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ELEMENTELE CLIMATICE – TEMPERATURA AERULUI 

În funcție de circulația generală a maselor de aer pe teritoriului României, de 

orientarea și altitudinea formelor de relief și de anumite condiții locale (depresiuni, 

culoare de vale, prezența Mării Negre etc.), temperaturile medii anuale din țara noastră 

variază între 11 °C în sud, 8 °C în nord și sub 0 °C pe vârfurile de peste 2 000 de metri din 

Carpați, așadar temperatura medie scade pe de la sud spre nord și odată cu creșterea în 

altitudine (cu 6 grade Celsius la 1000 m). 

Amplitudinea medie anuală a temperaturii aerului (amplitudine termică = diferența 

dintre temperaturile maxime și minime) variază pe teritoriul României de la peste 25 °C în 

regiunile de câmpie din sudul și sud-estul țării, aflate sub influența maselor de aer 

continental, la aproximativ 17 °C pe vârfurile montane de peste 2 000 m altitudine. 

Pe litoral, amplitudinea medie anuală este moderată, de aproximativ 22 °C, datorită 

influenței Mării Negre (influențe pontice). 

 

TEMĂ 
I. Analizează harta de mai jos și precizează: 

1. O unitate de relief în care se înregistrează temperatura de 11℃; 

2. Treapta de relief în care temperaturile medii anuale sunt de 0℃; 

3. Temperatura medie anuală înregistrată în Podișul Moldovei; 

4. Ce temperatură se înregistrează în Câmpia de Vest. 

 
II. SITUAȚIE-PROBLEMĂ 

Citește textul următor: 

„Cea mai ridicată temperatură maximă absolută din țara noastră înregistrată de la 

începutul observațiilor meteorologice și până în prezent este de 44,5 °C, semnalată, pe 

data de 10 august 1951, la stația Ion Sion din județul Brăila. Temperatura minimă record 

(minima absolută) pentru țara noastră a fost de –38,5 °C și s-a înregistrat, pe 25 ianuarie 

1942, la stația meteorologică Bod din județul Brașov“ (Administrația Națională de 

Meteorologie, Clima României). 

 

Calculează amplitudinea maximă absolută a temperaturii aerului pe teritoriul României. 


