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Rezumat
Prezentul studiu se referă la analiza parametrilor principali ai ploilor torențiale în 
semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova (intensitatea, durata, cantitatea 
și frecvența lor), conform cărora au fost identificate 331 de ploi cu cantitatea de 10 mm și 
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mai mult căzută într-un timp restrâns, însă nu mai mult de 24 de ore. Au fost determinate 
frecvența ploilor menționate, cantitatea maximă a unei ploi torențiale, durata, intensitatea 
medie și maximă a ploii respective pentru diferite stații meteorologice de pe teritoriul 
Republicii Moldova. Folosind instrumentele informatice, au fost modelate hărţi care 
reflectă: gradul de expunere a teritoriilor din cadrul republicii la riscul intensității medii 
(i) și a intensității maxime (I) a ploilor torențiale din semestrul cald al anului. 
Cuvinte cheie: ploaie torențială; intensitatea medie și maximă a ploii torențiale; durata, 
cantitatea, frecvența ploilor torențiale; grad de expunere la risc. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail: marianedealcov@
yahoo.com; tel.: (+373 22) 73-98-38; 
Mîndru Galina, Şcoala Doctorală Ştiinţe Geonomice, Universitatea de Stat „Dimitrie 
Cantemir” str. Academiei, 3/2, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail:  
mindru.galina@mail.ru; tel. (+373) 069 645 834.

Introducere
Pe teritoriul Republicii Moldova în semestrul cald al anului predomină ploile de 

scurtă durată, dar cu cantitate de apă relativ mare. În general, ploile torenţiale au o 
extindere limitată în spaţiu, prezentând mari discontinuităţi în repartiţia lor teritorială. 
Intensitatea acestora este cu atât mai mare, cu cât durata lor este mai scurtă, astfel, că 
între aceşti doi parametri există, adesea, un raport invers proporțional. 

Principalii parametrii care caracterizează ploile torenţiale sunt intensitatea, durata, 
cantitatea şi frecvenţa lor. Cu studiul aplicativ al problematicii date, inclusiv studiul 
parametrilor principali ai ploilor torenţiale s-au ocupat colaboratorii Institutului de 
Ecologie şi Geografie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, precum şi cadrele didactice 
notorii de la catedrele de geografie ale universităţilor din Republica Moldova [1-13]. 
Intensitatea ploilor torenţiale reprezintă principalul parametru al acestora şi se exprimă 
prin intensitate medie (i) şi intensitate maxima (I). Intensitatea medie a ploilor torenţiale 
este raportul dintre cantitatea de precipitaţii P (mm) şi durata ploii T (min): cantitatea 
de apă în mm, căzută într-un minut pe m2 (i=P/T (mm/min)). Intensitatea maximală a 
ploii nu determină cantitatea de precipitaţii, deoarece ea are durată neînsemnată.

materiale şi metode de cercetare
În cercetările noastre privind parametrii principali ai ploilor torenţiale din semestrul 

cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova au fost utilizate datele cantităţilor 
de precipitaţii a acestor ploi (rezultate din prelucrarea pluviogramelor) de la 7 staţii 
meteorologice SM Briceni, SM Soroca, SM Corneşti, SM Bravicea, SM Cahul,  
SM Comrat şi SM Ştefan-Vodă, în semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015 
cu cantitatea de 10 mm şi mai mult căzută într-un timp restrâns de la câteva minute 
până la câteva ore, însă nu mai mult de 24 ore.

Baza informaţională de date a fost creată iniţial în cadrul programului Microsoft 
Excel, parte componentă a Microsoft Office. În lucrarea dată au fost utilizate atât metodele 
tradiţionale cât şi cele contemporane de estimare spaţio-temporală a parametrului supus 
studiului. Totuşi, cea mai utilizată, mai consistentă prin prisma rezultatelor obţinute în 
ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor excedentare, rămâne metoda statistică.
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Rezultate şi discuţii
Studiul particularităţilor ploilor torenţiale are la bază datele înregistrate pe 

pluviogramă. Şirurile statistice multianuale ale acestor caracteristici permit calcularea 
diferiţilor parametri care interesează diferite domenii de activitate a omului. 

