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Ca temă de cercetare, Harta topoclimatică a R.S.R. scara 
1 : 200 OOO, materializează munca susţinută depusă de mai 
mulţi ani în scopul cunoaşterii în detaliu a tuturor particularită
ţilor de climat local din ţară şi utilizării lui în cele mai di
verse dolnenii ale economiei naţionale (agricultură, sistema
tizare rurală şi urbană, construcţii de toate categoriile, dru
muri şi poduri, cabluri aeriene etc.). 

lntocmirea acestei hărţi are Ia bază, analiza detalii:ată a 
factorilor genetici ai climei în general şi ai topoclimei în 
special, între care, suprafaţa activă cu toate particularităţile 
ei are rol determinant. Printre aceste particularităţi amin
tim : relieful, căruia îi revine rolul major, el constituind fun
damentul pe care se suprapun celelalte particularităţi. La 
rîndul său, acesta se caracterizează prin altitudine, morfo
logie, fragmentare, expunere faţă de Soare şi de circulaţia 
maselor de aer etc., fiecare dintre ele cu particularităţi to
poclimatice specifice: vegetaţia (naturală şi cultivată, iriga
tă sau neirigată, de talie diferită, cu caracter sezonier în 
raport cu faza fenologică eta.) ; apele (rîuri, lacuri), adevă
rate organisme de „ termoreglare" a condiţiilor climatice lo
cale : solurile (tipuri, caracteristici sezoniere, acoperite sau 
nu de vegetaţie etc.) : pînza freatică la diferite adîncimi, 
care în unele locuri determină umezeala mai mare a solului. 

De asemenea, realizarea acestei hărţi mai are la bază 
şi analiza complexă, multifactorială a tuturor parametrilor 
climatici, ca şi cercetările expediţionale de teren pe baza 
cărora s-au putut stabili indicii cantitativi, calitativi şi fe
nomenele climatice specifice fiecărui topoclimat. De un real 
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folos au fost şi cercetările complexe multidisciplinare de 
care am beneficiat, reaiizarea acestei hărţi mergînd în pa
ralel cu hărţile geomorfologice şi hidrogeografice la aceeaşi 
scară, cu care ne-am corelat în permanenţă, colaborînd, pe 
parcursul redact-ării lor, cu -colectivele respective de autori·). 

Regiunea cuprinsă în foaia Tîrgu-Jiu se desfăşoară pe o 
suprafaţă de 5 778 km2

, de la vest la Bistriţa Jiului pînă la 
est de Lunc-avăţu, pe o scară altitudinală de la cca 200 m 
în sud, pînă la peste 2 100 m în nord, cuprinzînd fragmente 
din următoarele trepte de relief: Piemontul Getic, Subcar
patii ·Getioi cu -depresiunile subcarpatice ~i intracolinare şi 
Carpaţii Meridionali (cu M. Vîlcan, Parîng şi Căpăţînei) (fig. 
nr. 1). Această succesiune în trepte crescînde altitudinal de 
la sud spre nord, constituie una dintre principalele caracte
ristici ale ·suprafeţei active, generatoare de topodimate, care 
permite o însorire a întregii regiuni şi, dacă altitudinea. de
termină, zonalitatea verticală a tuturor elementelor clima
tice, inclusiv a topoclimatelor, morfologia, o altă caracte
ristică fundamentală a reliefului, determină azonalitatea lor, 
respectiv particularităţi strict locale de climat. 

Treapta montană este reprezentată prin versantele su
dice ale M. Vîlcan, Parîng, Căpăţînei, în mare ,parte împă
durite, ale căror altitudini maxime depăşesc 2 OOO .m (Păpuşa 
2 136 m, Ursu 2 124 m. Nedeii. 2 130 ml. Caracterizată Prin 
orientare est-vest, masivitate (aceasta fiind fragmentată de 
văi parţial transversale ca Bistriţa, Jaleşul, Runcu, Sadu, 
Amaradia, Gilortul, Olteţul, Cerna, Luncavăţul (cu excepţia 
Jiului care separă cele două masive, Vîlcan de Parîng), 
treapta montană constituie un baraj orografic puternic în 
calea maselor de aer de origină polară sau artică. Ca urma
re, celelalte trepte inferioare se dezvoltă la adăpostul aero
dinamic al acesteia, fapt ce se reflectă în particularităţile 
lor topoclimatice . 

