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SITUA II DE VREME SEVER  CAUZATE DE 
PRODUCEREA PRECIPITA IILOR ABUNDENTE: 

INUNDA IILE DIN BANAT, APRILIE 2005 

C. NICHITA, ELZA HAUER, ADINA-ELIZA CROITORU

ABSTRACT. - Severe Weather Caused by Heavy Rains: Banat Floods, April, 
2005. Huge amounts of precipitation fallen in very often period added to the water 
layer coming out of snow in mountain areas lead to few successive highfloods in 
Banat region, in May 2005. Increasing air temperature was another important 
factor in setting off of the first flood wave, by registering maximum and minimum 
positive temperatures for all levels of altitude. These conditions generated liquid 
precipitation even in the mountain area and also the melting of snow layer. The 
floods were composed in the inferior course of Timis River and lead to the spillage 
of the waters breaking off the dyke in two locations. Thus, important volume of 
water entered the valleys and the surroundin areas and about 35.000 ha of 
agricultural land were flooded together with few villages.

1. Introducere 

Dintre evenimentele corelate, în general, cu furtuni convective, inunda iile
sunt cele care produc cele mai multe victime anual. Dac  în rile puternic 
industrializate, sistemul de reducere a pierderilor produse, spre exemplu, de 
tornade (incluzând aici nu numai prognozele i avertiz rile, dar i preg tirile
publice) s-a îmbun t it continuu din 1950 i continu  s  se îmbun t easc ,
sistemul corespunz tor pentru inunda ii a progresat mult mai lent. Dificultatea 
major  legat  de inunda ii este dat  de caracterul cantitativ al prognozei. Sarcina 
meteorologului i a hidrologului previzionist const  nu numai în a prognoza 
apari ia evenimentului (care este ea îns i destul de dificil ), ci de a anticipa i
m rimea acestuia.

Aceast  dificultate este exacerbat  de interac iunea dintre meteorologie i
hidrologie. ansele unui eveniment de ploaie de a produce inunda ii sunt afectate 
dramatic de factori, precum: precipita iile c zute anterior, m rimea bazinului de 
drenaj, topografia bazinului, m rimea întrebuin rii urbane a bazinului i în 
interiorul bazinului etc. Astfel, un eveniment de inunda ie este, în fapt, 
concatenarea unui eveniment meteorologic cu o situa ie hidrologic  particular .

O alt  problem  este legat  de percep ia publicului. Astfel, dac  o tornad
este în stare s  alerteze oamenii, ploaia (fiind, în general, un lucru comun i
benign) nu treze te acela i instinct de ap rare, chiar dac  meteorologul reu e te o 
prognoz  cantitativ  corect .
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2. Considera ii teoretice i metode de determinare

Deoarece cantitatea de precipita ii este aceea care transform  o avers
obi nuit  într-una extraordinar , amenin toare, trebuie eviden iate ingredientele 
pentru precipita iile intense. O afirma ie foarte simpl , atribuit  lui Chappell (citat 
de Doswell et al., 1996), referitoare la prognoza cantitativ  a precipita iilor spune 
c  « precipita iile cele mai intense apar acolo unde rata ploii este cea mai mare 
pentru cel mai îndelungat timp ». Cuantificat, aceasta ar corespunde formulei:  

DRP      (1) 

unde : P - precipita ia total  produs  ;
R - rata medie a ploii ;  
D - durata ploii.  

Precipita iile intense sunt deci, rezultatul unor ploi de durat  (persistente) 
cu intensit i mari. La rândul lor, ratele mari de ploaie, implic  ascensiunea rapid
a aerului, care con ine o cantitate substan ial  de vapori de ap i depind de 
eficien a precipita iei. Durata unui eveniment este asociat  cu viteza de deplasare i
cu m rimea sistemului frontal, care produce evenimentul, în lungul direc iei de 
mi care a acestuia.  

Inunda iile bru te produse de ploi toren iale sunt evenimente care apar din 
rate de ploi mari i foarte mari, în timp ce inunda iile produse de devers ri de râuri 
(ca în cazul nostru) sunt asociate cu ploi de-a lungul mai multor zile. Exist i
cazuri, îndeosebi vara, când cele dou  situa ii se pot întâlni simultan.  

Rata instantanee a ploii într-un anumit punct, este presupus  a fi 
propor ional  cu m rimea fluxului vertical de umezeal :

qwER     (2)

unde :    R - rata instantanee a ploi ; 
w - rata de ascensiune ; 
q - raportul de amestec a particulei de aer ; 
E - eficien a precipita iei

Eficien a precipita iei este definit  ca fiind raportul dintre masa de ap  care 
cade ca precipita ie i masa de vapori de ap  care intr  în nor, astfel încât: 

i

p

m
m

E      (3)
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unde : E - eficien a precipita iei ; 
mp - masa de ap  care cade ca precipita ie ; 
mi - masa de vapori de ap  care intr  în nor. 

