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SECETA: CONCEPT, GENEZ , ATRIBUTE
I CLASIFICARE 

V. SOROCOVSCHI

ABSTRACT. -  Drought: concept, genesis, attributes and classification. The 
study proposes clarifying theoretical issues relating to the drought phenomenon. 
Thus, after defining the concept of drought we analyzed in detail the causes that 
generate this phenomenon (natural and artificial). Particular attention is given to 
the temporal attributes (onset, duration, end, persistence, frequency), space (area 
of operation) and energy (intensity).Finally the drought is classified according to 
evolutionary stages of the phenomenon, duration, the time of year in which they 
occur, the affected area and the induced effects. 

Key words: drought, concept, genesis, attributes, classification 

1. Definirea conceptului de secet

Seceta este un fenomen silen ios i difuz în timp i spa iu, cu manifestare 
progresiv i constant , cu  repercusiuni economice grave. Aceasta nu creeaz
panic  la debutul ei deoarece nu provoac  nici o amenin are iminent , dar  odat  cu 
trecerea timpului, efectele sale se agraveaz  continuu, pân  când intervin condi iile 
atmosferice în stare s  suplineasc  deficitul de ploi acumulat. 

Nu a fost elaborat  o defini ie universal  a conceptului de „secet ”,
existând accep ii diferite ale termenului în func ie de spa iul geografic sau 
activitatea economic  afectat  de acest fenomen. 

Exist  o leg tur  indisolubil  între lipsa precipita iilor i conceptul de 
secet . Între cele dou  no iuni nu se poate pune îns  semnul egalit ii. Pentru a se 
produce seceta este nevoie de o perioad  deficitar  pluviometric care s
îndeplineasc  condi ii precise. 

În România i în alte ri au fost definite dou  tipuri de situa ii cu deficit 
pluviometric: perioade de usc ciune si de secet , primele precedându-le 
întotdeauna pe cele din urm . O perioada de usc ciune reprezint  un interval de cel 
pu in 5 zile consecutive în care nu au c zut precipita ii sau acestea nu au dep it
media zilnic  multianual . Perioada de secet  înseamn  cel pu in 14 zile 
consecutive în semestrul rece al anului (octombrie-martie) i cel pu in 10 zile 
consecutive în semestrul cald (aprilie-septembrie) în care nu au c zut precipita ii 
sau, în cazul în care acestea s-au înregistrat, cantit ile nu au dep it valoarea de 
0,1 mm.  
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O perioad  secetoas  poate s  regrupeze mai multe episoade secetoase 
separate de unul sau mai multe episoade pluviale pu in marcate. În unele publica ii 
franceze s-a generalizat utilizarea expresiei „secven  secetoas ”, care desemneaz
o suit  de zile consecutive în timpul c rora cantitatea precipita iilor cotidiene nu a 
trecut un prag dat, cuprins, în general, între 0,1 i 1 mm (A. Douguedroit, 1980). 
 Durata mai mare sau mai mic  a unei perioade secetoase, impune s  se fac
distinc ia între an secetos sau perioada anual  cu cantit i de precipita ii inferioare 
fa  de media normal  dintr-un spa iu relativ redus i secven a de secet , cu o 
durat  mai mare de 12 luni i care deriv  din diminuarea cantit ilor de precipita ii.

No iunile de secet i ariditate sunt adesea asociate. De i ambele sunt 
caracterizate de lipsa de ap  este foarte important s  se fac  o distinc ie net  între 
ele. Ariditatea este o manifestare climatic  permanent  în timp ce seceta este un 
proces extrem temporar, care are loc într-o anumit  zon i într-o perioad  de timp.

