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PERIOADELE DEFICITARE PLUVIOMETRIC ÎN 
DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI (1901 - 2000)  

I. H. HOLOBÂC

ABSTRACT. - Drought periods in Transylvania Depression (1901 - 2000).
The analyzed area is superposed over Transylvania Depression. We used data 
from Dej, Sibiu, Bistri a and Târgu-Mure  meteorological stations. The most 
important conclusions we reached are: the first is the general decreasing trend for 
annual precipitation rate and the second is the execessivity character proved for 
the hole area by the important rate of excessively rainy and dry years according to 
ASP method. 

1. Introducere 

 Analiza irurilor lungi de date ofer  o imagine de ansamblu a succesiunii 
perioadelor deficitare i excedentare pluviometric pentru teritoriul analizat. Acest 
tip de abordare permite identificarea unei eventuale ciclicit i a episoadelor 
secetoase i a tendin ei de evolu ie a irurilor de date.
 O problem  important  pentru realizarea unui astfel de studiu este alegerea 
irurilor de date i a metodelor de prelucrare statistic . Pentru ca rezultatele 

prelucr rilor statistice s  fie concludente, irurile de date folosite trebuie s  nu aib
întreruperi i s  fie omogene. Aceste condi ii au fost îndeplinite pentru perioada 
studiat  (1901- 2000) de irurile de cantit i lunare de precipita ii provenite de la patru 
sta ii meteorologice din Depresiunea Transilvaniei: Bistri a, Dej, Târgu Mure i Sibiu. 

irurile de date de precipita ii au fost analizate cu ajutorul Abaterii 
Standardizate de Precipita ii. Aceast  metod  poate fi aplicat  pentru mai multe 
sc ri temporale (valori lunare, anotimpuale, anuale etc.) i permite compararea 
rezultatelor ob inute în termeni de intensitate absolut  (Maheras i colab. 1999). 
 Pentru identificarea perioadelor deficitare pluviometric au fost folosite dou
metode care au avut ca punct de plecare calcularea valorilor ASP la cele patru sta ii
meteorologice. Au fost cumulate valorile lunare ale ASP, pentru a se observa 
gruparea lunilor deficitare i excedentare pluviometric. Pentru a identifica modul de 
grupare a anilor deficitari i excedentari pluviometric a fost calculat  media glisant
cu 13 termeni. Metoda a fost aleas  pentru c  glisarea ine cont de suficien i termeni 
ai irului pentru a atenua oscila iile de scurt  durat i pentru c  pune în eviden
satisf c tor gruparea anilor deficitari sau excedentari pluviometric.  
 Evolu ia cantit ilor anuale i anotimpuale de precipita ii a fost studiat  pe 
baza construirii dreptelor de tendin  liniar . În profil anual evolu ia cantit ilor de 
precipita ii s-a urm rit prin calcularea ecua iilor dreptelor de tendin  a irurilor 
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anotimpuale de precipita ii i testarea semnfica iei pantei dreptelor de tendin . A 
fost testat  ipoteza nul  I0: a = 0 (Meylan P., Musy, A., 1999), pentru a verifica 
dac  panta dreptei de tendin  difer  semnificativ de zero, pentru . = 0,05. Pentru 
testul bilateral, ipoteza nul  (I0) poate fi respins  dac :

obst  > 
2

-1
t  ; tobs, 

2
-1

t  respect  legea Student cu n-2 grade de libertate 

unde: tobs = a/ A1, a – panta dreptei de regresie liniar ; A1 eroarea tip a lui a, 

          
2

-1
t  - este variabila lui Student pentru care F

2
-1

t  = 
2

1 .

2. Analiza cantit ilor anuale de precipita ii

 Pentru identificarea anilor deficitari pluviometric i a grup rilor de ani 
deficitari (perioade deficitare pluviometric) au fost calculate valorile ASP. 
Gruparea anilor deficitari i excedentari pluviometric sunt bine puse în evinden
de media glisant  cu 13 termeni (fig. 1). 