Distribuţia spaţială şi temporală a precipitaţiilor permite identificarea contextului 
în care acestea se produc, al limitelor între care acestea sunt cuprinse, contribuind la 
realizarea unei imagini de ansamblu asupra elementelor care caracterizează fenomenul 
analizat (intensitate, durată, cantitate etc.). 

În rezultatul analizei ploilor torenţiale din semestrul cald al anului căzute pe 
teritoriul republicii în perioada anilor 1997-2015 (conform metodologiei expuse mai 
sus) au fost identificate 331 de ploi torenţiale, datele parametrilor principali ale cărora 
au fost prelucrate şi analizate statistic (tabelul 1).

tabelul 1. Frecvenţa ploilor torenţiale la staţii (1997-2015).

staţia Lunile semestrului cald al anului
Iv v vI vII vIII IX X total

briceni 0 4 12 14 11 0 0 41
soroca 0 3 4 9 5 2 0 23
Corneşti 1 8 17 22 7 3 0 58
bravicea 0 9 13 21 5 1 0 49
Cahul 0 5 12 16 14 5 0 52
Comrat 1 8 16 15 14 3 0 57
Ştefan-vodă 2 3 13 25 5 3 0 51
total pe luni 4 40 87 122 61 17 0 331

% 1,21 12,08 26,28 36,86 18,43 5,14 0,00 100,00

În rezultatul analizei datelor reflectate în tabelul 1, s-a constatat că numărul total al 
ploilor torenţiale din semestrul cald al anului pentru perioada de studiu se repartizează 
neuniform pe teritoriul ţării, variind între 23 ploi la SM Soroca şi 58 ploi la SM Corneşti. 
De asemenea, o frecvenţă sporită a acestor ploi a fost înregistrată la SM Comrat (57), 
SM Cahul (52) şi SM Ştefan-Vodă (51). 

Cât priveşte frecvenţa lunară totală a acestor ploi putem evidenţia lunile de vară 
cu cea mai mare frecvenţă în iulie (122 ploi /36,9%), iar în iunie şi august, respectiv  
87 (26,3%) şi 61 (18,4 %) de ploi. În lunile extreme ale semestrului cald frecvenţa 
acestor ploi scade brusc de la 40 (12,1%) ploi în luna mai şi 17 (5,1%) ploi în luna 
septembrie, până la 4 ploi în luna aprilie, şi 0 ploi în luna octombrie. 

Analiza teritorială a numărului de ploi torenţiale din semestrul cald al anului pentru 
perioada de studiu denotă o repartiţie relativ neomogenă a frecvenţei lor, cu cele mai 
mari valori a acesteia în lunile de vară. Frecvenţa maximă a acestor ploi se evidenţiază 
în luna iulie, când numărul lor pentru SM Ştefan-Vodă, SM Corneşti şi SM Bravicea a 
constituit, respectiv 25, 22 şi 21 ploi, faţă de 9-16 ploi la celelalte staţii în această lună. 
Totodată, SM Soroca pe acest fondal se caracterizează prin cea mai scăzută frecvenţă 
lunară pe parcursul întregului semestru cald şi variază între 0 şi 9 ploi. 

În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torenţiale 
din perioada de studiu şi calculelor efectuate, s-au stabilit valorile medii a 
principalilor parametri a ploilor torenţiale la fiecare din cele 7 staţii meteorologice  
analizate (tabelul 2). 
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tabelul 2. valorile medii a principalilor parametri a ploilor torenţiale (1997-2015).

staţia Cantitatea 
medie, mm

durata me-
die, min

Intensitatea me-
die (i), mm/min

Intensitatea maximă 
(I), mm/min

briceni 24,50 145,00 0,18 0,84
soroca 33,50 196,20 0,20 0,83
Corneşti 21,70 109,90 0,28 0,80
bravicea 24,52 143,04 0,21 0,84
Cahul 23,92 146,38 0,20 0,88
Comrat 22,79 113,74 0,24 0,92
Ştefan-vodă 21,91 113,65 0,24 0,86

Astfel, cantitatea medie de precipitaţii a ploilor torenţiale a variat între 21,9 mm 
la SM Ştefan-Vodă şi 33,5 mm la SM Soroca. De asemenea, s-a stabilit durata medie 
(min) a ploilor respective, care variază între 110 min la SM Corneşti şi 196 min  
SM Soroca.

