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POTEN IALUL SOCIO-ECONOMIC I NATURAL ÎN 
APRECIEREA VULNERABILIT II A EZ RILOR

RURALE DIN CÂMPIA SOME AN

RAMONA FLAVIA RATIU 

ABSTRACT - . The socio- economic and natural potential in appreciating the 
vulnerability of rural settlements in Some an  Plain (The Transylvanian 
Plain). The vulnerability of settlements in Somesan Plain comes from the 
accelerate lowering rhythm of the inhabitants number, simultaneous with 
population aging and feminizing. The resilence (capacity of re-making) was 
diminished in Somesan  Plain by the fact that it is a unity in which the resources 
belong to the agriculture domain, excepting the methane gas. Because the 
vulnerability of rural settlements depends on three factors (population, home and 
estate), the identification criterion of  social settlements vulnerability, is a complex 
one and it holds on the social- economic and natural potential, synthetically 
expressing the habitat units characteristics. Quality and quantity indicators that 
reflect the geo-demographic potential, the localization potential and the 
endowment potential were used in order to estimate the natural and the social-
economical potential. Relying on this complex criterion, the rural settlements in the 
Some an  Plain are placed at quite limited intervals from 7.1 (Falca) to 75.9 
(Lechin a), the result being an average quality assessment value of 27.8% at the 
level of the entire unit. There are four categories, most villages (52 out of 141) 
being part of that category of settlements with a low potential. 

Câmpia Some an , desf urat  în partea central nordic  a bazinului 
depresionar transilvan, cuprinde întregul sector drenat de afluen ii Some ului Mic 
(Z podie, Mur toiu, G d lin, Fize i Band u) i Some ului Mare (Mele i ieu, 
prin afluentul s u Dip a). Pe suprafa a de 1846,7 km2 se g sesc 141 de a ez ri
rurale a c ror dimensiune geodemografic  este marcat  de frecven a ridicat  a 
a ez rilor mici (65% din totalul a ez rilor), ce cuprind doar 27,8% din totalul 
popula ie, majoritatea, 103, reprezentând 73,5%, din satele Câmpiei Some ene cu 
func ii predominant agricole.

1. Conceptul de vulnerabilitate 

Vulnerabilitatea unui sistem, indiferent de natura sau m rimea sa poate fi 
definit  ca fiind capacitate acestuia de a fi afectat în urma unui hazard (Iuliana 
Arma , 2004, p. 197). Ea presupune disfunc ionalit i poten iale la nivel intern, 
rezultate din procesele de transformare i adaptare ca reac ie la perturba iile
a teptate din mediu. 
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 Vulnerabilitatea este strâns legat  de rezisten a sistemului la schimbare i
la capacitatea de a se adapta la noi st ri i condi ii de mediu, din perspectiva 
expunerii fa  de transform rile globale. Nivelul de adaptabilitate este direct 
propor ional cu rezilien a. Cu cât societatea este mai s rac  în resurse cu atât  
vulnerabilitatea ei cre te, iar rezilien a (capacitatea de refacere) scade.  

Câmpia Some an  reprezint  o unitate geografic  în care atât resursele 
naturale cât i cele umane sunt deficitare. Doar gazul metan, în prezent i sarea, 
pân  în deceniul trei al secolului trecut, constituind resurse notabile.  

Rezilien a a ez rilor este condi ionat  fie de existen a resurselor umane – 
cazul satelor cu poten ial demografic semnificativ, fie  a resurselor economice mai 
semnificative. 

2. Metoda

Pornind de la ideea c  criteriile dup  care se poate aprecia vulnerabilitatea 
presupun o combina ie între factorii individuali i cei macrosociali am luat în 
considerare atât factorii interni, ce in de condi iile specifice Câmpiei Some ene i
fiec rei a ez ri în parte, cât i de factorii ce au determinat depopularea, 
îmb trânirea i feminizarea a ez rilor rurale la nivelul macrosistemului. 

Poten ialul socio-economic i natural exprim  sintetic, caracteristicile 
unit ilor de habitat. În aprecierea lui s-a aplicat metoda bonit rii, care red  fidel 
caracteristicile diferen iate ale spa iului rural. În vederea stabilirii poten ialului
socio-economic i natural, s-au luat în considerare urm toarele elemente: 
poten ialul demografic, poten ialul de dotare i poten ialul de pozi ie. Valorile 
poten ialului general, ob inut prin însumarea celor trei categorii de poten ial sunt 
invers propor ionale cu gradul de vulnerabilitate. O a ezare este cu atât mai 
vulnerabil  cu cât poten ialul general este mai redus. 

