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TENDIN ELE I ANOMALIILE EXTREMELOR 
TERMICE I PLUVIOMETRICE ÎN REGIUNEA DE 

NORD-VEST A ROMÂNIEI 

ELZA HAUER, ADINA-ELIZA CROITORU, C.  PAVAI 

ABSTRACT. -Trends and Anomalies of Thermal and Pluviometric Extremes 
in the North-Western Region of Romania. The main aim of this study was to 
identify the trends and the anomalies of extreme annual temperatures and extreme 
precipitation amounts fallen in 24 hours in the North-Western region of Romania. 
For this purpose we used homogenous series of data for 40 years (1961-2000) of 
eight weather station in the analysed area: Vladeasa, Iezer (mountain areas), Baia 
Mare, Sighetu Marmatiei (mountain depressions) Bistrita, Cluj-Napoca, Dej, Zalau 
(hilly areas). The main conclusions of the study are: the increasing trend of the air 
temperature is better highlight with minimum annual temperature than maximum 
annual temperature; anomalies of annual maximum temperature are less than of 
annual minimum temperature; trends in maximum amounts of precipitation fallen 
in 24 hours are positive in mountain depression (Sighetu Marmatiei and Baia Mare 
weather station), but inconclusive, while they are negative for the other six station 
being important as values, especially in mountain areas (Vladeasa, Iezer weather 
stations). 

1. Introducere 

In lucrarea de fa  sunt determinate i analizate tendin ele i anomaliile 
termice ale temperaturilor maxime i minime lunare, precum i tendin ele 
cantit ilor maxime de precipita ii c zute în 24 de ore în regiunea de nord-vest a 
României. 

Pentru aceasta am considerat irurile omogene de date pentru perioada 
1961-2000, la opt sta ii meteorologice din regiunea analizat : dou  din ariile 
montane (Vl deasa 1800 i Iezer) i ase din ariile colinare (Cluj-Napoca, Dej, 
Bistri a, Zal u) i depresionare (Baia Mare i Sighetu Marma iei).

2. Metodologie 

Au fost determinate i analizate tendin ele mediilor anuale ale 
temperaturilor maxime lunare (TXL), ale temperaturilor minime lunare (TNL), 
precum i ale maximelor lunare ale cantit ilor de precipita ii totalizate în 24 de ore 
(CPT).
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Tendin a este panta dreptei de cea mai bun  aproxima ie a valorilor 
mediilor anuale ale temperaturilor maxime i minime lunare ob inut  prin metoda 
celor mai mici p trate (Rum iski, 1974). Rezultatele ob inute prin analiz  statistic
pot fi considerate ca indicatori pentru schimb rile a teptate (Trenberth, 1990) 
(exemplu: modific ri termice sau ale regimului pluviometric). 

În fine, s-au calculat anomaliile celor trei elemente men ionate (TXL, 
TNL, CPT) pentru intervalul 1961-2000, fa  de normalele climatologice ale 
perioadei 1971-2000 (perioada pentru calculul normalei climatologice a fost aleas
conform standardelor OMM, respectiv media pe 30 de ani, luând în calcul ultimul 
deceniu încheiat). 

Dac  se noteaz  cu TX(i,j,k), cu i {1,…,40}, j  {1,…,12}, k  {1,…,nrz} 
temperatura maxim  înregistrat  la o sta ie meteorologic  în ziua k, din luna j, în 
anul i, unde nrz  {28,29,30,31} i este num rul de zile din luna j i anul i, iar i = 1 
corespunde anului 1961, temperatura maxim  lunar  este: 

kjiTXjiTXM ,,max, ,               (1) 

unde: k 1,…, nrz , (i,j) 1,…,40 x 1,…,12 ,

Pornind de la formula (1), media anual  a temperaturilor maxime lunare 
(TXL(i)) se calculeaz  cu ajutorul formulei: 

   (2) 

Prin defini ie, normala climatologic  a temperaturilor maxime lunare 
(NCXL) va fi dat  de media temperaturilor maxime lunare din ultimii 30 de ani, 
calculat  pân  la ultimul deceniu încheiat (formula 3) (Nitta, Yashimura, 1993). 
Pentru studiul de fa  perioada de referin  pentru calculul normalelor 
climatologice este deci, 1971 - 2000: 

                 (3) 

.  Normala climatologic  a mediilor anuale ale temperaturilor maxime lunare  
(NCTXL) este dat  de formula: 

                                                                        (4) 

Anomaliile temperaturilor maxime lunare se calculeaz  dup  formula: 

   (5) 
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unde, ANXL(i,j) este abaterea temperaturii maxime lunare din luna j a anului i
fa  de normala climatologic  a lunii. Anomaliile anuale se calculeaz  ca fiind: 

            (6) 

Analog se calculeaz  normalele climatologice i anomaliile pentru 
temperaturile minime lunare (TNL) i pentru maximele lunare ale cantit ilor de 
precipita ii cumulate în 24 de ore (CPT).  