Treapta subcarpatică, paralelă cu precedenta, ocupă l)ar
tea centrală a foii, cu o dezvoltare mai mare la vest de Blah
niţa, cu altitudini ce variază intre 200 şi peste 600 m, cres
cînd de la vest spre est. Este alcătuită din dealuri izolate 
(Sporeşti, Vîrţului, Rasovei, Brădicenî, Dealul lui Bran, Tîr
gului, Copăcioased, Ciocadiei, Seciului, Ciorligelor, Ştefă
neşti-Sîrbeşti, Cornăţel, Mateeşti, MăguI1a Slătioarei şi D. 
Dianului), bine individualizate datorită marelui uluc depre
sionar interpus între Carpaţi şi Subcarpaţi (alcătuit din de-
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presiunile Tismana, Stl:lneşti, Bumbeşti - Novaci, .. Bada de 
Fier - Polovragi, Hurezu) sau datorită depresiunilor intra
colinare (Tîrgu-Jiu - Cîmpu Mare), şi a culoarelor de vale 
(citate mai sus). 

Aceste dealuri cu înălţime mică şi medie sînt acoperite 
cu sol un brune şi brune podzolite, soluni po<:Woiliice airgi'l<>
iluviale regosoluri şi soluri erodate. Covorul vegetal· pre
dominant este cel al pădurilor de querccinee, în alternanţă 
cu pajişti colinare secundare şi pajişti naturale stepizate. 
Adăpostul oferit de lanţul muntos din nord şi orientarea lor 
vest-est creează condiţii bune de însorire, favorabile dez
voltării unor plante termofile sau de origină sudică. 

Treapta piemontană ocupă treimea sudică din foaie, 
fiind fragmentată de culoarele largi de vale (al Motrului, 
Jiului, Gilortului, Amaradiei şi Olteţului) în trei subunităţi 
(Piemontul Olteţului, Gruiurile Jiului, Piemontul Motrului) 
care cresc altitudinal în acelaşi sens cu precedenta, de la 
vest spre est (300-550 m). Versantele acestora prezintă o 
orientare sudică (beneficiind de o bună însorire) şi vestică 
(beneficiind şi de o umiditate suficientă). Pe culmile pie
montane, ca urmare a condiţiilor climatice favorabile, alter
nează pădurea de querccinee cu pajiştile secundare, tere· 
nuri agrkole, viţă de vie şi pomi fructiferi. 

Poziţia regiunii în sudul şi sud-vestul ţării, la adăpostul 
Carpatilor Meridionali şi expoziţia generală spre sud, se 
reflectă asupra particularităţilor circulaţiei generale şi lo-
cale a cerului. Io cea mai mare parte a anului aceasta se 
află sub influen\a circulaţiei sudice, "'Ud-vestice şi vestice, 
caracterizută prin al doilea maxim de precipitaţii toamna 
(în octombrie - noiembrie), prin valuri de căldură mai frec-
vente (rnfli ales iarna) şi prin temperaturi mai moderate. A
semenea caracteristici sînt mai pronunţate în jumătatea ves
tică a regiunii şi mai estompate în cea estică. Odată cu 
creşterea altitudinii, circulatia zonală de vest se simte din 
ce în CC' mai bine, devernind dominantă mai sus de 1 800 m 
altitudine. Fragmentarea reliefului, orientarea culmilor spre 
sud, paralel cu culoarele de vale, alternanţa SUiP'.I'afeţelor 
spre sud, paralel cu culoarele de vale, alternanţa suprafe
ţelor împădurite cu cele de pajişti etc., determină şi o '(:if
cul'1tie locală caracteristică sub forma vînturilor de munte 
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- vale; a· brizelor de dm.p-, a · srurgeri}or de aer pe versanţi 
sal!!' a carl'alizărflor de- aer în lungul văilor. De asemenea, 
aceeaşi orientare sudică favorizează o bună însorire (2 100-
2 200 ore anual), ceea ce se reflectă în valorile anuale ridi
cate„aJe r..u.iţielso.lare globale (122,5-115 kcal/cm2 supra
fat-.1. oriz.olU.ală„în regiunea piemontană. şi subcarpatică, scă
zînd treptat pînă Ia 110 kcal/cm2 Ia cca 1 500 m alt.). 

