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PERCEP IA RISCURILOR INDUSE DE INUNDA II.
REZULTATUL UNUI SONDAJ DE OPINIE  

DESF URAT ÎN DEALURILE CLUJULUI I DEJULUI

V. SOROCOVSCHI 

ABSTRACT.-Perception of Flood Generated Risks. The Results of a Survey 
Performed in the Cluj and Dej Hills. This work was elaborated using the 
information resulted from the interrogation of 160 persons living in 16 villages in 
the Hills around Cluj and Dej, who have the homes situated in zones with different 
degrees of exposure at floods. There were 17 questions structured on many aspects 
referring to identification dates; the level of experience, knowledge and 
information; the perception of causes which generate and increase the floods; the 
perception of authorities implication in the prevention of floods and minimize of 
the damages, disposability for voluntariat, the level of the individual assurance and 
the supports allowed in case of floods. Because the hazards perception is a 
complex process, which forms at the convergence of several factors, in the study 
of interviewed persons declaration it was taking in consideration the period of 
living into a certain environment, the location of the houses and of the agricultural 
lands, experience, age, sex, level of education, income etc.  

1. Introducere 

Studiile privind percep ia hazardelor naturale în România sunt pu ine
(B lteanu i colab., 2002, Floca, Floca Rete an, 2002, Cheval, 2003, Mac, 2003, 
Arma  Iuliana i colab., 2003, Sorocovschi i Mac, 2004) i ca urmare, ne-am 
propus ca prin prelucrarea informa iilor provenite în urma interviev rii a 160 de 
subiec i s  elabor m un studiu orientativ privind percep ia inunda iilor din nordul 
Podi ului Transilvaniei.Urmeaz  ca pe baza unor cercet ri detaliate s  elabor m un 
studiu al percep iei inunda iilor din România. 

Prin aplicarea “metodei preferin elor exprimate”, care folose te chestionare 
pentru a face un num r de oameni s  exprime verbal care le sunt priorit ile, s-au 
ob inut rezultate remarcabile în ar  (Cheval, 2003, Arma  Iuliana i colab.2003) i
str in tate (Greening et al., 1996, Knowles, 2002, cita i de Cheval, 2003). Aceast
metod  permite acumularea de informa ii, dar este posibil ca persoanele 
chestionate s  nu se comporte întotdeauna a a cum presupun ei c  ar reac iona într-
o situa ie de hazard. 

Studiul percep iei popula iei poten ial afectate de riscul inunda iilor din 
Dealurile Clujului i Dejului reprezint  o cercetare cantitativ  pe un chestionar 
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structurat, conceput în acest sens (anexa 1) i aplicat în vara anului 2003 cu 
ajutorul unui grup de studen i de la Facultatea de Geografie, Sec ia Geografie – o 
limb  str in , Universitatea Babe -Bolyai din Cluj-Napoca, unor e antioane 
reprezentative pentru grupurile int .

S-au ales Dealurile Clujului i Dejului deoarece în aceast  parte a 
Podi ului Transilvaniei frecven a viiturilor de pe pârâurile autohtone este destul de 
ridicat , generând în numeroase cazuri inunda ii catastrofale (Sorocovschi, 2002). 

Chestionarul a fost conceput pe 17 întreb ri i structurat dup  cum 
urmeaz : date de identificare (1 - 5); nivelul de experien , cuno tin e i informare
(6 - 9); percep ia cauzelor care au generat i amplificat inunda iile(10); percep ia
implic rii autorit ilor în ac iunile de prevenire a inunda iilor i de diminuare a 
pagubelor (11 – 14); disponibilitatea la voluntariat (15); nivelul de asigurare i
ajutoare acordate în caz de inunda iii (16 – 17). 

2. Date de identificare 

Au r spuns întreb rilor 160 subiec i cu domiciliul în 15 localit i rurale, 
dintre care ase sunt situate în bazinul hidrografic al Nad ului, iar câte trei în 
bazinele Bor a, Luna i Olpret. Din fiecare bazin hidrografic au fost intervieva i
câte 40 subiec i.

