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

IN DEPRESIUNEA ALMA -AGRIJ

OANA MOIGR DEAN 

ABSTRACT. - The perception of flood generated risks. The results of a 
survey performed in the Almas-Agrij Depression. This work was carried out 
using the information obtained from the interrogation of 640 persons living in 16 
villages in the basins of Almas and Agrij and also in that of their tributaries. The 
persons questioned have their houses situated in zones with different degrees of 
exposure at floods. There were 17 questions structured on several 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 in the minimization of 
damages; disposability for voluntary activities and the supports offered for the 
damages suffered. Because the perception of hazards is a complex process which 
takes place at the convergence of several factors, in the study accomplished on the 
basis of the answers of the interviewed persons we took into consideration the 
period of living into a certain environment, the location of the houses and of the 
agricultural land, experience, age, sex, level of education, income etc.      

1. Introducere 

Depresiunea Almas-Agrij este cea mai extins  (1200 kmp) si cea mai tipic
arie depresionar  din cuprinsul Podi ului Some ean. Depresiunea corespunde 
integral bazinelor hidrografice ale Alma ului i Agrijului, care o str bat axial pe 
aproximativ 65 de km lungime, desfa uându-se i în l rgime pe linia de maxim
dezvoltare lateral  pe mai bine de 50 de km. Reprezint  ultima component
marginal  din partea vestic  a Depresiunii Transilvaniei, fiind bine conturat  de 
unit i mai înalte pe toate ramurile sale. 
 Studiul percep iei popula iei poten ial afectate de riscul inunda iilor din 
Depresiunea Alma -Agrij reprezint  o cercetare cantitativ  bazat  pe un chestionar 
structurat i conceput în acest sens (V. Sorocovschi, 2004) i aplicat în prim vara
anului 2005 unor e antioane reprezentative pentru grupurile int .

2. Date de identificare

Au fost chestiona i 640 de subiec i, cu domiciliul în 16 localit i rurale, din 
care 240 in bazinul hidrografic al Alma ului, câte 40 din bazinele afluen ilor s i
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Petrindu i Sâncraiu Alma ului, 240 în bazinul hidrografic al Agrijului, precum si 
câte 40 în bazinele afluen ilor Treznea si Ortelec. 
 Subiec ii au fost astfel ale i încât s  aib  gospod riile situate în zone cu 
grad diferit de risc în ceea ce prive te inunda iile. Cei mai mul i subiec i locuiesc în 
lunca (67.9%), adic  în zona cu risc maxim, iar restul pe teras  (21.3%) i versant 
(10.8%), adic  în zonele unde riscul de inunda ii este mediu sau minim. Fa  de 
aceast  situa ie apar diferen ieri la nivelul celor ase bazine hidrografice analizate 
(Fig.1).

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%

Lunc Teras Versant

Alma Petrindu Sâncraiu A. Agrij Treznea Ortelec

Fig. 1. Distribu ia gospod riilor pe trepte de relief i bazine hidrografice  

 Vârsta reprezint  un alt factor important care influen eaz  percep ia
evenimentelor extreme. Grupa de vârsta 19-30 de ani are ponderea cea mai redusa 
(3,1%). Tot redus  este i ponderea grupei 31-40 de ani (7,7%). Ponderea maxim
o de ine popula ia de peste 60 de ani (52.5%), în timp ce celelalte grupe de vârst
41-50 si 51-60, de in ponderi medii: 15,9%, respectiv 20.8%. Situa ia este 
aproximativ aceea i i la nivelul bazinelor analizate (Fig.2). 
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Fig. 2. Distribu ia subiec ilor pe grupe de vârst
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 În ceea ce prive te structura e antionului pe sexe se remarc  dominan a
b rba ilor (63.3%) fa  de femei (36.7%). Situa ia este destul de nuan at  la nivelul 
bazinelor, procentul cel mai mare de b rba i g sindu-se în bazinul Agrijului 
(66.3%), iar procentul cel mai mare de femei în cel al Ortelecului. 
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Fig. 3. Nivelul de preg tire al subiec ilor intervieva i

Nivelul de preg tire influen eaz  la rândul sau percep ia subiec ilor asupra 
evenimentelor extreme. Jum tate din cei intervieva i au absolvit doar ciclul 
gimnazial, iar un procent destul de ridicat doar pe cel primar (14,5%). Ponderi 
apropiate de in subiec ii ce au absolvit o coal  profesional  (13,3%), cu cei cu 
studii medii (17,6%). Un procent foarte redus îl de in cei cu studii superioare 
(4,5%). În bazinul Sâncraiului întâlnim cel mai mare procent de popula ie care a 
absolvit doar 4 clase (25%). În bazinul Treznea 52,5% din cei intervieva i au studii 
medii, în timp ce în bazinul Ortelecului ponderea este mult mai redus  în jur de 
15% (Fig.3). 