Cbrel.aree influentelor tuturor factorilor genetici ai cli
mei fsu,,,.afaţa activă îndeosebi, cu circulaţi.a generală a 
a·tmesfef'ei şt radia~i·a solară)' a permis :individualizarea în 
cadruf acestei foi a 7 .topoclimate com:plexe care se cir
cumscriu în· eta•jul climatic de munte· (3) şi în etajul clima
ti<L. de deaJ.ur.i şi podi.şuri ( 4). Datele climatice existente în 
axhi:Vil. IMirl, corelaţiile cu altitudinea şi cercetările de te
ren .ne-au permis caracterizarea de- ansamblu a aces.tora prin 
indici cantttativi şi calitativi. 

Pf'intl'e· caracteristicile de bază ale acestor to-poclimate 
complezxe enumet"ăm· : zonalitatea verticală a tutnror elemen
telor clima.ti!ce (tE!!m:peratura medie anuală scade cu altitu
dinea cu 0.,5-0~r°C/100 m, cea dim ianuarie cu 0,5/200 m, 
uneori filtre 300-500 m altitudine remarcindu-se situaţia 
in~să, dn creştere cu 0,5°C/100r m în condiţihl:e inversil!l-
nilor de temperatură, sau de menţinere a unor valori egale, 
iz<iltermii, stratuh1i de inversiune ; temperatura lunii iulie 
SE:·ade cu O;S~C/100· m; umezeala relativă a aerului creşte 
cu1 altitudinea, cu 0,50/o/200· ;m; prectipitdtiile anuale cresc 
cu.·- 791-100, mm.:,4100 m.; nebulozitatea totală cu circa O, l ze
cimi/100 m . et-cc.); predom-Ln:a.rrea circu.laţi-ei generale de vest 
mai, sus de 1 800. m alt., ca şi a influenţelor maselor de aer 
oo, omg.i.nă, mediteran-eea.nă şi a calmului atmosferic în de-
pcesi.uw.iJ.e. s:iaooaa;pa.tii<::e ş1 intracolin.are ; dezvoHarea un.ei 
wcuJ.aţ,ii · locale caracteristice sub forma vînt:urilor de mun-
te. - vaie, a canalizării aeru1ui pe culoaJiele de vale şi a 
scurg.erilor file, aer pe versant; stra.tificarea stabilă a aeru-
h.i.i în: depresiunii, însoţi,tă de de!lvoltarea inversiunilor slabe 
de tem?Qratură; intensificarea pi"Oceselor âe iMoiaţie pe 
va:sant.ii. sudici şi adăposti#, ca. şi pe SU.'prafetele quasior:i
zoota.le, o.riwaatale; uşor orientate în aceeaşi direcţie. 

O caracteristică fundam.entală a acestor topoclima te este 
aceea· a d~voltării Ier în plan oriz<mtal şi înclinat pînă Ia 
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vertital, în raport ·cu'"valoarea pantei 'OO'te.~~·cariac,et1zeaz'I. ;.~ 
reli!:!ful,' · suportînd astfel, ele însele, aceeaşi etajare vertica-
lă (fig. 1) .. 

Luate individual, toate aceste" carătleristiCi - generale. . 
pot fi partkularizate prin valorile diferite a1e indicilor c·an
titativi. spegţic;i;#,~~fUi,,ţoµo~ . .ijµ.at ,f~p~l~(fr li; im •• :~li.t.::•ni· 

: · 1. TopocH:i::natur M>·VHtan. Rept~:renttrtd·~&tnpartimen-''" 
tul ·de ·est irl tdpdtli1niattilui c0'ttlrpleM Mehedil'lti ·-1-~;.v Vit<:an„~·1 
se carâeterizează printr:..o · cantitate. anuală'·id.e '~nergle . .!sola~:w 
ră de 11s...:..._11o'"kcalfcm.2

, ·1:r "durată ·de' străluci~ a Soarroui>w 
de 1 B00-1 900 ore; · temperehna !medie finuală ·&· - .aerulo.h~ 
variază de la cca 7°C spte poalele lor ipînă Ia 0°C ·la· drc.a.··~, 
1 700-1'.800 m. altitudin~ şi sub 0°C în juml vîrfurilortizola.te. i... 

