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EVALUAREA VULNERABILIT II I A
REZILIEN EI COMUNIT ILOR UMANE DIN 

ARA HA EGULUI

DANA GO IU, V. SURDEANU 

Abstract. – The Evolution of the Human Communities’ Vulnerability and 
Resilience of the Ha eg Country. Vulnerability and resilience assessment is a 
complex approach as it implies the human communities that are subject to 
frequent changes and subjectivity. As ara Ha egului is concerned, the processes 
are related to slopes as well as to flood plains. Thus, we tried to establish the 
vulnerabulity of the population to these processes and their capacity to overrule 
the consequences that may occur. The results show that the vulnerability is 
moderate to high, while their resilience shows that recovery would be very 
difficult and time consuming. 

 1. Extensiunea teritorial  a proceselor cauzatoare de risc

Evaluarea vulnerabilit ii i a rezilien ei reprezint  un proces complex, 
deoarece implic  prezen a comunit ilor umane la risc, care sunt supuse 
schimb rilor frecvente i sunt caracterizate prin subiectivism.  

Procesul de evaluare se realizeaz  prin prisma studierii extensiunii 
teritoriale a evenimentelor extreme, a evolu iei lor în spa iu i timp, fiind urmat  de 
stabilirea vulnerabilit ii popula iei la aceste procese, ca i a capacit ii acestora de 
a- i reveni în urma manifest rii unui eveniment extrem.

În arealul de studiu au fost identificate atât procese de versant, cât i
procese legate de albiile minore ale râurilor i procese conexe construirii lacurilor 
artificiale de baraj din sistemul hidroenergetic de pe Râul Mare.

Procesele de versant sunt reprezentate de eroziune superficial i liniar ,
dar i de procese de mi care în mas . Procesele de eroziune superficial  apar pe 
tot cuprinsul depresiunii, dar au o pondere mai mare în vestul i nord-vestul s u.
Cele mai predispuse la eroziunea de suprafa  sunt arealele acoperite cu ierburi – 
p uni sau fâne e i areale desp durite. Eroziunea liniar  este mai vizibil  în peisaj 
decât cea de suprafa  din cauza faptului c  formele pe care le creaz  î i pun 
puternic amprenta asupra suprafe ei terestre. Eroziunea sub form  de oga e
predomin  în împrejurimile localit ilor Ciula Mare i Ciula Mic , V lioara, Boi a,
R chitova, dar i în perimetrul localit ilor Valea Dâljii, Sâmpetru, M l e ti, Paro ,
Coroie ti, S la ul de Sus, Densu , General Berthelot. Ravenele, indiferent dac  sunt 
active sau nu, reprezint  principala form  rezultat  în urma eroziunii de adâncime. 
Poten ialul de risc pe care-l prezint  este legat de posibilitatea form rii toren ilor i a 
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favoriz rii viiturilor de versant. Cele mai importante ravene active din arealul de studiu 
le întâlnim pe teritoriul localit ii Livezi. Un alt areal cu procese active de 
toren ialitate este localizat în zona fostei cariere de argil  de pe dealul Gl meia, 
Râu de Mori. Între localit ile Sarmizegetusa i Clopotiva, pe valea Pe tilor, apare 
o în iruire de ravene de peste 400 m lungime, dispuse aproximativ paralel pe 
versantul nord-estic. Sunt stabilizate prin înierbare, dar introduc o not  discordant
în peisaj. Seria acestor ravene se continu i spre localit ile Râu de Mori i
Ostrovel, dar au dimensiuni mai reduse (35-100 m). Dealurile din jurul localit ilor
M l e ti, Paro , Coroie ti i S la ul de Sus sunt caracterizate prin frecven a
ravenelor stabilizate, care la cantit i mari de precipita ii se pot transforma în 
toren i. Ravene stabilizate apar i pe dealurile piemontane dintre localit ile
General Berthelot i F rc din. Unele sunt înierbate (p uni), iar altele populate cu 
arbori (stejar, salcâm). Lor li se asociaz i areale cu alunec ri, acolo unde 
vegeta ia arborescent  lipse te. Dealul M gurele (Sâmpetru) este puternic afectat 
de procese geomorfologice contemporane: eroziune, ravena ie, alunec ri de teren. 
Evolu ia acestor procese este influen at i de p unatul intens al ovinelor, care 
îndep rteaz  stratul ierbos de la suprafa a solului, înlesnind ac iunea apei. 