Exist  o multitudine de accep iuni i de controverse în privin a unei 
defini ii a secetei unanim acceptat . Existen a mai multor puncte de vedere în 
definirea secetei este justificat  prin diversitatea zonelor pluviometrice i prin 
faptul c  fenomenul afecteaz  multe sectoare de activitate ale societ ii. Astfel, 
pentru teritoriile cu clim  oceanic , Cole define te seceta ca perioada de 15 zile 
f r  ploaie, în timp ce British Rainfall Organization define te absolut  ca fiind 
intervalul de 15 zile consecutive în care nu se ob ine mai mult de 0,25 mm de 
precipita ii în nici una din ele. Aceste defini ii sunt pu in aplicabile teritoriilor cu 
clim  arid , semiarid  sau chiar i teritoriilor cu clim  temperat  cu tr s turi 
mediteraneene. Organiza ia Meteorologic  mondial  a propus definirea secetei ca 
fiind secven a atmosferic  caracterizat  prin cantit i de precipita ii inferioare cu 
60% fa  de cele considerate normale. 
 Definirea secetei prezint  mai multe variante în func ie de: criteriul luat in 
considerare, mediul în care se manifest , caracteristici, extinderea în timp, perioada 
din an în care apare, efectele induse, etc. 

În elaborarea unei defini ii universal acceptate a secetei apar dificult ile
legate de stabilirea pragurilor temporale i de intensitate pluviometric . Seceta 
definit  de climatologi nu este aceea i cu cea definit  de hidrologi sau agronomi.   

La majoritatea defini iilor se remarc  faptul c  varia iile  temporale si 
spa iale ale secetei meteorologice sunt exprimate prin lipsa precipita iilor, iar ale 
secetei hidrologice prin deficitul de apa freatic i de suprafa .
 Toate defini iile subliniaz   trei caracteristici fundamentale ale secetei: 
absen a precipita iilor sau a umidit ii, anormalitatea deficitului în raport cu 
valorile statistice de referin  (medii, mediane, normale climatice), durata 
prelungit  a acestui deficit. 

Defini iile elaborate permit schi area unor particularit i ale secetei i
temele ce trebuie abordate în studiul acestui fenomen extrem: caracterizarea, 
descrierea i calificarea fenomenului, dimensiunea sa temporal  (momentul 
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apari iei, durata, sfâr itul, perioada de revenire), impactul s u spa ial, adic  unde 
ac ioneaz i asupra c ror tipuri de activit i, frecven a fenomenului i
consecin ele. 

Lambert i colab.(1977 i 1990) definesc seceta ca un deficit de ap , într-o 
cantitate dat , fa  de necesit i precise în timp i spa iu. În func ie de modul în 
care se deruleaz  ciclul apei, autorii men iona i au deosebit mai multe stadii ale 
secetei (tabelul  1). 

Tabel nr.1 Stadiile secetei i parametrii lor cantitativi 
( dup  Lambert i colab.1989)

Tipul de secet  Parametri cantitativi 
Meteorologic P < ETP < ETR, P 0
Pedologic RU + P – ETR = 0, RU 0
Potamologic Q 0
Freatic Qs 0
Rezervoarelor hidraulice LU 0

P - cantitatea de precipita ii;ETP – evapotranspira ia poten ial ; ETR – 
evapotranspira ia real ; RU – rezerva util  de ap  din sol; Qs – debitul  subteran; 
Q – debitul cursurilorde ap ; LU – rezerva util  de ap  din lacurile de acumulare 

Definirea celor cinci stadii majore ale secetei pun clar problema diversit ii
fenomenului. De i definite într-o regiune climatic  mai cald i mai afectat  de 
deficitul de ap  (bazinul mediu i superior al Garonnei),  stadiile men ionate se pot 
totu i generaliza pentru un studiu al secetei. 

Seceta a fost definit  ca perioada i starea de deficit hidric cauzat  de 
diferen a negativ  între intr rile i ie irile apei în/din sistem,  care provoac
dezechilibre i disfunc ionalit i cu caracter reversibil sau ireversibil (Stâng ,
2009).  

