
·fR~CYENJ~I\ ·tNViERStUNILOR ·DE ~TEMPER:ATURĂ 

ÎN DEPRESIUNEA TG. S'EcrtrrSC 

ELEN A MIHAI, ELENA TEODOREANU 

Zonalitatea verticală a reliefului imprimă ·elementelor climatice 0 

distribuţie altitudinală conformă gvadienţilor vertioali. Marea variabili
tate a reliefului, fragmentarea accentuată a acestuia iace să apară însă 
unele anomalii în repartiţia normală a •gradienţilor verticali. bintre for
mele de relief, depresiunile, prin trăsături morfologice proprii, sînt 
acelea care introduc cele mai pregnante ·modificări în zonalitatea verti
cală a elementelor climatice cu precădere asupra temperaturii aerului. 
Ele constituie zone, unde, în unele perioade ale anului, în special iarna, 
are loc acumuLarea şi stagnarea un timp îndelungat a aerului rece, înre
gistr1ndu-·SE' astfel temperaturi mult mai coborîte decît pe înălţimile 

muntoase din jur. In aceste situaţii apar inversiuni de temy>eratură în 
timpul cărom gradienţii termici verticali devin negativi. 

Cauza principală a inversiunHor de temperatură o constituie inteT
dependenţa dintre circulaţia genePală a atmosferei şi caracteristicile 
suprafeţei active la care ·se adaugă rndiaţia nocturnă care contribuie la 
accentuarea lor. 

Depresiunea Tg. Secuiesc se încadrează între regiunile geografice 
ale ţ;-lril a căror caracteristică principală o constituie apariţia inversiunilor 
de tc~T1peratură evidente atît sub raportul duratei şi intensităţii, cît şi al 
fn:'CVE·nţci. Ocupînd sectorul estic al marii depresiuni de la curl:mra internă 
a Carpaţilor, depresi•t:mea Tg. Secuiesc, prin poziţia sa geografi<că, .precum 
ş-i ·datorită unor caracteristici atle suprafeţei active constituie un exemplu 
reprezentativ ·de zonă l'lnde' inversi.un:i:le de temperatură sînt foarte 
·evidente. 
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Condiţiile locale ale de presiunii: forma concavă accentuată (diferenţ-a 
de altitudine dintre fundul depresiunii şi înălţimile muntoase înconjură
toare depăşeşte 1.100 m), prezenţa înălţimilor muntoase de peste 1 000-
1 700 m, ce o domină din trei părţi (sud, est, nord), rămînînd deschisă 
spre vest pe unde poate comunica cu depresiunea Ţara Bîrsei prin 
"poarta" de la Reci lată de numai 7 km; altitudinea mai redusă a înăl

ţimilor ce o închid în nord-est şi nord (sub 1 000 m în cele mai multe 
puncte), precum şi existenţJa unor puternice accidente de relief în acest 
sector (trecătoarea Oituz) ce favorizează şi uşurează pătrunderea aerului 
rece transportat de anticiclonii continentali care se acumulează adesea 
pe fundul depresiunii staţionînd un ~ timp mai îndelungat; slaba aeraţie 
în zona joasă a depresiunii datorită cadrului morfologic înconjurător etc. 
favorizează apariţia inversiunilor de temperatură în cursul întregului an. 

Aerul rece ce coboară pe pantele munţilor Buzăului, Vrancei, Tar
căului sau Bodocului datorită densităţii şi greutăţii specifice mari, aco.
peră adesea zona joasă a depresiunii Tg. Secuiesc. Nu întîmplător aici 
iarna şi uneori chiar vara aerul rece care acoperă fundul depresiunii ca 
o pătură continuă, determină apariţia ternpemturilor minime foarte scă
zute, chiar în raport cu datele din întreaga ţară. 

