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ABSTRACT. -The pluviometric deficit as a climatic risk phenomenon in the 
Transylvania Depression. The study is based on processing and interpreting the annual 
and seasonal quantities of precipitations recorded at ten meteorological stations, within the 
interval 1950-1999. Situations in which the Standardized Index of Precipitations was lower 
than –1.0 were considered as risk years and/or risk seasons. The risk years and seasons by 
deficit have a relative reduced frequency in the Transylvania Depression and the territorial 
differences are not very relevant. The study may represent a preliminary stage in 
determining the studied territory’s vulnerability degree to the risk induced by the 
atmospheric precipitations. 

 
 

1. Introducere 
 

Situată în partea centrală a României şi înconjurată de Carpaţii Româneşti, 
Depresiunea Transilvaniei cuprinde, din punct de vedere morfologic, două părţi, inegale ca 
extindere: zona marginală (submontană), formată din depresiuni şi culmi deluroase (până la 
1000 m alitudine în partea de est), respectiv zona centrală, mai extinsă, care reprezintă un 
podiş destul de fragmentat, cu altitudini maxime cuprinse între 500-700 m. Unitatea 
studiată are un grad de populare ridicat pe văile râurilor principale (Someş, Mureş, Târnave, 
Olt), fiind, în acelaşi timp, şi o importantă zonă agricolă. 

Depresiunea Transilvaniei are un climat relativ umed, datorat predominării 
circulaţiei vestice, cu influenţe atlantice. Acest caracter al climatului este uşor de evidenţiat 
dacă îl comparăm cu climatul regiunilor extracarpatice. Precipitaţiile medii anuale sunt 
cuprinse între 520,1 mm la Turda şi 660,2 mm la Făgăraş (tab.1). Cantităţi mai reduse se 
întâlnesc în zona marginală vestică, unde se resimte efectul de adăpost faţă de circulaţia 
vestică, impus de Munţii Apuseni. Cantitaţi mai mari caracterizează zonele marginale din 
Est şi  Sud, respectiv partea de Nord-Vest a depresiunii, mai deschisă advecţiei maselor de 
aer umed din sectorul vestic. În acest context, perioadele deficitare pluviometric sunt mai 
puţin caracteristice acestei zone a României. Totuşi, studiul evidenţiază o serie de aspecte 
care, la o analiză mai fină, au condus la unele concluzii interesante. 

Scopul principal al lucrării a fost studierea perioadelor deficitare pluviometric, 
privite prin prisma riscului climatic care este reprezentat de aceste perioade. 

Metoda de lucru a fost una statistică, bazată pe calcularea şi interpretarea valorilor 
anuale şi anotimpuale ale Indicelui Standardizat de Precipitaţii (ISP). Acest indice, 
recomandat de Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), se calculează după formula: 
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ISP = 
σ

medi xx −
, 

 
unde: xi = termenul din şir; xmed = media şirului; σ = abaterea medie pătratică. Au fost 
considerate cazuri de risc situaţiile în care valoarea ISP a coborât sub –1,0 (McKee şi 
colab., 1993): perioade secetoase (ISP între –1,0…-1,5); perioade foarte secetoase (ISP 
între –1,5…-2,0); perioade excesiv de secetoase  (ISP între –2,0…-2,5); perioade 
excepţional de secetoase (ISP < -2.5).  

Datele de precipitaţii provin de la un număr de 10 staţii meteorologice (tab. 1), ele 
acoperind o perioadă de 50 de ani (1950-1999).  
 
 
Tabel nr. 1. Indici cantitativi referitori la precipitaţiile atmosferice la staţiile meteorologice  

analizate 
 

Staţia 
meteo 

Altit. 
(m) 

Media multi-
anuală 
(mm) 

Cantit. 
minimă 
(mm) 

ISP 
min. 

