
RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i hazarde de mediu, hidrice i geomorfice 

141

EFECTE SOCIALE ASOCIATE VIITURILOR 
ÎN ESTUL MUN ILOR APUSENI 

V. ARGHIU

ABSTRACT. – The social effects related to floods in the East of the Apuseni 
Mountains. The territories affected by floods have attracted inhabitants for hundreds 
and even thousands of years, for the very reason that these locations have also positive 
aspects. As Wisner, B., 2004 observed, the inhabitants of the respective territories were 
drawn into a complex ‘trade-offs’ (sometimes having catastrophic consequences), 
within which inhabitants benefited of all the advantages of such locations (plain land, 
fertile soils, water etc.), with the risk of sometimes being affected by severe floods and 
overflows. During 1995-2006 (period chosen for analyzing the social effects induced 
by the floods), the East of the Apuseni Mountains was affected by the floods which 
generated damages almost every year. Counting the direct damages generated by the 
floods in the region during the above mentioned period, the total summed 75.624 mil. 
$. The negative aspects occurred during floods can result by an unfortunate association 
of variables which refer to the physical environment, local economy and public 
institutions’ efficiency. The effects determined by fluvial floods evolve at several 
levels: social, economical and ecological. Among the social effects (debated in this 
paper), the most sensitive issue is associated to the losses of human lives. As a result of 
the authorities questioning in the 35 local administrative-territorial units, the 
conclusion was that during the last 90 years there were 22 life losses, as a direct effect 
of floods and/or inundation. As social effects we mention also the activities of 
population evacuation, the effects of educational activities interruption (e.g. the 
educational process) or destruction/deterioration of socio-cultural assets (museums, 
medical and educational entities, houses of culture etc.) and households etc. 

Key - words: floods, social effects, damages, strategies, Apuseni Mountains. 

1. Introducere 

Viiturile i inunda iile sunt fenomene de risc cu o larg  r spândire pe 
P mânt, suprapuse albiilor minore i majore ale cursurilor de ap , loca ii care nu de 
pu ine ori sunt expuse unui stres antropic accentuat. În aceste condi ii este de 
a teptat ca asemenea manifest ri ale naturii s  afecteze mai mul i oameni i s
genereze mai multe pierderi economice decât orice alt fenomen natural de risc. 

Perioada aleas  pentru a analiza efectele sociale negative asociate viiturilor 
i inunda iilor în estul Mun ilor Apuseni (1995-2006) este una foarte bogat  în 

astfel de evenimente. În intervalul de timp analizat regiunea a fost afectat  de 
viituri care au generat pagube aproape în fiecare an, constatându-se o cre tere a 
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frecven ei acestora spre sfâr itul perioadei men ionate, atunci când, în numai 2 ani 
(2004- 2005), s-au manifestat nou  episoade cu astfel de fenomene.  

Contabilizând pagubele directe totale care au înso it viiturile manifestate în 
regiune în perioada de timp men ionat , a rezultat suma total  de 75,624 mil. $. 
Valoarea pagubelor a fost stabilit  în dolari americani, utilizând tabelele de 
conversie leu - dolar din perioadele de manifestare a inunda iilor.  

În perioada 1995-2005 daunele materiale au reprezentat 1,03 % din 
valoarea cumulat  a acestora la nivel na ional (72 mil. $, comparativ cu 5618 mil. 
$), în condi iile în care popula ia teritoriului de ine o pondere de doar 0,36 % din 
num rul total al locuitorilor României (0,0786 mil. loc., comparativ cu 21,7 
mil.loc.). Acest aspect indic  atât o frecven  ridicat  a evenimentelor generatoare 
de pagube, cât i un grad mare de vulnerabilitate a obiectivelor expuse. 

2. Caracterizarea a ez rilor i a popula iei expuse  

Re eaua de a ez ri din arealul analizat (Fig. 1) cuprinde un num r de 35 de 
unit i administrativ-teritoriale de baz  (32 de comune i 3 ora e), c rora le apar in
421 localit i, rezultând o densitate medie de 14,5 localit i/100 km².  