In ianuarde, temperatura a>erului scade in acelaşi- sens1 · de la~._ 
„. -4°C pînă sub „. -8°C, iar ·în ·-luna' iulie, de- la )8 ·-J.a 10'°C1·'·· 

Incit anrplitudinea anuală 'a· acestor variaţii cu· altitudinea ,• 
este de cca .22°C spre poalele lor şi cca. 18°C pe înălţimi. ; 
Primul îngliet de toamnă se· produce în jrirurdatei de L X · 
spre poalele muntelui şi. din ce în ce mai devreme 'â dată cu" 
creşterea altitudilliL încît la 'peste 1 500..:.....f 700 "m are roc.· 
în jur de 15. IX. UltimuY îngheţ ·se produce în jurU.1 - 'datei -
de '1. · v spre .poale, îrilîtzUnd p~'fi'ă' la' 1'5. V ·ţi~ îrlălttnille 'cer~-
mai mari; durata medie a intervalufui fărn ·tngheţ' favora
bilă diverselor lucrări în dori:teniUl economiei 'foresllere; :{'' 
păş'unatului. dezvoltării' turismului de "varlr'.et~:;''l!ste· de·tBO'" 
zile spre poale şi 120' zile pe ·rnăltimi. Umezeala Telativăme• 
die anuală. a aerului este de 75-760/o pe' culmile 'cele. mai -
înalte şi pe vîrfuri. In lunile de vară. datofită efecteIOf · de:·-„ 
făhn de pe versanţii sudici, umezeala aerului .. scade spre 
poale la i5.0/o. Datorită influenţefor aerului fuad.tim' (oteartic . 
şi mediterarieean), cantitatea anuală 'de· precipitatîî depăŞeş- ' 
te aoc~.900 mm spre poalele . 'muntelui: şi "'"cteşf(;! lâ'. peste· 
1150 mm pe culmi, producîndu-se în 130-iSO ·zile · ărtuaL 
In semestrul cald al··anillui:,r·aceaste: -este ·de ,mrca,~'50~"550 
mm pe· ivarsanţii: sudici, însoriţi- şi •mai ti.dicate„_cu :circed.OOc 
mm pe cei vesti'ci 'şi un:iezr 'ŞT de ·t'trca ;750 ·::i:o,m1pe:.1trtălţimii·,· 
Maximul anual de-· precipitaţii 1este1 de,;.120_,.1:~.mni ilJl!.„iu ... ,~ 
nie.' Cantităţile 1niaxime ·de: predpitaţH. se produo::N:ara.c;;1tat:i
riind cu altitudinea;' de··Ia 75; Itr· 80-90 '·mD11 ·fiind' detertnit-1 
nate atît de ploi frontale; Cif"şi' de.,p1oi de- -eohvecţie termi
că şi dinamică de pe versanţii sudici însoriţi. 
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2. topocllmatul Munţilor Parîng - Căpăţînei. Re.pre
zentat prin compartimentul sudic al acestei grupe montane, 
topoclimatul respectiv se caracterizează prin orientare est
vest şi masivitate, altitudini de peste 2 OOO m (în extensiu
ne relativ mare a suprafeţelor de netezire) ceea ce le con
feră rolul de baraj orografic atît pentru adcev ţiile de aer 
polar şi arctic din nord şi vest, cît şi de aer trop~cal (me
diteraneean) din sud şi sud-vest. Datorită barajului orogra
fic masele de aer sînt nevoite să penduleze în lungul culoa
relor de vale (mai ales în lungul defileului Jiului), sau să 
escaladeze acest zid, delerminînd pe versantul opus (înde
osebi sudic), efecte de fOhn, resimţite spre poalele muntelui. 
1n consecinţă durata de strălucire a Soarelui totalizează u-
nual, aproximat:iv 1 900 ore de însorire spre baza muntelui, 
circa 1 800 ore la 1 700-1 750 m altitudine, crescînd din 
nou pe vîrfurile de peste 1 800-2 OOO m situate deasupra 
stratului de inversiune şi a plafonului de nori stratiformi. 
Această situaţie este mai evidentă în semestrul rece al anu-
lui, cînd spre poalele muntelui, la circa 800 m altitudine, se 
înregistrează acelaşi număr de ore c;le însorire (700 ore) ca 
şi la circa 2 OOO m altitudine. Aceeaşi variaţie altitudinală 
o are şi radiaţia solară, reducîndu-se cu altitudinea de la 
115 kcal/cm2 anual spre poalele muntelui, la cca 110 kcal/ 
cm2 la 1 750 m alt., după care mai sus se înregistrează din 
nou o uşoară creştere. Temperatura aerului supunîndu-se a-
celeiaşi influenţe altitudinale, variază de la 6,5°C spre poa
lele muntelui, la 4-2°C pe platformele de netezire, pînă la 
„.-2°C în împrejurim1ile vîrfurilor de peste ~OOO m altitudine; 
în ianuarie, valorile respective sînt: .„ -4°C spre poale, „.-8°C 
pe platformele de netezire şi „. l0°C în împrejurimile vîrfu
rilor izolate. In ·iulie, valorile sînt în mod corespunzător de 
17-18°C, de 10-12°C. şi respectiv 10cc. Aceloraşi trepte 
etajate le corespund amplitudini de 21-22°C, 18-20°C şi 
respectiv mai mici de 18uCr 