Apariţia şi dezvoltarea inversiunilor de temperatură în depresiunea 
Tg~ Secuiesc sînt caracteristicP sezonului rece şi în special lunilor ianua
rie şi februarie, cînd se produc cele mai tipi'Ce şi mai stabile inversiuni 
care ,au durata şi intensitatea cea mai mare. In această perioadă situaţia 
sinoptică se caracterizează prin predominarea maximelor barice care 
transportă mase de aer rece continental din nord, nord-est şi care, după 
cum r:-a ;1rătat mai sus, întîlnesc condiţii lesnicioase de pătrundere în 
depresiune. 

Inversiunile de temperatură se pot evidenţia în depresiunea Tg. Se
cuiesc chiar numai dintr-o simplă analiză a modului în care sînt distri
buite temperaturile medii multianuale ale lunilor ianuarie şi februarie. 
Astfel, în zona cea mai joasă a depresiunii, pe şesul intracarpatic, valo
rile medii multianuale ale lunii ianuarie scad sub -6° (Tg. Secuiesc 
-6,2°), fiind temperatura cea rriai scăzută din întreaga depresiune Bra
şov. In acelaşi timp, pe înălţimile mijlocii de aproximativ 1 000 m tem
pcrJtur;:, w:rului este cu peste 1° mai ridicată decît în depriune (Predeal 
-5,1 °), de unde începe apoi să scadă conform gradientului vertical 
(0,5° /100 m), ajungînd ca pe vîrfurile alpine de peste 2 500 m să fie 
de -10° ... -11 °. Cauza unor astfel de distribuţii neuniforme a tempe
raturii aerului constă în acumularea aerului. rece continental din nord, 
nord-est şi stagnarea lui în zona cea mai joasă a depresiunii, acoperjnd-o 
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ca o pătură continuă ce împiedică dezvoltarea curenţilor de convecţie, 

în timp ce părţile înal,te rămîn adesea expuse razelor solare beneficiind 
de o cantitate mai mare de cMdură. 

Observaţiile meteorologice au pus în evidenţă situaţii în care tem
peraturile medii ale lunii ianuarie au atins valori mult mai scăzute în 
depresiune faţă de masivele muntoase din jur. In ianuarie 1964, tempe
ratura aerului la Tg. Secuiesc a scăzut sub -11°, în timp ce la Lăcăuţi 
s-a înregistrat numai -9,4°. Se observă o creştere a temperaturii aerului 
paralelă cu altitudinea, inversă cu mersul normal al g~adientului termic 
vertical. Temperaturn scăzută din această perioadă s-a datorat, pe de o 
parte, maximului baric cu centrul de formare deasupra Ucrainei care a 
acoperit întreaga Europă centrală şi de sud şi a trnnspol'ltat mase de aer 
rece, iar pe de alta, stratului de zăpadă care a favorizat şi accentuat 
răcirea păturii de aer din imediata apropiere prin efectul radiativ. 

Pentru o 'analiză de amănunt a diferitelor caracteristici ale inver
siunilor- de temperatură şi pentru a evidenţia frecvenţa acestora în dife
rite sezoane ale anului, s-au luat în considerare tempereturile medii, 
maxime şi minime zilnice pe o perioadă de 5 ani (1961-1965), de la 
&taţiile Tg. Secuiesc (567 m), vîrful Lăcăuţi (1 776 m), Braşov (528 m), 
Vîrful Omul (2 509 m). S-a făcut analiza datelor între Tg. Secuiesc şi 

Vîrful Lăcăuţi, ia~ pentru comparaţie cu depresiunea Ţarn Bîrsei, datele 
de la Tg. Secuiesc şi Braşov au fost raportate l'a cele de la Vîrful Omul. 

Din prelucrarea temperaturilor medii zHnice a reieşit că cea mai 
mare frecvenţă a inversiunilor de temperatură este iam,a, cînd se înre
gistrează; în medie, circa 25 zHe anual (adică 5,80j0 faţă de numărul de 
zile dintr-un an şi 180/o faţă de numărul de zHe ale anotimpului) şi toam
na, aproximativ 4 zile anual. Primăvara apar numai 0,6 zile cu inversiuni, 
iar Vlara nu s-a înregistrat nici o zi în care să apară inversiuni termice. 
Dintre lunile de iarnă ianuarie are cel mai mare număr de zile cu inver
siuni, în medie 12 (adică 39,30j0 din numărul total de zile a lunii). In 
nerioada anali~ată maximul înregistrat a fost de 15 cazuri faţă de 31 d~ 
zile ale lunii, în ianuarie 1964, deci jumătate din luna respectivă a fost 
afectată de inversiuni. Lunilor decembrie şi februarie, le este caracteris
tică, de asemenea, o frecvenţă ridicată a inversiunilor termice, 10-15 
zile :lunar. 

