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In explicarea si intelegerea diferitelor aspecte naturale, clima reprezinta una dintre componentele geografice cu rol
determinant, deoarece, prin elementele sale, exercita o actiune modelatoare, variata asupra reliefului. Clima comunei Strugari
este o clima temperat-continentala, temperatura ajungand la +38 grade C pe timp de vara si de -32,5 grade C pe timp de iarna.
Mai mult, pe teritoriul comunei, se regasesc microclimatul de lunca si microclimatul de versant, ce se individualizeaza de regula
in perioada de vara si toamna. Cu aceste caracteristici generale, verile in comuna Strugari nu sunt extrem de calduroase iar
iernile sunt moderate iar uneori aspre. Precipitatiile reprezinta un factor activ in modelarea reliefului, in asigurarea umiditatii
solului, a nivelului apei din rauri si lacuri. Cantitatile medii lunare prezinta valori diferite de la o luna la alta, in functie de
circulatia generala a atmosferei si de interactiunea acesteia cu conditiile fizico-geografice locale. Precipitatiile sub forma de
ploaie in comuna Strugari sunt mai abundente in lunile aprilie, mai, octombrie, noiembrie, nivelul acestora ajungand la o medie
anuala de 600-700 mm patrati. In lunile iunie, iulie si august, ploile sunt mai reduse. Grindina cade in medie de 1-3 ori pe an, in
special in zonele cu vegetatie forestiera. Sezonul rece debuteaza cu ninsori spre sfarsitul lunii noiembrie, zapezile putand dura
pana in luna martie, uneori chiar pana in luna aprilie. Inghetul la sol poate dura din luna noiembrie pana in luna aprilie.
Cantitatea de vapori de apa din atmosfera este influentata atat de particularitatile fizice ale maselor de aer in miscare cat si de
caracteristicile locale ale suprafetei active. Astfel, bazinele de apa si suprafetele ocupate de paduri constituie surse
permanente de evaporatie si evapotranspiratie, fapt ce duce la cresterea aportului de umezeala a aerului.
Vantul este determinat de dezvoltarea diferitelor sisteme barice, care traverseaza Europa si de activitatea centrilor de actiune
principali. Vanturile bat predominant din nord, nord-vest, urmandu-le apoi cele din sud si sud-est. Vanturile din nord si vest
aduc cele mai multe precipitatii. Pe timp de iarna, crivatul are cea mai mare frecventa, fiind un vand uscat, foarte rece, care
spulbera zapada. Pe timp de vara, vanturile din sud aduc seceta. Caracteristicile climaterice din comuna Strugari au generat
de-a lungul timpului atat perioade de seceta (1947) cat si inundatii (1976) care au provocat serioase pagube populatiei locale.