Alunec rile de teren caracterizeaz  partea estic  a depresiunii, unde se pot 
întâlni atât alunec ri active, cât i stabilizate, dar care au poten ial de reactivare. 
Cele mai frecvente sunt cele de pe versan ii v ii Meri orului, unde prezint  un grad 
mare de risc din cauza vecin t ii oselei i c ii ferate Simeria – Petro ani, pe 
versan ii v ilor R chi ii, Marconi, Muncelului, Cerbului-Crivadiei. Alte areale 
supuse proceselor de alunecare sunt: bazinul v ii Fize ti, al Streiului (în apropierea 
localit ii Petros), pe v ile ce fragmenteaz  dealurile piemontane (pe valea 
Sibi elului, dl. M gurele etc), pe podurile de teras  ale Streiului, în apropierea 
localit ii Ciopeia (alunec rile se produc pe malurile ravenelor i a toren ilor), între 
Râu Alb i erel, lâng  c tunul Livadia de Coast  (ce apar ine satului Livadia), la 
capul Ciutei apar alunec ri rota ionale i în brazde, asociate cu eroziune superficial .
Dealurile din vecin tatea localit ii Baru Mare sunt prielnice declan rii alunec rilor
din cauza depozitelor argiloase i prezen ei numeroaselor izvoare pe versan i.

Procesele legate de albiile minore ale râurilor. Un rol important în 
declan area i desf urarea proceselor de eroziune în albie îl au viiturile care se 
produc în urma ploilor abundente sau ca rezultat al topirii z pezilor. Un poten ial 
ridicat pentru astfel de procese îl au râurile din sudul depresiunii care- i au 
izvoarele în Mun ii Retezat (Râu Alb, Râu B rbat, Muncelu, Crivadia etc). Cele 
mai des întâlnite procese în albia râurilor sunt surp rile pe malurile Sibi elului, în 
perimetrul localit ii Sâmpetru, sau pe Crivadia i Muncelul. Acestea din urm  au 
debite mici, dar, fiind râuri de munte, debitele cresc la topirea z pezilor sau la 
cantit i mari de precipita ii în sectorul din amonte. În esul piemontan jos, respectiv 
esul aluvial inundabil al Galbenei, se produce un alt proces – meandrarea. Râul 

meandreaz  din cauza înclin rii reduse a terenului. Acela i lucru se întâmpl i în cazul 
v ii Densu ului i al v ii Paro - Pe tera-M e ti. Datorit  faptului c  meandreaz ,
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râurile au o energie sc zut , nu au o albie minor  adâncit , astfel, înregistrându-se 
frecvent maluri pline i inundarea terenurilor agricole adiacente. 

Lacurile artificiale de baraj 
Râul Mare, care se formeaz  la confluen a L pu nicului Mare cu L pu nicul 