Aceasta conduce, în mod natural, la considerarea proceselor meteorologice 
prin care aceste ingrediente de baz  sunt aduse împreun . O descriere a acestor 
procese i a tipurilor de furtuni produc toare de precipita ii puternice sugereaz  o 
serie de modalit i prin care apar ploile intense. Deoarece combina ia corect  a 
acestor ingrediente poate fi g sit  într-o larg  varietate de situa ii sinoptice i
mezoscalare, este necesar s tim care din ingrediente este critic în fiecare caz. 
Cunoscând care dintre ingrediente este cel mai important în orice moment, 
previzioni tii se pot concentra pe recunoa terea dezvolt rii poten ialului de ploaie 
intens , pe m sur  ce se deruleaz  procesul meteorologic. Aceasta ajut , de 
asemenea, la recunoa terea evenimentelor de ploi intense, atunci când ele apar, 
ceea ce reprezint  o adev rat  piatr  de încercare, dac  acest poten ial nu a fost
anterior anticipat.

3.  Studiu de caz: precipita iile abundente din Banat din 15-18 
aprilie 2005 

În data de 15.04.2005 cea mai mare parte a Europei se afla sub influen a
unui vast câmp depresionar bine conturat, atât la sol, cât i în altitudine. Doi centri 
barici de presiune sc zut  erau mai activi: 
- unul centrat deasupra nordului Fran ei i a p r ii centrale i sudice a Marii 

Britanii ; 
- altul centrat deasupra teritoriului României. 

Primul nucleu provenea din prelungirea spre sud a talvegului Ciclonului 
Islandez sub influen a lui aflându-se cea mai mare parte a vestului Europei. Acest 
nucleu era centrat la sud fa  de zona sa de origine i era “împins” spre vest de 
partea anterioar  a dorsalei Anticiclonului Azoric. 

În sudul Europei se afla o zon  de presiune ridicat , dezvoltat  din 
Anticiclonul Nord-African. Estul continentului era dominat de sectorul cald, 
datorat p r ii posterioare a Anticiclonului Sud-Est European. Prezen a acestor arii 
de presiune ridicat  în sudul i estul Europei formau un baraj în evolu ia spre nord-
estul Europei sau spre Antalia a ciclonului situat deasupra rii noastre. Astfel, s-a 
ajuns treptat la o mi care retrograd  în cadrul depresiunii, alimentarea cu umezeal
a acesteia f cându-se, în principal, deasupra M rii Negre. 

În troposfera superioar , atât forma iunile barice anticiclonice, cât i cele 
depresionare aveau coresponden i bine contura i (în special, ultimele). 

În cazul precipita iilor din 15.04.2005, ocluderea depresiunii centrate pe 
România a permis formarea unui sistem mezoscalar convectiv, cu o regiune mare 
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de precipita ii “startiforme” în urma liniei convective conduc toare. Acest fapt a 
dus la ploi de durat  moderat  care au urmat ploilor intense, dar relativ scurte 
asociate cu linia convectiv  conduc toare, m rind astfel efectul acesteia (Fig.1).  

Fig. 1. Harta de topografie baric  de la nivelul suprafe ei izobarice de 500 hPa 

 (15.04.2005, ora 00.00 UTC) 

Principalele fenomene determinate de aceast  situa ie sinoptic  au fost 
ploile ce au avut i caracter de avers . Cantit ile de ap  acumulate în 24 de ore, 
înregistrate la sta iile meteorologice din Banat, au atins valori care s-au apropiat, 
izolat, de media lunar  multianual  (Tabelul 1). 

Tabelul 1.  Compara ia cantit ilor de ap  c zute în 24 h cu media lunar  multianual

Sta ia
meteorologic

Cantitatea de ap  c zut  în 24 
de ore -15.04.2005 (l/mp) 

Media lunar
multianual   (l/mp) 

Lugoj 43 58 
Re i a 31 64 
Caransebe  36 60 
Oravi a 40 67 
Semenic 24 92 

Sursa: date prelucrate dup  Arhiva CMR Banat-Cri ana 
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Temperatura aerului a fost un alt factor important în declan area primei 
viituri. În evolu ia sa diurn , aceasta a înregistrat valori maxime i minime pozitive 
pentru toate etajele de altitudine, ceea ce a produs precipita ii lichide i în zona 
montan . În plus, grosimea stratului de z pad  a sc zut în mod constant. Astfel, din 
cei 26 cm înregistra i la Semenic în data de 14 aprilie, s-a ajuns la petice de z pad
în data de 15 aprilie, iar la Cuntu stratul de z pad  a sc zut de la 60 cm la 46 cm, în 
acela i interval. Echivalentul de ap  al stratului de z pad  din zona de munte varia 
între 180-450 l/mp. 