O defini ie destul de complet  a secetei este aceea prin care se men ioneaz
faptul c  este un fenomen extrem cu o perioad  lung  de instalare  caracterizat prin 
sc derea precipita iilor sub nivelul mediu, prin mic orarea debitului râurilor i a 
rezervelor subterane de ap i care determin  un deficit mare de umezeal  în aer i
în sol, cu efecte directe asupra mediului i în primul rând asupra culturilor agricole 
(Moldovan, 2003). Defini iile secetei trebuie s  includ i aspecte legate de aria 
afectat . De altfel severitatea unei secete depinde de suprafa a teritoriului pe care o 
afecteaz .

2. Geneza secetelor 
Speciali tii apreciaz  c  secetele i fenomenele generate de acestea 

(aridizare i de ertificare) au la baz , pe lâng  cauze naturale i antropice, care au 
efect negativ asupra bilan ului apei. În acest sens se pot men iona modific rile în 
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circula ia general  a atmosferei determinate de manifestarea efectului de ser ,
utilizarea nera ional  a terenurilor, defri ri,  modific ri de peisaj etc. 

Cauzele secetelor i ale perioadelor excedentare pluviometric sunt deosebit 
de complexe. La apari ia secetelor poate contribui oricare din componen ii interni 
si externi care definesc i influen eaz  sistemul climatic al P mântului.

Dac  secetele atmosferic i pedologic  apar exclusiv din cauze naturale, 
celelalte trei ierarhic superioare pot fi provocate i artificial, printr-o politic
neadecvat  de gestionare a resurselor de ap   sau prin diminuarea calit ii acestor 
resurse.

Secetele pot fi considerate i cele mai complexe fenomene, deoarece la 
declan area lor particip  mai mul i factori i anume: precipita iile atmosferice, 
rezerva de ap  din sol accesibil  plantei, umezeala i temperatura aerului, 
evapotranspira ia, viteza vântului. Acestea sunt principalii parametri climatici care 
definesc starea timpului uscat sau secetos. 

Bogdan Octavia i Marinic  I. (2009) grupeaz  factorii care genereaz
seceta în patru categorii: meteo-climatici, care definesc timpul i caracteristicile 
topoclimatice; geografici, care definesc particularit ile suprafe ei active; biologici, 
care reflect  particularit ile fiziologice ale plantelor;  antropici, care reflect
impactul antropic asupra mediului. 

Cea mai importanta cauz  meteorologic  direct  a apari iei deficitului de 
precipita ii, pe areale extinse i pe intervale mai îndelungate de timp, este 
predominarea unui regim anticiclonic (Moldovan, 2003). In regiunile intertro-
picale, unde precipita iile reprezint  elementul principal în diferen ierea climatic ,
perioadele secetoase pot fi asociate mai multor cauze. Astfel, în climatul ecuatorial, 
caracterizat prin precipita ii abundente în tot cursul anului, secetele reprezint  o 
situa ie excep ional , realizat  de exemplu, în urma influen ei fenomenului ENSO. 
In climatele subecuatoriale, cu dou  sezoane net diferen iate pluviometric, 
prelungirea sezonului secetos, care se suprapune iernii emisferei respective, se 
poate datora unor perturba ii ap rute in circula ia musonic  (musonul continental), 
deci prelungirii perioadei de dominare a aerului continental tropical. In climatele 
tropicale continentale seceta nu poate fii considerat  un fenomen de risc, având in 
vedere faptul c  în aceste zone climatul este, prin defini ie, unul extrem de s rac în 
precipita ii. In climatele subtropicale, minima pluviometric  de var  se poate 
transforma frecvent în secet  în condi iile accentu rii influen ei dorsalelor 
anticiclonilor subtropicali extinse peste aceste regiuni. In climatele temperate, 
perioadele deficitare pluviometric sunt rezultatul aceleia i predomin ri a regimului 
anticiclonic, rezultat fie prin extinderea, spre latitudini mai mari, a dorsalelor 
anticiclonilor subtropicali, fie în urma prezen ei anticiclonilor continentali care 
activeaz  la aceste latitudini. 