Durata  locuirii într-un environment, în corela ie cu al i factori, 
influen eaz  mult percep ia unor evenimente extreme. Ca urmare, inunda iile sunt 
percepute diferit în func ie de situarea gospod riilor subiec ilor în areale cu diferite 
grade de expunere fa  de acest eveniment extrem.În consecin  subiec ii au fost 
ale i i în func ie de acest criteriu. Persoanele intervievate au gospod riile situate în 
areale cu diferite grade de expunere la inunda ii. Astfel, din cele 160 de persoane 
intervievate, majoritatea au gospod riile situate în zona de maxim risc (68,1 %) 
corspunz toare luncii. Restul de 31,9 % din subiec i au gospod riile situate pe 
terase i versant, areale cu grad mai redus de expunere la inunda ii, adic  areale cu 
risc mediu i minim (Fig.1).
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Fig. 1. Distribu ia gospod riilor 
pe trepte de relief 

Fig. 2. Distribu ia gospod riilor pe trepte de 
relief i bazine hidrografice 
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 Fa  de aceast  situa ie rezultat  din prelucrarea statistic  la nivelul 
regiunii studiate, apar diferen ieri la nivelul localit ilor dispuse în cele patru 
bazine hidrografice (Fig.2). 
 Percep ia hazardelor este un proces complex, care se formeaz  la 
interferen a mai multor factori, dintre care cei sociali (vârst , sex, nivel de educa ie, 
venit etc.) au rol important. 
 De vârst  depinde experien a i atitudinea individului fa  de evenimentele 
extreme.Grupele de vârst  în care se includ subiec i intervieva i reprezint  ponderi 
aproximativ egale din total. Astfel, grupele de vârst  cuprinse între 19-30 ani i
peste 60 ani de in câte 22 % din totalul intervieva ilor, iar la celelate grupe de vârst
ponderea este ceva mai redus  între 17 i 20 % (Fig.3). La nivelul bazinelor 
hidrografice analizate se remarc  o situa ie similar , în sensul c  ponderea diferitelor 
grupe de vârst  din totalul intervieva ilor este foarte apropiat  (Fig.3 ). 
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Fig. 3. Distribu ia subiec ilor pe grupe de de vârst

 Urm rind structura e antionului pe sexe se remarc  faptul c  procentul 
de inut de b rba i (49 %) este foarte apropiat de cel care revine femeilor (51 %). La 
nivelul bazinelor hidrografice apar unele invers ri, în sensul c  din totalul celor 
intervieva i b rba ii de in procente mai mari în bazinele Nad i Olpret (Fig.4). 
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 Nivelul de preg tire influen eaz  gradul de percep ie a evenimentelor 
naturale extreme i comportamentul individului în timpul desf ur rii acestora. Din 
totalul subiec ilor intervieva i în jur de 20 % au un nivel de preg tire redus (4 
clase), majoritatea au un nivel de preg tire mediu (49, 4 %) i numai 4,4 % au 
studii superioare.  
 Subiec ii intervieva i în bazinul hidrografic Nad  au un nivel de preg tire
mai ridicat fa  de subiec ii din celelalte bazine hidrografice, unde gradul de 
preg tire este aproximativ identic ( Fig.5). 
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Fig. 5. Nivelul de preg tire al subiec ilor intervieva i

3. Nivelul de experien , cuno tin e i de informare 

 Experien a dobândit  în timp, împreun  cu cunoa terea personal  direct  a 
evenimentelor de hazard anterioare are o influen  dominant  asupra percep iei,
oferind imagini mai exacte asupra probabilit ilor de apari ie a lor în viitor. 
Experien a din trecut este în strâns  leg tur  cu al i factori cum ar fi atitudinea din 
prezent, personalitatea, speran a în viitor, preg tirea popula iei i tradi iile de 
interven ie a autorit ilor.

În numeroase situa ii indivizii înva  despre hazarde din multe alte surse 
indirecte, inclusiv mass-media, care poate influen a percep ia individual  sau 
colectiv  prin faptul c  poate exagera sau diminua consecin ele pe care le au 
anumite evenimente extreme. 

