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INTERVALE PLUVIOMETRICE CRITICE 
 LA VEST DE MUN II APUSENI

ADINA-ELIZA CROITORU, F. MOLDOVAN,
CARMEN-SOFIA DRAGOT

ABSTRACT. – Critical Precipitations Spells Westward of Apuseni Mountain. 
The increasing of climatic hazards frequency requires more and more detailed 
studies on this issue. The main aim of this paper is to identify the critical 
precipitations spells for the areas located westward od Apuseni Mountains. In this 
respect, we used statistical data from 1971-2000, data gathered at 6 weather 
stations: Oradea, Chi ineu Cri , Arad, Borod, Holod, Gurahon . Main conclusions 
of the study are: in the whole area, the most days in the year (115...138) have an 
precipitations occuring frequency of 30...40%; at the weather stations near 
Western Carpathians (Borod, Holod, Gurahjon ), the number of rainy days with 
occuring frequency higher than 40% is increasing if compared to the other 
analysed weather stations; the lengh of critical precipitaions spells that are 
common to the most part of the area, ranges between two and 21 running days for 
occuring frequency higher than 40%; critical precipitations spells are missing or 
have a very low frequency from July till October. 

1. Introducere 

Cre terea frecven ei fenomenelor meteorologice periculoase impune studii 
tot mai am nun ite asupra acestora. Lucrarea de fa  se înscrie în acest context, 
propunându- i identificarea intervalelor critice din punct de vedere pluviometric 
pentru arealele situate la vest de Mun ii Apuseni. Ea face parte, totodat , dintr-o 
serie mai larg , în care se dore te realizarea acestui tip de analiz  pentru 
majoritatea regiunilor rii.

S-au utilizat date zilnice de precipita ii din perioada 1971-2000, provenite 
de la 6 sta ii meteorologice din regiunea analizat  (Oradea, Chi ineu Cri , Arad, 
Borod, Holod, Gurahon ).

2. Metoda 

Cu ajutorul metodei intervalelor critice se pot pune în eviden  perioadele 
critice din punct de vedere climatic. Ea const  în determinarea anumitor intervale 
din cursul anului, exprimate în zile consecutive, în care un element climatic, în 
cazul de fa  precipita iile atmosferice, prezint  caracteristici medii multianuale (cu 
diferite praguri de frecven ) care înscriu elementul respectiv în categoria 
fenomenelor climatice de risc. Astfel, metoda identific  intervalele cu frecven
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mare de producere a cantit ilor de precipita ii peste anumite praguri. Pentru 
precipita iile atmosferice se pot determina intervale critice pentru persisten a
precipita iilor (zile consecutive cu precipita ii) sau intervale critice din punct de 
vedere cantitativ, atunci când cantitatea cumulat  într-un interval dep e te un 
anumit prag (Croitoru, 2003). 

Pentru primul tip de intervale critice, respectiv cel în care se determin
frecven a de producere sau de neproducere a precipita iilor atmosferice, se 
calculeaz  frecven a de producere/neproducere a precipita iilor în fiecare zi din an, 
dup  formula: 

100%
n

NZP
F x

x              (1) 

unde,
- Fx(%) - frecven a de producere/neproducere a precipita iilor pentru o 

anumit  zi din an; 
- x – ziua din an pentru care se calculeaz  frecven a de 

producere/neproducere a precipita iilor; x = 1, 2,..., 366; 
- NZPx – num rul zilelor cu precipita ii în perioada analizat  (de obicei, 

minimum 30 de ani), pentru ziua x;
- n – lungimea irului de date (num rul anilor pentru care se face analiza 

sau num rul zilelor x din irul de date). 

Dup  calcularea frecven ei pentru fiecare zi din an se identific  intervalele 
cu zile consecutive care au aceea i frecven 4. Se pot îns  alege i praguri critice de 
frecven , ca de exemplu pragurile de producere/neproducere de 30%, 50%, 80%. 

În studiul de fa  s-au calculat frecven a de producere a precipita iilor
atmosferice pentru fiecare zi a anului i frecven a de producere a acestora pe 
intervale de valori pentru fiecare zi a anului (intervale de câte 10 %). În final, s-au 
identificat perioadele comune tuturor sau marii majorit i a sta iilor cu anumite 
grade de frecven  de producere a precipita iilor (intervalele pluviometrice critice) 
i s-a realizat un calendar al intervalelor pluviometrice critice la scara arealului 

analizat.

3. Rezultatele cercet rii 

Analiza frecven ei cumulate a num rului de zile cu precipita ii. Din
analiza datelor prelucrate se remarc  faptul c  la fiecare dintre sta iile studiate nu a 
existat nici o zi din an în care s  nu plou  cel pu in o dat  în perioada celor 30 de 
ani analiza i (Tabelul 1, Fig. 1). 

4 Prin aceea i frecven  se în elege un ecart de frecven  de 10 %. De exemplu, intervale cu 
frecven a de 50-60 % sau cu frecven a de 80-90 %. 
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Tabelul 1. Frecven a cumulat  a num rului de zile cu precipita ii (1971-2000) 

Frecven a Oradea Borod Chi ineu
Cri Holod Arad Gurahon

> 0 366 366 366 366 366 366 
> 10 366 365 366 364 364 366 
> 20 340 359 336 349 328 359 
> 30 283 332 270 307 279 342 
> 40 142 240 144 173 151 244 
> 50 34 110 36 64 38 115 
> 60 0 25 0 2 4 38 
>70 0 3 0 1 0 4 

Sursa: date prelucrate dup  Arhiva ANM 

Frecven a de producere a precipita iilor mai mare de 30% caracterizeaz
peste 270 de zile din an (270 de zile la Chi ineu Cri , 342 zile la Gurahon ), în timp 
ce frecven a precipita iilor mai mare de 50% caracterizeaz  un num r mult mai mic 
de zile, cuprins între 38 (la Arad) i 115 de zile (la Gurahon ).