Raportînd numărul de cazuri zilnice lunare de inversiuni la numărul 
de zirle dintr--un an se constată că maximul este în ianuarie şi repre
zintă 3,20j8 • 

Numărul cel mai mare de inversiuni termice a rezultat din analiza 
temperaturilor minime zilnice (tabel nr. 1). Astfel, după . temperaturile 
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~inime .;ql'!ni~ -~n ,~s.iu.n~ rtg. ·SeQ'Ui~sc .s ... ,al,l 'illl~i&ttJZAt .c~ ~8:0 ~ile 

C'!il invEtnsiuni, ~~ă :2ll~/o ,fitţă ·de '!Qmnăm..d ,de ~ile •:.d~nţr.;Ull ~n, ~pro,.. 

ximativ de 4 ori mai mult decît după te~l!aiUPile :m~dti ~Hfl~ . . ~~ta 
~sţe un ~wmăr ,(i~tlJ.l ~e Ji:n&Ettn:P~t •cŞ lne ~tR~:irro ,Qă ~re.n~~inţă :~pro
~~:m:aţiv 3lu:ni 1-it:tX~"_uJil. ăW jÎn tCJt:U~ tt'§mJ>~:r:'Jik~a AAr];ll\\i ,e~ţe 1mai .~tlă 
î11 ,d:e.Pllesiooe ~~t ~ ~M.tiro.i.l~ lm.l.Ul:iQ.As.e td.~~ j}.l'r. 1Nuroătru.l I.'i.dia.~ lj}e 

i:t:1:V·E}:uţ;j 4ni tE:Wmicte I(OŞ.:Jie ~R~re ·îU:P. .:aP~a i@~R~u!Jtl:Pr ,miDliD~ :4U1lie.e 
e,.ste -normi\1 ~oo~ r.ti~~ :~Jmlll c.ă rJ;Wila.lla .1PO.C~~ă rP:U:~i~ă - - ~~a~a.c
t~liistică E~gifP~41lw ~ţ~plqnioe ·!~~ ~ar.e ftpar .. d~ _qW;~ Ji:u;vr~Jl'Şitu:{1;i!1e -- . 
f~ce ca . mir.tim~lţ Î\1 ,f:}~~\lUle ~ ~ş~d.ă -~:(iUllite ~u.ltt, :J.n -.Ftimp qe 'Circula'f)ia 
int€lnsă de pe ·in.ă.ltiroi Â:tn'Pi~nwă .s~ţţ~.~l~;I(~a ft:nasf!l~r .de .aer J(~_ce. :OC~ 
aceste cq<p:wţii ·i~wpe,r~4\'t1:lrJ.le znil).i~ stnt .\m\ll_t mro ':l1il@iq. J}i).e ;roas~v..ele 

~·l.llltoaşe d;edţ ~in -~gJu~il~ rAe •la ~p~a lor. :(Etx:. :9 ~~~\tacie ~:9.64 ;la !i.Eg. 

Secuie~c .ţe,mper~t\}rc,t liPl"iroă 9- a'fts:t ~e ---""~~.8-0 ' .;i@.r 1!a iLii:că.\lii ,de ~4;5P' 
ceea ce Î-J:\SEţq:OOnă ,\J.:p_ 1g.rad.iwt de -1,..6° !lfl ~00 :Fl, i{-aţ~ ~de :p;ormal de 
- .0,5 ... ...,.,...q,6o .~a 1&9 ,ro.). 