În baza cantităţii medii de precipitaţii şi duratei medii a ploilor torenţiale pentru 
fiecare staţie meteorologică (conform datelor pluviogramelor), cu utilizarea formulelor 
menţionate mai sus, a fost posibilă calcularea intensităţii medii (mm/min) şi intensităţii 
maxime (mm/min) a ploilor menţionate la cele 7 staţii meteorologice, amplasate 
relativ uniform pe teritoriul Republicii Moldova. Ca rezultat, valorile intensităţii 
medii a ploilor torenţiale la staţiile analizate a variat între 0,18 mm/min la SM Briceni  
şi 0,28 mm/min la SM Corneşti (vezi tab. 2). De asemenea, a fost stabilită intensitatea 
maximă a ploilor torenţiale analizate, valorile cărora variază de la 0,80 mm/min la 
SM Corneşti şi până la 0,92 mm/min la SM Comrat. Ca rezultat, a fost elaborată 
harta expunerii teritoriilor republicii la riscul intensităţii medii (i) a ploilor torenţiale 
din semestrul cald al anului (figura 1), care reflectă gradul de expunere a teritoriului 
republicii faţă de riscul menţionat: 

teritorii cu grad scăzut de expunere la risc (−	 i <0,20 mm/min); 
teritorii cu grad mediu de expunere la risc (−	 i = 0,20-0,24 mm/min); 
teritorii cu grad sporit de expunere la risc (−	 i >0,24). 

Din analiza acestei hărţi rezultă că teritoriile cu grad scăzut de expunere la riscul 
intensităţii medii a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului (i <0,20 mm/min), 
cuprind raioanele extreme de nord (Briceni şi Ocniţa), de est (Soroca, Floreşti, 
Şoldăneşti, Rezina, Orhei, Criuleni) şi de sud-vest ale ţării (Cahul). 

Teritoriile cu grad mediu de expunere la riscul ploilor torenţiale din semestrul cald 
al anului (i = 0,20-0,24 mm/min) cuprind partea meridionară centrală a ţării cu raioanele 
Edineţ, Drochia, Sângerei, Teleneşti, Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi, Căuşeni, 
Cimişlia, UTA Găgăuzia și Taraclia. 

Teritoriile cu grad sporit de expunere la riscul ploilor torenţiale din semestrul cald 
al anului (i >0,24) cuprind raioanele vestice şi sud-estice ale ţării – Râşcani, Glodeni, 
Făleşti, Ungheni, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, Ştefan-Vodă. 

Diferenţierea teritorială a gradului de expunere la riscul intensităţii medii a ploilor 
torenţiale din semestrul cald al anului este determinată de influenţa diferită a ciclonilor 
mediteraneeni de tip retrograd, intensificaţi sau diminuaţi de aşa factori ca altitudinea 
şi fragmentarea reliefului, influenţa Mării Negre, tipul de vegetație şi respectiv  
convecţia termică. 
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În baza datelor din tabelul 2 a fost elaborată şi harta expunerii teritoriilor republicii 
la riscul intensităţii maxime (I) a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului ce 
reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii faţă de riscul menţionat (figura 2):

teritorii cu grad scăzut de expunere la risc (−	 I <0,84 mm/min); 
teritorii cu grad mediu de expunere la risc (−	 I = 0,84-0,88 mm/min); 
teritorii cu grad sporit de expunere la risc (−	 I >0,88 mm/min). 

Din analiza hărţii menţionate rezultă că teritoriile cu grad scăzut de expunere la 
riscul intensităţii maxime a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului (I <0,84 mm/
min) cuprind raioanele din partea central-vestică a republicii - Edineţ, Donduşeni, 
Râșcani, Drochia, Soroca, Floreşti, Şoldăneşti, Glodeni, Făleşti, Sîngerei, Ungheni, 
Teleneşti, Rezina, Călăraşi şi Nisporeni.

Figura 1. Expunerea teritoriului Repub-
licii moldova faţă de riscul intensităţii me-
dii (i) a ploilor torenţiale (scăzută, medie şi 
sporită).

Figura 2. Expunerea teritoriului Republicii 
moldova faţă de riscul intensităţii maxime 
(I) a ploilor torenţiale (scăzută, medie şi 
sporită).