Fig. 1. Frecven a cumulat  a num rului de zile cu precipita ii (1971-2000) 

Din punct de vedere al distribu iei spa iale, se constat  faptul c  frecven ele 
de producere a precipita iilor mai mari de 30% caracterizeaz  mai multe zile la 
sta iile situate în imediata apropiere sa în interiorul arealelor montane/depresiunilor 
(Holod, Borod, Gurahon ).

Analiza pe intervale de frecven  reliefeaz  faptul c  aproximativ o treime  
din zile unui an (peste 100) se încadreaz , la toate sta iile analizate cu o frecven
de producere cuprins  în intervalul 30…40%. Astfel, ca valori extreme în zona 
studiat , aceast  frecven  se înregistreaz  în 115 zile din an la Gurahon , în timp 
ce la Arad se ajunge la 138 de zile din an. De asemenea, trebuie men ionat c  la 
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Gurahon , unde cele mai multe zile au frecven a de producere cuprins  între 40.1% 
i 50.0%. La celelalte sta ii situate în vecin tatea sau în interiorul ariei montane 

urmeaz , ca pondere, intervalul de frecven  de 40.1…50.0% (Borod, Holod), cu 
valori de 92 de zile pe an, la Holod, respectiv 110 zile pe an, la Borod. La sta iile 
de câmpie (Oradea, Chi ineu Cri , Arad) frecven a imediat urm toare este situat  în 
intervalul 20.1…30.0% (86, la Arad, respectiv, 107 la Oradea) (Tabelul 2, Fig. 2). 

Tabelul 2. Frecven a num rului de zile cu precipita ii pe intervale de valori (1971-2000) 

Frecven a
(%) Oradea Borod Chi ineu

Cri Holod Arad Gurahon

<20.1 26 7 30 17 38 7 
20.1-30.0 107 51 100 87 86 39 
30.1-40.0 136 119 132 131 138 115
40.1-50.0 73 110 81 92 82 119
50.1-60.0 23 71 22 37 19 68 
60.1-70.0 1 7 1 2 3 17 

>70.0 0 1 0 0 0 1 
Sursa: date prelucrate dup  Arhiva ANM

Fig. 2. Frecven a pe intervale de valori a num rului de zile cu preciptia ii (1971-2000)

În ceea ce prive te frecven ele mari, se remarc  sc derea important  a 
num rului de zile cu precipita ii. Se men ine diferen a dintre sta iile situate în 
apropierea muntelui i cele de câmpie în favoarea celor dintâi. Astfel, num rul de 
zile pentru intervalul de frecven  50.1...60.0%, variaz  de la 19 la 71 de zile pe an.

La ce mai mare parte dintre sta iile analizate, zilele cu frecven  de 
producere a precipita iilor mai mare de 70% lipsesc. Excep ie fac sta iile Borod i
Gurahon , cu câte o zi pe an cu frecven  de producere a precipita iilor mai mare de 
70%. 
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Intervalele pluviometrice critice, la scara întregii depresiuni, s-au 
eviden iat prin identificarea zilelor din an în care frecven a  de producere a 
precipita iilor este mai mare de 40 % sau de 50 %, la cel pu in 5 din cele 6 sta ii 
analizate. S-a realizat apoi un calendar anual al intervalelor pluviometrice critice 
(Fig. 3).

Fig. 3. Calendarul intervalelor pluviometrice critice în arealele situate la vest  
de Mun ii Apuseni 

Durata intervalelor pluviometrice critice în care frecven a de producere a 
precipita iilor este mai mare de 40 % variaz  de la o zi - dou , pân  la 21 de zile 
consecutive, mai „expus” fiind intervalul aprilie-iunie i noiembrie-decembrie. 
Acestor luni le este caracteristic num rul mare de zile cu frecven  de producere a 
precipita iilor la majoritatea sta iilor, ce variaz  între 16 zile, în mai, i 23 de zile, 
în iunie. Astfel, în luna iunie, exist  numai apte zile în care frecven a de producere 
a precipita iilor este mai mic  de 40%. Exist  îns i luni în care intervalele 
pluviometrice critice comune întregii regiuni lipsesc (iulie, septembrie, octombrie) 
sau au frecven e foarte reduse (august). Se confirm  în acest fel regimul 
pluviometric anual al regiunii analizate, cu maximul principal la sfâr itul 
prim verii i începutul verii, precum i unul secundar în noiembrie-decembrie, ca 
urmare a influen elor oceanice ce se resimt pregnant în arealele analizate.  

Concluzii 

În urma analizei realizate, se pot desprinde câteva concluzii: 
- în regiunea studiat , cele mai multe zile din timpul anului (115...138 de 

zile) au frecven a de producere a precipita iilor cuprins  în intervalul 30...40%; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Ziua
Luna

Frecven  > 40%
Frecven  > 50%

Legenda:
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- la sta iile situate în apropierea zonei montane sau în depresiuni 
intramontane (Borod, Gurahon ) cre te considerabil num rul zilelor cu frecven  a 
precipita iilor de 40...50% i de 50...60%;intervalele pluviometrice critice comune 
majorit ii sta iilor analizate au durate cuprinse între dou i 21 de zile consecutive 
(pentru o frecven  de producere mai mare de 40%);  

- în lunile iulie-octombrie, intervalele critice comune întregii regiuni 
lipsesc, cu excep ia lunii august când exist  un singur interval de dou  zile 
consecutive (predomin  originea convectiv  a precipita iilor).
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