Max;~~:ul ,qe ~n,.v.er&.t~~i ~tE:tlii:Ui:ee, ,d),l,pă teJilllp,er;,l:t:u;rJ:le •min.~me ,ţ<_U;niue 

se înregistrează, ;Qş şi ~~Jil ca.zu,l t(tlXliPe:~~~rJ:ilo.r .m~ll .. ~i~ic.e, :i~:rna, in rluaa 
ianuqnie (îJil .:q~e_elie ;1..5 4i\le, ~djcă ~,]):.0/o 4iR m:J:~ăl1\ll {total :<d.e .~le dii:btr--u~ 
an) şi decem'Ql'Je ,(o~r.ca ~.2 ;:?file l.Qll&r) . ..P:nUtoăvara ·Şi vara <l11.t~ă rt:emp~-
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~g. ~ - v.~r~fl.ţia )lu~şră ,a JliUIJlă.r:W<1.J,~ 
de cazuri de inv:er.s;~uni tenmice în 
dep~r•eSIÎiunea T·g. Secuesc (1961-1965) : 
1, .~u;pă M~m:p~l'lflt~\l.r;i J1liiin.J:w~ .zti.~ic;e ,; 
2, după teniper;~tmi meQ!i!i zili1ji·ce ; 
:3, ,d\liRă :t.eJI.'l:ldi>el)~ ~~e ~nice. 

Fig. :2 - ViarÎI<il~~a il,1,1n~ră ,~ .r:liwnănwkui 
de oazuri de ~nve~&iuni tei"ffil<:e îtt : 
1, D.epres.iJl.JJl'e8. Tg. S,ecu1e.sc <Şi 2, De
;W~:i.twJ..ea 'i!OOtx:a ·Bîrs:e;i (;1::961--J 9~~). 



ratu11ile minime .zilni<2e -inverniun.:ile ,de •tempe:uatmă •au (0 ftrecMenţă .mult 
mai redusă·deeît lin~lelaltecanotlimpuri :(J.-.-;3 ·,zile :lunar:) :(fig. J.). 

!TI)u_pă ~te.mPerat.udle jma~ime ·.~lnice 1numănnl tde inveF.Siuni eate cel 
mai :u.e<!l~s, .apJ:tO~imatiY 15 ,z]le anual l(f.t:,Oil/o fa.ţă ,de număr.ul :de ·:2lile 
diintr ... un an~. Şi ;jn acest •caz rfr.e:c'Menţa :cea imai .mane :.s:e <ce:n!:ttată !În tllinile 
ianuavi~ şi .,d~aen:ibrie r'(în me-tlie .95 ·:ai,l.e :lunar). De Eal:tfel .inv:erniun:He de 
temtoo:vatur-ă .. după ttemperaturile .ma~ime .zi:i!lnice rnu apar tdedt .în lunile 
de .iavn'ă r(cu .!excepţia :lunii ,mantie, •:cînd :apar ·într-.un .'&i.Q.gJllT eaz). Numărul 
scăzut de inversiuni după tempera:turile .maxime ,z~1n:ice .con'fir:mă că 1n 
depresiune contrastele termice sînt evidente, .apărînd astife'l unele :ase
mă-n:ăr.i cu .negiuni'le ,din .estul Garya:ţi!lor ;unde rgr.adul dle ·continentalism 
este joa11te accentuat. 

