului, cel 
rece şi cel cald sunt mari, iar dintre vară şi lamă, simt şi mai evidente, diferenţele sezoniere şi anotimpuale 
contrastante fiind principala caracteristică a acestui sector climatic cu un grad ridicat de continentalism. 

Vara predomină timpul senin, uscat şi călduros. Masele de aer vestice ce escaladează barajul orogra-
fic înalt al Carpaţilor Orientali pierd o mare parte din umiditatea iniţială şi ajung, la coborârea pe versanţii 
estici ai acestei catene montane, deasupra Podişului Sucevei, încă umede şi răcoroase, dar la advecţia spre 
Câmpia Moldovei efectul de föhn, mai slab ca pe versanţii estici ai Carpaţilor Orientali, le determină încă o 
dată, să devină mai uscate şi mai calde decât deasupra unităţii şi apoi a subunităţii vecine amintite. Şi masele 
de aer vestice, ce ocolesc prin nord lanţurile montane din vestul şi centrul Europei, inclusiv pe cel al 
Carpaţilor, ajung deasupra Câmpiei Moldovei mai calde şi mai sărace în umiditate decât se aflau deasupra 
ariei de origine. În aceste condiţii, în mulţi ani, evapotranspiraţia potenţială este intensă, fenomenele de se-
cetă şi uscăciune se accentuează, fiind întrerupte de căderi de precipitaţii torenţiale, însoţite de manifestări 
orajoase şi grindină, furtuni şi vijelii, accentuate de convecţia termică locală foarte activă. Lipsa acută a pre-
cipitaţiilor, este înlocuită astfel cu un excedent de moment, care datorită caracterului torenţial al căderii sale, 
face ca intercepţia la nivelul suprafeţei active să fie mică, infiltraţia fiind depăşită cu mult de scurgere, defi-
citul hidric nu se reface, reţeaua de torenţi, pâraie şi râuri evacuând în afara subunităţii studiate o mare parte 
a precipitaţiilor căzute, uscăciunea şi seceta reinstalându-se. Adeseori şi în scurt timp vara se manifestă şi 
advecţiile de aer fierbinte. continental, de origine tropicală din sud – vest şi sud – est, care determină creşte-
rea temperaturii uneori la 40,00C (laşi 27.VII.1909). Slaba activitate ciclonică de la periferia anticiclonului 
Azoric, din unii ani, predominarea tipului de timp anticiclonic, invaziile de aer din sector subtropical şi mai 
rar tropical, dar şi de aer continental din sector estic, determină ca regimul precipitaţiilor să fie diferit, cu 
lungi perioade de secetă, manifestate de obicei la începutul dar mai ales la sfârşitul sezonului de vegetaţie, 
când nici rarele ploi torenţiale nu-şi manifestă prezenta 

Advecţiile de aer rece şi foarte rece de origine polară sau arctică, determină la începutul şi sfârşitul 
sezonului rece îngheţuri, brume şi ninsori dintre cele mai timpurii şi târzii, fenomenele ce însoţesc de obicei 
anotimpul de iarnă, fiind prezente mulţi ani din luna septembrie până în luna mai. Aceste advecţii de aer re-
ce, pot determina în luna ianuarie – februarie coborârea temperaturii aerului sub -30,00C (la Iaşi -35,00C pe 
01.II.1937). Mai rar, dar nu total absente, mai ales în sud, advecţiile de aer cald din sud – vest, de origine 
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mediteraneană conduc iarna la ninsori abundente, însoţite de viscole, uneori foarte puternice, sau de încălziri 
ale vremii, cu ceţuri, nebulozitate ridicată, polei, topiri ale zăpezii etc. 

Contrastele termice, pluviometrice şi dinamice mari, dintre vară şi iarnă, sunt accentuate de 
larga deschidere către nord – est, est şi sud – est a Câmpiei Moldovei şi se reduc treptat pe măsură 
ce ne îndreptăm din-spre est spre vest şi dinspre sud – est spre nord – nord-vest. 

În esenţă, aceste contraste, se pot rezuma la amplitudini termice absolute ce între vară şi iarnă ajung 
la 75,00C, la diferenţe pluviometrice importante între vară (40,4% din cantitatea anuală de precipitaţii) şi 
iarnă (14,3% din cantitatea anuală de precipitaţii) şi la diferenţierile nete între condiţiile sinoptice generale 
şi dinamica maselor de aer specifică verii respectiv cea caracteristică iernii. Sectorul climatic cu influenţe de 
ariditate este unul al contrastelor sezoniere care se manifestă la nivelul oricărui element sau fenomen clima-
tic, nu numai al celor mai frecvent amintite anterior. 

Peisajul geografic stepic şi silvostepic, cu o vegetaţie spontană şi faună adaptată exceselor climatice, 
regimul hidrologic al râurilor, marcat în unele perioade de diminuarea drastică a debitelor mergând până la 
secare, în alte perioade de inundaţii sau viituri de mari proporţii, prezenţa salbelor de iazuri pe arterele hi-
drografice ale Câmpiei Moldovei, adevărate rezervoare de apă, folosite ca surse de apă în perioadele critice 
de secetă prelungită, prezenţa crustelor salinizate la suprafaţa solului efect al evaporaţiei intense etc., sunt 
consecinţe ale capriciilor climatice din sectorul climatic cu influenţe de ariditate din Câmpia Moldovei. Ac-
tivităţile economice şi populaţia resimt din plin efectele climatului continental cu trăsături de excesivitate, 
ce se impun şi care cu greu şi doar cu importante investiţii pot fi contracarate. 

Sectorul climatic cu influenţe baltice (II) se diferenţiază de cel precedent prin advecţii frecvente 
ale aerului temperat continental de origine polară şi arctică ca şi de advecţii ale aerului temperat-maritim, 
care determină o nebulozitate mai mare şi precipitaţii mai bogate. lama, invaziile de aer foarte rece de origi-
ne polară sau arctică, determină coborârea temperaturii uneori sub -30,00C (Dorohoi -33,20C în lunile febru-
arie 1911, 1937 şi ianuarie 1940). Fenomenele climatice de iarnă sunt intense şi de durată, iar la începutul şi 
sfârşitul sezonului rece îngheţurile, brumele, căderile de zăpadă sunt mai timpurii, respectiv mai târzii. Fe-
nomenele de uscăciune şi secetă sunt mai slab reprezentate, dar nu absente. 

O reflectare a acestei situaţii este faptul că în nordul şi nord-vestul Câmpiei Moldovei iama vine mai 
devreme cu până la 7 zile decât în sud – est, iar primăvara, cu până la o săptămână mai târziu, decalajul ter-
mic anual între sudul şi arealul nord-nord – vestic al Câmpiei Moldovei fiind de 400 – 5000C. Amplitudinile 
termice sunt mai atenuate, iar pe fondul unui climat mai răcoros atât vara, cât şi iama, cantităţile de precipi-
ta-ţii satisfac în mai mare măsură exigentele unei vegetaţii forestiere, aceasta şi în condiţiile diminuării valo-
rice a evapotranspiraţiei potenţiale, a valorilor mai mari ale umidităţii şi nebulozităţii decât în zonele joase 
ale Câmpiei Jijiei sau a Bahluiului, arii de influenţă a continentalismului climatic accentuat.  

În acest sector climatic in-fluenţele submediteraneene nu se mai resimt decât indirect, cele de aridi-
tate se estompează, iar influenţele oceanice sunt mai frecvente decât în sectorul cu influenţe de ariditate. Re-
zultanta 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 fe-
nomene şi stări de vreme caracteristice iernii. Chiar în plină vară, uneori din sector nordic, vin mase de aer 
reci, din care cad ploi scurte şi repezi, adevărate duşuri reci ce ne amintesc de faptul că aria la care facem re-
ferire nu se situează prea departe de zona subpolară. Expresia cea mai fidelă a stărilor de vreme este trans-
pusă în peisajul geografic, în care corpurile masive de pădure capătă extindere apreciabilă, în acest spaţiu 
geografic fiind foarte vizibilă tranziţia de la peisajul stepic la cel forestier. Pe măsură ce ne apropiem de 
vest, vegetaţia forestieră câştigă teren, pe fondul creşterii altitudinilor, al valorilor precipitaţiilor şi al accen-
tuării prezenţei influenţelor din sectorul scandinavo – baltic. Se ajunge astfel, ca în pădurile din arealul 
Oroftiana – Pomîrla, fagul, element central – european, să fie prezent în exemplare viguroase, factorii 
geoecologici, printre care şi cei climatici, favorizând aceasta. În acest areal, viţa-de-vie găseşte condiţiile ce-
le mai nefavorabile dezvoltării sale din toată Câmpia Moldovei, ea aflându-se la limita nordică a arealului ei 
de repartiţie. 

Câmpia Moldovei, în afara celor două sectoare de influenţă climatică în care se încadrează, aparţine 
ţinutului climatic al Podişului Moldovei, individualizat în conformitate cu etajarea altitudinală a reliefului 
României, în cadrul acestui ţinut, încadrându-se subţinutului climatic al dealurilor joase, împreună cu 
câmpia deluroasă Huşi – Elan şi toată zona teraselor râului Bârlad (din cursul mijlociu şi superior). 

Subţinutul climatic al dealurilor joase este înconjurat spre vest, sud şi nord de subţinutul climatic 
al dealurilor înalte, aici intrând în întregime celelalte subunităţi fizico – geografice ale Podişului Moldovei 
şi anume, Podişului Sucevei din nord – vest şi Podişul Bârladului din partea central – sudică. 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 400 

În cadrul subţinutului climatic al dealurilor joase, Câmpia Moldovei se individualizează ca district 
climatic, în care condiţiile climatice de ansamblu impun dezvoltarea vegetaţiei silvostepice şi stepice. Dis-
trictul climatic al Câmpiei Moldovei, la rândul său, poate fi împărţit pe baza caracteristicilor influenţei şi 
ponderii factorilor climatogeni dar şi a variaţiilor în timp şi spaţiu a elementelor şi fenomenelor climatice, în 
mai multe regiuni climatice: 

• regiunea climatică nordică sau a Câmpiei Jijiei superioare şi a Başeului (A); 
• subregiunea climatică centrală, de tranziţie (a); 
• regiunea climatică sudică sau a Câmpiei Jijiei inferioare şi a Bahluiului (B); 
• subregiunea climatică din jurul Cotnarilor (b). 
• subregiunea climatică marginal – estică a văii Prutului (c); 
În cadrul acestor subunităţi climatice, în arealul celor două oraşe mari, Iaşi şi Botoşani, se poate evi-

denţia formarea tipului de climat urban (A1 şi B1 – fig. 195). 
Ţinutul climatic al Podişului Moldovei. Ca urmare a poziţiei sale în plină zonă climatică temperat 

continentală, ce realizează tranziţia de la climatul temperat oceanic specific vestului (mai puţin centrului Eu-
ropei) la climatul temperat continental excesiv, caracteristic Europei de Est, în regiunea extracarpatică, de-
parte de influenţa maselor de aer atlantic, larg deschis acţiunii maselor de aer de origine continentală din est, 
nord – est şi nord, teritoriul Podişului Moldovei reprezintă ţinutul climatic, caracterizat de valori şi manifes-
tări particulare, specifice, ale elementelor, fenomenelor climatice şi ale stărilor de vreme. 

Radiaţia globală, înregistrează variaţii semnificative pe direcţia sud-est (peste 125 kcal/cm2/an) –
nord-vest (sub 111 kcal/cm2/an), consecinţă a scăderii valorii unghiului de incidenţă al razelor solare la con-
tactul cu suprafaţa activă orizontală sau suborizonatală, a scăderii duratei zilelor din cursul unui an pe ace-
eaşi direcţie, dar şi a scăderii duratei de strălucire a Soarelui, pe fondul creşterii nebulozităţii între extremi-
tăţile menţionate. 

Temperatura medie anuală coboară sub 8,00C în nordul extrem al Câmpiei Moldovei, pe mari porţi-
uni în Podişul Sucevei, pe înălţimile cele mai mari din Podişul Bârladului şi urcă la peste 10,00C în extremi-
tatea sudică, consecinţă a localizării geografice, a extinderii mai mult pe direcţia nord-vest – sud-est, a facto-
rilor geografici regionali şi locali, între care caracteristicile reliefului şi în special altitudinea, joacă un rol 
mai im-portant, fără a minimaliza importanţa dinamicii maselor de aer, cea care introduce variaţiile termice, 
ce prin mediere, conturează valorile multianuale amintite. 

Temperatura medie a aerului coboară în luna ianuarie la sub - 4,00C în nord – vestul podişului, pe 
văile Siretului şi Bîrladului mijlociu şi în cea mai mare parte a Câmpiei Moldovei, urmare a condiţiilor favo-
rabile acumulării aerului rece şi urcă la peste - 3,00C în extremitatea sudică a unităţii. Mediile termice ale 
lunii ianuarie, au coborât frecvent la sub - 10,00C, dar au putut urca şi la peste 5,00C. În situaţii de timp anti-
ciclonic sau de advecţii ale aerului continental polar sau arctic temperatura aerului a coborât în toate subuni-
tăţile podişului sub - 30,00C (Rădăuţi, - 31,70C în luna ianuarie 1963; Iaşi, - 30,50C în februarie 1937; Ro-
man, - 33,20C în februarie 1954; Bîrlad, -30,50C în ianuarie 1942 şi 1963). În luna iulie, temperatura medie a 
aerului oscilează între 18,0 şi 21,00C pentru jumătatea nordică şi între 19,0 şi 22,00C în jumătatea sudică. 
Temperatura aerului poate să scadă  în anumite circumstanţe sinoptice (trecerea unor fronturi reci) şi sub 
10,0°C, dar urcă deseori la peste 35,0°C, iar în alte situaţii de excepţie timp anticiclonic însorit şi advecţii de 
aer continental din estul sau sud-estul Europei, subtropical sau tropical (african, sud-vest asiatic) a urcat la 
peste 40,00C (laşi, 40,00C în iulie 1909; Huşi, 40,20C în iulie 1938). 

În aceste condiţii amplitudinile medii permit încadrarea celei mai mari părţi a Podişului Moldovei în 
regiunile cu amplitudini termice anuale mari (peste 24 – 250C), care corespund unui climat temperat tipic 
continental. Nordul şi centrul Podişului Sucevei au amplitudini medii mai reduse (22 – 230C), corespunză-
toare unui climat temperat de tranziţie, spre climatul munţilor. Dar amplitudinea termică absolută ce depă-
şeşte 75,00C, încadrează această unitate ariilor geografice cu un continentalismul termic este evident. 

Regimul mediu şi extremele temperaturii aerului, caracteristice Podişului Moldovei, sunt o urmare a 
faptului că deasupra acestui teritoriu pătrund cu uşurinţă atât vara cât şi iama, dar mai ales toamna şi primă-
vara masele de aer din sectorul estic, sud – estic, nordic şi nord – vestic al Europei, care până deasupra uni-
tăţii studiate se continentalizează puternic. Datorită dinamicii sezoniere şi anotimpuale contrastante, variaţii  
termice semnificative cu implicaţii de risc climatic se fac simţite îndeosebi în lunile anotimpurilor de tranzi-
ţie, îngheţurile şi brumele s-au produs toamna foarte timpuriu, în prima decadă a lunii septembrie în nord – 
vest şi a lunii octombrie în sud – est, în timp ce îngheţurile şi brumele cele mai târzii de primăvară, au avut 
loc la majoritatea staţiilor, la începutul decadei a treia a lunii mai (intervalul 21 – 22 mai 1952). 
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Excesivitatea termică a ţinutului climatic al Podişului Moldovei, mai este exprimată şi de numărul 
ridicat al zilelor de vară ce însumează în medie 50 de zile pe an în nord şi circa 100 de zile pe an în sud, sau 
a celor tropicale, ce ajung la 20 de zile pe an în nord şi 40 de zile pe an în sud. 

Dacă la cele câteva aspecte evidenţiate, mai adăugăm şi faptul că pe suprafaţa solului temperatura a 
ajuns la peste 65,00C sau a coborât la sub -350C, rezultând amplitudini termice anuale absolute ce au depăşit 
pragul de  100,00C, avem rezultanta variaţiilor termice extreme de la nivelul suprafeţei active, variaţii mai 
ample decât la înălţime adăpostului meteorologic. 

Şi în Podişul Moldovei se produc inversiuni de temperatură, însă amploarea acestora este mult mai 
redusă (clasându-se în categoria celor slabe, medii şi mai rar a celor puternice) comparativ cu inversiunile ce 
se produc în zona carpatică şi subcarpatică. În această unitate râurile au săpat văi mai puţin adânci, zonele 
mai joase au un caracter depresionar mai puţin pronunţat, cu largi deschideri spre exterior ce favorizează 
advecţiile şi amestecul maselor de aer, lăţimea văilor ca şi mulţimea acumulărilor cu apă din lungul lor (ia-
zuri, lacuri de acumulare), a bălţilor şi a  vegetaţiei de luncă, atenuând efectele scăderilor termice din cadrul 
acestora. Zonele mai joase (de vale, depresiuni, concavităţi ale reliefului de mică extindere), rămân atât spa-
ţiile propice pentru inversiunile termice şi temperaturile foarte scăzute din perioada rece, cât şi pentru cele 
mai ridicate din intervalul cel mai cald al anului. 

Umiditatea aerului are valori medii anuale ce cresc dinspre extremitatea sud – estică (74%), spre ex-
tremitatea nord – vestică (80%), iar în decurs de un an, se constată existenţa a două perioade mai umede gre-
fate pe lunile decembrie şi iunie, cu valori medii lunare maxime care variază între 90 –82% şi pe intervalul 
aprilie-mai şi pe luna iulie, cu valori medii lunare minime, ce coboară până la 65 – 60%. Cele mai ridicate 
valori ale umidităţii relative corespund în decursul întregului an, regiunilor mai înalte din Podişul Bârladului 
şi Podişului Sucevei, cu temperaturi mai scăzute, nebulozitate şi cantităţi de precipitaţii mai bogate. Faţă de 
aceste valori medii ale distribuţiei şi regimului, umiditatea relativă poate ajunge la valorile specifice supra-
saturaţiei, dar şi la valori extrem de mici, ce pot uneori coborî în decursul unor zile din luna decembrie la 
sub 40 sau chiar sub 30% (29% - Cotnari pe 6.XII.1985), iar în luna aprilie la sub 20 sau chiar sub 15% 
(12% - Avrămeni pe 13. IV. 1967). Aceste două exemple, ne arată nivelul la care poate urca gradul de uscă-
ciune al aerului, în două momente caracteristice din an pentru umiditatea aerului (de maxim – decembrie; de 
minim –aprilie). 

Nebulozitatea medie anuală în spaţiul Podişului Moldovei variază între 5 şi 7 zecimi. Nebulozitatea 
atinge maximul anual la începutul iernii şi este minimă la sfârşitul verii. în funcţie de frecvenţa ariilor ciclo-
nale şi a sistemelor frontale ce tranzitează acest teritoriu, în lunile iernii nebulozitatea medie prezintă valori 
ce depăşesc constant 7,0 zecimi, în multe situaţii depăşind chiar 9,0 zecimi (9,9 zecimi în februarie 1984 la 
Cot-nari). În lunile verii, creşterea temperaturii, reduce posibilitatea de saturare a aerului cu vapori de apă şi, 
ca urmare, scade gradul de acoperire al cerului cu nori, iar nebulozitatea medie lunară coboară frecvent sub 
5 zecimi în partea de nord, iar în partea de sud a podişului chiar sub 4 zecimi. în situaţii deosebite (regim an-
ticiclonic, timp senin, perioade lungi de secetă), nebulozitatea lunară coboară şi sub 3 zecimi (2,0 zecimi la 
Podu Iloaiei în septembrie 1975). Şi durata de strălucire a Soarelui înregistrează importante diferenţieri 
spaţiale (peste 2100 ore în sud – est; sub 1900 ore au în nord – vest), dar şi în timp. La Cotnari, în 1963, 
Soarele a strălucire 2351 ore, în acel an circulaţia atmosferică dominantă s-a înfăptuit pe o componentă esti-
că, iar în 1980 la aceeaşi staţie, Soarele a strălucit 1754,5 ore, activitatea ciclonică mai intensă din anul 
amintit, favorizând creşterea nebulozităţii şi diminuarea duratei efective de strălucire a Soarelui. în timp de 
un an, insolaţia atinge valori maxime în luna august (peste 250 ore), minime în decembrie (sub 100 ore), 
abaterile în sens pozitiv sau negativ de la  valorile medii lunare fiind însemnate. 

Precipitaţiile atmosferice sunt elementul cel mai contrastant al climatului, nu atât în ceea ce priveşte 
repartiţia teritorială ca situaţie medie sau regimul mediu anual al acestora, ci mai ales sub aspectul manifes-
tărilor concrete ale prezentei lor neregulate de cele mai multe ori, în timp şi în spaţiu. 

Poziţia geografică la răsărit de catena montană a Carpaţilor Orientali, departe de sursele de umidita-
te atlantice, de influenţa maselor de aer cu originea în această zonă, într-o poziţie oarecum dosită în raport 
cu acestea, la adăpostul barajului orografic montan din vest, determină ca, din sursele iniţiale de umiditate 
purtate spre est de masele de aer din zona Atlanticului,deasupra Podişului Moldovei să ajungă cantităţi de 
precipitaţii mult diminuate. Şi totuşi aceste mase au energia şi capacitatea, ca în urma unor procese repetate 
de precipitare pe versanţii expuşi advecţiei şi de föhnizare pe cei opuşi, traversând Europa de la vest la est, 
să aducă până la longitudinea Podişului Moldovei cantităţi de precipitaţii moderate cantitativ, dar vitale pen-
tru mediul geografic şi economia unităţii în cauză. Dacă din zona atlantică, precipitaţiile ajung în cantităţi 
relativ satisfăcătoare şi cu un oarecare grad de regularitate, larga deschidere a podişului în calea acţiunii ma-
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selor de aer de origine continentală din est, sud-est, nord–vest şi nord. dar şi frecvenţa ridicată a acestora, 
impun ca distribuţia spaţio – temporală a precipitaţiilor să se complice şi, să capete trăsături aleatorii, făcând 
posibilă instalarea unor perioade de uscăciune şi secete frecvente, întrerupte, dar mai rar, de perioade exce-
dentare pluviometric. Se observă o evidentă reducere a cantităţilor de precipitaţii dinspre nord – vest, din re-
giunile mai înalte, spre cele din sud – est, mai joase. În Podişul Sucevei precipitaţiile depăşesc pe alocuri 
600mm, în cel al Bârladului 500mm, iar în Podişul Covurluiului scad între 500 şi 450mm. În Câmpia Mol-
dovei, expusă direct circulaţiei maselor de aer continentale, în care aerul dinspre sud sau vest la coborârea 
dinspre înălţimile podişurilor înconjurătoare suferă frecvent procese de föhnizare, cantităţile de precipitaţii 
sunt reduse, oscilând în zonele cele mai joase în jurul valorii de 500mm, iar în zonele cele mai înalte, în ju-
rul valorii de 550mm. 

În anii în care activitatea ciclonică a fost deosebit de intensă şi advecţia maselor de aer umed frec-
ventă, cantităţile anuale de precipitaţii căzute au reprezentat pretutindeni aproape dublul celei medii anuale. 
depăşind 1000mm (1259mm în 1932 la Tudora). În anii caracterizaţi prin activitatea îndelungată a ariilor ba-
rice anticiclonale şi prin advecţia de aer cald, tropical sau polar, continental, s-au înregistrat cele mai reduse 
cantităţi anuale de precipitaţii coborând frecvent sub 300mm, exemplul cel mai elocvent fiind cei 64,4mm 
precipitaţii înregistraţi la Pechea în 1903. 

Variaţia precipitaţiilor în timpul anului este influenţată de circulaţia maselor de aer şi de caracteris-
ticile suprafeţei active. Astfel, se constată că în sezonul cald (intervalul aprilie – septembrie), precipitaţiile 
reprezintă între 65 – 75% din suma anuală, pentru jumătatea de nord a podişului şi, între 60 – 65% pentru 
cea de sud. Surplusul de precipitaţii în jumătatea nordică a podişului se datorează influenţei climatului bal-
tic. Ca urmare în aria amintită se produc ploi de convecţie termică şi ploi frontale, dominante fiind ultimele, 
care sunt legate de deplasarea ciclonilor de la periferia dorsalei azorice peste Europa Centrală. Aceştia, în 
drumul lor spre Marea Neagră, traversează de-a lungul Europei o zonă de câmpie şi podiş, cu relieful prea 
accidentat, ceea ce le permite să aducă mase de aer destul de umede până în nordul Podişului Moldovei. În 
jumătatea de sud a podişului, precipitaţiile sunt determinate, mai ales de convecţia termică locală şi apoi de 
cea frontală, rezultanta transpunându-se în averse de ploaie cu un pronunţat caracter continental, cu variaţii 
mari de la o lună la alta, care se leagă de ciclonii dezvoltaţi deasupra Mediteranei. Aceştia au însă în lunile 
de vară o frecvenţă mai redusă, iar traiectoriile lor intersectează o serie de masive muntoase, unde lasă o bu-
nă parte din umiditatea ce o conţin, dar, în cele din urmă, aduc un aer relativ umed până în Colinele Tutovei 
şi în Dealurile Fălciului. 

În sezonul rece (octombrie – martie), predomină masele de aer rece, continentale (estice şi polare), 
cu un conţinut redus de umiditate şi ca urmare, precipitaţiile căzute reprezintă sub 40% din sumele anuale. 
Acum cele mai mari cantităţi, însumând circa 35 – 40% din valorile anuale, se înregistrează în sudul podişu-
lui, până unde ciclonii mediteraneeni ajung cu o frecvenţă mai mare şi cu un conţinut mai ridicat de umidita-
te. 

Dinamica maselor de aer, determină în variaţia lunară a precipitaţiilor, un maxim vara, în luna iunie  
(60 – 120mm) şi un minim iarna în lunile ianuarie – februarie (20 – 40mm), cu diferenţe remarcabile între 
extremitatea sud – estică şi cea nord – vestică. 

Dinamica atmosferică, face ca în semestrul cald abaterile cantităţilor de precipitaţii faţă de medie  
să depăşească 300mm iar cele negative 200mm, în semestrul rece variaţiile atenuându-se. Contraste pluvio-
metrice se manifestă şi în interiorul anotimpurilor sau lunilor, în acelaşi punct, sau în puncte diferite de ob-
servaţii. Maximele lunare, pot urca la peste 300mm, excepţional chiar peste 400mm (426,1mm în mai 1970 
la Strunga), sau pot coborî în orice lună a anului, chiar şi în cea mai ploioasă la valori ce se apropie de 
0,0mm, absenţa precipitaţiilor timp de o lună, fiind o caracteristică a lunii septembrie, urmată de martie, fe-
bruarie, decembrie şi iulie. 

Absenta precipitaţiilor timp îndelungat conduce la producerea fenomenului de secetă, perioadele se-
cetoase având o durată medie de 13 zile, în partea de nord – vest a podişului şi de 16 zile în cea de sud. Du-
rata maximă a unei perioade de secetă, a ajuns însă, la 77 zile la Bivolari în 1898 în zona joasă sud – estică a 
Câmpiei Moldovei. 

Lipsa totală a precipitaţiilor, este înlocuită uneori, în unele zile, cu căderi excepţionale de precipita-
ţii. Cantitatea maximă căzută in 24 ore a atins 204,6mm la Avrămeni în iulie 1907. 

Legat de manifestările pluviometrice amintite, în regiunile mai înalte ale podişului este asigurată 
umiditatea necesară dezvoltării normale a plantelor, în timp ce în Câmpia Moldovei şi în jumătatea sudică a 
acestuia se înregistrează un deficit de umiditate, care trebuie compensat prin irigaţii. 
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Căderile de precipitaţii sub formă de ninsoare, specifice anotimpului rece, se produc începând cu 
luna noiembrie în partea de nord – vest a podişului şi cu prima decadă a lunii decembrie în sudul unităţii. 
Ultimele ninsori se produc la începutul lunii martie în sud şi la sfârşitul aceleiaşi luni în nordul extrem. În 
medie, între limitele arătate. sunt cuprinse circa 140 zile în nord – vest şi circa 100 zile în partea de sud, 
timp în care pot apărea condiţii de producere a ninsorii. Dar precipitaţiile sub formă de ninsoare se înregis-
trează efectiv în 30 – 35 zile in nord – vestul podişului şi în aproximativ 20 zile în partea de sud a acestuia. 
Stratul de zăpadă se păstrează la suprafaţa solului între 75 – 85 zile în partea de nord – vest şi centrală a po-
dişului şi între 40 – 50 zile în extremitatea sa sudică. 

În Podişul Moldovei, sunt dominante vânturile din nord – vest şi cele din sud – est, pentru jumătatea 
nordică şi pentru estul părţii centrale, direcţii determinate în bună parte de orientarea interfluviilor şi a văilor 
adiacente. În restul teritoriului rămân dominante vânturile pe aceleaşi direcţii, dar local, pot deţine frecvenţe 
ridicate vânturile pe direcţiile nord – sud şi nord-est – sud-vest. Pe ansamblul podişului, cea mai mare frec-
venţă o au vânturile din nord – vest, iar cea mai redusă cele din direcţiile vest şi sud – vest. Valorile vitezei 
vântului, sunt mai mari în ariile mai înalte ale podişurilor Sucevei şi Bârladului, unde se menţin între 2,5 şi 
3m/s, valori asemănătoare fiind specifice sudului podişului şi unor porţiuni din Câmpia Moldovei. În general 
cele mai mari viteze se înregistrează primăvara şi iarna, iar cele mai mici la sfârşitul veni şi începutul toam-
nei, când gradienţii barici orizontali au valori reduse. În situaţii excepţionale vânturile (cele din est în speci-
al) depăşesc viteza maximă de 35 – 40m/s. Maxima absolută a vitezei vântului, s-a înregistrat în intervalul 4 
– 7 ianuarie 1966, când cu ajutorul instrumentelor, atât timp cât au funcţionat (din cauza vitezei prea mari 
observaţiile întrerupându-se), s-au înregistrat la Iaşi şi Botoşani, la rafale, viteze de 55m/s, echivalentul a 
198km/h, având drept consecinţă declanşarea viscolului de o intensitate deosebită, necunoscută până atunci 
în ţara noastră. 

Cu o intensitate asemănătoare s-a petrecut un alt fenomen, de această dată vara, în ziua de 4 august 
1950, în regiunea Iaşi. La Iaşi, în 13 minute precipitaţiile căzute au ajuns la 28,8l/m2, iar numărul loviturilor 
de grindină distrugătoare a fost de circa 1200 pe m2, ciuruind tencuiala de pe pereţii expuşi, spărgând gea-
murile şi acoperişurile, distrugând în proporţie de 80% coroanele arborilor şi pomilor fructiferi, pe direcţia 
vântului de vest – nord-vest. 

În afara acestor particularităţi ale ţinutului climatic al Podişului Moldovei, în care se pot les-
ne sur-prinde diferenţele climatice între cele două subţinuturi (al dealurilor joase şi al dealurilor 
înalte) şi între districtele climatice ale Podişului Sucevei, Câmpiei Moldovei şi Podişului Bârladului 
şi în cadrul districtului climatic al Câmpiei Moldovei vom descoperi diferenţieri climatice care ne 
îndreptăţesc să separăm în cadrul acestuia mai multe regiuni şi subregiuni climatice. 

Regiunea climatică a Câmpiei Jijiei superioare şi a Başeului (A). În nordul acesteia, unghiul de 
incidenţă al razelor solare la contact cu suprafaţa terestră este cu 100’5" mai redus decât în sud – estul regi-
unii climatice a Jijiei inferioare şi a Bahluiului (B). La Horodiştea, la solstiţiul de vară, valoarea unghiu-
lui de incidenţă este de 65012’, la cel de iarnă de 18018’, iar la Iaşi valoarea acestuia atinge 66017’ la solstiţiul 
de vară, respectiv 19023’ la cel de iarnă, astfel că diferenţele latitudinale, impun înclinări diferite ale unghiu-
rilor de incidenţă ale razelor solare, care la rândul lor, determină diferenţele calorice globale care sunt evi-
dente între extremităţile acestor două regiuni – 111,5 kcal/cm2/an la Darabani lângă Horodiştea şi 116,02 
kcal/cm2/an la Iaşi. 

Aceste diferenţieri calorice se transpun şi în plan termic, temperatura medie anuală a aerului fiind 
la Darabani mai redusă cu 1,70C decât la Iaşi. Regiunea climatică din nord este mai răcoroasă decât cea su-
dică, valorile termice medii anuale fiind de 8,10C în arealul Avrămeni – Dorohoi şi urcă la 9,5 – 9,60C în 
arealul Podul Iloaiei – Iaşi. Şi iernile sunt mai răcoroase în regiunea climatică nordică (-2,70C la Dorohoi;    
- 3,40C la Darabani), decât în cea sudică (- 1,80C la Podu Iloaiei; - 2,80C la Răuseni), ca de altfel şi verile 
(18,20C la Darabani, 19,30C la Botoşani, respectiv 19,70C la Răuseni şi 21,30C la Iaşi). 

Nu numai diferenţele de poziţie şi cele altitudinale determină ca temperatura să se diferenţieze între 
extremităţile celor două regiunii pe direcţie meridiană, ci şi influenţele dinamicii atmosferice. În nord şi 
nord – vest, advecţiile de aer din sectorul scandinavo – baltic sunt mai frecvente iar în sudul extrem ajung 
mai rar, în schimb, în sud, se resimt, chiar dacă cu frecvenţă redusă, influenţele advecţiilor maselor de aer 
din sector mediteranean. Masele de aer din sectorul scandinavo – baltic sunt mai răcoroase (uneori geroase), 
cele din zona mediteraneană mai calde, iar în unii ani prezenţa acestora este completată de cea a maselor de 
aer cald ce vin din nordul şi nord – estul Mării Negre, din sud – vestul Asiei sau nordul Africii şi a căror in-
fluenţă se propagă cu frecvenţă mai mare până în regiunea climatică de sud a Câmpiei Moldovei. 
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Influenţele baltice din nord, sau cele subtropicale şi tropicale din sud, sunt îngreunate în a se propa-
ga cu uşurinţă spre sud, sau spre nord, de înălţimile deluroase Copălău – Cozancea – Guranda din zona cen-
trală, în jurul cărora se conturează o subregiune climatică de tranziţie (a) de la regiunea climatică nordică 
la cea sudică, subregiune în care valorile termice medii anuale, oscilează în jurul a 9,00C. De altfel, toţi pa-
rametrii termici analizaţi în continuare, au în cadrul acestei subregiuni climatice valori intermediare, puţin 
mai ridicate decât în regiunea climatică din nord şi mai coborâte decât în regiunea climatică din sud, conse-
cinţă a poziţiei sale centrale în cadrul districtului climatic, a altitudinilor mai mari şi a prezentei masivelor 
împădurite, cu rolul lor topoclimatic bine cunoscut în a atenua variaţiile termice. 

Astfel, diferenţele termice nord – sud (cauzate de aşezarea latitudinală, de caracteristicile altimetrice 
ale reliefului, ce diferă între cele două compartimente majore ale câmpiei, de influenţele climatice exterioare 
diverse) sunt întărite şi de faptul că, primăverile şi toamnele sunt mai reci în regiunea climatică nordică, 
comparativ cu cea sudică. Şi în luna cea mai rece a anului, temperaturile sunt mai coborâte în nord (-3,7 –    
- 5,00C) comparativ cu sudul, al cărui avans termic este apreciabil (- 3,4 – - 4,00C), avans care se menţine în 
limitele aceloraşi proporţii şi in luna iulie (18,7 – 20,10C în nord; 20,5 – 21,30C în sud). 

În regiunea climatică nordică, temperaturile pozitive încep să se înregistreze în medie primăvara din 
jurul datei de 4 martie, iar în sud, din jurul datei de 27 februarie. Temperaturi pozitive, sunt înregistrate până 
în jurul datei de 4 decembrie în nord şi se menţin în medie până pe 9 decembrie în jumătatea sudică. În cele 
275 zile cu temperaturi ≥ O0C, în regiunea climatică nordică, se însumează o medie de 33000C, iar în cele 
280 zile cu temperaturi pozitive înregistrate în compartimentul sudic, 35500C Diferenţa termică între extre-
mitatea nordică a primei regiuni climatice şi cea sudică a celei de a doua regiuni, depăşeşte însă 4000C anu-
al. Potenţialul termic al regiunii climatice nordice este în consecinţă vizibil mai ridicat decât al regiunii cli-
matice sudice. 

De remarcat este că, în regiunea climatică nordică zile cu temperatura medie multianuală ≥ 20,0°C 
nu se produc decât în sud – vestul acesteia, la Botoşani (7 zile în medie în timp de un an, suma temperaturi-
lor acumulate în acest timp fiind de doar 121,60C), pe când în regiunea climatică sudică numărul de zile cu 
temperatura ≥ 200C ajunge în extremitatea sa sud – estică, la Iaşi, la 48 zile, în timpul acestor zile suma tem-
peraturilor înregistrate, apropiindu-se de 10000C. Diferenţele termice nord – sud se menţin în limitele a 1,0 – 
1,50C şi atunci când analizăm repartiţia spaţială a maximelor şi minimelor zilnice anuale. 

Continentalismul termic mai accentuat al regiunii climatice sudice, mai este pus în evidenţă de valo-
rile maximelor şi minimelor termice absolute din sud – estul acesteia, de la Iaşi, unde s-a înregistrat cea mai 
coborâtă (-35,00C pe 01.II.1937) şi cea mai ridicată (40,00C pe 27.VII.1909) valoare termică, din tot cuprin-
sul districtului climatic al Câmpiei Moldovei. Astfel, în regiunea climatică sudică, amplitudinile termice 
maxime absolute au urcat la 750C. În regiunea climatică nordică, variaţiile termice nu sunt atât de ample, ci 
mai ponderate, cea mai redusă valoare termică din această arie fiind de -33,20C de la Dorohoi (înregistrată 
pe 15.II.1911, 01. II.1937 şi pe 11 şi 12.II.1940), iar cea mai ridicată de 39,40C de la Botoşani 
(17.VIII.1952), cu atingerea unei amplitudini maxime absolute de 72,60C. Advecţiile de aer rece din nord, 
nord – est şi est amplifică inversiunile termice formate pe cale radiativă care sunt mai intense în sud, în 
această arie stratificaţiile termice inverse întrunind condiţii mai bune de formare şi sunt mai frecvente. Ad-
vecţiile de aer foarte cald din sectorul tropical, mai frecvente şi consistente, fac în contextul amintit ca exce-
sele termice din regiunea climatică de sud să fie mai dese şi mai ample atât vara cât şi iarna. 

Diferenţele termice nord – sud se păstrează şi la suprafaţa solului. Temperatura medie anuală a su-
prafeţei solului, urcă de la sub 10,00C în jumătatea nordică a regiunii climatice nordice, la peste 11,00C în 
sud – estul regiunii climatice sudice. În luna ianuarie, în nordul extrem, temperatura scade sub -50C, în     
sud – estul extrem creşte la -40C, iar în luna iulie diferenţele termice se măresc (sub 23,00C în nordul ex-
trem; peste 25,00C în sud – estul extrem). Amplitudinile termice medii anuale de la suprafaţa solului, urcă la 
30,20C la Podu Iloaiei şi doar la 28,10C în nord – vest la Dorohoi. Oscilaţiile termice mai ample din regiunea 
climatică sudică scot în relief continentalismul termic mai accentuat al acesteia, mai evident manifestat la 
nivelul suprafeţei active. La suprafaţa solului, temperaturile medii zilnice ≥ 00C se înregistrează de pe 26.11 
la Iaşi şi doar de pe 3.III la Dorohoi şi durează 282 zile la Iaşi, doar 274 zile la Dorohoi, până pe 5.XII la Iaşi 
şi 3.XII la Dorohoi, timp în care suma temperaturilor înregistrate este de 4284,40C la Iaşi şi 3845,20C la Do-
rohoi (diferenţa termică anuală pe suprafaţa activă dintre cele două regiuni climatice depăşind 4000C). În 
nord – vest, la Dorohoi, la sol, nu se înregistrează temperaturi medii zilnice (ca medii zilnice multianuale)   
≥ 25°C, dar în sud – est, la Iaşi, acest fel de valori termice se înregistrează în medie în intervalul 5 – 28.VII, 
într-un număr de 23 zile, în timpul cărora suprafaţa activă recepţionează 588,80C. Extremele termice de la 
suprafaţa solului, au ajuns în regiunea climatică nordică la -34,60C (la Dorohoi - 29.XII.1996), respectiv 



Dumitru Mihăilă 

 405 

65,50C (Avrămeni – 13.VII.1995), amplitudinea maximă absolută a acestor variaţii urcând la 99,60C. în re-
giunea climatică sudică, variaţiile termice de pe suprafaţa activă, au fost mai accentuate, între minuna abso-
lută de - 35,00C (Podu Iloaiei – 31.I.1987) şi maxima absolută de 66,60C (laşi – 08.VII.1969), intervalul de 
variaţie fiind de 101,60C. Luând în analiză fiecare punct de observaţie din regiunea climatică nordică, obser-
văm că amplitudinea maximă absolută a temperaturii la suprafaţa solului nu a depăşit 95,60C, iar în regiunea 
climatică sudică a urcat la peste 99,40C. 

Termic, între cele două regiuni climatice, mai apar diferenţieri relativ semnificative, puse în eviden-
ţă de numărul mai mare de zile de iarnă din nord (peste 40 zile – în nordul extrem peste 45 zile), mai mic în 
sud (sub 40 zile – în unele areale sub 35 zile), de numărul diferit de zile de vară (sub 70 zile în nord, peste 
80 zile în sud) şi mai ales de zile tropicale (sub 10 zile în nordul extrem şi peste 25 zile caniculare în sud – 
estul extrem). 