3. Nivelul de experien , cuno tin e i informare  

 Din cele 640 de persoane intervievate majoritatea (68,1%) sus in c  au fost 
afectate de inunda ii, semnalând totodat  pagube materiale, iar restul de 31,9 % nu 
au avut probleme de pe urma acestor evenimente. Analiza statistic  a datelor 
ob inute în cele ase bazine analizate releva diferen ieri fa  de situa ia general
(Fig.4). Astfel, apar invers ri de situa ie în bazinele Petrindu i Ortelec unde 
47,7%, respectiv 42,5 % dintre subiec i au fost afecta i de inunda ii. În bazinul 
Sâncraiu Alma ului 92,5% din cei intervieva i au avut de suferit în urma acestor 
evenimente. De asemenea, un procent ridicat de persoane afectate se înregistreaz
i în bazinul Treznea (85%).  

De remarcat c  cei afecta i de inunda ii au suferit pagube materiale; nici un 
subiect nu a semnalat mor i sau r ni i. Destul de pu ini subiec i pot indica cu 
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exactitate anul in care au fost afecta i de inunda ii. Totu i persoanele suficient de în 
vârsta indic  anul 1970 ca an de producere a inunda iilor catastrofale. De 
asemenea, mai sunt indica i anii 1980 si 1989, dar i ani mai recen i ca 1997. 
Lunile mai si iunie sunt cele mai des indicate de subiec i ca perioade de producere 
a inunda iilor. Cel mai mare procent de persoane care declar  c  nu au fost afectate 
de inunda ii locuiesc pe teras  si versant si nu de in propriet i in zonele 
inundabile. 
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Fig. 4. Experien a subiec ilor fa  de inunda ie

 Obi nuin a de a urm ri prognozele meteo i hidro poate avea un rol 
important în reducerea consecin elor dezastruoase pe care le pot produce 
inunda iile. Aproape jum tate din cei intervieva i (44,5%) urm resc cu regularitare 
prognozele, iar 35,2% doar ocazional. Procente apropiate 10,5 respectiv 9,9 
urm resc prognozele foarte rar sau deloc. Fa  de situa ia general  apar diferen e la 
nivelul bazinelor analizate (Fig. 5). Astfel, în bazinul Alma ului 57,5% din subiec i
urm resc prognozele cu regularitate, in timp ce în cel al Ortelecului un sfert din cei 
intervieva i nu le urm resc deloc.  
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Fig. 5. Frecven a cu care sunt urm rite prognozele meteo i hidro la 
 nivel de bazine  hidrografice 

Receptivitatea informa iilor prin mass-media este influen at  într-o 
oarecare m sur  de vârst i sex. Astfel, dintre b rba i 48,1% sus in c  urm resc 
prognozele cu regularitate, 33,1% doar ocazional, 10,9 % foarte rar, iar 7,9 % 
deloc. Femeile se informeaz  mai pu in decât b rba ii. Astfel, doar 38,3% urm resc 
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regulat prognozele, 37,9 % ocazional, 10,2 % foarte rar. Procentul femeilor care nu 
urm resc deloc prognozele (13,6%) este aproape dublu fa  de cel al b rba ilor. În 
ceea ce prive te urm rirea prognozelor meteo pe grupe de vârst  remarc m c  cel 
mai ridicat procent de subiec i care urm resc cu regularitate prognozele apar ine 
grupei 41-50 de ani (49%), urmat  de cea peste 60 de ani (46,1%) si de 51-60 
(43,6%). Cel mai sc zut procent de subiec i care urm resc cu regularitate 
prognozele corespunde grupei de 19-30 (25%).  
 În urma test rii disponibilit ilor referitoare la modul de a ac iona în caz de 
inunda ii s-au ob inut rezultate interesante. Astfel, 60% dintre subiec i sus in c tiu
s  ac ioneze în caz de inunda ii, iar 40% spun c  nu tiu s  ac ioneze. Cel mai 
ridicat procent de subiec i care tiu s  ac ioneze în caz de inunda ii se g sesc în 
bazinul Alma ului (67,1%), iar cel mai redus în bazinul Treznea (65%). 
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Fig. 6. Frecven a la nivel de bazine hidrografice a disponibilit ii subiec ilor  
de a p r si localitatea în caz de inunda ii