Mic i cu Râu es, parcurge o zona montan  cu versan i abrup i pe o distan  de 
aproximativ 25 km. În apropierea localit ii Clopotiva se deschide Depresiunea 
Ha egului, iar râul parcurge 18 km printr-o zon  destul de bine populat  (cca 20.000 
locuitori) pân  la v rsarea în Strei. Pe cursul s u se în ir  4 lacuri de acumulare (Gura 
Apei, Ostrovul Mic, P cli a i Ha eg), cu un volum total de aproximativ 340 milioane 
m3 de ap  (Go iu, 2007). Poten ialele hazarde (naturale i antropice) pe care 
prezen a acestor lacuri le implic  sunt de natur  variat , putând fi legate de: 
atributele depozitelor de pe versan ii adiacen i lacului Gura Apelor (pe versantul 
drept al barajului exist  depozite deluviale de pân  la 25 m, constituite din 
elemente angulare de roc  în masa argiloas . Acestea prezint  un poten ial de 
alunecare ridicat, putând genera ulterior o und  de viitur  care ar duce la ruperea 
digurilor i, prin efectul de domino, ar induce inunda ii în lan  la barajele din aval, 
pân  la Ha eg sau chiar mai departe); ridicarea nivelului de baz , care induce 
frecvente înml tiniri i inunda ii ale terenurilor agricole din vecin tate.

2. Analiza vulnerabilit ii popula iei la hazardele naturale 

2.1. Vulnerabilitatea la procesele de versant  
Identificarea reparti iei claselor de vulnerabilitate a popula iei la procesele 

de versant a fost f cut  prin crearea unui buffer cu 5 clase de vulnerabilitate, 
stabilite în func ie de proximitatea fa  de arealul cu procese. Astfel s-a considerat 
c  efectele se diminueaz  spa ial odat  cu cre terea distan ei fa  de aria surs .

Distan a prag a fost stabilit  la 200 m, 
deci gradele de vulnerabilitate scad de 
la foarte mare la foarte mic din 200 în 
200 m, astfel c  peste 1000 m 
impactul a fost considerat neglijabil 
având în vedere faptul c
magnitudinea proceselor este destul de 
redus  (Fig. 1).

Arealele de impact în ceea ce 
prive te alunec rile de teren se 
concentreaz  în partea nord – nord-
estic  a arealului de studiu, pe rama 
extern  a dealurilor Hunedoarei. Aici 
satele sunt concentrate pe v i, adesea 
la baza versan ilor, iar uneori chiar pe 
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Fig. 1. Valoarea vulnerabilit ii fa
de procesele de versant din ara Ha egului 
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Fig. 2. ara Ha egului – vulnerabilitatea la procesele 
de eroziune (detaliu) 

Fig. 3. Vulnerabilitatea la alunec rile de teren 

versan i (Cr gui , Livezi). Unele locuin e din V lioara, Boi a, General Berthelot i
Silva u de Sus .a. prezint  vulnerabilitate mare (Fig. 2).  

Principalele c i de comunica ie nu sunt suficient de aproape de arealele 
surs . În zona nordic  a arealului de studiu se reg sesc în principal drumuri 
comunale (asfaltate sau nu). Singurul sector cu vulnerabilitate foarte mare este 
localizat în vecin tatea localit ii Baru Mare, pe E79, unde, datorit  interven iei 

antropice, s-a produs 
surparea versantului care 
m rgine te oseaua, 
materialele fiind transportate 
de ploaie pe carosabil. 
Paralizarea acestui tronson ar 
induce costuri indirecte foarte 
mari prin necesitatea g sirii 
unei rute ocolitoare spre 
sudul rii, singura alternativ
fiind pe Valea Oltului. Tot în 
acest sector, calea ferat  este 
de asemenea foarte 
vulnerabil  la alunec rile de 
teren. Au existat situa ii în 
trecut când acest tronson a 
fost închis, astfel c  este 
necesar  o bun  monitorizare 

a proceselor pentru asigurarea circula iei feroviare în bune condi ii. În ceea ce prive te
procesele de eroziune, aten ia noastr  s-a îndreptat în principal asupra eroziunii 

liniare, care poate avea 
efecte directe asupra 
popula iei i bunurilor 
acesteia.