Fată de valorile .medii ale lunii ianuarie şi iulie, tem
peratura a înregistrat mar~ varilaţti neperiodice puse în 
evidenţă de val oriile· extreme, maxime şi minime. Aşa de 
exemplu, la staţia Parîng, situată la 1 505 m alt., minima ab
solută a fost de „. -25,5°C (respectiv cu 5,5°C mai ridicată 
decît cea înregistrată la Tîrgu-Jiu, ceea ce pune în eviden
ţă inversiunea termică din relieful depresionar), iar maxi-
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·ma a:bwhrtă, ~de 26;'7~C -tresp1ectiv ·ou 13'îC :mai 'redusă .decît 
Ja Tîr.9u-Jiu, :ceea :c:e cindică procese .de :încălzire !Mai bune 
·în idapresiune, :.nare se ·.reduc :tml!l-tai :r:u alii:tudinetJ.. 

Altitudinea .mai .mate se xeflectă -şi .asupra zilelor 
de iarnă care .totaJiz.ează .anual circa .150 spre poale, _cresCîntl 
pîriă la dublu .pe :v:îrfurile cele mai .înalte. la fel, zile,le cu 
îngheţ însnmează 130 spr.e .bază _.c;;i 2UC-250 pe cele mai 

.mari înălţimi 

Dat.ele ·medii şi ·extreme He 11raduceFe 'a lfflghe~tUui :sîttt 
-apro-xtmati;v ·aeelertşi ltl haz-a muntelui .Şi le circe 1 '800 'Dl 

"Bit. ·t:fi 'Şi în 'N1. :Vîlcan, numai ·că 'la ·p:est-e 21>00 ·m ·alt. ·pu
·urra 'fi şi ·mai ·ttmprrrii, s-au 'mai tîrz:ii, 'î~Ireţtil ~iintl, ':posibil 
tn tat ·amil 'Şi au 'fr-ecvenţă ·mai ·mare. 

Precipitaţiile totalizează anual .850 .-mm 5.pre µ.oa.le, .cca 
1 OOO mm ·la alt. de 1 600 m, 1 100-1 200 mm pe suprafeţele 
de n2tezire 0şi ·-peste ;1 3CJO mm 'în regiunea '<itpină. ln -semes-
tnil cald ·a1 anului, :acestea :smt tle -circa 530 mm -:spre baza 
·munteh.J.i ·şi .de peste ·goo _mm pe cete ·mai mari îrtl:ittimi, -c::n 
cele ·mai r:idiaate maxime în 24 .ore .în "lunile .âe toam.Ji.ă 
(peste ·35 mm) ca urmare a persistenţei .timp.ului .anti.dclo-
nilC care favorize~ză convecţia termică pe versanţi, sau 

-a pltiHor :frorttale. 

Stratul de· z~padă .dmează 80.......,.90 aile spre bază .şi f)este 
-200 :zile pe îflăHîm.ile ·ma:xiim-e şi pe fundul văilor. data _.fo:r-
·mttrii lui flmd ·uneori '.pOsi'bHă, ·~mrcomitent rau pn.ima ::ni:nnoo
. re (în jur de 10. XI :spre ·poale ;şi 10. IX JJe înălţimi), ·iar ~data 
'i::Usp-arltiei "BCestui:a 'fiintl -mult îritirzrată ·ultimei ·rHnsOTi, lJre
lungindu-se pînă în iunie. 

•Crosimea stratului ·de-.zăpadă-este·variabilă, de.'la :cîţiva 
·ctn ptnă la · dţiva ·metri ·~3 · m) ·pe terenuid·l:e ;atfăµO$ltte, 
înregistrîndu~se. in februarie ·şi -mai ales în ·mai. 