3. Tendin a temperaturilor extreme lunare    

Pentru caracterizarea tendin ei temperaturilor extreme lunare s-a calculat 
panta dreptelor de tendin  corespunz toare fiec rei sta ii meteorologice. Astfel, 
cinci dintre cele opt sta ii analizate, au pentru TXL tendin e pozitive i trei au 
tendin e negative. Sta ia Meteorologic  Zal u are cea mai mare tendin
cresc toare a TXL, prezentând o cre tere de 0.17˚C/10 ani, urmat , îndeaproape, de  
Sta ia Meteorologic  Vl deasa cu o tendin  de cre tere de 0.12˚C/10 ani (tabelul 
1). Tendin ele pentru celelalte trei sta ii meteorologice (Iezer, Sighetu Marma iei, 
Baia Mare) sunt considerabil mai mici, ele fiind cuprinse între 0.03°C/10 ani i
0.09°C/10 ani. Pentru sta iile meteorologice situate în Depresiunea Colinar  a 
Transilvaniei, tendin a este de sc dere, cea mai accentuat  înregistrându-se la 
Bistri a (-0.05°C/10 ani), urmat  fiind de Cluj-Napoca i Dej (-0.13°C/10 ani, 
respectiv –0.04°C/10 ani).  

Tabel nr. 1. Tendin a (TD), intervalul de confiden  pentru tendin  cu un nivel de 
încredere de 95% (IC) i pragul numeric minimal pentru tendin  cu un nivel de siguran

de 95% (PS) pentru mediile anuale ale temperaturilor maxime/minime lunare (TXL / TNL) 
din perioada 1961 - 2000. 

TXL (˚C/10 ani) TNL (˚C/10 ani) Sta ia
meteorologic TD IC PS TD IC PS 

Baia Mare 0.09* (-0.17;0.34) 0.03 0.43 (0.13;0.73) 0.56 
Bistri a  -0.05 (-0.31;0.20) 0.04 0.21* (-0.15;0.58) 0.19 
Cluj Napoca  -0.13* (-0.42;0.15) -0.23 0.37* (0.14;0.60) 0.16 
Dej -0.04 (-0.31;0.23) -0.06 0.17 (-0.65;0.43) 0.22 
Iezer 0.03* (-0.16;0.23) -0.06 -0.10* (-0.13;0.34) -0.17 
Sighetu  Marmatiei 0.08* (-0.16;0.32) -0.31 0.09* (-0.63;0.53) -0.22 
Vl deasa 0.12* (-0.13;0.38) 0.12 0.36* (0.12;0. 60) 0.16 
Zal u 0.17* (-0.15;0.49) 0.01 0.45 (0.13;0.77) 0.56 

                                                
* Valorile stelate indic  tendin e statistic semnificative, situa ii în care valorile schimb rilor de TXL / 
TNL arat  o tendin  probabil  cu un nivel de încredere mai mare decât 95%. 

}40,...,1{,)()( iNCTXLiTXLiANTXL
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Aceste valori arat  c  nu exist  tendin e uniforme de cre tere i nici de 
sc dere ale valorilor TXL din perioada 1961 – 2000, la nivelul regiunii analizate. 
Se poate afirma c , pentru partea nordic  a Depresiunii Colinare a Transilvaniei, 
tendin a general  este de sc dere, în timp ce, pentru restul arealelor analizate, 
tendin a este de cre tere.