Anul 
 

Cluj-Napoca 410 548,4 341,0 -2,2 1983 
Turda 424 520,1 335,4 -1,7 1950 
Alba Iulia 248 521,1 314,3 -2,2 1986 
Făgăraş 428 660,2 373,1 -2,3 1990 
Sibiu 443 634,1 360,5 -2,5 1986 
Bistriţa 366 648,4 383,9 -2,1 1986 
Odorheiu Sec. 523 608,7 441,2 -1,9 1990 
Dej 232 636,5 409,1 -2,0 1961 
Blaj 334 551,3 320,2 -2,4 1992 
Tg. Mureş 308 577,7 356,7 -2,3 1986 

 
 

2. Riscul impus de deficitul pluviometric anual 
 
 Frecvenţa anilor cu risc prin deficit este cuprinsă între 14 % (Blaj, Odorheiu Secuiesc) 
şi 20 % (Turda, Dej), valori aproximativ egale cu cele ale frecvenţei anilor cu risc prin excedent 
de precipitaţii (ISP > 1.0). Rezultă că anii fără risc pluviometric (ISP între –1,0 şi 1,0) sunt net 
predominanţi în toată Depresiunea Transilvaniei, frecvenţa acestora fiind cuprinsă între 60 % la 
Dej, în NV depresiunii, şi 74 % la Odorheiu Secuiesc, în E (tab. 2 şi fig. 1).  

Repartiţia teritorială a anilor de risc prin deficit prezintă un maxim în NV 
Depresiunii Transilvaniei şi un minim în E şi V. Diferenţierile teritoriale sunt însă mici, iar 
repartiţia spaţială este oarecum contradictorie, o frecvenţă mai mare a anilor de risc apărând 
atât în zone cu precipitaţii medii anuale ridicate (Dej, în NV depresiunii),  cât şi în zone cu 
medii anuale reduse (Turda, în V). Nu s-a putut evidenţia o ciclicitate unanimă a frecvenţei 
anilor de risc prin deficit pluviometric. 
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Tabel nr. 2. Frecvenţa anilor de risc prin deficit,  prin excedent  şi a celor fără risc 
pluviometric la staţiile meteorologice studiate 

 
Tip de risc Deficit Excedent Fără risc 

ISP >-1,0 >1.0 -1,0...1,0 
Frecvenţa  
Staţia 

Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

Cluj-Napoca 9 18 9 18 32 64 
Turda 10 20 5 10 35 70 
Alba Iulia 8 16 10 20 32 64 
Făgăraş 8 16 9 18 33 66 
Sibiu 8 16 8 16 34 68 
Bistriţa 8 16 8 16 34 68 
Odorheiu Secuiesc 7 14 6 12 37 74 
Dej 10 20 10 20 30 60 
Blaj 7 14 10 20 33 66 
Târgu Mureş 8 16 11 22 33 66 

 
 

Fig 1. Frecvenţa anilor de risc prin deficit,  prin excedent  şi a celor fără risc 
pluviometric la staţiile meteorologice studiate. 

 
 

Totuşi, se poate menţiona faptul că frecvenţa acestora a fost mai mare în a doua 
jumătate a anilor ’80 şi la începutul anilor ’90  (fig. 2). 
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Fig. 2. Tipuri de variaţii cronologice ale valorilor anuale ale ISP 
 
 Valorile anuale cele mai mici ale ISP în anii cu risc prin deficit au fost cuprinse 
între –1,7 la Turda şi Tg. Mureş,  în 1950, şi –2,5 la Sibiu, în 1986 (tab. 1).  
  După cum reiese din tabelul 3, anii excepţionali de secetoşi, excesivi de secetoşi 
şi foarte secetoşi au o frecvenţă foarte redusă, între 0 şi 6 %. Prin urmare, riscul prin deficit 
se datorează, în principal, anilor secetoşi, care au avut o frecvenţă cuprinsă între 8 % (Alba 
Iulia, Făgăraş) şi 14 %  (Dej, Turda). 

 
Tabel nr. 3. Clase de ani de risc pluviometric prin deficit conform ISP 
 

Calificativul 
anului 

Excepţional de 
secetos 

Excesiv de 
secetos 

Foarte secetos Secetos 

ISP >-2,5 -2,5...-2,0 -2,0... -1,5 -1,5...-1,0 
Frecvenţa 

Staţia 
Nr. 

cazuri 
% Nr. 

cazuri 
% Nr. 

cazuri 
% Nr. 

cazuri 
% 

Cluj-Napoca - - 1 2 3 6 5 10 
Turda - - - - 3 6 7 14 
Alba Iulia - - 1 2 3 6 4 8 
Făgăraş - - 1 2 3 6 4 8 
Sibiu 1 2 - - 2 4 5 10 
Bistriţa - - 1 2 2 4 5 10 
Odorheiu Sec. - - - - 2 4 5 10 
Dej - - 1 2 2 4 7 14 
Blaj - - 1 2 1 2 5 10 
Târgu Mureş - - 2 4 - - 6 12 
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În ceea ce priveşte frecvenţa anilor consecutivi cu risc prin deficit, au predominat 
clar situaţiile cu doi ani consecutivi, grupate în prima parte (1950-1951, 1961-1962) şi, cu 
deosebire, în a doua parte (anii ‘80) a perioadei analizate. 