Vîn:tul, · earn c:reŞte în ;intensitate :.cu :înăr1timea, 'file .la 
1 60Q m, cea mai mar.e,frec\lenţă pe direcţia SV ,(160/0 .şi sud 
(lSO/o) arătîrid ~influenţa dra.ilaţiei :sudice. "Vitezele lor a-
ting aid 5;2 .Jil/S ,şi respectiv ·4)6 .JI1,L6;; vîntudle ~cu viteze 

. maJ mari sau ~gale cu 6 m/s au .o frecvenţă anuală :.de .2lOLo; 
-dalDUiJ.l :atmosferic .este .de ,peste ,4QO/o ,.pe .v.ersa.I,1.ţii "a.d.Q.;posiiti 
·.şi .scade :'{lină :la-60/o-.•pe .oole !.JJ:lai .mari :iri.ăl:ţimi. 



3. Topodimatul Depresiunii Petroşani. Reprezentat nu
mai de compartimentul vestic, şi înconjurată cu altitudini de 
1 500-1 800 m din toate părţile, acest topoclimat se carac
terizează înainte de toate prin adăpost (calmul reprezintă 
peste 60D/o anual), nebulozitate ridicată (peste 6 zecimi), u
mezeală mare (peste 800/o), inversiuni termice stabi·le, pre
zente în toate lunile anului, cu dezvoltare maximă în sezo
nul rece al anuJui cînd au o permanenţă zilnică ; vara a
cestea se instalează din orele de seară pînă a doua zi în 
orele de dimineaţă; abia spre prînz convecna termică reu
şeşte să distrugă stratificaţia termică, să înalţe plafonul de 
nori şi odată cu acesta să difuzeze în atmosferă impurită
ţile rezultate din .activităţile umane din depresiune (în spe
cial praful de cărbune). Inversiunile de .temperatură sînt în
soţite de fenomene de îngheţ cu frecvenţă şi intensitate mai 
mare, ceaţă densă, vizibilitate redusă etc. 

4. Topoclima.tul dealurilor piemontane. Ca urmare a po
ziţiei acestor dealuri, la poalele munţilor Vîlcan, Parîng, 
Căpătînei, topoclima tul respectiv beneficiază de. adăpost, 
caracterizîndu-se prin nuanţe moderate. Radiaţia solară de
păşeşte anuaJ 115 kcal/cm2 iar durata de strălucire a Soare
lui, circa 1 900 ore. 

Temperatura medie anuală este în jur de 8°C ; iarna, în 
ianuarie, aceasta este de circa „. -3°C ( caracterizîndu-se 
prin izotermiii), iar minimele absolute de temperatură pot 
coborî sub „. - 20'°C; vara, temperatura lunii iulie creşte 
la peste 18-19°C, maxima absoJută putînd atinge şi depăşi 
35cc. Intervalul cu temperaturi medii zilnice O'C este de 
circa 270 zile, în care se realizează o sumă a temperaturilor 
de 2700-2800°C. 

PrecipitaţiiJe totalizează anual peste 800-900 mm, din 
care, peste 600/0 se produc în sezonul cald. Efectele de fohn 
dimdnuiază această cantitate spre baza dealurilor piemon
tane. ln depresiunile de la baza lor temperatura înregistrea
ză inversiuni termice şi calm atmosferic (30-40% anual). 

5. Topoclima.tul Subcarpaţilor Getici. Fiind induşi în 
acest topoclimat majoritatea Subcarpaţilor Getici, cu altitu
dini cuprinse între 300 şi 600 m, şi ocupînd o poziţie iinter
mediară între Car:paţi şi Piemontul Getic, acest topocJimat 
se caracterizează prin adăpost aerodinamic, cu ierni blînde, 
cînd temperaturile sînt mai ridicate decît în depresiunile ce-i 
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indi\ddualizează; fiind fer~ti tie · invaziite de aer ·rece ·polar 
sau arct~c. Media anua·lâ ·â temperaturii aerului este de ·s-'-
90C, a Junii iamiatie de ~„ -2°C (se ridică _deasupra stratu- ; 
lui de. in;vetsiunl din ··depre~unile subcarpatice), iar a lunii 
iulie. de ·20_:_21°C . 

. Jnt~~va,IţlJ .i:!u '.ţellip~r~tuh''poz'i'fiv'e este > 270,zi·le{, .limp '.~ 
în care 'sumă' temp~raturîlot''medii 'Zllrii'ce :'este ffe·''> 2800°C~. 

PreCipiflitiile '; ţotalizează" '800":.2.1 ooo ţftlm, · ·tocttlitta:··· ·.-·înre"" · · 
gisfrîndiFse al doilea" mâ~i:rri"'tle ţfrecipifaţiL" · 

„ 
. 6„ Topoc!im«i.ttlf cl.epre!i!tinHdt subcar'patice $1 intracoll-· · ·' 

nare • .După cum rezult'i'i din ·titllţ, în acest topbolimat au fost· ·· 
incluse: marele uluc depresionar subcatpa'tic şi depresiurtite· =· 
intracolinare . 