În contrast cu tendin ele TXL, majoritatea sta iilor prezint  tendin e
pozitive semnificative ale TNL. Baia Mare are tendin a de cre tere cea mai mare 
pentru valorile TNL, de 0.43˚C/10 ani (tabelul 2). Celelalte sta ii cu tendin e TNL 
pozitive înregistreaz  cre teri cuprinse între valorile 0.10°C/10 ani (Zal u) i
0.36˚C/10 ani (Vl deasa). Iezerul este singura sta ie meteorologic  analizat  care 
are tendin a TNL negativ  (-0.01°C/10 ani). La marea majoritate a sta iilor (cu 
excep ia sta iilor Iezer i Zal u), tendin a TNL este mai mare decât tendin a TXL 
cu 0.02°C/10 ani pân  la 0.34˚C/10 ani. Acest fapt indic  o cre tere mult mai 
generalizat i semnificativ  a valorilor TNL fa  de valorile TXL din perioada 
celor 40 de ani studia i.
 Din graficele valorilor temperaturilor extreme (neprezentate aici) se 
observ  c  pe durata celor 40 de ani studia i au existat perioade mai scurte cu 
tendin e de înc lzire i r cire. De aceea au fost calculate tendin e pe subperioade 
având lungimi de 10 ani, pentru a eviden ia varia ia tendin ei în timp. 

Tabel nr. 2. Tendin a mediilor anuale ale temperaturilor maxime / minime lunare (TXL / 
TNL) pe subperioade de câte 10 ani din intervalul 1961 - 2000. 

Tendin a TXL (˚C/10 ani) Tendin a TNL (˚C/10 ani) Sta ia
meteorolo-

gic
1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

Baia Mare -0.40* -1.31* 1.21 0.69* 2.29*  -0.59 0.52 0.66* 
Bistri a -0.83* -1.87 0.86 0.53* 1.40*  -0.57* 0.17 0.91* 
Cluj Napoca -2.18* -1.10*   -0.07  -0.44* 0.00 0.44  -0.04 0.12* 
Dej -1.42* -2.78 1.34 0.44*  -0.65* 0.04*  -0.06 0.00 
Iezer -1.64* -0.80 0.19 0.06*  -0.97*  -0.93 1.13 0.17* 
Sighetu M. -1.09* -0.59 0.04  -0.31* 0.00 0.00  -0.22 0.11* 
Vl deasa -1.55* -1.21*  -0.27 0.65 0.41* 0.62* 1.15 0.55* 
Zal u -0.44* -1.17* 0.80 0.16* 0.00 0.23* 1.13*  -0.51 

4. Tendin a cantit ilor de precipita ii totalizate în 24 de ore 

Tendin ele cantit ilor de precipita ii totalizate în 24 de ore (Bogdan, 
Niculescu, 1999) sunt pozitive la trei sta ii (Baia Mare, Bistri a, Sighetu Marma iei) 

                                                
* Valorile stelate indic  tendin e statistic semnificative, situa ii în care valorile schimb rilor de TXL / 
TNL arat  o tendin  probabil  cu un nivel de încredere mai mare decât 95%. 
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i negative la celelalte cinci (tabelul 3). Tendin ele de cre tere sunt relativ mici, 
cuprinse între 0.08 mm/24 h/10 ani la Sighetu Marma iei i 0.19 mm/24h/10 ani la 
Baia Mare. De asemenea, tendin ele negative de la Cluj i Zal u indic  sc deri
relativ mici, de –0.16 mm/24h/10 ani i –0.14 mm/24h/10 ani. În schimb, la sta iile
de munte Vl deasa i Iezer, precum i la sta ia Dej, se înregistraz  sc deri
semnificative, cu valori cuprinse între –0.94 mm/24h/10 ani i –0.40 mm/24h/10 
ani.

Din figurile 1 i 2 se vede clar c  pe durata celor 40 de ani studia i au 
existat perioade cu tendin e atât negative cât i pozitive. In acest context au fost 
calculate tendin e pe subperioade mai scurte, având lungimi de 10 ani, pentru a 
ar ta varia ia tendin ei în timp. 

Fig. 1.  Tendin a mediilor anuale ale cantit ilor de precipita ii maxime lunare 
cumulate în 24 ore (CPT)  

Bistri a    y = 0.0164 x + 15.9 Vl deasa    y = - 0.0475 x + 22.6 

Cluj    y = - 0.0162 x + 15.3 Iezer    y = - 0.0935 x + 25.7 
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Tabel nr. 3. Tendin a (TD), intervalul de confiden  pentru tendin  cu un nivel de 
încredere de 95% (IC) i pragul numeric minimal pentru tendin  cu un nivel de siguran
de 95% (PS) pentru mediile anuale ale cantit ilor de precipita ii maxime lunare totalizate 

în 24 de (CPT) din perioada 1961 - 2000. 