Din cei intervieva i 43,1 % au afirmat c  nu au fost afecta i de inunda ii, iar 
restul de 56,9 % au avut probleme în urma acestor evenimente, în sensul c  au fost 
afecta i în diferite grade, suferind pagube materiale. Fa  de aceast  situa ie
rezultat  din prelucrarea statistic  la nivelul regiunii studiate, apar diferen ieri la 
nivelul celor patru bazine hidrografice (Fig.6 ). 
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Fig. 6. Experien a subiec ilor fa  de inunda ie

 Din totalul subiec ilor intervieva i, un procent însemnat (55 %) revine celor 
care au declarat c  au fost afecta i de inunda ii în diferite grade i au înregistrat 
pagube materiale. Un procent foarte redus de subiec i (1,9 %) au declarat c  pe 
lâng  pagube materiale s-au înregistrat mor i i r ni i (Fig. 7). Fa  de subiec ii care 
au declarat c  au avut cel pu in o experien  ca martor al unei inunda ii r mâne 
discutabil ce au în eles ace tia despre termenul de martor. 
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Fig. 7. Percep ia efectelor produse de inunda ii la nivelul regiunii studiate 
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 Majoritatea persoanelor afectate de inunda ii au declarat c  au avut pagube 
materiale reduse (70,4 %), iar mai mult de un sfert au înregistrat pagube vizibile 
(26,3 %). Un procent redus din subiec ii intervieva i au declarat c , pe lâng
pagube materiale, s-au înregistrat mor i (1,1%) i r ni i (2,2 %).
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Fig. 8. Percep ia efectelor produse de inunda ii la nivelul bazinelor hidrografice 

 Fa  de aceast  situa ie rezultat  din prelucrarea statistic  la nivelul 
regiunii studiate apar diferen ieri la nivelul subiec ilor din localit ile dispuse în 
cele patru bazine hidrografice. Astfel, din declara iile subiec ilor intervieva i
rezult  c  pagubele vizibile generate de inunda ii prezint  un nivel mai ridicat în 
bazinele hidrografice Olpret i Bor a, ceea ce corespunde realit ii. În schimb, în 
bazinele Nad i Luna, pagubele reduse de in un procentaj mai ridicat (Fig.8). 
 Puterea de impregnare în memorie a inunda iilor este subliniat  prin faptul 
c , opt din 10 persoane intervievate au declarat c  pot aprecia cu exactitate anul în 
care s-au produs inunda ii. Dintre cei care au avut probleme legate de inunda ii, 
peste 62 % indic  anul 1970. Perioada cea mai favorabil  producerii inunda iilor a 
fost apreciat  prim vara (68 %), apoi vara (32 %). 
 Dintre subiec ii care au declarat c  nu au fost afecta i de inunda ii,
procentul maxim revine persoanelor tinere (sub 30 de ani), care nu au avut cum s
cunoasc  dezastrele produse de inunda iile din mai 1970 i iulie 1975. Indiferent de 
vârst  sau sex un procent ridicat din subiec ii neafecta i de inunda ii îl de in
persoanele cu domiciliul stabil pe terase sau versan i i care nu dispun de terenuri 
agricole în luncile pârâurilor. 
 În confruntarea cu dezastrele naturale majoritatea oamenilor nu dispun de 
experien  personal . Ca urmare, preiau din diferite surse credin e privind 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

III
/ 2
00
4

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

128

comportamentul individual i colectiv în cazul unui pericol. Atunci când experien a
personal  direct  în domeniul dezastrelor este redus  sau lipse te, a a cum este 
cazul multor persoane, indivizii înva  despre hazarde din multe alte surse 
indirecte, inclusiv mass-media. 
 Comunicatorii de risc pot influen a percep ia individual  sau colectiv  prin 
corectitudinea con inutului materialului pe care îl transmit. Prognozele 
meteorologice i hidrologice au ca scop avertizarea popula iei asupra probabilit ii 
ca un hazard natural s  afecteze un areal într-un anumit interval de timp. Ca 
urmare, obi nuin a de a urm ri asemnenea prognoze poate avea un rol important în 
reducerea consecin elor dezastruoase pe care le pot produce inunda iile.