În general, cauza fundamental  a unei secete const  în schimbarea 
modelelor obi nuite de circula ie atmosferic  care poate fi datorat  atât factorilor 
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interni cât i externi. Factorii interni cuprind temperatura la suprafa a m rii i
caracteristicile suprafe ei terestre, în vreme ce factorii externi includ soarele, rota ia
P mântului i vulcanismul (Trenberth i colab., 2004). 

Cercet ri recente au demonstrat c  perioadele de secet  din Sahel se produc 
de obicei atunci când suprafe ele de ap  din emisfera sudic  sunt anormal de calde,  
iar cele din emisfera nordic  anormal de reci. În acela i sens, apari ia apelor 
anormal de calde la latitudini subtropicale în Atlanticul de Nord ar sta la originea 
perioadelor de secet  sever  suferite de nord-estul Braziliei. 
 Dup  Druyan în studierea cauzelor perioadelor de secet  din mediul 
intertropical trebuie s in  seama de varia iile de pozi ie suferite de cei trei factori 
ai circula iei atmosferice:  jetul ecuatorial din est, circula ia celulelor Walker, 
intensitatea celulelor  Hadley.  

Fenomenul climatic major cunoscut ca El Niño - oscila ia sudic  (ENSO) 
reprezint  o cauz  primar  a extremelor climatice, ce includ atât seceta cât i
inunda iile. ENSO apare la fiecare trei-cinci ani i este caracterizat prin temperaturi 
sensibil mai mari, la suprafa a oceanului, ce au ca rezultat o schimbare a circula iei 
generale a atmosferei. Schimb rile circula iei atmosferice determin  apari ia unor
condi ii de usc ciune în anumite regiuni i de umiditate crescut  în altele. La Niña, 
care îi urmeaz  lui El Niño, urm re te s  inverseze aceast  tendin , determinând 
apari ia unor perioade cu usc ciune în zonele care au prezentat umiditate excesiv
în timpul lui El Niño i viceversa (Trenberth et al., 2004). 
   Dup  Dilley i Heyman (1995) seceta distruge dublu în timpul celui de al 
doilea an al unui episod El Niño comparat cu al i ani. De exemplu, secetele din anii 
1982-1983 din Africa, Australia, India, nord-estul Braziliei si Statele Unite coincid 
cu faze majore din El Niño. Cele nai severe secete în Australia sunt asociate cu 
evenimentul El Niño (Allan,1996). 

Factorii naturali i antropici determin  importante procese de feedback, 
agravând i mai mult condi iile de secet . De exemplu, deficitele de umiditate din 
sol ce sunt induse de secet , pot reduce pe suprafe e întinse înveli ul vegetal ce 
acoper  solul, eliminând astfel umbrirea suprafe ei terestre, ducând la cre terea 
evapora iei la suprafa a solului i cauzând deficien e i mai mari de umiditate în 
sol. Managementul defectuos al terenurilor poate distruge structura solului, 
f cându-l mai susceptibil la secet .
 Charney i Otterman au propus teoria „retroac iunii biogeofizice” pentru a 
explica cauzele perioadelor de secet  prelungit  în regiuni semiaride precum 
Sahelul. În opinia acestor autori,  savanele în care stratul ierbos natural este înlocuit 
cu p uni sau teren arabil prezint  o mai mare reflectivitate a razelor solare, 
diminuând înc lzirea superficial  a  terenurilor ceea ce determin  o convec ie mai 
mic . Extinderea terenurilor mai pu in compacte favorizeaz  apari ia furtunilor de 
praf, iar toate acestea au ca efect cre terea retroac iunii negative. Reducerea 
cantit ilor de precipita ii este determinat  de introducerea în atmosfera joas  a 
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unui num r mare de particule de praf, care reflect  c ldura de la suprafa a
p mântului. Cre terea albedoului scade temperatura de la suprafa a p mântului fapt 
ce se opune ascensiunii aerului, ducând la reducerea cantit ilor de precipita ii. De 
asemenea, restrângerea covorului vegetal duce la diminuarea num rului de nuclee 
de origine biologic  disponibile pentru formarea pic turilor de ploaie. 