Situaţiile cu trei ani consecutivi de risc pluviometric prin deficit au avut o frecvenţă 
nesemnificativă, fiind înregistrat un singur caz de acest fel, la Bistriţa (1990-1992). 
 

3. Riscul impus de deficitul pluviometric anotimpual 
 
 Conform datelor prezentate în tabelul 4, rezultă că repartiţia cantităţilor anotimpuale de 
precipitaţii, în ordine descrescătoare, la toate staţiile din Depresiunea Transilvaniei, este 
următoarea: vara (35-43 %), primăvara (24-27 %), toamna (19-21 %) şi iarna (13-18 %).  
 
Tabel nr. 4. Precipitaţiile medii anotimpuale la staţiile meteorologice analizate  

 
Iarna Primăvara Vara Toamna An Staţia  mm % mm % mm % mm % mm % 

Cluj-Napoca 82,6 15,1 137,5 25,1 224,8 41,0 103,5 18,8 548,4 100 
Turda 75,4 14,5 136,5 26,3 209,0 40,2 99,2 19,0 520,1 100 
Alba Iulia 82,1 15,8 140,3 27,1 198,2 37,9 100,5 19,2 521,1 100 
Făgăraş 84,3 12,8 170,1 25,8 282,9 42,8 122,9 18,6 660,2 100 
Sibiu 86,0 13,6 165,4 26,0 254,0 40,0 128,7 20,4 634,1 100 
Bistriţa 103,9 16,0 165,8 25,6 247,9 38,2 130,8 20,2 648,4 100 
Odorheiu Sec. 95,4 15,6 154,9 25,5 242,6 39,9 115,8 19,0 608,7 100 
Dej 116,5 18,3 157,1 24,7 226,2 35,5 136,7 21,5 636,5 100 
Blaj 72,4 13,1 144,8 26,3 221,7 40,2 112,4 20,4 551,3 100 
Tg. Mureş 88,2 15,3 149,9 25,9 218,8 37,9 120,8 20,9 577,7 100 

 
  Frecvenţa anotimpurilor cu risc prin deficit (ISP < -1.0) este redată în tabelul 5. 
Dintre anotimpuri , cele mai multe cu risc prin deficit apar primăvara, iar cele mai puţine 
toamna, deşi diferenţele dintre anotimpuri nu sunt prea mari.  
 
Tabel nr. 5. Frecvenţa  anotimpurilor de risc prin deficit (număr de cazuri), conform ISP. 

 
Staţia I P V T Total 

Cluj-N. 8 9 5 10 32 
Turda 6 9 6 7 28 
Alba Iulia 11 8 9 7 35 
Făgăraş 9 11 7 5 32 
Sibiu 5 8 7 8 28 
Bistriţa 8 8 8 5 29 
Odorheiu S. 6 9 11 9 35 
Dej 10 11 9 4 34 
Blaj 6 6 5 6 23 
Tg. Mureş 9 10 7 8 34 
Total 78 89 74 69 310 

              I = iarna; P = primăvara; V = vara; T = toamna 
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 Repartiţia teritorială a anotimpurilor cu risc prin deficit este destul de eterogenă în 
ceea ce priveşte frecvenţa maximă (fig. 3).   
 

Fig. 3. Frecvenţa anotimpurilor de risc conform ISP 
 

Repartiţia anotimpurilor deficitare pluviometric pe grade de intensitate a secetei, 
conform ISP (tab. 6), evidenţiază lipsa anotimpurilor excepţional de secetoase. 
Anotimpurile excesiv de secetoase apar numai în mod excepţional, cu deosebire vara, care 
este anotimpul cel mai bogat în precipitaţii. Cel mai frecvent anotimp foarte secetos a fost 
primăvara, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru cazurile de anotimp secetos. 
 