Fig.1. Harta hipsometric i a re elei de râuri din Estul Mun ilor Apuseni. 
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Cea mai mare densitate a a ez rilor din regiune, i din ar  totodat , este 
specific  ,, rii Mo ilor” (30,5 localit i/100 km²). 

Tabel nr. 1. Num rul de a ez ri, popula ia i suprafa a localit ilor din regiunea de studiu

Nr.
crt. Ora ul/Comuna Jude-

ul
Num rul de 

a ez ri
Num rul de 

locuitori  
Suprafa a

localit ii (km²) 
1. B i oara Cluj 9 2330 111,04 
2. Beli  Cluj 7 1384 206,49 
3. C l ele Cluj 1   468  74,69 
4. C pu u Mare Cluj 4 1182  58,40 
5. Gil u Cluj 2 2009 116,82 
6. Iara Cluj 12 4631 143,87 
7. M guri- R c t u Cluj 3 2411 287,00 
8. M rg u Cluj 0      0 211,68 
9. M ri el Cluj 1 1670 85,94 

10. Râ ca Cluj 4 1814 65,65 
11. Valea Ierii Cluj 3 1026 148,67 
12. Câmpeni Alba 22 8080  86,60 
13. Abrud Alba 4 6195    3,20 
14. Baia de Arie Alba 6 4669 77,50 
15. Albac Alba 16 2220 53,89 
16. Arie eni Alba 18 1921 33,22 
17. Avram Iancu Alba 33 1865 97,19 
18. Bistra Alba 35 5066        118,38 
19. Bucium Alba 30 1792 85,70 
20. Ciuruleasa Alba 9 1368 55,85 
21. Gârda de Sus Alba 17 1865 94,41 
22. Horea Alba 15 2371 60,41 
23. Lup a Alba 23 3867        102,56 
24. Ocoli Alba 4   846 85,79 
25. Poiana Vadului Alba 11 1304 69,05 
26. Ponor Alba 3   417 62,16 
27. Po aga Alba 7 1383         136,28 
28. Râme  Alba 2    131 79,44 
29. Râmetea Alba 2 1213 57,37 
30. Ro ia Montan  Alba 16 3872 41,61 
31. S lciua de Jos Alba 6 1785 75,26 
32. Sc ri oara Alba 14 1850 94,41 
33. Sohodol Alba 31 2085 65,05 
34. Vadu Mo ilor Alba 12 1558 23,14 
35. Vidra Alba 39 1964 60,20 

Total - - 421         78612       3229,00 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i catastrofe                                                                                   Victor Sorocovschi 

144

Un num r de 7 comune au extinse doar o parte din teritoriu i a ez ri în 
limitele arealului analizat. Astfel, din comuna C pu u Mare sunt incluse în teritoriu 
4 localit i dintr-un total de 9, 2 din 3 din Gil u, din Iara 12 din 13, 3 din 6 a ez ri 
din Ponor, 2 din 13 din Râme , din C l ele 1 din 5 sate i doar o parte din teritoriul 
mo iei în cazul comunei M rg u (Tabel 1). Având în vedere faptul c  pagubele 
sunt centralizate îndeosebi pe unit i administrative i nu pe a ez ri componente, 
nu au fost incluse în aceast  analiz  comunele care ating doar tangen ial regiunea 
de studiu (C pu u Mare, M rg u, C l ele, Ponor i Râme ).

Popula ia încadrat  bazinelor hidrografice montane ale Some ului Mic i
Arie ului a fost de 78 612 locuitori la recens mântul din anul 2002, rezultând, 
astfel, o densitate demografic  de 27,1 locuitori/km². Cea mai mare densitate este 
specific  arealului depresionar ,, ara Mo ilor’’ (43,6 locuitori/km²). 

Doar 24,1% din num rul total de locuitori au domiciliul în mediul urban, în 
cele trei ora e încadrate regiunii de studiu (Câmpeni, Abrud, Baia de Arie ). În 
ceea ce prive te structura popula iei pe sexe, datele indic  o u oar  dominare a 
b rba ilor (50,3 %). O pondere relativ ridicat  a popula iei este format  din 
vârstnici 23,2 % (19,4 % media pe ar ), 17,9 % se încadreaz  vârstei cuprinse între 
0- 14 ani i 58,9 % au între 15 i 59 de ani. 