 Astfel, prezen a
ravenelor i a toren ilor
poate induce manifestarea 
unor inunda ii ce pot 
produce pagube materiale. 
Aceste procese sunt mai 
extinse decât alunec rile
de teren, astfel c  sunt 
prezente i în sudul 
Depresiunii Ha egului i
pe rama deluroas  ce 
separ  cele dou



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
I, N
r. 4
/ 2
00
7

Riscuri antropice 
                    

205

compartimente ale depresiunii. Arealele cu vulnerabilitate mare i foarte mare se 
reg sesc în arealul localit ilor R chitova, Ciula Mic , V lioara, Boi a, Livezi, tei, Silva u
de Sus i B ie ti. Pericolul reprezentat de iminen a alunec rilor de teren este relativ sc zut, 
deoarece locuin ele se g sesc la o distan  suficient  pentru a nu intra in raza de ac iune a 
acestor procese (Fig. 3). 

2.2. Vulnerabilitatea la procesele legate de malurile râurilor  
Procesele legate de malurile râurilor sunt reprezentate de surp rile 

malurilor. Ac iunea lor este redus  spa ial, fiind legat  de o por iune relativ îngust
de o parte i de alta a albiei minore, 
care se afl  sub ac iunea direct  a 
energiei râului. Din punct de vedere 
temporal, aceste procese se manifest
îndeosebi la maluri pline sau la viituri, 
atunci când energia râului cre te mult 
peste limita normal .

Vulnerabilitatea popula iei la 
aceste procese este mic  în general, 
numai obiectivele aflate foarte 
aproape de maluri intrând sub 
inciden a acestor procese. Pentru 
identificarea arealelor în care se pot 
manifesta procesele am aplicat un 
buffer pentru sectoarele de râu cu 

indice mare de sinuozitate, acolo unde procesele de surp ri ale malurilor sunt cel 
mai des întâlnite. Clasele de vulnerabilitate se diferen iaz  în func ie de distan a
fa  de albia minor , sc zând din 20 în 20 m (Fig. 4). În general, obiectivele cu cea 
mai mare vulnerabilitate sunt podurile i infrastructura, care se g sesc în imediata 
vecin tate a râurilor.

Pentru surprinderea clar  a obiectivelor afectate, am realizat câteva detalii 
pe sectoarele cele mai susceptibile. Astfel, pe sectorul din amonte de localitatea 
B ni a, pe râul omonim, se reg sesc cel pu in apte poduri aflate la mai pu in de 50 
m fa  de râu, astfel c  ar putea fi afectate în cazul în care se produc fenomene cu 
magnitudine mare. Acestor râuri le sunt asociate segmente de cale ferat i por iuni
din E79, care sporesc importan a men inerii acestor poduri în stare de func ionare
(Fig. 5).

Pe râul Crivadia, în sectorul inferior reg sim trei poduri de importan
mare, precum i o por iune din E79. Pe teritoriul localit ii Baru Mare se afl  un 
pod (peste B ru or) peste care trece calea ferat i conducte de utilit i, care sunt 
deja afectate de eroziunea malurilor.  
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Fig. 4. Valoarea vulnerabilit ii fa  de 
procesele legate de malurile râurilor 
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Fig. 6. Gradul de preg tire al popula iei din ara
Ha egului 

Fig. 5. Vulnerabilitatea la eroziunea malurilor 

Pe râul Strei, între 
Ohaba i Ciopeia, se afl
trei poduri peste care 
trece calea ferat , fiind 
astfel obiective de 
maxim  importan . Pe 
Galbena se reg sesc 
dou  poduri importante, 
unul fiind localizat chiar 
în centrul ora ului, dar în 
acest sector râul este 
regularizat, cu malurile 
betonate, astfel c
eroziunea malurilor nu 
este posibil . Ceea ce se 
poate întâmpla, totu i, 

este ruperea acestor parape i de beton în cazul unor viituri foarte puternice, ceea ce ar 
implica i distrugerea sectoarelor de osea i str zi adiacente. Pe râurile R chitova i
Zeicani, vulnerabilitatea este medie, în apropierea râurilor reg sindu-se un num r
redus de poduri, cu importan  economic  mult mai mic  decât a celor mai sus 
men ionate.