Subregiunea climatică a Cotnarilor (b), în condiţiile poziţiei mai sudice şi a unei expoziţii estice 
şi sud – estice favorabile, primeşte cele mai mari cantităţi anuale de energie radiantă (118,87 kcal/cm2/an) şi, 
cu toate că se desfăşoară pe fondul unor altitudini mai mari, este o arie cu temperaturi medii anuale relativ 
ridicate (9,00C în aer; 10,30C la sol), cu veri călduroase (19,50C) şi ierni mai blânde (-2,20C), cu amplitudini 
termice medii anuale mai moderate în aer (23,70C; -3,50C în luna ianuarie – 20,20C în luna iulie), mai ridica-
te pe suprafaţa activă (27,50C: -3.40C în luna ianuarie – 24,10C în luna iulie), dar care rămân cele mai reduse 
din tot districtul climatic al Câmpiei Moldovei. În aceste condiţii, temperaturile medii zilnice ≥ 0°C se înre-
gistrează în 284 zile din an. de pe 27.11 până pe 8.XI, timp în care suma acestora ajunge la 34690C. În inter-
valul 11.VII – 8.VIII (28 zile), temperaturile medii zilnice sunt ≥ 200C, suma temperaturilor înregistrate ur-
când la 563,20C, aceste valori evidenţiind potenţialul termic ridicat al acestei subregiuni. Media anuală a 
minimelor termice zilnice (5,30C), este cea mai ridicată din tot districtul climatic, iar cea a maximelor zilnice 
anuale este cea mai coborâtă (13,50C), amplitudinea neperiodică a manifestărilor acestor doi parametri ter-
mici (8,20C), fiind cea mai redusă pe ansamblul Câmpiei Moldovei, rezultând o aplatizare, o atenuare a vari-
aţiilor termice extreme pe măsura creşteri altitudinii. Extremele termice absolute din aer prezintă valorile ce-
le mai reduse (-24,50C – 36,00C) şi, în consecinţă, amplitudinea termică absolută în aer a urcat doar la 
60,50C, cea mai redusă valoare a acestui parametru din subunitatea studiată. Şi pe suprafaţa activă extremele 
termice (-27,50C – 64,30C) au înregistrat valorile cele mai reduse, iar amplitudinea termică absolută a ajuns 
la 91,80C, sensibil mai coborâtă decât în celelalte subunităţi climatice din Câmpia Moldovei. Atenuarea va-
riaţiilor termice odată cu creşterea altitudinii, în prezenţa unor active manifestări ale vânturilor cu caracter 
de föhn, inversiunile termice aproape absente la altitudini mai mari şi în condiţiile unei dinamici atmosferice 
active (frecvenţa anuală a calmului la Cotnari este de 21,0%, iar iarna este de 20,8%), determină ca frecven-
ţa zilelor cu diferite temperaturi caracteristice să capete trăsături cu totul particulare în această parte a câm-
piei. Astfel, numărul anual de zile cu îngheţ în aer (106,9 zile) şi cu îngheţ la sol (133,8 zile) este cel mai re-
dus din toată Câmpia Moldovei, iar îngheţurile sunt din categoria celor slabe şi moderate, frecvenţa zilelor 
cu ciclu de îngheţ – dezgheţ fiind cea mai ridicată din întreg spaţiul analizat. Nopţile geroase înregistrate 
anual sunt cele mai puţine (16,6 nopţi), zilele de iarnă nu prea numeroase (43,6 zile). Zilele de vară şi cele 
tropicale sunt cele mai puţine din întreg districtul climatic al Câmpiei Moldovei (55,3 zile, respectiv 8,9 zi-
le). Altitudinea mai ridicată, poziţia sud – vestică în cadrul Câmpiei Moldovei, dinamica activă şi prezenţa 
fenomenului de föhn etc. au ca rezultantă atenuarea variaţiilor extreme ale parametrilor termici. 

Îngheţul, este un fenomen mai frecvent şi cu o durată mai mare în regiunea climatică nordică, atât în 
aer (115 zile în medie în curs de un an), cât şi la sol (145 zile anual). În regiunea climatică sudică anual în-
gheţul durează 112 zile în medie în aer şi 141 zile la sol. Datele extreme de producere a celor mai timpurii şi 
târzii îngheţuri indică faptul că din luna septembrie până în luna mai inclusiv, atât în aer cât şi la sol, înghe-
ţurile s-au produs şi în regiunea climatică de nord, dar şi în cea sudică, neputând stabili o diferenţiere clară 
între nord şi sud pe baza acestora. Acest fapt este o consecinţă a dinamicii contradictorii, cu dese şi uneori 
masive advecţii de aer rece continental, polar sau arctic, la intrarea sau la ieşirea în şi din semestrul rece. 
Dar, după datele medii de producere a primelor şi ultimelor îngheţuri în aer şi la sol, reiese cu certitudine că 
îngheţul este un fenomen care depinde foarte mult în manifestarea sa, de influenţele factorilor geografici lo-
cali, zonele joase depresionare, închise şi culoarele de vale adăpostite, fiind ariile predilecte de manifestare 
a sa. Dar îngheţurile din districtul climatic al Câmpiei Moldovei au nu numai o origine radiativă, ci mai ales 
advectivă sau mixtă, fenomenele în cauză propagându-se toamna dinspre nord şi est spre sud şi vest, iar pri-
măvara retrăgându-se în sens invers. Totuşi, regiunea climatică nordică rămâne aria cu fenomenul de îngheţ 
cel mai persistent, cu prezenţa cea mai constant  manifestată în sezonul rece şi cu puterea cea mai mare de a 
penetra în stratul de sol, pe când regiunea climatică sudică rămâne o arie mai expusă manifestărilor mai acu-
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te, neaşteptate şi mai aleatorii ale acestui fenomen. O explicaţie a acestui fapt rezidă din caracterul ei depre-
sionar şi relieful mai jos decât în aria nordică, cu deschideri largi spre est, ce favorizează cu efecte vizibile şi 
mai intens perceptibile advecţiile şi apoi cantonările şi stratificările inverse ale aerului rece, dens, în anotim-
purile de tranziţie. Uneori aceste stratificaţii inverse, sunt înlăturate chiar în plină iarnă de advecţiile ciclo-
nice sudice, care întrerup fenomenul de îngheţ pe anumite intervale de timp. 

Valorile deficitului de saturaţie sunt mai mari în regiunea climatică sudică, mai ales la ora 1300, 
când în nordul districtului coboară ca medie de ansamblu sub 7,0mb, iar pentru sudul acestei subunităţi cli-
matice urcă la peste 8,0mb, indicând un mai mare grad al uscăciunii aerului. Aceste diferenţe se amplifică în 
lunile călduroase de vară şi se diminuează, dar se menţin, în lunile reci de iarnă. Valorile absolute ale defici-
tului de saturaţie au depăşit peste tot 40mb, cele mai ridicate valori ale acestui parametru al umidităţii 
înregistrându-se  în regiunea climatică a Cotnarilor (48,8mb), apoi în regiunea climatică sudică (41,7mb la 
Iaşi - 44,9mb la Răuseni), dar în regiunea climatică nordică au fost mai reduse (38,2 mb la Dorohoi – 
44,3mb la Botoşani). 

Dinamica maselor de aer, dar mai ales conjunctura locală în care aceasta se desfăşoară, conduce la 
producerea vânturilor cu caracter de föhn prezente în zona de contact a districtului climatic al subunităţii 
Câmpiei Moldovei, cu districtele climatice învecinate ale Podişului Sucevei şi Podişului Bârladului. 

Aceste vânturi mai calde şi mai uscate, datorate föhnizării la coborârea maselor de aer dinspre sub-
unităţile de relief mai înalte din preajmă, spre teritoriul mai jos al Câmpiei Moldovei, sunt în măsură să con-
tribuie la scăderea umidităţii relative dinspre est – nord-est spre nord – vest, vest şi sud. Acest proces al di-
minuării generale a umidităţii pe direcţia est – vest, nu pare normal în condiţiile în care dinspre vest, vin în 
general mase de aer mai umed, dinspre est mai uscate altitudinea medie creşte pe direcţia est – vest. Această 
repartiţie mai puţin logică la prima vedere a umidităţii relative a aerului, este explicată de existenţa procese-
lor de föhnizare pe versanţii ramelor deluroase nordice, vestice şi sudice, ce introduc diferenţieri est – vest 
în distribuţia umidităţii relative şi determină creşterea umidităţii aerului dinspre vestul spre estul celor două 
regiuni climatice ale Câmpiei Moldovei. Mai mult, după cum vom vedea prin prisma argumentelor impuse  
de datele concrete, procesele de föhnizare conjugate cu alţi factori climatogeni (altitudinea în special), vor 
duce la conturarea şi mai clară a subregiunii climatice din arealul înconjurător al Cotnarilor, unde valorile 
medii anuale ale umidităţii relative sunt cele mai reduse din Câmpia Moldovei (78%), rămânând în aceeaşi 
postură atât în luna iulie (74%), cât şi în luna decembrie (85%). 

Revenim cu precizarea că, pe fondul diferenţierilor repartiţiei umidităţii relative pe direcţia vest – 
est, regiunea climatică a Jijiei superioare şi a Başeului are o umiditate cu puţin mai ridicată decât cea a Jijiei 
inferioare şi a Bahluiului. Această situaţie nu se evidenţiază clar din mediile multianuale ale acestui ele-
ment, ci reiese mai ales din analiza valorilor mediilor zilnice ale umidităţii, sensibil mai mari în nord la Da-
rabani, comparativ cu cele din sud - est de la Iaşi. Şi alţi parametri ai umidităţii prezintă particularităţi regio-
nale. Zilele din an în care umiditatea relativă poate să coboare sub, sau să atingă valoarea de 30% sunt în 
medie de 3,3 zile în nord şi 5,8 zile în sud, iar cele în care umiditatea relativă egalează sau depăşeşte valoa-
rea de 80% la ora 1300, sunt mai prezente în nord (99 zile) decât în sud (96 zile). Cu excepţia minimei abso-
lute a umidităţii relative de la Avrămeni (12% pe 13.IV.1967), în regiunea climatică nordică minimele abso-
lute au coborât la valori de 14%, 16% şi 18% la Darabani, Dorohoi şi Botoşani, iar în cea sudică, la valori 
legale, sau mai mici, de 14%, 16% şi 14% la Răuseni, Podu Iloaiei şi Iaşi. Însă aceste cazuri extinse au un 
grad de asigurare redus şi nu pot ele însele da o caracteristică climatică definitorie pentru o arie sau altă arie 
climatică. Diferenţele de repartiţie teritorială a umidităţii relative între extremităţile nordică şi sud – estică a 
celor două regiuni, sunt evidenţiate şi de faptul că la Darabani nu apar valori medii orare multianuale care 
măcar într-o zi medie din an să coboare sub 50%, pe când la Iaşi, astfel de valori medii orare multianuale au 
fost înregistrate în intervalul orar 1300 – 1600 în lunile august şi septembrie. 

Valorile nebulozităţii atmosferice au o repartiţie teritorială ce nu scoate în evidenţă contraste regio-
nale evidente. Totuşi ,,personalitatea climatică” a celor două regiuni este marcată de o repartiţie dar şi de  
valori diferite ale nebulozităţii care este mai mare în extremităţile de nord – nord-vest ale primei subunităţi 
climatice şi în sud – estul celei dea doua subunităţi.  

Creşterea valorilor nebulozităţii anuale în cadrul regiunii climatice nordice se produce pe direcţia 
sud-est – nord-vest de la valori de 6,2 zecimi la peste 6,6 zecimi, iar în spaţiul celei de-a doua regiuni clima-
tice pe direcţia nord-vest - sud-est, de la valori de 6,2 zecimi la peste 6,5 zecimi. Între cele două regiuni cli-
matice, există o aşa numită ,,zonă gri” sau de tranziţie în care nebulozitatea de pe întinse spaţii, oscilează în 
jurul valorii de 6,2 zecimi, zonă ce se extinde şi peste o porţiune din sudul regiunii climatice nordice dar şi 
peste nordul regiunii climatice sudice. În acest spaţiu geografic, după cum am observat, se interpune 
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subregiunea climatică de tranziţie a pintenului deluros Copălău – Cozancea – Guranda, subregiune evidenţi-
ată de caracteristici valorice şi distributive particulare ale elementelor şi fenomenelor climatice. Acelaşi mod 
de distribuţie îl prezintă nebulozitatea şi în luna august, asemănător în luna decembrie, sensul creşterii nebu-
lozităţii în regiunea climatică nordică fiind dinspre sud – vest spre nord – est, iar în cea sudică dinspre    
nord – vest spre sud – est. 

Numărul anual de zile senine scade în regiunea climatică nordică dinspre sud – est (43 – 44 zile) 
spre nord – nord-vest (40 zile), iar în cea sudică dinspre nord – vest (43 – 44 zile) spre est şi sud – est (sub 
38 zile). Şi numărul anual de zile noroase descreşte în compartimentul nordic dinspre sud – est (196 – 197 
zile) spre nord – vest (180 zile), iar în cel sudic dinspre nord – vest (198 – 199 zile) spre sud – est (sub 185 
zile). O distribuţie spaţială asemănătoare nebulozităţii totale o are şi aceea a numărului anual de zile acoperi-
te, ce în regi-unea climatică de nord creşte dinspre sud – est (125 zile), spre nord – vest (145 zile), iar în re-
giunea climatică sudică, dinspre nord – vest (125 zile) spre sud – est (peste 140 zile). Astfel şi în cazul nebu-
lozităţii, putem evidenţia un areal climatic de racord, subregiunea climatică de tranziţie a pintenului deluros 
Copălău – Cozancea–Guranda, din zona căruia la nord şi la sud parametrii nebulozităţii variază în acelaşi 
sens (crescând sau descrescând valoric) spre extremităţile districtului climatic dar pe direcţii diametral opu-
se. Pentru nebulozitate subregiunea climatică centrală este ca o adevărată ,,axă de simetrie” de o parte şi de 
alta a acesteia, regăsindu-se două distribuţii aproape identice dar inverse în raport cu direcţia vest - est ale 
elementului studiat, despărţite de un areal în care se combină trăsăturile climatice ale celor două subunităţi 
amintite, din nord şi din sud, areal evidenţiat însă şi pe baza valorilor specifice ale nebulozităţii. 

Un alt element climatic care introduce clare diferenţieri între regiunea climatică a Jijiei superioare şi 
a Başeului şi cea a Jijiei inferioare şi a Bahluiului este durata de strălucire a Soarelui. Pe lângă faptul că du-
rata de strălucire a Soarelui înregistrează o diferenţă marcantă între regiunea climatică nordică şi cea sudică, 
sensul ei de creştere fiind clar conturat pe direcţia nord-vest – sud-est (Dorohoi – 1952,4h/an, Podu Iloaiei 
1989,7h/an şi Avrămeni 1852,5h/an; Iaşi 1979,7h/an), putem sesiza perturbările din distribuţia acestui ele-
ment, în zona subregiunii climatice a înălţimilor deluroase din zona centrală. Un alt fapt destul de interesant 
şi important în acelaşi timp este acela că durata de strălucire a Soarelui scade de la vest către est. Aceasta 
scoate încă o dată în evidenţă existenţa fenomenelor föhnale pe înălţimile deluroase înconjurătoare şi în spe-
cial pe cele de pe rama vestică a districtului climatic. Logic ar fi ca, pe măsură ce altitudinile descresc la 
modul general dinspre vest spre est, să asistăm la o creştere a duratei strălucirii Soarelui şi la o descreştere a 
valorilor nebulozităţii şi ale umidităţii relative. Dacă ultimele două elemente am văzut cum sunt repartizate  
spaţial, durata de strălucire a Soarelui scade în cadrul celor două regiuni, pe măsură ce ne îndreptăm din-
spre vest spre est. În nord diferenţa valorică între vest şi est, atinge 100 ore pe o distanţă de doar 40 – 50km, 
iar în sud diferenţa valorică vest – est, depăşeşte 100 ore pe o distanţă echivalentă. Răspunzătoare de această 
situaţie sunt vânturile cu caracter de föhn ce bat dinspre coastele deluroase marginale din vest. Subregiunea 
climatică ce se particularizează pe versanţii estici înconjurători staţiei Cotnari, capătă tot mai multă persona-
litate, în cadrul ei durata de strălucire a Soarelui fiind cea mai mare din cadrul districtului climatic al Câm-
piei Moldovei. 

Aceleaşi diferenţieri între nord şi sud sunt înregistrate şi de durata de strălucire a Soarelui în lunile 
iulie şi decembrie, în valorile anuale ale fracţiei de insolaţie şi cele ale lunilor decembrie şi august, precum 
şi în distribuţia spaţială a numărului de zile cu soare. De asemeni, fără nici o excepţie, aceşti parametri ai 
duratei de strălucire a Soarelui au valori ce descresc şi pe direcţia est – vest şi care pun în evidenţă nu numai 
manifestările vânturilor calde şi mai uscate pe ramele deluroase din vest, sud şi nord, ci şi din nordul şi su-
dul subregiunii climatice de tranziţie din zona centrală, pe versanţii căreia, atât vânturile ce vin dinspre nord 
– vest cât şi cele ce vin din sud – est, la advecţia pe versanţii opuşi capătă caracterul şi au efectul unor vân-
turi catabatice. 

Astfel, după cum ne arată şi distribuţia spaţială a cantităţilor de precipitaţii anuale, semestriale, 
anotimpuale, din luna maximului pluviometric anual (iunie) şi cea a minimului pluviometric anual (ianua-
rie), dinamica maselor de aer în directă corelaţie cu caracteristicile de bază ale reliefului (altitudinea, orien-
tarea, expoziţia etc.), fac ca cele două regiuni climatice (nordică şi sudică) şi cele două subregiuni climatice 
(din zona centrală şi a Cotnarilor) să capete şi mai mult contur. Dacă dinamica maselor de aer îşi lasă am-
prenta mai mult asupra regimului precipitaţii în timp, fără a minimaliza rolul ei în ceea ce priveşte distribuţia 
spaţială a acestora, relieful introduce la scara Câmpiei Moldovei diferenţierile regionale cele mai semnifica-
tive. Cele două regiuni climatice de nord şi de sud au distribuţii ale cantităţilor de precipitaţii aproape iden-
tice. 
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Extremităţile lor nordice reprezentate de Dealurile Ibăneştilor sau Darabanilor, în cazul regiunii 
climatice nordice şi, arealul din sudul subregiunii climatice a Dealurilor Copălău – Cozancea – Guranda, în 
cazul  regiunii climatice sudice, primesc cantităţi anuale mai mari (peste media districtului) de precipitaţii 
(aproximativ 560 – 580mm/an). Extremitatea sudică a regiunii climatice nordice (din nordul subregiunii 
climatice centrale de tranziţie) şi cea sudică a regiunii climatice din sud (fruntea cuestiformă a Coastei 
Iaşului) primesc de asemenea cantităţi mai mari de precipitaţii decât arealele mai joase din câmpie (540 – 
560mm, respectiv600mm). Între aceste trei areale mai umede, se interpun două mai uscate, cu o dispoziţie în 
formă de arc de cerc, unul în nord (Văculeşti, Mileaca, Mitoc, Ripiceni: 460 – 500mm), ce traversează cen-
trul regiunii climatice nordice şi altul în sud (Tîrgu Frumos – Cotnari – Coamele Caprei – Chişcăreni – Vic-
toria: ≈ 500mm), ce ocupă centrul regi-unii climatice sudice. Masele de aer mai umede, în advecţia lor din-
spre nord – vest spre sud – est, suferă procese succesive de föhnizare ce traversează timpul senin pe versan-
ţii sud – estici ai Coastei Ibăneştilor şi ai dealurilor Copălău – Cozancea – Guranda şi Coastei Iaşului pro-
voacă procese de răcire adiabatică ce potenţează precipitarea (pe versanţii nord-vestici ai Dealurilor 
Ibăneştilor, Copălău, Guranda şi ai Coastei Iaşului). Se nasc astfel pe direcţia nord-vest – sud-est alternanţe 
de sectoare mai umede şi mai uscate datorate precipitaţiilor de natură advectiv – orografică şi proceselor de 
föhnizare. 

Ultimele procese chiar dacă nu au intensitatea din unele areale situate la poalele unor catene monta-
ne pe termen lung, la scara timpului climatic sunt răspunzătore de realitatea climatică reliefată anterior. 

Vânturile din sud – est, a doua direcţie ca pondere a frecvenţei, aduc cantităţi de umiditate şi preci-
pitaţii mai mici, dar nu neînsemnate, din zona Mediteranei sau a Mării Negre şi la rândul lor la advecţia pe 
direcţia sud-est – nord-vest suferă aceleaşi procese de föhnizare spre poală versanţilor nord – vestici ai area-
lului Coastei Iaşului, arealului deluros central sau Coastei Ibăneştilor şi de răcire adiabatică şi precipitare 
spre cele mai mari înălţimi de pe culmea Coastei Iaşului, pe culmile deluroase din zona centrală şi nordică. 
Însă aceste procese se desfăşoară la parametri termo – pluvio – dinamici mai reduşi, masele de aer venite din 
sud-est având un efect complementar, alternativ celor ce vin dinspre nord – vest, neanihilându-le sau 
neestompându-le efectele. 

Însă, procese mai active de föhnizare afectează mai ales vestul celor două regiuni climatice, mai 
puţin subregiunea climatică centrală şi în cea mai mare măsură subregiunea climatică a Cotnarilor. În regiu-
nea climatică nordică, vânturile mai umede din vest – nord-vest la advecţia lor spre est – sud-est dinspre po-
dişul mai înalt al Sucevei (străjuit pe stânga Siretului de înălţimi deluroase cu altitudini mai mari: dealurile 
Bour – Ibăneşti, Dealul Hăpăi, Colinele Bucecea – Vorona) suferă pronunţate procese de föhnizare ce ac-
centuează scăderea (normal şi explicabilă în aceste condiţii) a cantităţilor de precipitaţii pe direcţia vest – est 
de la 520 – 540mm la 480 – 500mm. În subregiunea climatică centrală de tranziţie, altitudinile mai mari pre-
lungesc arealul cu umiditate şi precipitaţii mai bogate mult spre est până în preajma văii Prutului. Şi în regi-
unea climatică sudică, pe fondul general al scăderii cantităţilor de precipitaţii de la vest spre est, procesele 
de föhnizare la advecţiile din diferite direcţii se suprapun, făcând ca precipitaţiile anuale să coboare sub 
520mm. în subregiunea climatică a Cotnarilor, vânturile ce vin dinspre vest – nord-vest şi sud – vest la cobo-
rârea din zona dealurilor mai înalte din vest (Dealul Mare – Hîrlău; Colinele Ruginoasa – Strunga), capătă 
caracter de vânturi calde, contribuind la destrămarea maselor noroase, nebulozitate şi umiditate redusă, dura-
tă mare de strălucire a Soarelui şi, în consecinţă, precipitaţii puţine (sub 520mm, chiar sub 500mm anual). 

Precipitaţiile sunt elementul care pun în evidenţă, poate cel mai bine, diferenţele ce apar între cele 
două regiuni climatice, delimitează clar subregiunea climatică de tranziţie şi particularizează fără echivoc 
subregiunea climatică a Cotnarilor. 

Districtul climatic al Câmpiei Moldovei, este pe ansamblul său o subunitate climatică caracterizată 
prin excese pluviometrice: 
� cu ani cu exces pluviometric, când precipitaţiile pot să depăşească dublul mediei anuale (Hîrlău, 1912 –

1135,6mm) sau cu deficit marcant (Podu Iloaiei, 1924 – 239,6mm şi Ripiceni, 1994 – 222,7mm) când 
precipitaţiile înregistrate reprezintă 1/2, 1/3 din media anuală, cu semestre calde în care pot să cadă pre-
cipitaţii ca în anii cei mai ploioşi (Dorohoi, 1914 – 744,2mm) sau, cât într-o lună ploioasă (Botoşani, 
1946 – 148,8mm), cu semestre reci în care cad precipitaţii ca în anii mai secetoşi (laşi, 1966 – 
401,4mm), sau într-o lună secetoasă (laşi, 1916 – 11,5mm); 

� cu luni în care pot cădea precipitaţii ca în anii mai secetoşi (Strunga, 1970 – 426,1mm). sau cu luni în 
ca-re precipitaţiile sunt absente (7,7% din numărul de luni pe ansamblul districtului climatic, în perioada 
1962 – 1997); 
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� sau cu zile în care pot să cadă precipitaţii cât într-o lună foarte ploioasă (Răuseni, 6.IX.1989 – 
145,8mm). 

Sintetizând datele în observaţii, observăm manifestările contrastante ale pluviometriei ies în eviden-
ţă peste tot, dar regiunea climatică sudică este mai des afectată de acestea. Astfel, în regiunea climatică nor-
dică, în perioada 1962 – 1997 cantităţile maxime ale precipitaţiilor căzute în 24 ore au fost sensibil mai mici 
(75,4mm la Dorohoi; 90,2mm la Darabani) decât în regiunea climatică sudică (128,2mm la Podu Iloaiei; 
145,8mm la Răuseni), gradul de continentalism climatic al părţii sudice dovedindu-se a fi mai ridicat. în 
subregiunea climatică a Cotnarilor, maximele pluviometrice diurne îşi reduc valorile odată cu altitudinea. 
Însă şi procesele de föhnizare au rol însemnat în diminuarea valorică a extremelor pluviometrice diurne aşa 
încât acestea nu au depăşit în perioada analizată 83,6mm. 

Numărul anual de zile cu precipitaţii ≥ 0,1mm depăşeşte 135 zile atât în nordul regiunii climatice de 
nord, cât şi în sud-estul regiunii climatice de sud, dar, pe ansamblu, în nord, precipitaţii măsurabile cad în 
cir-ca 135 zile, iar în sud într-un număr cuprins între 120 – 135 zile. Însă, numărul anual de zile cu precipita-
ţii ≥ 30,0mm indică o creştere a gradului de torenţialitate a căderilor de precipitaţii în cele două regiuni din-
spre vest spre est. În vestul regiunii climatice de nord numărul anual de zile cu precipitaţii ≥ 30,0mm coboa-
ră sub 1,5 zile şi creşte treptat spre est depăşind 2,0 zile anual. Aceeaşi situaţie se repetă, dar la alte cote va-
lorice în sud, unde numărul de zile cu precipitaţii ≥ 30,0mm creşte dinspre vest (sub 1,9 zile anual) spre est 
(peste 2,5 zile anual), indicând o accentuare a gradului de continentalism climatic dinspre vestul spre estul 
celor două regiuni şi totodată în cadrul districtului climatic pe direcţia nord-vest – sud-est. 

Gradul de continentalism al căderilor de precipitaţii din districtul climatic al Câmpiei Moldovei este 
ridicat, fiind ilustrat de valorile mari ale intensităţii precipitaţiilor din intervalele caracteristice cu cele mai 
mari intensităţi, care au ajuns ăn timpul episoadelor termo sau dinamo-convective intense locale şi/sau at-
mosferice ce traversează pe direcţia nord-vest – sud-est subunitatea studiată la Dorohoi la 9,10mm/min, iar 
la Botoşani la 9,0mm/min, Ploile frontale au o frecventă mai mare în nord faţă de sud. În regiunea climatică 
nordică, intervalele caracteristice din timpul ploilor torenţiale au atins, conform datelor, valorile cele mai 
mari, iar diferenţierile faţă de regiunea climatică sudică au fost totuşi semnificative (Răuseni – 8,8mm/min; 
Iaşi – 6,3mm/min). În ambele regiuni, intervalele de maximă intensitate din timpul ploilor torenţiale au înre-
gistrat şi intensităţi mai mici (Avrămeni – 4,55mm/min; Podu Iloaiei – 4,85mm/min), neexistând o regulă 
clar conturată în repartiţia valorilor intensităţilor maxime în teritoriu torenţialitatea fiind un fenomen (pro-
ces) ce are prin excelenţă o manifestare aleatorie. Însă, se detaşează cu claritate valorile mai scăzute ale in-
tensităţii precipitaţiilor pe măsura creşterii altitudinii, astfel că în subregiunea climatică a Cotnarilor maxi-
mele acestora au urcat doar la 3,37mm/min. Subregiunea Cotnarilor este arealul din district cel mai distinct 
luând ca bază de comparaţie acest parametru. Cu toate că intensitatea maximă a precipitării în timpul inter-
valelor caracteristice din cadrul ploilor torenţiale are valori mai mari în nord, intensităţile medii ale căderilor 
de precipitaţii din timpul ploilor torenţiale, cele care de fapt sunt elementul cel mai reprezentativ şi mai con-
stant al torenţialităţii, sunt mai mari în sud. 

Cantităţile de precipitaţii ce cad în timpul unei ploi torenţiale, sunt mai reduse în regiunea climatică 
nordică (6,3mm la Botoşani; 7,1mm la Dorohoi), decât în cea sudică (7,4mm la Răuseni; 8,1mm la Iaşi). în 
regiunea climatică de nord, cantităţile de precipitaţii căzute în timpul ploilor torenţiale în intervalul aprilie – 
octombrie sunt mai reduse (288,4mm la Avrămeni, 314,2mm la Botoşani) decât în regiunea climatică sudică 
(295,9mm la Răuseni, 353,4mm la Iaşi), unde în semestrul cald advecţiile ciclonice sunt amplificate mai pu-
ternic de procesele termo – convective generatoare de nori Cumulonimbus ce dau căderilor de precipitaţii 
caracter de aversă. 

În zilele cu precipitaţii măsurabile, cantităţile acestora sunt mai reduse în regiunea climatică nordică 
(3.82mm la Dorohoi; 4,08mm la Botoşani) decât în cea sudică (4,00mm la Răuseni; 4,46mm la Podu Iloaiei) 
Acest fapt ne arată că atunci când cad precipitaţii, regiunea climatică sudică primeşte cantităţi de precipitaţii 
zilnice mai puţine, dar mai mari decât regiunea climatică nordică, acestea provenind în marea lor parte din 
ploi cu caracter torenţial. 

Primele ninsori se produc ca dată medie între 11 – 14.XI în regiunea climatică nordică, între  
11 – 19.XI în cea sudică, în jurul datei de 13 – 14.XI în subregiunea climatică de tranziţie din zona centrală 
şi cel mai târziu (20 – 21.XI) în subregiunea climatică din jurul staţiei Cotnari. 

În subregiunea climatică nordică, stratul de zăpadă se formează cel mai devreme în nord – vestul ei 
(18.XI), cel mai târziu în estul şi sudul acesteia (22.XI), pe când în sud, stratul de zăpadă apare mai întâi în 
est (23.XI) şi mai târziu în vest (25 – 26.XI). Subregiunea climatică a Cotnarilor este ultima în care se for-
mează stratul de zăpadă (după 26.XI). Stratul de zăpadă se topeşte mai devreme în sud 15 – 20.III, în jurul 
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datei de 20 – 21.III în subregiunea Cotnarilor, între 21 – 22.III în subregiunea centrală, între 24 – 25.III în 
sudul regiunii de nord şi 30 – 31.III în nord – nord-vestul acesteia. Ninsori mai cad în medie între 28. III – 
10.IV în nord, şi între 20 – 25.III în sud. În regiunea climatică nordică ninsoarea şi stratul efectiv de zăpadă 
sunt mai frecvente ca durată decât în cea sudică, iar grosimea stratului de zăpadă este mai mare în jumătatea 
nordică (7,6 – 8,0cm în mijlocul lunii ianuarie), decât în cea sudică (6,0 – 7,5cm) în partea mediană a acele-
iaşi luni. 

În subregiunea climatică din jurul Cotnarilor, presiunea atmosferică are valorile anuale cele mai re-
duse (982,98mb), crescând uşor în regiunea climatică de nord, situată la o altitudine mai redusă şi presiunea 
între 987,88mb la Avrămeni şi 997,05mb la Botoşani, la sud de care, presiunea scade în subregiunea clima-
tică mai înaltă de tranziţie din zona centrală şi creşte, pe fondul diminuării generale a altitudinii în regiunea 
climatică sudică (1009,2mb la Răuseni, 1005,4mb la Podu Iloaiei şi 1004,8mb la Iaşi). Şi ceilalţi parametri 
ai presiunii (mediile lunare, zilnice, orare, ale maximelor şi minimelor lunare, extremelor absolute) prezintă 
aceeaşi diferenţiere valorică regională între diferitele părţi ale Câmpiei Moldovei (sud – vest, nord, centru şi 
sud). 

Mişcările maselor de aer sub formă de vânt sunt dominante la altitudine pe direcţia vest – est, iar la 
înălţimea giruetei prezintă atât caracteristici comune la nivelul întregului district climatic, impuse de facto-
rul dinamic, dar şi diferenţieri teritoriale ale parametrilor de direcţie şi viteză, care sunt  impuse de neregula-
rităţile locale ale suprafeţei active. Astfel, vânturile din nord – vest domină ca frecvenţă la orice punct de 
observaţie, fiind urmate de vânturile din: sud – est la Avrămeni, Botoşani, Răuseni, sud şi sud – est la Doro-
hoi, sud, nord, sud – vest şi vest la Cotnari, nord şi sud – est la Podu Iloaiei, est şi vest la Iaşi, frecvenţele ce-
le mai reduse înregistrându-le vânturile din nord – est. 

Mai amintim că, la adăpostul culmilor cuestiforme ce încadrează pe stânga şi pe dreapta şesurile 
Jijiei şi Bahluiului cu afluentul său Bahlueţul, la Răuseni şi Podu Iloaiei, frecvenţa anuală a calmului este 
cea mai ridicată. în schimb, la Cotnari, în condiţii de largă deschidere în calea maselor de aer din diferite di-
recţii, sau la Iaşi unde briza urbană este foarte activă, calmul atinge cele mai reduse valori anuale. 

Şi în cazul vitezei pe fondul general al valorilor mai mari pe care acest parametru le înregistrează pe 
direcţiile nord – vest, nord şi sud – est şi mai mici de pe direcţiile nord – est şi est, apar şi diferenţieri locale. 

Particularităţi dinamice, care să individualizeze o subunitate climatică în parte din Câmpia Moldo-
vei, nu se pun în evidenţă decât sporadic şi doar în cazul unor parametri ai vântului, remarcându-se doar par-
ticularităţile locale impuse de topografia fiecărui loc (ex. frecvenţa calmului foarte redusă la Cotnari şi Iaşi , 
foarte ridicată la Răuseni şi Podu Iloaiei ponderea diferită a frecvenţelor pe direcţii în locaţii diverse etc.) 
încadrate de mai multe trăsături dinamice comune. Se cuvine a menţiona efectele de föhn ce se produc pe 
ramele deluroase înconjurătoare şi care sunt evidenţiate cu mai multă claritate în sud – vest, acestea contri-
buind din plin la conturarea unui climat şi a unui peisaj geografic specific în cadrul subregiunii climatice a 
Cotnarilor şi cele ale brizei urbane de la Iaşi. 

Fenomenul de brumă are frecvenţa cea mai redusă ca număr de nopţi în sud – vest în subregiunea 
climatică a Cotnarilor (sub 40 nopţi anual), mai redusă în regiunea climatică de nord (40 – 50 nopţi), cea 
mai îndelungată prezenţă ca număr de nopţi cu brumă înregistrându-se în regiunea climatică sudică  mai joa-
să, mai permisivă advecţiilor şi mai favorizantă (45 – 70 nopţi). Pe toată suprafaţa districtului climatic nu-
mărul anual de nopţi cu brumă creşte progresiv dinspre vest, din arealul înălţimilor deluroase marginale, 
spre est spre regiunile mai joase. 

 Viscolul este un fenomen climatic ce afectează deseori în sezonul rece Câmpia Moldovei, numărul 
anual de zile cu viscol fiind un parametru de diferenţiere climatică între subunităţile climatice departajate de 
noi. În regiunea climatică nordică, numărul de zile cu viscol creşte din sud – estul acesteia (5 zile) spre     
nord – vest (peste 8 zile) şi totodată dinspre vest spre est, pe când în regiunea climatică sudică dinspre vest 
(4 zile) şi dinspre nord – vest câtre sud – est (peste 9 zile). În subregiunea climatică a culmilor deluroase din 
zona centrală şi în subregiunea climatică a Cotnarilor, numărul anual de zile în care zăpada este viscolită os-
cilează în jurul a 5 zile. 

Între regiunea climatică nordică şi cea sudică există diferenţieri care nu sunt de neglijat şi în ceea ce 
priveşte repartiţia numărului anual de zile cu chiciură. În partea nordică, numărul zilelor cu chiciură creşte 
dinspre sud – est (5 – 6 zile) spre nord – vest (12 zile), iar în sud din zona centrală (Podu Iloaiei, Răuseni – 5 
zile) spre sud – est (9 zile) şi spre vest (8 zile), ajungând în subregiunea climatică din jurul Cotnarilor la 9,9 
zile, indicând prin aceasta frecvenţa mai mare a advecţiilor de aer mai cald şi mai ales umed din sector sudic 
în sezonul rece, ce prin răcire radiativă intensă favorizează producerea acestui fenomen.  
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Şi numărul de zile cu polei are o repartiţie teritorială asemănătoare, atât pentru regiunea nordică (cu 
o creştere dinspre sud – est, sub 3 zile, spre nord – vest, peste 5 zile) dar şi pentru cea sudică cu o creştere 
din aria centrală (Răuseni, Podu Iloaiei - ≈ 2 zile) spre sud - est (peste 5 zile) şi spre vest (4 – 5 zile), ajun-
gând în subregiunea climatică a Cotnarilor la peste 6 zile anual. Ca şi în cazul chiciurii, poleiul, care este un 
fenomen asemănă-tor ca geneză, indică o mai mare frecvenţă a ariilor ciclonale în sectoarele sud – vestic şi 
sud – estic al Câmpiei Moldovei în sezonul rece, când se produc advecţii mai frecvente din sector sudic ce 
sudic ce conduc la din sector sudic ce conduc la încălziri ale vremii însoţite de umiditate atmosferică ridica-
tă succedate apoi de răciri intense cu posibilitatea de formare a depunerilor de gheaţă pe suprafaţa activă sau 
pe obiectele din atmosferă. Lapoviţa se produce în numărul anual de zile cel mai redus în subregiunea 
Cotnarilor (sub 4 zile), într-un număr redus în regiunea nordică (sub 5 zile), zilele cu lapoviţă ajungând cele 
mai numeroase în regiunea climatică sudică, în cadrul acesteia numărul lor crescând dinspre nord şi vest (5 
zile) spre sud – est (peste 10 zile).  

Burniţa are o repartiţie teritorială asemănătoare cu un număr anual de zile ce se află în creştere în 
nord dinspre est (9zile) spre vest (13 zile), iar în sud înregistrează o creştere semnificativă a frecvenţei sale 
din aria centrală Podu Iloaiei – Răuseni (9 – 11 zile) spre est şi sud-est (peste 21 zile) şi mai atenuată spre 
vest (peste 12 zile cu burniţă în subregiunea climatică a Cotnarilor). Burniţa ca fenomen climatic rămâne o 
prezenţă mai semnificativă în sudul Câmpiei Moldovei.  

Ceaţa este din ce în ce mai frecventă ca număr anual de zile pe măsură ce ne îndreptăm din sudul şi 
sud – estul regiunii climatice nordice (30 – 35 zile) spre nordul şi nord – vestul acesteia (peste 40 zile). În 
sud numărul de zile cu ceaţă creşte din zona mediană a acesteia Răuseni – Podu Iloaiei (sub 25 zile), spre est 
şi sud – est (peste 40 zile), dar şi spre vest (30 zile), ajungând la peste 35 zile în subregiunea Cotnarilor. Pe 
ansamblu, în nord numărul de zile cu ceaţă îl depăşeşte pe cel din sud.  

Depunerile de rouă se semnalează în doar 40 – 50 nopţi pe an în subregiunea climatică a Cotnarilor. 
Fenomenul  înregistrează o creştere generală a numărului de nopţi în care este semnalat dinspre vest spre est 
în cele două regiuni, în cea nordică de la 60 nopţi în vest la 90 nopţi în est, iar în sud de la 60 nopţi în vest la 
peste 140 nopţi în est. Asemănător umidităţii relative, a cărei distribuţie teritorială este influenţată de pre-
zenţa fenomenului de föhn. Pe versanţii estici, sud-estici etc. Ai ramelor deluroase mai înalte înconjurătoare 
ale Câmpiei Moldovei, roua îşi accentuează prezenţa în cadrul zonelor mai joase din centrul şi estul câmpiei, 
în regiunea climatică din sud depunerile lichide pe suprafaţa activă şi obiectele de pe acestea fiind cele mai 
frecvente şi consistente. Roua înregistrează de asemenea o frecvenţă din ce în ce mai mare în cadrul distric-
tului şi pe o diagonală ce traversează entitatea climatică studiată pe direcţia generală nord-vest sud-est care 
se adaugă unei repartiţii asemănătoare a fenomenului pe direcţia vest-est şi care a fost anterior detaliată. 

Şi fenomenele orajoase au o frecvenţă mai ridicată în sud (28 – 34 zile), decât în nord (25 – 27 zile). 
Se observă o creştere a intensităţii manifestării acestora pe direcţia generală nord-vest – sud-est pe măsura 
creşterii gradului de continentalism climatic în cadrul districtului. Grindina are o frecvenţă mai mare în re-
giunea climatică sudică (0,5 – 1,0 anual), mai mică în cea nordică (0,1 – 0,9 zile), înregistrând o creştere 
dinspre nord şi est (0,1 – 0,4 zile anual) spre sud – vest (0,9 zile) în cadrul regiunii climatice nordice şi din-
spre nord – est (0,5 zile) spre sud – vest (0,9 zile) şi sud – est (1,0 zile) în cuprinsul regiunii climatice de 
sud. Înălţimile deluroase ale Coastei Moldovei şi ale Coastei Iaşului sunt arealele cele mai expuse căderilor 
de grindină din Câmpia Moldovei, podgoriile din aceste zone având mult de suferit de pe urma manifestări-
lor acestui fenomen.  

Seceta este mai rar resimţită în arealele mai înalte şi mai umede din zona marginală şi centrală a dis-
trictului climatic, accentuându-şi prezenţa şi prelungindu-şi durata în centrul şi mai ales spre estul celor do-
uă subregiuni climatice, din nord şi din sud. Peisajul dominant stepic din aceste areale, este o consecinţă a 
evapotranspiraţiei ridicate pe fondul unor temperaturi cu valori excesive a cantităţilor reduse de precipitaţii 
şi a căderii lor neregulate în timp, lungi perioade de uscăciune şi secetă alternând cu secvenţe de ploi cu ca-
racter torenţial. Durata maximă a perioadelor secetoase a depăşit frecvent peste tot 20 zile, sau chiar o lună, 
dar a atins recordul de 77 zile la Bivolari în 1898 în zona joasă sud – estică a Câmpiei Moldovei, în 
subregiunea climatică marginal estică a văii Prutului. 