3. Efecte sociale  

Efectele negative asociate viiturilor i rev rs rilor se manifest  la nivelul 
mai multor sfere: social , economic i ecologic . Dintre acestea se eviden iaz  ca 
impact efectele sociale, cu toate c  cea mai mare parte a pagubelor este asociat  de 
obicei laturii economice. 

În cadrul efectelor sociale se deta eaz  ca importan pierderile de vie i
omene ti. Atât la nivel mondial, cât i în ara noastr , între fenomenele naturale de 
risc, inunda iile sunt responsabile pentru cele mai multe dintre decese. În România, 
cele mai multe victime omene ti sunt determinate direct de ac iunea fizic  a apei, 
prin înec i r ni mortale, i mai pu in în mod indirect (de ex. în urma apari iei unor 
maladii). În general, viiturile fluviatile care produc o rev rsare lent  a apei dau un 
num r direct de victime mai redus, îns  riscul de îmboln vire este ridicat, cu efecte 
care se pot extinde pe durata mai multor s pt mâni i luni, putând ridica în cele din 
urm  indicele mortalit ii. Acest tip de viituri este specific cursului principal al 
Arie ului mai ales în lunile de iarn i prim var  când, al turi de apa pluvial , în 
albiile râurilor ajunge i ap  de provenien  nival . Viiturile de tip ,,flash-flood’’ 
sunt specifice anotimpului de var , luând na tere pe cursurile mici de ap  din 
regiunile cu pante ridicate i grad redus de împ durire, mai ales în jum tatea estic
a Muntelui Mare i în bazinul mijlociu al Arie ului. Cu toate c  acestea afecteaz
suprafe e mai reduse de teren, în anumite circumstan e (lipsa avertiz rilor, apari ia
pe timp de noapte etc.) num rul victimelor omene ti poate fi ridicat. 
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Pentru inventarierea num rului persoanelor decedate în urma unor astfel de 
evenimente au fost contactate telefonic toate prim riile care includ a ez ri în 
regiunea de studiu. Având în vedere faptul c  acest indicator este unul foarte 
sensibil, inând ,,capul de afi ’’ în activitatea de cuantificare a efectelor negative 
asociate viiturilor, perioada de analiz  s-a extins pe intervalul ultimilor 50-100 ani 
(perioad  variabil  în func ie de disponibilitatea informa iilor pertinente). Au fost 
excluse din calcul cazurile de suicid sau persoanele care au c zut în apa râurilor în 
alte condi ii decât cele cu viituri. În urma chestion rii autorit ilor locale a reie it
faptul c  în ultimii 90 de ani i-au pierdut via a un num r de cel pu in 22 persoane 
cu domiciliul stabil în 10 dintre cele 35 de localit i incluse regiunii analizate 
(Tabel 2). 

Tabel nr.2. Distribu ia pe localit i a persoanelor decedate ca efect al viiturilor i
inunda iilor (1925- 2006) 

Nr.
crt. Localitate Curs de ap Num r

victime Sex An 

1. Câmpeni  Arie  2 F 1981 
2. Sohodol  Sohodol 1 M 1926 
3. Horea Albac 3 M 1991, 2003, 2004 
4. Ocoli Buloncului 1 M 1950 
5. Avram Iancu  Arie ul Mic 3 M 1992, 2004, 2005 
6. M ri el (Ru e ti) Some ul Cald 1 M 1964 
7. Poiana Vadului Valea Negrii 2 M 1978, 2000 
8. Valea Ierii  Iara 1 F 1975 
9. Bucium  Negrileasa 1 M 1980 