Teritoriile cu grad mediu de expunere la riscul intensităţii maxime a ploilor 
torenţiale din semestrul cald al anului (I = 0,84-0,88 mm/min) cuprind raioanele din 
partea centrală, estică şi sud-estică (Orhei, Hâncești, Străşeni, Dubăsari, Criuleni, 
Ialoveni, Anenii Noi, Căuşeni şi Ştefan-Vodă), precum şi extremitatea sud-vestică a 
ţării (Cahul). 

Teritoriile cu grad sporit de expunere la riscul intensităţii maxime a ploilor torenţiale 
din semestrul cald al anului (I >0,88) cuprind raioanele situate în partea central-sudică 
a republicii – Leova, Căuşeni, Cantemir, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia.

Diferenţierea teritorială a gradului de expunere la riscul intensităţii maxime a 
ploilor torenţiale din semestrul cald al anului este determinată de influenţa ciclonilor 
mediteraneeni de tip retrograd, intensificaţi în mod diferit de aşa factori ca altitudinea 
şi fragmentarea reliefului, influenţa Mării Negre, tipul de vegetație şi respectiv  
convecţia termică.
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În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torenţiale din 
perioada de studiu şi calculelor efectuate, s-a stabilit cantitatea maximă a unei ploi 
torenţiale, durata, intensitatea medie şi intensitatea maximă a ploii pentru fiecare din 
cele 7 staţii de reper (tabelul 3). 

În conformitate cu datele din tabelul 3, se constată că cantitatea maximă a unei 
ploi torenţiale la staţiile analizate a variat de la 48,4 mm la SM Corneşti până la  
160,1 mm la SM Soroca, iar durata ploilor menţionate a constituit respectiv 376 şi 370 min.  
Ca rezultat, valorile intensităţii medii a acestor două ploi torenţiale cu cantităţi extreme 
de precipitaţii diferă foarte mult şi constituie respectiv 0,13 şi 0,43 mm/min. 

tabelul 3. Parametrii ploilor torenţiale cu cantitatea maximă de precipitaţii (de pe 
pluviograf) pentru stațiile meteorologice de reper.

staţia Cantitatea maximă 
a unei ploi, mm 

durata 
ploii, min

Intensitatea 
medie (mm/min)

Intensitatea 
maximă (mm/min)

briceni 99,50 260,00 0,38 4,30
soroca 160,10 370,00 0,43 2,96
Corneşti 48,40 376,00 0,13 1,20
bravicea 92,30 660,00 0,14 0,94
Cahul 75,70 418,00 0,18 1,38
Comrat 82,90 230,00 0,36 3,13
Ştefan-vodă 81,40 230,00 0,35 2,02

Totodată, valorile intensităţii maxime a acestor două ploi torenţiale cu cantităţi 
extreme de precipitaţii, de asemenea, diferă foarte mult şi constituie respectiv 1,20 şi 
2,96 mm/min, în timp ce durata acestor ploi pentru ambele cazuri este practic identică. 
În acelaşi timp putem constata că intensitatea medie şi intensitatea maximă a unei ploi 
torenţiale nu depinde numai de cantitatea maximă de precipitaţii, dar mai depinde şi 
de durata acestei ploi, caz clasic înregistrat la SM Briceni, unde intensitatea maximă 
înregistrează o valoare absolută în teritoriu (4,3 mm/min). 

Analiza datelor pluviogramelor menţionate a permis stabilirea valorilor extreme ale 
ploilor torenţiale la cele 7 staţii meteorologice de reper (tabelul 4). 

tabelul 4. valorile extreme ale parametrilor ploilor torenţiale la cele 7 staţii de reper.

staţia
durata minima a 

unei ploi torenţiale, 
min

Intensitatea medie 
maximală a unei ploi 
torenţiale (mm/min)

Intensitatea maximă 
absolută a unei ploi 
torenţiale (mm/min)

briceni 50 0,49 4,30
soroca 20 0,53 2,96
Corneşti 12 1,39 2,46
bravicea 21 0,74 1,81
Cahul 20 0,66 2,99
Comrat 20 0,73 3,13
Ştefan-vodă 27 0,88 2,02

În rezultatul analizei datelor pluviogramelor pentru cele 331 de ploi torenţiale din 
perioada de studiu şi calculelor efectuate, au fost stabilite valorile extreme a parametrilor 
ploilor torenţiale la fiecare din cele 7 staţii meteorologice analizate. 