2.3. Vulnerabilitatea la inunda ii
Gradul de preg tire al popula iei este definit de „activit ile i m surile 

care se iau în avans pentru a se asigura efectivitatea r spunsurilor la impactul 
hazardelor naturale, incluzând alarmarea efectiv i în timp util a popula iei i
evacuarea oamenilor i a bunurilor dintr-o loca ie la risc” (UNISDR, 2004). 

Comunitatea i indivizii nu pot fi corela i în ceea ce prive te gradul de 
preg tire. Fiecare individ 
se poate considera pe 
sine însu i preg tit, dar 
comunitatea ca întreg 
poate s  nu fie preg tit
a face fa  unor dezastre. 
Aceasta înseamn  c
analiza trebuie direc io-
nat  spre grupuri int ,
iar alegerea metodelor 
trebuie s  corespund
necesit ilor acelui grup 

(Go iu, 2007).  
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Activit ile desf urate în scopul evalu rii gradului de preg tire trebuie s
fie orientate spre ob inerea unor r spunsuri de calitate din partea comunit ilor la 
risc, care s  vizeze stabilirea gradului de con tientizare al hazardelor, preg tirii 
organiza ionale, caracteristicilor infrastructurii i facilit ilor, a capacit ii de 
revenire, a capitalului social, a preg tirii psihologice, ca i a preg trii la nivel 
familial. Cuantificarea acestor indicatori s-a f cut prin atribuirea unor note de la 1 
la 4 i însumarea lor (Fig. 6). A rezultat c  rezilien a, con tientizarea hazardului, 
capitalul social, preg tirea la nivel familial i cea psihologic  au un nivel sc zut i
necesit  a fi îmbun t ite; preg tirea organiza ional  este medie, i numai 
infrastructura i serviciile au un nivel satisf c tor, dar i acestea necesit
îmbun t iri structurale i func ionale în procesul de management al 
vulnerabilit ii, deoarece rezultatele reprezint  o medie care ascunde starea real  a 
unor indicatori, cum ar fi facilit ile oferite de spitale (Go iu, 2007).  

Aceast  abordare prezint  avantajul c  analizeaz  indicatori din diferite 
domenii, prezentând astfel o viziune de ansamblu asupra vulnerabilit ii 

comunit ii.  Dar exist i limit ri. 
Astfel, indicatorii ale i nu sunt 
singurii posibili. Selec ia lor 
depinde de cel care face analiza, 
fiind subiectiv .

Vulnerabilitatea popula iei 
la inunda ii. Teritoriul de influen
al amenaj rilor are o suprafa  de 
783.9 km2, cuprinzând ase comune 
i ora ul Ha eg. Re eaua de habitat 

are densit i relativ sc zute, satele 
fiind în majoritate din categoria 
celor mici. Aici sunt concentra i
aproximativ 20.000 locuitori. 
Vulnerabilitatea popula iei scade i
în acest caz propor ional cu 
sc derea distan ei fa  de punctul 
surs  (Fig. 7).  

 În acest caz fizionomia reliefului este un factor de maxim  importan  în 
traiectoria pe care o va avea viitura. În figura 8 se poate observa teritoriul 
susceptibil i comunit ile vulnerabile, dar bufferul este exagerat, deoarece nu ine 
seama de configura ia reliefului, astfel c  inelele de vulnerabilitate include i
spa iul montan i submontan, iradiind chiar i în amonte. Totu i, se observ  faptul 
c  în partea central  a Depresiunii Ha egului vulnerabilitatea este foarte mare.