Secetele sunt adesea exacerbate de alte condi ii ale vremii asociate lor, ca 
de exemplu temperaturile ridicate, umiditatea relativ  sc zut i vânturile 
puternice.

Cercet rile recente sunt orientate pe teleconexiui, adic  leg turile posibile 
dintre anomaliile climatice ce se produc la distan e mari unele de celelalte. Spre 
exemplu interac iunile dintre oceane i atmosfer  pot fi implicate în generarea 
fenomenelor hidroclimatice extreme.  
 Cunoa terea fenomenelor de secet  au o utilitate practic  deosebit , fapt ce 
explic  interesul tot mai mare de a g si metode precise de evaluare a lor. Indicatorii 
secetei au fost grupa i în mai multe  categorii (Stâng , 2009): pluviometrici ( 
criteriul Hellman, indicele pluviometric Topor, indicatorul de procentaj al 
precipita iilor, indicele de secet  Bhalme-Mooley, indexul standardizat al 
precipita iilor, indicele de secet  efectiv , indicele xerotermic Gaussen, indicele 
anomaliilor pluviometrice); de bilan  hidric i complec i (indicele de ariditate de 
Martonne,  caracterizarea climatic  Thornthwaite, indicele hidrotermic Selianinov, 
indicele de secet  Palfái, indicele de umiditate propus de Soroceanu, indicicele de 
severitate Palmer etc.); diagrame i climograme (diagrama Walter-Lieth, diagrama 
Péguy, diagrama ombrometric  Gaussen etc.); determina i cu ajutorul imaginilor 
satelitare.

3. Atributele seceteolor 

Dintre atributele secetelor mai  importante sunt cele temporale (începutul 
sau debutul, durata, sfâr itul, persisten a, frecven a), spa iale (aria de desf urare)
i energetice (intensitatea). Atributele  secetelor difer  în func ie de particularit ile

regiunilor climatice ale globului i de modul de utilizare a apei. 
Debutul secetei este un fenomen complex, la care particip  factori 

climatici, pedologici i fiziologici, totu i rolul principal revine precipita iilor. 
Începutul fenomenului de secet  hidrologic  poate fi întârziat ca urmare a efectului 
anihilant al rezervelor subterane, care continu  s  sus in  scurgerea un anumit timp 
i dup  încetarea ploii. Este dificil s  se determine începutul unei secete. 

Durata reprezint  perioada de timp în care se desf oar  seceta i care 
poate varia de la câteva s pt mâni pân   la câteva luni, un an, sau mai mul i ani 
consecutivi (Sahel). Secetele pot fi de scurt  durat  sau persistente, diferen iindu-se
de la un loc la altul pe suprafa a P mântului. In unele regiuni sunt mai pu in extinse 
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în teritoriu i pot fi mai pu in severe, iar în alte regiuni, secetele sunt îndelungate, 
fiind astfel un fenomen extrem caracteristic acestor regiuni. 

Durata secetei este mai lung  în regiunile mai uscate, în timp ce în cele 
umede, deficitul de ploi este posibil s  persiste numai câteva luni. Durata i aria de 
desf urare a secetei nu sunt neap rat în corela ie. De exemplu, marea furtun  de 
nisip din anii 1930 cunoscut  sub numele de Dust Bowl a durat aproape zece ani, 
afectând peste 200 000 km2 de teren din centrul S.U.A. (Serviciul Na ional de 
Meteorologie al S.U.A., 2006). O secet  relativ scurt  din Africa, ce a durat din 
1991 pân  în 1992, a afectat peste 6,7 milioane km2 (NASA). 

Sfâr itul secetelor este mult mai vizibil i u or de determinat mai ales când 
c derea ploilor abundente satureaz  solul, reface  rezervele subterane, contribuind 
la cre terea debitului râurilor. 