Ur:mădnd ev<iJluţia iin timp a ttemperartUiiilor .mimme .zilnke paralel 
la Tg. Secuiesc . şi L·ăcăuţi se comstată .cle ,muhte -ori că •pe o :perioadă de 
ternpercrturi foarte .Scăzute la Lăcăuţi poate .anunţa 1peste cîteva zile o 
perioadă .de inversiuni 'în ,depres:Uune. De te:x<emplu, de la 15 la 20 ianuarie 
1964 ia Lăcăuţi .tempe:ratura m:~ni:mă :a fost dioarr-te scă2Jurtă în primele zile 
(--:-J~.@ ... - :27°) ca ·în ultimele :să .îrm:ceapă ·să crească (-19 ... -16"). ln 
aceeaşi .perioadă, la 'Tg . .Secuiesc si:tuaţ:i:a ;este inversă: în primele zile 
temperatura -este .mai ri(l{;icată şi înc~Jllilnd. ~de la .20 'ianuarie scade preg
nant .cu .mult mai muli :aleclt ;p>e ·mumrt-e,, apăr.îiro:cd .asrt:fell i-mv.ersiunea de 
temperatură. Acest meeani:sm .<Se poate -explica ;prin sC'll!r-gerea aerului 
rece şi greu de pe munte pe pantte, ·în ,cdepresiune, unde găsind condiţii 
de .·aeumulare, prin stT,ati\fiieare 'Şi !I'a~·hllt'ie 11\lOdtl!trnă, c<mitinuă să se ră
ceasca, dînd naştere la inversiuni pU.ted'Illice şi de lunga dur.ată. Această 
~s'batatre :poate rri folosită C.l3 o pn&gnG.z·ă Sn -stabilirea momentului apa
ri~iei invewsiunii termice. 

lnversiu.mle .de tem:peratlllră, .aşa ,ewn :se onnoaşte .din literatura de 
spe.c.i:alitate (1,4) ap>ar in strat-e d:e aer ;C.U diferite _sguosimi, astfel c·ă de la 
o anumită alti:tucl:ine numărul ~şi !intemsiitatea lor scade. Rapor.tînd numă
r,u'l de .cazuri 'În -car.e a:par .inversiuniie :de ,tenmper:atur.ă în ,Qlepresi.unea Tg. 
Secuiesc faţă .de Lăcăuţi şi Vîrfui ,omrul'l, ·se constată că, după toate 
valoru;le (fi.<DQosite .(temperat.uri mediii, minime şi maxime zilnice), acesta 
este mu.lt mai mar;e între ·Ţg. ,\Sec.tJ:iesc şi Lăeăuţi, afeotînd mult ·mai 
p\llţiu vJrlul'id.e a1pine ,Gle peste 2 ·&@'0 m. In general, intre Tg. Sectiliesc 
şi Lăcăuţi se î•l'loregistrea:ză :Gle ,două .ori mai mu'lte in;v:ersiuni decît între 
Tg. Secuiesc şi Vîrful Omul. De lexoem.p'llU, <cl•\J11pă tem}ilerat\Jri1e m.1m.ime 
zilnice apar ·în primul .caz •80 de :z.Ue cu IÎ:ave:rsiun.i .pe an (21,80j0), iar 
faiţ-.ă .de Vi:rftu'l ~(J);nq,u.l .numai în 34 cl:e z:îl·e ~~;4.0/0). Ace-st raport se păs
tr.ează Şli lunar şi an:oti.mpual. 1n fuan.(l!l:arie, de -exemf{Dlu, tot du~ă tempe-
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raurile m1mme zilnice în depresiunea Tg. Secuiesc apar f.aţă de Lăcăuţi 
în medie 15 zile de inversiuni, iar faţă de Vîrful Omul numai 1~. De 
remarcat că în cea mai mare parte . a sezonului cald, în depresiune se 
muntoase de peste 2 500 m şi în această situaţie nu apar inversiuni, dar . 
faţă de înălţimile mai joase, sub 1 800 m, sînt cazuri în care depresiunea 
este acoperită cu aer mai rece (faţă de Lăcăuţi chiar vara apar 1-3 zile 
lun ur cu inversiuni). Aceeaşi diferenţiere calitativă între masivele mun
toase mai mici de 1 800 şi vîrfurile alpine de peste 2 500 m se păstrează 
şi în cazul temperaturilor medii şi maxime zilnice, bineînţeles cu deose
birile cantitative respective. 