 De asemenea, s-a testat disponibilitatea subiec ilor de a p r si localitatea în 
cazul în care se anun  probabilitatea unei inunda ii. Cei mai mul i au r spuns c i-ar 
p r si locuin a la recomandarea autorit ilor (42%). Un procent de 18,1% ar pleca 
din proprie ini iativ , iar 10,3 % numai sili i de autorit i. Mai mult de un sfert din 
subiec i (29,5%) declar  ca nu i-ar p r si locuin a, preferând s  înfrunte inunda ia. 
Dintre ace tia majoritatea sunt persoane în vârsta care sus in fie c  nu au unde s  se 
duc , fie c  doresc s  r mân  lâng  ce au agonisit toat  via a. Situa ia pe bazine se 
prezint  diferen iat (Fig.6). În bazinul Petrindu 75% din subiec i nu doresc s - i
p r seasc  locuin a, în timp ce în bazinul Treznea 55% sunt dispu i s  plece din 
proprie ini iativ , iar în cel al Ortelecului 72,5% sunt dispu i s  plece dac
autorit ile le-ar recomanda-o. 

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

Identificarea cauzelor care au generat i amplificat inunda iile de c tre 
subiec i este influen at i ea de o serie de factori cum ar fi nivelul de experien , de 
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preg tire i informare. Cei mai mul i dintre subiec i (64,1%) au afirmat c
precipita iile bogate constituie cauza principal  a declan rii inunda iilor, iar un 
procent foarte redus (0,8 %) a r spuns c  inunda iile au fost provocate i de topirea 
z pezilor. De remarcat faptul c  un procent destul de ridicat (28,9%), nu au tiut s
indice o cauz  exact . În bazinul Alma ului cei mai mul i au indicat ca i cauz
precipita iile bogate (67,8 %). În bazinul Sâncraiu Alma ului 40% dintre subiec i au 
identificat ca i cauz  pentru producerea inunda iilor obturarea podurilor, iar in 
bazinul Ortelec 57,5 % dintre subiec i nu au putut identifica o cauz  precis  (Fig.6).  
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Fig. 6. Frecven a cu care s-au explicat cauzele inunda iilor din bazinele 
 hidrografice analizate 

5. Percep ia implic rii autorit ilor în ac iunile de prevenire i
de diminuare a pagubelor provocate de inunda ii.

Mai mult de o treime din subiec i (34,5%) se bazeaz  doar pe interven ia
autorit ilor în cazul producerii inunda iilor, dintre ace tia majoritatea fiind femei 
sau persoane de peste 60 de ani. Cei mai mul i (59,4 %) contribuie personal la 
ac iunile întreprinse de autorit i, iar 6,1 % sus in c  a teapt i interven ia
autorit ilor pe lâng  contribu ia lor personal . Situa ia se diferen iaz  dac
analiz m în parte cele ase bazine studiate. Astfel, în bazinul Agrij 47,9 % se 
bazeaz  doar pe interven ia autorit ilor, în timp ce în bazinele Petrindu i Treznea 
95% din subiec i sus in c  ar contribui personal la diferite ac iuni în cazul 
producerii inunda iilor.