CPT (mm/24h/10 ani) Sta ia meteorologic TD IC PS 
Baia Mare 0.09** (-0.17;0.34) 0.03 
Bistri a  -0.05 (-0.31;0.20) 0.04 
Cluj Napoca -0.13* (-0.42;0.15) -0.22 
Dej -0.04 (-0.31;0.23) -0.06
Iezer 0.03* (-0.16;0.23) -0.06
Sighetu Marma iei 0.08* (-0.16;0.32) -0.31 
Vl deasa 0.12* (-0.13;0.38) 0.12 
Zal u 0.17* (-0.15;0.49) 0.01 

Fig. 2.  Tendin a mediilor anuale ale cantit ilor de precipita ii maxime lunare  
cumulate în 24 ore (CPT) 

                                                
* Valorile stelate indic  tendin e statistic semnificative, situa ii în care valorile schimb rilor de CPT 
arat  o tendin  probabil  cu un nivel de siguran  mai mare decât 95%. 

Dej    y = - 0.0396 x + 16.2 Sighet    y =  0.0078 x + 17.1 

Baia Mare    y =  0.0189 x + 20.8 Zal u    y = - 0.0136 x + 16.0 
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Tabel nr. 4. Tendin a mediilor anuale ale precipitatiilor maxime lunare cumulate 
in 24h (CPT) pe subperioade de câte 10 ani din intervalul 1961 – 2000 (mm/24h/10 ani) 

Tendin a CPT (˚C/10 ani) 
Sta ia me-
teorologic

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

Baia Mare 7.52 2.13* 0.55* 0.15 
Bistri a 7.34 4.58* -3.02* 1.23* 
Cluj Napoca 4.65 0.42* -0.11* -2.24 
Dej 5.63* 4.74* -1.33* 0.71* 
Iezer 4.87 -4.19* -3.59 -2.80* 
Sighetu M. 3.59 4.04* -0.34 -1.19* 
Vl deasa 8.43* 0.91 -1.17* -2.41* 
Zal u 0.37 3.68* 2.03* 0.02* 

5. Normale climatologice i anomalii anuale ale temperaturilor 
extreme i ale cantit ilor de precipita ii maxime c zute în 24 de ore 

Se constat  c  pe tendin a global  de înc lzire exist  o variabilitate 
temporal i spa ial  semnificativ , iar în ultimul deceniu o cre tere marcant  a 
frecven ei situa iilor extreme (Cazacu, 1979). Rezultatele prezentate permit i
reactualizarea graficelor cu normalele climatologice ale temperaturilor extreme 
lunare utilizate în activitatea operativ  a Serviciului de Prevedere a Vremii Cluj, 
precum i în elaborarea diagnozelor lunare. 

Studiile mai recente arat  c  tendin a varia iilor termice la scar  regional
i local  poate avea valori diferite i chiar de semn opus celor de la scar

continental , emisferic  sau global  (Ghil, Vântard, 1991, IPCC, 1996, Niculescu, 
1996).  

Varia iile de temperatur  au fost mai mari în regiunile continentale ale 
latitudinilor mijlocii în timpul iernii i prim verii (Croitoru et al., 2002, Moldovan, 
1995). În ultimul deceniu au fost înregistra i cei mai calzi ani la nivel mondial: 
1998 i 1995. Amplitudinea diurn  a temperaturii prezint  o descre tere în ultimele 
decenii, iar în unele zone a crescut mult frecven a condi iilor extreme de 
temperatur . De asemenea, se observ  o cre tere semnificativ  a variabilit ii
interanuale, în special a temperaturii medii de iarn  (Moldovan, Pavai, 1992, 
Moldovan et al., 2000). 

Pentru Emisfera Nordic  ultimele decenii au fost cele mai calde, iar 
înc lzirea din secolul al XX-lea este f r  precedent din ultimii 600 de ani. 
Înc lzirea recent  este mai mare în zona latitudinilor mijlocii (Nitta, Yashimura, 
1993).