Subregiunea climatică marginal estică a văii Prutului (c) poate fi caracterizată şi particularizată 
climatic mai greu, ca şi subregiunea climatică centrală de tranziţie, datorită simplului fapt că în lungul aces-
tei văi staţiile şi posturile pluviometrice aproape că lipsesc în sectorul de albie majoră, terase sau de ver-
sanţi, iar cele de pe interfluviile marginale de pe dreapta văii au valorile elementelor climatice ce se detaşea-
ză de cele ce ar trebui să fie specifice celor care au dat trăsăturile majore ale peisajului geografic al văii Pru-
tului, prezentând caracteristici ce le încadrează regiunilor climatice deja analizate. 
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Cu toate acestea, putem aprecia că în subregiunea climatică a văii Prutului temperatura aerului creş-
te pe măsură ce ne îndreptăm de la nord către sud, variaţiile termice în decurs de un an depinzând foarte 
mult de cele ale temperaturii masei de apă ce traversează albia minoră, ce este cantonată în lacurile şi bălţile 
din albia majoră, în lacul de acumulare de la Stînca – Costeşti, sau din pânza freatică ce apare frecvent la zi 
datorită ridicării nivelului hidrostatic până la suprafaţa topografică a albiei majore. Masa de apă, fluctuantă 
în timp din punct de vedere cantitativ, dar având o prezenţă cu caracter de permanenţă, determină ca toam-
nele să se prelungească până mai târziu în lungul văii Prutului şi în sectoarele inferioare ale râurilor afluente, 
apa cedând mai greu căldura acumulată în semestrul cald. De multe ori însă, căderile timpurii de zăpadă din 
Carpaţii Păduroşi contribuie prin topire la scăderea temperaturilor masei de apă ce influenţează şi tempera-
tura aerului în sectorul de vale. Astfel. toamna temperatura aerului se diminuează treptat de la sud către 
nord, iar primăvara creşte în acelaşi sens, masa acvatică fiind mai rece în amonte (Oroftiana), mai caldă în 
aval (Ungheni), sloiurile de gheaţă ce plutesc la începutul primăverii pe râu, zăpezile ce încă se topesc până 
la începutul verii, în nord în munţi, determină ca apa râului să fie într-un decalaj termic faţă de aerul de dea-
supra, decalaj ce este imprimat parţial şi acestuia. Termic, valea Prutului se particularizează ca o subunitate 
climatică distinctă. 

În subregiunea climatică a văii Prutului, îngheţurile de toamnă şi de primăvară sunt mai târzii, efect 
al inerţiei termice a masei de apă din lungul văii, iama inversiunile de temperatură în condiţii de calm atmos-
feric manifestându-se din plin. Totuşi, îngheţul nu pătrunde prea adânc în pătura de sol. Şi vara, în timpul 
nopţilor, aerul din lunca Prutului este sensibil mai răcoros decât pe culmile marginale, stratificaţiile termice 
inverse fiind prezente în condiţii de calm atmosferic. În aceste condiţii umiditatea relativă este cu mult mai 
ridicată în lungul văii, astfel încât depunerile de rouă sunt foarte consistente, având o durată zilnică ce se 
prelungeşte din timpul nopţii până spre amiază. 

Precipitaţiile de natură convectivă sunt mai bogate decât în ariile marginale, în condiţii de calm at-
mosferic convecţia termică desfăşurându-se la parametri ridicaţi deasupra suprafeţelor acvatice sau cu umi-
ditate în exces, iar în condiţiile unor advecţii de aer convecţia dinamică în zona versanţilor marginali devine 
foarte activă. Vânturile capătă orientări conforme cu cea a văii fluviale, orientări impuse de versanţii margi-
nali văii, dirijând masele de aer umede din care se produce precipitarea de-a lungul culoarului fluvial. Valea 
Prutului, cu toate că influenţează din plin canalizarea curenţilor de aer în lungul său pe direcţia nord-vest – 
sud-est sporind viteza acestora, este în cazul manifestării vânturilor pe alte direcţii o arie în care stările de 
vreme caracterizate prin calm atmosferic relativ sunt frecvente. 

Căderile de grindină din norii Cumulonimbus afectează mai mult zonele marginale, ale culmilor 
cuestiforme, ce favorizează ridicarea aerului către înălţimi mai mari, după ce în prealabil s-a izbit de         
frunţile acestora, umiditatea mare a maselor de aer în cauză şi intensul proces de răcire adiabatică sporind 
intensitatea fenomenului la care facem referire şi implicaţiile lui profund negative. 

Seceta pedologică în schimb este un fenomen aproape absent la nivelul albiei majore, dar nu şi la 
nivelul teraselor şi mai ales al versanţilor marginali, unde precipitaţiile au posibilităţi reduse de a se infiltra 
în substrat datorită înclinării mari, uneori până la peste 450, dar în mod frecvent la 20 – 300 al acestora. În 
luncă seceta nu are condiţii de a se instala, sursele de umiditate ale solului fiind alimentate în permanentă fie 
de căderile de precipitaţii, de depunerile de rouă, de captările din ceată, sau prin alimentarea din pânza frea-
tică ce se află foarte aproape de suprafaţa topografică. În afara luncii, la altitudini relativ puţin mai ridicate, 
în cadrul văii, secetele se pot prelungi uneori foarte mult, exemplul de la Bivolari fiind concludent în acest 
sens. 

În lungul văii Prutului ceţurile de radiaţie şi cele mixte sunt foarte frecvente şi persistente, 
destrămându-se târziu în cazul zilelor de vară sau menţinându-se mai multe zile în şir în anotimpurile de 
tranziţie, mai puţine zile iama, când suprafeţele evaporante sunt îngheţate, calmul atmosferic favorizând in-
versiunile termice. În aceste ultime situaţii sinoptice ceţurile sunt prezente, înregistrează frecvenţe superioa-
re celor din anotimpurile de tranziţie, dar grupurile de zile cu ceaţă nu au o continuitate, o durată atât de ma-
re ca în cazul celor din anotimpurile de tranziţie când încă masa adecvată nu este acoperită cu pod mai mult 
sau mai puţin continuu de gheaţă. 

În condiţii de adăpost, viscolele sunt superioare, stratul de zăpadă având o dispunere relativ unifor-
mă pe suprafaţa activă, chiciura şi poleiul având o frecvenţă mai ridicată decât în zonele limitrofe, având 
condiţii favorabile de depunere datorită surselor suplimentare de umiditate şi a prezenţei unei vegetaţii de 
luncă ce se constituie ca suport aerian mai ales pentru depunerile de chiciură. 

Finalizarea construirii în 1978 a barajului în spatele căruia s-au acumulat apele lacului de la Stînca – 
Costeşti, cel mai reprezentativ prin volum (1,5 milioane m3) şi prin dimensiuni (suprafaţa de 6000 ha, lungi-
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mea de 70km) a contribuit la uşoara creştere a umidităţii relative din zonă. Masa acvatică cu proprietăţile ei 
calorice, are o inerţie termică mare manifestată în sezoanele de tranziţie, atenuarea regimului termic mai ales 
vara, uşoarele adieri ale vântului sub formă de brize lacustre manifestate tot în acest anotimp, o mai mare 
frecvenţă a fenomenelor de rouă şi ceaţă (de radiaţie, advecţie, evaporaţie), îngheţuri şi brume mai târzii 
toamna. Totuşi, un studiu climatic mai detaliat care să cuantifice cu exactitate rolul climatic al acumulării de 
la Stînca – Costeşti nu a fost realizat până în prezent. 

În afara regiunilor şi subregiunilor climatice individualizate, în cadrul districtului climatic al Moldo-
vei, mai deosebim şi tipul climatic urban (A1 şi B1). Acest tip climatic este impus de factorul antropic, care 
pe fondul condiţiilor climatice generale, intervine şi introduce modificări mai mari sau mai mici în valorile 
principalelor elemente şi fenomene climatice, în modul de manifestare al stărilor de vreme ce se succed de la 
un moment la altul şi care, în final, conturează trăsături climatice specifice ariilor celor două oraşe mari din 
Câmpia Moldovei. Tipul de climat urban a fost individualizat în cazul municipiului Botoşani (A1) şi mai ales 
în cel al municipiului Iaşi (B1) – fig. 195. 

În arealul celor două oraşe mari, omul a intervenit foarte profund în modificarea caracteristicilor na-
turale ale suprafeţei active, care a fost înlocuită pe mari spaţii cu una artificială. Unul din factorii genetici ai 
climei, a suferit astfel modificări majore. Apoi, activităţile industriale, transporturile intense, activităţile 
casnice, sunt generatoare de căldură şi noxe cu rol în a schimba caracteristicile parametrilor fizici şi chimici 
ai atmosferei urbane dar şi a intensităţii fluxurilor radiativ-calorice înspre şi dinspre suprafaţa activă. Profi-
lul arhitectonic al oraşului, cu clădiri de înălţimi diferite, cu străzi largi sau înguste, cu anumită dispunere a 
tramei stradale, constituie la modul general, un obstacol în calea maselor de aer, chiar da-că în anumite area-
le, pe anumite direcţii, vânturile sunt canalizate şi orientate sporindu-şi viteza şi intensitatea advecţiei. 

În cazul municipiului Botoşani, suprafaţa urbei a crescut în timp, de la vatra iniţială a oraşului numi-
tă ,,Târgul Vechi” care în secolul al XVI-lea se întindea în zona pieţei şi a halelor actuale până la bisericile 
Sf. Gheorghe şi Uspenia, ajungând în prezent să cuprindă fostele mahalale Trisfetite, Sf. Neculai cel Sărac, 
Mo-răreşti, satele Popăuţi, Cătămărăşti, suprafaţa administrativă crescând la 4135ha, din care cea a intravi-
lanului la 950ha. Pe ansamblu populaţia oraşului a crescut, de la 40000 locuitori în 1880 la 129285 locuitori 
în 1998. Funcţia industrială apare după 1950 prin construirea a 22 de întreprinderi (17 de importantă naţio-
nală). Suprafaţa apreciabilă ce modifică mult caracteristicile suprafeţei active, profilul arhitectonic, numărul 
mare de locuitori, funcţia industrială generatoare de noxe, influenţează caracteristicile fizice şi chimice ale 
aerului de deasupra şi caracteristicile topoclimatice. În acest sens doar câteva exemple sunt edificatoare. In-
dustria de prelucrare a cauciucului reprezentată prin ARCA – S.A., a evacuat numai în anul 1995 în atmos-
feră 3 tone toluen şi 1 tonă negru de fum Industria de prelucrare a lemnului prin MADEXIM – S.A. a emis 
în atmosferă în 1995 37 tone de praf, iar centrala proprie ce funcţionează cu deşeuri lemnoase şi păcură a 
evacuat în atmosferă 24440 tone CO2, 8 tone SO2 şi 2 tone NOx, nefiind echipată în acea perioadă cu nici un 
fel de instalaţie de filtrare. Industria energetică prin Regia Autonomă Municipală, care administrează uzina 
de producere a energiei termice şi distribuie apa caldă oraşului, a evacuat în atmosferă în 1995 186137 tone 
CO2, 197000 tone SO2, 446 tone NOx şi 0,026 tone pulberi în suspensie, uzina nedispunând de instalaţii de 
purificare a gazelor, ci numai de instalaţii de dispersie a acestora (coşuri). O altă sursă majoră de poluare a 
aerului atmosferic la Botoşani, este S.C. MECANEX – S.A., care în 1995 a eliminat în atmosferă 3,05 tone 
pulberi în suspensie şi sedimentabile. Deşi nu ating concentraţia maximă admisă (17g/m2/lună), dar impor-
tante în a arăta poluarea cu pulberi sedimentabile a municipiului Botoşani, datele din anul 1995 fumizate de 
A.P.M. Botoşani, ne dau o imagine asupra gradului de poluare din ultimii ani. În timp, după anul 1989 pe 
fondul declinului economic multe întreprinderi şi-au restrâns sau întrerupt activitatea şi, în consecinţă polua-
rea s-a redus treptat. 

Poluarea aerului, apei, solului sunt fenomene negative, care se răsfrâng nefavorabil asupra sănătăţii 
populaţiei. Numai din câteva exemple, putem scoate în evidenţă importanta topoclimatică a ariei urbane a 
municipiului Botoşani, cu influenţe mici la nivelul celor mai multe elemente şi fenomene meteorologice. 
Studii climatologice detaliate, care să pună în evidenţă diferenţierile climatice transpuse matematic prin va-
lori concrete dintre aria urbană a municipiului şi cea înconjurătoare nu au fost realizate, dar cu certitudine 
aceste diferenţieri există, chiar dacă nu sunt prea pronunţate. 

Municipiul Iaşi, este un oraş mai mare. Nucleului iniţial, conturat în secolul al XIV-lea în zona pie-
ţei actualului Palat al Culturii, i s-au adăugat noi cartiere şi zone cu profil economic şi funcţional diferit în 
secolele ce au urmat. În prezent, arealul urban compact ocupă circa 4000ha (de peste patru ori mai extins 
decât al municipiului Botoşani). Populaţia numeroasă (348399 locuitori, 1998), intensa circulaţie, multitudi-
nea întreprinderilor industriale localizate într-o extinsă zonă industrială plasată în sudul şi sud – estul oraşu-
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lui, suprafaţa activă modificată profund, profilul arhitectonic, se impun mai pregnant decât în cazul munici-
piului Botoşani în modificarea condiţiilor climatice de ansamblu. 

 
Cercetările efectuate asupra climei şi microclimatelor din zona municipiului Iaşi de I. Gugiuman 

(1968), I. Gugiuman şi M. Cotrău (1975) şi, mai ales de Elena Erhan (1979), au condus la concluzia că din 
punct de vedere climatic spaţiul aferent acestui oraş se deosebeşte de cel din câmpul deschis (zona preorăşe-
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nească). Albedoul specific al oraşului, sursele suplimentare de căldură, impurificarea atmosferei urbane 
(cantitatea totală de pulberi sedimentate în cuprinsul oraşului Iaşi, în perioada 1964 – 1969 a fost de 
2580,55g/m2/365 zile în zona Gării Centrale, 1306,82g/m2/365 zile în zona Gării Internaţionale, 
952,77g/m2/365 zile în zona Fabricii de Mobilă, iar lunar în primul caz s-au măsurat 212,10g/m2, în al doilea 
caz 107,41g/m2 şi în ultimul 78,31g/m2), cu rol în diminuarea radiaţiei nocturne a suprafeţei subiacente, de-
termină  alături de aspectul surselor suplimentare antropice de căldură valori de temperatură mai mari cu 0,5 
– 1,50C faţă de zona periurbană. Prezenţa aşa numitei insule de căldură urbană la Iaşi este o certitudine 
(aceasta fiind pusă în evidenţă de valori matematice concrete). Intensitatea inversiunilor termice, şi frecven-
ţa brumelor sunt mai scăzute în oraş, zăpada se topeşte cu circa 7 zile mai devreme, îngheţurile târzii înce-
tează a se mai produce înainte cu 4 – 5 zile în oraş decât în zona preorăşenească, iar toamna cu fenomenolo-
gia specifică începe mai târziu cu 4 – 5 zile în oraş decât în zona învecinată. Umiditatea relativă este mai 
mică în oraş cu 3 – 15%, iar viteza vântului în interior este micşorată în medie cu 2 – 4m/s, mărind numărul 
de zile cu calm şi fără viscol, de unde şi grosimea stratului de zăpadă este mai mare în oraş decât în împreju-
rimi iar învelişul nivometric este dispus în straturi mai uniforme. Convecţia puternică din timpul amiezii şi 
prezenţa în atmosferă a multor nuclee de condensare accentuează nebulozitatea ducând la declanşarea unor 
averse de ploaie, iar ceata are frecvenţa, intensitatea şi durata mai mare în oraş. Oraşul, prin profilul său ar-
hitectonic, se constituie ca un obstacol în calea vântului. Insula de căldură ce se manifestă mai ales noaptea 
şi iarna, este cauza declanşării deplasării aerului mai rece şi mai curat dinspre înălţimile din jur (Aroneanu, 
Breazu, Cetăţuia, Holmul Mare) spre zona industrială, născându-se astfel briza urbană şi care atinge totuşi 
intensitatea maximă în zilele călduroase de vară, când convecţia termică este cea mai puternică. Totuşi, la 
Iaşi, din măsurătorile topoclimatice pe termen scurt nu a rezultat că în spaţiul urban ar cădea cantităţi de 
precipitaţii mai mari decât în câmpul deschis din zona înconjurătoare, cu toate că observaţiile climatice pe 
termen lung ne arată că la Iaşi cantităţile de precipitaţii (1962-1997) au fost superioare valoric celor de la 
staţiile sau posturile pluviometrice din jur. 

Doar din cele câteva exemple enumerate, tipul de climat urban se evidenţiază în cazul celor două 
municipii (mai clar conturat la Iaşi), mai puţin în cazul celorlalte oraşe de mai mici dimensiuni din Câmpia 
Moldovei. 
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CAPITOLUL VI. IMPORTANŢA CLIMEI PENTRU ECONOMIA 
CÂMPIEI MOLDOVEI 

 
 

Importanţa climatului unei regiuni pentru mediul geografic al acesteia, pentru viaţa omului şi 
activităţile economice (sau de altă natură) ce sunt desfăşurate în acel spaţiu, este foarte mare. Fără a 
aluneca pe panta determinismului geografic, dar nici cu intenţia de a minimaliza importanţa climei 
pentru Câmpia Moldovei, ne propunem, să scoatem în relief printr-o succesiune de exemple, folosi-
te drept argumente, importanţa reală a complexului climatic al subunităţii analizate şi proiecţiile 
acestuia transpuse şi regăsite în cadrul mediului geografic. 

Pe ansamblul său, clima Câmpiei Moldovei prezintă trăsături cu predominanţă de 
favorabilitate, dar pe acest fond, se manifestă frecvent şi excese climatice, de altfel normale într-o 
regiune de tranziţie climatică, excese ce diminuează potenţialul climatic relativ ridicat al acestei 
subunităţi. Însă, uneori, manifestările elementelor şi fenomenelor climatice sunt destul de neobişnui-
te, creând reale dificultăţi oamenilor şi prejudicii economiei. Se va încerca să se sublinieze, la mo-
dul general uneori, sau prin exemple punctuale, impactul avut de variaţiile spaţiale şi temporale ale 
elementelor şi fenomenelor climatice asupra unor componente ce intră în structura cadrului natural 
sau uman – geografic al Câmpiei Moldovei. 

Temperatura aerului este elementul de care nu putem face abstracţie nici într-o zi din an, 
evoluţia ei diurnă, de la o zi la alta, de la o lună la alta, sau de la un anotimp la altul, influenţându-
ne viaţa. În condiţiile în care temperatura aerului ajunge frecvent în zilele de vară la valori ≥ 250C 
(60 zile de vară în nord; peste 90 zile în sud – est), sau ≥ 300C (10 zile tropicale în nord; peste 25 zi-
le în sud), organismul uman suportă mai greu astfel de temperaturi ridicate, persoanele suferinde de 
afecţiuni cardio – vasculare, supraponderale, bătrânii şi copiii, întâmpinând serioase probleme lega-
te de disconfortul termic. Consumul de lichide, evitarea expunerii la Soare, a zonelor aglomerate, 
alegerea încăperilor ventilate, a locurilor umbrite şi a vestimentaţiei în care să predomine culorile 
deschise, de preferat albul, sunt soluţii pentru a traversa cu bine perioadele caniculare. Temperaturi-
le ridicate din timpul nopţilor de vară creează multor persoane probleme de odihnă, prelungind stre-
sul termic din timpul zilei, diminuându-le capacitatea de concentrare şi predispoziţia spre efort inte-
lectual sau fizic. Temperaturile maxime absolute din aer înregistrate în Câmpia Moldovei s-au înca-
drat între 36,00C (Cotnari – 6.VII.1988) şi 40,00C (Iaşi – 27.VII.1909), iar cele de pe suprafaţa solu-
lui între 61,30C (Dorohoi – 26.VIII.1994) şi 66,60C (Iaşi – 8.VII.1969), ridicând reale probleme po-
pulaţiei şi greutăţi economice. 

Din luna septembrie până la începutul lunii mai, temperatura poate coborî sub 00C, numărul 
de zile cu îngheţ depăşind în nord 120, în sud coborând sub 110 zile, al zilelor de iarnă oscilând în-
tre sub 35 zile în sud şi peste 45 zile în nord, iar cel al nopţilor geroase între 15 zile în sudul şi 25 
zile în nordul subunităţii. Temperaturile foarte reduse din cursul sezonului rece, determină necesita-
tea de a trece la o vestimentaţie adaptată frigului şi la consumul unor însemnate cantităţi de combus-
tibil fosil (cărbune, petrol, gaze) şi lemn destinat încălzirii locuinţelor individuale şi a diverselor in-
stituţii, spaţii comerciale, clădiri cu destinaţie publică etc. Riscul contactării unor viroze respiratorii, 
al bronşitelor, pneumoniei, al unor stări de gripă, sau mai grav al unor degerături ale părţilor corpu-
lui mai expuse contactului direct cu aerul atmosferic rece, sau indirect, cu suprafaţa activă îngheţată 
şi acoperită cu zăpadă, este mult mai mare în acest sezon. Dacă în sezonul rece temperaturile scăzu-
te sunt asociate fie cu ceţuri persistente, fie cu intensificări ale vântului însoţite de viscole, stările de 
vreme în aceste cazuri sunt caracterizate printr-un accentuat disconfort termic, organismul uman 
pierzând rapid din rezerva de căldură proprie. Se cunoaşte că organismul uman suportă foarte greu 
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combinaţia dintre temperaturile scăzute şi vânturile cu viteze ridicate. Spre exemplu în condiţiile 
unei temperaturi de – 20oC şi vânt de peste 5m/s organismul uman pierde rapid căldura fiecare indi-
vid în parte având senzaţia că temperatura aerului este de circa două ori mai scăzută adică de           
– 40oC. Dacă în atmosferă persistă şi ceaţa senzaţia de ger complet este accentuată. Temperaturile 
reduse creează probleme nu numai omului a cărui stare de disconfort creşte în afara spaţiilor încălzi-
te direct proporţional cu scăderea temperaturii, ci şi sistemului de transporturi (la temperaturi foarte 
reduse motoarele diesel pornind foarte greu) şi economiei agricole, atât în sectorul zootehnic cât şi 
în cel vegetal. În Câmpia Moldovei, temperatura a coborât în aer până la valoarea de - 35,00C la Iaşi 
(1.II.1937), iar pe suprafaţa solului până la - 35,00C la Podu Iloaiei (31.I.1987), valori termice care 
creează multe dificultăţi economiei şi ridică probleme sănătăţii populaţiei, morbiditate şi chiar cu o 
mortalitate mai ridicată decât media de ansamblu. 

Conturarea însă a necesităţilor termice ale principalelor plante de cultură, nu poate fi ruptă 
sau izolată, de necesităţile de lumină, umiditate, apă etc. Fiecare plantă de cultură are anumite cerin-
ţe faţă de factorul termic, pentru a traversa cu bine fazele fenologice specifice. Pentru grâul de 
toamnă cultura ce deţine suprafeţe însemnate în Câmpia Moldovei optimul termic pentru însămânţa-
re este de 190C, temperatura minimă de germinare este cuprinsă între 10 şi 40C, temperatura optimă 
între 120 şi 200C, iar maximă între 350 – 400C. Optimul termic din perioada de răsărire rămâne ace-
laşi ca în cazul germinării (12 – 200C), iar în stratul arabil cantitatea de apă necesară este de 15 – 
20mm. Temperaturile şi umiditatea ridicată a solului grăbesc germinarea şi răsărirea, iar în condiţii 
de deficit de umiditate, germinarea este favorizată de temperaturi mai scăzute. Pentru evoluţia nor-
mală a plantei în perioadele următoare, este necesar ca în intervalul răsărit – înfrăţit, temperatura so-
lului să fie cuprinsă aproximativ între 8 – 130C, în aceleaşi limite de umiditate indicate pentru pe-
rioada anterioară şi în condiţii de lumină suficientă. La intrarea în iarnă, în condiţiile în care călirea 
grâului a decurs normal (scăderea temperaturii de la +100C la - 100C s-a produs în 40 – 45 zile), la 
începutul perioadei de repaus grâul poate suporta temperaturi de -12 – - 150C timp de 2 – 3 zile, în 
luna ianuarie grâul poate rezista până la -16 – - 180C la nivelul nodului de înfrăţire. Moartea plante-
lor în timpul iernii nu se datorează numai temperaturilor joase ci şi a altor condiţii nefavorabile cum 
ar fi: menţinerea unui strat gros de zăpadă peste semănături care împiedică respiraţia şi stopează 
procesul de fotosinteză, topirea bruscă a zăpezii ce determină acumularea apei în zonele joase sau 
mai slab înclinate cu asfixierea plantelor, iar reîngheţarea apei poate cauza vătămarea mecanică a 
plantelor de către masa de gheaţă. Stratul de polei împiedică respiraţia plantelor, asfixiindu-le. În-
gheţurile şi dezgheţurile repetate, ce se produc de obicei spre sfârşitul iernii, determină adesea dez-
rădăcinarea plantelor. Vânturile puternice din intervalul aprilie – mai ce spulberă particulele de sol, 
afectează sistemul radicular al plantelor, descoperindu-l, iar datorită decalajului puternic între tem-
peratura aerului şi a solului, se declanşează adeseori seceta fiziologică, care dacă se menţine poate 
determina ofilirea sau moartea acestora. Pagube frecvente se semnalează în cursul iernilor reci sau 
în intervalele geroase din iernile calde, datorită crustei de gheaţă ce se formează la suprafaţa zăpezii 
ce provoacă asfixierea sau slăbirea viabilităţii plantelor. Un alt aspect negativ al îngheţului superfi-
cial şi în prezenţa stratului gros de zăpadă, îl constituie crearea condiţiilor pentru tasarea solului, în-
deosebi pe cernoziomurile situate pe roci argilo – marnoase, care împiedică infiltrarea apei în pro-
funzime şi favorizează băltirea acesteia la suprafaţă. În perioada de la desprimăvărare la formarea 
paiului, temperaturile cuprinse între 80 şi 120C, umiditatea suficientă în sol şi alternarea zilelor no-
roase cu cele senine, sunt cele mai prielnice condiţii pentru dezvoltarea grâului. În perioada de ma-
ximă creştere vegetativă, temperaturile optime se încadrează între 140 şi 200C, iar la înspicare tem-
peraturile de 16 – 200C sunt deosebit de prielnice plantelor, în condiţii de lumină puternică şi umidi-
tate suficientă. Înflorirea, polenizarea şi fecundarea se desfăşoară normal, când în timpul acestor fa-
ze temperatura aerului oscilează între 110C noaptea şi 250C ziua, însă cele mai prielnice temperaturi 
sunt cele cuprinse între 16 – 200C. Pentru următoarele faze fenologice, optimul termic se situează 
între 18 – 200C (coacerea în lapte) şi ajunge la 200C pentru maturitatea deplină (O. Berbecel şi co-
lab., 1970). 
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Majoritatea fazelor fenologice pot fi trecute cu bine din punct de vedere termic de grâul de 
toamnă în Câmpia Moldovei, cu condiţia ca ele să se desfăşoare la timp, în condiţiile unei agroteh-
nici normale şi cu utilizarea seminţelor selecţionate şi tratate. 

Însă trebuie de precizat că majoritatea fenomenelor negative afectează bunul mers al ciclu-
lui vegetativ al culturii grâului şi care au fost amintite, au condiţii prielnice de formare în Câmpia 
Moldovei afectând în unii ani această cultură până aproape  de compromiterea ei. În Câmpia Mol-
dovei cultura grâului se supune la două riscuri climatice majore: temperaturilor foarte scăzute şi va-
lorilor de frig însoţite sau nu de vânturi puternice ce spulberă zăpada în timpul semestrului rece, pe 
de o parte şi cantităţilor deficitare de precipitaţii din semestrul cald al anului ce duc la accentuarea 
uscăciunii şi secetei pe de altă parte. Peste aceste două riscuri majore se suprapun cele induse de alte 
fenomene climatice negative şi din această cauză în lipsa unei agrotehnici moderne producţia de 
grâu din aria Câmpiei Moldovei se află an de an sub amprenta hazardului climatic.   

Mai trebuie amintit că, sub 60C grâul (dar şi alte cereale ca secara, ovăzul) nu mai vegetează, 
iar la temperaturi ce coboară sub - 200C sau urcă peste 450C, plantele nu mai rezistă. În timpul geru-
rilor puternice iarna, riscul ca temperatura aerului şi a suprafeţei active să poată coborî la valori ≤ -
200C este totuşi unul ridicat în Câmpia Moldovei, mai ales atunci când zăpada viscolită lasă desco-
perite semănăturile. Probabilitatea însă ca temperatura aerului să urce la peste 450C este una extrem 
de redusă, însă la suprafaţa solului, în timpul verii, trecerile temperaturii peste pragul de 45oC este 
una frecventă înscriindu-se în normalitate. De aceea tulpinile plantelor la contactul cu suprafaţa so-
lului sunt supuse unei agresiuni sau unui stres termic mai ridicat comparativ cu celelalte părţi aerie-
ne ale acestora. 

Pe lângă optimul termic şi aceste praguri termice critice, o mare importanţă o are şi constan-
ta termică, care pentru grâul de toamnă este de 2500 – 30000C (provenită din suma temperaturilor 
medii zilnice mai mari de 60C). Având în vedere că suma temperaturilor medii zilnice ≥ 50C ajunge 
la 30550C în nordul extrem al câmpiei la Darabani şi la 35360C în sud – est la Iaşi, temperaturi 
acumulate în 216, respectiv 231 zile, putem aprecia că necesităţile termice ale culturii grâului de 
toamnă sunt pe deplin satisfăcute, cu condiţia ca toate lucrările agricole corespunzătoare acestei cul-
turi să se desfăşoare la timp şi cu cel puţin o săptămână, maxim două săptămâni mai devreme în 
nord decât în sud. La grâul de toamnă cantitatea optimă de apă din perioada de vegetaţie este de 
700mm, optim ce în majoritatea anilor nu este asigurat din căderile de precipitaţii şi care ar trebui 
suplinit prin irigaţii. În foarte puţini ani consideraţi ploioşi în Câmpia Moldovei sumele anuale de 
precipitaţii depăşesc pragul de 700mm şi de aceea problema asigurării necesarului de apă pentru 
această cultură este una reală. 

Pentru cultura porumbului, la semănat optimul termic este de 8 – 100C, pentru germinare de  
10 – 140C, iar imediat după răsărire planta are nevoie de multă lumină, temperaturi de 18 – 200C şi 
umiditate moderată. În perioada de la răsărire la înflorire şi fecundare, porumbul are nevoie de pre-
cipitaţii moderate dar constante, temperaturi cuprinse între 20 – 220C, lumină abundentă, importanţă 
mare prezentând precipitaţiile căzute în timpul iernii şi modul de păstrare al acestora în sol. În tim-
pul formării paniculului, optimul termic se menţine la 20 – 220C, în timpul înfloririi la 20 – 240C, 
iar pentru maturizare porumbul are nevoie de temperaturi de 250C. Porumbul nu mai vegetează la 
temperaturi ce coboară sub 50C, vegetează în condiţii dificile între 5 – 160C, peste 160C condiţiile 
de vegetaţie fiind optime. Brumele uşoare distrug frunzele, iar temperaturi de - 40C distrug întreaga 
plantă, ca de altfel şi temperaturile ce urcă peste 450C. În perioada de vegetaţie, temperatura din 
spaţiul Câmpiei Moldovei, nu este în general un factor restrictiv pentru cultura porumbului, acci-
dental la începutul perioadei de vegetaţie şi în nord, advecţiile de aer mai rece din sectorul scandi-
navo – baltic provocând răciri până aproape de pragul termic inferior, dar în puţini ani recolta de po-
rumb are de suferit din această cauză. Pragul termic critic superior nu ridică probleme acestei cul-
turi. 

Constanta termică provenită din suma temperaturilor medii zilnice mai mari de 100C, este 
pentru cultura porumbului de 2000 – 28000C. În Câmpia Moldovei suma temperaturilor medii zilni-
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ce ≥ 100C, este cuprinsă între 26630C în nord la Darabani şi 31670C în sud – est la Iaşi, realizându-
se în 167 zile, respectiv 184 zile din an, exigenţele impuse de cultura porumbului faţă de acest pa-
rametru termic fiind pe deplin satisfăcute.  

Mai mult, în ultimii ani călduroşi cu toamne prelungi şi cu precipitaţii judicios distribuite pe 
parcursul verii , cultura porumbului, înfiinţată în urma cerealelor păioase de toamnă poate vegeta în 
bune condiţii ajungând la deplină maturitate. 

În cei mai mulţi ani în cazul în care porumbul urmează ca a doua cultură succesivă celei a 
grâului, acesta nu reuşeşte să ajungă la maturitate, recolta putând fi valorificată numai în sectorul 
zootehnic.  

Cantitatea optimă de apă din perioada de vegetaţie, de 600mm, necesară porumbului, nu este 
asigurată din precipitaţii sau din sursele de umiditate din sol în toţii anii, în cei mai secetoşi porum-
bul având de suferit. Sunt totuşi puţini ani când în câmpia Moldovei cultura porumbului este com-
promisă total de manifestarea fenomenelor de uscăciune şi secetă profundă. Arealele mai favorabile 
culturii porumbului sunt cele ale coastelor deluroase mai înalte din nord, din partea centrală, din 
vest şi sud, în cele două zone mai joase şi mai secetoase, din regiunea climatică nordică, din cea su-
dică şi mai cu seamă pe măsură ce ne îndreptăm spre estul acestora, porumbul dând rezultate din ce 
în ce mai slabe din cauza secetelor frecvente. Cea mai critică perioadă din ciclul vegetativ al acestei 
plante este cuprinsă între, trei săptămâni înaintea şi trei săptămâni după apariţia paniculului, când 
pentru o bună vegetare planta are nevoie de 100 – 150mm apă, în condiţiile în care evapotranspiraţia 
este un proces foarte activ. Din păcate această fază fenologică ce se suprapune sfârşitului lunii iulie 
şi începutul lunii august coincide în unii ani cu derularea unor episoade uscate ce duc la diminuarea 
drastică a producţiilor în condiţiile în care irigaţiile sunt aproape absente în Câmpia Moldovei în ce-
ea ce priveşte această cultură.  În unii ani fenomenul de grindină aduce mari prejudicii acestei cul-
turi dacă este surprinsă înaintea perioadei de maturitate deplină.  

Floarea soarelui, este o altă cultură foarte importantă pentru economia agricolă a Câmpiei 
Moldovei, ocupând întinse suprafeţe. În funcţie de soi şi condiţiile pedoclimatice, durata perioadei 
de vegetaţie, este cuprinsă între 120 – 135 zile, din luna martie până în lunile august  şi mai ales 
septembrie. Această plantă, nu are exigenţe foarte mari faţă de factorul termic, germinarea începând 
la temperaturi de 3 – 50C. În această fază (sfârşitul lunii martie) planta suportă şi îngheţuri slabe       
(- 4; -50C) dar de scurtă durată, optimul termic pentru germinare fiind cuprins între 15 – 180C. Răsă-
rirea decurge în condiţii bune la temperaturi mai mari de 80C, temperaturile scăzute provocând vă-
tămări parţiale sau totale ale vârfului de creştere, fapt care duce la ramificarea puternică şi apariţia a 
mai multor capitule mici la aceeaşi plantă, producţia diminuându-se vizibil. Pe măsura înaintării în 
vegetaţie, după formarea butonilor florali, plantele devin din ce în ce mai pretenţioase la temperatu-
ră, în perioada de înflorire temperaturi de 1 – 20C fiind dăunătoare. În perioada de maximă creştere 
vegetativă până la înflorire, temperaturile cele mai favorabile sunt cuprinse între 16 – 200C, iar de la 
înflorire la coacere între 20 – 240C. De la 270C în sus plantele suferă, recolta se depreciază, aceste 
temperaturi fiind dăunătoare dacă persistă mai multe zile la rând. La peste 400C şi la sub - 20C floa-
rea soarelui nu mai rezistă, uscându-se respectiv degerând. 

Consumul total de căldură, exprimat în sume de temperaturi medii zilnice ≥ 50C pentru în-
treaga perioadă de vegetaţie, variază în funcţie de soi între 1400 – 18000C, potenţialul termic al 
Câmpiei Moldovei fiind foarte favorabil acestei culturi. Floarea soarelui este o plantă destul de re-
zistentă la secetă, consumul total de apă pe întreaga perioadă de vegetaţie fiind cuprins între 300 – 
450mm (perişorii ce acoperă frunzele şi tulpina împiedicând transpiraţia puternică), planta pretându-
se foarte bine climatului restrictiv din punct de vedere pluviometric al Câmpiei Moldovei. Nebulo-
zitatea mai redusă, durata mare de strălucire a Soarelui, precipitaţiile şi umiditatea solului suficiente 
din timpul formării primordiilor florale şi înflorit (mai – iunie), ca şi din timpul creşterii seminţelor, 
determină formarea şi acumularea uleiului în cantităţi normale în seminţe şi o calitate superioară a 
acestuia. Întrunind condiţii climatice şi pedologice favorabile şi, în condiţiile în care înfiinţarea 
acestei culturi nu este atât de costisitoare (precum cea a grâului de exemplu), floarea soarelui s-a ex-
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tins în ultimii ani, devenind conform statisticilor, a doua cultură ca pondere a suprafeţelor cultivate, 
după cea a porumbului. 

Sfecla de zahăr este o cultură ce ocupă în ultimii ani suprafeţe din ce în ce mai mici, nu pen-
tru că factorii climatici şi-ar fi diminuat gradul de favorabilitate pentru această plantă, ci datorită 
unor politici economice cel puţin deficitare, preferându-se importurile masive de melasă şi zahăr 
aducătoare de comisioane mari unor diverse firme şi persoane, decât stimularea producţiei interne. 
Sfecla de zahăr rămâne o cultură care s-ar putea cultiva în Câmpia Moldovei pe suprafeţe însemnate 
şi cu bune rezultate. 

Faţă de temperatură, pe întreaga perioadă de vegetaţie, din luna aprilie până în luna octom-
brie, sfecla de zahăr are pretenţii relativ moderate, având nevoie de 2400 – 28000C, optimul termic 
având valori de 10,70C între 15 aprilie – 15 iunie, de la răsărit până la formarea rădăcinii (550 – 
6500C), de 18,80C între 15 iunie – 15 august, de la îngroşarea rădăcinii până la începutul acumulării 
zahărului în cantitate mare (1000 – 11500C) şi de 16,50C între 15 august – 15 octombrie, de la înce-
putul depozitării mai rapide a zahărului până la recoltare (850 – 10000C). 

Sfecla de zahăr poate suporta după apariţia primelor frunze adevărate, îngheţuri de scurtă 
durată, când temperatura poate să coboare chiar până la -80C, iar la temperaturi mari, de peste 300C 
plantele se ofilesc, pierd prematur majoritatea frunzelor, rădăcina crescând foarte puţin în greutate.  
Temperaturi ce depăşesc ultimul prag termic amintit provoacă moartea plantelor. În mulţi ani, sfecla 
de zahăr poate suporta consecinţele negative ale îngheţurilor timpurii, târzii, sau chiar a căderilor 
prea timpurii de zăpadă, recoltatul fiind mult îngreunat, în aceste situaţii fiind însemnate pierderi 
cantitative şi calitative de producţie. Din punct de vedere termic, pe cea mai mare suprafaţă din 
Câmpia Moldovei, sfecla de zahăr întâlneşte condiţii optime de dezvoltare. 

 Cantitatea de precipitaţii necesară întregii perioade de vegetaţie a sfeclei, pentru a menţine o 
umiditate favorabilă în sol, este de 350 – 600mm. Pentru ca sămânţa să germineze, are nevoie de 
circa 240mm apă acumulată în cursul lunilor de iarnă până în martie, în restul perioadei de vegeta-
ţie, sfecla de zahăr având nevoie de aproximativ 360mm apă. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii 
sunt necesare în lunile iulie şi august, când are loc îngroşarea rădăcinilor şi iar cele mai mici, în lu-
nile septembrie şi octombrie, când sfecla de zahăr are nevoie de mai multă căldură şi lumină pentru 
acumularea zahărului. Nu în toţi anii în sezonul cald cantităţile optime de apă necesare acestei cul-
turi sunt asigurate. Sfecla de zahăr foloseşte bine ploile uşoare datorită suprafeţei foliare mari care 
captează apa şi o dirijează spre rădăcină, dar preferă regimul pluviometric cu o frecvenţă mai redusă 
dar cu o intensitate mare a ploilor, identic cu cel din Câmpia Moldovei. Umiditatea relativă optimă 
în perioada de vegetaţie este cuprinsă între 60 – 75%, coborârea sub prima valoare fiind mai dăună-
toare acestei culturi dar mai frecventă, decât creşterea valorii umidităţii peste pragul de 75%. Nebu-
lozitatea ridicată, creează condiţii neprielnice pentru fotosinteză, dar în perioada de vegetaţie nebu-
lozitatea oscilează în jurul a 5 zecimi, acest element prin valorile sale ridicând restrictivităţi reale 
acestei culturi. Potrivit acestor ultimi parametri climatici (frecvenţa şi intensitatea ploilor, umidita-
tea relativă şi nebulozitate) în Câmpia Moldovei se întrunesc condiţii foarte bune pentru cultura sfe-
clei de zahăr. De asemeni, durata mare de strălucire a Soarelui în lunile august – septembrie, contri-
buie la acumularea unei mari cantităţi de zahăr în rădăcini. Calitatea recoltei depinde foarte mult de 
suma radiaţiei solare decadale, care în intervalul iulie – august depăşeşte valoarea considerată ca li-
mită inferioară a optimului pentru sfeclă şi care este de 4,5kcal/cm2. Suma medie lunară a radiaţiei 
globale în intervalul 1964 – 1978 a fost la Iaşi de 16,1kcal/cm2 în luna iulie şi de 14,3kcal/cm2 în 
luna august. 

Şi cultura cartofului, al cărui ciclu vegetativ se desfăşoară între 00 şi 350C (sub şi peste aces-
te valori plantele având mult de suferit), este practicată, dar pe areale mult mai mici şi în ultima 
vreme mai ales în gospodăriile individuale. Ariile cele mai propice acestei culturi sunt cele colinare 
mai înalte, mai umede şi mai răcoroase, de pe coastele marginale şi din zona centrală, necesarul de 
apă al acestei plante pentru perioada de vegetaţie ajungând la 700mm, iar cel termic la 2200 – 
26000C. Perioada cea mai critică pentru cultura cartofului este cea a lunilor mai – iunie, când dacă 
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ploile aduse de masele de aer umed de pe Atlantic întârzie, recolta de cartofi se diminuează drastic. 
Perioadele de uscăciune şi secetă din timpul ciclului vegetativ  (frecvente de altfel în Câmpia Mol-
dovei) sunt în general nefavorabile acestei culturi, având ca rezultantă un număr redus de tuberculi 
şi o greutate mică a acestora, favorizând în schimb înmulţirea în bune condiţii a gândacului de Colo-
rado. În mulţi ani în Câmpia Moldovei cultura cartofului este afectată sau chiar compromisă mai 
ales de fenomene de uscăciune şi secetă prelungite. 