Percep ia implic rii autorit ilor în ac iunile de prevenire a inunda iilor este 
destul de redus , majoritatea subiec ilor (35 %), neputând spune dac  autorit ile
fac sau nu tot ce ar trebui pentru prevenirea inunda iilor. O treime din subiec i
sus in c  autorit ile nu iau toate m surile necesare, în timp ce 31,7 % se declar
mul umi i de ceea ce întreprind autorit ile. Fa  de aceast  situa ie medie, la 
nivelul bazinelor, cifrele sunt mult mai nuan ate. În bazinul Ortelec 62,5% din 
subiec i spun c  autorit ile fac tot ce ar trebui pentru prevenirea inunda iilor, în 
timp ce în bazinul Petrindu acela i procent sus in c  autorit ile nu iau suficiente 
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m suri. În bazinul Agrij aproape jum tate din subiec i (49,6%) nu tiu dac
ac iunile autorit ilor sunt suficiente sau nu. 
 Ac iunile întreprinse de autorit i pentru prevenirea inunda iilor sunt 
variate si 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. Cei mai mul i dintre subiec i
(54,5%) au r spuns c  s-au construit diguri, dar de mici dimensiuni i care nu ar 
rezista unor viituri puternice. Aproape o treime (31,6 %) au semnalat cur irea i
îndreptarea cursurilor de ap , iar 13,9% sus in c  autorit ile nu au luat nici un fel 
de m suri. Situa ia este diferen iat  la nivelul bazinelor analizate. Astfel, în bazinul 
Ortelec to i subiec ii au semnalat îndiguirile ca m suri de protec ie, iar in bazinul 
Treznea 97,5 % din subiec ii intervieva i au spus c  s-au cur at i îndreptat 
cursurile de ap . Peste jum tate din subiec ii din bazinul Sâncraiu Alma ului (55%) 
spun c  autorit ile nu au luat m suri.
 În ceea ce prive te m surile luate de autorit i pentru diminuarea pagubelor 
63,1 % din cei intervieva i au r spuns c  autorit ile au anun at popula ia cu privire 
la iminen a inunda iilor, in timp ce 36,9 % sus in c  autorit ile nu au luat nici un 
fel de m suri pentru diminuarea pagubelor. In ceea ce prive te situa ia detaliat  pe 
bazinele analizate, 85% din cei cu domiciliul in bazinul Treznea sus in c
autorit ile au anun at popula ia cu privire la apari ia inunda iilor, în timp ce în 
bazinul Petrindu to i cei intervieva i au spus c  nu s-au luat nici un fel de m suri. 

6. Disponibilitatea la ac iuni de voluntariat 

Con tientizarea pericolului indus de inunda ii determin  o disponibilitate 
ridicat  la ac iuni de voluntariat. Astfel, 67,6 % din subiec i ar participa prin munc
voluntar  la ac iunile de prevenire a inunda iilor prin construirea de diguri, 
cur irea albiei, repararea podurilor. Cei mai dispu i s  participe la ac iuni de 
voluntariat sunt cei inclu i în grupele de vârste cuprinse între 41-50 i 51-60 (85% 
dintre subiec i), iar cei mai pu in dispu i sunt cei din grupa de vârsta de peste 60 de 
ani (47,1%). 

7. Nivelul de asigurare si ajutoare acordate în caz de inunda ii

De i în rile dezvoltate asigurarea bunurilor i a vie ii reprezint  o m sur
nestructural  foarte r spândit , în România asigur rile sunt aproape inexistente. 
Astfel, din cei intervieva i, doar 1,1% au asigurare în caz de inunda ii. Cel mai 
mare procent de asigura i se g se te în bazinul Ortelecului (5%), în timp ce în cel al 
Sâncraiului nici o persoan  nu are asigurare. În ciuda acestei situa ii 50,9% din cei 
afecta i de inunda ii spun c  au beneficiat de ajutor în urma pagubelor provocate de 
inunda ii. Cei mai mul i spun c  ajutoarele au fost primite în urma inunda iilor din 
1970 si au constat în materiale de construc ie i bani. Situa ia detaliat  pe bazine se 
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apropie de cea general . Totu i în bazinul Sâncraiului 75,7 % din subiec ii afecta i
au beneficiat de ajutoare, în timp ce în cel al Ortelecului 60% din cei afecta i nu au 
fost ajuta i.

Concluzii 

 În vederea prevenirii i combaterii efectelor generate de evenimentele 
extreme din regiunea cercetat , o aten ie deosebit  trebuie acordat  con tientiz rii 
opiniei publice în privin a perceperii corecte a inunda iilor i responsabilit ilor ce 
revin la nivel individual, colectiv i de administra ie local .
 Realizarea unui proces educa ional adecvat bazat pe includerea tuturor 
factorilor responsabili va permite integrarea armonioas  a comunit ii în mediu i
diminuarea efectelor induse de fenomenele extreme. 
 Disponibilitatea de a participa la diverse ac iuni de prevenire i combatere 
a efectelor induse de inunda ii, precum i de reconstruc ie a arealelor distruse este 
ridicat , dar cu nuan ri impuse de anumi i factori, dintre care gradul de cultur ,
vârsta i sexul se situeaz  pe primele locuri. 
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