                                                
* Valorile stelate indic  tendin e statistic semnificative, situa ii în care valorile schimb rilor 
de CPT arat  o tendin  probabil  cu un nivel de încredere mai mare decât 95%. 
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Analiza datelor din tabelul 5 indic  faptul c  normalele climatologice ale 
mediilor anuale ale temperaturilor maxime lunare la sta iile situate în ariile colinare 
i depresionare variaz  între 21.3˚C, la Cluj-Napoca, i 22.4˚C, la Baia Mare, iar în 

regiunea montan  acestea sunt în jur de 11-12°C. În ccea ce prive te maximele 
lunare, cu excep ia zonei montane, unde acestea au fost de 19.8°C, în restul 
regiunii, valorile înregistrate au fost cuprinse între 31.1˚C, la Cluj-Napoca, i
32.2˚C, la Baia Mare. Normalele climatologice lunare prezint , la cea mai mare 
parte a sta iilor, un maxim în luna iulie. La Dej, maxima apare în august. Minima 
se înregistreaz , la toate sta iile în luna ianuarie. 

În ceea ce prive te anomaliile temperaturilor maxime lunare i ale mediilor 
anuale ale acestora, din intervalul 1961-2000, se observ  c , mediile anuale 
oscileaz  între –2.6˚C la Baia Mare (1980) i 3.0˚C la Zal u (1994). Variabilitatea 
interanual  a mediilor anuale este minim  la Iezer, având lungimea intervalului de 
varia ie egal  cu 2.9˚C, i maxim  la sta ia Zal u, cu lungimea intervalului de 
varia ie egal  cu 5.6˚C.

Se remarc  totodat  faptul c  toate sta iile au înregistrat anomalia negativ
cea mai mare în anul 1980, indicând astfel c  1980 este cel mai rece an din cei 
patruzeci studia i, la toate cele opt sta ii meteorologice. Anomaliile pozitive 
maxime indic  anii cei mai calzi: 1994 (Bistri a, Dej, Sighet, Baia Mare i Zal u) i
1961 (Vl deasa, Cluj i Iezer). 

Tabel nr.  5.  Normale climatologice ale temperaturilor maxime lunare i anuale 
în perioada 1971 – 2000 

Sta ia m. I F M A M I I A S O N D An 

Baia M. 9.1 12.3 19.8 23.9 28.2 30.2 32.2 32.1 28.6 24.5 16.5 11.1 22.4 
Bistri a 7.8 11.5 19.4 23.4 27.4 29.6 31.1 30.7 27.8 24.1 15.9 9.9 21.6 
Cluj 8.1 10.6 19.3 23.1 27.2 29.2 31.2 31.1 27.2 23.3 15.1 9.9 21.3 
Dej 6.5 10.4 19.4 23.7 27.8 30.3 32.1 31.8 27.9 24.1 14.4 8.2 21.4 
Iezer 4.1 4.5 7.8 10.3 15.9 18.2 19.8 19.7 16.7 14.4 8.2 4.6 12.0 
SighetuM. 8.2 12.1 19.3 24.0 28.3 30.3 32.0 31.1 28.5 24.7 16.5 9.7 22.0 
Vl deasa 2.5 2.5 7.1 9.7 14.7 18.4 19.8 19.5 16.9 14.2 7.9 3.8 11.4 
Zal u 9.6 11.4 19.6 23.0 27.2 29.6 31.8 31.8 28.1 23.6 16.5 10.8 21.9 

Normalele climatologice ale mediilor anuale ale temperaturilor minime 
lunare fa  de perioada de referin  1971–2000 (tabel 6) variaz  între –9.0 C, la 
Sighetu Marma iei i –1.4 C, la Zal u.

Comparativ cu temperaturile maxime, normalele cele mai mici, f r
excep ie, sunt cele ale lunii ianuarie cu valori între –19.6 C, la Bistri a, i –12.5 C, 
la Zal u. Valorile normale cele mai mari apar in lunii iulie – cu excep ia sta iei
Vl deasa care are normala maxim  a temperaturilor minime lunare în august – cu 
valori între 7.2 C, la Bistri a, i 9.7 C, la Zal u.

Analizând anomaliile temperaturilor medii anuale ale minimelor lunare 
înregistrate în decursul celor 40 de ani analiza i se remarc  faptul c  valorile 
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acestora prezint  o variabilitate mai mare, atât din punct de vedere spa io-temporal, 
cât i în ceea ce prive te lungimea intervalului de valori (ecartul maxim). Astfel, 
anomaliile negative variaz  între –4.5 C, la Cluj-Napoca (1963), i –1.7 C, la Iezer 
(1965), iar cele pozitive, între 1.4 C, la Vl deasa (1984), i 4.3 C, la Dej (1961).  