În Câmpia Moldovei livezile ocupă 8650ha, mărul, părul şi prunul fiind specii dominante în 
livezile de aici. Soiurile de meri cu coacere timpurie au nevoie în perioada de vegetaţie de 125 – 
150 zile fără îngheţ, iar pentru cele cu coacere târzie între 150 – 185 zile. Având în vedere că în 
Câmpia Moldovei numărul mediu anual de zile fără îngheţ oscilează între 248 zile în nord – vest la 
Dorohoi şi 258 zile în sud – vest la Cotnari, această exigenţă termică a mărului este îndeplinită. 
Suma temperaturilor efective din cursul perioadei de vegetaţie depăşeşte minimul termic necesar 
culturii pomilor şi care este de 15000C. În perioada de iarnă soiurile de măr mai rezistente la ger su-
portă temperaturi ce ar putea coborî şi sub - 450C. Primăvara, florile pot fi distruse de temperaturi 
de - 20 – - 2,50C. În fructele tinere, la astfel de temperaturi sunt distruse mai întâi seminţele, apoi 
fructul cade după ce a degerat. La - 50 – - 80C recolta este total compromisă. Îngheţurile târzii din 
aprilie – mai, grindina din perioada caldă a anului sunt fenomene care afectează deseori plantaţiile 
de meri din subunitatea studiată. Mărul necesită cantităţi mai mari de umezeală mai ales în faza 
formării fructelor, cantităţi de multe ori nesatisfăcute în anii mai secetoşi rezultatul fiind fructele pi-
pernicite şi producţiile scăzute ale acestora. Părul este mai pretenţios faţă de căldură şi umezeală de-
cât mărul, perioada fără îngheţ pentru soiurile timpurii fiind de 130 – 140 zile, iar pentru cele târzii 
de 180 – 190 zile, condiţii găsite în Câmpia Moldovei, dar suportă greu temperaturi ce coboară sub  
-250C în aer sau sub - 90C în sol, cazuri în care părul poate fi distrus. La înflorire, temperaturi de      
-20C distrug recolta, iar temperaturi de peste 350C sunt nefavorabile acestei plante. Îngheţurile şi 
brumele târzii de primăvară afectează frecvent această cultură, iar în perioada formării fructelor pă-
rul are nevoie ca şi mărul de cantităţi de 200 -–300mm apă, cantităţi care nu sunt asigurate în anii 
cei mai secetoşi. 

Viţa de vie ocupă 14000ha în Câmpia Moldovei, fiind o plantă pretenţioasă la lumină şi căl-
dură. Viţa de vie rezistă cu greu la temperaturi sub - 150C (diferite părţi ale sale degerând) şi peste 
450C (frunzele ofilindu-se sau chiar uscându-se). Temperaturile negative din perioada rece a anului 
mai ales din anii cei mai reci provoacă frecvent degerături parţiale sau totale ale părţilor aeriene ale 
plantelor, diminuând în diverse proporţii producţiile de struguri şi vin. Conţinutul de zaharuri în 
boabe scade pe măsura diminuării cantităţii de energie calorică primită de la soare, de la sud spre 
nordul câmpiei care este traversat de limita nordică a viţei de vie, limită impusă în special de facto-
rul termic. Viţa de vie necesită o cantitate optimă de apă de 450mm în perioada de vegetaţie, fiind 
favorizată de valori reduse ale umidităţii relative (50 – 60%), nebulozităţii (4 – 5 zecimi), mari ale 
duratei de strălucire a Soarelui (peste 2000h/an), vânturi uscate şi calde de tip föhn. În zona 
Cotnarilor viţa de vie găseşte condiţii ideale de vegetare, în condiţiile unei expoziţii favorabile pe 
coastele estice, sud – estice şi sudice, unde îngheţurile şi brumele sunt rare şi durează mai puţin, 
grindina fiind fenomenul meteorologic cel mai nefavorabil acestei culturi din această zonă. 

Având în vedere faptul că în subunitatea studiată zootehnia reprezintă o ocupaţie de bază a 
populaţiei rurale şi că în mulţi ani cantităţile de fân strânse pentru iarnă nu sunt satisfăcătoare din 
cauza secetelor ce determină producţii vegetale scăzute la hectar, se recomandă cultivarea unor 
plante furajere rezistente la secetă (trifoi, lucernă, iarbă de Sudan etc.) ce dau producţii bune chiar şi 
în condiţii de acut deficit pluviometric. 

Temperaturile negative provoacă aşadar probleme sănătăţii omului, culturii plantelor, zoo-
tehniei şi altor sectoare ale economiei (transporturi, construcţii, industrie etc.), îngheţul fiind un fe-
nomen negativ iarna, dar mai ales în anotimpurile de tranziţie, surprinzând recoltele la începutul sau 
la sfârşitul ciclului vegetativ. În pătura de sol îngheţul începe să pătrundă încă de la sfârşitul lunii 
octombrie şi începutul lunii noiembrie pe adâncimi de doar câţiva centimetri, şi se menţine până la 
sfârşitul lunii martie, când se manifestă tot în primii centimetri ai păturii de sol. Pe baza observaţii-
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lor  efectuate la Botoşani în perioada 1987 – 1998, am observat că adâncimea maximă la care pă-
trunde îngheţul în luna cea mai rece a anului, depăşeşte în medie adâncimea de 30cm dar nu şi pe 
cea de 35cm. În cazuri excepţionale, îngheţul poate pătrunde local şi până la 60 – 80cm, adâncime 
sub care trebuie să se amplaseze conductele de transport a apelor potabile şi uzate, gazelor, petrolu-
lui sau a unor substanţe chimice etc. 

Când temperaturile sunt pozitive şi cantităţile de precipitaţii îndestulătoare, producţiile 
agricole sunt mari, dar în condiţiile în care precipitaţiile lipsesc o perioadă mai îndelungată se mani-
festă mai întâi seceta atmosferică, apoi dacă acest fenomen negativ se prelungeşte se instalează se-
ceta pedologică. Când două tipuri se asociază seceta devine mixtă, determinând compromiterea par-
ţială sau totală a recoltei. 

Seceta ca fenomen meteorologic se poate manifesta în tot cursul anului având un impact 
mai mare, mai puternic simţit, asupra culturilor agricole, pajiştilor, fâneţelor, pădurilor, livezilor şi 
viilor, apelor de suprafaţă şi subterane etc. în timpul sezonului cald. 

Seceta de iarnă provoacă diminuarea rezervei de apă necesară pentru începerea procesului 
de vegetaţie primăvara. Seceta de primăvară se caracterizează prin umiditatea scăzută a aerului, vân-
turi puternice însoţite de temperaturi mai ridicate ziua, chiar îngheţ noaptea. Frecvent seceta se aso-
ciază cu furtuni de praf ce distrug vârfurile frunzelor şi dezrădăcinează culturile în curs de răsărire 
prin procesele de deflaţie pe care le generează. Uneori, primăvara, pot apărea secete de lungă durată, 
ce se dezvoltă pe seama rezervelor de umiditate reduse din timpul iernii, fapt ce stânjeneşte reluarea 
sau declanşarea ciclului vegetativ care manifestă o oarecare întârziere, pe fondul creşterii gradului 
de uscăciune în aer şi sol. Seceta de vară afectează diferit culturile în funcţie de tipul de cultură şi 
fenofaza în timpul căreia se produce. De exemplu, la grâu, în perioada formării rădăcinilor secunda-
re, absenţa umezelii în stratul superficial de sol împiedică dezvoltarea sistemului radicular şi în con-
secinţă, înrădăcinarea este slabă. În perioada înfloririi, seceta determină sterilitatea parţială sau tota-
lă a spicului şi, ca urmare, recolta se diminuează sau este compromisă total. În perioada de maturita-
te a bobului, seceta împiedică formarea acestuia, dezvoltarea lui la dimensiuni normale şi astfel re-
colta este redusă. Seceta de toamnă se declanşează încă din luna august şi continuă uneori pe tot 
parcursul lunilor septembrie şi octombrie, afectând culturile de toamnă. Efectele cu impactul cel 
mai mare asupra cerealelor păioase de toamnă se produc mai ales în perioada germinării şi a parcur-
gerii primelor fenofaze. Lipsa de apă din sol împiedică încolţirea, care decurge lent, plantele intră în 
iarnă insuficient de dezvoltate şi nepregătite pentru iernare, cu o rezistenţă redusă la ger, care poate 
provoca pierderi parţiale sau totale în lanuri, necesitând reînsămânţări cu alte culturi primăvara, cu 
cheltuieli materiale şi eforturi deosebite suplimentare. 

Cea mai violentă secetă din Câmpia Moldovei şi din România a atins punctul culminant în 
intervalul 1945 – 1946, la începutul unei lungi perioade generale de secetă ce s-a derulat între 1945 
– 1953. Urmările acestei secete s-au materializat prin: distrugerea parţială sau totală a recoltelor, us-
carea pajiştilor, secarea râurilor autohtone şi a fântânilor, izbucnirea de incendii în păduri, procese 
de deflaţie şi de eroziune a solului, vârtejuri şi furtuni de praf, impurificarea atmosferei, resurse ali-
mentare de proastă calitate sau absenţa acestora, creşterea morbidităţii în rândul animalelor şi a po-
pulaţiei, subnutriţie, victime animale şi chiar umane. Lipsa alimentelor şi diminuarea rezervelor po-
pulaţiei, mai ales în condiţiile de după război, a determinat o parte a populaţiei să consume vegetaţia 
ce în mod normal era destinată animalelor. Produsele alimentare se vindeau la preţuri anormal de 
mari, populaţia se aproviziona cu alimente de la distanţe enorme, iar furturile şi jafurile erau foarte 
frecvente în localităţile din Moldova. Ajungerea porumbului în faza de lapte a salvat o bună parte 
din populaţia rurală. Cea mai recentă perioadă secetoasă a fost cea din vara anului 1992 când şi în 
judeţul Iaşi au ars zeci de hectare de păşuni şi mirişti, seceta prelungindu-se şi în anul 1993. 

Şi excesul de umiditate, reprezintă un risc climatic major, datorat factorilor meteorologici 
care ţin de dinamica atmosferei, dar care poate fi întreţinut şi de alţi factori care depind de caracte-
risticile suprafeţei active. Ploile intense sunt generate de activitatea ciclonilor oceanici care se dez-
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voltă la periferia anticiclonului Azoric şi de ciclonii mediteraneeni cu evoluţie normală sau de per-
turbaţiile mediteraneene (ciclonii cu caracter retrograd), care sunt cele mai violente. Când activitatea 
ciclonică este persistentă, ploile devin bogate, determinând o umiditate mare care poate creşte până 
la exces. Caracteristicile suprafeţei active pot întreţine excesul de umiditate, în condiţiile generale 
ale predominării unui substrat argilo – marnos şi ale situării pânzei freatice aproape de suprafaţă, 
mai ales primăvara la topirea zăpezilor şi când precipitaţiile sunt mai bogate, sau în cazul unor ploi 
îndelungate sau torenţiale abundente şi de scurtă durată din decursul sezonului cald, cu precădere în 
concavităţile suprafeţei active, pe interfluviile cu pantă foarte lină sau în lungul şesurilor fluviale. În 
Câmpia Moldovei  toate aceste condiţii ce favorizează excedentul sunt îndeplinite. Astfel, în această 
subunitate, se manifestă atât fenomenele de uscăciune şi secetă, dar şi cele de exces de umiditate, 
care afectează mai ales terenurile joase din lungul albiilor majore ale Volovăţului, Başeului, Jijiei, 
Sitnei, Miletinului, Bahluiului etc. Perioada cu cel mai mare exces de umiditate a fost cea cuprinsă 
între 1969 – 1973, iar anul 1970 a ieşit în evidenţă ca fiind cel mai capricios din punct de vedere al 
excedentului pluviometric şi hidric. 

Câmpia Moldovei, este pe ansamblul său o subunitate climatică caracterizată prin excese 
pluviometrice: 

- cu ani cu exces pluviometric, când precipitaţiile pot să depăşească dublul mediei anuale 
(Hîrlău, 1912 – 1135,6mm) sau cu deficit marcant (Podu Iloaiei, 1924 – 239,6mm şi Ripiceni 1994 
– 222,7mm) când precipitaţiile înregistrate reprezintă jumătate sau o treime din media anuală, cu 
semestre calde în care pot să cadă precipitaţii ca în anii cei mai ploioşi (Dorohoi, 1914 – 744,2mm) 
sau cât într-o lună ploioasă (Botoşani, 1946 – 148,8mm), cu semestre reci în care cad precipitaţii ca 
în anii cei mai secetoşi (Iaşi, 1966 – 401,4mm), sau într-o lună secetoasă (Iaşi, 1916 – 11,5mm); 

- cu luni în care pot cădea precipitaţii ca în anii mai secetoşi (Strunga, 1970 – 426,1mm), sau 
cu luni în care precipitaţiile sunt absente (7,7% din numărul de luni pe ansamblul districtului clima-
tic, în perioada 1962 – 1997); 

- sau cu zile în care pot să cadă precipitaţii cât într-o lună foarte ploioasă (Răuseni, 
6.IX.1989 – 145,8mm). 

Dincolo de necesităţile de apă ale oricărei plante, de excesul de umiditate sau deficitul aces-
teia, precipitaţiile prezintă importanţă deosebită pentru întreg complexul geografic al Câmpiei Mol-
dovei. Importanţa practică a precipitaţiilor, este observată zi de zi în diverse sectoare economice, nu 
numai în agricultură şi în silvicultură, construcţii, transporturi, activităţile din turism, amenajarea şi 
organizarea teritoriului, mai ales când cad în cantităţi abundente şi în timp scurt, sau nu cad deloc, 
ori cad în cantităţi foarte mici, în decursul unor perioade îndelungate. Abundenţa precipitaţilor pe 
intervale mici de timp conduce la inundaţii, revărsări, exces de umiditate în concavităţile reliefului, 
o eroziune accelerată a terenurilor aflate în folosinţă agricolă şi deci pagube materiale, iar lipsa pre-
cipitaţiilor conduce la producerea fenomenelor de uscăciune şi secetă, care dacă persistă o perioadă 
lungă, aduc prejudicii importante agriculturii în special, economiei şi stării de sănătate a populaţiei 
în general. Regimul anual al precipitaţiilor impune împreună cu regimul termic al aerului şi al su-
prafeţei active regimul hidrologic al râurilor, care primăvara transportă în medie între 40 – 50% din 
volumul anual de apă, iar toamna şi în prima parte a iernii numai 14 – 15%. Alimentaţia pluvio – 
nivală şi subterană moderată, face ca râurile cu bazine hidrografice mai mici de 300 – 400km2 să se-
ce frecvent. 

Excedentul sau deficitul pluviometric au consecinţe practice semnificative. Importanţa prac-
tică a analizei frecvenţei căderii diferitelor cantităţi de precipitaţii este extrem de mare în sectoare 
nu numai ca agricultura, ci însăşi pentru economie, sectorul investiţional pe ansamblu şi pentru via-
ţa oamenilor în general. Înregistrarea ritmică, chiar dacă a unor cantităţi mici de precipitaţii, sau în-
registrarea neregulată la intervale mari a unor cantităţi însemnate de precipitaţii, sunt două tipuri de 
manifestare a regimului pluviometric anual, tipuri de evoluţie întâlnite şi în regimul pluviometric 
multianual din aria geografică la care facem referire. Încadrarea Câmpiei Moldovei, într-un tip cli-
matic plin de contraste pluviometrice, impune calculul frecvenţei cantităţilor de precipitaţii pe dife-
rite eşantioane temporale (ani, sezoane, anotimpuri, luni), pentru a şti la ce cantităţi de precipitaţii să 
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ne aşteptăm să se înregistreze mai frecvent, a cunoaşte gradul de asigurare al acestora, sau a unor 
cantităţi excepţionale ori foarte reduse de precipitaţi. În felul acesta sistemul economic şi comunită-
ţile umane nu mai sunt atât de vulnerabile şi nu mai sunt luate prin surprindere de manifestările 
agresive ale căderilor abundente de precipitaţii lichide şi solide în timp foarte scurt, sau de manifes-
tarea unor perioade de uscăciune sau secetă prelungită. 

Frecvenţa zilelor cu diferite cantităţi de precipitaţii prezintă de asemenea o deosebită im-
portanţă practică. Zilele cu precipitaţii ≥ de 0,1mm, sau apropiate de aceasta, la o analiză sumară, nu 
ar prezenta o importanţă prea mare, întrucât ponderea acestora în conturarea aportului pluviometric 
nu este destul de consistentă, dar, fiecare caz în parte când sunt semnalate, marchează o secvenţă de 
timp cu o durată mai redusă de strălucire a Soarelui, nebulozitate ridicată, valori mari ale umidităţii 
aerului, mici ale deficitului de saturaţie, intensificări ale mişcării maselor de aer, atenuări ale valori-
lor mai mari, sau mai mici de temperatură în aer şi la sol, ce întrerup perioadele mai geroase, pe 
fondul unor modificări semnificative ce intervin în ecuaţia bilanţului radiativ – caloric. O cantitate 
de precipitaţii cât de mică, poate avea o importanţă deosebită în viaţa plantelor, mai ales când între-
rupe, chiar şi pentru scurt timp, o perioadă de uscăciune sau secetă. Fiecare fază fenologică în parte, 
funcţie de cultura agricolă, pentru a fi traversată cu bine are nevoie de anumite cantităţi de precipita-
ţii. Însă eficacitatea folosirii lor, este mult mai mare în cazul în care gradul de torenţialitate al aces-
tora este mai redus, iar precipitaţiile ce cad au cantităţi înscrise cel puţin în limitele a 1 – 10mm. O 
ploaie foloseşte din punct de vedere agricol, când însumează cel puţin un milimetru, iar o ploaie efi-
cace trebuie să aibă cel puţin 8 – 10mm. Frecvenţa optimă necesară, este de o ploaie la patru zile în 
sezonul cald, cantitatea optimă lunară din acest sezon fiind de 60 – 80mm. Din punct de vedere 
agricol, 10mm de precipitaţii căzute în cinci zile, uniform repartizate, au aceeaşi eficacitate ca şi 
100mm de precipitaţii, căzuţi în doar două zile. Constanţa căderilor de precipitaţii, sau caracterul lor 
torenţial, sunt foarte importante, mai ales în cazul Câmpiei Moldovei, în care torenţialitatea precipi-
taţiilor şi cantităţile mari ale acestora concentrate în timp scurt, nu aduc decât pagube economiei şi 
un aport pluviometric important doar în orizontul superior al păturii de sol, celelalte rămânând în 
deficit, iar alimentarea pânzelor de apă freatică, este aproape anihilată. 

Alături de cantitate şi frecvenţă trebuie amintite durata, intensitatea şi abundenţa precipitaţii-
lor ca parametri foarte importanţi în conturarea valenţelor climatice ale precipitaţiilor atmosferice, 
având o mare putere de impact asupra peisajului geografic din Câmpia Moldovei, materializată prin: 

- organisme torenţiale aflate în diverse stadii de evoluţie pe versanţi; 
- alunecări de teren în condiţii de pantă şi substrat argilo – marnos; 
- forme diverse ale reliefului sculptural de maximă importanţă precum văile râurilor cu ele-

mentele lor componente; 
- o mulţime de iazuri (320 – 6000ha luciu de apă), ce cantonează mari rezerve de apă (un vo-

lum de aproximativ 185 milioane m3), înşiruite de-a lungul arterelor hidrografice, rezerve foarte im-
portante în perioadele secetoase, acumulările având şi rolul de a opri sau a atenua viiturile în pe-
rioadele ploioase (exemplu anii 1969 – 1970, luna iulie 1991, când au căzut între 172,1mm la Boto-
şani şi 217,5mm la Avrămeni, septembrie 1996 – 225,1mm la Răuseni, iulie 1985 – 182,3mm la 
Podu Iloaiei şi 277,2mm la Iaşi; sau zilele 17 – 18 – 19. VI. 1985 când au căzut între 103,9mm la 
Cotnari şi 193,8mm la Iaşi), sau de maximă intensitate a căderilor din timpul ploilor torenţiale 
(9,10mm/min la Dorohoi pe 31.VII.1985 între 1310 – 1311); 

- barajul de la Stînca – Costeşti, are rol hidroenergetic, de aprovizionare cu apă, dar şi de re-
gularizare a scurgerii Prutului şi asigurarea unui debit minim de 35 m3/s, având în vedere de exem-
plu că, la Ungheni, raportul dintre debitul maxim (1200m3/s) şi cel minim (5,56m3/s) este 1/220, va-
riaţiile fiind deosebit de mari; 

- peisajul stepic şi silvostepic dominant în cea mai mare parte a teritoriului; 
- soluri halomorfe, cu cruste de săruri la suprafaţă, datorate evaporaţiei puternice etc. 
Capriciile căderilor de precipitaţii, manifestate prin durată, intensitate şi abundenţă, am pu-

tea afirma că fac parte din viaţa de zi cu zi a oamenilor acestor locuri, influenţându-le în multe ca-
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zuri modul de viaţă şi chiar modul de a gândi şi lua decizii, în aşa fel încât să treacă cu bine peste si-
tuaţii limită. 

Durata şi cantitatea precipitaţiilor sunt parametri de bază ce au un rol important în procesul 
de purificare al atmosferei şi cu cât valoarea lor este mai mare cu atât atmosfera este mai pură. În 
cursul anului procesul de purificare al atmosferei are amploare maximă în semestrul cald, când cad 
69,56% din precipitaţiile anuale şi cu efecte benefice, mai ales în cazul atmosferei oraşelor. Chiar şi 
precipitaţiile solide (sub formă de lapoviţă şi zăpadă), contribuie la purificarea atmosferei urbane în 
semestrul rece al anului (Elena Erhan, 1979). 

Ninsoarea este forma de precipitaţie care alături de precipitaţiile lichide aduce un important 
aport de apă pentru plantele spontane şi de cultură prin completarea unei mari părţi din necesarul de 
umiditate al păturii de sol, pentru alimentarea cu apă a arterelor hidrografice, bazinelor lacustre, 
apelor subterane etc. Slaba conductibilitate calorică a zăpezii, face din stratul de zăpadă un foarte 
bun izolant care protejează de îngheţ culturile agricole, dar în cazul în care grosimea lui este mare 
poate strivi şi vătăma, sau chiar sufoca, culturile agricole de sub el. Stratul de zăpadă spulberat de 
vânt conduce la troienirea căilor de comunicaţii din Câmpia Moldovei aproape în fiecare iarnă, în-
greunând sau întrerupând legăturile dintre localităţi, creând greutăţi în aprovizionarea cu alimente 
sau în transportul de persoane. Primăvara în cazul unei topiri lente, stratul de zăpadă aprovizionează 
cu apă pătura de sol şi pânzele de apă subterane, îmbibând substratul argilo – marnos putând provo-
ca alunecări, iar topirea bruscă, urmare a unor încălziri rapide şi a unor căderi de precipitaţii lichide, 
poate produce revărsări, inundaţii şi o intensă activitate erozională pe versanţi 

Viscolul este un fenomen ce produce în timpul iernii probleme populaţiei şi pagube econo-
miei, prin spulberarea stratului de zăpadă şi dezvelirea culturilor agricole, care în absenţa acestuia, 
sunt supuse îngheţurilor. Transportul şi apoi depunerea zăpezii în locurile mai adăpostite, dau naşte-
re troienelor, ce îngreunează sau întrerup circulaţia pe şosele, căi ferate, aeroporturi etc. Violenţa 
viscolului în multe ierni este mare. Vizibilitatea scade la câţiva zeci de metri, viscolul descoperind 
zonele deschise sau proeminenţele reliefului expuse în calea vântului, culturile agricole de toamnă 
rămânând pradă gerului care se înteţeşte, curenţii de aer foarte reci şi zăpada viscolită lovesc faţa 
oamenilor şi le îngreunează respiraţia, iar zăpada viscolită pătrunde peste tot purtată de curenţii de 
aer turbionari, depunându-se în spaţiile neizolate corespunzător. Şoselele sunt acoperite, troienite, 
parazăpezii instalaţi fiind acoperiţi în multe situaţii dovedindu-se inutili. Utilajele pentru deszăpezit 
nu mai fac faţă, viscolul acoperind şoselele şi căile ferate cu echivalentul zăpezii înlăturate foarte 
repede, astfel că drumurile naţionale ce leagă localităţile Miorcani – Botoşani, Botoşani – Tîrgu 
Frumos, Paşcani – Iaşi, Iaşi – Santa Mare – Ştefăneşti – Săveni etc. sunt aproape în fiecare an troie-
nite şi închise traficului. Acoperişurile şubrede pot ceda violenţei vântului sau greutăţii zăpezii de-
puse, ramurile copacilor pot fi rupte sau torsionate, iar conductorii aerieni afectaţi. Iernile din Câm-
pia Moldovei sunt în unii ani, datorită gerului, căderilor de zăpadă şi viscolului adevărate secvenţe 
polare. Perioadele cu ger, viscol şi ninsoare necesită mari eforturi financiare şi organizatorice din 
partea autorităţilor şi populaţiei pentru a fi trecute cu bine. 

Printre cele mai violente viscole din Câmpia Moldovei putem aminti pe cel din martie 1900. 
Atunci în partea centrală şi cea nordică a Moldovei, sate întregi au fost înzăpezite şi blocate. Circu-
laţia prin oraşe şi sate a fost imposibilă din cauza troienelor de zăpadă ce au atins 2 – 3m înălţime şi 
a viscolului. Alt viscol reprezentativ prin violenţă şi consecinţe a fost cel din 5 – 6 ianuarie 1966, pe 
durata căruia  vântul ce a bătut în rafale, a atins viteza unui adevărat uragan (198km/h). Cazuri de 
viscole care au provocat greutăţi mai ales circulaţiei au mai fost semnalate şi în lunile noiembrie 
1993, 1995, 1998. 

Cel mai dinamic element al climei, vântul, este răspunzător de variaţiile neperiodice, de 
multe ori foarte importante ale temperaturii aerului şi solului şi ale precipitaţiilor atmosferice. Vân-
tul intensifică procesele de evaporaţie şi transpiraţie, accentuând fenomenele de uscăciune şi secetă, 
sau le atenuează şi întrerupe prin advecţiile unor mase de aer umed deasupra zonei aflată în deficit 
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pluviometric. Stratul de zăpadă suferă din plin influenţele vântului, în cea ce priveşte durata şi mai 
ales grosimea, care se poate diminua sau mări în urma fenomenului de viscol sau a advecţiilor unor 
mase de aer cald (uscat sau umed), respectiv reci şi umede, bogate în căderi de zăpadă. Tot vântul 
exercită o gamă diversă de procese geomorfologice, prin deflaţie şi coraziune aducând schimbări 
semnificative morfologiei de ansamblu a reliefului. Vântul poate fi de folos omului, atunci când 
acesta îi foloseşte forţa sa în scopul efectuării transportului, producerii de energie electrică (centrale-
le eoliene), aducţiunii apei, măcinării cerealelor (mori de vânt) etc. sau poate fi o forţă ce cauzează 
prejudicii materiale şi umane. 

Vânturile din sectorul vestic, aduc în anotimpul cald umiditatea din zona Atlanticului, 
umiditate vitală bunei desfăşurări a ciclurilor vegetative a plantelor, a economiei agricole în general 
şi a refacerii surselor de umiditate din sol, pânze freatice sau ale reţelei de râuri şi acumulări lacustre 
de la suprafaţă. Temperaturile în creştere, zăpezile care se topesc, dar şi masele de aer umede şi ră-
coroase aduse de vânturile de vest, readuc  primăvara natura la viaţă şi dinamizează activităţile eco-
nomice, în special pe cele agricole. Iarna vânturile din sector estic, adeseori geroase, uscate, provoa-
că drastice diminuări ale temperaturii aerului, viscole, troieniri, creează mari dificultăţi populaţiei, 
transporturilor şi economiei. Redistribuind în timp şi spaţiu căldura şi umiditatea, dinamica maselor 
de aer exercită o importanţă reală asupra întregului complex geografic al Câmpiei Moldovei. 

Anumite condiţii de timp, generate de perturbaţiile atmosferice intense (fronturi atmosferi-
ce, cicloni mediteraneeni, anticicloni continentali etc.), conduc la depăşirea limitelor fiziologice de 
toleranţă ale organismului şi generează reacţii fiziologice şi biologice suprasolicitante manifestate 
patologic în special la vârstnici, la copii sau la bolnavi cu labilitate neurovegetativă endocrină exa-
gerată sau cu o capacitate de reacţie fiziologică limitată (astm, afecţiuni cardiovasculare, reumatism 
generativ sau inflamator etc.). Stresul bioclimatic în astfel de situaţii este o rezultantă a modificări-
lor rapide a factorilor de temperatură, umiditate şi vânt. Aceste caracteristici bioclimatice solicită 
atât procesele de termoreglare, cât şi glandele cu secreţie internă, facilitând depunerea calciului la 
nivelul oaselor. 

Vânturile locale cu caracter de föhn resimţite mai evident în subregiunea climatică a 
Cotnarilor, dar nu numai, determină ca în această parte a câmpiei valoarea anuală a radiaţiei globale 
să ajungă în medie la 116 – 118kcal/cm2. Pe fondul nebulozităţii reduse, temperatura aerului este 
mai ridicată decât o impune latitudinea şi altitudinea, îngheţurile şi brumele îşi restrâng intervalul de 
manifestare, umiditatea aerului şi cantităţile de precipitaţii, se diminuează, dar în schimb cresc dura-
ta de strălucire a Soarelui, acest areal devenind printre cele mai propice din ţară propice culturii viţei 
de vie. 

Un alt aspect cu profunde implicaţii practice este manifestarea vânturilor cu viteze foarte 
mari, care deşi se produc destul de rar, reclamă proiectanţilor o atenţie deosebită în dimensionarea şi 
orientarea construcţiilor, mai ales a celor înalte, în sensul evitării poziţiei perpendiculare a clădirilor 
pe vânturile dominante, care sunt şi cele mai intense (de exemplu, vânturile din direcţiile            
nord – vest, sud – est, sud – vest, au depăşit uneori pragurile de 35 – 40m/s). 

Cunoaşterea direcţiilor dominante ale vântului în anumite sectoare sau puncte din Câmpia 
Moldovei (în special în arealele de amplasare a localităţilor urbane), contribuie la o judicioasă am-
plasare a obiectivelor industriale poluante ale atmosferei, în aşa fel încât să se evite poluarea acesto-
ra. De exemplu, la Botoşani, platforma industrială, este amplasată în nord – vestul oraşului, poziţie 
total nepotrivită din acest punct de vedere, noxele fiind duse de vânturile dominante din nord – vest 
spre cartierele rezidenţiale. Declinul activităţilor industriale din ultimii ani face ca poluarea să nu fie 
încă o problemă reală pentru acest mare oraş al Câmpiei Moldovei. Şi în cazul municipiului Iaşi, 
amplasarea platformei industriale în sud – estul oraşului favorizează poluarea spaţiilor locuite, vân-
turile din est având o frecvenţă medie anuală de 15,6% (din noiembrie până în ianuarie peste 20%), 
iar cele din sud – est deţin 8,7% din roza frecvenţelor, mărind astfel probabilitatea ca impurităţile 
atmosferice din zona industrială să fie transportate spre arealul urban locuit. 
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Şi valorile calmului atmosferic interesează practic, mai ales sectorul industrial, iar în zonele 
în care acesta persistă un timp îndelungat, este de evitat a se amplasa obiectivele industriale poluan-
te, calmul atmosferic favorizând menţinerea impurităţilor în straturile joase ale atmosferei, poluarea 
atingând maximul. 

Impurificarea atmosferei urbane are efecte dăunătoare în diverse grade şi forme asupra sănă-
tăţii populaţiei. Acţiunea nocivă se poate datora particulelor solide, gazelor şi vaporilor, ca şi a 
amestecului acestora. Ea depinde de caracteristicile substanţei impurificatoare şi de factorii ce ţin de 
organismul uman. Din punct de vedere fiziopatologic, acţiunea agenţilor impurificatori poate fi iri-
tantă (pulberi, unele gaze), toxică (SO2, vapori nitroşi), cancerigenă (hidrocarburi policiclice aroma-
tice), alergică (pulberi de polen, cânepă, bumbac) etc. Impurificarea atmosferei, în mod normal are 
ca efect creşterea morbidităţii, ce se referă în primul rând la bolile aparatului respirator, atât cronice 
(bronşită cronică, astm, enfizem), cât şi acute (rinită, bronşită, gripă, angine), ce afectează mai ales 
grupele de populaţie puţin rezistente (bătrâni, copii, convalescenţi). Inspirarea continuă a aerului 
impurificat duce la grăbirea sfârşitului letal al bolnavilor suferinzi de boli cardiovasculare şi respira-
torii, la scăderea longevităţii bătrânilor, la micşorarea rezistenţei organismului, ce favorizează îm-
bolnăviri bacteriene şi virotice, la perturbări în dezvoltarea fizică a copiilor, având în general şi o in-
fluenţă psihică negativă asupra omului. În afară de afectarea sănătăţii populaţiei, impurificarea aeru-
lui determină şi pierderi economice mari. 

Din aceste puncte de vedere, la Iaşi, diferenţierile termice dintre oraş şi zona înconjurătoare, 
accentuează deosebirile barice care contribuie astfel la deplasarea permanentă a aerului dinspre re-
giunile înconjurătoare cu aer mai rece şi deci cu presiune mai mare, dar mai curat, spre oraşul mai 
cald, deasupra căruia aerul are o presiune mai coborâtă, dar este mai poluat, reîmprospătând astfel 
atmosfera urbană. Deplasarea aerului spre oraş şi spre valea Bahluiului se efectuează mai frecvent în 
orele de seară şi de noapte, în stările barice anticiclonale din toate anotimpurile, dar îndeosebi iarna 
şi primăvara timpuriu. Dinamica foarte activă a atmosferei din zona oraşului Iaşi, în comparaţie cu 
alte localităţi din Câmpia Moldovei, este ilustrată şi de calmul atmosferic, ale cărui valorii medii 
ajung să coboare la 1,8% la Iaşi – Internat (Elena Erhan, 1979) şi la 19,2% la Iaşi – Aeroport, care 
demonstrează existenţa brizei urbane şi a brizei de relief, componentă a primeia. Efectul brizei ur-
bane este benefic. În primul rând brizele contribuie la purificarea atmosferei urbane, iar vara adierile 
slabe ale acestora provoacă trecătorilor senzaţia plăcută, răcoritoare în zilele caniculare, sau de vânt 
mai cald în orele de seară. Dar, de multe ori, în timpul nopţilor circulaţia locală a aerului este com-
plicată de briza orografică, care face ca dinspre rama înaltă a reliefului de la sud şi sud – vest de 
oraş să aibă loc o deplasare a aerului rece şi mai greu, spre albia majoră a Bahluiului, care conduce 
la producerea inversiunilor de temperatură şi a straturilor succesive de ceaţă de natură radiativă, 
cantonate în sectoarele urbane desfăşurate în albia majoră a Bahluiului şi pe terasa inferioară, unde 
frecvent vizibilitatea scade la mai puţin de 10 m. 

Brizele lacustre, de pădure, manifestate mai ales vara în jurul marilor complexe de iazuri 
din lungul arterelor hidrografice din subunitatea geografică din nord-estul Podişului Moldovei, a la-
cului de acumulare de la Stânca – Costeşti şi a masivelor păduroase din aceeaşi arie, au un efect cu-
rativ, benefic asupra organismului uman. Împrejurimile unităţilor acvatice şi de pădure sunt locurile 
propice de petrecere a unor momente plăcute în timpul unor excursii, drumeţii sau la sfârşitul săp-
tămânii. Cura cu aerul ozonat şi răcoros este completată eventual de vânătoare, culesul ciupercilor, 
al fructelor de pădure, al plantelor medicinale, de pescuit sportiv, înot, plimbări cu barca etc. 

Vântul constituie şi o sursă de energie inepuizabilă. În 1968, Silvia Patrichi, aprecia ca ridi-
cat potenţialul eolian al teritoriului dintre Siret şi Prut. Autoarea considera că într-o mare parte din 
Podişul Moldovei, vântul atinge adesea viteza de 3m/s, minim necesar pentru a pune în mişcare mo-
toarele construite în acest scop. Potrivit aceloraşi surse şi în funcţie de variaţia vitezei vântului în 
timpul anului, motoarele ar putea lucra cu o productivitate mare primăvara şi cu randament scăzut 
toamna şi la începutul iernii, iar în cadrul zilei folosirea energiei eoliene ar fi avantajoasă între orele 
900 – 1800, când viteza vântului este maximă. În intervalul cald (mai – octombrie), vitezele medii 
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orare ale vântului sunt de 2 – 3 ori mai mari ca cele de noapte. Conform datelor de care dispunem, 
în Câmpia Moldovei, ponderea anuală cea mai mare, o au zilele cu viteze medii ale vântului cuprin-
se între 2,0 – 5,9m/s (48,4% la Botoşani – 60,0% la Iaşi), zilele cu viteze medii cuprinse între 6,0 – 
10,9m/s au o pondere anuală mai mică (7,4% la Iaşi şi 12,4% la Dorohoi), iar zilele cu viteze medii 
ce depăşesc 11,0m/s deţin între 1,0% la Darabani şi 1,6% la Dorohoi. Zile cu viteze medii ale vântu-
lui cuprinse între 0,1 – 1,9m/s nu interesează energetic, deţinând mai puţin de 1/3 din numărul anual 
al zilelor cu vânt. Putem lesne observa că, numărul de zile cu viteza medie a vântului care să fie      
≥ 3m/s este în jurul a 2/3 din numărul de zile din cursul unui an, indicând o dinamică activă a mase-
lor de aer deasupra Câmpiei Moldovei, dinamică nevalorificată, dar care ar putea fi cel puţin local 
folosită în scopul producerii energiei electrice, a măcinării cerealelor, a aducţiunilor de apă şi a iri-
gării unor suprafeţe agricole. 

Umiditatea aerului este un element climatic de foarte mare importanţă pentru spaţiul geo-
grafic al Câmpiei Moldovei, componentele peisajului geografic şi profilul economiei agrare al zonei 
în cauză, resimţind din plin influenţa acestuia. Sursele de importanţă ale umidităţii atmosferice 
(Oceanul Atlantic, Marea Mediterană, Marea Neagră) sunt situate la mare distanţă de locul în care 
ne aflăm. O mică parte din vaporii de apă din atmosfera zonei sunt autohtoni, provenind din evapo-
rarea de pe suprafeţele acvatice ale Prutului, Jijiei, lacului de acumulare de la Stînca – Costeşti, la-
curilor naturale de luncă sau complexelor de iazuri din lungul Podrigăi, Başeului, Jijiei, Sitnei, 
Miletinului şi Bahluiului. Evaporaţia de la nivelul solului şi evapotranspiraţia sunt şi ele surse de 
umiditate ale aerului cu o importanţă ce nu poate fi neglijată. 

Umiditatea aerului influenţează şi evoluţia proceselor de poluare, valorile mari ale acestui 
parametru împiedicând dispersia noxelor, deoarece impurităţile solide din aer joacă rolul nucleelor 
de condensare pentru vaporii de apă, iarna fiind anotimpul în care umiditatea ridicată, mai ales în 
lungul culoarelor de vale, favorizează procesele de poluare atmosferică. 

Deficitul de saturaţie este un parametru al umidităţii aerului, de mare importanţă practică, 
mai ales în condiţiile în care, perioadele de uscăciune şi secetă sunt destul de frecvente şi adeseori 
de durată. Având în vedere aspectul precarităţii precipitaţiilor, temperaturile mari din anotimpul de 
vară şi slaba dotare infrastructurală legată în ceea ce priveşte irigaţiile, dar şi posibilităţile reale de 
susţinere a acestora de către reţeaua de ape curgătoare şi stătătoare din zonă, studiul deficitului de 
saturaţie, aruncă o nouă lumină asupra raporturilor dintre tensiunea maximă şi tensiunea reală a va-
porilor de apă, relaţia dintre aceşti parametri higrometrici având profunde implicaţii de ordin practic 
cu reflexe în agricultură. Când diferenţa dintre cei doi parametri (e şi E) este mare, şi procesele de 
evaporaţie – evapotranspiraţie se intensifică, când este mică se diminuează, influenţând semnificativ 
ciclul sau fazele fenologice în care se află vegetaţia spontană şi cultivată. 

Nebulozitatea resimte în evoluţia ei în timp şi în distribuţia în spaţiu (atât în atmosfera joa-
să cât şi în atmosfera înaltă), influenţele exercitate de circulaţia maselor de aer, umiditatea aerului, 
morfologia, altimetria reliefului, expoziţia şi orientarea acestuia, caracteristicile suprafeţelor 
evaporante, ş.a. La rândul ei, influenţează vizibil elemente importante din ecuaţia climatului fiecărei 
zone precum: durata de strălucire a Soarelui, radiaţia globală, reflectată şi absorbită, implicit şi bi-
lanţul caloric, precipitaţiile atmosferice, prin cantităţile de apă cantonate în masa norilor sub formă 
de vapori, picături de apă sau cristale de gheaţă etc. Pentru a ilustra importanţa practică a acestui 
element, sunt îndeajuns doar două exemple, cel al zilelor senine şi cel al zilelor acoperite. Zilele se-
nine au o frecvenţă foarte redusă, orele din zi fiind cele în care norii ecranează cel mai frecvent ra-
zele solare, fapt folositor plantelor în cazul situaţiilor de secetă şi uscăciune, cu deficit de umiditate, 
când evaporaţia şi evapotranspiraţia sunt încetinite. Dar pentru plantele iubitoare de lumină şi de 
temperaturi ridicate (viţa de vie, floarea soarelui, porumb etc.) situaţiile când cerul senin prezintă o 
frecvenţă redusă în orele din zi, nu sunt favorabile. În nopţile zilelor de vară când cerul este senin, 
roua se constituie ca un aport de umiditate foarte important. Plante precum porumbul, sfecla de za-
hăr, ierburile pajiştilor şi fâneţelor folosesc apa căzută din rouă şi traversează mai bine perioadele 
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dificile ale fazelor fenologice, suprapuse pe intervalele când în sol se ajunge aproape de coeficientul 
de ofilire, sau când acesta este atins şi chiar se coboară sub valoarea lui. Zilele acoperite, au frecven-
ţă mare tot timpul anului şi mai ales iarna. Vara aceste zile se constituie ca perioade mai răcoroase 
şi mai umede, iar iarna, în timpul lor, îngheţurile nu au putere mare de a pătrunde în sol, având o in-
tensitate redusă, contraradiaţia atmosferei fiind mare, solul răcindu-se mult mai puţin decât în cazul 
zilelor şi nopţilor senine, când îngheţurile radiative amplifică gerul mai ales în condiţii de stabilitate 
ale zonelor depresionare joase şi în cadrul culoarelor de văi. Nebulozitatea este un preambul al pro-
ducerii precipitaţiilor, un regulator al umidităţii, al temperaturii aerului şi solului. 