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

0 10 20 30 40 50 (km)

va
lo

ar
ea

 v
ul

ne
ra

bi
lit

at
ii

Fig. 7. Valoarea vulnerabilit ii popula iei
din ara Ha egului la inunda ii în func ie

de proximitatea fa  de punctul surs
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Fig. 8. Vulnerabilitatea la inunda ii în ara Ha egului 

Timpul de propagare al viiturii generate de accidente la baraje pentru toate 
comunit ile la risc difer  în timp i spa iu. În cel mai lugubru scenariu, când se 

produc ruperi în lan  ale 
tuturor barajelor, timpul 
de manifestare este 
cuprins între 1 i 89 
minute de la barajul 
Gura Apei pân  la ie irea
din ara Ha egului, la 
Subcetate. În cazul în 
care accidentul se 
produce la unul dintre 
barajele din aval, timpul 
de propagare scade mult, 
maximul fiind în jur de 1 
or , dar minimul este 
foarte redus în condi iile 
în care teritoriul contiguu 
este bine populat .

3. Rezilien a comunit ilor umane la hazardele naturale 

Rezilien a reprezint  capacitatea indivizilor de a- i reveni la starea ini ial
dup  ce au suferit pierderi în urma unui dezastru (Thywissen, 2006). Din nefericire, 
locuitorii din arealul de studiu sunt în majoritate rani, astfel c  ei au venituri mici. 
Acesta este motivul pentru care ei nu au acces la serviciile de asigur ri (numai 
9.23% au încheiat  o asigurare de via  sau bunuri, Go iu, 2007). Astfel, rezilien a
lor este deosebit de sc zut . În termeni economici, rezilien a se poate cuantifica în 
func ie de balan a venituri-cheltuieli de care dispune o familie. Se consider  ca la 
nivelul României familia este alc tuit  în medie din 3-2 membrii, din care 1.6 sunt 
salaria i (www.adevarulonline.ro). Veniturile de care dispune o familie sunt în 
func ie de domeniul în care lucreaz .

La nivelul rii Ha egului numai câteva localit i au un procent mai ridicat 
al salaria ilor (Ha eg, ca i centru urban; Baru, datorit  activit ilor indistriale de la 
Refractara S.A.; Râu de Mori, majoritatea celor implica i în câmpul muncii fiind 
angaja i în cadrul sistemului hidroenergetic RMR; Tote ti, datorit  existen ei 
spitalului-c min pentru persoane cu handicap; S la u de Sus i Sânt m rie Orlea. 
Restul comunelor înregistreaz  un num r foarte redus de salaria i (sub 10% din 
popula ia total ). Cei mai mul i salaria i sunt în sectorul construc iilor, apoi în 
industrie, înv mânt i s n tate. De i este prin excelen  o zon  rural , în ara 
Ha egului num rul persoanelor înregistrate ca prestându- i activitatea în agricultur
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este foarte redus (1-2 persoane). Acest fapt se datoreaz  înregistr rii în acest
categorie numai a inginerilor agronomi care lucreaz  în prim riile din fiecare 
comun . ranii care î i lucreaz  propriile terenuri nu sunt inclu i în datele statistice.  

În ceea ce prive te veniturile medii înregistrate în fiectare sector în parte 
(Tabelul 1) se observ  c  în sectorul bancar, administra ie public , înv mânt i
construc ii se realizeaz  cele mai mari salarii. Restul salaria ilor realizeaz  un 
deficit în ceea ce prive te veniturile raportate la necesarul lunar per familie (care 
este de 857 lei, cnf. www.adevarulonline.ro). Astfel, un num r mare din popula ie
poate fi considerat  s rac . Totu i, în multe cazuri aceste familii î i completeaz
veniturile salariale prin activit ile agricole pe care le sus in.

Tabelul 1. Calcularea excedentului monetar lunar 

Sectorul Venit mediu (lei) Necesar/lun  (lei) Excedent (lei) 
agricultur  598 857 -259 
industrie 727 857 -130 
construc ii 1080 857 223 
comer  400 857 -457 
transport 700 857 -157 
administra ie public  1600 857 743 
înv mânt 1200 857 343 
s n tate 700 857 -157 
activit i financiar 
bancare 1500 857 643 

Activit ile agricole cuprind atât practicile zootehnice, cât i cele legate de 
cultura plantelor. Cuantificarea 
valoric  a efectivului zootehnic 
al rii Ha egului  a fost f cut
prin înmul irea efectivelor de 
bovine, porcine, ovine i p s ri 
cu valoarea corespunz toare
anului 2007, astfel: o 
vac =2600 lei; un porc de 100 
kg=500 lei; o oaie de 70 kg=150 
lei.