Tabel nr. 6. Normale climatologice ale temperaturilor minime lunare i anuale pentru 
perioada 1971 – 2000

Sta ia m. I F M A M I I A S O N D An 
Baia M.are -14.3 -11.8 -7.0 -1.1 2.9 6.7 9.1 8.2 3.8 -2.0 -6.4 -13.2 -2.1 
Bistri a -19.6 -16.6 -10.6 -3.2 1.6 5.2 7.2 6.3 1.5 -4.8 -8.9 -17.9 -5.0 
Cluj -15.7 -13.5 -9.0 -2.1 2.0 5.9 8.4 7.7 2.9 -3.8 -8.4 -14.8 -3.4 
Dej -18.1 -15.0 -9.3 -2.4 2.1 6.5 8.0 6.8 2.1 -5.0 -8.3 -16.5 -4.1 
Iezer -19.5 -19.4 -16.9 -11.2 -5.1 -1.5 1.2 0.8 -3.3 -9.8 -14.1 -18.7 -9.8 
Sighetu M. -19.5 -19.4 -16.9 -11.2 -5.1 -1.5 1.2 0.8 -3.3 -9.8 -14.1 -18.7 -9.8 
Vl deasa -18.0 -17.3 -15.6 -10.3 -4.9 -1.0 1.5 1.7 -2.6 -8.7 -12.7 -17.6 -8.8 
Zal u -12.5 -10.1 -6.4 -1.2 2.9 7.0 9.7 8.8 4.3 -1.7 -5.7 -11.8 -1.4 

Variabilitatea interanual  a mediilor anuale ale temperaturilor minime 
lunare este minim  la sta ia Iezer, având lungimea plajei de valori de 3.4 C, i
maxim  la sta ia Dej cu intervalul de varia ie egal cu 7.9 C.

Se observ  c  sta iile de munte au o variabilitate mai mic  decât restul 
sta iilor meteorologice, datorit  efectului de strat limit  planetar. Anomaliile 
maxime pozitive la cinci sta ii situate în arealele colinare i depresionare au fost 
atinse în anul 1994, indicând faptul c , pentru cea mai mare parte a regiunii 
analizate, este cel mai cald an din irul celor patruzeci de ani studia i.

Din cele prezentate, se observ  c  temperaturile maxime, au în cuprinsul 
regiunii analizate, un ecart de varia ie mai mic comparativ cu cel al temperaturilor 
minime (2.7°C, fa  de 4.5°C).
 Cantit ile maxime de precipita ii c zute în 24 de ore prezint  o 
variabilitate mult mai mare comparativ cu cea a temperaturilor extreme. Astfel, 
normalele climatologice (tabelul 7) arat  c  valorile anuale la sta iile din arealele 
colinare i depresionare variaz  între 14.8 mm/24 ore, la Cluj-Napoca, i 21.0 
mm/24 ore, la Baia Mare. În zona de munte normalele anuale sunt mai mari: 23,3 
mm/24 ore, la Vl deasa, i 29.8 mm/24 ore, la Iezer. Diferen a mai mare din prima 
situa ie este datorat  faptului c  la sta iile din regiunile colinare i depresionare este 
foarte important  amplasarea sta iei în func ie de expozi ia versan ilor. Astfel, 
Sta ia Meteorologic  Cluj-Napoca este situat  în umbr  de precipita ii datorit
situ rii ei la est de Mun ii Apuseni, în timp ce Sta ia Meteorologic  Baia Mare este 
ampalsat  pe versantul “în vânt” i deci, cu cantit i mai mari de precipita ii. La 
aceasta se adaug  cantitatea mare de nuclee de condensare provenite de la 
companiile mari poluatoare din arealul B ii Mari. Din punct de vedere al regimului 
anual, normalele climatologice maxime lunare, sunt situate, în intervalul iunie-
august, dup  cum urmeaz : în luna iunie se înregistreaz  cele mai mari valori la 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Riscuri i catastrofe Victor Sorocovschi 

94

Bistri a, Cluj-Napoca, Dej, Iezer, Vl deasa i Zal u; în luna iulie, se înregistreaz
valoarea maxim  la Sighetu Marma iei, iar în luna august , la Baia Mare. Valorile 
sunt cuprinse între 24.5 mm/24 ore, la Sighetu Marma iei i 30.0 mm/24 ore, la 
Baia Mare, în ceea ce prive te sta iile din regiunile colinare i depresionare, iar în 
zona de munte aceste valori sunt mai ridicate (33.6 mm/24 ore, la Iezer, i 38.2 
mm/24 ore, la Vl deasa). Cele mai mici valori sunt caracteristice lunii februarie, 
ele variind între 7.0 mm/24 ore, la Cluj-Napoca i Dej, i 12.7 mm/24 ore, la 
Vl deasa. 