Poten ialul demografic a fost stabilit pe baza criteriilor cantitative, prin 
acordarea punctajului în func ie de num rul de locuitori, cât i calitative, pe baza
structurii profesionale i nivelului de preg tire al acestora. 

În ceea ce prive te num rul de locuitori valoarea de bonitare s-a stabilit la 
1 punct pentru fiecare 100 de locuitori. În structura popula iei, pe sectoare 
economice, s-a inut cont de ponderea popula iei ocupate în sectoarele nonagricole, 
acordându-se câte un punct pentru fiecare 10% din popula ia ocupat  în sectoarele 
industrial i al serviciilor. La nivelul de instruire al popula iei elementul de care am 
inut cont este ponderea popula iei f r coal  absolvit  sau cu coal  nedeclarat ,

în popula ia de 10 ani i peste. Punctele s-au acordat astfel: între 0-2% popula ie
f r coal  absolvit  sau nedeclarat  - 5 puncte; între 2-5% - 4 puncte; între 5-10% 
- 3 puncte; între 10-15% popula ie f r coal  absolvit  sau nedeclarat  - 2 puncte; 
între 15-20% - 1 punct iar la peste 20% popula ie f r coal  absolvit  sau 
nedeclarat  - 0 puncte. 
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Pentru a exprima poten ialul de dotare, am luat în considerare: centrele de 
înv mânt, unit ile de cultur , inclusiv bisericile vechi considerate monumente i
indicele de înnoire edilitar  al localit ii. Deoarece toate centrele de comun  dispun 
de acelea i dot ri administrative: prim rie, post de poli ie, dispensar, acestea nu au 
fost incluse neconstituind criteriu de departajare. Func ia administrativ  este 
marcat  în aceast  clasificare prin 10 puncte, considerat fiind faptul c  aceasta 
confer  perspective diferite în dezvoltarea localit ii, în raport cu a ez rile rurale, 
f r  aceast  func ie.

În estimarea poten ialului de pozi ie s-a inut cont de distan a fa  de cel 
mai apropiat ora , de dotarea fiec rei a ez ri cu diferite c i de comunica ie
(poten ialul de comunica ie) i pozi ia localit ilor fa  de principalele cursuri de 
ap  (poten ialul hidrologic). Astfel, localit ile situate la mai pu in de 10 km 
distan  fa  de ora  se consider  cele mai avantajate iar valoarea de bonitare este 
6. Satele situate la distan e cuprinse între 10-20 km au valoarea de bonitare 5, cele 
la distan e cuprinse între 20-30km au valoarea 4, cele situate la peste 30 km, dar nu 
mai mult de 40, au valoarea 3, cele situate la distan e cuprinse între 40-50 km au 
valoarea 2, cele situate între 50-60 km distan  fa  de centrele urbane au valoarea 
de bonitare 1, iar cele situate la peste 60 km distan  au valoarea 0. 

Poten ialul de comunica ie s-a estimat în func ie de dotarea fiec rei a ez ri
cu diferite c i de comunica ie, dup  cum urmeaz : sta ie cale ferat  - 4 puncte; 
drum na ional - 4 puncte; drum jude ean – 2 puncte;drum comunal - 0 puncte. 

Poten ialul hidrologic s-a apreciat în func ie de gradul râului care str bate
localitatea i de existen a amenaj rilor lacustre. Some ul Mic, Some ul Mare – 
rangul I (4 puncte), afluen ii principali ai Some ului Mic: G d lin, Fize , Band u, 
Some ului Mare: Mele i ieu – rangul II (3 puncte), afluen ii acestora, 
considera i de rangul III - 2 puncte. 

În final, prin însumarea punctajului tuturor acestor categorii rezult
poten ialul general al fiec rei localit i.

S-a urm rit ca, în func ie de importan a pe care o prezint  fiecare categorie 
de poten ial s  aib  o pondere adecvat .

3. Poten ialul socio-economic i natural în aprecierea 
vulnerabilit ii a ez rilor

În func ie de poten ialul natural i social-economic, a ez rile rurale din 
Câmpia Some an  se e aloneaz  pe o scar  destul de restrâns  de la 7,1 (Falca) la 
75,9 (Lechin a) rezultând o valoare de bonitare medie de 27,8 la nivelul întregii 
unit i (Fig.1).  