Persisten a reprezint  tendin a ca seceta s  se men in  un timp îndelungat. 
În ciclul hidric sunt numeroase procese care tind s  men in  starea de secet  ce a 
fost declan at . Spre exemplu seceta hidrologic  prezint  un anumit grad de 
persisten , generat de iner ia unor procese din cadrul ciclului apei cum ar fi 
restituirea apei acumulate din stratele acvifere. Cu toate c  acumularea apei în 
stratele acvifere r mâne cauza cea mai important  de iner ie în faza terestr  a 
ciclului apei, trebuie avut în vedere faptul c  exist i alte for e care î i exercit
ac iunea în partea meteorologic  a acestui ciclu. Spre exemplu deplasarea spre sud  
a zonei intertropicale de convergen  asociat  secetelor subtropicale i tendin a de 
blocaje asociat  secetelor din regiunile temperate. 

Intensitatea secetei depinde de particularit ile cauzelor care o genereaz .
Varia iile de intensitate în timp i spa iu sunt caracteristice pentru toate tipurile de 
secet . În general, pentru a identifica intensitatea secetei se alege un prag anual sau 
lunar al precipita iilor, cu ajutorul c ruia se studiaz  abaterea fa  de valoarea 
medie a distribu iei.  Întrucât intensitatea secetei nu este direct propor ional  numai 
cu cantitatea precipita iilor c zute ci ea depinde i de al i parametri climatici se 
folosesc i al i indicatori. Dintre ace tia se pot men iona cei elabora i de E. de 
Martonne, Moral, Emberger, Thornthwait, Gorzynski, Palmer, Palfi etc. 

Tendin a secetei difer  de la o regiune la alta, depinzând de mai mul i
factori dintre care cei climatici au rol primordial. Astfel, schimb rile în regimul 
precipita iilor, temperaturii i evapora iei pot cauza o schimbare în comportarea 
secetelor. Tendin ele în seriile scurgerii de suprafa  pot fi cauzate de schimb ri în 
bazin induse de om, ca de exemplu regularizarea râurilor pentru iriga ii.
 Schimbarea perioadei analizate conduce i la schimbarea tiparelor tendin-
elor în unele regiuni. Dependen a tendin ei de perioada analizat  poate fi ilustrat

prin calcularea tendin elor în perioade succesive, utilizând serii cronologice foarte 
lungi.

Importan a aspectului temporal în studiul tendin elor este clar ilustrat .
Astfel, ceea ce pare s  fie o cre tere a frecven ei sau severit ii pe baza unei peri-
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oade „scurte” de observa ie se poate dovedi a fi parte a unei fluctua ii pe termen 
lung i nu poate fi v zut  ca o dovad  a schimb rilor climatice induse de om, nici 
nu poate fi utilizat  drept baz  în predic ia secetelor pe viitor. 

Perioada de revenire, adic  intervalul de timp la care fenomenul se produ-
ce din nou, se poate determina pe baza analizei frecven ei de apari ie a 
fenomenului. Analize de persisten i tendin e au fost efectuate pe serii anuale 
maxime  ale deficitului de volum i durat  ale secetelor. Pentru analiza tendin elor
se mai iau în considerare i al i parametri adi ionali ai secetelor cum ar fi: durata 
anual  cumulat  a tuturor secetelor, deficitele de volum cumulate anuale i num rul
de secete pe an. 

4. Clasificarea secetelor 

 Clasificarea secetelor se poate face în func ie de mai multe criterii. Astfel, 
în func ie de fazele evolutive ale fenomenului, respectiv conform derul rii ciclului 
apei, se separ  mai multe tipuri de secet : atmosferic , pedologic , freatic ,
hidrologic  ( potamologic ); seceta hidraulic   (Lambert i colab., 1990). 