Tabel nr. 7.  Normale climatologice ale cantit ilor de precipita ii maxime c zute
în 24 de ore, pentru perioada 1971 – 2000

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

Baia M. 17.5 12.1 12.8 17.5 23.1 29.4 28.0 30.0 22.5 18.8 20.4 19.8 21.0 
Bistri a 11.4 8.5 9.1 15.6 18.0 25.6 23.3 19.8 21.4 15.9 12.2 13.0 16.1 
Cluj 7.5 7.0 7.6 16.0 19.4 24.8 23.4 21.6 17.7 11.8 10.7 10.5 14.8 
Dej 9.9 7.0 9.1 12.8 17.7 25.0 21.8 22.2 17.5 12.8 12.3 12.8 15.1 
Iezer 14.5 11.8 15.6 21.3 28.3 33.6 32.0 26.6 28.1 29.0 21.8 16.9 23.3 
Sighet 12.1 10.0 11.5 15.4 17.6 23.9 24.5 24.1 23.0 16.8 14.5 13.7 17.2 
Vl deasa 13.5 12.7 11.8 17.5 23.5 38.2 36.0 29.4 24.7 20.3 17.4 16.1 21.8 
Zal u 8.9 7.7 7.7 15.1 20.0 25.6 21.0 21.6 19.6 14.6 12.8 11.4 15.5 

 Anomaliile mediilor anuale ale cantit ilor de precipita ii maxime lunare 
înregistrate în 24 ore indic  o variabilitate mult mai mare în compara ie cu cea 
atins  de temperaturile extreme lunare. Anomaliile negative variaz  între –7.2 
mm/24 ore, la Vl deasa (2000), i –4.0 mm/24 ore, la Iezer (1987), iar cele pozitive 
între 5.1 mm/24 ore, la Zal u (1977), i 10.8 mm/24 ore, la Iezer (1970).  

De asemenea, trebuie remarcat faptul c  variabilitatea temporal  a 
anomaliilor pozitive este mai mic  decât a anomaliilor negative, la patru din cele 
opt sta ii valoarea maxim  s-a înregistrat în anul 1970. 

Ecartul maxim al cantit ii maxime de precipita ii este atins la sta ia Baia 
Mare (16.4 mm/24 ore). Aceleia i sta ii îi este caracteristic i cea mai mare 
anomalie negativ  (-7.2 mm/24 ore). Cea mai mare anomalie pozitiv  s-a 
înregistrat la sta ia Dej (+10.8 mm/24 ore). 

Concluzii

Tendin a de înc lzire caracterizat  prin temperaturile minime anuale este 
mai mare i mai bine eviden iat  decât cea caracterizat  prin temperaturile maxime 
anuale. Anomaliile anuale ale temperaturilor maxime anuale sunt mai mici decât 
cele ale temperaturilor minime anuale. 

Normalele climatologice anuale ale cantit ilor de precipita ii maxime 
lunare de la cele ase sta ii situate în arealele colinare i depresionare indic , în 
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medie, un maxim la Baia Mare i un minim la Cluj-Napoca. Cauza principal  o 
constituie condi iile fizico-geografice în care au fost amplasate cele dou  sta ii: pe 
versantul “în vânt”, la care se adaug  cantitatea mare de nuclee de condensare de 
provenien  antropic , în prima situa ie i pe versantul “sub vânt” i supus
efectului de foehn, în a doua situa ie.

La sta iile Sighetu Marma iei i Baia Mare tendin ele cantit ilor de 
precipita ii maxime lunare înregistrate în 24 de ore sunt pozitive, îns  sunt mici, 
neconcludente. La celelalte sta ii, tendin a este negativ , bine conturat , în special, 
la sta iile meteorologice din regiunea montan i la Dej. 
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