Evolu ia situa iei sinoptice în perioada 15-18 aprilie 2005 este prezentat ,
pe scurt, în continuare. Astfel, depresiunea situat  deasupra României în data de 15 
aprilie 2005, s-a deplasat spre NE i s-a localizat deasupra Rusiei.  

Nucleul era în ultima faz  a evolu iei sale, fapt pus în eviden  de lipsa 
corespondentului din troposfera superioar . O urm  a existen ei acestuia o 
constituie inflexiunea de talveg prezent  pe harta topografiei barice de la nivelul 
suprafe ei de 500 hPa.

Aceast  deplasare a fost posibil , datorit  retragerii dorsalei Anticiclonului 
Est-European i apari iei unei noi dorsale dinspre sudul continentului, ceea ce a 
avut un rol deosebit în evolu ia ulterioar , determinând, într-o prim  faz ,
diminuarea ploilor în intervalul 16-17  aprilie 2005. 

Depresiunea care în data de 15 aprilie era situat  în NV-ul Fran ei a 
coborât mult spre sud i s-a centrat deasupra Italiei. Ea a început s  ac ioneze, din 
momentul respectiv, ca un veritabil ciclon mediteraneean, bine conturat, 
alimentarea cu energie i vapori de ap  f cându-se din bazinul Marii Mediterane. 
Circula ia ulterioar  în regiunea rii noastre s-a realizat dinspre SE spre NV. 

În data de 18.04.2005 situa ia sinoptic  de ansamblu nu a suferit modific ri
foarte importante, dac  nu ne referim strict la valorile câmpului baric. La fel ca în 
data de 15 aprilie, Europa se afla sub influen a unui vast câmp depresionar, 
majoritatea nucleelor de presiune sc zut  de la sol având corespondent i în 
troposfera superioar  (Fig. 2). 

Precipita iile care au generat inunda iile din 18.04.2005 s-au produs ca 
urmare a unor “condi ii sinoptice benigne” la suprafa a terestr . Acestea au ap rut 
în apropierea axei unei dorsale sinoptice situate la nivelul de 500 hPa, o regiune 
care nu este, de regul , identificat  ca fiind locul pentru evenimente importante 
(Maddox et al., 1979). Aceast  activitate aparent anormal , este consecin a direct
a efectului de suprimare a anticiclonului. Prin urmare, subsiden a la scar  sinoptic
apare cu dorsala în altitudine care tinde s  suprime convec ia adânc i intensific
procesele de înc lzire diabatic , ceea ce va contribui substan ial la cre terea ratei 
de sc dere pe altitudine (panta curbei de stare) (Doswell et al., 1996).  

Procesul de acumulare a vaporilor de ap  de-a lungul mai multor ore este 
un proces la scar  sinoptic , care tinde s  reîncarce zona respectiv  cu umezeal .
Aceast  suprimare a convec iei permite întotdeauna întoarcerea umezelii la 
nivelurile joase, deci convec ia umed , adânc , ulterioar , poate consuma umezeala 
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la o rat  mult mai mare (cu un ordin de m rime mai mare) decât o poate furniza un 
proces de scar  sinoptic . Dac  în continuare, convec ia adânc  persist  pe o durat
de timp mai mare, atunci ea proceseaz  aceast  umezeal  acumulat  (care nu ar fi 
fost acolo dac  convec ia adânc , umed  ar fi fost anterior prezent ). Astfel, în 
timpul unui episod de durat , ca i acesta, convec ia tinde s  înceteze pentru un 
scurt interval de timp, permi ând curgerii sinoptice i înc lzirii diurne s
reacumuleze ingredientele necesare pentru o noua tur  de convec ie. Ini ierea 
convec iei în leg tur  cu un anticiclon de scar  sinoptic  sau cu o dorsal , apare în 
mod tipic pe marginile ariei “suprimate”, unde exist  frontiere termice abrupte. 
Aceasta conduce la a a numitul efect de “cerc de foc”, în care convec ia activ
înconjoar  zona de cea mai intens  suprimare la scar  sinoptic .