Seceta atmosferic  reprezint  o perioad  cu deficit important sau cu 
absen a total  a precipita iilor în zone în care, în condi ii obi nuite, acest lucru nu 
este caracteristic. Pe lâng  deficitul de precipita ii, seceta atmosferic   trebuie 
privit  în corela ie si cu al i factori: temperatura ridicat  si viteza mare a vântului, 
ambele intensificând evapotranspira ia, caracteristicile suprafe ei active (relieful, 
adâncimea pânzei freatice, gradul de acoperire i tipul vegeta iei). Seceta 
atmosferic  apare atunci când bilan ul hidric devine negativ, atmosfera prime te
mai pu in  ap  decât furnizeaz . Ea începe atunci când precipita iile nu mai pot s
compenseze evapora ia fizic i transpira ia plantelor. 

Seceta meteorologic  apare în momentul în care precipita iile scad sub un 
anumit prag. În func ie de particularit ile regionale i climatice  se folosesc 
diferite praguri. În analiza secetei meteorologice se apeleaz  la seriile de timp lunar 
i anual, pe baza c rora se stabilesc praguri corespunz toare diferitelor probabilit i

de dep ire (70%, 80% i 90%). În cazul în care pragul se evalueaz  pe baza 
datelor lunare, nivelul este variabil în func ie de valoarea punctului de plecare 
pentru fiecare lun . De asemenea, pentru analiza sc rilor mari de secet  un nivel 
variabil (P 90) se poate alege din graficul de durata lunar . Utilizarea seriilor de 
precipita ii zilnice este foarte complex .

Seceta pedologic  este un rezultat al prelungirii secetei atmosferice în 
înveli ul pedosferic, rezerva util  de ap  din sol apropiindu-se de zero. La apari ia
ei pe lâng  factorii men iona i la seceta atmosferic , mai contribuie deficitul apei 
din sol si caracteristicile solului. În cazul în care rezerva util  din sol devine egal
cu 0 se atinge punctul de ofilire, via a vegetal  este practic blocat . De aceea se 
poate vorbi de secet  biologic  sau stress hidric al plantelor (Dubreuil, 1994).
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Variabilitatea climatului natural 

Deficitul de precipita ii
(cantitate, intensitate, durat )

Temperaturi ridicate, vânturi 
puternice, umiditate relativ

sc zut , str lucire solar  mai mare, 
grad redus de acoperire cu nori 

Infiltra ie redus , scurgere, percola ie
profund , refacerea rezervei de ap  subteran Evapora ie i transpira ie ridicat

Deficit de ap  din sol

Scurgerea lichid  redus ,
influx spre surse, lacuri sau 
ele tee; reducerea mla tinilor 
i a habitatelor s lbatice

Stressul plantelor datorat apei, 
biomas i produc ie redus

Impact economic Impact social Impact asupra mediului înconjur tor Se
ce
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Seceta freatic  apare în condi iile epuiz rii rezervei de ap  subteran ,
proces  ce duce la afectarea pânzei freatice i la secarea izvoarelor. Seceta freatic
este rezultatul persisten ei deficitului hidric, care duce la consumarea apei din 
pânza freatic . Rezerva de ap  subteran  se epuizeaz , iar debitul subteran tinde 
spre 0.

Seceta hidrologic  (potamologic ) se refera la procesul sec rii pâraielor i
râurilor, debitul acestora tinzând spre zero. Ea depinde de cantit ile de precipita ii
c zute, de propriet ile solului, de caracteristicile geologice si morfologice ale 
bazinelor hidrografice. Seceta hidrologic  apare dup  epuizarea surselor de 
alimentare a cursurilor de ap . Debutul ei corespunde cu momentul în care 
perioada deficitar  pluviometric determin  o penurie de ap  în râuri fa  de 
necesit i.

- Seceta rezervoarelor hidraulice este ultimul i cel mai grav stadiu al 
secetei în cursul c ruia rezerva util  de ap  din lacurile de acumulare  tinde spre 0. 
Apari ia acestui stadiu de secet  este semnul unei perturba ii majore în ciclul apei, 
este o criz  generalizat .