Din adi ionarea punctelor celor 141 a ez ri rurale, pe categorii, rezult  c
cele mai mari ponderi le au poten ialul demografic 45,62% i de dotare (31%) 
urmate de poten ialul de pozi ie (23,38%). 
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Potential general 

Limita Câmpiei 
 Some ene 

Fig. 1. Câmpia Some an . A ez rile rurale dup  poten ialul socio-economic 
i natural 

În func ie de valorile de bonitare ob inute, se pot delimita patru mari clase: 
a. Clasa a ez rilor cu grad de vulnerabilitate foarte redus, cuprinde 13 

centre comunale cu poten ial  socio-economic i natural de peste 50. La plasarea în 
aceast  categorie î i aduc aportul diferite categorii de poten ial, la unele primând 
cel demografic: Fize ul Gherlii, Jucu de Sus, Mintiu Gherlii, Ungura , aga, la 
altele cel de dotare cum este cazul centrelor comunale C m ra u, Mociu, Brani tea
i Nu eni. Se deta eaz  în aceast  categorie patru a ez ri rurale cu poten ialul 

general mai mare de 60: Bon ida, Cojocna, Sic i Lechin a. Sunt centre comunale 
cu popula ie numeroas , de peste 2400 de locuitori, cu excep ia localit ii Bon ida, 
cu dot ri diversificate i de calitate. Din punct de vedere al c ilor de comunica ii,
se remarc  localitatea Bon ida care are, al turi de drumul jude ean (prezent în toate 
celelalte situa ii) dispune i o sta ie de cale ferat . Aceast  categorie se consider  a 
fi cea mai pu in vulnerabil  dat fiind faptul aici situa ia demografic  este relativ 
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stabil . Toate sunt a ez ri în care resursele  umane i cele naturale au determinat o 
rezilien  ridicat .

b. Clasa a ez rilor rurale cu  grad de vulnerabilitate redus cuprinde
a ez ri cu poten ial general mare (30-50). Aceast  grup  include 38 de sate, 
reprezentând 25,5% din num rul total de a ez ri de pe suprafa a Câmpiei. Dintre 
acestea 11 a ez ri rurale au valoarea de bonitare cuprins  între 40 i 50. Între 
acestea 7 sunt centre comunale iar restul sunt a ez ri cu poten ial socio-economic 
i natural mai ridicat.  

Dezmir i Sânm rghita au un poten ial demografic i de pozi ie aparte, iar 
Sucutard i Dip a sunt a ez ri rurale în care poten ialul de dotare i cel demografic 
au valori semnificative i apropiate. Dintre centrele comunale, cel mai redus 
poten ial, în aceast  categorie, îl are localitatea Matei, care se afl  în aceast
categorie datorit  func iei sale administrativ-teritoriale, celelalte categorii de 
poten ial fiind mai modest reprezentate. A ez rile rurale cu valoare de bonitare 
cuprins  între 30 i 40 sunt mai numeroase (25), iar în aceast  categorie sunt 
cuprinse cinci centre comunale: Buza, P latca, Sânm rtin, Chiochi , Mice tii de 
Câmpie, situate în interiorul unit ii, cu un poten ial demografic relativ modest 
num rul de locuitori atingând valoarea maxim  de 1213 locuitori, în localitatea 
Buza. La aceast  plasare î i aduc aportul mai multe categorii de poten ial, la unele 
primând cel demografic (Corpadea, G d lin, M n stirea, Nire , Sântioana, 
Cire oaia, M lu , Bozie , Fântânele, irioara, Ocni a, Pata), la altele, în special în 
centrele de comun , poten ialul de dotare (C ianu Mic, C ianu Vam , S c laia, 
P latca, Sânm rtin, Chiochi , Mice tii de Câmpie). Din aceast  categorie se 
deta eaz  localit ile Chirale i Sângiorzu Nou, în care poten ialul de pozi ie i cel
demografic au valori aproximativ egale, ambele localit i fiind sta ii de cale ferat  . 

c. Clasa a ez rilor rurale cu grad de vulnerabilitate mediu cuprinde 36 
de a ez ri rurale (reprezentând 25,5% din total) cu poten ial general mediu (20-30). 
Aceast  pozi ie este ob inut  prin aportul mai tuturor categoriilor de poten ial. 
A ez rile din aceast  categorie au un poten ial demografic mediu, predominând 
localit ile mici (Coasta, Petre ti, Salatiu, Figa) dar reg sindu-se i câteva a ez ri
din categoria celor mijlocii - mici (Feldioara, Cara, Vi ea, Jimbor, Archiud) 
dezavantajate de pozi ia în cadrul Câmpiei. Tot în aceast  categorie se reg sesc 
unele a ez ri rurale foarte mici, situate în lunca Some ului Mare, în apropierea 
municipiului Dej (Valea Luncii, Valea Cire oii, Dâmbu Mare) i localitatea 
Turma i, situat  pe drumul na ional DN16, Apahida-Reghin. Poten ialul de dotare 
este cel care de ine cea mai important  pondere în localit ile Iuriul de Câmpie, 
Turma i, Apatiu i Jimbor, iar poten ialul de pozi ie, în cazul localit ilor Manic, 
Rusu de Sus i Budurleni. Poten ialul de pozi ie i cel demografic au valori 
apropiate în cazul localit ilor Bon , Salatiu i Rusu de Jos.  