Depresiunea Tg. Secuiesc, aşa cum s-a văzut mai sus, ocupă sectorul 
estic al depresiunii Braşov. Pentru a se putea urmări diferenţierile ce 
înregistrează temperaturi minime cu mult mai ridicate decît pe masivele 
este mult mai ridicat în dpresiunea Tg. Secuiesc (fig. 2). In sezonul rece 
apar sub raportul frecvenţei inversiunilor de temperatură, între cele 
două compartimente a le depresiunii Braşov, respectiv Tg. Secuiesc şi 

Ţara Bîrsei s-au raportat datele termice de la staţiile Tg. Secuiesc şi 

Braşov la Vîrful Omul. Din această analiză a reieşit că după temperatu
rile medii şi mai ales după cele minime zilnice, numărul de inversiuni 
este rnult mai ridicat în depresiunea Tg. Secuiesc. In sezonul rece 
diferenţierile sînt cele mai pregnante. De exemplu, în ianuarie, la Tg. 
Secuiesc numărul de zile cu inversiuni de temperatură, după tempera
turilc minime zilnice este cu 16 cazuri mai ridicat decît la Braşov. După 
temperaturile maxime zilnice situaţia se prezintă oarecum schimbată, 
la Tg. Secuiesc apare un număr mai mic de inversiuni. Această distri
buţie a numărului de cazuri cu inversiuni termice între cele două sec
toare ale depresiunii Braşov ne duce la concluzia că în depresiunea Tg. 
Secuiesc se observă contraste termice mult mai evidente, înregistrîndu-se 
anual temperaturi minime mai scăzute decît la Braşov, în timp ce tem
peraturile maxime sînt mai ridicate. Această caracteristică a regimului 
termic a depresiunii Tg. Secuiesc, apare ca urmare a influenţei mai preg
nante a maximelor barice din est, nord-est, nord. In acelaşi timp, depre
siunea Ţara Bîrsei, ce ocupă sectorul vestic al marii depresiuni de la 
curbura internă a Carpaţilor, se află, prin poziţia sa, mai mult sub in
fluenţa maselor de aer oceanic din vest, nord-vest, care prin caracteris
ticile lor diminuează contrastele termice imprimind climei acestui com
partiment depresionar nuanţe mai moderate. 

Relativ la durata inversiunilor de temperatură în depresiunea Tg. 
Secuiesc se constată că în anumite condiţii sinoptice, artunci cînd o invaz;ie 
de aer rece continental este persistentă, inversiunea poate dura cîteva 
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zile continuu, aşa cum a fost în 1964, cînd timp de 10 zile, între 5 şi 14 
ianuarie, întreaga depresiune se afla sub un strat de inversiune. Durata 
maximă a inversiunilor apare, aşa cum este şi normal, în lunile de iarnă, 
ÎE ct ' !C'l <:llte antotimpuri este de 2- 3 zile, iar vara numai de cîteva ore. 

Intensitatea maximă a inversiunilor se înregistrează, de asemenea, 
în sezonul rece, cînd poate depăşi 20° (13 ianuarie 1964 la Tg. Secuiesc 
temperatura minimă a fost de -23,8°, iar la Lăcăuţi -3,5°). Vara inten
sitatea se d iminuează mult fiind numai de cîteva zecimi de grade. 

Inversiunile de temperatură afectează cel mai adesea numai fundul 
depresiunii, însă lipsa înregistrărilor cantitative meteorologice nu ne per
mitE:' să fixăm limita de extindere pe verticală a acestui fenomen. O serie 
de indicatori indirecţi , cum ar fi vegetaţia, vin în sprijinul unei deli
mitări de ansamblu. Astfel , urmădnd repartiţia culturilor în cadrul de

presiunii şi în special a pomkulturii, observăm că în cea mai mare parte 

ac( ·sie<l oc1J pă ~:ona piemontană, .evitînd fundul depresiunii unde chiar in 

unele zile de vară temperaturi le pot fi mai coborîte. Intr-o lucrare ante

rioară asupra frecvenţei inversiunilor de temperatură în depresiunea Ţa:va 

Bîrsei (1) s-a constatat, pe baza datelor meteorologice, că inversiunea de 

temperatură cuprinde cel mai adesea zona joasă a depresiunii (de la 500 

pînă la 650-700 m) individualizîndu-se astfel un brîu ce înconjoară de

presiunea între 650-700 pînă_ la 900 in cu temperaturi mai ridicate ce 

beneficiază de o cantitate mare de căldură şi care de cele mai multe ori 

::,c ~'itL :•c' <-t!'ă deasupra stratului de inversiune. Această localizare în spaţju 

a inversiunilor poate fi valabilă şi pentru depresiunea Tg. Secuiesc, avînd 

în vedere unele condiţii fizica-geografice asemănătoare. 