Principalele culturi din 
ara Ha egului sunt cartofii, 

porumbul, grâul i secara i
legumele. Ca i în cazul 
efectivelor de animale, 
cuantificarea veniturilor 
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Fig. 9. Compara ie între veniturile din agricultur
i cele din zootehnie 
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datorate practic rii agriculturii se face înmul ind produc ia (t) cu valoarea per 
kilogram (la nivelul anului 2007). Astfel, 1 kg grâu=0.40 lei, 1 kg porumb=0.50 lei, 
1 kg cartofi=0.80 lei, iar legumele au un pre  mediu de 2.5 lei/kg.  

Comparând veniturile din cele dou  ramuri ale agriculturii, se observ  c  în 
majoritatea comunelor i în ora ul Ha eg veniturile majoritare provin din cultivarea 
plantelor (Fig. 9). Excep ie fac comunele R chitova i B ni a, unde configura ia reliefului 
nu permite extinderea agriculturii. Astfel, popula ia s-a axat pe cre terea animalelor, 
practicînd numai agricultura de subzisten . În general veniturile se situeaz  în jurul 
valorii de 5 milioane lei, numai arareori dep ind acest  valoare (Sânt m rie Orlea, 
S la u de Sus, Râu de Mori, Pui din agricultur i din cre terea animalelor). 
Veniturile totale înregistrate din practicile agricole sunt modeste, fiind situate în 
jurul valorii de 6.8 milioane.  

Cele mai mici valori le înregistreaz  comuna B ni a (sub 3 milioane), al turi 
de Sarmizegetusa, R chitova i Tote ti. La cealalt  extrem  se situeaz  comunele 

S la u de Sus, Sânt m rie Orlea 
i Pui, cu valori ce dep esc 10 

milioane lei (Fig. 10). Raportând 
veniturile totale din agricultur
la totalul popula iei rezult  un 
venit lunar pe membru de 
familie mai mic decât venitul 
minim garantat pe economie 
(B ni a – 178 lei, Baru Mare – 199 
lei, Densu  – 337 lei, Gral.Berthelot 
– 548 lei, Ha eg – 53 lei, Pui – 246 
lei, R chitova – 301 lei, Râu de 
Mori – 231 lei, Sarmizegetusa – 
248 lei, S la u de Sus – 336 lei, 
Sânt m rie Orlea – 251 lei, 
Tote ti – 260 lei). Se consider

c  veniturile mai mici de 60% din salariul mediu lunar caracterizeaz  popula ia 
s rac . Astfel, valorile ob inute din agricultur  plaseaz  acest segment de popula ie
sub limita s r ciei.

Concluzii 

Vulnerabilitatea comunit ilor la risc analizate este localizat  punctual în 
timp i spa iu, fiind materializat  sub forma unor cercuri concentrice, cu 
dimensiuni variabile în func ie de procesul analizat, care î i pierd din intensitate 
radial, odat  cu îndep rtarea fa  de punctul surs . Astfel, vulnerabilitatea scade de 
la valori foarte mari la unele foarte mici.  
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Analiza rezilien ei popula iei a relevat faptul c  la nivelul unit ilor
administrative, dar i la nivel familial, veniturile sunt insuficiente, balan a venituri-
cheltuieli având în majoritatea cazurilor valori negative.  

În acest context, în cazul manifest rii unor fenomene extreme soldate cu 
pagube materiale i/sau umane, timpul necesar revenirii la situa ia ini ial  sau la 
una apropiat  ar fi lung, iar eforturile comunit ilor sporite pentru a atenua 
impactele negative directe sau indirecte care ar surveni.  
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