Dac  urm ri i prognozele meteo i
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Fig. 9. Frecven a cu care sunt urm rite prognozele meteo i hidro la nivel de 
 regiune studiat  (a) i de bazine hidrografice (b) 

 Din totalul subiec ilor intervieva i peste jum tate urm resc cu regularitate 
prognozele meteo i hidro (63,1 %), peste un sfert doar ocazional (29,4 %), iar un 
procent redus foarte rar (5,0 %) sau chiar deloc (2,5 %). Din totalul subiec ilor cu 
domiciliul în localit ile din bazinul Nad ului, unde nivelul de preg tire este mai 
bun, un procent mai ridicat (67,5 %) urm resc cu regularitate prognozele hidro i
meteo, decât cei stabili i în bazinul Luna (Fig.9 b).  
 Receptivitatea informa iilor prin mass-media este influen at  într-o 
oarecare m sur  de vârst i de sex. Astfel, sub 40 de ani, doar o singur  persoan
a declarat c  urm re te foarte rar prognozele meteo i hidro. B rba ii se informeaz
mai pu in decât femeile (Fig.10). 
 Legat de nivelul de informare i de cuno tin e dobândite s-au ob inut
rezultate interesante în urma test rii disponibilit ilor referitoare la modul de 
ac iona în caz de inunda ii. Jum tate din subiec ii intervieva i (51,9 %) au declarat 
c tiu cum s  ac ioneze în caz de inunda ii. Diferen a de 48,1 % au declarat c  nu 
tiu cum s  ac ioneze în caz de inunda ii, ceea ce indic  faptul c  nivelul de 
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informare i experien a subiec ilor intervieva i sunt reduse. Dintre cei care au 
declarat c tiu cum s  ac ioneze în caz de inunda ii, ponderea revine subiec ilor cu 
domiciliul în bazinele hidrografice Luna i Nad . Dintre cei care au r spuns 
afirmativ 60 % au fost b rba i. La nivelul fiec rui bazin hidrografic a rezultat c
b rba ii tiu s  ac ioneze mai bine ca femeile. 
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Fig. 10. Frecven a cu care sunt urm rite prognozele meteo i hidro 
în func ie de vârst  ( A) i sex (B) 

În urma test rii disponibilit ii de a p r si localitatea sau regiunea au 
rezultat, de asemenea, concluzii interesante. Astfel, mai bine de jum tate din 
subiec ii intervieva i (55,6 %) apreciaz  faptul c  riscul la inunda ii nu constituie 
un motiv de a p r si regiunea numai la recomandarea autorit ilor. Aceast
atitudine declarat  asigur  în mare m sur  faptul c  nu se va crea panic  în 
perioada de criz , ce ar putea s  o declan eze un asemenea eveniment extrem. În 
jur de un sfert (25,6%) prefer  s  înfrunte inunda ia, iar 18,8 % sunt dispu i s
p r seasc  localitatea din proprie ini iativ  (Fig.11). 
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 Propor ia ridicat  a celor care înfrunt  inunda ia i p r sesc localitatea din 
proprie ini iativ  (44,4 %) demonstreaz  faptul c  în timpul ac iunilor de salvare 
intreprinse de autorit i sau de persoane particulare s-ar putea crea dezordine. 

Sunte i dispus s  p r si i localitatea sau
 regiunea în care locui i ?

Numai la 
recomandarea

autorit ilor 
55,6%

Din propie 
ini iativ
18,8%

Prefer s
înfrunt 

inunda ia
25,6%

Fig. 11. Disponilitatea subiec ilor de a p r si localitatea sau regiunea  
în caz de inunda ii

La nivel de localit i r spunsul la cele trei variante solicitate se men ine în 
propor ii apropiate, constatându-se aceea i atitudine. În localit ile din bazinele 
hidrografice Nad , Luna i Olpret mai bine de jum tate din cei intervieva i nu 
p r sesc regiunea decât la recomandarea autorit ilor (Fig.12). În propor ii mai 
reduse sunt dispu i s  p r seasc  localitatea din proprie ini iativ  (12-22,5 %), iar 
în jur de un sfert prefer  s  înfrunte inunda ia (Fig12.)  