Durata de strălucire a Soarelui, este un element climatic cu o importanţă incontestabilă. Bă-
ile de soare au un efect benefic asupra organismului uman, asupra vegetaţiei (fotosinteza ca proces 
producându-se numai în prezenţa luminii) şi animalelor etc. Zilele însorite sunt de obicei mai căldu-
roase, favorizând activităţile diverse desfăşurate în aer liber (agricultură, silvicultură, construcţii 
etc.), cele acoperite sunt de obicei mai răcoroase, mai umede, ploioase, nefavorizând în multe cazuri 
activităţile amintite. Anii în care durata de strălucire a Soarelui este mare şi în care cad cantităţi de 
precipitaţii normale, sunt mai călduroşi, iar producţiile agricole sunt mai ridicate la majoritatea cul-
turilor, calitatea produselor agricole este superioară iar lucrările agricole (şi nu numai) se pot desfă-
şura la timp. În aceşti ani, rezultate mai bune se obţin mai ales în cazul cerealelor, viţei de vie, a ma-
jorităţii pomilor fructiferi, iar fânul care completează furajarea animalelor pe timp de iarnă poate fi 
recoltat la timp şi are calitatea corespunzătoare. Anii în care durata de strălucire a Soarelui este re-
dusă, sunt mai răcoroşi, mai umezi, adesea cu umiditate în exces, în timpul lor fiind frecvente fe-
nomenele de înmlăştinire sau exces de apă, în lungul şesurilor fluviale, în urma revărsărilor sau 
inundaţiilor. În agricultură, lucrările agricole nu se pot desfăşura la timp, buruienele invadează cul-
turile, bolile şi dăunătorii sunt frecvenţi iar recoltarea este întârziată sau se desfăşoară cu greutate. 
Durata mai ridicată de strălucire a Soarelui din subregiunea Cotnarilor (peste 2000h/an), favorizează 
din plin culturile viticole din această parte a câmpiei, care dau producţii bune şi de calitate superioa-
ră. Cu cât înaintăm spre nordul Câmpiei Moldovei, ne apropiem de limita nordică de existenţă a 
acestei plante, doar pe versanţii expuşi spre sud şi sud – est şi nu în toţi anii, viţa de vie ajungând să 
dea recolte de bună calitate. Pe versanţii cu expoziţie nordică, nord – vestică şi nord – estică, viţa de 
vie nu mai ajunge să dea struguri copţi cu un conţinut normal de zaharuri nici în anii cei mai însoriţi 
şi călduroşi. 

Cu privire la îngheţ şi la consecinţele pe care le induce acest fenomen climatic s-au mai fă-
cut referiri. Având în vedere datele pe care le avem, putem afirma la modul general că din prima de-
cadă a lunii septembrie până spre sfârşitul celei de a doua decade a lunii mai, în Câmpia Moldovei 
fenomenul de brumă s-a manifestat şi se poate manifesta în continuare. Cele mai timpurii şi cele 
mai târzii brume au un efect negativ asupra plantelor de cultură, a plantaţiilor viticole şi pomicole 
prin vătămarea parţială sau totală a plantelor, cu grave consecinţe asupra producţiei agricole ce se 
diminuează proporţional cu intensitatea acestui fenomen şi a celui de îngheţ. Dacă toamna datorită 
manifestării brumelor şi îngheţurilor timpurii au de suferit în special grădinile de legume, plantaţiile 
de pomi fructiferi şi de viţă de vie, brumele şi îngheţurile târzii de primăvară afectează majoritatea 
plantelor (cultura mare, legume şi zarzavaturi, livezi în floare, vii etc.). 

Poleiul este un fenomen meteorologic, care are în general consecinţe nefavorabile, mai ales 
pentru transporturile rutiere, dar şi aeriene, provocând derapaje şi fenomenul de givraj, îngreunând 
circulaţia pietonilor, sau sufocând culturile agricole în cazul în care pojghiţa de polei este mai groa-
să (de câţiva mm) şi se depune peste o cultură agricolă de toamnă, în urma unei perioade mai calde, 
situaţie în care plantele sunt prinse vegetând în lipsa oxigenului acestea şi sufocându-se. 

Lapoviţa, poate fi privită ca un fenomen hidrometeorologic negativ, atunci când se produce 
în sezoanele de tranziţie deranjând începutul sau sfârşitul ciclului vegetativ normal al plantelor, sau 
când căderile de lapoviţă îngreunează circulaţia. Lapoviţa poate avea şi un rol pozitiv prin aportul 
de apă adusă pe şi în pătura de sol. 
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Ceaţa este unul dintre fenomenele cele mai periculoase pentru navigaţia aeriană, maritimă, 
dar şi pentru circulaţia rutieră. Ceaţa este un fenomen caracteristic mai mult sezonului rece, dar se 
produce (durând mai puţin) şi în sezonul cald al anului, în fiecare lună, fiind unul din fenomenele ce 
favorizează din plin poluarea atmosferică. 

Roua are consecinţe climatice pozitive, mai ales în perioadele de uscăciune şi secetă, când 
plantele folosesc din plin micile cantităţi de apă depuse pe suprafaţa terestră de acest fenomen. Du-
pă căldurile toride din timpul zilei, roua din timpul nopţilor răcoroase, este o adevărată binefacere 
pentru natură şi om, făcând confortabil timpul nopţilor de vară. 

Fiind un fenomen a cărui frecvenţă maximă se realizează în perioada caldă a anului, grindina 
surprinde culturile cerealiere, legumele şi zarzavaturile, viţa de vie şi pomii fructiferi în diferite sta-
dii de dezvoltare, afectând sau stopând desfăşurarea ciclului vegetativ al acestora. Un singur caz de 
grindină, într-o fază critică de dezvoltare a plantei, poate conduce la compromiterea totală a recoltei. 

Grindina poate avea şi efecte mai puţin dăunătoare, în condiţiile în care se produce la sfârşi-
tul fazei de vegetaţie, dimensiunile boabelor de grindină sunt reduse, densitatea lor pe metru pătrat 
este mică, iar durata căderilor de grindină este mai redusă. Singurul efect pozitiv al grindinii este 
aportul pluviometric adus pe suprafaţa activă, aport care de multe ori întrerupe perioade de secetă de 
o recrudescenţă deosebită. 

Un exemplu de grindină care a provocat pagube materiale deosebite a fost cea căzută în ju-
deţul Iaşi pe 4 august 1950. Pagubele au fost variate şi destul de însemnate: 

- culturile de porumb, au fost total distruse, rămânând în picioare doar tulpinile; 
- la pomii fructiferi coroanele arborilor au fost distruse în proporţie de 80%; 
- viţa de vie a suferit şi ea, fiind distrusă în aceeaşi măsură ca şi livezile; 
- pe dealurile din jurul satelor Osoi, Hărpăşeşti, Dumeşti, Cucuteni, Cogeasca Veche, Valea 

Lungă şi Orzani, apa de ploaie amestecată cu grindină, paie, vegetaţie zdrenţuită şi cu animalele 
prinse pe câmp la păşunat se rostogoleau la vale ca un potop; 

- numeroase case au suferit impactul mecanic al grindinii, prezentând după furtună geamuri 
sparte, pereţi ciobiţi, iar tabla zincată groasă de 3 – 4mm de pe acoperişuri a fost găurită; 

- numărarea loviturilor pe tabla caselor, pe zidurile şi gardurile expuse grindinii, au arătat că 
pe fiecare metru pătrat au căzut în jur de 1200 boabe de grindină; 

- s-au înregistrat victime omeneşti şi din rândul animalelor (Buletinul Meteorologic lunar – 
1950, pag. 57). 

În timpul ciclonului, vântul a suflat cu 22 – 30m/s din vest, intensificându-se şi mai mult în 
aria urbană a Iaşului şi la est de acesta, datorită caracteristicilor deosebit de complexe ale suprafeţei 
active urbane şi al caracterului stepic al Câmpiei Moldovei. Durata furtunii de grindină a fost de 13 
minute, timp în care au căzut 28,8l/m2 (adică 50% din totalul de apă care cade în luna august la 
Iaşi). În deplasarea lui, de la vest spre est, norul cu grindină a afectat o fâşie de teren cu o lăţime de 
4 – 12km (cea mai mare situându-se în dreptul oraşului Iaşi) şi cu lungime de 54km, până în lunca 
Prutului, unde boabele de grindină au ajuns la 300 – 320g fiecare. 

Dimensiunile mari ale greloanelor de grindină, au făcut ca acestea să persiste mai mult timp 
pe sol, la 3 zile după căderea lor, fiind de mărimea nucilor. Dezastrul ecologic creat a fost destul de 
mare. Cu toate acestea, după 4 – 5 zile, vegetaţia şi-a reluat activitatea: au apărut frunze noi la sal-
câmi, cireşi, vişini, tei castani, sălcii. În intervalul 25 – 30 august s-a produs a doua înflorire la 
pruni, vişini, meri, cireşi, liliac etc., iar în luna octombrie fructele apărute din a doua înflorire s-au 
copt, în special la meri, fără a mai fi însă de calitate. În anul următor, vegetaţia a continuat să se re-
facă, suferind numai arborii ,,răniţi” de grindină, care s-au refăcut doar parţial, o parte din ei 
uscându-se complet. 

O altă cădere de grindină a fost semnalată la Iaşi pe 18 august 1969. Grindina a afectat carti-
erele Păcureţ, Păcurari şi Nicolina, timp de 2 minute, diametrul greloanelor fiind de 1 – 4cm, aces-
tea provocând pagube în proporţie de 80% culturilor de zarzavaturi, pomi fructiferi, viţă de vie şi 
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avarii caselor prin spargerea geamurilor şi distrugerea acoperişurilor de pe circa 100 clădiri (Elena 
Erhan, 1980). 

Fenomenele orajoase nu sunt mai păgubitoare decât grindina. Însă, în anumite situaţii, când 
intensitatea lor este deosebită, pot provoca pagube materiale, în special prin incendiile pe care le pot 
genera, prin spargerea geamurilor de la ferestre, întreruperi ale curentului electric cu scurtcircuitarea 
unor instalaţii electrice, afectarea reţelelor de comunicaţie telefonică şi de transport a energiei elec-
trice, doborâri de arbori peste clădiri, mijloace de transport, căi rutiere sau feroviare, lovirea clădiri-
lor mai înalte, a aparatelor de zbor şi chiar victime omeneşti, în special din rândul agricultorilor, 
surprinşi cel mai adesea la munca câmpului, de furtunile însoţite de ploi torenţiale şi oraje. 

Din exemplele arătate putem desprinde importanţa climei pentru întreg cadru natural şi 
uman geografic al Câmpiei Moldovei. 

Astfel, din multitudinea de forme şi tipuri de relief din această subunitate, distingem o ga-
mă diversă de forme ale reliefului sculptural, în care, de exemplu, cele ce aparţin tipului de relief 
fluvial deţin un loc foarte important. Dar parametrii acestei modelări, caracteristicile şi în final re-
zultanta ei, depind foarte mult de manifestările climatului pe o perioadă îndelungată de timp. Proce-
sele geomorfologice de eroziune, transport şi acumulare se desfăşoară în directă relaţie cu evoluţia –
valorică şi distributivă a elementelor şi fenomenelor climatice, dintre care temperatura aerului, pre-
cipitaţiile atmosferice şi dinamica maselor de aer au rolul major. 

Reţeaua de râuri şi lacuri din Câmpia Moldovei este şi ea un produs al climatului acestei 
subunităţi sau al subunităţilor şi unităţilor învecinate. 

Formaţiunile vegetale şi asociaţiile de animale întâlnite în spaţiul Câmpiei Moldovei îşi 
desfăşoară evoluţia şi existenţa în relaţie şi sub influenţa directă a factorului climatic, care are şi un 
rol foarte important în repartiţia spaţială a acestora. 

Între pătura de sol şi factorul climatic, există o interdependenţă evidentă, aceasta din urmă 
influenţând o serie dintre caracteristicile majore şi procesele pedogenetice ce se produc în interiorul 
stratului de interferenţă de la suprafaţa scoarţei. 

Chiar dacă în agricultură s-ar utiliza tehnologii avansate de prelucrare a păturii de sol, s-ar 
utiliza seminţe selecţionate, s-ar cultiva specii de plante mai rezistente la condiţii climatice nefavo-
rabile şi s-ar creşte animale din rase superioare, adaptate genetic climatului câmpiei, rezultatele din 
acest sector economic rămân într-un grad destul de mare, dependente de caracteristicile şi capriciile 
vremii şi pe termen lung ale climei. 

Sectorul construcţiilor, depinde şi trebuie să ţină cont de oscilaţiile anotimpuale ale ele-
mentelor şi fenomenelor climatice, de valorile maxime şi minime pe care acestea le pot atinge, 
amenajarea infrastructurală a teritoriului Câmpiei Moldovei (construcţii de locuinţe, obiective eco-
nomice, căi de comunicaţii, baraje, diguri, stăvilare, terasări etc.) trebuind să se conformeze şi să 
răspundă exigenţelor factorului climatic, exigenţe care nu sunt puţine. 

Şi starea de sănătate a populaţiei este dependentă în anumite grade de evoluţia în timp şi 
repartiţia spaţială a valorilor parametrilor climatici, care pot influenţa şi nivelul de bunăstare materi-
ală sau gradul de pauperizare, mai ales al populaţiei ce lucrează în agricultură, dar care se răsfrânge 
şi asupra populaţiei urbane, prin preţul ridicat al produselor agricole pe piaţă, în perioade de crize de 
subproducţie generate de capriciile vremii şi climei. 

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 calamită-
ţilor climatice. 
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 CONCLUSIONS  
 
The climatic study of Moldova Plain is the result of some climatic - geographical re-

searches which carried on for about six years, beginning in 1996. This study joins to the numerous 
sectorial or partial climatological researches realized for this geographical subunit of the Plateau of 
Moldova and comes to complete others, which have had, as a research object, the climate of the dif-
ferent geographical units and subunits from our country (the Bucegi Mountains, the Rucăr-Bran 
Passage, the Depression of Braşov, the Depression of Sibiu, the Plain of Bărăgan, the Plateau of 
Dobrogea, the sub-Carpatians of Moldova, the Plateau of Suceava etc.). 

The conclusions at which I came to, represent a synthesis of an ample analysis displayed on 
450 pages, containing ≈ 500 figures (graphics, sketches of maps), ≈ 300 statistic tables of synthesis, 
structured on six chapters in which are alternately broached the history of the meteorological obser-
vations and climatological researches, the role of the climatogenical factors in the determination of 
the climatic particularities of the hilly plain, the characterizing of the climatic elements variations in 
time and space, of the more frequent climatic phenomena with a more important impact upon the 
geographical complex of this subunit, the climatic regionalization, the importance of the climate for 
the economy of the Plain of Moldova, the climatic risks from the Plain afferent area, a set of conclu-
sions ending the analysis. 

For the accomplishment of this study there have been used the data from the meteorologi-
cal observations of the stations from Darabani, Dorohoi, Avrămeni, Botoşani, Răuseni, Cotnari, 
Podu Iloaiei and Iaşi for the majority of the climatic elements and phenomena, and, in the case of 
the atmospheric precipitations there have pluviometric posts from the Plain of Moldova or from the 
bordering subunits. There have been also used more representative sets or synoptic maps. 

The main period comprised in analysis was that included between 1964 and 1998, but 
where the necessity required, the analyzed period has been expanded and completed (for example in 
the case of the air temperature, the atmospheric precipitations and partly, in the case of another me-
teorological elements and phenomena) with data from the interval 1896-1963, and when the cli-
matic reality has pointed out its valences clearly (as in the case of the multiannual daily means of 
different elements or phenomena, the multiannual hourly means etc.), the studied period has been 
reduced at minimum 11 years (1988-1998). 

The most of the utilized data are those from the observations made directly at the stations 
and pluviometric posts from territory, rarely resorting to the extension of the data lists. 

The present synthesis bases its structure and borrows in its content a part from the conclu-
sions of the more than 150 scientific works which have been studied. 

Referring to the history of the climatic and meteorological researches evolution which 
aims directly or indirectly, to the climate of the Plain of Moldova, we perceive some distinct stages, 
and the first is that in 95 which the instrumental meteorological observations have been absent and 
from which reach us disparate climatic information, summary and with a huge grade of subjectiv-
ism, until 1770, when the first instrumental observations are accomplished in Iaşi. The second stage 
lasts 116 years, until 1886, when the instrumental observations made in Iaşi had a discontinuous 
character, but represented a more objective reference base for the sectorial or general climatic esti-
mating. The year of the 1886 represents the passing to the stage of the systematic meteorological 
observations awing to the setting up of the first meteorological station of the second (II) order from 
the Plain of Moldova, in Iaşi, and, from now on, the climatic studies basing themselves on lists of 
continuous and constant observations. After the World War II the climatologic research from the 
Plain of Moldova starts a new phase, that of scientific research / of detail, professionalized, integral 
and complex, referring to a climatic element or phenomenon at the scale of the whole plain, local 
scale or to the complex climatic characterizing of a certain geographical habitat, wider or more lim-
ited. This stage, which continues in the present days, too, when the base of information from the 
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ground is completed by the satellite gear, has stood and is still standing under the powerful creative 
influence of some generations of scholars, impassioned of this domain. 

The climatological factors. A bigger attention and space have been given to the global ra-
diation, which represent the main energy contribution to the terrestrial surface. 

The study of the annual regime of the solar radiation made on the basis of the monthly 
means from the period between 1956 - 1965 by O. Neacsa and C. Popovici indicates the producing 
of the annual minimum of this actinometrical parameter in December (2,5kcal/cm2/month in Iaşi; 
2,7kcal/cm2/month in Dorohoi; 17,0kcal/cm2/month in Cotnari). On the basis of the multiannual 
daily means from the period 1964-1978, calculated by us, the global radiation registered the annual 
daily minimum in Iaşi in December (57,1kcal/cm2/day), and the annual daily maximum in June 
(609,1kcal/cm2/day). The diurnal regime of the global radiation from Iaşi indicates us the fact that, 
in the winter, the period between 1800 and 700, and in the summer that period between 2000 and 400, 
don’t receive light and heat. The diurnal maximum is registered at about 1200 (the hour of the Sun 
passing at the meridian of the place), in December the caloric contribution from the middle of the 
day reaching to 0,224 cal/cm2/min, in June increasing to 0,991cal/cm2/min. 

In space, the global radiation at the level of one horizontal surface registers a continuous 
quantitative increase from the North side of the plain (Dorohoi- 111,5kcal/cm2/year) to the South 
(Iaşi - 116,0kcal/cm2/year), at the same time with the latitude decrease, the value of the global inso-
lation increases simultaneously with the altitude (Cotnari - 118,9kcal/cm2 /year - 289m). 

But, as in this hilly plain with an elevational aspect the sloping surfaces dominate and in-
troduce huge differentiations in the heating and lighting of the slopes, diversely exposed and in-
clined, a contrastive caloric mosaic is often produced on small spaces. Thus it comes that, irrespec-
tive of their position within the limits of the plain, the slopes with a northern, north-western and 
north eastern exposure and with an inclination bigger than 150 to benefit by an annual global energy 
contribution which decreases under 80kcal/cm2, and the slopes with a southern, south-eastern and 
south-western exposure to receive, in the conditions of the same inclination, over 130kcal/cm2. 

The values of the radiative balance are negative from November until inclusive March (the 
annual minimum takes place in December and January: 1,4kcal/cm2 and positive from March until 
October (the annual maximum of this parameter takes place in June: 9,6kcal/cm2). In Iaşi the annual 
mean value of the radiative balance reaches to 40,8kcal/cm2, the equivalent of 4488kwh/m2/year.  

The geographical mathematical setting of the Plain of Moldova after latitude in full tem-
perate climatic zone with obvious boreal influences, less meridional, and depending on longitude 
and its position within Europe, in a one with a continental temperate climate of transition from the 
oceanic influences from the west of Europe to the continental ones with excessive minces specific 
to eastern Europe, imposes major features of the climate and geographical landscape.  

Besides the defining climatic role of the geographical setting on globe and within the con-
tinent, it is proper to emphasize that between the extreme points of the plain appear caloric, thermic, 
pluviometric differentations, differentations of the Sun brightness duration and of nebulosity etc. 
imposed by the latitudinal and longitudinal differentations.  

Over these interval climatic contrasts, outlined through the influence of the radiative fac-
tors and of position, superpose themselves those induced by the general characteristics and of detail 
of the relief and the natural environment of the neighboring or further units and subunits, of its own 
relief (through altitude, the slopes exposure, the interfluves orientation, the passages of valley orien-
tation, the energy of relief, the horizontal fragmentation), of the natural units of the hydrosphere, 
of the vegetal carpet and its own pedological coating, components of the natural environment 
which feel strongly the effect of the temperate-continental climate with nuances of transition from 
the Plain of Moldova, which imposes the dominating forest stepping landscape. At their turn, these 
exercise climatic influences which manifest themselves strongly at the level of the microclimatic 
space, but expressively enough, at the level of the topoclimatic space, too, thus mincing the major 
characteristics of the climate.  
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All over this climatic complex of the Plain of Moldova, outlined in its major lines by the 
radiative and geographic factors, the dynamic factor superposes itself, whose climatogenetic impor-
tance is defining. The air masses dynamics over the Plain of Moldova is conditioned by the activity 
of those four main baric centers from the continental level: the Azoric anticyclone, the Euro Asiatic 
anticyclone, the Icelandic cyclone and the Mediterranean cyclones, to which add themselves the rare 
influences of the Groenlandic, Scandinavian anticyclone, from the North of Africa, or those of the 
Arabian cyclone.  

The interference of the air masses with different origins and characteristics over the plain 
of Moldova, makes from this a habitat of climato-dynamic crossroads, this reality being evidenced 
by a big variability of the evolution in time, less in space, (taking in consideration the limited sur-
face of this subunit) of all climatic elements and phenomena. It is proper to underline (emphasize) 
that the dynamic factors, through their action in time and because of the specific spatial manifesta-
tions, contribute to the separation, within the Plain of Moldova, of two sectors of climatic province, 
one with influences with a character of aridity, the other one with Scandinavian-Baltic influences. 

The population from the Plain of Moldova modifies some special features of the climate of 
this subunit, through her intervention over her awn medium of life, which has suffered transforma-
tions in time, on the anthropisation line, the urban type climate from the habitat of the municipal 
towns of Botoşani and especially Iaşi being the most eloquent examples of the way in which the an-
thropic factor imposes itself as a climatogenetical one.  

The characterizing of the climatic elements variations in time and space. The air tem-
perature, as a basic climatic element, with a strong impact on the everyday life of the population 
from the Plain of Moldova, on the social and economic activities, and, not at last, on the geographic 
landscape, has a spatial distribution end an evolution in time, complex enough.  

The values of the thermic parameters (the annual medium temperature, seasonal, the 
monthly medium temperature, seasonal, the monthly medium temperature, seasonal, the monthly 
medium temperatures-with the exception of the cold winter months, the daily medium temperatures-
with the same exception, the hourly medium temperatures, the monthly means of the daily mini-
mums and maximums, of the absolute annual and monthly extremes) but their fluctuations go up 
too, in general, both from the west to the East of the Plain, and from the North-North-West to the 
South-South-East of it, at the same time with the general decreasing of the altitude and latitude, 
with the reducing of the oceanic and Baltic influences and the intensification of the continental in-
fluences. Small deviations from this rule are recorded in the taller hilly zone from the central part 
(the hills Copălău-Cozancea-Guranda).  

Thus, if the medium thermic differences west-East are relatively small (0,5 - 1,00C) and are 
imposed by altitude and the dynamic factor, those from the extreme North and South reach to bigger 
values (1,5 - 3,00C), the latitudinal differences imposing the caloric ones, which reach to 
4,5kcal/cm2/year, those altitudinal and dynamic character adding to them. 

The thermic differences exposed are also represented through the analysis of the medium 
data of the air temperature passing through certain thresholds and the annual amounts of the daily 
medium temperatures. in the spring, the temperature passing through the thresholds of 0,5, 10, 150C 
etc. starts with about a week earlier in the South than in the extreme North, and, in the winter, the 
temperature passing through the 20, 18, 15, 100C etc. thresholds is made with about a week earlier 
in the North than in the extreme South, the latitudinal, altitudinal and dynamic differences imposing 
this reality. Comparatively with the South of the plain of Moldova, the North is situated in an an-
nual thermic lagging of 400 - 5000C, getting, on average, with 1,0 - 1,50C less every day of the year.  

Referring to the air temperature regime, the atmospheric dynamics plays the essential role, 
the radiative and geographic factors having a more reduced role, but not insignificant. Beyond the 
succession of cool, warm or normal years, the medium thermic variations during the year, with 
warm summers and chilly winters, with the month of July of maxim and January of minim annual 
thermic, the registering of the diurnal thermic maximums within the hours 1400 - 1500, of the daily 
thermic minimums within 400 - 600, the concrete thermic fluctuations within the different periods of 
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time are big enough. The thermic amplitudes, as an expression of the high climatic continentalism 
of the Plain of Moldova are eloquent.  

The thermic variations from one year to another have reached at the level of this subunit to 
5,30C. From year to year the seasonal mean temperatures of the air oscillate around the mean with   
± 2,0 - 3,00C.  

Within a year the thermic contrast between the hottest and the coldest month of the year is 
keeping itself between 23,3 and 24,70C an average.  

Analyzing the most reduced thermic mean from January and the highest from July, the an-
nual thermic amplitude from the plain of Moldova reaches to 38,40C. 

Resorting to the daily medium values, the annual amplitude of the thermic variations goes 
up close to 500C in Darabani and over 550C in Iaşi.  

Reffering to the daily minimums and maximums it comes up that in yearly profile the 
thermic oscillations can be higher than 600C in Darabani and 650C in Iaşi. 

The absolute maximum amplitude of the air temperature from the Plain of Moldova got to 
75,00C (Iaşi, - 35,00C on February 1st 1937 and 40,00C on July 27th 1909). 

But within every month the thermic amplitudes are high, too. The medium thermic ampli-
tudes of the month of January, resulted from monthly means, went up to 17,10C, and in July, only to 
8,40C.  

Recording to the daily medium temperatures, the thermic amplitude from January gets to 
almost 320C in Darabani and 300C in Iaşi. In July, the thermic amplitude goes down to 180C in Da-
rabani and Iaşi. 

Corresponding to the daily minimum and maximums values, in January the monthly ampli-
tude was close to 380C in Darabani and 400C in Iaşi, and in July, the thermic amplitudes go down at 
almost 260C in Darabani and 300C in Iaşi. 

Conform the hourly data, January is the month with low diurnal oscillations (4,60C in Da-
rabani, 6,00C in Iaşi), monthly high, July, the month with high diurnal oscillations (9,60C in Dara-
bani, 11,00C in Iaşi), monthly lower.  

The advections of cold air from the polar and sub polar zone, or hot from the tropical and 
subtropical zone, provoke the daily, interdiurnal, monthly, annual and multiannual thermic ampli-
tudes, which have so high values, underlining the high grade of the climatic continentalism of the 
Plain of Moldova, pointed out by the thermic parameter. 

The annual number of the days with freezing gets an average at 116, of the winter days at 
40, of the frosty nights at 20, of the summer days at 70, and that of tropical days at almost 18.  

The active surface temperature has a spatial distribution comparable with the one of air, 
the North being in a thermic lagging with 1,4 - 2,00C in comparison with the South of the plain, get-
ting within a year with 400-5000C less than the South of the subunit. And between 0,5 - 1,00C. 

The diurnal, annual and multiannual regimens are influenced by the same maximums and 
minimums, but the thermic fluctuations from the ground surface are more consistent than in the air. 

On the ground surface, the thermic variations from one year to another have reached at 
5,00C. On average, the annual thermic amplitude from the ground surface got to 28,90C higher than 
the annual thermic amplitude from air, its values increasing from West to East and from North-West 
to South-East. If we would consider the medium annual thermic amplitude on the basis of the daily 
thermic values, this gets to 34,40C in Iaşi. Taking in consideration the absolute thermic minimum (-
35,10C - Podu Iloaiei-January 31st 1987) and the absolute maximum (66,60C Iaşi-July 8th 1969), the 
absolute maximum amplitude from active surface gets to 101,60C.  

In order to have a more obvious image upon the very intensive thermic continentalism on 
the level of the active surface, we emphasize the fact even the absolute maximum monthly ampli-
tudes are very high, increasing in value from January (50,80C in Dorohoi - 51,40C in Iaşi) in July 
(55,90C in Dorohoi and in Iaşi). The long freezing and the snow layer impose a more reduced inter-
val of the thermic variations during the winter. 
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In depth, into the ground stratum, the thermic regime suffers modifications, the monthly 
maximums and minimums gapping with a month, each, and the thermic variations attenuate them-
selves considerably. The freezing phenomenon penetrates the ground stratum frequently until to 
maximum 30 - 40cm, during the frostiest years until to maximum 60 - 80cm, deeper than that freez-
ing being a rarity.  

The air humidity is a climatic element of high importance for the geographic landscape 
and the agrarian economy profile of the Plain of Moldova. 

Regarding to the tension of the watery vapors, the absolute values of this humidity pa-
rameter have been integrated between the absolute minimum of 0,4mb recordered on January 16th 
1985 in Podu Iloaiei and the absolute maximum of 37,2mb recordered on August 4th 1998, in 
Răuseni, showing us the contrastant evolution of this in time. 

The values of the absolute maximum deficit from the observation hours are also approach-
ing of 40mb in the North of the plain and exceed 40mb in the rest of it, varying between 38,2mb in 
Dorohoi (August 29th 1992) and 48,8mb in Cotnari (June 20th 1976), emphasizing through this ex-
treme manifestation the weather states of aridity, unfavorable to the plants, animals and human.  

The air humidity has a specific spatial repartition, influenced by more factors, but from 
these, the winds with a character of föhn existing in the contact zone of the climatic district of the 
Plain of Moldova subunit, with the neighboring climatic districts of the Plateau of Suceava and the 
Plateau of Bîrlad, play a determinant role and can impose a territorial distribution of this parameter 
which indicates its value decreasing from East - North-East to West and South. 

The annual regime of the relative humidity is the same with the one almost able the terri-
tory of the country, presenting two maximums (a main one – December and a second one – to the 
transition between the month of May – June) and two minimums (main one in May, a second one in 
July – August). The diurnal regime of the air humidity indicates the producing of the diurnal maxi-
mums at the end of the night, to the morning (the hours 500 – 700) superposed to the diurnal thermic 
minimums, and the minimums, to the afternoon hours (1300-1500), when take place the diurnal 
thermic maximums. 

But, in time the values of the humidity evolve a lot, from super saturation to monthly abso-
lute minimums which keep themselves within 12% on April 13th 1967 in Avrămeni and 39% on 
December 4th 1973 at the same station. the anticyclonic baric regime or the advections of dry conti-
nental air are responsible for this situation, this kind of values characterizing the intervals of aridity 
and drought. 

In extreme cases, the diurnal variations of the humidity get to approximately 30%, often 
exceeding this value, the monthly and annual ones get to 61-88%, and, from one year to another, 
they got until to 19%, high amplitudinal values for an element which is normally lacking in semnifi-
cative deviations from the medium evolutive situation, but which, under the impulse of on active 
dynamics of the air masses with different origins and characteristics, achieve excessive features, 
from super saturation to intensive aridity. 

The atmospheric nebulosity presents a less spectacular territorial repartition, the spatial 
variations of this element not exceeding 0,5 tens. In the northern half the nebulosity decreases 
gradually from North – East to South – East, and in the southern half from southern half from 
South-East to North-West. 

The annual regime of nebulosity shows us that this presents two maximums (a main one in 
December, a second one in February) and two minimums (a main one in August, another second 
one in January), and the diurnal regime presents a maximum in the immediate time after the midday 
and a nocturnal minimum, which takes place during or after the midnight. 

The values of the medium nebulosity from one year to another oscillated on an interval of 
1,9 tens. taking in analysis the highest and the lowest values of the monthly medium nebulosity for 
those 35 analyzed years, the annual maximum amplitude of this element gets to 7,9 tens. Taking in 
calculation the daily medium values the nebulosity can vary within a year with until 10 tens, and af-
ter the hourly values can also vary within a day below the limit of the same value. Analyzing the 
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months with the most changeable values of the medium nebulosity (February and September), the 
monthly amplitudes situate themselves under 5,9 tens. Yearly, the cloudy days have the highest fre-
quency, then the covered ones, the least being the serene days. The covered days have got the 
maximum frequency in December, the serene ones in August. 

The Sun brightness duration. In its territorial repartition registers a general increasing, 
both from North to South, and from East to west, the increasing from North to South including itself 
in value between 45 and 127 hours on diverse longitudes, as an effect of longitudinal differences, 
but also of the geographical factors and local antropic influences, and the decreasing from West to 
East with until to 100 hours or more, on a distance of 40 - 50km, is caused by the föhnal influences 
(favoring for the serene time), from the surrounding hilly frames and from the immediate neighbor-
ing area from their bases, enframed to the Plain of Moldova. The surroundings of Cotnari remain 
the sunniest places from the Plain of Moldova (2086,3 hours yearly). 

The diurnal and annual regime of the Sun brightness duration is inverse to the one of nebu-
losity, with a minimum in December, a maximum in July. During 24 hours the diurnal maximum of 
this element is inserting itself to the hourly interval 1130- 1330, when the incidence angle of the sun-
rays (sunbeams) is maximum, the distance covered through atmosphere is minimum.  

This top precedes the period of day (1330- 1730 in which, unde the effect of the thermic con-
vection, the nebulosity registrates the diurnal maximum. 

The air masses dynamics and the cloudy systems evolution in time introduce a high vari-
ability of this element. From the possible annual duration of the Sun brightness, the real one varies 
between 38% in Avrămeni and 44% in Cotnari. From one year to another in comparison with the 
multiannual medium amounts, are registered high deviations, which exceeded at all stations 500 
hours, rarely 600 hours of insolation.  

The annual medium amplitude of this element gets to exceed 200 hours, and the annual 
maximum amplitude of the insolation valoric course for the Plain of Moldova reaches to over 350 
hours (exceeds 300 hours at each station). The monthly maximum amplitudes go up from 80-110 
hors in December, to 110-150 hours in July. During one day, there are rare cases in which the diur-
nal daily maximums from observations get close to the possible maximums but the very often when 
go down 0 hours.  

Thus, the diurnal maximum amplitudes can increase until to 14,5 hours in Iaşi and 15,3 
hours in Botoşani, according to the data from the period 1964-1988. The annual number of the days 
with sun is considerable: 278,0 in Avrămeni and 289,5 in Podu Iloaiei.  

The atmospheric precipitations. At the level of the Plain of Moldova and in its immediate 
neighboring, the multiannual medium atmospheric precipitations reach the value of 552,3mm. Ana-
lyzing the spatial repartition of the medium annual amounts of precipitations, it can be observed 
that, beside the West - East pluviometric differences (whose cause is the general drying of the oce-
anic air masses which come from West - North-West and the decreasing of the altitudes on the  
West - East direction, to which is added the double föhnizing of the humid maritime air masses, 
once at the descending from the Oriental Carpathians to the Plateau of Suceava, stronger, the sec-
ond, at the descending from the higher zone of the Plateau of Suceava to the lower one of the Plain 
of Moldova, and the existance of an alternance of three humid sectors (northern-the Coast of 
Ibăneşti; central-the hills Copălău - Guranda; southern-the Coast of Iaşi), superposed to the areas 
with a higher relief and of two drier sectors (central-northern and central-southern) superposed to 
the lower zones, succession well evidenced on the direction North-West - South-East. The slopes 
exposed to the more humid air masses from the North - West (on the first place as frequency) are 
wetter, those exposed to the air masses from the South - East (on the second place as frequency) are 
drier, the both categories of air masses suffering föhnizing processes at the advection to South - East 
and South, respectively North – West and North, bigger differences between the exposed and ap-
posed slopes to the advection being observed in the case of the maritime air masses. 

The spatial repartition of the half - yearly, seasonal and monthly quantities of precipitations 
is resembling, with small distinctions, the essential difference consisting not in the distribution, but 
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in their valoric decreasing, as the year is fractioned in more and more restricted time subunits. Thus, 
during the hot semester, fall on average 69,6% from the annual quantity of precipitations, as in the 
cold half of the year fall 30,4%; in the spring - 25,6%, in the autumn-19,7%, in the winter-14,3%; in 
June fall 16,1%, and in January 4,5% from the annual total.  

The annual regime of the atmospherical precipitations, summarily presented previously, is 
complex enough, pointing out the existence of two pluviometric maximums (a main one in June, a 
secondary one in November) and of two minimums (a main one in January, a secondary one in Oc-
tober). 

The non-periodic variations of the precipitations quantities are considerable. Their main 
cause is the air masses dynamics. A first conclusion we can make is the are that the lean pluviomet-
ric years are dominating (42,4% in Iaşi, 51,5% in Botoşani), followed by the excessing ones (33,7% 
in Dorohoi;39,2% in Botoşani) and the normal ones (9,3% in Botoşani; 19,2% in Iaşi). From the 
data we had, the biggest annual precipitations quantities were registered in Bîrnova (1213,3 in 
1996), Strunga (1142,6mm in 1970), Hîrlău (1135,6mm in 1962) and Ungheni (970,4mm in 1966), 
and the most reduced annual precipitations quantities were registered in Cotnari (221,8mm in 1943) 
and Ripiceni (222,7mm in 1994). In the rainiest years, the precipitations usually exceed 700mm and 
are situated below 900mm, sometimes increasing over this value, in the droughtiest years the pre-
cipitations are usually situated below 400mm, decreasing close to 200mm. And in the case of the 
hot semesters, dominating are those with a pluviometric deficit (54,6%), and in the case of the cold 
semesters 52,2% from the studied cases have the precipitations values situated below the mean.  

During the hot semesters the precipitations may fall as in the rainiest years (Dorohoi, 1914 
- 744,2mm) or as in a rainy month the precipitations may fall as in the cold semesters the precipita-
tions may fall as in a droughty month (Iaşi, 1966-401,4mm), or as in a during month (Iaşi, 1916 -
11,5mm). 

During different months, from one year to another, the pluviometric fluctuations are con-
sistent. according to the Hellman criterion, applied to the period 1962 - 1997 for 432 months from 
17 observation points, we ascertained that months with a pluviometric deficit own 52,5% from total, 
those in excess 36,0%, and the normal ones 11,5%. In the Plain of Moldova, within a month, there 
are cases when the precipitations may fall as in the droughtiest years (Strunga, May-1970-
426,1mm), or cases when the precipitations are absent (7,7% from the number of months on the 
whole of the climatic district in the period 1962 - 1997). 

What’s more, within 24 hours may fall precipitations as in a very rainy month, too (for ex-
ample in Răuseni on September 20th 1989 - 145,8mm), even though the biggest frequency (60,7%) 
is of the days in which the maximum from 24 hours does not exceed 15,0mm. The days in which 
the diurnal maximum belongs to the valoric interval 135,1 - 150,0mm, represent only 0,06%. The 
long-standing oscillations of the monthly and yearly precipitations quantities analyzed with the help 
of the sliding means for 10 years each, lagged with one year, reveal that poorest in precipitations 
were the periods 1916 - 1925 and 1951 - 1960, the both marking the end of some droughtier periods 
and the beginning of same wetter periods, and the richest in precipitations was the period 1969 -
1978, which marks the apogee of the wettest period period from the XX (20th), century and the be-
ginning of a long period of decreasing of the precipitations quantities, which seems to be ended dur-
ing the interval 1986 - 1995.  

After 1995, the valoric evolution shows us that a period of increasing of the monthly and 
yearly precipitations quantities has started. 

The annual number of days with quantities of precipitations > than < 0,1mm, at the level of 
the Plain of Moldova, is on average 131,7, decreasing easily as far as the valoric limen of the daily 
amounts increases at 15,1 days in the case of same precipitations > than 10,0mm, at 4,9 days in the 
case of the precipitations > than 20,0mm and only at 1,9 days with precipitations > than 30,0mm.  

The cumulated duration of the different forms of precipitations gets, on average, during one 
year, in Botoşani to 684 hours (7,8 % from the time of one year), and in Iaşi to 1012 hours (11,4 % 
from the time of one year). 
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The precipitations falls, especially during the hot semester, have a torrential character. For 
rains, the maximum intensities haven’t exceeded at none of the station from the Plain of Moldova 
the valoric limen of 2,0mm/min. But for the intervals with the biggest intensity during the torrential 
rainfalls, this parameter values are situated between 3,37mm/min in Cotnari and 9,10mm/min in 
Dorohoi (Julyi 31st 1985).  

On average, during one torrential rain fall 7,2mm, of precipitations, but, for example, dur-
ing the torrential rains from June 17th – 18th - 19th - 1985 in Iaşi were measured 193,8mm. The fact 
that in June 1985 in Iaşi fell from torrential rains 277,2mm, indicates a high grade of the torrentially 
of the precipitations falls from the Plain of Moldova, with special practical implications. 

The snow and the snow layer begin to be present from the first and respectively the second 
decade of October, till the half of the second decade of May, creating difficulties when their falling 
and presence are accompanied by wind which provokes snow blast. 

The medium atmospheric pressure at the level of the Plain of Moldova is 996,6mb, being 
the most reduced in Cotnari (289 m altitude - 982,9mb) and the highest in Răuseni (1009,2mb - 
90m altitude). 

