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PERCEP IA RISCURILOR INDUSE DE INUNDA II ÎN 
BAZINUL HIDROGRAFIC AL NIRAJULUI 

V. SOROCOVSCHI, I. MAC 

RESUME. – La perception des risques produits par les inondations dans le 
bassinhydrographique du Niraj. L’ouvrage a été élaboré ayant à la base des 
informations obtenues par les interviews prises sur 210 personnes domiciliées dans 
sept communes du bassin hydrographique du Niraj et qui ont les foyers situés dans 
des zones avec des degrés différents d’exposition aux inondations. On a conçu un 
questionnaire contenant 17 questions, structuré sur des aspects différents visant : 
des données d’identification ; le niveau d’expérience, de connaissances et 
d’information ; la perception des causes qui ont engendré et amplifié les 
inondations ; la perception de l’engagement des autorités dans les actions de 
prévention et diminution des pertes produites par les inondations ; la disponibilité 
à des actions de volontariat ; le niveau d’assurance et aides accordés en cas 
d’inondations. Dans l’étude on a tenu compte de la persistance de domicilier dans 
une certaine ambiance, de la location des maisons et des terrains agricoles, de 
l’expérience, de l’âge, du niveau d’éducation, des revenus réalisés etc.   

1. Considera ii generale     

Bazinul hidrografic al Nirajului ocup  o suprafa  de 555 km² i se extinde 
pe dou  unit i fundamentale de relief separate printr-o treapt  de tranzi ie cu 
caracter subcarpatic. Spa iul montan apar ine lan ului vulcanic al Grupei Centrale a 
Carpa ilor Orientali, reprezentat prin Mun ii Gurghiului, iar trecerea spre Podi ul
Transilvaniei se face printr-o treapt  de tranzi ie, a c rei existen  a fost respins
ori minimalizat  (I. Sîrcu, 1971, P. Cote , 1973, Al. Savu, 1983). Dealurile situate 
la vest de Miercurea Nirajului au fost incluse Podi ului Târnavelor.
 Inunda iile din bazinul Nirajuui sunt generate de viituri a c ror frecven
calculat  la sta ia hidrometric  Cinta pe Niraj (1970-2000) difer  în cursul anului. 
Frecven a maxim  revine lunilor martie, aprilie i iunie, iar minim  lunilor 
decembrie, ianuarie i august. Pe anotimpuri frecven a maxim  s-a înregistrat 
prim vara (52,3%) i vara (31,8%), iar minim  toamna (11,8%) i iarna (4,5%).
 Pentru evitarea i diminuarea efectelor produse de inunda ii s-au luat o 
serie de m suri structurale (construirea de canale - Canalul Ve ca -, diguri, lacuri 
de acumulare nepermanente – Valea -, regularizarea albiei, recalibrarea Canalului 
Ve ca etc.) i nestructurale.  
 Îmbun t irea percep iei riscurilor face parte din categoria m surilor 
nestructurale, care contribuie la diminuarea efectelor produse de inunda ii. Pentru 
aceasta trebuie anticipat  cunoa terea modului de percepere de c tre popula ie a 
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riscurilor induse de evenimentele geografice extreme.Ca urmare, în vara anului 
2005 s-a efectuat un sondaj de opinie la un num r de 210 subiec i cu domiciliul în 
bazinul Nirajului.

2.  Rezultatul unui sondaj de opinie privind percep ia riscurilor 
induse de inunda iile din bazinul Nirajului 

Studiul percep iei popula iei poten ial afectate de riscul inunda iilor din 
bazinul hidrografic al Nirajului reprezint  o cercetare cantitativ  bazat  pe un 
chestionar structurat i conceput în acest sens (Sorocovschi, 2004).  
 Chestionarul a fost conceput pe 17 întreb ri i structurat pe ase categorii 
de probleme legate de percep ia riscurilor induse de inunda ii.         

2. 1. Date de identificare 
Cei 210 subiec i intervieva i au domiciliul în apte din localit ile rurale 

situate de-a lungul Nirajului.  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 

36% din subiec i au 36% 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). 