0
10
20
30
40
50
60
70

%

Nad Bor a Luna Olpret

La recomandarea autorit ilor Din proprie ini iativ Înfrunt  inunda ia

Fig. 12. Frecven a la nivel de bazine hidrografice a disponibilit ii
subiec ilor de a p r si localitatea în caz de inunda ii
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Disponibilitatea de a p r si localitatea depinde nu numai de nivelul de 
experien i de informare, ci i de vârst i sex. Astfel, din cei care au declarat c
prefer  s  înfrunte inunda ia majoritatea sunt femei (61 %), ceea ce denot  c
nivelul de informare i experien a dobândit  de acestea sunt inferioare b rba ilor.
 Disponibilitatea subiec ilor de a p r si localitatea în caz de inunda ii este 
influen at  în mare m sur i de vârst . Astfel, peste jum tate din subiec ii inclu i
în grupele de vârst  cuprinse între 19 i 60 de ani au declarat c  p r sesc localitatea 
numai la recomandarea autorit ilor. La aceea i întrebare, subiec ii cu vârst  peste 
60 de ani au r spuns afirmativ într-o propor ie mult mai redus  (34 %). Dintre 
subiec ii care prefer  s  înfrunte iunda ia aproape un sfert (74 %) au peste 50 de 
ani, iar propor ia celor tineri este foarte redus  (7%).
 Majoritatea subiec ilor intervieva i (78 %) refuz  s  p r seasc  localitatea 
deoarece nu au unde s  se duc i mai pu in de un sfert (22 %) motiveaz  acest 
refuz prin faptul c  toat  via a au stat pe aceste meleaguri. Aceasta demonstreaz
faptul c  topofilia constituie un factor important în atitudinea individului i a 
colectivit ii fa  de evenimentele extreme. Situa ia este aproape identic  la nivelul 
bazinelor hidrografice Bor a i Luna i complet diferit  în bazinul Olpret, unde 
majoritatea subiec ilor au declarat c  nu au unde s  se duc  (Fig.13). 
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Fig.13. Cauzele pentru care subiec ii nu p r sesc
localitatea în caz de inunda ii

 4. Percep ia cauzelor care au generat i amplificat inunda iile

 De nivelul de informare i de cuno tiin e depinde modul în care individul 
sau colectivitatea î i explic  cauzele care genereaz i amplific  efectul 
inunda iilor. Un procent însemnat (68,1 %) din subiec ii intervieva i au afirmat c
precipita iile bogate constituie cauza principal  a declan rii inunda iilor, iar într-o 
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propor ie mai redus  (23,7 %) au r spuns c  inunda iile au fost provocate de 
precipita ii bogate i topirea z pezii (Fig.14). Un procent redus din subiec ii
intervieva i au semnalat ca i cauz  a inunda iilor, pe lâng  precipita ii, i obturarea 
podurilor (6,9 %) i înfundarea canalelor (1,3 %). 

Care sunt cauzele inunda iilor?

Precipita ii 
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Fig.14. Cauzele care au generat i amplificat inunda iile

La nivelul localit ilor din cele patru bazine hidrografice r spunsul la cele 
patru variante solicitate se men ine în propor ii apropiate (Fig.15). De subliniat 
faptul c  numai subiec ii intervieva i din dou  localit i din bazinul Olpretului au 
afirmat c  inunda iile au fost generate de precipita ii bogate i înfundarea canalelor, 
dar într-un procent foarte redus (5 %). 
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Fig.15. Frecven a cu care s-au explicat diverse cauze ale inunda iilor  
din bazinele hidrografice analizate 
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 5. Percep ia implic rii autorit ilor în ac iunile de prevenire i
de diminuare a pagubelor provocate de inunda ii

 Pentru a surprinde modul cum este perceput  implicarea autorit ilor în 
prevenirea, combatearea i diminuarea pagubelor produse de inunda ii au fost 
adresate patru întreb ri (întreb rile 11-14 din anexa 1). 
 Un procent destul de redus din subiec ii intervieva i (20,6 %) se bazeaz
doar pe interven ia autorit ilor. Majoritatea au declarat c  în caz de inunda ii 
contribuie i personal la ac iunile intreprinse de autorit i. Dintre ace tia peste 
jum tate sunt b rba i (53 %). Din cei care se bazeaz  pe interven ia autorit ilor
majoritatea sunt femei ( 63 %) sau peste 50 de ani (60 %).  
 Jum tate din totalul subiec ilor intervieva i (50,6 %) consider  c
autorit ile nu fac tot ce trebuie pentru prevenirea inunda iilor, mai bine de un sfert 
nu au o opinie în acest sens (29,4 %), iar 20 % au o percep ie pozitiv  (Fig. 16 ). 

În caz de inunda ii v  baza i doar 
pe interven ia autorit ilor sau 

contribu i personal ?

Doar pe 
interven-
ia auto-
rit ilor
21%

Contribui 
personal

79%

Considera i c  autorit ile fac 
tot ce  trebuie pentru 

prevenirea inunda iilor ?