d. A ez rile rurale cu grad de vulnerabilitate accentuat sunt cele mai 
numeroase (36,8% din totalul a ez rilor) au poten ial general redus, mai mic de 20. 
În aceast  categorie sunt cuprinse 52 de sate cu poten ial demografic redus, toate 
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localit ile f când parte din categoria celor mici i foarte mici, relativ izolate, 
situate la distan e mari fa  de centrele urbane i de axele de comunica ie (Enciu, 
La Curte, Moru , Stupini etc.), f r  dot ri, cu un indice redus de înnoire edilitar
(Rotunda, Chiri , Diviciorii Mici, Sâmboleni, Sântejude etc.).  

A ez rile rurale din acest  categorie sunt expuse riscului de dispari e în 
condi iile în care marea lor majoritate se caracterizeaz  printr-o depopulare 
continu . Din punct de vedere al ritmului mediu de cre tere a popula iei în perioada 
1992-2002 aceste a ez ri se pot încadra în urm toarele categorii:  
- în 34 de a ez ri rurale ritmul de cre tere a popula iei este negativ, îns  mai 

redus decât în perioada 1966-1992; 
- patru a ez ri rurale  se caracterizeaz  printr-un ritm pozitiv de cre tere a 

popula iei în perioada 1992-2002 (Straja, Bungard, Zoreni i Valea 
Ungura ului); 

- în 14 din a ez rile cu poten ial foarte redus, ritmul de depopulare este mai 
accentuat decât în intervalul 1966-1992. Este vorba despre localit ile: N sal, 
Târgu or, Feleac, Mori ti, B r i, Hodaie, Bretea, Dumbrava, Petea, Daro ,
Dâmburile, Huci i Falca. 

Tabelul 1. Câmpia Some an . Repartizarea a ez rilor pe clase de poten ial i subunit i

Dealurile Cojocna Sic Dealurile Ungura ului Dealurile Lechin ei Câmpia Fize ului Poten ial  
general Nr   a ez. % Nr  a ez. % Nr  a ez. % Nr  a ez. %

Peste 50 4 4 5 5 1 0.7 3 2.1 
40-50 11 7.8 8 5,7 6 4.3 9 6.4 
20-30 10 7.1 12 8.5 7 5.0 8 5.7 
sub 20 12 8.5 8 5.7 13 9.2 24 17.0 
Total a ez ri 37 26.2 33 23.4 27 19.1 44 31.2 

Dealurile Ungura ului dispun, din punct de vedere al poten ialului 
general, de cele mai multe a ez ri cu poten ial foarte mare i cele mai pu ine
a ez ri cu poten ial general redus (doar 24% din totalul de 34 de localit i). 
Poten ialul general mediu al acestei subunit i este de 31,2, superior valorii medii 
calculate la nivelul întregii “câmpii” (27,8). Acest fapt se datoreaz  ponderii 
ridicate a poten ialului de pozi ie, cu cea mai mare pondere din rândul subunit ilor
Câmpiei Some ene (Tabelul 1). A ez rile din acest compartiment sunt avantajate 
de apropierea municipiilor Dej i Gherla i ora ului Beclean. În prima clas  se 
includ, în ordinea descresc toare a valorii generale de bonitare, centrele comunale 
Ungura , Nu eni, Mintiu Gherlii, Brani tea, Fize ul Gherlii datorit  în special 
poten ialului demografic i apoi a celui de pozi ie.

Vulnerabilitatea a ez rilor este mai redus  în Dealurile Cojocna-Sic  ce se 
caracterizeaz  printr-o valoare de bonitare medie de 29,5, superioar  celei a 
Câmpiei Some ene (Tabelul 2). Poten ialul demografic de ine cea mai 
semnificativ  pondere (50,3%), determinat fiind de num rul mare de locuitori i de 
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calitatea acestora. Sunt patru localit i cu poten ial general foarte mare: Sic, 
Bon ida, Cojocna i Jucu de Sus. Aceste valori se datoreaz , în special, num rului 
mare de locuitori, peste 2000, în cazul localit ilor Sic, Bon ida i Cojocna i
ponderii semnificative a popula iei active în sectoare nonagricole, datorate 
dezvolt rii complexe a acestora. La cealalt  extrem  se afl  trei a ez ri rurale, cu 
mai pu in de 100 de locuitori: Huci, Dâmburile i Falca, aflate într-o relativ
izolare, cu un grad de vulnerabilitate ridicat.  