Fig. 1. Varia ia interanual  a valorilor ASP anuale (1901 – 2000) 

i în cazul valorilor ASP anuale se pot observa acelea i perioade deficitare 
i excedentare pluviometric ca i în cazul valorilor lunare. În cazul mediei glisante 

nu se mai acord  aten ie prioritar  pantelor ascendente i descendente ale curbei 
mediei glisante ci maximelor i minimelor relative.  
 Secolul XX începe cu o perioad  deficitar  bine eviden iat  la Bistri a.
Prima parte a deceniului 10 a secolului XX este caracterizat  printr-un excedent de 
precipita ii bine marcat la Sibiu. A doua jum tate a anilor 20 i prima parte a anilor 
30 se caracterizeaz  prin apari ia unei perioade deficitare pluviometric u or de 
identificat la Dej. 
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A doua jum tate a anilor 30 este caracterizat  printr-o perioad
excedentar  vizibil  la Cluj. O perioad  deficitar  este cea din deceniul 4 i
începutul deceniului 5. În a doua jum tate a anilor 50 se schi eaz  o perioad
excedentar  bine marcat  la Dej i Sibiu. Anii 60 sunt caracteriza i de un deficit de 
precipita ii vizibil la Cluj. Anii 70 i prima parte a anilor 80 sunt caracteriza i de 
apari ia unui excedent de precipita ii la Dej i Sibiu.  

Tot un caracter general are i perioada deficitar  pluviometric din a doua 
parte a anilor 80 i începutul anilor 90. La sfâr itul secolului XX se schi eaz  o 
nou  perioad  excedentar  pluviometric. Seceta din anul 2000 întrerupe 
acumularea excedentului deprecipita ii.
 Analiza reparti iei în timp a anilor care pot genera risc pluviometric, cu un 
ASP mai mic sau egal cu –1, scoate în eviden  dou  aspecte importante. Se poate 
observa c  ace ti ani au o frecven  de 15 – 16 % i c  frecven a acestora cre te în a 
doua jum tate a secolului XX. De asemenea se pot observa dou  grup ri de ani ce 
pot genera risc prin deficit de precipita ii în anii 40 i începutul anilor 50 i în anii 80 
i începutul anilor 90. Cele dou  grup ri de ani deficitari pluviometric sunt separate 

de o perioad  de 40 de ani. În figura 2 se pot identifica i anii de risc care apar izolat 
(1907, 1961, 1971 etc.), dar de obicei în jurul acestor ani se grupeaz  ani deficitari 
pluviometric generând perioadele deficitare pluviometric identificate anterior. 

Fig. 2. Anii cu risc pluviometric prin deficit (ASP <= -1) (1901–2000) 

 Tendin a general  de evolu ie a cantit ilor de precipita ii indic  o sc dere
a valorilor ASP i implicit a cantit ilor anuale de precipita ii, îns  ipoteza nul  (I0 :
a = 0) poate fi respins  pentru  = 0,05 doar la Târgu Mure  (Fig. 1). La aceast
sta ie meteorologic  sc derea cantit ilor de precipita ii poate fi explicat  prin 
pozi ia central , în "umbra" de precipita ii a ramelor muntoase învecinate. La restul 
sta iilor meteorologice analizate nu se poate pune în eiden  tendin e liniare 
semnificative statistic, deoarece este acceptat  ipoteza nul .
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3. Analiza cantit ilor anotimpuale de precipitatii

 Cantit ile anotimpuale de precipita ii au fost analizate pe baza ecua iilor
tendin ei liniare de ordinul I de forma y = ax + b, unde termenul a al ecua iei 
indic  panta i sensul dreptei de tendin . Scopul aplic rii acestei metode a fost 
identificarea unor eventuale schimb ri în structura sezonier  a precipita iilor.

Fig. 3. Varia ia interanual  a valorilor ASP anotimpuale (1901 – 2000) 

Rezultatele nu sunt foarte concludente pentru perioada analizat  (1901–
2000), deoarece ipoteza nul  (I0) este respins  pentru  = 0,05 într-un singur caz, 
pentru var  la Târgu Mure . Cu toate c  pare s  predomine în mod evident trendul 
negativ, în majoritate cazurilor nu se poate vorbi de o tendin  liniar  în evolu ia
cantit ilor anotimpuale de precipita ii, (panta dreptei de regresie liniar  nu difer
semnificativ de 0). Iarna, panta dreptei de regresie liniar  pare s  indice o cre tere a 
cantit ilor sezoniere de precipita ii, exceptând Bistri a (Tabelul nr.1). Pentru toate 
sta iile testul de semnifica ie conduce la acceptarea ipotezei nule (I0), pentru  = 0,05. 
La Dej (Fig. 3) panta dreptei de regresie trece totu i testul de semnifica ie pentru  = 
0,10. Prim vara i toamna se caracterizeaz  prin caracterul sta ionar al evolu iei 
cantit ilor sezoniere de precipita ii indicat de ecua ia tendin ei liniare de ordinul I.  
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 Vara la sta ia Târgu Mure , este singurul caz în care ipoteza nul  (I0) poate 
fi respins  la nivelul de semnifica ie statistic . La Târgu Mure  se observ  cea mai 
evident  sc dere a cantit ilor anotimpuale de precipita ii (Fig. 3). Trendul negativ 
al valorilor anuale ale ASP la Târgu Mure  pare a fi datorat îndeosebi sc derii 
cantit ilor de precipita ii vara, în plin sezon de vegeta ie.