Da
20%

Nu
50,6%

Nu tiu
29,4%

Fig.16. Percep ia ac iunilor intreprinse de autorit i pentru prevenirea inunda iilor 

Ac iunile intreprinse de autorit i pentru prevenirea inunda iilor sunt 
variate i se pot grupa în m suri structurale i nestructurale. Dintre m surile
structurale frecvente sunt îndiguirile, amenajarea de acumul ri, cur irea i
între inerea cursurilor de ap , tratarea terenurilor, etc. Dintre ac iunile intreprinse, 
frecven a revine lucr rilor de cur ire i intre inere a cursurilor de ap . Astfel, 
62,5% din subiec i au r spuns c  pentru prevenirea inunda iilor, autorit ile au 
intreprins astfel de ac iuni în toate bazinele hidrografice analizate.  
 Peste o treime din cei intervieva i (36,8 %) au afirmat c  autorit ile nu au 
intreprins ac iuni pentru prevenirea inunda iilor, iar în ce prive te indiguirile i
amenajarea de acumul ri sunt aproape inexistente (Fig.17). 
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Fig. 17. Frecven a ac iunilor intreprinse pentru prevenirea inunda iilor 

 Peste jum tate dintre participan ii la interviu (66 %) sus in c  autorit ile
nu au luat m suri pentru diminuarea pagubelor provocate de inunda ii. În jur de o 
treime din cei intervieva i (34 %) au afirmat c  autorit ile au anun at popula ia de 
iminen a inunda iilor i ca urmare pagubele ce s-ar fi produs în urma acestor 
evenimente s-au diminuat.  

 6. Disponibilitatea la ac iuni de voluntariat 

Nivelul ridicat de con tientizare a pericolului provocat de inunda ii se 
reflect  printr-o dorin  general  de implicare în ac iuni de voluntariat pentru 
prevenirea i combaterea inunda iilor. Din subiec ii intervieva i 96 % ar participa 
prin munc  voluntar  la ac iunile de prevenire a inunda iilor prin construirea de 
diguri, cur irea albiei, repararea podurilor etc. Procentul celor care nu s-ar implica 
în asemenea lucr ri este foarte redus (4 %), cu mici diferen e de la un bazin 
hidrografic la altul. Disponibilitatea la ac iuni de voluntariat este aproape identic
la b rba i (50,3 %) i femei (49,7 %).Tinerii sunt mai dispu i s  participe la diferite 
ac iuni de prevenire, combatere i reconstruc ie. Spre exemplu to i subiec ii 
intervieva i cu vârst  sub 40 de ani au declarat c  sunt dispu i la voluntariat.  
 Dintre cei care nu sunt dispu i la diferite ac iuni de voluntariat majoritatea 
sunt femei (71 %) i peste 50 de ani (71 %). 

 7. Nivelul de asigurare i ajutoare acordate în caz de inunda iii

Una din m surile nonstructurale de prevenire a pagubelor pe care le pot 
provoca fenomenele naturale extreme const  în asigurarea bunurilor materiale i a 
vie ii oamenilor. O serie de factori concur  la luarea unor asemenea m suri, dintre 
care men ion m nivelul de preg tire, situa ia material , gradul de expunere a 
bunurilor materiale la un pericol poten ial, nivelul de con tientizare a riscurilor la 
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care este expus individul sau colectivitatea, experien a cu riscul, educa ia f cut  de 
autorit ile specializate în domeniul asigur rilor etc.
 Aceast  m sur , mult folosit  în rile avansate este foarte slab perceput .
Dovad  este rezultatul ob inut în urma r spunsurilor date în leg tura cu întrebarea 
dac  sunt asigurate bunurile materiale sau via a în caz de inunda ii. Astfel, din totalul 
subiec ilor intervieva i doar 6,2 % au r spuns afirmativ la întrebarea men ionat .