. , . A,c~ş t~~~.Q;u.ă, s.~rii ~ dE! ~epre~~l uri.ţ, :Şi tu·~ te;· pr1illl:~·!.~'. sub in
fl u~l:J.ta ,;i;n1,1.n.t~lui, s:ete.l~Jt~. Ş.Rl?. jpJlqE)nţeţ_ Su.bcarpa_ţri.lor_. se , 
deoş~beş,(:, şi sub aspect topodimatiC' pr.intr•o serie ·de padi~ 
cularită ţi. 

q) · t9.p,cit1ţ:n_\a\luT"h1âtu1tff1 aei1f~1o'har 1.::Su1i~fitaWc:; · · ca- ·' 
ra~1Wriz~i'P,r:ih:~~·zy9J_ţa

1

~e;a' ,!~-J~. :~d~P.b~ffl ;aţr~ct,~al :mu11te::.·: 
lu\, cu vers_an{i su~i'tt l;ime··mstmţî' şi cu \+ersarith1ohtichnar ' 
Pll:\~n' !h.~m1paţ't ·ş.! .·n.i~:ţ 1 'tuy.~j1',::\:u )urt,~f ·d~p~siun_U,o/· i~va:<·' 
dat. de .·aernr rece ce 'c.ol:îcrcrră ·de i:ie·'ver~antt;·'cldestfa- prOd.rr~·" 
cîri,d:u:.s~.Jµv~hdi1nf. Cii;;-1 1prti,t?1efa'tm~f'evH:Ie1'it~: ţar#~ ltî!l'd ifu~ 1 -
dia· lumî'.'ianuq:ri\t ~şt~ de '·;;,, 7-::30C,,: ·adţţl~ cţli' ·1°c · m~- recţb'l 1 

'· 

să'"<<( pe versaHlit ·l:Ieaftiillor ''pienimlhin~ C•ce' ··re deHfui'l'eaiâ-'· 
sp·te ncith'. V aâf ·in.eicffif YuriH foli~ ~'~tirl~e' ·1s~19°c:: dest'i.Tl; d'e<
moder a tă din cauz'~1 'miş'c~Fh'Or' ae· âe'f suh;. 'torill~ '"'C1e""-brize·" 
care omoge'l1izel3.Ză.. valod't~:· Media ă.pillrla~•de··tem:peratură 
este' de tirca" '9°C .. ,Predpttctţiile totatrteuă"". 850...:.::.900, mm/-
prefzentîntl· ial ·i:ionea maXinl: eţnua:l ·1pmtthEr. Adăp.ostul· ·aces•' 
tor„depres'iuni ·· rid1tă valoCir~ „talntufoi ''atmosferic· ·Ia ·peste·· 
400/o. 

b l .'.t 6pW~(wăW11r111(1~~fn7tffor:"1nt'3~0IfiM!f#~·' di~::r • a-·" 
cestea, --·cea'ma'i' repMz{'ţritatt~ 'es-f~hD~prE!~rl.ttt~a "Tîrgu:.Jiu 
- CîrripU "Mari.' 'Piîn"c::i:p'c1tete;• cafac~rt'~tîtî' 'sîn~·· detetm.frtâ1e-,· 
de adăpostul mare, predominarea circulaţiei aerului din sud 
şi sua:.·vest care 'derer'.milltl''ioamna,~ unet:S-ri;; precipitaţii! . mai1 o; 

b<?H?tf;~~e~'- Pf}h\f'r~f~.~~,t~~~aţWi ~ri~~ţ~ft~1_„(#~~p1~ 'aritmie 
de 9...:....lO"c';·în ianuane de „. -2 „. -3 C, mai mici pe-fun-
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dul depresiunilor, marcînd inversiuni termice şi mai ridicate 
cu 0,5-l,5°C pe versanţi, vara, în iulie, acestea ating 20-
21°C; oscilaţii neperiodice mari, cuprinse între ... -Jl °C-
24. I. 1942, 25. I. 1963, şi 40"C - IX. 1946). Ingheţul apare ia 
depresiuni din ultima decadă a lunii septembrie şi dispare 
în ultima decadă a lunii mai, fiind afectate mai mult fundul 
acestora şi mai puţin versanţii şi interfluviile unde s-au dez
voltat localităţile, culturile de viţă de vie, castanul comes
tibil. Precipitaţiile sînt mai bogate în vest (800-900 mm şi 
mai reduse spre est (700-800 mm), maximul de toamnă a
vind valori de circa 75 mm, fiind mai mic decît regiunHe 
înalte. Calmul atmosferic se ridică la 50-600/c~ Anual, vara 
se remarcă mişcări loca.Ie, de pe versanţi spre fundul depre
siunii, sub forma brizelor. 