10. Vidra  Valea Morii 7 3F + 4M 1975 

Cele mai multe victime au decedat în urma viiturilor spontane, cazul cel 
mai grav având loc în data de 19.06.1975, în satul Valea Morii (comuna Vidra), 
atunci când, în urma unui eveniment de o intensitate deosebit , au decedat apte
persoane. Cu o oarecare rezerv  trebuie privite unele dintre cazurile de deces 
relatate de oficialit ile prim riilor Horea i Avram Iancu, neexistând certitudinea 
c  victimele respective au murit ca efect direct al viiturilor i inunda iilor. Cauzele 
care au condus la decesul victimelor au fost dintre cele mai diverse: 

- alunecarea sau c derea de pe pode e, pun i sau de pe maluri în apele 
învolburate, în urma ruperii, avarierii sau surp rii acestora; 

- incapacitatea de deplasare în condi ii de handicap locomotor pe fondul 
cre terii nivelului apei; 

- distrugerea locuin elor sau ad posturilor în urma ac iunii violente a apei; 
-  încercarea de traversare cu diverse vehicule a cursurilor de ap  afectate 

de viitur .
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Lipsa sau contaminarea apei potabile, abunden a apei infestate, condi iile
dificile de asigurare a asisten ei medicale i de aprovizionare cu ap i alimente a 
persoanelor sinistrate, umezeala i frigul uneori i, nu în ultimul rând, stress-ul 
(mai ales în cazul inunda iilor produse în sezonul rece) sunt factori care pot 
provoca îmboln viri sau pot contribui la recidivarea unor boli sau înr ut irea st rii 
de s natate care, în unele situa ii, pot fi fatale. Astfel, în unele cazuri (de exemplu, 
inuda iile din decembrie 1995), este foarte probabil ca inunda iile s  fi fost urmate 
de o cre tere a inciden ei bolilor respiratorii, gastro-intestinale i a cazurilor cu 
diaree, manifestate îndeosebi în cazul persoanelor cu rezisten  sc zut  a 
organismului la ac iunea unor viru i sau agen i patogeni (bebelu i, copii mici i
persoane vârstnice).

Tot în categoria efectelor sociale intr  costurile i stress-ul asociate 
activit ilor de evacuare a popula ie (fig. 2),  întreruperii activit ilor instructiv-
educative, culturale i sportive (ex. procesul de înv mânt, festivaluri), precum i
daunele rezultate din distrugerea sau degradarea bunurilor cu valoare socio-
cultural  (muzee, unit i medical-sanitare i de înv mânt, c mine culturale, 
cimitire, cl diri ale poli iei i prim riei, stadioane etc).  

Valoarea pagubele produse obiectivelor socio-culturale în perioada 
analizat  se ridic  la 335 387 $. Marea majoritate a obiectivelor socio-culturale 
afectate sunt concentrate în bazinul superior al Arie ului (în comunele Vadu 
Mo ilor, Sc ri oara, Avram Iancu, Vidra i ora ul Câmpeni), f când parte din 
rândul unit ilor de înv mânt (gr dini e, coli). Situa ia este fireasc , având în 
vedere num rul unor asemenea obiective în spa iul men ionat (ex. 16 unit i de 
înv mânt în Câmpeni, 9 în Sc ri oara), în care se înregistreaz  densitatea maxim
de localit i rurale din România (40-50 a ez ri/km²). 

Fig. 2. Ac iuni de salvare a persoanelor izolate în urma viiturii produse pe râul Iara în 
data de 12.07.2005: localit ile Iara (stânga) i B i oara (dreapta)
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 Valoarea total  a pagubelor produse la nivelul gospod riilor familiale a 
dep it 800 000 $ în ultimii 12 ani (fig. 3). La prima vedere, prin ponderea redus

pe care aceasta o de ine 
dac  o raport m la pagubele 
totale produse în intervalul 
de timp anterior men ionat
(1,1 %), am fi tenta i s -i 
reducem importan a. Nu 
trebuie uitat, îns , c
majoritatea familiilor situate 
în zonele inundabile din 
estul Mun ilor Apuseni sunt 
neasigurate, cu venituri 
reduse i lipsite de depozite 
bancare consistente, condi ii
în care fiecare sum  de bani 
conteaz . În situa ia expus ,
aceste familii pierd atât 
bunuri materiale, unele 

esen iale pentru traiul zilnic (locuin a, animalele), cât i timp necesar pentru 
lucr rile de repara ie.