Mai mult de jum tate din subiec ii intervieva i au fost afecta i de inunda ii 
(57 %). Dintre ace tia, peste un sfert (29 %) declar  c  au primit ajutoare din partea 
autorit ilor. Din declara iile subiec ilor intervieva i a rezultat c  procentul celor 
care au beneficiat de indemniza ii este mai mare la cei cu domiciliul în bazinele 
Nad i Olpret (Fig.18). Faptul c  un procent ridicat din persoanele intervievate 
(71 %) nu au primit ajutoare, de i au fost afectate de inunda ii (65 de persoane din 
91), indic  o oarecare neîncredere a acestora în rolul pe care îl au autorit ile în 
rezolvarea problemelor colectivit ii. Desigur c  explica ia const , în primul rând, 
în num rul redus de persoane care i-au asigurat bunurile materiale sau via a, în 
cazul unor fenomene naturale extreme poten iale de a genera pagube. 
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Frecven
a (%

)

Da Nu

Fig.18. Frecven a subiec ilor care au beneficiat de ajutoare  
în caz de inunda ii

 Concluzii 

 În vederea prevenirii i combaterii efectelor generate de evenimentele 
extreme din regiunea cercetat , prioritatea trebuie acordat  con tientiz rii opiniei 
publice în privin a perceperii corecte a inunda iilor i responsabilit ilor ce le revin 
la nivel individual, de colectivitate i administra ie local .
 Integrarea armonioas  a comunit ii în mediu se poate face numai pe baza 
unui proces educa ional adecvat la care trebuie s  participe mai mul i factori 
responsabili.  
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 Formarea unei percep ii incorecte privind ac iunile intreprinse de autorit i
pentru prevenirea i combatarea inunda iilor poate avea consecin e dezastruoase în 
managementul riscurilor induse de acest eveniment. 
 Disponibilitatea de a participa la ac iuni de salvare, de prevenire i
combatere a inunda iilor, precum i de refacere a unor areale afectate de asemenea 
fenomene naturale este ridicat , cu diferen e uneori importante impuse de anumi i
factori (sex, vârst , etc.)
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Anexa 1 

Chestionar de percep ie a inunda iilor aplicat în Dealurile Clujului i Dejului 

1.Numele i prenumele 
2.Domiciliul actual  

- localitatea 
- pozi ia gospod riei
(lunc , teras , versant) 

3.Vârsta   
4. Sex: m/f  
5. Studii   

(4 clase, 5-8 clase, c.profes. 
Liceu, Studii superioare) 

6.A i fost afectat de inunda ii?   
a) da i de câte ori
b) da, cu pagube materiale
c) da, cu pagube materiale i r ni i
d) da, cu pagube materiale i mor i
e) nu 

Dac  r spunsul este afirmativ preciza i
urm toarele: 

- râul sau  pârâul 
- anul i luna în care s-a produs 
inunda ia 

7. Urm ri i prognozele meteo i hisro ?
a) cu regularitate 
b) uneori
c) foarte rar   
d) nu   

8.În caz de inunda ii ti i cum s
ac iona i ? 

a) da    
b) nu   

9. Dac  se anun  probabilitatea unei 
inunda ii sunte i dispus s  p r si i
localitatea ?

a) din proprie ini iativ
b) numai la recomandarea 
autorit ilor
c) numai silit de autorit i    
d) prefer s  înfrunt inunda ia   

10. Care sunt cauzele care au provocat 
i amplificat inunda iile ?    

a) precipita ii bogate
b) topirea z pezii
c) ploi i topirea z pezii
d) opturarea podurilor
e) îngr m direa sloiurilor de ghea

11. În cazul producerii inunda iilor v
baza i doar pe interven ia autorit ilor
sau contribui i personal ? 

a) da 
b) nu 

12. Considera i c  autorit ile fac tot ce ar 
trebui pentru prevenirea inunda iilor ? 

a) da 
b) nu 

13.Ce ac iuni au fost intreprinse pentru 
prevenirea inunda iilor?

a) îndiguiri 
b) amenaj ri de lacuri
c) cur irea sau îndreptarea cursurilor de 
ap

14. Ce m suri au luat autorit ile pentru 
diminuarea pagubelor ? 

a) au anun at popula ia 
b) au ajutat la evacuarea popula iei 
c) nu au luat m suri

15. A i fi dispus s  participa i la ac iuni de 
voluntariat (construirea de diguri, cur irea 
albiei, repararea podurilor etc.) ? 

a) da 
b) nu 

16. Sunte i asigurat în caz de inunda ii?
a) da 
b) nu 

17. A i beneficiat de ajutor în urma 
pagubelor provocate de inunda ii ? 

a) da 
b) nu