The annual regime of the atmospheric pressure presents two maximums (a main one in oc-
tober, another secondary one in January) and two minimums (a main one in April, another secon-
dary one in June). The diurnal regime also presents two maximums (a main one at 900 - 1000, an-
other secondary one at 2200) and two minimums (a main one during the 1700-1800 hours, another 
secondary one at 400-6 00). 

Getting into the sphere/field of the diverse cyclonic and anticyclonic areas which transit or 
form themselves over the eastern and central part of Europe, the air masses from all over the Plain 
of Moldova got to register pressures which went up till 1036,0mb in Iaşi on January 5th 1993 and 
went down till 947,9mb in Dorohoi on december 3 XII 1979, pointing out a multiannual absolute 
amplitude of 88,1mb of this element for the period 1964-1998. 

The movements of the air masses as wind develop themselves under the direct action of 
the main baric centers from the level of Europe and from its neighbouring, the structure and charac-
teristics of the active surface, especially the characteristics of its own relief, of the neighbouring 
subunits and the orographic barrage of the Oriental Carpatians influencing the characteristics of the 
dynamic parameters (the frequency and speed), both at altitude and under the wind vane height. 

On the whole of the Plain of Moldova, in multiannual profile, the directions from which 
the wind blows come in the next order: North – West - 26,1%, South – East - 12,0%, South - 7,7%, 
North - 7,1%, West - 6,5%, East and South – West - 4,4% each, on the last place as consequence of 
frequency being the winds from the North-East direction, with 2,7%. 

Analyzing the roses of the annual frequency and on seasons (excepting the summer, when 
the wind from North-West, North and West are dominating) follows that the North-West and South-
East directions remain dominating (the roses are elongated on this directions), as long as the North-
East and South-West directions have the most reduced frequency (the roses are short on this direc-
tions). 

The evolution of the proportional consequence of each direction within the wind rose, at 
each station, month by month, expressed through 94 monthly roses, presents obvious similarities, 
and differences, too, depending on station, month and analyzed direction. 

Through the analysis of the annual regime of the frequencies on every direction and for 
every observation point, we can notice easily some aspects specific to the frequency of each direc-
tion and station in multiannual profile. 

The calm owns, as multiannual mean, 29,1% from a year, the wind blows in 70,9%  from a 
medium year. On seasons, the most reduced frequency of the calm is registered during the spring 
(24,4%), and the highest-during the winter (31,4%). The highest monthly frequencies of the calm 
are registered in Răuseni, and the most reduced-in Iaşi, the urban breeze showing its effects. 

The variability of the calm and wind frequency on directions is very big if we consider, for 
example, only the fact that the wind with the most reduced presence, those from North-East, 
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reached, in October 1987 in Podu Iloaiei, to a big enough frequency - 24,3%. The most present 
winds, from North - West, got to very high frequencies, of 61,4%, in Cotnari, in July 1995. The 
calm frequency decreased at 0,7% in Cotnari, in November 1970 and increased at 71,7% in Răuseni 
in September 1966. 

The winds with the highest speeds are, as the seasonal and annual roses of the speed show 
us, the ones from North - West, followed by the ones from North and South - East. The lowest me-
dium speeds have the winds from North-East and East. 

If normally the winds with the highest speed do not exceed, as an annual mean, 5,7m/s, as 
monthly means, the highest values of the wind speed got to 17,4m/s on the North Direction, in Feb-
ruary 1967, in Podu Iloaiei.  

The annual regime of the wind speed shows us that the highest monthly medium speeds 
produce themselves in the interval March-April, and the lowest in July-August. A second annual 
maximum, with a secondary character takes shape in November, and a second secondary minimum 
in December-January. The diurnal regime of the wind speed indicates the producing of the maxi-
mums in the hourly interval 1400-1600 and of the minimums between the hours 100-700.  

An interesting fact is that, means of the monthly wind speed comprised between the values 
of the 7,0-8,0m/s and between the values of 1,0 and 0,1m/s are very rarely registered. Another im-
portant aspect is that the number of annual and monthly medium cases with wind registered over the 
limen of 15m/s is very reduced, this kind of situations having a frequency of only 0,5% in Botoşani 
and 1,3% in Dorohoi. Interesting to be reminded is also the fact that the annual number of days in 
which the wind is blowing is included between 93,7% in Botoşani and 98,5% in Iaşi, indicating a 
very active dynamics of the atmosphere over the Plain of Moldova.  

Sometimes, the wind may become quite violent, as for example between the 4th and 7th of 
January 1966, when in Botoşani and Iaşi, at flurries, the speed exceeded 198km/h, like of a real hur-
ricane. 

Referring briefly to the most important and the most frequent climatic phenomena from 
Moldova Plain, we cannot forget the freezing, the aridity and the drought. 

The freezing can be present both in the air and at the ground, even from the first part of the 
second decade of September, until the half or even the third decade of May, in the air and at the 
ground, too. The number of the days with freezing at the ground surface is with 25-30 bigger than in 
the air. According to the observations from Iaşi and Dorohoi (1980-1998), dominating are the weak 
freezings, after which follow the moderate ones, the strong freezings being in rare cases. Very 
strong freezings weren’t registered in the air, but only at the ground, in the North, in Dorohoi from 
December until February inclusive, and in Iaşi only in December and January. The frequency of the 
days with cycle of freezing-thaw is bigger at the ground than in the air, in the South than in the 
North, and in annual profile, during December and March their frequency is maximum. 

The freezing phenomenon is accompanied by the one of white frost from the first decade of 
September till the second decade of May, by the one of snow blast, more rarely present. the snow 
blast sweeps away the snow and the snow layer, creating difficulties for the transports, phenomenon 
which during the strong winds gets a high intensity (for example January 4th-7th 1966 in Iaşi and 
Botoşani). The hoarfrost, the glaze, the sleet, the drizzle, the haze are specific and frequent phenom-
ena during the cold time of the year. 

Specific to the hot time of the year are the dew fallings down, more frequent in the extreme 
South-East and the less frequent in the extreme South-West. The hail, one of the phenomenon with 
the lowest frequency, but with big negative effects, is more present on the edging hilly coasts of the 
Plain of Moldova, mainly affecting and causing economic prejudices in the urban areas of the Boto-
şani and Iaşi municipality, but also in the viticultural zone of Cotnari, the hail phenomenon being 
the most of the times accompanied by thunder storms, which frequency is much bigger. 

Sometimes, which frequency is much bigger. 
Sometimes, the hail may have considerable destroying effects, wrecking entire zones, as for 

example the hail from Iaşi district on August 4th 1950. 
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The aridity and drought phenomena which were studied with the help of the non-periodic 
variations of the precipitations and the monthly, and annual deviations of the precipitations quanti-
ties, on the basis of the time frequency according to the Hellman criteria, applied to the daily, 
monthly and annual quantities of precipitations, on the basis of the Walter-Lieth, Peguy climograms 
and of the Martonne aridity coefficient, show us that the aridity and drought are a specific feature of 
the Plain of Moldova climate, both in multiannual profile but during a year, too. The aridity and 
drought manifest themselves with higher frequency and intensity within the months of August-
September-October, but aren`t absent during the rainiest month of the year either. Annually, the 
aridity and drought phenomena last cumulatively about 4 months. The years without any droughty 
period are rare, containing 10,2% from their total number. 

These phenomena intensify themselves as far as the precipitations quantities decrease gen-
erally from West to East, a higher vulnerability presenting the central-Eastern zones of the two 
lower compartments of the plain (from North and South), the higher and wetter edging zones being 
more ferrite of this phenomenon. To the South - East of the Plain of Moldova, the frequency of the 
long droughty periods increases. 

After the analysis of the repartition in time and space of the specific climatic elements and 
phenomena and of the diverse factors which influence the regime and the distribution, we manage 
to identify, beyond the setting of our subunit within the full temperate climatic zone and with a 
strong influence of the continental climate, the presence within plain of two sectors of climatic 
provenance, one with aridity influences, the other one with aridity influences, the other one with 
Scandinavian-Baltic influences. 

Apart the two sectors of climatic influence in which include itself, the Plain of Moldova 
belongs to the climatic region of the Plateau of Moldova, and within this one is included to the cli-
matic sub region of the low hills, in which distinguish itself as climatic district. Within this district 
there have been separated climatic subunits of inferior rang as fallow: the Northern climatic region 
of the plain of superior Jijia and Baseu, the central climatic sub region of transition, the South-
ern climatic region of the Plain of Inferior Jijia and Bahlui, the climatic sub region from around 
Cotnari, the edging-Eastern climatic sub region of the Prut Valley. Within these climatic subunits, 
in the habitat of the two climatic subunits, in the habitat of the two big cities, Iaşi and Botoşani, can 
be evidenced the creating of the urban climate type. 

Finally, through a lot of examples has been argued the role and the importance of each 
climatic phenomenon and element for the man’s life and the economic or other kind of activities 
which are developed within this space, at the same time suggesting some solutions of reducing of 
the impact of some negative manifestations of the climate from this subunit of the Plateau of 
Moldova, affected by a large number of climatic risks. 

One major conclusion has to be reminded. Even though the surface of this geographic 
subunit is restricted (8000km2), first because of the dynamic factor, but also of the other climato-
genical factors, the grade of climatic continentalism is a very high one, the distributive and valoric 
deviations of the climatic phenomena and elements being high. Same examples in this way are con-
vincing: 

 - the absolute thermic amplitude from the air went up to 75oC, and that from the ground 
surface to 101,6 oC; 

 - the air humidity went down until the values of the 12%; 
 - the differences of the Sun brightness durations apposite the mean, from one year to an-

other go up till over 600 hours; 
 - the pluviometric differences between the rainiest and the droughtiest years exceed 

700mm; 
 - the atmospheric pressure increased until 1036mb, but also decreased until 947,9mb; 
 - the atmospheric clam can get, during one month, until 72%, but the winds can sometimes 

exceed 198km/h; 
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 - the hail may have, in some cases, devastating effects, as the one fallen on August 4th 
1950 in the district of Iaşi; 

 - the drought and the aridity can frequently exceed 4 months during a year. 
Just from the enumeration of these few aspects we can distinguish the contrasting manifes-

tations of the climate, their impact upon the population, economy and the geographic environment 
being very high.  
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ANEXA A. ISTORICUL OBSERVAŢIILOR LA STAŢIILE 
 METEOROLOGICE DIN CÂMPIA MOLDOVEI 

 
 Multe informaţii din acest material au fost preluate dintr-un istoric al observaţiilor şi cercetă-
rilor meteorologice din Moldova publicat la Iaşi în 2004 de către Cireş Corneliu(meteorolog - fost 
şef al Serviciului Meteorologic Regional Moldova din Iaşi) cu prilejul împlinirii a 120 de ani de ob-
servaţii meteorologice oficial recunoscute în Moldova. 
 Staţia meteorologică Darabani. Este amplasată la intrarea în oraşul Darabani pe str. 1 De-
cembrie nr.3, în judeţul Botoşani, la 48°12' latitudine nordică , 26°37' longitudine estică şi 59m altitu-
dine. 
 Staţia meteorologică Darabani a fost înfiinţată la 1 iunie 1986. La înfiinţare platforma mete-
orologică era amplasată pe locul actualei clădiri având dimensiunile de (20 x 16m) fiind dotată cu 
aparatură meteorologică normală. 
 Biroul staţiei a funcţionat la început într-o cameră din locuinţa I. Cimpoeşu din vecinătate. 
Ulterior s-a mutat într-o cabină metalică care asigura minimum de confort. În această perioadă staţia 
a funcţionat cu doi salariaţi, având program redus (16 ore pe zi) cu transmisii orare la Dorohoi prin 
telefon. 
 În anul 1989 s-a terminat construcţia unei clădiri proprii (parter şi etaj) pentru birouri şi locuin-
ţă de serviciu, pe locul unde era instalată platforma meteorologică. În acelaşi timp s-a construit şi o 
platformă meteorologică la 50m depărtare de clădire.  
 Schema staţiei meteorologice a fost completată cu încă patru salariaţi astfel că s-a trecut la 
program neîntrerupt (24 ore) cu transmisie din oră în oră prin RTF la Dorohoi şi cu program agro-
meteorologic. 
 A urmat amenajarea în clădirea staţiei a unui laborator de hidrochimie, acesta începându-şi 
activitatea în anul 1996. Acest laborator a aparţinut de S.G.A.J. Botoşani, fiind desfiinţat în urma 
unor decizii unilaterale şi oportuniste în anul 2002. 
 De la 1 aprilie 1999 staţia meteorologică Darabani a trecut în subordinea Centrului Meteorologic 
Regional Moldova, for tutelar al acestuia fiind Compania Naţională Institutul Naţional de Meteorolo-
gie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor S.A., care de la 1 iulie 2004 a devenit Administraţia Naţională 
de Meteorologic R.A. 
 Staţia meteorologică Dorohoi (judeţul Botoşani) este amplasată în prezent la ieşirea din 
municipiul Dorohoi spre Botoşani la limita dintre municipiu şi localitatea Dealul Mare la 47°56' 
latitudine nordică,  26°25' longitudine estică şi 240m altitudine. 
 Primele observaţii meteorologice organizate oficial încep în anul 1959, platforma iniţială 
fiind amplasată în curtea ,,Staţiunii de Maşini şi Tractoare” situată pe partea stângă a şoselei Do-
rohoi - Pomîrla. 
 Platforma meteorologică de dimensiuni reduse era împrejmuită cu gard din plasă de sârmă 
pe stâlpi de lemn - neavând racord electric. Platforma era semiadăpostită, datorită unor plopi situ-
aţi în zona estică, având observaţiile legate de vânt şi durata de strălucire a Soarelui influenţate. 
Dotarea cu aparatură era cea clasică obişnuită: adăposturi meteorologice cu termometre, higrome-
tru şi aparate înregistratoare, giruete, pluviometre, heliograf, pluviograf, termometre de sol. 
 Biroul de lucru funcţiona într-un vagon la poarta Staţiunii de Maşini şi Tractoare în 
condiţii deosebit de grele de lucru (fără încălzire, în condiţii de umiditate ridicată etc.). Pro-
gramul era asigurat de un singur salariat cu o jumătate de normă sau colaborator execu-
tând un program climatologic cu două transmisii zilnice. Telefonul era instalat în sediul Staţiunii 
de Maşini şi Tractoare. 
 Din anul 1962 staţia meteorologică a fost încadrată cu încă un salariat, astfel că a fost po-
sibil să se execute şi climatul de noapte, iar ziua transmisii orare de meteoare la Botoşani. În anul 
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1968 se obţine un teren reprezentativ omologat de I.N.M.H. situat pe Dealul Mare în zona de 
sud a oraşului pe partea stângă a şoselei Dorohoi - Botoşani în apropiere de Casa de apă. S-a con-
struit o platformă meteorologică tip, iluminată electric, dotată cu aparatura completă, plus 
cazan de evaporimetrie la cererea activităţii hidro şi o clădire proprie cu birouri şi locuinţă de 
serviciu. 
 Programul s-a executat în continuare cu doi observatori până în anul 1978 când s-a 
mai încadrat un salariat, executându-se în medie 20 de observaţii zilnice (3 zile pe săptămână cu 
program redus noaptea). Tot din anul 1978 s-a introdus în dotare radiotelefonul pentru a se 
transmite direct meteoarele la Botoşani. Din anul 1978 s-au mai angajat doi salariaţi trecân-du-
se la program neîntrerupt ziua şi noaptea până în anul 1990, când s-au aplicat reduceri de perso-
nal şi s-a trecut iarăşi la un program redus. 
 De la 1 aprilie 1999 staţia meteorologică Dorohoi a rămas cu un singur salariat în subordi-
nea S.G.A.J. Botoşani, cu un program minimal adecvat intereselor noii instituţii. 
 Staţia meteorologică Avrămeni (judeţul Botoşani) este localizată în comuna Avrămeni 
la 48°0l' latitudine nordică, 26°58' longitudine estică şi 217m altitudine. 

 Staţia meteorologică Avrămeni a luat fiinţă în anul 1952, fiind amplasată iniţial în curtea 
vechii Primării (700m sud de şoseaua principală). Aparatura meteorologică din dotare era mi-
nimală: adăpost meteorologic cu termometre şi higrometru, giruetă cu placa uşoară pe stâlp de 
lemn de 8m înălţime şi pluviometru. Platforma meteorologică nu era împrejmuită şi nici nu era 
iluminată electric. În anul 1955 a fost amenajată o nouă platformă   meteorologică de dimensi-
uni reduse, pe un teren viran, lângă oficiul poştal vechi şi Biserică. Faţă de dotarea anterioară  s-
au adăugat următoarele aparate: heliograf, barometru, barograf, termometre Savinov. Biroul sta-
ţiei a fost amenajat în casa observatorului Aurelia Ciorăscu. Se executau observaţii climatologi-
ce complete 200, 800, 1400, 2000 şi 2 transmisii (800 şi 2000) la staţia meteorologică Botoşani. Sta-
ţia era încadrată cu un salariat şi un colaborator. 
 În anul 1960 prin munca voluntară a credincioşilor mobilizaţi de preotul Vasile 
Ciorăscu s-a construit o clădire modestă (hol, magazie şi birou) precum şi o platformă meteoro-
logică în centrul comunei la şosea (lângă sediul actual al primăriei). În momentul respectiv plat-
forma era reprezentativă (clădirile şi anexele primăriei nu existau, iar liziera de salcâmi era puţin 
înaltă). 
 Platforma meteorologică a fost împrejmuită cu gard din plasă de sârmă fiind iluminată 
electric. Începând din anul 1962, s-a instalat telefon propriu, iar din acelaşi an s-a încadrat încă un 
observator, astfel încât s-a trecut la un program de 16 ore zilnic (14 ore ziua şi 2 ore noaptea) cu 
transmisii la staţia meteorologică Botoşani. 
 Din anul 1990 staţia meteorologică Avrămeni a fost încadrată cu cinci salariaţi trecându-
se la program neîntrerupt (24 de ore) până în anul 1996, când s-a redus personalul la patru sala-
riaţi, iar din luna august 1998 s-au mai redus doi salariaţi astfel că, s-a trecut la un program de 
16 ore pe zi (s-a reluat programul din anul 1961). In perioada 1986-1991, la această staţie s-a 
efectuat şi programul agrometeorologic. De remarcat la aceasta staţie a fost activitatea doamnei 
Ciorăscu Aurelia care a lucrat cu totală dăruire, pasiune, conştiinciozitate depunând eforturi 
mari  pentru promovarea meteorologiei în zonă şi a colaboratorului Vasile Ciorăscu (preot) ca-
re a fost iniţiatorul numeroaselor realizări ale acestei activităţi. 
 La 1 august 1998, staţia meteorologică a fost practic desfiinţată deoarece s-au făcut re-
duceri de personal, iar singurul observator rămas a efectuat doar trei climate în zilele lucrătoare 
până la 31 decembrie 1998. De la 1 ianuarie 1999, în locul staţiei meteorologice a rămas un post 
pluviometric, deservit de unul din foştii salariaţi. 
 Staţia meteorologică Botoşani (judeţul Botoşani) este situată în marginea municipiului 
Botoşani pe strada Mihai Eminescu nr. 62 la 47°44' latitudine nordică, 26°39' longitudine estică, 
şi 161 m altitudine. 
 Primele observaţii organizate au fost realizate iniţial în strada Petru Rareş nr. 9 înce-
pând din luna septembrie 1940, fiind continuate până în 1955 (cu întreruperi în anul 1944 din 
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cauza războiului). Dotarea cu aparatură a fost la început următoarea: adăpost meteorologic cu 
termometre, higrometru, pluviometru şi giruetă. Observaţiile meteorologice se limitau la trei 
climate  efectuate la orele 800, 1400, 2000. Aparatura meteorologică era instalată în grădină, în-
conjurată de pomi şi case. Deci observaţiile nu erau efectuate în condiţii reprezentative. 
 În anul 1955 s-a găsit un amplasament mai bun în str. Dragoş Vodă nr. 32. De re-
marcat ca o curiozitate în premieră a fost instalarea heliografului la o înălţime de 5,70m pen-
tru a nu fi umbrit. Se realizau observaţii triorare ziua şi noaptea iar rezultatele se transmiteau la 
Iaşi. Staţia era încadrată cu trei salariaţi. 
 În anul 1974 s-a construit o clădire proprie cu o platformă meteorologică în condiţii 
reprezentative pe str. Mihai Eminescu nr. 62 (lângă Cimitirul Pacea). S-au realizat observaţii 
orare neîntrerupte ziua şi noaptea care se transmiteau la C.P.V. Bacău. 
 Începând din anul 1968 s-au efectuat şi observaţii agrometeorologice. În anul 1987 s-
au introdus măsurători privind radioactivitatea mediului amenajându-se un laborator cores-
punzător. Ulterior (1990) această activitate a trecut în subordinea Agenţiei Judeţene de Pro-
tecţie a Mediului. 
 Din luna iulie 2000 s-a instalat o staţie meteorologică automată tip Vaissala,   dar observa-
ţiile clasice vor fi menţinute încă o perioadă de timp. 
 De la 1 aprilie 1999 staţia meteorologică Botoşani trece în subordinea Centrului Meteoro-
logic Regional Moldova, for tutelar al acestuia fiind Compania Naţională Institutul Naţional de 
Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor S.A., care de la 1 iulie 2004 devine Adminis-
traţia Naţională de Meteorologie R.A. 
 Staţia meteorologică Stînca (judeţul Botoşani) este localizată în comuna  Ştefăneşti la 
47°49' latitudine nordică, 27°13' longitudine estică şi 110m altitudine. Staţia meteorologică a 
fost înfiinţată în anul  1984 ca o cerinţă a exploatării nodului hidrotehnic Stînca - Costeşti. 
 Platforma meteorologică a fost amenajată în aproprierea barajului şi a lacului de acumu-
lare (400m) - fiind împrejmuită cu gard de sârmă pe stâlpi metalici şi a fost dotată cu aparatură 
conform metodologiei. 
 Biroul de lucru a fost amenajat în clădirea în care a funcţionat ,,Organizarea de 
şantier” a întreprinderii Stînca. 
 Programul de lucru al staţiei consta în 16 ore pe zi de observaţii vizuale, sinoptice 
şi observaţii climatologice la orele 100, 700, 1300,1900 fiind asigurat de trei salariaţi. 
Meteoarele erau transmise prin radiotelefon sau telefon la staţia meteorologică Botoşani.  
 La 1 august 1998 staţia a fost practic desfiinţată, deoarece schema a fost redusă cu 
doi salariaţi, iar observatorul care a rămas executa doar observaţii de climat la orele 800 şi 1400 
dar numai în zilele de lucru. 
 De la 1 ianuarie 1999 staţia Stînca devine post pluviometric deservit de doamna 
Murariu Măria. 
 La 15 august 2000 staţia meteorologică Stînca a fost reînfiinţată, fiind încadrată cu un sin-
gur salariat (program climatologic şi sinoptic redus), iar de la 1 ianuarie 2001 a fost încadrată cu 
3 salariaţi, având un program de 16 ore pe zi. 
 Staţia meteorologică Răuseni (judeţul Botoşani) este amplasată în comuna Răuseni la 
47°34' latitudine nordică, 27° 13' longitudine estică şi 62m altitudine.  
 Primele observaţii au fost efectuate în cadru organizat începând din anul 1953 când a 
funcţionat sub formă de staţie auxiliară în curtea familiei Teodorescu, iar biroul staţiei în casa 
proprietarului. La început au existat în dotare doar trei instrumente: pluviometru şi adăpost 
meteorologic cu termometre şi giruetă. 
 În anul 1960 s-a construit o platformă împrejmuită, dotată până în anul 1961 cu toa-
tă aparatura clasică. Platforma meteorologică era reprezentativă pentru majoritatea elementelor 
meteorologice cu excepţia vântului care era influenţat de casele şi pomii din jur în special în 
sectorul estic. Dotarea cu telefon s-a făcut în anul 1964 (până la acea dată se transmiteau la Boto-
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şani câte două meteoare pe zi de la telefonul primăriei. În anul 1977 a fost instalat radiotelefo-
nul.  
 În anul 1980 s-a obţinut un amplasament propriu pe şoseaua Răuseni - Călăraşi pe partea 
stângă la 400m distantă spre est faţă de poziţia precedentă. Suprafaţa disponibilă era de numai 
1500m2 fiind înconjurată de clădiri pe direcţiile est şi vest. 
 A rezultat o platformă meteorologică standard de 26 x 26m semi-adăpostită, însă trebuie 
precizat faptul că în acele nu se aprobau construcţii extravilane nici în situaţii deosebite. A fost 
admis acest compromis pentru realizarea investiţiei. S-a construit o clădire cu parter şi etaj pen-
tru birouri şi locuinţă, care a fost terminată în luna decembrie 1981. Programul de observaţii a 
devenit permanent, staţia fiind încadrată cu cinci salariaţi. Între anii 1982-1991 la staţia meteo-
rologică Răuseni s-a efectuat şi programul agrometeorologic. 
 De la 1 aprilie 1999 staţia meteorologică Răuseni a rămas cu un singur salariat în subor-
dinea S.G.A.J. Botoşani cu un program de observaţii minimal adecvat intereselor acestei insti-
tuţii. 
 Staţia meteorologică Cotnari (judeţul Iaşi) este amplasată în comuna Cotnari la 47°22' la-
titudine nordică, 26°56' longitudine estică şi 289m altitudine. 
 Primele observaţii meteorologice în comuna Cotnari au fost realizate în anul 1940 de 
către tehnicianul agronom Găgiuleanu Mircea, în zona depresionară numită ,,Paraclis”, unde 
după război a funcţionat biroul Întreprinderii Agricole de Stat (într-o clădire naţionalizată). 
 In timpul celui de-al doilea război mondial, observaţiile au fost întrerupte şi apoi reluate 
în anul 1947 de către tehnicianul agronom Irimescu Dumitru, care transmitea datele meteorologi-
ce la Camera Agricolă. 
 În intervalul  1950-1954 observaţiile meteorologice sunt din nou întrerupte din mo-
tive organizatorice. 
 În anul 1954 este angajat special pentru, observaţii meteorologice Teodor Tăbâltoc care a 
realizat observaţii meteorologice tip climat la orele 800, 1400, 2000 şi două transmisii zilnice (800 
şi 2000) la Botoşani. Instrumentarul şi aparatura meteorologică era alcătuită din: giruetă, ter-
mometru ordinar, termometru de maximă, higrometru şi pluviometru. De remarcat este că gi-
rueta era amplasată pe acoperişul clădirii. Staţia nu avea telefon propriu. 
 În anul 1959 s-a omologat un teren reprezentativ în via I.A.S. Cotnari pe platoul din est la 
o distanţă de 200m faţă de amplasamentul anterior, iar din anul 1960 s-a construit o platformă 
meteorologică standard 26 x 26, împrejmuită cu gard din plasă de sârmă şi stâlpi din lemn, do-
tată cu majoritatea aparatelor şi instrumentelor prevăzute. Biroul staţiei a rămas în continuare 
în clădirea atelierului mecanic. În aceste condiţii se executau pe lângă observaţiile climatologi-
ce şi observaţii vizuale oră de oră şi observaţii sinoptice la trei ore. 
 În anul 1980 s-a construit o clădire proprie (parter pentru birouri şi etaj pentru locuinţă). 
Platforma meteorologică a rămas pe acelaşi amplasament fiind doar modernizată. Programul de 
activitate cuprindea: observaţii climatologice (100, 700, 1300, 1900), program sinoptic neîntre-
rupt (0-24) şi observaţii agrometeorologice din anul 1960. 
 De la 1 aprilie 1999 staţia meteorologică Cotnari a trecut în subordinea Centrului Mete-
orologic Regional Moldova, for tutelar fiind Compania Naţională Institutul Naţional de Meteo-
rologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor S.A. care de la 1 iulie 2004 a devenit Administra-
ţia Naţională de Meteorologie R.A. 
 Staţia Meteorologică Podu –Iloaiei (judeţul Iaşi) este localizată în oraşul Podu Iloaiei la 
47°13' latitudine nordică, 27°16' longitudine estică şi 82 m altitudine. 
 Aceasta staţie meteorologică a luat fiinţă în luna decembrie a anului 1961 pe lângă Sta-
ţiunea Experimentală Agricolă. Primul amplasament s-a situat pe terenul de experienţă în par-
tea, de est a staţiunii. Terenul era obturat în partea sudică de clădirile staţiunii. 
 Platforma meteorologică avea dimensiunile de 26 / 26m fiind împrejmuită cu gard din 
plasă de sârmă, dar nefiind iluminată electric. Platforma meteorologică era dotată cu aparatura 
clasică necesară. 
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 Biroul staţiei a funcţionat în condiţii satisfăcătoare în clădirea Staţiunii Experimen-
tale Agricole. Iniţial programul staţiei, a fost asigurat de un singur salariat care realiza observa-
ţii meteorologice minimale şi măsurători agrometeorologice. 
 Începând cu anul 1962 staţia a funcţionat cu doi salariaţi (câte unul pentru fiecare acti-
vitate). Se realizau observaţii climatologice la orele 100, 700, 1300, 1900, cu două transmisii 
zilnice prin telefon la staţia meteorologică Iaşi. Din anul 1972 s-a încadrat al treilea salariat în 
tură, programul fiind neîntrerupt ziua, dar se desfăşura pe durata a doar două ore noaptea. Din 
motive administrative accesul la platforma meteorologică a devenit complicat (datorită unor 
împrejmuiri construite fără portiţă de acces spre platforma meteorologică). În acest fel deplasa-
rea până la platforma meteorologică a devenit impracticabilă (se ocolea cca. 1km, deplasarea 
orară însumând 30 minute dus - întors). Astfel, s-a impus de la sine căutarea unui amplasa-
ment corespunzător, iar în anul 1979 prin demersurile efectuate de conducerea Direcţiei Ape-
lor s-a obţinut terenul necesar, în apropiere de Staţiunea Agricolă, lângă staţia de epurare. A 
fost construită platforma meteorologică standard (26 / 26m) cu racord electric.  
 Pe acest amplasament, începând din anul 1982, programul de observaţii s-a executat cu 
patru salariaţi, fiind neîntrerupt atât ziua cât şi noaptea, până în luna mai 1991, când s-a tre-
cut la un program redus. 
 În aprilie 1994, staţia meteorologică Podu Iloaiei a fost desfiinţată. Prin bunăvoinţa 
domnului dr. Jan Patraş (Directorul Staţiunii) platforma meteorologică a fost preluată de Staţi-
une asigurându-se efectuarea observaţiilor climatologice şi a transmisiilor până în anul 2001 
când staţia meteorologică a fost desfiinţată. 
 Staţia meteorologică Iaşi (judeţul Iaşi) este localizată pe str. Aeroportului nr. 1 în municipiul 
Iaşi, la 47°10' latitudine nordică, 27°38' longitudine estică şi la 102m altitudine. 
 Primele observaţii pe teritoriul municipiului Iaşi au fost realizate de medicul militar rus 
Lerch în anul 1770, care a efectuat măsurători asupra temperaturii aerului în luna august. În anul 
1829, în ziarele vremii (Icoana Lumii şi Albina Românească) au apărut publicate observaţii asu-
pra temperaturii aerului şi presiunii atmosferice. Se presupune că aceste observaţii au fost realizate 
de cărturarul Gh. Asachi. 
 Între anii 1839-1840, profesorii universitari I. Pangratti şi Th. Stamate execută observaţii 
asupra presiunii atmosferice, vântului şi starea cerului. De remarcat că, în anul 1840, la Şcoala 
Vasiliană se preda meteorologia ca ştiinţă, folosindu-se un manuscris în limba greacă din biblioteca 
Mitropoliei. 
 Între anii 1855-1888, omul de ştiinţă Th. Stenner (farmacist chimist la Spitalul Sf. Spiridon) a 
realizat observaţii meteorologice complexe care au fost apoi publicate în buletinul Societăţii de 
Medici şi NatUralsti. Profesorul Petru Poni a efectuat observaţii meteorologice la locuinţa sa din str. 
Buna Vestire şi apoi în str. Sărăriei între anii 1877-1882. Rezultatele acestor observaţii au fost pu-
blicate în Analele Academiei Române. Se consideră că aceste observaţii meteorologice sunt cele 
mai complete şi corecte până la acea data. 
 Primele observaţii meteorologice organizate şi oficial cunoscute au început în anul 1886 în 
curtea Liceului Militar (azi Spitalul Militar). Până în anul 1893, observaţiile meteorologice au fost 
efectuate de elevii Liceului Militar, iar în continuare de funcţionarii Centrului de Măsuri şi Greutăţi. 
Seria observaţiilor s-a întrerupt în anul 1914. Aparatura meteorologică era instalată în curtea şcolii, în-
tre clădirea principală şi gardul de la stradă, înconjurată de castani şi tei. Datele meteorologice realizate 
nu erau reprezentative în special pentru vânt, dar exprimau condiţiile climatice din Iaşi. De remarcat 
că în anul 1900 adăpostul meteorologic a fost mutat în spatele clădirii principale, lângă sere, în con-
diţii mai reprezentative. 
 Între anii 1914-1915 s-au realizat observaţii meteorologice la ferma Ezăreni (10km sud de 
Iaşi). Această fermă era în subordinea Laboratorului de chimie agricolă a Universităţii din Iaşi iar ob-
servaţiile meteorologice au fost efectuate de salariaţii laboratorului respectiv. Coordonatele acestui  
amplasament erau: 47°06' latitudine nordică, 27°36' longitudine estică şi 66m altitudine. Din cauza 
războiului mondial, observaţiile meteorologice s-au întrerupt între lunile martie - septembrie 1915. În 
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intervalul 1915-1916, observaţiile meteorologice s-au efectuat în curtea Liceului Internat (C. 
Negruzzi). 
 Din luna ianuarie 1917 până în luna august 1918, observaţiile meteorologice s-au realizat în cur-
tea Observatorului Astronomic (lângă Institutul Agronomic) situat pe Aleea M. Sadoveanu. Obser-
vaţiile erau efectuate de personalul Institutului Meteorologic, evacuat la Iaşi în timpul războiului. Noul 
amplasament era situat la 47°12' latitudine nordică, 27°33' longitudine estică şi altitudinea de 165m. 
 Între anii 1918 - 1919, observaţiile meteorologice s-au întrerupt din motive organizatorice. 
Începând cu anul 1919 s-a reînfiinţat staţia meteorologică din curtea Liceului Negruzzi, unde va 
funcţiona până în anul 1944. 
 Din luna noiembrie 1944 s-a înfiinţat o staţie meteorologică în zona Teatrului Naţional, pe 
str. cpt. Păun (9 mai), deservită de salariaţii I.M.C. Platforma meteorologică era amenajată într-o curte, 
parametrii meteorologici fiind influenţaţi de pomi şi clădiri. Noul amplasament era localizat la: 
47°10' latitudine nordică, 27°35' longitudine estică şi la altitudinea de 62m. 
 Datorită cerinţelor aviaţiei, începând cu anul 1938 se înfiinţează o staţie sinoptică la Ae-
roportul din Iaşi (cel vechi) deservită de către flotila de aviaţie. 
 La 15 iulie 1951, staţia meteorologică din str. cpt. Păun s-a mutat la Aeroport, unificându-se cu 
staţia sinoptică, devenind o staţie meteorologică  complexa care efectua observaţii de climatologie, 
sinoptică, aeronautică, aerologie. Biroul staţiei a funcţionat în vechea clădire a aerogării. Programul  
observaţiilor era neîntrerupt, cu transmisii triorare la C.P.V. Bacău. Staţia meteorologică era încadra-
tă cu 5 salariaţi (4 observatori şi şeful). Din anul 1963 s-au introdus în program observaţiile actinome-
trice (platforma meteorologică şi-a extins la dimensiunile de 26m x 36m), adăugându-se încă 2 salari-
aţi. Treptat, atribuţiile acestei staţii s-au mărit. A intervenit colectarea datelor de la Cotnari, Strunga, 
Podu  Iloaiei, Breazu. S-a adăugat colectarea datelor din reţeaua pluviometrică. Staţia Iaşi a devenit 
staţie meteorologică judeţeană, ajungând la 8 salariaţi. 
 Sistemul de transmisii si comunicaţii a evoluat de la telefonul iniţial la telex în anul 1967, ra-
diotelefon în anul 1978, calculator şi telefon celular în anul 1999. În acest fel, condiţiile de colectare 
şi transmisie au fost radical îmbunătăţite.  
 În luna iunie 2000 s-a instalat o staţie meteorologică tip Vaissala, dar observaţiile clasice vor mai 
fi menţinute în paralel încă o perioada de timp. Schema de personal a fost diminuată, astfel că, în pre-
zent figurează doar cu 5 salariaţi. 
 In anul 1957 Staţiunea de Cercetări Viticole din Iaşi înfiinţează o staţie meteorologică pentru cer-
cetări proprii - în zona Breazu în vie, lângă parcelele de cercetare la altitudinea de 183m. Până în 
anul 1984, observaţiile au fost asigurate de laboranţii Staţiunii, iar din anul 1985 staţia a fost prelua-
tă de Direcţia Apelor, intrând în circuitul reţelei naţionale, asigurând program climatologic complet, 
program sinoptic redus, program agrometeorologic şi determinări de radioactivitate a mediului am-
biant (acesta se realiza în clădirea din str. T. Văscăuţeanu nr. 10). 
 Începând cu anul 1992, staţia meteorologică Breazu a fost desfiinţată din punctul de vedere al Di-
recţiei Apelor, dar rămâne în continuare în administrarea S.E.H.V. care asigură un program minimal 
de observaţii executate de laboranţi. 

 
Anexa A'1a – Tensiunea vaporilor de apă 

 
Observaţiile şi măsurătorile efectuate în perioada 1926 – 1955∗, asupra tensiunii vaporilor de 

apă la Dorohoi, Botoşani şi Iaşi (tab. 176.), certifică rezultatele la care am ajuns prin minimul anual 
din luna ianuarie, maximul din luna iulie şi creşterea valorică a tensiunii vaporilor de apă dinspre 
nordul spre sudul districtul climatic al Câmpiei Moldovei. 

 
 

                                                 
∗ Datele climatice din perioada 1896 – 1955 de la toate elementele şi fenomenele climatice din prezenta anexă au fost ex-
trase din Clima R.S. România, 1966. 
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Tab. 176. Tensiunea medie lunară şi anuală (mb) a vaporilor de apă din atmosferă (1926 – 1955)* 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 3,9 4,4 5,7 8,9 11,2 15,9 16,5 15,2 13,2 9,2 7,0 4,5 9,6 
Botoşani 3,9 4,2 5,6 8,4 11,9 14,9 16,8 16,4 12,4 9,2 9,5 5,0 9,8 
Iaşi 4,1 4,4 5,8 8,4 12,0 14,9 16,8 16,4 13,3 9,6 7,6 5,2 9,8 
 

 
Anexa A'1b – Umiditatea relativă 

 
Evoluţia valorică şi distribuţia spaţială medie a umidităţii relative în decurs de un an (tab. 

177), de o zi (tab. 178c.), cât şi frecvenţa medie a zilelor dintr-o lună sau dint-un an cu diferite va-
lori ale umidităţii relative (Ur ≥ 80% la ora 1400, Ur ≤ 30% la cel puţin una din orele de observaţii 
tab. 178a. şi b.), din perioada anterioară anului 1956 întăresc concluziile la care au ajuns în urma 
prelucrării datelor din observaţiile meteorologice din perioada 1964 – 1998, studiate şi analizate în 
prezenta lucrare, regulile cu caracter de stabilitate legate de variaţia spaţio – temporală a umidităţii 
pentru intervalul 1964-1998 reconfirmând particularităţile distributive medii ale acestui parametru 
din perioadă de dinainte de 1956. 

 

Tab. 177. Umiditatea relativă (%). Medii lunare şi anuale (1896 – 1915;1925 – 1955)
*
 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 82 80 76 66 65 66 66 67 70 77 83 85 74 
Botoşani 82 80 75 66 65 65 65 67 70 76 82 85 73 
Iaşi 81 79 72 62 62 63 62 63 66 73 78 82 70 
 

Tab. 178a. Frecvenţa medie lunară şi anuală a umidităţii relative ≥ 80% la ora 1400 (% din numărul zilelor 

dintr-o lună sau an)* 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An Intervalele de observaţie 

Dorohoi 37 31 22 13 7 7 6 6 9 18 36 50 20 96-15;31-43;46-55; 
Botoşani 47 37 26 13 11 10 9 7 11 20 43 56 24 96-15;38-43;46-55 
Iaşi 43 35 20 11 9 9 6 6 7 16 30 53 20 96-15;26-38;40-43;45-55 
 

Tab. 178b. Frecvenţa medie lunară şi anuală a zilelor cu umiditate relativă ≤ 30% la cel puţin una din orele 

de observaţii* 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D An Intervalele de observaţie 

Dorohoi 0 1 1 7 8 4 4 6 5 3 1 0 3 96-15;31-43;46-55 
Botoşani 0 0 2 8 10 6 4 6 4 3 1 0 4 96-15;38-43;41-55 
Iaşi 0 0 3 10 11 6 8 7 6 3 0 0 4 96-15;26-38;40-43;45-55 

 

Tab. 178c. Umiditatea relativă (%) . Medii orare la Iaşi (1926 – 1955)
*
 

ora 
luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 M 

Ianuarie 86 85 86 88 86 86 87 87 86 84 81 79 77 76 76 77 79 81 83 84 84 85 86 86 83 
Aprilie 76 79 80 84 84 84 81 73 68 62 58 53 51 50 48 46 46 49 54 60 63 67 70 74 65 
Iulie 83 85 87 89 91 88 82 74 69 63 58 55 52 50 49 49 51 53 59 64 70 74 78 81 69 
Octombrie 84 85 86 86 88 88 88 86 82 75 68 63 59 57 55 56 59 65 69 74 76 78 81 82 75 
Anual 82 84 85 87 87 87 85 80 76 71 66 63 60 58 57 57 59 62 66 71 73 76 79 81 73 
 

 
Anexa A'2 – Nebulozitatea 

 
Observaţiile efectuate la staţiile meteorologice Dorohoi, Botoşani, Cotnari şi Iaşi în perioada 

1896 – 1955 şi prelucrate prin mediere în tab. 179. confirmă: 
� minimul nebulozităţii din decurs de un an din luna august; 
� maximul nebulozităţii anuale din luna decembrie; 
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� valorile mai mari ale nebulozităţii în nord şi sud – est; 
� absenţa maximelor şi minimelor secundare. 
 