Tabel nr. 6. Frecvenţa anotimpurilor de risc prin deficit (număr de cazuri), conform ISP 

 
Calificativul 

Anului 
Excepţional de 

secetos 
Excesiv de 

secetos 
Foarte secetos Secetos 

ISP >-2.5 -2,5...-2,0 -2,0... -1,5 -1,5...-1,0 
    Staţia I P V T I P V T I P V T I P V T 
Cluj-Napoca - - - - - - 1 - 2 3 1 3 6 6 3 7 
Turda - - - - - - 1 - 1 2 1 2 5 7 4 5 
Alba Iulia - - - - - 1 1 - 3 2 2 1 8 5 6 6 
Făgăraş - - - - - - 1 - - 3 1 2 9 8 5 3 
Sibiu - - - - - 1 1 - 1 3 1 2 4 4 5 6 
Bistriţa - - - - - - - - - 1 2 1 8 7 6 4 
Odorheiu Sec. - - - - 1 - - - 1 3 2 2 4 6 9 7 
Dej - - - - - - - - 5 2 1 - 5 9 8 4 
Blaj - - - - - - 1 - - 1 1 1 6 5 3 5 
Târgu Mureş - - - - - - 1 1 2 1 2 1 7 9 4 6 
 
 Riscul creşte atunci când deficitul de precipitaţii se înregistrează în două sau mai 
multe anotimpuri consecutive cu risc prin deficit (fig. 4). Cuplajul cel mai frecvent a fost de 
două anotimpuri consecutive de risc (28 de situaţii, respectiv 43,1 %), cu frecvenţa maximă 
pentru cuplajul iarnă – primăvară, mai ales în centrul şi estul depresiunii. Urmează cuplajul 
vară – toamnă, apoi primăvară – vară şi, cu frecvenţa minimă,  cuplajul toamnă – iarnă, cu 
cele mai puţine situaţii în zonele marginale din E  şi V. 
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Fig. 4.  Numărul de anotimpuri consecutive (2,3,4 şi >4) cu risc pluviometric prin deficit 
 

 În cazul a trei anotimpuri consecutive de risc prin deficit (22 de cazuri, respectiv 
33,9 %) succesiunea cu frecvenţa maximă a fost primăvară –vară – toamnă, urmată de iarnă 
– primăvară – vară, toamnă – iarnă -  primăvară şi vară – toamnă – iarnă. 
 Situaţiile cu patru anotimpuri consecutive cu risc prin deficit au numărat 9 cazuri 
(13,8 %), cu o pondere mai mare în S depresiunii, iar cele cu mai mult de patru anotimpuri 
consecutive au fost în număr de 5 (7,7 %). Aceste ultime situaţii au fost înregistrate numai 
la staţiile meteorologice: Turda (2 cazuri), Cluj-Napoca, Alba Iulia şi Bistriţa (câte un caz). 
 
 Concluzii 
 
 Studiul evidenţiază faptul că, în Depresiunea Transilvaniei, perioadele deficitare 
pluviometric au o frecvenţă ceva mai mică decât cea a perioadelor excedentare, fiecare 
dintre aceste două categorii având o pondere net inferioară anilor normali din punct de 
vedere pluviometric (fig. 1). 
 Pentru intervalul 1950-1999, riscul pluviometric prin deficit a fost cel mai 
accentuat la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90 (fig. 2). 
 Gradul de risc creşte în cazul anilor consecutivi, respectiv în cel al anotimpurilor 
consecutive deficitare pluviometric. Perioada multianuală de risc prin deficit nu a depăşit 
doi ani consecutivi (face excepţie un singur caz de trei ani deficitari consecutivi, la Bistriţa, 
în intervalul 1990-1992). În cazul anotimpurilor de risc prin deficit, cuplajul cel mai 
frecvent a două anotimpuri consecutive a fost iarnă – primăvară, iar în cazul a trei 
anotimpuri consecutive de risc prin deficit, succesiunea cea mai frecventă a fost primăvară 
– vară – toamnă.  
 Repartiţia teritorială a perioadelor cu risc prin deficit, atât în cazul anilor, cât şi în 
cel al anotimpurilor, nu permite o regionare clară a fenomenului, diferenţierile existente 
înscriindu-se într-un ecart de variaţie redus. 
 Avându-se în vedere consecinţele negative ale deficitului de precipitaţii (reducerea 
producţiei agricole, scăderea nivelului apei freatice, secarea temporară a râurilor mici, 
reducerea volumului de apă din lacurile antropice de interes piscicol, dificultăţi în 
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alimentarea cu apă etc.), studiul poate servi la stabilirea gradului de vulnerabilitate al 
teritoriului Depresiunii Transilvaniei la riscul indus de deficitul de precipitaţii.  
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