Tabel nr. 1. Ecua iile tendin elor de ordinul I la sta iile meteorologice analizate 

Sta ia/
Anotimpul Iarna Prim vara Vara Toamna 

Bistri a
-0036X +  

0.2416 
0.0019X –  

0.1111 
-0.0014X + 

0.0033 
-0.003X +  

0.1172 

Dej 0.0057X –
0.2139 

-0.0008X – 
 0.0882 

-0.0039X + 
0.1413 

0.0005X +  
0.0731 

Sibiu 0.0016X –  
0.0186 

-0.0007X – 
 0.0575 

-0.0047X + 
0.1234 

-0.0036X + 
0.1941 

Tg. Mure -0.0002X + 
0.0312 

-0.0044X + 
0.0976 

-0.007X + 
 0.2059 

-0.0039X + 
0.1341 

- cu cifre îngro ate: panta dreptei de regresie liniar  (a) semnificativ  pentru = 0,05
- cu cifre înclinate: panta dreptei de regresie liniar  (a) semnificativ  pentru = 0,10 

 Reparti ia în timp a anotimpurilor cu valori ale ASP mai mici sau egale cu -1 
(Fig. 4) indic  o frecven  de producere mai ridicat  vara (14 % - 20 %), explicat  atât 
de trendul negativ al valorilor ASP în acest anotimp cât i de cantit ile de precipita ii 
ceva mai mari. Valori intermediare (13 % - 16 %), se observ  la sta iile meteorologice 
analizate prim vara i iarna, în ciuda diferen ei cu care aceste anotimpuri particip  la 
formarea cantit ilor anuale de precipita ii. Cu o frecven  relativ  cuprins  între 9 % i
12 % , toamna pare a fi anotimpul cel mai pu in expus riscului secetei, pe fondul unor 
cantit i anotimpuale de precipita ii relativ reduse. 

Fig. 4. Anotimpurile cu risc pluviometric prin deficit (ASP <= -1) (1901–2000) 
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Gruparea anotimpurilor secetoase nu este la fel de evident  ca i în cazul 
valorilor ASP anuale. Se remarc  totu i o coresponden  bun  între anii seceto i i
verile sau prim verile cu valori ASP mai mici sau egale cu -1. Aceste anotimpuri 
particip  cel mai mult la formarea cantit ilor anuale de precipita ii. Iernile i
prim verile secetoase (cu ASP  -1) au o corela ie mai pu in bun  cu valorile 
anuale, ele putând s  apar  chiar i în ani ploio i sau foarte ploio i (ASP  -1). 

 4. Analiza cantit ilor lunare de precipita ii

Prin cumularea valorilor ASP lunare (Fig. 5) pot fi eviden iate grup rile
lunilor deficitare i excedentare pluviometric. La nivel de lun  se pot identifica 
succesiunea unor perioade destul de omogene care nu sunt vizibile în cazul analizei 

valorilor anuale.  
Fig. 5. Curba ASP lunar  cumulat  (1901 - 2000) 