7. Topoclimatul Piemontului Getic. Aici a fost inclus 
cea mai mare parte a Piemontului Getic, uşor încJinat spre 
sud, bine,însorit şi expus circulaţiei aerului din acest sec
tor. Radiaţia solară capătă cele mai mari vafori, 122-123 
k.cal/cm2

, ca şi durata de străilucire a Soarelui (2 100-2 200 
ore). Temperatura medie anuală este de 9-10°C, în ianuarde 
sub „. -3'C, iar în iulie de 21-22°C. Durata medie a inter
valului ,cu îngheţ este mai redusă (140-150 zile anual). Pri
mul îngheţ .apare, ,în medie, spre sfîrşitul lui octombrie 
(29. X.), iar ultimul, Iii începutul lunii aprilie (8. IV.). Pre
cipitaţiile atmosferice totaHzează 600-700 mm, cu al doilea 
maxim în noiembrie (circa 60 mm) şi decembrie, mai ac
centuat spre vest şi diminuat spre estr. Valorile de aer cald 
din lunile de iarnă - ;primăvară provoacă topirea rapidă a 
stratului de zăpadă şi împrimăvărarea timpurie. 

AnaJiza calitativă şi cantitativă a topoclimatelor com
plexe din foaia Tîrgu-Jiu, în corelaţie cu factorii genetici ai 
acestora, pune în evidenţă un potenţial climatic local de 
mare valoare· practică. lntrucît macheta .hărţii redă nume
roase medaJioane cu diverse detalii privind repartiţia unor 
parametri climatici, această hartă devine un instrument u
til de lucru ,pentru valorificarea eficientă şi diferenţiată a 
potenţialului climatic local în diferite scopuri practice. 

"J L. Badea şi colab. (1983), Harta geomorfologică a R.S.R., Şc. 1 :' 200 000, 
foaia Tîrgu-Jiu, manuscris, lnst. de Geografie, Buc. I. Zăvoianu şi 
colab. ( 198J ), Harta hidrogeografică a R.S.R. Se. 1 : 200 OOO, foaia Tîr
gu-Jiu, manuscris, Inst. de Geografie, Buc. 
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E.XPLICAŢIA .FIGURII 

Fig. ! . : Topor:limatele complexe din harta topedfmatld 1l 'iL&ll.; S'c. 1: 
2·10 oon, foaia Tîrgu-Jiu: Topoclim.atul: I, M. Viloan; II. M. 
·p ar-îng -- €.ăpă Unei ; III. · D!!presi'llnii · Patroş4ni 'f · .1v„ \D.a:luirilor 
Plemon!.ane; V, Subcarpatil.o.r .Geitici; .. Sjtoteş.ţi '12.).. .Ras~;tţe' 
113), Brădiceni (14), Tîrgu,'.ui (15), Căpăcioasei (16),' Ciooodiei rh), 
So~'·alui · (lB):. Cirl'·g:e:i:or {19), ·ŞteflRla$ti --'- rBirbe!;fi. <!20), ·COr
n •'e: (21). Mioiteeşti .(.22), Măgura Sl.ătioa.rei ,(2,1), nianu.lui. t~). 
Vîr\n'.ui (25), D„ lui Bran (26) 1 VI, Dljipiesiuni!or; ~b<;ar:p<1tire: 
-r;<;m.aoo - St·ăneşti•(l')> Bumb~ti ~·-Noto>vac· f2f;:Sailn'fe·''fller
P·.i1ovragl (3). Hurezu (4); b, Intracolinare: Tirgu-Jiu·;ts.)..;Gjnq>u 
M:.tre (ll), Prigoriei (7), Cioianei (8), Sineşti (9), Pojaru· (10), Bus
tuchin (l,ll; VII, Piemontului .·Get'c: Piemont-ului 1',<:lai.Uului D. 
Cisneşti (27), D. Jilt (28), - Gruiurilot Jiului {29); b'. Amare
oiei ( 0 0), D. Cern ei (31 ). 




