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ELEMENTELE CLIMATICE – PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE 

Țara noastră se găsește în regiunea de interferență a maselor de aer umede oceanice 

(vestice), cu masele de aer uscate continentale (estice). Din această cauză, repartiția și 

regimul precipitațiilor sunt neuniforme în timp și spațiu. 

Cantitățile medii anuale de precipitații scad pe teritoriul României de la vest (600 

mm/an în Câmpia de Vest) spre est (sub 400 mm/an în Dobrogea și Delta Dunării), pe 

măsură ce influențele oceanice vestice se reduc și cresc în schimb influențele estice, 

continentale. 

Precipitațiile cresc cu altitudinea, dar înregistrează variații în funcție de condițiile 

locale și de expunerea versanților. 

 

TEMĂ 

 

În sezonul rece al anului (din decembrie până în februarie), precipitațiile atmosferice 

cad preponderent sub formă de zăpadă. În analiza acestui element meteorologic, se iau în 

calcul parametri precum cei menționați în tabelul de mai jos. Analizează datele și 

răspunde cerințelor: 

Stația 

(altitudinea 

în metri) 

Data de 

producere 

a primei 

ninsori 

Data de 

producere 

a ultimei 

ninsori 

Data 

primului 

strat de 

zăpadă 

Data 

ultimului 

strat de 

zăpadă 

Durata 

maximă 

a 

stratului 

de 

zăpadă 

Grosimea 

maximă 

medie a 

stratului de 

zăpadă 

Grosimea 

maximă medie 

a stratului de 

zăpadă(anul) 

București-

Băneasa  

(90 m) (în 

centrul țării) 

15 oct. 27 aprilie 26 oct. 17 aprilie 
164 de 

zile 
3,64 cm 

80 cm (febr. 

1985) 

Drobeta-

Turnu 

Severin (77 

m) (în vest) 

17 oct. 26 aprilie 1 nov. 29 martie 
134 de 

zile 
3,62 cm 

77 cm (ian. 

1966) 

Vârful Omu 

(2 505 m) 
1 sept. 31 august 14 sept. 29 august 

343 de 

zile 
34,70 cm 

292 cm 

(aprilie 1973) 

Date preluate și prelucrate după Administrația Națională de Meteorologie  

(1961 – 2000), Clima României 

 Identifică stația meteorologică la care are loc prima ninsoare din an și stația la care se 

înregistrează cel mai gros strat de zăpadă. 

 Compară stațiile meteo aflate la aceeași altitudine. Precizează dacă grosimea stratului de 

zăpadă crește sau scade de la vest la est. 

 



NUME ȘI PRENUME 
CLASA                                                                           GEOGRAFIE                                    DATA  12-14.12.2020 
 

 

 


