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Dezvoltarea social-economică care se desfăşoară cu impetuozitate şi 
pe meleagurile noastre, în cadrul măreţului program de edificare a socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate, politica partidului şi statului nostru 
pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor judeţelor patriei, Directivele 
Congresului al XII-lea al P.C.R., impun cunoaşterea amănunţită a con
diţiilor naturale, a cadrului natural în care acest program se desfăşoară. 

In prezentul studiu, dorim să contribuim la cunoaşterea circulaţiei 
atmosferice în zona municipiului Sf. Gheorghe, folosindu.:.ne de datele 
inregistrate la staţia Meteorologică din Sf. Gheorghe (între anii 
1968-1971 zona Liceului nr. 2, 1971-1976 strada Morii, 1976-1980 str . 
Lunea Oltului). Observaţiile asupra direcţiei şi vitezei vîntului, au fost 
efectuate cu girueta Wild, la 10 m deasupra solului. Au fost luate în 
considerare observaţiile climatologice efectuate la orele 1-7-13-19 în 
fiecare zi. 

Printre factorii care generează clima ţării noastre, prezintă o impor
tanţă deosebită principalii centri barici, care prin aria lor de extindere, 
ca şi prin variaţia presiunii din centrul lor, modificările periodice şi 
neperiodice care survin în dispoziţia lor, generează variaţiile anuale şi 
anotimpuale ale cîmpului baric mediu şi implicit, circulaţia din troposfera 
continentului european. Aceşti centri barici sînt dispuşi în jurul conti
nentului după cum urmează : 

- Anticiclonul Azoric, deasupra Oceanului Atlantic între !atitudi
nile 20-40°N, persistă în tot cursul anului. 

- Anticiclonul Siberian care se formează deasupra continentului 
eurasiatic în perioada rece a anului, avînd, de asemenea, un regim 
de mare presiune. 
Ciclonul sau Depresiunea Islandeză dispus în partea de nord a 
Oceanului Atlantic, foarte extins iarna şi redus vara, cu un regim 
de presiune atmosferică redusă. 
Depresiunea Mediteraneană, care se formează în anotimpul rece 
deasupra părţii centrale a Mării Mediterane. 

Acţiunea asupra circulaţiei din zona noastră, exercitată de aceşti 
centri barici, diferă foarte mult, în funcţie de anotimp. Astfel, în peri
oada rece a anului, în partea de nord-vest a Europei, se amplasează 
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centrul Depresionar al Islandei, în partea vestică a continentului aria de 
mare presiune al Anticiclonului Azoric şi în partea de nord-est zona de 
mare presiune a Anticiclonului Siberian. în bazinul mijlociu al Mării 
Mediterane persistă o slabă zonă depresionară cu centrul situat deasupra 
Italiei. 

Această dispoziţie a centrilor barici, generează în ţara noastră o 

circulaţie, în stratul inferior al atmosferei din nord-est spre sud-vest. 
Masele de aer cu caracteristici de aer arctic continental domină regiunile 
din est şi din sud. în depresiunea intracarpatică, în care este situat şi 
municipiul Sf. Gheorghe, acţiunea acestei circulaţii se simte mai ales 
în Depresiunea Tg. Secuiesc unde Crivăţul pătrunde in dreptul vîrfului 
Nemira, formîndu-se vîntul local cunoscut sub acelaşi nume. 

In perioada caldă a anului se intensifică şi se extinde Anticiclonul 
Azoric, Depresiunea Islandeză devine mai puţin adincă, iar în sud-vestul 
Asiei apare o depresiune de origine termică, situaţie care în ţara noastră 
se manifestă sub forma unui cîmp baric mediu între Anticiclonul Azoric 
şi Depresiunea din Orientul Apropiat. 

Datorită lanţului carpatic, circulaţia atmosferică din Transilvania 
este influenţată mai mult ele către vînturile de vest şi nord-vest. Astfel 
frecvenţa procentuală a vîntului de nord-vest la Cluj-Napoca este de 
12,B-o;0 şi din vest de 10,4°/0 ; la Tg. Mureş NV = 12,4o;0 ; la Bod 
V= 19,30j0; la Făgăraş NV= 17,1%. (După "Clima R.S.R."). 

In depresiunile intramontane datorită rolului protector al orografiei 
predomină calmul atmosferic. Spre exemplu la Petroşani 640/0 ; la Mier
curea Ciuc 610fo ; la Sf. Gheorghe 58,4o;0• În locurile adăpostite predo
minanţa dintr-o direcţie sau alta a vîntului este foarte mult atenuată, frec
venţa pe direcţii este quasi-uniformă. Astfel, spre exemplu, roza vîntu
rilor din luna aprilie la Sf. Gheorghe, (cu excepţia direcţiei nord şi 
nord-vest) se aşează aproape într-un cerc. 
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Fig. 1 - Regimul lunar si anual al vîntului la Sf. Gheorghe (frecvenţe pe direcţii ' 
şi viteze) 
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Din analiza regimului lunar şi anual al vîntului la Sf. Gheorghe 
(Tab. I) reiese caracterul depresionar intramontan al circulaţiei atmos
ferice, mai ales prin persistenţa calmului atmosferic. în proporţie de 
58,40/0 ,(în medie 213,2 zile/an). 