Cele mai multe gospod rii au fost afectate în anul 1995, atunci când au 
avut de suferit 1 798 de case i anexe gospod re ti i s-au înregistrat daune care la 
vremea respectiv  atingeau valoarea de 180 960 $ (fig. 4). 

Puterea i debitul foarte mare al râului Arie  au f cut ca unele anexe 
gospod re ti s  fie luate de ape i transportate pân  în Acumularea Mihoie ti 
(Fig.5).

Fig. 4. Locuin e individuale (M guri-R c t u, stânga) i colective 
(Câmpeni, dreapta)  afectate de  inunda iile produse în anul 1995 
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Fig. 3. Evolu ia daunelor la nivelul 
propriet ilor reziden iale în perioada 1995- 2006 
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Cele mai mari probleme s-au înregistrat în arealul Câmpeni-Bistra, acolo 
unde 221 de case i 285 de anexe gospod re ti au fost afectate, suferind pagube de 
56 240 $ (fig. 6.). 

Construc iile afectate nu au putut fi ref cute datorit  vremii nefavorabile 
care a urmat perioadei respective, astfel încât oamenii afecta i au trebuit s
locuiasc  în condi ii dificile pân  în sezonul cald. 

 Pagube foarte mari la nivel de locuin e au fost i în anul 2000 (77 779 $), 
mai ales în bazinul Arie ului amonte de confluen a cu Bistra. 

O valoare mult mai mare a daunelor a rezultat în urma viiturilor produse pe 
cursurile mai mici de ap  în perioada 2005-2006 (448 100 $), chiar dac  acestea au 
afectat spa ii mult mai restrânse. Aceast  situa ie este datorat , pe de o parte, 
faptului c  valoarea propriet ilor a sporit foarte mult în ultima perioad  de timp 
(de circa 10 ori în intervalul 2000-2006), crescând i valoarea specific  a pagubelor 

Fig. 5. Anexe gospod re ti transportate de râul Arie ul Mare în Acumularea 
Mihoie ti (27.12.1995) 
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Fig. 6. Graficul distribu iei pagubelor produse gospod riilor din  
cele mai afectate localit i (decembrie, 1995) 
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materiale, iar, pe de alt  parte, puterii mai mari a viiturilor, rezultat  dintr-o vitez
mai mare a apei (fig. 7). 

În urma inunda iilor devastatoare produse la nivel na ional în anul 2005 o 
serie de controale au eviden iat c  multe case sunt construite în zone inundabile, 
f r  autoriza ii de construc ie sau cu autoriza ii care nu respect  planurile 
urbanistice. Astfel, în bazinul hidrografic Iara, partea cea mai afectat  de viituri în 
perioada 2005-2006 (peste 80 % din pagubele produse în regiune, fiind afectate 
peste 450 de case i anexe gospod re ti), în urma inspec iilor realizate au fost 
identificate 77 de astfel de construc ii în comunele B i oara i Valea Ierii. De 
asemenea, mai ales în acest areal, precum i în bazinul hidrografic al Some ului 
Rece, s-a constat o adev rat  explozie a caselor de vacan  (cabane particulare) în 
zonele inundabile, f r  avizul institu iilor autorizate.

Viiturile sunt fenomene de risc frecvente în albiile cursurilor de ap , loca ii
în care se a teapt  o cre tere a stresului antropic într-o regiune montan  precum cea 
analizat . În aceste condi ii este de a teptat ca asemenea manifest ri s  afecteze 
mai mul i locuitori i s  genereze mai multe pierderi economice decât oricare alt 
fenomen natural de risc în viitorul apropiat. Cu toate acestea, exist  speran e c
efectele negative asociate viiturilor se vor diminua dup  anul 2015, termen pân  la 
care, în acord cu angajamentele luate fa  de Uniunea European , ar trebui 
finalizate Planurile de Management al Riscului la Inunda ii.

Fig. 7. Daune produse de inunda iile din vara anului 2005 
locuin elor din  bazinul hidrografic Iara (localitatea Muntele 

B i orii) 
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