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UTILIZAREA INDICELUI PLUVIOMETRIC ANGOT ÎN 
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Întroducere 

Indicele pluviometric Angot, se foloseşte pentru evidenţierea caracteristicilor 
variaţiei anuale a precipitaţiilor atmosferice şi, mai cu seamă, pentru determinarea 
tipurilor de variaţie a acestora în cursul anului. Se evidenţiază, în felul acesta, intervalele 
ploioase (k>1) şi intervalele secetoase (k<1) [1,2].

În funcţie de numărul de zile din lună, se calculează, pentru fiecare din an 

raportul: ,
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q-  – cantitatea medie zilnică de precipitaţii dintr-o anumită lună;
n-  – numărul de zile din luna respectivă;
Q- – cantitatea medie multianuală de precipitaţii;
365-  – numărul de zile dintr-un an.
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În funcţie de valorile obţinute, s-au atribuit calificativele de lună ploioasă – 
pentru valorile supraunitare – şi lună secetoasă, pentru valorile subunitare.

Materiale şi metode

Pentru a verifica indicele Angot în condiţiile Republicii Moldova, au fost selectate 
datele precipitaţiilor de la trei staţii meteorologice reprezentative (Briceni, Chişinău, 
Cahul), pentru un an ploios 1966 şi altul secetos - 2000 (tab. 1, 2). Analizând valorile 
din tabelul 1 observăm că aproape tot timpul anului la cele 3 staţii k > 1, deci lunile au 
primit calificativul ca fiind ploioase şi doar începutul toamnei a fost uşor secetos.
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Tabelul 1.  Indicele Angot pentru anul 1966

Luna/staţia Briceni Chişinău Cahul
I 2,72 3,34 4,29
II 0,87 0,98 0,82
III 1,41 1,39 1,08
IV 0,43 0,98 2,63
V 1,25 1,15 1,03
VI 1,61 2,60 1,72
VII 1,37 0,73 1,35
VIII 1,60 1,25 0,97
IX 0,27 0,35 1,05
X 0,36 1,32 0,33
XI 1,31 2,22 2,42
XII 0,71 0,73 2,06

Anual 1,15 1,42 1,56

Tabelul 2. Indicele Angot pentru anul 2000  

Luna/Staţia Briceni Chişinău Cahul
I 0,46 0,95 1,04
II 0,57 0,64 0,62
III 0,56 0,65 0,40
IV 0,46 0,61 0,37
V 0,69 0,11 0,15
VI 1,22 0,18 0,37
VII 3,02 2,24 0,65
VIII 0,34 1,06 0,29
IX 0,40 0,85 2,01
X 0,03 0,13 0,15
XI 0,60 1,84 1,54
XII 0,48 0,30 0,27

Anual 0,73 0,80 0,65

Tabelul 2 pentru anul 2000 prezintă o situaţie total inversă, din 36 de luni 
analizate doar 19,44% au fost luni ploioase, iar 80,56% luni secetoase.

În continuare, s-a calculat indicele Angot (k) pentru staţia Cahul din extremitatea 
sudică a republicii. Conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale 
şirul de date trebuie să fie omogen şi să cuprindă minimum 30 de ani. Pentru atingerea 
obiectivului propus, s-a analizat şirul de date a precipitaţiilor lunare la staţia Cahul, 
pentru perioada anilor 1970-2000 (31 ani).

Rezultate şi discuţii

Rezultatele au confirmat aşteptările, adică din 372 de luni analizate (100%), circa 
218 (58,6%) luni au primit calificativul secetoase, iar 154 (41,4%) – luni ploioase. Cel 
mai mare număr dintr-un an cu luni secetoase au revenit anului 1986 şi 1990  (cu câte 
11 luni secetoase fiecare). Câte 10 luni secetoase au avut anii 1992, 1995, iar câte 9 luni 
secetoase anii 1989, 1994, 2000.

În continuare au fost realizate două hărţi ale indicelui Angot pentru o lună de mai 
secetoasă (a.2000, fig. 1), iar cealaltă pentru una ploioasă (a.1970, fig. 2).
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Fig. 1
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Fig. 2



179

Concluzii:

În rezultatul cercetărilor constatăm, că indicele Angot se dovedeşte unul foarte 
bun şi accesibil de folosit în atribuirea calificativelor pluviometrice lunare din Republica 
Moldova. Acesta permite elaborarea unei tipizări a precipitaţiilor (când se analizează 
serii cronologice mai mari de 30 de ani, stabilindu-se tipul de regim anual), până la 
nivel de ţară sau zonă climatică.
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