Influenţa circulaţiei generale îşi imprimă totuşi caracteristicile asu
pra circulaţiei locale, ce-i drept într-o măsură atenuată, punîndu-se în 
evidenţă o uşoară predominanţă din nord-vest (8,20j0) din nord-est (7,7o;0) 
şi din vest (7 ,40/0). 
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Fig. 1 - Roza anuală a vînturilor la Sf. 
Gheorghe. 

Fig. 2 - Repartiţin procentu
ală a calmului atmosferic şi 
frecvenţa medie pe direcţii a 

vîntului la Sf. Gheorghe. 

Trebuie menţionat că modificările la scară continentală a circulaţiei 
generale din troposfera inferioară, îşi impun influenţa în mod diferit ano
timpual, în depresiunea noastră. In urma analizei razei vîntului de iarnă, 
faţă de cea de vară, reiese evident că în perioada rece a anului predo
mină influenţa Anticiclonului Siberian, (reflectată prin predominanţa de 
8,5o;0 din nord-est a vîntului), iar în perioada caldă este predominantă 
influenţa Anticiclonului Azoric (ce se concretizează printr-o proporţie de 
NV = 11,5o;0 şi V= 9,2o/0). 

In urma celor arătate se pot formula următoarele concluzii asupra 
caracteristicilor regimului eolian proprii municipiului Sf. Gheorghe şi 
împrejurimilor lui : 

- Regimul eolian se încadrează în categoria ce caracterizează depre
siunile intramontane. 
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Fig. 3 - Rozele vintului la Sf. Gheorghe pentru cele patru anotimpuri. 

- Energia relativ redusă a reliefului (pante domoale, masive mon
tane de altitudini relativ medii, evazarea pronunţată a văii rîului Olt) 
nu contribuie, decît în foarte mică măsură, la dezvoltarea unei circu
laţii locale de natură orografică (brizâ de munte, vînt canalizat pe 
vale etc.). 

- Amplasarea municipiului într-un bazin intramontan favorizează 
persistenţa calmului atmosferic, pe de o parte prin caracterul de adă-
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postire orografică, pe de altă parte prin formarea şi persistenţa feno
menului de inversiune termică care favorizează la rîndul ei o stabilitate 
mare a părţii de jos a atmosferei, mai ales în perioada rece a anului, 
cînd aerul mai rece şi mai dens persistă pe fundul depresiunii. 

N 

Fig. 4 - Repartiţia procentuală a 
calmului atmosferic şi a frecvenţe

lor pe direcţii a vîntului în luna 
ianuarie la Sf. Gheorghe. 

- în activitatea de sistematizare, amplasarea noilor obiective indus
triale, mai ales a celor care contribuie la poluarea accentuată a atmos
ferei, amplasarea fermelor zootehnice în vecinătatea municipiului, se 
impune a avea în vedere, că municipiul nu beneficiază de un vînt domi
nant destul de accentuat, pentru primenirea permanentă a aerului şi 
mai ales de faptul că în medie 213 zile din an există calm atmosferic. 
Tot programul de dezvoltare social-economică trebuie adaptat la condiţiile 
naturale existente - arătate în studiul de faţă -, pentru a se putea 
păstra un mediu ambiant nealterat, a se respecta cerinţele impuse de 
păstrarea mediului ecologic şi apărarea sănătăţii populaţiei. 

DER .JAHRLICHE, JAHRESZEITLICHE UND MONATLICHE VARLAUF DES WINDES 
IM KREISVORORT SF. GHEORGHE 

Die Untersuchung des Verlaufs der Luftzirkulation im Kreisvorort Sf. Gheorghe wurde 
durchgefiihrt, um zur besseren Kenntnis der Umwelt beizutragen, in der sich die sozial
okonomische Entwicklung dieses Kreisvorortes entfaltet. 

Der Verlauf der Luftzirkulation ist geprăgt von der allgemeinen Luftzirkulation kon
tinentalen Masstabs, mit folgenden lokalen Abweichungen, die durch die Beschaffenheit 
des Reliefs bedingt sind: 

- Die Eigenart als geschiitztes Gebiet (intramontane Senke) schwăcht grosstenteils 
die Markmale der allgemeinen Luftzirkulation ab. 

· 

- Ebenfalls der geschiitzten Lage wegen weist die atmosphărische Kalme (Windstille) 
eine besonders grosse Beharrlichkeit auf (58,4% oder 213 Tage im Jahr). 

- Als vorherrschende Windrichtungen erweisen sich in der kalten Zeitspanne NO= 
8,5%, Windstille 64,6% und in der warmen Zeitspanne NW-11,5% und W=9,2%, Wind
stille 54,4%. 

- Das Andauern der atmosphărischen Kalme (der Windstille) sowie das Fehlen eines 
vorherrschenden, bestăndigen Windes gebietet, davon ahzusehen, in diesem Gebiet lndus
trieanlagen anzusiedeln, die eine verstărkte Luftverunreinigung verursachen, und fordert eine 
besondere Fiirsorge, um die Umwelt zu erhalten. 
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