Fig. 2. Harta de topografie baric  a suprafe ei de 500 hPa (18.04.2005, ora 00.00 UTC) 

Evident, în cazul precipita iilor din 18.04.2005, acestui efect i s-au ad ugat
cele produse de mai multe celule convective intense care au trecut succesiv peste 
acela i areal, a a numitul “efect de tren”, aceasta fiind situa ia produc toare de cele 
mai mari cantit i de precipita ii acumulate (Fig. 3).  
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a           b 
Fig. 3. Imagini satelitare pentru 15 aprilie 2005 (a) i 18 aprilie 2005 (b) 

În ceea ce prive te prognoza i avertizarea pentru fenomene meteorologice 
periculoase, înc  din diminea a zilei de 17.04.2005 a fost emis  o avertizare 
regional  de precipita ii pentru intervalul 17-18.05.2005. Începând cu noaptea de 
17/18 s-au emis 12 avertiz ri radar la intervale de aproximativ 3 ore, cu cantit ile 
maxime posibile variind între 10-15 l/mp.  În activitatea de prognoz deosebit de 
utile în vederea identific rii ingredientelor necesare pentru dezvoltarea convec iei 
profunde se dovedesc a fi produsele CAPE si MOCON, din reintegrarea modelului 
Aladin pentru zilele de 15 i 18 aprilie. Rezultatele sunt date de diagnoza 
modelului Aladin, deci se presupune c  sunt mai precise decât prognoza. (Aceast
diagnoz  este o combina ie între rezultatele modelului Aladin i observa ii - date 
SYNOP - , realizat  prin metoda interpol rii optimale.) 

Precipita iile c zute în data de 18.04.2005 au dep it cantitatea lunar
pentru unele sta ii meteorologice (Tabelul 2). Aceste cantit i impresionante s-au 
ad ugat, atât la cantit ile c zute cu doar trei zile înainte, cât i la cele provenite din 
topirea z pezii.

Tabelul 2. Compara ia cantit ilor de ap  c zute în 24 h cu media lunar  multianual

Sta ia meteorologic
Cantitatea de ap  c zut

în 24 de ore, 
în18.04.2005 (l/mp) 

Media lunar
multianual

(l/mp) 
Re i a 79 64 
Oravi a 78 68 
Bozovici 67 50 
Timi oara 63 46 
Sursa : date prelucrate dup  Arhiva CMR Banat-Cri ana 

La precipita iile c zute în cantit i apreciabile i în perioade ce s-au 
succedat la intervale de câteva zile s-a ad ugat cantitatea de ap  stocat  în stratul 
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de z pad  la altitudini de peste 1200-1300 m, fapt ce a condus la înregistrarea mai 
multor viituri succesive, care în cursul inferior al Timi ului s-au compus i au 
condus la deversarea apei i ruperea digului în zona Crai Nou, în dou  loca ii 
(malul drept). 

Efectul acestor dou  bre e a fost apari ia în albii a unui volum deosebit de 
mare de ap , care ulterior a condus la inundarea a circa 35.000 ha de teren i a mai 
multor localit i (Fig. 4). De i nu au fost victime umane, pagubele materiale 
produse au fost enorme. Prezent m succint doar situa ia persoanelor evacuate de la 
nivelul jude ului Timi  (Fig. 5). 

Fig. 4. Evolu ia inunda iilor în Banat în intervalul 15 aprilie-6 mai 2005 

Concluzii 

Lucrarea prezint  primele rezultate ale analizei factorilor declan atori ai 
acestui eveniment (precipita iile, temperatura aerului i cantitatea de ap  provenit
din topirea z pezii).

Activitatea ciclonic  intens  la nivelul întregului continent european a 
generat cantit i mari de precipita ii sub form  lichid , chiar i în arealele montane. 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Fenomene naturale i activit i antropice de risc 

113

26 110

564

158

770

705
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Crai Nou Ivanda
Rudna Foieni
Cruceni Ionel
Otelec Sanmihaiu Maghiar

În aceste regiuni, datorit  temperaturilor pozitive, s-a eliberat i apa stocat  în 
stratul de z pad , determinând cre teri considerabile de niveluri i debite pe râurile 
din Banat. În acest context, 35.000 ha de teren au fost inundate, sute de gospod rii 
au fost par ial sau total distruse, fapt ce a f cut ca mai mult de 2500 de persoane s
fie evacuate numai în Jude ul Timi  (fig. 5).

Fig. 5. Num rul de persoane 
evacuate din Jude ul Timi

De i din punct de vedere al prognozei, aceasta s-a realizat corect i au 
existat numeroase avertiz ri de precipita ii emise atât de Centrul Meteorologic 
Banat-Cri ana, cât i de Administra ia Na ional  de Meteorologie, popula ia a 
reac ionat tardiv, astfel încât pagubele nu au putut fi evitate. 
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