In concluzie, putem afirma că inversiunile de temperatură în depre

siunea Tg. Secuiesc sînt foarte frecvente, apărînd timp de aproximativ 

3 luni de <::ile pe an. Frecvenţa, durata şi intensitatea cea mai mare se 

înregistrează în lunile de iarnă cînd predomină circulaţia anticiclonică. 

Studiul inversiunilor de temperatură are o deosebită importanţă practică 
dacă avem în vedere că în timpul lor, apar cele mai scăzute temperaturi, 
care pot afecta diferite ramuri economice: agricultura (de ex. culturile de 
toamnă pot suferi în timpul iernii din cauz·a temperaturilor foarte scă
zute, sau primăvara, cînd începe perioada de vegetaţie, producerea inver
siunilor poate duce la distrugerea mugurilor flornli sau toamna pot fi 
compromise recoltele etc.), urbanism legat de poluarea aerului care se 
amplifică în prezenţa lor etc. 

267 



.1r. 1 

~ NL.;MAR DE CAZURI DE INVERSIUNI IN DEPRESIUNEA 
TG. SECUIESC DUPA TEMPERATUÎULE MINIME ZILNICE (1961-1965) _ .... , .. ··- .. '" - - ·- - - ,., ·-· 

Lunile ·- 4 .n o.t .. l_m Îl u .ti!_~ 

V VII VIII X XII 
Anul I a Primă- Vara I II III IV VI IX XI arn . Toalima vara 

- . ·-

Nr. de cazuri (ztle) 14.8 9.2 3.4 3.6 0.8 2.0 1.2 3.4 10.8 10.2 8.2 12.2 79.8 36.2 7.8 6.6 29.2 

Nr. de cazuri faţă de 
fii'. totâi de iniVer-
sitmi pe an (Ofo) 18.6 11.6 4.2 4.3 1.0 2.5 1.5 4.2 13.5 12.8 10.3 13,3 100.0 45.3 9.8 8.3 36.6 

Nr. de cazuri faţă de 
nr. de z,ile al peri~ 
oădei r espective (0/o) 41.7 32.6 10.9 12.0 2.6 6.6 3.8 10.9 36.0 32.9 27.3 39.3 21.8 45.0 8.5 7.2 30.1 

Nr. Ej,e cazuri f:aţă de 
nr. de ziie dintr-tin 
an (0/o) 4.1 2.6 0.9 i.O 0.2 0.5 0.3 0.9 2.9 2.7 2.3 3.4 21.8 9.8 2.2 1.8 8.Î 



BIBLIOGRAFIE 

1. MIHAI EL., TEODOREANU EL. (1969) - Fre~vemţa in.versiun'iltor de temperatură ·In 
depresiunea BI'aşol\l'Ului, Studii şi cer,cetări de geol., geofiz. şi geogr., seria de geo

grafie, tom. XVI, nr. 2. 
2. MILASAVLJtEVIC M. şi K. (1957) - Grtad1ents et en.v.erssion de tempera1JUre de l'air 

dans quelques montagnes de la Republique PopulJa,ire de Serbie, La Meteorologi-e; 

ianuarie, Parli:s. 
3. NEAMU GH., MIHAI EL., TEODOREANU EL. (196.8) - Cazuri de in~ersiuni termtce 

i:n depresiunile intracar,pati:ce Petroşani, Braşov şi Oimpuhmg-Moidovenesc, Hidro
tehn.ica, GosjpOdărirea Apelor, Meteorologia, 5. 

4. Ţ!ŞNEA D., DOBRE ITAMA (1962) - Inversh1ni tenmke în zona termocentralen Ra
roşeni, Cu1egere de lucrări a Institutului Meteorologic. 