Tab. 179. Nebulozitatea (0-10). Medii lunare şi anuale. Amplitudinile anuale 

(1896 – 1915; 1926 – 1955)
*
 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An Amplitudinea anuală 

Dorohoi 6,9 6,9 6,3 5,8 5,6 5,4 4,7 4,3 4,5 5,5 7,0 7,6 6,0 3,3 
Botoşani 6,7 6,8 6,3 5,8 5,7 5,7 4,8 4,5 4,5 5,3 6,9 7,2 5,9 2,7 
Cotnari 7,1 7,2 6,6 5,8 5,4 5,2 4,9 4,5 4,7 5,7 6,9 7,5 5,9 3,0 
Iaşi 7,3 7,2 6,5 6,0 5,6 5,4 4,6 4,2 4,4 5,5 7,0 7,7 6,0 3,5 
 

Şi în cazul zilelor cu cer senin (tab. 180a.), noros (tab. 180b.), şi acoperit (tab. 180c.),  con-
cluziile la care am ajuns, certifică o realitate măsurată şi cuantificată anterior, şi anume: 
� august este luna din an când numărul de zile senine este maxim, iar cel al zilelor acoperite mi-

nim; 
� decembrie este luna când zilele acoperite sunt dominante, iar zilele senine foarte puţine; 
� în perioada mai – august zilele noroase sunt numeroase, fronturile atmosferice ce însoţesc ad-

vecţiile aerului maritim atlantic spre estul Europei contribuind la acest lucru, convecţia termică 
având şi ea un rol mare. 

 

Tab. 170. Numărul mediu lunar şi anual al zilelor cu diferite nebulozităţi 

 (1896 – 1915; 1926 – 1955)
*
 

� a.) cu nebulozitatea medie între 0 şi 3,5 – cer senin 
luna 

staţia  
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi  5,1 5,9 7,6 8,1 8,9 8,7 11,9 14,3 13,0 15,2 6,9 4,1 110,3 
Botoşani 5,7 6,0 7,8 7,1 8,6 7,9 11,7 13,0 12,7 16,0 6,9 4,9 108,3 
Cotnari  4,4 3,4 5,4 8,8 11,4 9,6 13,4 15,4 15,4 11,7 6,1 4,2 109,2 
Iaşi 5,4 5,3 7,4 8,2 8,7 9,0 13,3 14,6 14,0 10,6 5,9 4,3 106,7 

� b.) cu nebulozitatea medie între 3,6 şi 7,5 – cer noros 
luna 

staţia  
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 7,9 6,6 9,5 10,1 13,0 12,1 12,8 10,3 9,4 5,4 7,3 7,2 111,6 
Botoşani 8,7 6,6 7,8 10,4 12,1 11,1 11,8 11,1 8,9 4,0 7,5 7,4 106,4 
Cotnari 9,4 9,9 13,3 10,3 11,7 11,6 10,6 10,0 7,4 8,0 6,6 8,1 116,9 
Iaşi 7,1 7,4 9,1 9,7 12,4 12,7 11,0 10,7 9,3 9,3 9,0 6,7 114,4 

� c.) cu nebulozitatea medie între 7,6 şi 10 – cer acoperit 
luna 

staţia  
I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 18,0 15,5 13,9 11,8 9,1 9,2 6,3 6,4 7,6 10,4 15,8 19,1 143,1 
Botoşani 16,7 15,4 15,4 12,5 10,3 11,0 7,5 6,9 8,4 11,0 15,6 18,7 149,3 
Cotnari  17,2 14,7 12,3 10,9 7,9 8,8 7,0 5,6 7,2 11,3 17,3 18,7 138,9 
Iaşi 18,5 15,3 14,5 12,1 9,9 8,3 6,7 5,7 6,7 11,1 15,1 20,0 143,9 

 

La orele de observaţii din perioada 1896 – 1955 din lunile ianuarie şi iulie, cazurile cu cer 
acoperit au înregistrat un maxim în luna ianuarie la ora 800, cele cu cer senin un maxim în luna iulie 
la ora 800 (dar trebuie să avem în vedere că observaţia nocturnă lipsea), iar zilele noroase în luna iu-
lie la ora 1400(tab. 181.). 

 

Tab. 181. Frecvenţa medie a cazurilor cu cer senin (nebulozitate 0 - 2), noros (nebulozitate 3-7) şi 

acoperit (nebulozitate 8-10) la orele de observaţie în lunile ianuarie şi iulie (% din numărul total 

de observaţii) în perioadele 1896 – 1915 şi 1926 – 1955
*
 

ora 800 1400 2000 staţia luna senin noros acoperit senin noros acoperit senin noros acoperit 
ianuarie 13 13 74 17 19 64 24 14 62 Dorohoi iulie 43 25 32 26 44 30 31 32 37 
ianuarie 16 12 72 18 17 65 28 14 38 Botoşani iulie 45 23 32 29 40 31 32 29 39 
ianuarie 15 9 76 21 12 67 28 7 65 Iaşi iulie 48 20 32 33 37 30 37 26 37 
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Minimul zilelor senine s-a înregistrat la ora 800 în luna ianuarie, a celor acoperite în luna ia-
nuarie la ora 2000, zilele noroase fiind cel mai puţin frecvente în luna ianuarie la ora 800. 

În cazul frecvenţei genurilor de nori observaţiile efectuate la staţiile meteorologice Darabani 
(1988 – 1998), Avrămeni (1980 – 1998) şi Podu Iloaiei din perioada 1980 –1993(tab.182.) întăresc 
analiza şi concluziile la care am ajuns, datele de la cele trei staţii compatibilizându-se cu cele de la 
Dorohoi, Botoşani şi Iaşi dând în final un regim anual al genurilor de nori foarte asemănător cu cel 
din ultimele trei locaţii amintite. 

Tab. 182. Frecvenţa lunară şi anuală  a genurilor de nori (număr cazuri) la staţiile: 
a) Darabani (1988 – 1998) 

luna 
gen nori I F M A M I I A S O N D An 
Ci 1,1 1,2 2,3 2,5 4,2 4,1 4,6 3,9 4,2 1,9 0,8 0,6 31,4 
Cc - - - - - 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 - - 0,7 
Cs 3,0 4,7 7,1 9,9 11,2 8,8 8,4 6,5 8,5 6,2 5,3 2,2 81,8 
Ac 53,7 57,3 58,5 70,5 63,3 60,3 55,7 56,9 60,4 58,2 49,4 53,9 698,1 
As 51,0 54,2 59,4 60,6 56,6 52,0 48,8 48,8 53,8 54,5 46,4 51,6 637,7 
Ns 3,3 2,3 4,9 5,2 1,9 2,7 0,8 1,5 3,1 2,5 4,2 5,9 38,3 
Sc 77,1 64,4 72,7 61,5 43,9 38,3 29,3 35,7 51,9 64,3 66,2 82,0 687,3 
St 10,1 3,0 1,4 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 1,4 10,7 8,7 37 
Cu 3,1 5,9 8,5 12,7 18,0 18,5 21,3 13,8 12,0 9,0 4,4 1,5 128,7 
Cb 0,4 1,4 3,9 9,5 23,3 26,4 24,6 19,2 8,9 1,6 0,7 0,3 120,2 
? - - - - - - - - - - - - 0 
0 23,3 25,2 25,5 21,0 24,8 25,4 36,9 39,8 28,8 36,8 25,7 17,9 331,1 

b) Avrămeni (1980 – 1998) 
luna 

gen nori I F M A M I I A S O N D An 
Ci 1,8 1,3 3,2 5,9 5,6 5,9 5,2 6,5 5,4 3,7 2,1 1,9 48,5 
Cc - - - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 - - 1,7 
Cs 5,3 5,7 7,5 10,6 14,2 27,2 9,6 9,1 8,5 7,3 4 ,3 5,4 110,4 
Ac 34,5 33,2 34,2 39,4 38,3 38,8 41,3 40,4 43,3 36,1 31,6 35,7 446,8 
As 31,5 30,2 48,3 34,2 33,4 32,5 34,2 31,1 36,4 31,4 27,5 32,1 402,8 
Ns 7,6 10,7 7,1 5,1 5,4 4,2 4,7 3,1 2,4 4,2 8,6 6,3 69,4 
Sc 61,4 58,2 51,8 48,8 40,6 31,4 36,9 38,4 48,6 56,1 60,7 63,3 596,2 
St 11,1 6,1 12,5 1,3 1,0 0,2 0,3 0,2 0,6 6,9 12,0 17,6 69,8 
Cu 1,9 3,2 7,1 12,0 15,8 18,1 15,5 13,8 10,9 6,6 2,9 1,6 109,4 
Cb 0,2 1,6 4,1 11,9 15,7 21,3 19,6 11,5 5,6 3,3 0,8 0,4 96 
? - 1,1 0,2 0,1 - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 1,8 
0 24,4 24,1 22,4 25,6 27,2 26,7 30,8 37,0 36,3 31,6 26,3 22,2 334,6 

c)Podu Iloaiei (1980 – 1993) 
luna 

gen nori I F M A M I I A S O N D An 
Ci 2,9 2,5 3,6 5,9 7,5 7,0 7,0 6,6 7,8 8,0 3,6 2,8 65,2 
Cc - 0,1 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,7 
Cs 11,1 10,6 17,5 21,7 22,6 19,0 16,0 15,2 12,6 14,4 9,5 8,9 179,1 
Ac 32,3 29,4 34,5 40,2 42,9 45,2 43,4 39,1 39,4 39,2 31,6 35,6 452,8 
As 24,9 24,9 26,1 32,1 29,2 28,2 23,9 21,7 22,0 26,0 22,4 28,4 309,8 
Ns 10,0 11,0 11,4 11,1 5,4 6,8 2,5 9,6 3,3 4,6 8,2 10,4 94,3 
Sc 52,7 48,0 52,8 53,7 48,1 45,1 39,9 33,4 45,9 54,3 53,4 61,6 588,9 
St 13,2 11,4 9,5 1,7 0,6 - 0,1 0,1 0,4 5,1 15,5 14,1 71,7 
Cu 0,9 2,3 5,9 13,3 18,9 21,5 21,6 17,1 12,4 6,6 3,7 1,3 125,5 
Cb 0,2 0,2 1,1 5,1 10,4 14,0 12,6 9,7 2,9 1,1 0,5 0,1 57,9 
? 0,1 0,6 0,1 - - - - - - - 0,3 - 1,1 
0 24,6 21,7 21,2 19,0 23,9 21,6 29,9 41,1 35,9 33,9 25,1 20,6 318,5 

 
Anexa A'3 – Durata de strălucire a Soarelui 

 
Datele din observaţiile efectuate în perioada 1948 – 1955 cu privire la durata lunară de stră-

lucire a Soarelui de la Dorohoi şi Iaşi (tab. 183.), reconfirmă ca şi studiul nostru efectuat pentru o 
perioadă mai lungă şi mai recentă, acelaşi maxim al duratei lunare a strălucirii Soarelui din luna iu-
lie, minimul din luna decembrie şi diferenţele semnificative la nivelul fiecărei luni şi a sumelor anu-
ale, ce există între partea nordică, nord – vestică (Dorohoi) şi respectiv cea sudică, sud – estică         
( Iaşi) a Câmpiei Moldovei. 
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Tab. 183. Durata de strălucire a Soarelui (ore şi zecimi). Media lunară şi anuală (1948 – 1955)
* 

 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 64,9 69,2 132,5 177,4 231,9 236,0 273,7 262,3 191,3 131,9 60,0 50,0 1881,9 
Iaşi 71,5 70,1 136,0 182,5 238,5 274,3 295,1 289,2 216,8 142,2 70,7 64,1 2051,0 

 

Fracţia de insolaţie (tab. 184.) are valorile maxime în luna august şi nu în iulie, valorile mi-
nime în luna decembrie, valori mai mici la Dorohoi şi mai mari la Iaşi. 

 

Tab. 184. Fracţia de insolaţie (% din durata posibilă). Medii lunare şi anuale  (1948 – 1955)
* 

 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 23,4 24,1 35,9 43,4 49,5 49,4 56,8 59,4 50,6 39,1 21,4 18,9 42,1 
Iaşi 26,5 24,4 36,9 44,8 51,1 57,8 61,6 65,7 57,4 42,1 25,1 24,0 45,9 

 

Numărul mediu al zilelor fără soare, este minim în lunile august şi iulie, maxim în lunile no-
iembrie, decembrie şi ianuarie, fiind mai ridicat la Dorohoi decât la Iaşi prezentând o situaţie opusă 
numărului de zile cu soare(tab. 185.). 

 

Tab. 185. Durata de strălucire a Soarelui. Numărul mediu lunar şi anual al zilelor fără soare  

(1948 – 1955)
*
 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 13,1 9,9 7,6 3,5 1,9 2,2 1,0 0,9 1,8 6,1 13,5 14,8 76,3 
Iaşi 14,4 10,5 7,6 4,0 1,6 2,4 0,9 0,6 1,9 4,5 13,0 13,1 74,5 

 

 
Anexa A'4 – Precipitaţiile atmosferice 

 
IV. E’2. Calculul coeficienţilor de modul ai precipitaţiilor (tab. 186. şi 187.), confirmă re-

gimul anual al precipitaţiilor deja cunoscut şi analizat în detaliu, cu maximul anual principal din lu-
na iunie, secundar din luna noiembrie, şi cu minimul anual secundar din luna octombrie. În cazul 
(minimului anual) principal, problema este puţin mai nuanţată. Coeficienţii de modul ai precipitaţii-
lor indică, dar nu cu multă claritate, plasarea minimului pluviometric principal anual în luna februa-
rie, când pentru 16 staţii sau posturi pluviometrice s-a înregistrat minimul principal anual, în timp 
ce în luna ianuarie minimul pluviometric anual s-a produs doar la 14 staţii sau posturi pluviometri-
ce. În 4 puncte de observaţii, coeficientul de modul a avut aceeaşi valoare atât în luna ianuarie şi cât 
şi în luna februarie. Astfel, minimul anual principal din luna februarie care se impune, dar nu cu 
multă claritate în cazul sumelor lunare de precipitaţii şi în cazul coeficientului de modul ai precipi-
taţiilor, nu este confirmat prin calculul coeficientului Angot care ne arată clar că ianuarie este luna 
cu cele mai puţine precipitaţii din an. Coeficientul Angot, egalizează lunile ca durată, pentru a putea 
compara cantităţi de precipitaţii căzute în intervale egale, pe când coeficientul de modul raportează 
sumele lunare de precipitaţii înmulţite cu 12 la sumele anuale, neţinând cont de lungimea diferită a 
lunilor anului şi în special a lunilor ianuarie – februarie, astfel că, dintr-o modalitate de calcul diferi-
tă, conform valorilor coeficientului de modul şi al sumelor lunare de precipitaţii, luna februarie pare 
a fi cea de minim anual principal, lucru neconform realităţii climatice pe care coeficientul Angot ne-
o relevă evidenţiind cu acurateţe minimul principal anual din luna ianuarie. Ianuarie rămâne în reali-
tate cea mai secetoasă lună din an, fapt scos în evidenţă şi de cantităţile medii zilnice de precipitaţii. 

 

Tab. 186. Coeficienţii de modul ai precipitaţiilor. Medii lunare şi  anuale  la staţiile din Câmpia 

Moldovei (1962 – 1997) 
luna 

staţia I F M A M I I A S O N D 

Darabani 0,51 0,46 0,57 1,02 1,59 1,89 1,80 1,09 1,11 0,63 0,70 0,63 
Dorohoi 0,49 0,48 0,58 1,13 1,47 1,91 1,79 1,31 0,93 0,59 0,74 0,59 
Avrămeni 0,51 0,48 0,59 0,95 1,49 1,98 1,79 1,19 1,02 0,57 0,74 0,68 
Botoşani 0,51 0,47 0,62 1,03 1,50 1,96 1,78 1,28 0,93 0,67 0,67 0,59 

luna I F M A M I I A S O N D 
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staţia 
Răuseni 0,51 0,54 0,60 1,00 1,41 1,95 1,68 1,22 1,19 0,62 0,67 0,62 
Cotnari 0,47 0,50 0,62 1,10 1,43 1,91 1,81 1,31 1,02 0,58 0,66 0,60 
Podu Iloaiei 0,50 0,50 0,61 1,07 1,37 1,96 1,80 1,24 1,03 0,65 0,70 0,57 
Iaşi 0,59 0,57 0,70 1,03 1,26 1,94 1,65 1,18 1,09 0,62 0,73 0,63 

 

Tab. 187. Coeficienţii de modul ai precipitaţiilor. Mediile lunare şi anuale la posturile pluviometrice din 

Câmpia Moldovei (1962 – 1997) 
luna 

postul I F M A M I I A S O N D 

Rădăuţi Prut 0,67 0,51 0,53 0,95 1,28 1,91 1,85 1,23 1,08 0,52 0,73 0,71 
Mileanca 0,38 0,41 0,53 1,00 1,57 1,95 1,85 1,26 1,13 0,63 0,66 0,61 
Mitoc 0,53 0,53 0,63 0,98 1,38 1,89 1,81 1,18 1,06 0,57 0,68 0,71 
Dumeni 0,39 0,41 0,75 1,06 1,52 1,92 1,86 1,23 0,98 0,57 0,67 0,61 
Pomîrla 0,61 0,53 0,65 1,09 1,40 1,87 1,73 1,06 1,05 0,62 0,70 0,65 
Ripiceni 0,48 0,50 0,58 0,99 1,54 2,00 1,44 1,22 1,08 0,68 0,75 0,73 
Văculeşti 0,49 0,49 0,57 1,07 1,51 1,86 1,79 1,29 0,98 0,62 0,67 0,63 
Roma 0,50 0,47 0,62 1,01 1,47 1,90 1,77 1,33 0,95 0,68 0,67 0,62 
Dobîrceni 0,55 0,53 0,59 0,99 1,72 1,85 1,71 1,09 1,06 0,57 0,63 0,67 
Gorbăneşti 0,59 0,52 0,64 0,94 1,19 1,91 1,92 1,19 1,00 0,64 0,71 0,68 
Flămînzi 0,55 0,56 0,70 1,10 1,35 1,92 1,63 1,23 0,97 0,59 0,67 0,69 
Cristeşti 0,52 0,50 0,65 1,12 1,40 1,86 1,83 1,24 0,96 0,65 0,64 0,64 
Todireni 0,51 0,50 0,69 0,96 1,31 2,04 1,73 1,18 1,16 0,55 0,66 0,67 
Nicolae Bălcescu 0,52 0,53 0,79 1,04 1,40 1,90 1,64 1,14 1,01 0,66 0,70 0,65 
Bivolari 0,64 0,59 0,65 0,99 1,26 1,85 1,58 1,27 1,20 0,54 0,70 0,71 
Plugari 0,57 0,61 0,70 1,01 1,34 2,02 1,53 1,17 1,07 0,64 0,68 0,66 
Chişcăreni 0,56 0,57 0,59 0,98 1,44 1,99 1,56 1,32 1,08 0,61 0,67 0,61 
Coarnele Caprei 0,56 0,61 0,59 0,97 1,34 1,96 1,76 1,36 0,95 0,60 0,65 0,63 
Victoria 0,53 0,56 0,64 1,04 1,27 1,96 1,73 1,16 1,01 0,62 0,72 0,70 
Strunga 0,46 0,45 0,57 1,14 1,65 1,92 1,54 1,34 1,02 0,61 0,67 0,59 
Tîrgu Frumos 0,52 0,53 0,61 1,14 1,47 1,77 1,63 1,35 1,01 0,60 0,71 0,62 
Bîrnova 0,58 0,62 0,69 1,00 1,28 1,77 1,60 1,23 1,24 0,61 0,72 0,63 
Ungureni 0,61 0,52 0,53 1,03 1,38 2,07 1,63 1,22 1,10 0,61 0,69 0,60 
Voineşti 0,57 0,63 0,67 1,01 1,27 1,94 1,64 1,19 1,10 0,59 0,75 0,62 
Mădîrjac 0,61 0,61 0,72 1,12 1,33 2,04 1,46 1,09 1,02 0,61 0,68 0,67 
Mogoşeşti 0,61 0,54 0,66 0,99 1,22 1,97 1,60 1,30 1,18 0,59 0,67 0,62 

 
IV.E’3.2. Referindu-ne la sumele lunare de precipitaţii, a căror variabilitate a fost analizată 

pentru perioada 1962 – 1997 la staţiile şi posturile pluviometrice din Câmpia Moldovei, observaţiile 
anterioare anului 1962 pot completa imaginea acestui fenomen complex ce înglobează un grad ridi-
cat de aleatorism. 

În tabelele ce urmează, am selectat cele mai mici sume lunare de precipitaţii şi anul când 
acesta s-a produs şi cantităţile lunare şi anuale de precipitaţii din anul cel mai secetos (tab. 188.), ce-
le mai mari cantităţi de precipitaţii şi evoluţia cantitativă a sumelor lunare de precipitaţii din anul 
cel mai ploios (tab. 189.), din perioada 1896 – 1995 de la câteva posturi pluviometrice din preajma 
sau din spaţiul Câmpiei Moldovei. 

 

Tab. 188. Cea mai mică cantitate lunară/anul şi anuală/anul de precipitaţii; regimul precipitaţiilor 

din anul cel mai secetos
*
 

Staţia Perioada I F M A M I I A S O N D An 
1896 – 1910; 1915; 1921 – 1928; 
1930 – 1932; 1934; 1939; 1943; 

1950 

2,8 
1905 

1,1 
1942 

0,0 
1921 

2,6 
1899 

11,0 
1928 

21,2 
1929 

5,0 
1929 

8,4 
1939 

0,0 
1903 

0,0 
1909 

0,0 
1926 

0,0 
1915 

325,4 
1915 Pomîrla 

1915 14,0 6,0 51,3 40,9 38,7 34,9 15,7 49,3 21,9 27,0 25,7 0,0 325,4 
1896 – 1915; 

1921 – 1940; 1943 
0,7 

1908 
1,5 

1914 
0,0 

1928 
4,2 

1899 
8,0 

1936 
3,6 

1900 
 

1,7 
1909 

3,5 
1929 

0,0 
1909 

0,0 
1926 

3,0 
1897 

327,1 
1896 Herţa 

1896 6,0 14,0 13,0 18,0 20,0 42,0 31,0 43,0 31,3 15,0 55,4 38,4 327,1 
1931 – 1942; 
1950 – 1955 

4,8 
1938 

3,3 
31/50 

4,0 
1953 

5,5 
1934 

5,4 
1936 

18,4 
1950 

23,6 
1943 

6,9 
1950 

3,0 
1942 

5,0 
1953 

5,1 
1949 

3,0 
1951 

307,7 
1950 Ungureni 

1950 18,3 3,3 20,9 33,8 23,5 18,4 50,9 51,5 3,0 34,7 18,9 30,5 307,7 
1896 – 1915; 1921 – 1941; 1943; 

1946; 1949 – 1955 
1,4 

1924 
0,9 

1923 
0,6 

1905 
1,2 

1943 
4,2 

1900 
8,2 

1950 
14,2 
1899 

0,5 
1946 

0,0 
1903 

0,5 
1909 

0,0 
1926 

0,3 
1921 

262,4 
1924 Truşeşti 

1924 1,4 6,6 10,2 53,1 17,3 75,4 32,5 14,2 34,5 3,6 10,5 3,1 262,4 
1896 – 1909; 1911 – 1912; 1914 – 
1915; 1942 – 1943; 1951 – 1952 

7,3 
1903 

6,9 
1904 

0,0 
1912 

0,0 
1914 

10,0 
1915 

28,0 
1911 

5,1 
1951 

10,5 
1942 

0,4 
1942 

1,5 
1942 

0,7 
1942 

7,4 
1904 

389,4 
1899 Cristeşti 

1899 22,8 31,8 36,4 4,9 60,7 47,4 45,7 31,9 53,4 17,4 12,3 24,7 389,4 
1930 – 1934; 1936 – 1943;  1953 – 

1955 
1,7 

1936 
1,0 

1943 
0,0 

1936 
4,6 

1934 
7,0 

1937 
10,3 
1939 

14,0 
1940 

22,6 
1932 

2,0 
1953 

1,1 
1953 

5,0 
1934 

2,0 
1934 

343,1 
1954 Todireni 

1954 26,7 25,0 3,6 25,0 47,4 40,6 30,9 46,1 18,1 20,9 30,4 28,4 343,1 
1896 – 1915; 1921 – 1943; 1946; 

1949 – 1955 
0,0 

1907 
0,0 

1906 
0,0 

1931 
0,0 

1946 
2,1 

1937 
17,3 
1937 

1,4 
1904 

0,0 
1946 

0,0 
1903 

0,0 
1924 

0,0 
1926 

2,0 
1904 

335,7 
1899 Suliţa 

1899 7,1 19,8 25,8 6,3 44,2 54,6 50,7 19,2 71,5 10,7 5,1 20,7 335,7 
1896 – 1915; 
1922 – 1940 

0,0 
1936 

2,5 
1914 

0,0 
1936 

1,6 
1934 

8,0 
1924 

9,3 
1938 

5,0 
1928 

0,0 
1907 

0,0 
1903 

0,0 
1935 

0,3 
1902 

0,0 
1934 

300,5 
1909 Frumuşica 

1909 4,5 21,5 19,5 2,5 29,0 95,5 29,5 1,0 38,0 6,0 8,0 55,5 300,5 



Câmpia Moldovei. Studiu climatic 

 454 

Staţia Perioada I F M A M I I A S O N D An 
1896 - 1906; 1908 – 1914; 1921 – 

1940; 1946 – 1949; 1951; 1954 
0,0 

28/49 
0,0 

1951 
0,0 

1935 
0,7 

1947 
1,6 

1947 
0,6 

1937 
0,4 

1939 
0,0 

1939 
1,2 

1910 
0,0 

1906 
0,0 

1939 
0,0 

1912 
307,9 
1946 Şipotele 

1946 7,8 7,1 2,4 13,3 14,1 38,6 82,3 28,3 17,5 18,0 54,3 24,2 307,9 
1907 – 1915; 
1950 – 1955 

7,0 
1951 

1,2 
1950 

5,8 
1911 

12,3 
1914 

14,3 
1908 

11,5 
1953 

22,6 
1951 

16,7 
1951 

0,0 
1953 

0,0 
1953 

11,7 
1951 

4,7 
1915 

318,5 
1953 Hîrlău 

1953 32,0 75,4 11,5 22,7 36,3 11,5 28,4 46,6 0,0 - 17,9 36,2 318,5 
 

Tab. 189. Cea mai mare cantitate lunară/anul şi anuală/anul de precipitaţii; regimul precipitaţiilor 

din anul cel mai ploios
*
 

Staţia Perioada I F M A M I I A S O N D An 
1986 – 1910; 1915; 1921 – 1928; 
1930 – 1932; 1934; 1939; 1943; 

1950 

59,1 
1932 

58,9 
1932 

117,4 
1932 

150,0 
1930 

136,7 
1932 

210,9 
1897 

143,4 
1926 

117,1 
1900 

151,2 
1904 

153,1 
1939 

74,0 
1929 

133,2 
1928 

830,0 
1932 Pomîrla 

1932 59,1 58,9 117,4 37,7 136,7 158,2 57,7 76,1 67,5 36,6 11,7 12,4 830,0 
1896 – 1915; 

1921 – 1940; 1943 
86,5 
1923 

97,3 
1899 

184,8 
1900 

142,0 
1898 

255,0 
1897 

221,3 
1903 

182,4 
1929 

176,7 
1937 

192,0 
1912 

130,3 
1939 

94,6 
1913 

70,4 
1928 

795,5 
1912 Herţa 

1912 64,0 20,6 17,0 49,4 61,7 82,6 115,2 47,6 192,0 63,8 50,6 31,0 795,5 
1931 – 1942; 
1950 – 1955 

67,0 
1953 

84,7 
1953 

78,1 
1933 

73,1 
1930 

127,6 
1932 

168,8 
1936 

128,5 
1955 

195,6 
1937 

94,9 
1955 

115,4 
1939 

61,4 
1952 

69,9 
1930 

691,5 
1933 Ungureni 

1933 39,8 26,2 78,1 44,9 95,1 53,0 85,4 101,1 30,5 69,2 17,8 50,4 691,5 
1896 – 1915; 1921 – 1941; 1943; 

1946; 1949 – 1955 
65,9 
1933 

124,3 
1953 

96,0 
1951 

162,8 
1951 

162,5 
1897 

164,6 
1951 

170,0 
1949 

200,3 
1937 

222,4 
1904 

135,3 
1939 

102,0 
1950 

77,5 
1930 

888,9  
1933 Truşeşti 

1933 65,9 25,9 85,5 56,9 144,9 86,4 159,4 106,7 27,7 74,8 30,0 24,8 888,9 
1896 – 1909; 1911 – 1912; 1914 – 
1915;  1942 – 1943;  1951 – 1952 

179,5 
1941 

116,1 
1943 

102,3 
1900 

146,1 
1942 

178,5 
1943 

190,9 
1897 

202,7 
1908 

108,8 
1911 

205,2 
1912 

77,9 
1901 

73,0 
1952 

102,1 
1943 

993,3 
1941 Cristeşti 

1941 179,5 20,5 25,4 52,7 46,0 228,0 163,2 30,9 163,5 51,1 15,7 16,7 993,3 
1930 – 1934; 1936 – 1943;  1953 – 

1955 
113,6 
1941 

132,8 
1953 

66,4 
1933 

102,8 
1930 

125,5 
1940 

198,8 
1937 

167,5 
1955 

173,7 
1937 

99,8 
1955 

150,1 
1939 

52,7 
1937 

64,0 
1930 

709,5 
1933 Todireni 

1933 51,0 45,8 66,4 53,1 79,0 66,1 105,3 102,4 23,0 57,1 34,3 20,0 709,5 
1896 – 1915; 1921 – 1943; 1946;  

1949 – 1955 
96,8 
1911 

95,1 
1909 

108,9 
1900 

113,3 
1930 

143,3 
1906 

204,2 
1946 

193,6 
1908 

245,4 
1955 

149,9 
1908 

119,9 
1939 

105,0 
1910 

90,6 
1902 

874,6 
1955 Suliţa 

1955 19,7 29,6 38,5 42,4 39,8 115,2 148,2 245,4 122,3 28,4 24,8 20,3 874,6 
1896 – 1915; 
1922 – 1940 

66,2 
1933 

73,8 
1932 

90,0 
1901 

150,0 
1901 

288,2 
1930 

274,9 
1932 

184,0 
1912 

249,5 
1937 

254,0 
1912 

157,3 
1939 

101,0 
1896 

78,0 
1928 

1014,0 
1912 Frumuşica 

1912 15,5 33,5 23,5 59,0 103,0 134,0 184,0 46,5 254,0 69,0 65,5 26,5 1014,0 
1896 - 1906; 1908 – 1914; 1921 – 

1940; 1946 – 1949; 1951; 1954 
96,9 
1911 

40,5 
1910 

89,7 
1923 

195,6 
1930 

145,1 
1929 

254,1 
1932 

178,5 
1933 

249,0 
1927 

166,4 
1904 

86,8 
1897 

83,9 
1929 

118,4 
1940 

674,4 
1929 Şipotele 

1929 54,8 4,0 36,8 44,2 145,1 42,8 106,5 38,1 99,7 13,2 83,9 5,4 677,4 
1907 – 1915; 
1950 – 1955 

54,5 
1911 

75,4 
1913 

51,6 
1915 

69,0 
1951 

153,3 
1912 

138,3 
1912 

138,0 
1955 

120,5 
1955 

315,4 
1912 

110,1 
12 

98,3 
1913 

56,0 
1909 

1135,6 
1912 Hîrlău 

1912 36,4 26,8 33,5 55,9 153,3 138,3 106,2 78,6 315,4 110,1 62,7 18,4 1135,6 
 

Cele mai mici minime lunare au avut valoarea de 0mm şi au fost foarte frecvente în lunile 
semestrului rece. Cele mai mari valori ale minimelor lunare s-au înregistrat în intervalul mai – au-
gust, încadrându-se între valori mici de 1,6mm în mai 1947 la Şipotele, ajungând la doar 28,0mm în 
iunie 1911 la Cristeşti. Se conturează astfel un mers anual al minimelor lunare plin de fluctuaţii, ca-
re urcă la valorile cele mai mari în lunile sfârşitului primăverii şi vara, coborând la cotele cele mai 
mici în sezonul rece. Şi sumele anuale din anii cei mai secetoşi au avut valori reduse, fiind cuprinse 
între 262,4mm în 1924 la Truşeşti şi 389,4mm în 1899 la Cristeşti. Evoluţia sumelor lunare din 
aceşti ani este contrastantă, cu o dispersie a celor mai mari minime lunare în întreg intervalul febru-
arie (75,4mm în 1953 – Hîrlău) – noiembrie (55,4mm în 1896 – Herţa), iar a celor mai mici minime 
în intervalul august (1,0mm în 1909 la Frumuşica) – aprilie (4,9mm 1899 la Cristeşti). 

Cele mai mari maxime lunare s-au produs în intervalul mai – septembrie, fiind cuprinse între 
195,6mm în august 1937 la Ungureni şi 315,4mm în septembrie 1912 la Hîrlău. Cele mai mici ma-
xime s-au înregistrat în intervalul noiembrie – martie, fiind cuprinse între 40,5mm în februarie 1910 
la Şipotele şi 90,6mm în decembrie 1902 la Suliţa. În anii cei mai ploioşi, precipitaţiile s-au înscris 
între 674,4mm în 1929 la Şipotele şi 1135,4mm în 1912 la Hîrlău. Maximele lunare din anii cei mai 
ploioşi s-au înregistrat în perioada mai – septembrie fiind cuprinse între 101,1mm în august 1933 la 
Ungureni şi 315,4mm în septembrie 1912 la Hîrlău. Minimele lunare din anii cei mai ploioşi s-au 
încadrat în perioada septembrie – martie, fiind cuprinse între 4,0mm în februarie 1929 la Şipotele şi 
27,7mm în septembrie 1933 la Truşeşti. 

Şi pentru staţiile meteorologice, este redată o statistică mai cuprinzătoare (tab. 190.), pentru 
perioadele când în aceste puncte s-au făcut observaţii asupra maximelor şi minimelor lunare şi anua-
le de precipitaţii şi cu privire la evoluţia sumelor lunare de precipitaţii din decursul celor mai ploioşi 
şi secetoşi ani. Dacă cantităţile anuale de precipitaţii s-au încadrat între 998,1mm la Dorohoi în 
1914 şi 239,6mm la Podu Iloaiei în 1924, cele lunare s-au înscris între 304,9mm în septembrie 1912 



Dumitru Mihăilă 

 455 

la Botoşani şi 0,00mm în lunile intervalului septembrie – iunie inclusiv în 22 de cazuri. Interpreta-
rea şi analiza detaliată a regimului pluviometric contrastant din cele două categorii de ani (ploioşi – 
secetoşi) poate dezvălui particularităţile unor cazuri în care factorii climatici generatori ai precipita-
ţiilor şi-au pus amprenta într-un mod cu totul specific. 

Tab. 190 Variabilitatea cantităţilor lunare şi anuale de precipitaţii* 
a) Dorohoi – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1896 – 1915; 1931 – 1943; 1946 – 1998) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 72,6 109,6 117,5 137,5 129,8 290,9 207,4 263,1 292,4 127,3 97,0 78,9 998,1 
anul 1996 1953 1914 1898 1984 1948 1914 1937 1912 1939 1960 1969 1914 

1914 20,1 2,9 117,5 27,1 129,0 215,6 207,4 107,6 57,5 73,4 31,8 8,2 998,1 
b) Dorohoi – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1896 – 1915; 1931 – 1943; 1946 – 1998) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 2,1 1,8 2,0 1,9 5,3 27,3 13,0 4,2 0,0 1,3 2,3 2,1 309,6 
anul 1989 1989 1985 1899 1958 1939 1942 1932 1903 1978 1902 1948 1986 

1986 8,4 52,3 9,1 21,8 11,4 56,6 85,3 28,7 6,7 14,6 8,4 6,3 309,6 
c) Botoşani – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1896 – 1915; 1921 – 1955; 1956 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 82,1 128,5 109,5 230,5 169,0 235,7 216,4 179,6 304,9 127,3 104,3 90,8 964,0 
anul 1912 1944 1933 1897 1914 1897 1908 1937 1912 1939 1960 1930 1912 

1912 82,1 24,8 19,7 45,0 71,0 62,0 108,0 103,3 304,9 61,4 55,6 26,2 964,0 
d) Botoşani – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1896 – 1915; 1921 – 1955; 1956 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 0,0 1,4 2,2 0,8 8,2 11,4 9,6 4,2 0,0 0,0 0,1 1,5 323,8 
anul 1936 1976 1985 1899 1936 1964 1928 1946 1903 1929 1926 1989 1986 

1986 11,9 40,8 10,1 14,6 11,6 72,0 67,2 47,3 9,1 21,1 7,1 11,0 323,8 
e) Avrămeni – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1953 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 93,9 74,8 64,7 99,4 166,4 228,4 226,4 132,6 201,7 63,6 100,9 96,4 793,6 
anul 1966 1984 1966 1979 1991 1985 1991 1985 1996 1968 1960 1972 1996 

1996 40,5 35,8 37,8 70,5 28,5 73,0 87,4 64,1 201,7 31,9 62,4 59,8 793,6 
f) Avrămeni – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1953 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 4,4 1,6 2,0 5,0 4,9 9,9 11,7 5,0 2,2 0,6 8,0 3,2 330,7 
anul 1990 1976 1985 1968 1958 1963 1989 1968 1967 1961 1973 1972 1967 

1967 13,8 26,9 38,2 28,4 57,4 55,6 35,1 17,3 2,2 14,5 9,8 31,5 330,7 
g) Răuseni – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1930 – 1943; 1946 – 1952; 1960 –1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 71,8 66,3 59,3 90,8 186,6 234,6 214,4 208,3 253,1 123,4 115,1 81,0 810,4 
anul 1963 1969 1966 1977 1991 1985 1974 1937 1996 1939 1942 1930 1996 

1996 23,4 24,2 26,2 58,7 36,2 76,7 84,4 71,1 253,1 32,4 61,2 58,8 810,4 
h) Răuseni – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1930 – 1943; 1946 – 1952; 1960 –1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 3,4 0,4 1,7 2,4 6,4 9,3 10,8 3,9 0,0 2,0 3,6 1,4 342,2 
anul 1989 1950 1942 1934 1936 1937 1992 1968 1982 1949 1963 1972 1951 

1951 4,5 44,0 17,8 40,4 57,5 64,5 32,1 27,8 11,4 19,0 13,4 9,8 342,2 
i) Cotnari – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1896 – 1915; 1919 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 90,1 130,6 117,5 124,3 169,2 242,5 225,0 176,6 188,2 136,3 130,4 101,0 838,1 
anul 1915 1944 1904 1979 1940 1901 1991 1933 1912 1939 1942 1919 1940 

1940 49,2 35,8 11,4 49,3 169,2 177,2 79,2 80,1 21,1 62,0 25,4 79,2 838,1 
j) Cotnari – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1896 – 1915; 1919 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 0,0 1,2 0,1 1,7 4,1 7,0 4,1 4,2 3,1 0,6 0,0 0,6 317,1 
anul 1930 1930 1921 1943 1917 1944 1922 1946 1973 1953 1902 1921 1896 

1896 0,6 7,5 30,2 30,7 39,5 24,3 22,3 52,1 23,7 5,5 48,9 31,8 317,1 
k) Podu Iloaiei – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1896 – 1915; 1921 – 1943; 1946 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 107,5 149,6 90,7 91,5 143,6 213,3 203,6 159,2 208,9 142,1 83,9 82,5 870,0 
anul 1966 1953 1993 1997 1981 1932 1974 1934 1912 1939 1981 1930 1933 

1933 41,0 35,7 90,0 87,9 107,7 27,1 120,1 145,7 63,0 54,6 57,2 40,0 870,0 
l) Podu Iloaiei – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1896 – 1915; 1921 – 1943; 1946 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 0,0 1,5 0,0 0,0 5,3 0,0 9,8 4,2 0,0 1,9 0,0 0,0 239,6 
anul 04/60 1950 05/55 55/56 1986 1955 1952 09/23 1903 1925 1926 1924 1924 

1929 16,8 3,8 10,1 55,1 29,9 24,0 28,5 21,6 19,8 5,0 25,0 - 239,6 
m) Iaşi – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1891 – 1915; 1921 – 1943; 1945 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 158,7 87,8 95,3 108,9 205,9 291,8 202,2 162,3 183,5 124,2 111,2 101,5 831,3 
anul 1966 1909 1900 1979 1991 1985 1974 1972 1996 1905 1960 1930 1940 

1940 48,0 44,9 16,2 70,8 106,1 132,2 113,3 80,3 27,9 60,4 48,6 82,6 831,3 
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n) Iaşi – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1891 – 1915; 1921 – 1943; 1945 – 1997) 
luna I F M A M I I A S O N D An 

cantitatea 1,7 1,5 0,0 2,2 0,0 4,0 12,2 1,0 0,0 0,0 0,0 3,2 285,8 
anul 1930 1892 1921 1948 1945 1945 04/39 1929 03/82 1891 02/26 1989 1896 

1896 4,9 8,4 23,2 25,0 28,0 18,8 27,9 45,1 32,7 6,8 42,1 22,9 285,8 
o) Darabani – lunile cele mai ploioase (anul); anul cel mai ploios (1959 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 82,2 69,8 65,5 109,9 172,7 201,5 189,0 136,0 179,7 107,4 99,5 80,3 788,0 
anul 1963 1973 1971 1977 1984 1969 1991 1972 1996 1998 1960 1971 1974 

1974 14,3 13,0 7,8 20,7 87,6 119,3 161,5 77,1 108,7 61,4 75,0 41,6 788,0 
p) Darabani – lunile cele mai secetoase (anul); anul cel mai secetos (1959 – 1997) 

luna I F M A M I I A S O N D An 
cantitatea 2,1 0,0 1,8 14,6 11,8 24,3 15,9 13,1 0,0 1,3 1,1 0,0 306,2 
anul 1989 62/88 1960 1968 1986 1968 1987 1973 60/66 1961 1967 60/63 1963 