Fig. 1. Tipuri de secete (Centrul Na ional de Combatere a Secetei – S.U.A., 2005)

Centrul Na ional de Combatere a Secetei din S.U.A., bazându-se pe 
consecin ele secetei identific  patru tipuri de secete: meteorologic  care apare 
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atunci când precipita iile sunt sub valorile normale; agricol , care apare atunci când 
nivelul de umiditate a solului cauzat de precipita ii sub valorile normale, este 
insuficient pentru a satisface nevoile unei anumite culturi la un moment dat, 
determinând reducerea biomasei i a produc iei; hidrologic  care se refer  la 
sc derea nivelului mediu al apelor de suprafa i subterane; socio-economic  se 
produce atunci când nivelul precipita iilor scade sub valorile normale, afectând atât 
oamenii, cât i activit ile economice desf urate.

Aceste tipuri de secet  sunt corelate temporal (fig. 1). De exemplu, o 
secet  meteorologic  se produce pe o scar  temporal  relativ scurt , pe m sur  ce 
nivelul precipita iilor scade sub valorile normale. În timp, umiditatea solului scade, 
reducându-se produc ia la culturi, rezultatul fiind o secet  agricol . Pe m sur  ce 
seceta meteorologic  persist , nivelul apei de suprafa i al celei subterane scade, 
rezultând astfel o secet  hidrologic . Atunci când cererea dep e te resursele, 
secetele agricole i hidrologice au implica ii sociale i economice, ceea ce duce la o 
secet  socio-economic .

În func ie de durata lor, secetele pot fii episodice, cvasipermanente sau 
permanente, ele ap rând în regiuni cu climate i peisaje specifice (step , de ert,
semide ert).

Secetele pot fi clasificate i în func ie de perioada din an în care apar.
Astfel, în climatele cu patru anotimpuri se pot diferen ia secete de iarn ,
prim vara,  var i toamn , fiecare categorie având impacte negative caracteristice 
culturilor. Seceta de iarn  provoac  diminuarea rezervei de apa din sol necesar
declan rii procesului de vegeta ie de la începutul prim verii. Seceta de prim var
întârzie ciclul vegetativ, ea putând fi asociat i cu alte fenomene de risc (vânturi 
puternice, furtuni de praf). Seceta de var  are efecte negative condi ionate de 
tipurile de culturi i de fenofaza acestora. Seceta de toamn  are consecin e negative 
majore în special pentru sem n turile de toamn , care, în condi iile unui deficit 
important de umiditate din sol, încol esc mai încet i vor avea o rezisten  mai mic
la temperaturile sc zute din timpul iernii care urmeaz , ceea ce poate conduce 
prim vara la necesitatea reîns mân rii cu alte culturi. 

În regiunile afectate de înghe i z pad  scurgerea minim  se înregistreaz
frecvent în lunile de iarn  datorit  faptului c  precipita iile sunt stocate sub forma 
de z pada i ghea . Ca urmare, pentru a putea realiza o analiza cât mai consistent
a secetei este  necesar a se face diferen a între seceta de iarn i cea de var  (Hisdal 
et al.,2001). 

În func ie de suprafa a afectat , secetelor pot fi locale i regionale. În 
natur  seceta nu afecteaz  numai un punct ci un anumit teritoriu, de unde survine 
caracterul ei regional. Unii autori introduc no iunea de zona critic , care poate 
constitui al doilea prag. 

În func ie de efectele induse au fost deosebite mai multe tiprui de secet :
meteorologic , hidrologic , agricol i socio-economic  (Wilhite i Glantz, 
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1985). Aceast  ierarhie a unei secven e secetoase pune în eviden  gradul de 
intensitate a acestui fenomen. În func ie de efectele suferite de diferite sectoare în 
fa a unei mai mici disponibilit i de ap , secetele au fost împ r ite în agricol ,
hidrologic  sau urban .
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