Intensitatea medie maximală a unei ploi torenţiale (conform tabelului 4) pe teritoriul 
ţării a variat între 0,49 mm/min la SM Briceni şi 1,39 mm/min la SM Corneşti, însă la 
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majoritatea staţiilor meteorologice această variaţie a valorilor este cuprinsă în  limite 
mai mici, oscilând între 0,49 şi 0,88 mm/min. Astfel, doar la SM Corneşti valoarea 
respectivă se delimitează cel mai mult, fapt condiţionat de specificul convecţiei termice 
din această zonă. 

Intensitatea maximă absolută a unei ploi torenţiale la staţiile menţionate a variat 
între 1,81 mm/min la SM Bravicea şi 4,3 mm/min la SM Briceni, cu evidenţierea celor 
mai mari valori la staţiile meteorologice din nordul şi sudul republicii. Valorile maxime 
a acestui parametru din nordul republicii se explică prin cantităţile mari de precipitaţii 
în rezultatul unei ploi, iar în sudul ţării se explică prin convecţia termică puternică şi 
durata relativ mică a unei ploi. 

În rezultatul studiului efectuat privind stabilirea cantităţii, duratei, intensităţii 
medii şi maxime precum şi a frecvenţei ploilor torenţiale pe teritoriul republicii, s-au 
stabilit mai multe legităţi ce caracterizează specificul şi potenţialul de risc al lor pentru 
natură, societate şi economie. Astfel, cu cât intensitatea ploii este mai mare, cu atât 
mai mică este durata ei. În conformitate cu cercetările efectuate asupra câmpurilor 
spaţio-temporale a intensităţii precipitaţiilor pe materialele unor ploi aparte s-a stabilit 
că intensitatea maximală a ploii nu determină cantitatea de precipitaţii, deoarece ea 
are durată neînsemnată. Cantitatea de precipitaţii căzută în timpul unei ploi torenţiale 
este determinată de valori moderate ale intensităţii şi de durata totală a căderii 
precipitaţiilor. 

Concluzii
1. În baza datelor rezultate din prelucrarea pluviogramelor de la 7 staţii meteorologice 

în perioada 1997-2015 (semestrul cald al anului) au fost stabiliţi principalii parametri 
a ploilor torenţiale - intensitatea, durata, cantitatea şi frecvenţa lor, conform cărora au 
fost identificate 331 de ploi cu cantitatea de 10 mm şi mai mult căzută într-un timp 
restrâns, însă nu mai mult de 24 de ore. 

2. Frecvenţa spaţio-temporală a ploilor torenţiale a variat între 23 cazuri la  
SM Soroca şi 58 cazuri la SM Corneşti. După numărul lunar total al acestor ploi se 
evidenţiază lunile de vară cu cea mai mare frecvenţă în luna iulie (122 ploi /36,9%), iar 
în lunile iunie şi august, respectiv 87 (26,3%) şi 61 (18,4 %) de ploi. Cantitatea medie 
de precipitaţii a ploilor torenţiale a variat între 21,9 mm la SM Ştefan-Vodă şi 33,5 
mm la SM Soroca. Durata medie (min) a ploilor respective, a variat între 110 min la  
SM Corneşti şi 196 min SM Soroca. 

3. A fost stabilită cantitatea maximă a unei ploi torenţiale, durata, intensitatea 
medie şi maximă a ploii respective pentru fiecare din cele 7 staţii de reper. 
Valorile intensităţii medii (i) a ploilor torenţiale la staţiile analizate au variat între  
0,18 mm/min la SM Briceni şi 0,28 mm/min la SM Corneşti, iar intensitatea maximă 
a variat de la 0,80 mm/min la SM Corneşti şi până la 0,92 mm/min la SM Comrat.  
De rând cu cele menţionate, au fost stabilite şi valorile extreme a parametrilor ploilor 
torenţiale la fiecare din cele 7 staţii meteorologice analizate. Intensitatea maximă absolută 
a unei ploi torenţiale la staţiile menţionate a variat între 1,81 mm/min la SM Bravicea şi  
4,3 mm/min la SM Briceni. 

4. În baza hărţii elaborate privind expunerea teritoriilor republicii la riscul intensităţii 
medii (i) şi a intensităţii maxime (I) a ploilor torenţiale din semestrul cald al anului a 
fost stabilit gradul de expunere a teritoriilor faţă de riscul menţionat. 
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