1963 82,2 6,7 2,2 25,0 35,4 24,5 39,1 49,9 13,5 11,3 16,4 0,0 306,2 

IV. E’5. Statisticile frecvenţelor şi asigurărilor cantităţilor lunare de precipitaţii de la Doro-
hoi, Avrămeni, Răuseni, Cotnari şi Podu Iloaiei (tab. 191.), pot întregi şi completa situaţia referitoa-
re la dispunerea pe diferite intervale valorice a sumelor lunare de precipitaţii şi a asigurărilor acesto-
ra pentru spaţiul Câmpiei Moldovei, ele fiind redate în această anexă, ca şi alte tabele valorice, mai 
mult din necesităţi practice, informative, care cu siguranţă ar putea să intereseze o gamă diversă de 
instituţii sau persoane fizice ce îşi au obiectul de activitate sau lucrează în agricultură, transporturi, 
construcţii etc. Pentru acestea informaţia ştiinţifică ar fi un atu în plus în buna gestiune a resurselor 
materiale, financiare şi umane de care dispun şi care folosite în acord cu realitatea climatică a zonei 
studiate ar putea aduce siguranţă şi calitate investiţiilor plus beneficii economice maxime scoase din 
sfera riscului. 
     Tab. 191. Frecvenţa (F) şi asigurarea (A) procentuală a cantităţilor lunare de precipitaţii la: 

a.) Dorohoi (1960 – 1997) 
I F M A M I I A S O N D precipitaţii 

de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 28,21 100,0 25,64 100,0 20,51 100,0 2,56 100,0 - - - - - - - - 12,82 100,0 23,08 100,0 12,82 100,0 17,96 100,0 

10,1 ÷ 20,0 20,51 71,79 43,60 74,36 28,21 79,49 5,13 97,44 7,69 100,0 - - 7,69 100,0 2,56 100,0 23,08 87,18 25,64 76,92 20,51 87,18 25,64 82,04 
20,1 ÷ 30,0 25,64 51,28 12,82 30,76 15,38 51,28 23,08 92,31 7,69 92,31 2,56 100,0 2,56 92,31 12,82 97,44 10,26 64,10 15,39 51,28 15,39 66,67 20,51 56,40 
30,1 ÷ 40,0 10,26 25,64 2,56 17,94 12,82 35,90 7,69 69,23 5,13 84,62 5,13 97,44 5,13 89,75 12,82 84,62 17,96 53,84 12,82 35,89 17,95 51,28 17,95 35,89 
40,1 ÷ 50,0 10,26 15,38 2,56 15,38 10,26 23,08 12,82 61,54 12,82 79,49 2,56 92,31 17,96 84,62 17,95 71,80 7,69 35,88 10,26 23,07 10,26 33,33 7,69 17,94 
50,1 ÷ 60,0 - 5,12 7,69 12,82 12,82 12,82 20,52 48,72 15,38 66,67 12,82 89,75 2,56 66,66 15,38 53,85 5,13 28,19 2,56 12,81 15,39 23,07 5,13 10,25 
60,1 ÷ 70,0 2,56 5,12 5,13 5,13 - - 12,82 28,20 5,13 51,29 17,96 76,93 5,13 64,10 10,26 38,47 2,56 23,06 7,69 10,25 2,56 7,68 2,56 5,12 
70,1 ÷ 80,0 2,56 2,56 - - - - 7,69 15,38 12,82 46,16 12,82 58,97 12,82 58,97 10,26 28,21 2,56 20,50 2,56 2,56 2,56 5,12 2,56 2,56 
80,1 ÷ 90,0 - - - - - - 5,13 7,69 5,13 33,34 15,39 46,15 15,39 46,15 5,13 17,95 7,69 17,94 - - - 2,56 - - 
90,1 ÷ 100,0 - - - - - - - 2,56 7,69 28,21 - 30,76 2,56 30,76 - 12,82 5,13 10,25 - - 2,56 2,56 - - 

100,1 ÷ 110,0 - - - - - - - 2,56 10,26 20,52 10,26 30,76 2,56 28,20 5,13 12,82 - 5,12 - - - - - - 
110,1 ÷ 120,0 - - - - - - - 2,56 10,26 10,26 5,13 20,50 10,26 25,64 5,13 7,69 - 5,12 - - - - - - 
120,1 ÷ 130,0 - - - - - - 2,56 2,56 - - 2,56 15,37 5,13 15,38 - 2,56 2,56 2,56 - - - - - - 
130,1 ÷ 140,0 - - - - - - - - - - 2,56 12,81 2,56 10,25 - 2,56 2,56 2,56 - - - - - - 
140,1 ÷ 150,0 - - - - - - - - - - 5,13 10,25 - 7,69 2,56 2,56 - - - - - - - - 
150,1 ÷ 160,0 - - - - - - - - - - - 5,12 2,56 7,69 - - - - - - - - - - 
160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - - - - 5,12 - 5,13 - - - - - - - - - - 
170,1 ÷ 180,0 - - - - - - - - - - 2,56 5,12 - 5,13 - - - - - - - - - - 
180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - - - - 2,56 5,13 5,13 - - - - - - - - - - 
190,1 ÷ 200,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - - - - - - - - - - - - 
200,1 ÷ 210,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - - - - - - - - - - - - 
210,1 ÷ 220,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - - - - - - - - - - - - 
220,1 ÷ 230,0 - - - - - - - - - - 2,56 2,56 - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

b.) Avrămeni (1960 – 1997) 
I F M A M I I A S O N D precipitaţii 

de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 20,51 100,0 30,77 100,0 20,51 100,0 2,56 100,0 - - 2,56 100,0 - - 2,56 100,0 25,66 100,0 33,33 100,0 7,69 100,0 10,26 100,0 

10,1 ÷ 20,0 30,78 79,49 23,08 69,23 25,65 79,49 7,69 97,44 5,13 100,0 - 97,44 15,39 100,0 7,69 97,44 10,26 74,34 7,69 66,67 23,09 92,31 20,51 89,74 
20,1 ÷ 30,0 12,82 48,71 23,08 46,15 20,51 53,84 23,08 89,75 7,69 94,87 5,13 97,44 2,56 84,61 7,69 89,75 15,39 64,08 15,39 58,98 12,82 69,22 30,77 69,23 
30,1 ÷ 40,0 23,08 35,89 10,26 23,07 12,82 33,33 12,82 66,67 12,82 87,18 2,56 92,31 7,69 82,05 20,5 82,06 12,82 48,69 15,39 43,59 20,51 56,40 15,39 38,46 
40,1 ÷ 50,0 7,69 12,81 5,13 12,81 7,69 20,51 17,95 53,85 10,26 74,36 10,26 89,75 2,56 74,36 17,96 61,55 7,69 35,87 10,25 28,20 7,69 35,89 10,26 23,07 
50,1 ÷ 60,0 2,56 5,12 2,56 7,68 5,13 12,82 12,82 35,90 12,82 64,10 7,69 79,49 7,69 79,80 10,26 43,59 - 28,18 15,39 17,95 15,39 28,20 5,13 12,81 
60,1 ÷ 70,0 - 2,56 2,56 5,12 7,69 2,56 10,26 23,08 7,69 51,28 2,56 71,80 5,13 64,11 5,13 33,33 5,12 28,18 2,56 2,56 7,69 12,81 2,56 7,69 
70,1 ÷ 80,0 - 2,56 2,56 2,56 - - 5,13 12,82 5,13 43,59 17,97 69,24 10,26 58,98 10,26 28,20 2,56 23,06 - - - 5,12 2,56 5,12 
80,1 ÷ 90,0 - 2,56 - - - - 5,13 7,69 10,26 38,46 10,26 51,27 12,84 48,72 5,13 17,94 5,12 20,50 - - 2,56 5,12 - 2,56 
90,1 ÷ 100,0 2,56 2,56 - - - - 2,56 2,56 5,13 28,20 2,56 41,01 10,26 35,88 2,56 12,81 - 15,38 - - - 2,56 2,56 2,56 

100,1 ÷ 110,0 - - - - - - - - 10,26 23,07 10,26 38,45 - 25,62 5,13 10,25 - 15,38 - - 2,56 2,56 - - 
110,1 ÷ 120,0 - - - - - - - - 2,56 12,81 10,26 28,19 7,69 25,62 - 5,12 7,69 15,38 - - - - - - 
120,1 ÷ 130,0 - - - - - - - - 5,13 10,25 2,56 17,93 2,56 17,93 2,56 5,12 5,13 7,69 - - - - - - 
130,1 ÷ 140,0 - - - - - - - - 2,56 5,12 7,69 15,37 5,13 15,37 2,56 2,56 - 2,56 - - - - - - 
140,1 ÷ 150,0 - - - - - - - - - 2,56 2,56 7,69 2,56 10,24 - - - 2,56 - - - - - - 
150,1 ÷ 160,0 - - - - - - - - - 2,56 - 5,12 - 7,68 - - - 2,56 - - - - - - 
160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - 2,56 2,56 - 5,12 2,56 7,68 - - - 2,56 - - - - - - 
170,1 ÷ 180,0 - - - - - - - - - - 2,56 5,12 - 5,12 - - - 2,56 - - - - - - 
180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - 5,12 - - - 2,56 - - - - - - 
190,1 ÷ 200,0 - - - - - - - - - - - 2,56 2,56 5,12 - - - 2,56 - - - - - - 
200,1 ÷ 210,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - 2,56 - - 2,56 2,56 - - - - - - 
210,1 ÷ 220,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - 2,56 - - - - - - - - - - 
220,1 ÷ 230,0 - - - - - - - - - - 2,56 2,56 2,56 2,56 - - - - - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
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c.)Răuseni (1960 – 1997) 
I F M A M I I A S O N D precipitaţii 

de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 18,92 100,0 29,73 100,0 18,92 100,0 5,41 100,0 5,41 100,0 - - - - 8,11 100,0 8,11 100,0 27,03 100,0 8,11 100,0 10,82 100,0 

10,1 ÷ 20,0 32,43 81,08 29,73 70,27 27,03 81,08 8,11 94,59 8,11 94,59 - - 10,81 100,0 5,41 91,89 35,14 91,89 10,81 72,97 29,73 91,89 24,32 89,18 
20,1 ÷ 30,0 32,43 48,65 16,20 40,54 21,62 54,05 8,11 86,48 5,41 86,48 5,41 100,0 8,11 89,19 13,51 86,48 8,11 56,75 13,51 62,16 24,32 62,16 24,32 16,86 
30,1 ÷ 40,0 5,41 16,22 8,11 24,34 16,21 32,43 27,02 78,37 18,90 81,07 8,11 94,59 5,42 81,08 10,81 72,97 - 48,64 13,51 48,65 10,81 37,84 18,92 40,54 
40,1 ÷ 50,0 5,41 10,81 5,41 16,23 8,11 16,22 24,32 51,35 8,11 62,17 8,11 86,48 8,11 75,66 13,51 62,16 5,41 48,64 18,92 35,14 16,21 27,03 8,11 21,62 
50,1 ÷ 60,0 - 5,40 5,41 10,82 8,11 8,11 10,81 27,03 5,41 54,06 2,70 78,37 10,81 67,55 10,81 48,65 10,81 43,23 8,11 16,22 5,41 10,82 8,11 13,51 
60,1 ÷ 70,0 2,70 5,40 5,41 5,41 - - 5,41 16,22 13,51 48,65 8,11 75,67 8,11 56,74 5,41 37,84 10,81 32,42 5,41 8,11 5,41 5,41 2,70 5,40 
70,1 ÷ 80,0 2,70 2,70 - - - - 5,41 10,81 5,41 35,14 13,51 67,56 13,51 48,63 18,92 32,43 2,70 21,61 2,70 2,70 - - 2,70 2,70 
80,1 ÷ 90,0 - - - - - - 2,70 5,40 5,41 29,73 27,02 54,05 13,51 35,12 5,41 13,51 8,11 18,91 - - - - - - 

90,1 ÷ 100,0 - - - - - - 2,70 2,70 8,11 24,32 5,41 27,03 5,41 21,61 - 8,10 - 10,80 - - - - - - 
100,1 ÷ 110,0 - - - - - - - - 2,70 16,21 10,81 21,62 2,70 16,20 2,70 8,10 - 10,80 - - - - - - 
110,1 ÷ 120,0 - - - - - - - - 5,41 13,51 5,41 10,81 2,70 13,50 - 5,40 2,70 10,80 - - - - - - 
120,1 ÷ 130,0 - - - - - - - - 2,70 8,10 - 5,40 - 10,80 2,70 5,40 2,70 8,10 - - - - - - 
130,1 ÷ 140,0 - - - - - - - - - 5,40 - 5,40 2,70 10,80 - 2,70 - 5,40 - - - - - - 
140,1 ÷ 150,0 - - - - - - - - 2,70 5,40 2,70 5,40 2,70 8,10 - 2,70 - 5,40 - - - - - - 
150,1 ÷ 160,0 - - - - - - - - - 2,70 - 2,70 - 5,40 2,70 2,70 - 5,40 - - - - - - 
160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - - 2,70 - 2,70 2,70 5,40 - - - 5,40 - - - - - - 
170,1 ÷ 180,0 - - - -  - - - - 2,70 - 2,70 - 2,70 - - - 5,40 - - - - - - 
180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - 2,70 2,70 - 2,70 - 2,70 - - - 5,40 - - - - - - 
190,1 ÷ 200,0 - - - - - - - - - - - 2,70 - 2,70 - - - 5,40 - - - - - - 
200,1 ÷ 210,0 - - - - - - - - - - - 2,70 - 2,70 - - - 5,40 - - - - - - 
210,1 ÷ 220,0 - - - - - - - - - - - 2,70 2,70 2,70 - - - 5,40 - - - - - - 
220,1 ÷ 230,0 - - - - - - - - - - - 2,70 - - - - - 5,40 - - - - - - 
230,1 ÷ 240,0 - - - - - - - - - - - 2,70 - - - - - 5,40 - - - - - - 
240,1 ÷ 250,0 - - - - - - - - - - 2,70 2,70 - - - - 2,70 5,40 - - - - - - 
250,1 ÷ 260,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,70 2,70 - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

e.) Cotnari (1960 – 1997) 
I F M A M I I A S O N D precipitaţii 

de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 20,51 100,0 25,64 100,0 17,95 100,0 2,56 100,0 5,13 100,0 - - - - 2,56 100,0 25,64 100,0 35,90 100,0 12,82 100,0 12,82 100,0 

10,1 ÷ 20,0 23,08 79,49 30,77 74,36 23,08 82,05 12,82 97,44 2,56 94,87 2,56 100,0 5,13 100,0 5,13 97,44 15,39 74,36 15,39 64,10 17,95 87,18 20,51 87,18 
20,1 ÷ 30,0 41,03 56,41 17,95 43,59 25,65 58,97 12,82 84,62 5,13 92,31 5,13 97,44 10,26 94,87 15,38 92,31 5,13 58,97 17,95 48,71 23,08 69,23 43,60 66,67 
30,1 ÷ 40,0 10,26 15,38 15,39 25,64 7,69 33,32 7,69 71,80 20,52 87,18 - 92,31 - 84,61 7,69 76,93 5,13 53,84 10,26 30,76 23,08 46,15 5,13 23,07 
40,1 ÷ 50,0 2,56 5,12 2,56 10,25 12,82 25,63 25,66 64,11 2,56 66,66 23,08 92,31 12,82 84,61 23,08 69,24 12,82 48,71 10,26 20,50 7,69 23,07 5,13 17,94 
50,1 ÷ 60,0 - 2,56 - 7,69 7,69 12,81 12,82 38,45 7,69 64,10 15,39 69,23 7,69 71,79 12,82 46,16 5,13 35,89 2,56 10,24 7,69 15,38 7,69 12,81 
60,1 ÷ 70,0 - 2,56 5,13 7,69 2,56 5,12 5,13 25,63 17,95 56,41 5,13 53,84 10,26 64,10 10,26 33,34 10,26 30,76 2,56 7,68 5,13 7,69 2,56 5,12 
70,1 ÷ 80,0 - 2,56 2,56 2,56 - 2,56 10,26 20,50 10,26 38,46 2,56 48,71 20,53 53,84 2,56 23,08 5,13 20,50 2,56 5,12 2,56 2,56 2,56 2,56 
80,1 ÷ 90,0 2,56 2,56 - - 2,56 2,56 2,56 10,24 5,13 28,20 17,95 46,15 7,69 33,31 5,13 20,52 5,13 15,37 2,56 2,56 - - - - 

90,1 ÷ 100,0 - - - - - - 2,56 7,68 7,69 23,07 2,56 28,20 2,56 25,62 - 15,39 2,56 10,24 - - - - - - 
100,1 ÷ 110,0 - - - - - - - 5,12 5,13 15,38 5,13 25,64 2,56 23,06 5,13 15,39 - 7,68 - - - - - - 
110,1 ÷ 120,0 - - - - - - 2,56 5,12 5,13 10,25 5,13 20,51 10,26 20,50 5,13 10,26 2,56 7,68 - - - - - - 
120,1 ÷ 130,0 - - - - - - 2,56 2,56 - 5,12 5,13 15,38 - 10,24 - 5,13 - 5,12 - - - - - - 
130,1 ÷ 140,0 - - - - - - - - - 5,12 - 10,25 2,56 10,24 - 5,13 2,56 5,12 - - - - - - 
140,1 ÷ 150,0 - - - - - - - - 2,56 5,12 - 10,25 - 7,68 - 5,13 - 2,56 - - - - - - 
150,1 ÷ 160,0 - - - - - - - - 2,56 2,56 - 10,25 - 7,68 5,13 5,13 2,56 2,56 - - - - - - 
160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - - - 7,69 10,25 - 7,68 - - - - - - - - - - 
170,1 ÷ 180,0 - - - - - - - - - - - 2,56 2,56 7,68 - - - - - - - - - - 
180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - - - - 2,56 - 5,12 - - - - - - - - - - 
190,1 ÷ 200,0 - - - - - - - - - - - 2,56 2,56 5,12 - - - - - - - - - - 
200,1 ÷ 210,0 - - - - - - - - - - 2,56 2,56 - 2,56 - - - - - - - - - - 
210,1 ÷ 220,0 - - - - - - - - - - - - - 2,56 - - - - - - - - - - 
220,1 ÷ 230,0 - - - - - - - - - - - - 2,56 2,56 - - - - - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

f.) Podu Iloaiei (1960 – 1993) 
I F M A M I I A S O N D precipitaţii 

de la    până la F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A 
0,1 ÷ 10,0 25,64 100,0 20,51 100,0 25,64 100,0 5,13 100,0 2,56 100,0 - - - - 5,13 100,0 17,95 100,0 25,64 100,0 15,39 100,0 12,82 100,0 

10,1 ÷ 20,0 25,64 74,36 35,91 79,49 17,95 74,36 5,13 94,87 - 97,44 2,56 100,0 2,56 100,0 7,69 94,87 15,39 82,05 17,95 74,36 20,51 84,61 28,21 87,18 
20,1 ÷ 30,0 28,21 48,72 20,51 43,58 17,95 56,41 17,94 89,74 15,39 97,44 2,56 97,44 2,56 97,44 15,39 87,18 12,83 66,66 12,84 56,41 12,82 64,10 20,51 58,97 
30,1 ÷ 40,0 10,26 20,51 10,26 23,07 20,51 38,46 15,39 71,80 15,39 82,05 2,56 94,88 12,83 94,88 15,39 71,79 5,13 53,83 20,51 43,57 12,82 51,28 20,51 38,46 
40,1 ÷ 50,0 7,69 10,25 7,69 12,81 5,13 17,95 12,82 56,41 10,26 66,66 2,56 92,32 5,13 82,05 10,26 56,40 7,69 48,70 7,69 23,06 17,95 38,46 10,26 17,95 
50,1 ÷ 60,0 - 2,56 2,56 5,12 5,13 12,82 12,82 43,59 5,13 56,40 5,13 89,76 15,39 76,92 5,13 46,14 10,26 41,01 7,69 15,37 7,69 20,51 2,56 7,69 
60,1 ÷ 70,0 - 2,56 - 2,56 5,13 7,69 2,56 30,77 15,39 51,27 17,98 84,63 5,13 61,53 7,69 41,01 7,69 30,75 2,56 7,68 5,13 12,82 5,13 5,13 
70,1 ÷ 80,0 - 2,56 - 2,56 - 2,56 10,26 28,21 5,13 35,88 17,96 66,67 10,26 56,40 7,69 33,32 5,13 23,06 - 5,12 5,13 7,69 - - 
80,1 ÷ 90,0 - 2,56 2,56 2,56 - 2,56 12,82 17,95 12,82 30,75 20,51 48,71 15,39 46,14 2,56 25,63 7,69 17,93 - 5,12 2,56 2,56 - - 

90,1 ÷ 100,0 - 2,56 - - 2,56 2,56 5,13 5,13 2,56 17,93 5,13 28,20 5,13 30,75 5,13 23,07 2,56 10,24 2,56 5,12 - - - - 
100,1 ÷ 110,0 2,56 2,56 - - - - - - 2,56 15,37 7,69 23,07 7,69 25,62 5,13 17,94 2,56 7,69 - 2,56 - - - - 
110,1 ÷ 120,0 - - - - - - - - 2,56 12,81 5,13 15,38 - 17,93 5,13 12,81 - 5,12 - 2,56 - - - - 
120,1 ÷ 130,0 - - - - - - - - 2,56 10,25 - 10,25 5,13 17,93 - 7,68 - 5,12 2,56 2,56 - - - - 
130,1 ÷ 140,0 - - - - - - - - - 7,69 - 10,25 2,56 12,80 2,56 7,68 - 5,12 - - - - - - 
140,1 ÷ 150,0 - - - - - - - - 5,13 7,69 - 10,25 2,56 10,24 2,56 5,12 2,56 5,12 - - - - - - 
150,1 ÷ 160,0 - - - - - - - - 2,56 2,56 - 10,25 2,56 7,68 2,56 2,56 - 2,56 - - - - - - 
160,1 ÷ 170,0 - - - - - - - - - - 5,13 10,25 - 5,12 - - - 2,56 - - - - - - 
170,1 ÷ 180,0 - - - - - - - - - - - 5,12 - 5,12 - - - 2,56 - - - - - - 
180,1 ÷ 190,0 - - - - - - - - - - - 5,12 - 5,12 - - - 2,56 - - - - - - 
190,1 ÷ 200,0 - - - - - - - - - - 2,56 5,12 2,56 5,12 - - 2,56 2,56 - - - - - - 
200,1 ÷ 210,0 - - - - - - - - - - - 2,56 2,56 2,56 - - - - - - - - - - 
210,1 ÷ 220,0 - - - - - - - - - - 2,56 2,56 - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 
 

IV.E’5.3.4. Cantităţile maxime înregistrate în 24 ore în perioada 1896 – 1955 în diferite 
puncte de observaţii (tab. 192.) şi cele înregistrate în perioada 1966 – 1998 (tab. 193.)  

numai la posturile pluviometrice din Câmpia Moldovei şi împrejurimi, completează statisti-
ca marii variabilităţi a cantităţilor maxime zilnice, fiind foarte utile mai ales factorilor de decizie din 
domeniul politic, economic, al amenajării teritoriului şi a protecţiei civile a populaţiei. 
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Observaţiile anterioare anului 1955, ne arată că maximele diurne cu valorile cele mai mari 
ale precipitaţiilor au variat între 69,5mm (11.VI. 1951) la Botoşani şi 110,9mm (17.VII.1947) la 
Iaşi, iar maximele diurne cu valorile cele mai mici între 18,4mm (în ianuarie 1933) la Ungureni şi 
37,1mm (în decembrie 1902) la Suliţa. Maximele cu cele mai ridicate valori s-au produs în lunile 
iunie – august, iar cele cu valorile cele mai mici în lunile decembrie – februarie. 

În perioada 1966 – 1998, atât la Bîrnova (pe 7.IX.1989 când s-au înregistrat 167,9mm) dar şi 
la Mogoşeşti (pe 25.VIII.1970 când au căzut 154,4mm), maximele zilnice au depăşit valoarea de 
145,8mm de la Răuseni de pe 6.IX.1989. Dar, având în vedere că staţiile Bîrnova şi Mogoşeşti sunt 
situate în spaţiul marginal câmpiei, putem lua ca maxim pluviometric în 24 ore din Câmpia Moldo-
vei valoarea de 145,8mm de la Răuseni. Şi la cele câteva posturi pluviometrice, datele analizate din 
perioada 1966 – 1998, ne arată că cele mai mari valori ale maximelor în 24 ore se plasează în ,,spa-
ţiul” lunilor iulie – septembrie, iar minimele cele mai mici valori ale maximelor diurne se produc de 
regulă în timpul lunilor ianuarie – februarie, mai rar martie şi octombrie. 

 

Tab. 192. Cantităţi maxime lunare şi anuale de precipitaţii în 24h (mm) din perioada 1896 – 1955
*
 

luna 
staţia (postul) 

I F M A M I I A S O N D An Perioada de observaţie 

28,5 37,3 70,0 45,0 55,6 75,4 74,0 100,8 46,0 36,0 66,5 29,5 100,8 Fundu Herţii 
22 00 00 98 38 03 24 00 07 38 13 93 1.VIII.00 

1896-1915;1921-1928; 1933-
1938;1943 

30,5 24,4 34,6 59,2 118,3 56,7 132,5 63,9 39,6 57,5 41,0 27,3 132,5 Pomîrla 
27 43 32 98 49 06 33 00 04 39 29 26 33 

1897-1909;1915;1921-1923; 1925-
1929;1931; 1939;1941-1942;1950 

18,4 21,0 46,8 25,4 38,0 90,0 38,0 41,7 46,3 59,6 22,7 32,0 90,0 Ungureni 
33 53 33 40 32 32 55 37 34 39 48 30 26.VI.32 

1930-1942;1950-1953 

41,0 40,5 43,0 61,2 54,2 87,0 56,7 60,5 47,0 75,0 43,0 37,1 87,0 Suliţa 
49 09 00 98 30 51 00 55 55 39 42 02 11.VI.51 

1896-1911;1914-1915; 
1921-1931;1935-1943; 1945-1955 

22,3 32,0 30,3 42,8 47,7 69,5 67,3 57,6 53,6 49,8 58,4 48,0 69,5 Botoşani 
42 53 01 25 32 51 10 12 12 39 13 30 11.VI.51 

1896-1615;1923-1930; 
1934-1943;1945-1955 

24,4 23,4 39,4 62,7 43,7 76,1 79,0 42,1 43,3 66,4 26,8 34,1 79,0 Cristeşti 
41 43 00 98 06 97 11 51 04 01 04 43 11.VII.11 

1986-1909;1911-1915; 
1941-1943;1951-1952 

41,0 40,0 29,3 75,0 61,1 113,5 56,5 49,0 34,4 35,0 22,0 21,5 113,5 Todireni 
41 40 33 40 30 32 55 34 52 33 37 53 28.VI.32 

1930-1938;1940-1941; 
1953-1955 

24,9 22,3 29,9 24,5 51,3 59,7 80,4 78,0 36,7 68,5 47,2 48,2 80,4 Răuseni 
33 46 33 33 30 32 49 37 32 39 42 30 22.VII.49 

1930-1943;1946-1951 

29,2 35,6 58,4 48,5 48,8 97,5 49,0 58,5 53,6 51,6 38,9 38,1 97,5 Cotnari 
37 44 02 11 22 32 29 34 27 33 18 19 26.VI.32 

1896-1915;1919-1944; 
1954-1955 

43,0 35,1 41,0 37,0 58,8 83,0 41,2 65,4 55,0 58,0 33,5 31,0 83,0 Podul Iloaiei 
23 53 01 98 23 46 49 34 23 05 10 23 15.VI.46 

1897-1912;1914-1915; 
1921-1943;1946-1955 

43,0 59,7 59,9 39,1 55,5 83,0 110,9 51,2 44,5 55,0 38,0 26,2 110,9 Iaşi 
09 01 01 01 23 46 47 51 04 39 05 01 17.VII.47 

1896-1915;1921-1943; 
1945-1955 

 

Tab.193. Cantităţi maxime de precipitaţii în 24h (mm) la câteva posturi pluviometrice din Câmpia 

Moldovei (1966 – 1998) 
luna 

postul I F M A M I I A S O N D An 
22,8 22,8 27,2 55,1 55,7 69,2 82,5 84,7 64,8 30,0 32,4 41,0 84,7 Fundu Herţii 

14/79 10/84 4/84 9/79 23/95 18/85 -/- 8/75 15/98 22/75 1/74 3/71 8.VIII.75 
35,0 30,9 22,1 66,6 50,8 82,9 85,7 41,6 70,0 32,1 32,5 28,5 85,7 Pomîrla 

18/70 -/- 4/84 9/79 8/87 19/85 13/69 27/94 27/74 16/76 1/74 3/71 13.VII.69 
17,5 20,6 24,9 65,9 63,0 67,3 73,1 99,4 54,3 40,7 28,5 29,0 99,4 Roma 14/79 10/84 30/92 9/79 23/95 18/85 -/- 15/79 6/89 4/98 6/95 3/71 15.VIII.79 
22,2 22,9 30,4 39,7 43,9 100,6 87,3 115,3 74,3 20,9 27,8 43,7 115,3 Bivolari 
-/- 27/73 7/71 9/79 25/84 18/85 -/- 25/70 16/81 23/70 7/80 3/71 25.VIII.70 
27,2 18,5 22,0 50,6 37,1 87,1 95,0 100,0 61,5 33,3 24,3 80,0 100,0 Coarnele Caprei 31/88 10/84 17/71 9/79 27/91 18/85 22/87 30/95 1/95 4/72 25/96 -/- 30.VIII.95 
21,0 27,2 21,6 55,8 54,6 73,1 66,6 112,8 71,2 33,5 26,8 25,1 112,8 Tîrgu  Frumos 16/96 10/84 4/84 9/79 23/95 7/75 23/68 25/77 10/95 4/72 1/74 -/- 25.VIII.77 
28,2 36,5 42,2 63,0 144,5 115,5 157,5 147,1 167,9 43,2 49,2 46,8 167,9 Bîrnova 31/88 23/93 8/93 9/79 27/91 19/85 -/- 25/70 7/89 7/94 25/75 3/71 7.IX.89 
26,6 24,7 29,0 53,0 62,8 78,5 106,6 121,3 92,1 28,7 36,7 54,7 121,3 Voineşti 
3/88 2/78 30/93 9/79 -/- 18/85 -/- 25/70 10/95 1/76 6/95 -/- 25.VII70 
56,2 32,9 44,9 83,0 85,8 91,0 128,3 118,4 76,6 60,2 35,4 58,1 128,3 Mădîrjac 
-/- 2/82 16/73 9/79 27/91 18/85 12/69 25/77 19/91 4/98 29/83 -/- 12.VII.69 
38,3 22,7 37,0 34,3 43,5 54,5 108,0 154,4 89,0 40,0 30,6 33,8 154,4 Mogoşeşti 
-/- 23/93 -/- 17/88 26/91 15/82 -/- 25/70 16/81 25/81 -/- -/- 25.VIII.70 

 

 
IV.E’6.1. Numărul mediu lunar şi anual al zilelor cu ninsoare (tab. 194.) şi cu strat de zăpa-

dă (tab. 195) din perioada anterioară anului) 1956 ne completează imaginea unui fenomen dintr-un 
timp mai îndepărtat cu următoarele informaţii: 
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- maximul anual al zilelor cu ninsoare şi cu sol acoperit s-a înregistrat în luna ianuarie; 
- în perioada 1896 – 1955, care se pare că a fost mai rece, ninsorile s-au înregistrat în sud la 

Iaşi şi în luna mai, iar în luna septembrie la toate cele patru puncte de observaţii (tab. 194.), lucru 
care în perioada 1962 – 1998 nu a rezultat a se fi produs; 

- atât numărul anual de zile cu ninsoare cât şi cel cu strat de zăpadă (tab. 195.), este mai ma-
re în nord la Dorohoi şi Botoşani decât în sud la Iaşi.  Dar datele din jurul staţiei Iaşi lipsesc şi nu 
putem pune în evidenţă faptul că în împrejurimile sale sudice şi sud – estice pe fruntea cuestiformă 
a coastei Iaşului se înregistrează un număr mai mare de zile cu ninsoare şi cu strat de zăpadă decât 
în partea central – estică a jumătăţii sudice sau în împrejurimile de la Podu Iloaiei. 

 

Tab. 194. Numărul mediu lunar şi anual al zilelor cu ninsoare (cantităţi de apă ≥ 0,1mm)
*
 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An Intervale de observaţie 

Dorohoi 7,2 6,3 4,5 1,0 0,0 - - - 0,0 0,7 2,8 5,0 27,5 96-15; 31-40; 42-43; 47-55 
Truşeşti 4,7 4,3 2,5 0,8 - - - - 0,0 0,4 1,7 3,4 17,8 96-15; 21-43; 50; 52-53; 55 
Botoşani 8,2 6,8 4,6 1,3 0,1 - - - 0,0 0,6 2,8 5,3 29,7 96-15 ;21-40; 43;  47-55 
Iaşi 7,3 6,2 3,9 0,9 0,0 - - - 0,0 0,5 2,8 4,8 26,4 96-15; 21-35; 38-39; 41-43; 45-55 

 

Tab. 195. Numărul mediu lunar şi anual al zilelor cu strat de zăpadă (1926 – 1955)
*
 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D An 

Botoşani 19,7 18,2 8,5 0,4 - - - - - 0,1 2,8 11,5 61,2 
Iaşi 20,2 17,2 5,6 0,3 - - - - - 0,1 2,0 11,4 56,8 

 

 
Anexa A5 – Presiunea atmosferică 

 
Observaţiile cu privire la presiunea atmosferică din perioada 1896 – 1955 scot în evidenţă 

câteva aspecte: 
♦ în cadrul regimului anual al presiunii atmosferice (tab. 196.) maximul principal din luna octom-

brie nu s-a mai pus în evidenţă nici măcar ca maxim secundar, cel secundar din luna ianuarie 
devenind maxim principal anual; 

♦ minimul din luna aprilie (principal anual pentru o serie de staţii în analiza pe perioada 1964 – 
1998) nu mai apare în relief, în timp ce minimul anual al perioadei (tab. 1896-1955) nu mai este 
localizat în luna iunie (principal anual la o parte din staţii în perioada 1964 – 1998), ci în luna 
iulie; 

♦ diferenţele de presiune dintre staţii pe fondul altitudinilor diferite sunt scoase în evidenţă, şi 
păstrându-se; 

 

Tab. 196. Presiunea atmosferică. Mediile  lunare şi anuale (1896 – 1955)
*
 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An 

Dorohoi 997,9 995,3 999,4 992,8 993,2 992,3 992,0 993,5 996,4 997,6 997,5 997,7 995,0 
Botoşani 997,7 995,6 994,4 993,2 993,1 992,7 992,6 993,7 996,4 997,1 997,6 997,2 994,8 
Iaşi 1008,3 1005,9 1005,1 1002,9 1002,9 1001,6 1001,1 1002,3 1005,9 1007,0 1007,6 1007,2 1004,7 

♦ minimele absolute ale presiunii de la fiecare staţie în parte (tab. 197.), sunt apropiate valoric de 
cele din perioada 1964 – 1998, cu unele mici diferenţe: 

- la Dorohoi ca minimă absolută rămâne valoarea de 947,9mb înregistrată pe 3.XII.1979; 
- la Botoşani minima absolută s-a înregistrat de două ori fiind de 956,3mb pe 7.I.1912 şi 
3.XII.1976; 
- la Iaşi, ca minimă absolută trece valoarea de 964,8mb înregistrată pe 12.III.1930; 
 

Tab. 197. Presiunea atmosferică. Minimele absolute lunare şi anuale (1896 – 1955)
*
 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An Data 

Perioade de obser-
vaţie 

Dorohoi 957,5 960,2 963,4 965,5 967,9 971,9 975,2 974,5 974,8 970,3 965,1 965,3 957,5 7.I.1912 96-16; 49-55 

Botoşani 956,3 960,7 963,4 965,5 971,0 970,4 971,9 975,6 975,4 968,8 965,9 965,5 956,3 7.1.1912 96-02; 05-16; 24-26; 
36-42; 47-55 

Iaşi 969,6 972,6 964,8 976,3 979,4 982,4 980,4 984,8 982,6 977,7 968,8 973,2 964,8 12.III.1930 96-17; 20-43; 45-55 
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♦ maximele absolute din perioada 1896 – 1955 (tab. 197), au valori mai mari pentru toate staţiile 
comparativ cu perioada 1964 – 1998: 

- 1036,2mb pe 24.I.1907 la Botoşani, faţă de 1030,0mb din 1.II.1972; 
- 1039,2mb pe 23.I.1907 la Dorohoi, faţă de 1020,1mb din 17.XII.1997; 
- 1049,3mb pe 24.I.1907 la Iaşi, faţă de 1036,0mb din 5.I.1993; 
Maximele absolute pentru toate staţiile devin altele, schimbându-se şi maximul absolut de la 

nivelul întregii câmpii, care a urcat la 1049,3mb. 
 

Tab. 198. Presiunea atmosferică. Maximele absolute lunare şi anuale (1896 – 1955)
*
 

luna 
staţia I F M A M I I A S O N D An Data 

Perioade de ob-
servaţie 

Dorohoi 1039,
2 

1022,
3 

1016,
0 

1013,
0 

1013,
7 

1006,
5 

1007,
4 

1007,
9 

1012,
6 

1017,
9 

1022,
1 

1028,
0 

1039,
2 23.I.1907 96-16; 49-55 

Botoşani 1036,
2 

1022,
8 

1021,
2 

1015,
3 

1013,
0 

1008,
3 

1007,
0 

1012,
8 

1015,
6 

1018,
9 

1025,
1 

1027,
0 

1036,
2 24.I.1907 96-02; 05-16; 24-26; 

36-42; 47-55 

Iaşi 1049,
3 

1035,
3 

1033,
3 

1026,
3 

1024,
2 

1020,
4 

1008,
4 

1019,
9 

1023,
9 

1032,
3 

1031,
9 

1039,
3 

1049,
3 24.I.1907 96-17; 20-49; 45-55 

 

 
Anexa A6 – Fenomenele climatice 

 
Datele cu privire la fenomenul de îngheţ din perioada 1896 – 1978 (tab. 199.), ne pot arăta 

faptul că îngheţul poate fi semnalat încă de la sfârşitul primei decade a lunii septembrie (10.IX la 
Iaşi) şi se poate înregistra până la începutul celei de a treia decade a lunii mai (22.V la Dorohoi), caz 
în care durata intervalului fără îngheţ poate ajunge în anii cei mai răcoroşi, cel puţin ca posibilitate, 
la 111 – 118 zile anual. Îngheţul nu a fost semnalat în cei 83 ani de observaţii în lunile verii. 

 

Tab. 199. Datele medii şi extreme ale primului şi ultimului îngheţ. 

 Datele medii şi extreme ale perioadei fără îngheţ
*
 

Extreme 
Medii 

Primul îngheţ Ultimul îngheţ Interval fără îngheţ Staţia 
prim în-

gheţ 
ultim 
îngheţ 

interval fără 
îngheţ 

cel mai timpu-
riu 

cel mai târziu 
cel mai timpu-

riu 
cel mai târziu 

durata ma-
ximă 

durata mi-
nimă 

Perioada de ob-
servaţie 

Dorohoi aer 10.X 15.IV 178 17.IX 5.XI 4.IV 22.V 214 117 1896-1978 

Botoşani aer 16.X 15.IV 184 17.IX 29.XI 21.II 21.V 252 118 1896-1978 

Iaşi aer 15.X 17.IV 181 10.IX 25.XII 2.III 21.V 266 111 1896-1978 
 

Bruma, ca fenomen meteorologic ce însoţeşte îngheţul, s-a produs în cel mai redus număr de 
zile anual în zona înconjurătoare mai înaltă din jurul staţiei Cotnari (11,7 nopţi). Cele mai multe 
nopţi cu brumă din Câmpia Moldovei s-au înregistrat în schimb în aria joasă din lungul şesului 
Bahluiului (28,8 nopţi la Iaşi). Cele mai numeroase nopţi cu brumă s-au înregistrat în lunile octom-
brie şi noiembrie la intrarea în iarnă, o a doua perioadă cu un număr mare de nopţi cu brumă fiind 
cea a lunilor martie şi aprilie la ieşirea din iarnă (tab. 200.). Fenomenul de brumă, asemeni celui de 
îngheţ, s-a produs şi în nopţile reci ale lunilor septembrie şi mai, neînregistrându-se în lunile verii. 

 

Tab. 200. Numărul mediu lunar şi anual de nopţi cu brumă* 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D Anual Perioada 

Dorohoi 0,8 0,5 3,0 2,1 0,7 - - - 0,8 6,0 4,4 2,4 20,7 31-55 
Botoşani 1,1 1,0 1,9 1,2 0,5 - - - 0,8 4,7 5,0 2,1 18,3 26-55 
Cotnari 0,6 1,0 0,8 1,4 0,4 - - - 0,5 2,4 3,0 1,6 11,7 29-55 
Iaşi 4,1 3,8 4,5 2,0 0,1 - - - 0,3 3,6 5,9 4,5 28,8 94-55 

 

Chiciura fenomen meteorologic rezultat prin depunerea picăturilor de apă pe suprafaţa su-
prarăcită a obiectelor din atmosferă, s-a produs cel mai frecvent în intervalul noiembrie – martie, 
luna ianuarie fiind cea de maximă frecvenţă în profil anual. Mai rar, chiciura a fost semnalată în lu-
nile aprilie şi octombrie, lipsind în perioada mai – septembrie (tab.201.). Anual numărul de zile cu 
chiciură a fost în medie de aproximativ 5 zile pe ansamblul Câmpiei Moldovei. 
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Tab. 201. Numărul mediu lunar şi anual al zilelor cu chiciură
*
 

luna 
staţia 

I F M A M I I A S O N D Anual Perioada 

Dorohoi 2,3 1,2 0,3 - - - - - - 0,0 0,4 1,8 6,0 31-55 
Botoşani 1,4 0,7 0,0 0,4 - - - - - - 0,1 0,9 3,5 26-55 
Cotnari 2,4 0,9 0,1 - - - - - - - 0,3 1,4 5,1 29-55 
Iaşi 2,0 1,0 0,1 - - - - - - - 0,3 1,3 4,7 94-55 

 

Înregistrările cu privire la fenomenele orajoase, din timpul zilei ne confirmă că, în perioada 
1946 – 1957 intervalul din an cel mai propice producerii lor a fost cel al lunilor mai – august (tab. 
202.). 

 

Tab. 202. Numărul mediu lunar şi anual al zilelor cu fenomene orajoase (observaţii între orele 5
00

 şi 21
00

) în 

perioada 1946 – 1957* 
luna 

staţia 
I F M A M I I A S O N D Anual 

Botoşani - - 0,1 1,1 4,6 6,2 5,6 4,2 1,8 0,2 - - 23,8 
Iaşi - - 0,1 0,4 6,4 5,9 5,1 3,5 1,7 0,2 - - 23,3 
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