50,3 46,9 42,1 41,8

29 26,4 35,1 35,2

20,7 26,7 22,8 23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dealurile Cojocna-
Sic

Dealurile
Ungurasului

Dealurile Lechintei Campia Fizesului

Potential demografic Potential de dotare Potential de pozitie

Fig. 2. Câmpia Some an . Ponderea categoriilor de poten ial, ale localit ilor,  
la nivelul subunit ilor.

Localit ile din Dealurile Lechin ei se caracterizeaz  prin cea mai redus
medie a valorii poten ialului general, de doar 27. Se remarc  faptul c  poten ialul 
demografic al acestei subunit i are o pondere mai redus  42,1% (Fig. 2), în schimb 
ponderea poten ialului de dotare este mai semnificativ , decât în cazul subunit ilor
analizate anterior. Aceasta se datoreaz , în parte, indicelui de înnoire edilitar  mai 
semnificativ (cu pondere de 21% în stabilirea valorii de poten ial) i existen ei a 
numeroase biserici evanghelice, monumente de arhitectur  la: Dip a, Chirale ,
Tonciu, Budurleni, Bungard. Aceast  subunitate se caracterizeaz  prin cea mai 
redus  participare a poten ialului hidrologic la stabilirea poten ialului general, dat 
fiind faptul c , în afar  de râurile Dip a i Lechin a, celelalte sunt râuri scurte, cu 
debite reduse, pu in semnificative în asigurarea necesarului de ap  al regiunii. 
Ponderea a ez rilor cu poten ial redus este de 48% din totalul de 27 de a ez ri 
existente aici.Totodat , aici se afl  localitatea Lechin a, cu cea mai mare valoare de 
poten ial înregistrat  pe teritoriul Câmpiei Some ene, 75,9. Aceast  pozi ie se 
datoreaz  poten ialului demografic deosebit (Lechin a fiind a ezarea cu cei mai 
mul i locuitori) i dezvolt rii economice a acestui centru comunal. Aceasta a fost 
favorizat i de calea ferat  Ludu -Chirale i de drumurile jude ene din estul 
Câmpiei, ce au ca punct de convergen  aceast  localitate.  

Câmpia Fize ului, partea central sudic  a Câmpiei Some ene, reprezint
subunitatea cu cele mai multe a ez ri rurale, 44, din care 24 reprezentând, 54% din 
total, au un poten ial general mai mic de 20 de puncte, deci un grad ridicat de 
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vulnerabilitate. Poten ialul demografic are ponderea cea mai redus  în stabilirea 
poten ialului general (doar 41,8%), dat fiind faptul c  68% din a ez ri fac parte din 
categoria celor mici i foarte mici. Acest fapt se datoreaz , în parte, pozi iei 
centrale a acestei subunit i, la distan e semnificative de centrele urbane din 
culoarele limitrofe i f r  o dezvoltare semnificativ  a c ilor de comunica ii. De 
altfel, în aceast  subunitate, poten ialul de pozi ie are participare redus  la 
alc tuirea poten ialului general, 16,8%. În compara ie cu celelalte subunit i ale 
Câmpiei Some ene, poten ialul hidrologic are cea mai semnificativ  pondere, 
6,2%, datorat  salbei de amenaj ri lacustre existente pe Fize . Sunt trei centre 
comunale cu poten ial general foarte mare din care dou  - Mociu i C m ra u au 
dezvoltarea legat  direct de drumul na ional Apahida-Reghin, care le traverseaz ,
iar cea de-a treia, aga este caracterizat  prin activit i de tip industrial mult mai 
semnificativ dezvoltate decât în alte localit i (industrie extractiv , de prelucrare a 
lemnului, alimentar ). Industria extractiv  a gazului natural este bine reprezentat
în teritoriul administrativ al întregii comune aga. Marea majoritate a a ez rilor, cu 
excep ia centrelor comunale se caracterizeaz  printr-o pondere redus  a popula iei 
active ocupate în activit ile nonagricole.
  Concluzionând, Câmpia Some an  este o unitate cu vulnerabilitate ridicat
datorat  penuriei de resurse ce determin  o rezilien  sc zut . Resursa uman ,
caracterizat  printr-un grad ridicat de îmb trânire i un nivel redus de preg tire
profesional  nu are capacitatea de a valorifica în condi iile  cerin elor actuale, 
singurele resurse existente- terenurile agricole. 
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