Citirea graficelor se face acordându-se o aten ie mai mare pantelor 
descendente i ascendente în raport cu minimele i maximele relative (Martin i
colab. 1981). Panta curbei ASP cumulat este descendent  dac  se succed luni 
deficitare pluviometric i ascendent  dac  se grupeaz  mai multe luni excedentare 
pluviometric. 
 O prim  grupare omogen  de luni deficitare pluviometric apare la sfâr itul
primului deceniu al secolului XX i este bine individualizat  de panta descendent
a curbei ASP cumulat la Sibiu. 
 În deceniul 10 se observ  o pant  ascendent  a curbei, indicând 
succesiunea lunilor excedentare pluviometric. Curba devine din nou descendent
marcând perioada deficitar  pluviometric 1916 – 1917, care întrerupe acumularea 
excedentului de precipita ii ce continu  pân  la începutul anilor 30. 
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 Anii 20 sunt caracteriza i de o succesiune de luni deficitare i excedentare 
pluviometric, f r  ca una dintre cele dou  categorii s  predomine. Se pot totu i
identifica perioadele deficitare pluviometric 1921–1923 i 1928–1929.  
 Anii 30 par a fi caracteriza i de predominarea lunilor excedentare 
pluviometric întrerupte de lunile deficitare pluviomeric din anii 1934–1935, vizibil 
pe curb  ca un minim relativ.  
 Panta descendent  a curbei ASP cumulat caracterizeaz  anii 40 i începutul 
anilor 50 indicând predominarea lunilor cu abatere ASP negativ . La Târgu Mure
se observ  foarte bine perioada secetoas  1945–1946. 
 A doua jum tate a anilor 50 sunt caracteriza i de o pant  ascendent  a 
curbei cumulate sugerând succesiunea lunilor excedentare pluviometric la Dej i
Bistri a. Pentru aceea i perioad , la Târgu Mure i Sibiu, dup  ce se observ  foarte 
bine perioada ploioas  1954–1955, curba devine descendent  pân  la jum tatea
anilor 60. 
 Începutul anilor 60 este caracterizat de acumularea deficitului de 
precipita ii la toate cele patru sta ii meteorologice analizate. O nou  perioad
excedentar  pluviometric este vizibil  la sfâr itul anilor 60 i începutul anilor 70. 
Perioada excedentar  pluviometric 1969–1970 este bine individualizat  pe curba 
ASP cumulat. 
 Anii 70 i începutul anilor 80 se caracterizeaz  prin succesiunea lunilor 
excedentare pluviometric întrerupt  de anii seceto i (1971, 1975, 1977), care apar 
izolat. Sfâr itul anilor 70 i începutul anilor 80 eviden iaz  o perioad  excedentar
pluviometric la toate sta iile meteorologice analizate. 
 Cea mai mare parte a anilor 80 i începutul anilor 90 sunt caracteriza i de 
curba descendent  a ASP cumulat. Este cea mai evident  grupare de luni deficitare 
pluviometric din secolul trecut. Curba ASP cumulat redevine ascendent  la 
sfâr itul anilor 90. Seceta din anul 2000 survine dup  o perioad  de acumulare a 
excedentului de precipita ii.

Exceptând perioada 1950-1960 cu un comportament contrastant, se 
observ  aceea i form  de evolu ie temporal  a cantit ilor anuale de precipita ii la 
sta iile meteorologice analizate.  

Concluzii 

 Analiza statistic  a irurilor centenare ale cantit ilor de precipita ii scoate 
în eviden  comportamentul asem n tor al varia iei temporale. La toate sta iile
analizate se succed în mod asem n tor (dar nu identic) perioadele deficitare i
excedentare pluviometric. Calcularea ASP-ului pentru valorile lunare, anotimpuale 
i anuale de precipita ii face posibil  compararea rezultatelor ob inute.  
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 Reparti iei în timp a anilor care pot genera risc pluviometric, cu un ASP 
mai mic sau egal cu –1, scoate în eviden  dou  aspecte importante. Se poate 
observa c  ace ti ani au o frecven  de 15–16 % i c  frecven a acestora cre te la 
sfâr itul secolului. De asemenea se pot observa dou  grup ri de ani ce pot genera 
risc prin deficit de precipita ii în anii 40 i începutul anilor 50 i în anii 80 i
începutul anilor 90 separate de un interval de 40 de ani.  
 Studiul tendin ei liniare a irurilor de date anotimpuale i anuale nu a avut 
rezultate concludente. Predomin  în mod evident trendul negativ dar în multe 
cazuri acesta indic  mai degrab  caracterul sta ionar al evolu iei temporale. Din 
punct de vedere statistic este semnificativ , (pentru  = 0,05), trendin a de sc dere 
a valorilor anuale de precipita ii la sta ia meteorologic  Târgu Mure  datorat
sc derii cantit ilor de precipita ii în timpul verii. 
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