Fa  de aceast  situa ie rezultat  din prelucrarea statistic  la nivelul 
regiunii studiate, apar diferen ieri la nivelul localit ilor. De i în majoritatea  
cazurilor gospod riile celor intervieva i sunt situate în lunc , totu i apar 
diferen ieri. Astfel, un procent ridicat de in gospod riile din localit ile V rgata, 
Bereni i Gheorghe Doja (70-100%), în timp ce în localit ile Ac ari i G le ti 
gospod riile situate în lunc  de in un procent mai redus (16-45%).Gospod riile 
situate pe terase de in un procent mai redus, între 16 i 40%, cu diferen ieri 

Fig. 1. Distribu ia gospod riilor  pe trepte 
de relief.

areale cu diferite grade de expu-
nere 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 210 
persoane intervievate, majorita-
tea au gospod riile situate în 
zona cu maxim de risc (64%) 
corespunz toare luncii. Restul de
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teritoriale destul de însemnate, remarcate i în cazul gospod riilor situate pe 
versant (Fig. 2). 

Percep ia hazardelor se formeaz  la interferen a mai multor factori, dintre 
care cei sociali au rol important. De vârst  depinde experien a i atitudinea 
individului fa  de evenimentele extreme. 

Fig. 2. Distribu ia gospod riilor pe trepte de relief din localit ile rurale luate în analiz .

Grupele de vârst  ale subiec ilor intervieva i cuprinse între 19 i 30 ani 
de in între 13,3% (Cr ciune ti) i 43% din totalul intervieva ilor. O situa ie
apropiat  se remarc i la grupa de vârst  între 31 i 40 de ani (Fig.3). Grupa de 
vârst  peste 60 de ani de ine între 3,3% (Bereni) i 23,3% (G le ti). Face excep ie
localitatea Cr ciune ti, cu 36,6% din total. 

Fig. 3. Distribu ia subiec ilor pe grupe de vârst .
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Urm rind structura e antionului pe sexe se remarc  faptul c  procentul 
de inut de b rba i din totalul intervieva ilor predomin  în aproape toate localit ile,  
fiind cuprins între 53,3 i 70% (Fig. 4). 

Fig. 4. Structura e antionului pe sexe. 

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 doar 1,8% au  un nivel de preg tire redus.  
Majoritatea au  preg tire medie (61,2%), iar 7,5 % au studii superioare. Ponderea 
subiec ilor cu preg tire medie din localit ile Ac ari, Bereni i V rgata se situeaz
peste media regiunii studiate (Fig.5). 

Fig. 5. Nivelul de preg tire al subiec ilor intervieva i la nivel de localitate. 
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2.2. 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. În 
acest sens s-a constatat c  35,2% din cei intervieva i au afirmat c  nu au fost 
afecta i de inunda ii. Restul de 64,8%  au fost afecta i în diferite grade, suferind 
pagube materiale.   

Majoritatea persoanelor afectate de inunda ii (70,4%),  au declarat c  au 
avut pagube materiale reduse, iar mai mult de un sfert au înregistrat pagube vizibile 
(26,3%). Nici un intervievat nu a declarat c  pe lâng  pagubele materiale s-ar fi 
înregistrat mor i i r ni i.
 Dintre cei care au avut probleme legate de inunda ii, peste 82% indic  pe 
cele din ultimul deceniu al secolului trecut (iarna 1995/1996, prim vara anilor 1997 
i 2000 i vara anului 1998). Inunda iile din 1970 de i au avut efecte catastrofale 

nu au fost amintite decât de un procent foarte redus (18%). Dintre subiec ii care au 
declarat c  nu au fost afecta i de inunda ii, procentul maxim revine persoanelor 
tinere (sub 30 de ani). 

În confruntarea cu dezastrele naturale majoritatea oamenilor nu dispun de 
experien  personal . Indivizii înva  despre hazarde din multe alte surse indirecte, 
inclusiv mass-media. Aceasta poate influen a percep ia individual  sau colectiv
prin faptul c  poate exagera sau diminua consecin ele pe care le pot avea anumite 
evenimente extreme. 

Fig.7. Frecven a cu care sunt urm rite prognozele meteo i hidro la nivel de localit i.

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 asemenea prognoze poate avea 
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un rol important în reducerea consecin elor dezastruoase pe care le pot produce 
inunda iile.

Din totalul subiec ilor intervieva i peste jum tate urm resc cu regularitate 
prognozele meteo i hidro (60,4%), aproape o treime doar ocazional (32,4%), iar 
un procent  redus foarte rar (2,9%) sau chiar deloc (4,3%). Procentul celor care 
urm resc cu regularitate prognozele meteo i hidro este mai ridicat (peste 55%) în 
localit ile în care nivelul de preg tire al intervieva ilor este mai bun, decât la cei 
stabili i în localit i cu nivel de preg tire mai sc zut (fig.7).

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 a 
ac iona în caz de inunda ii. Peste trei sferturi din subiec ii intervieva i (84,7%) au 
declarat c tiu cum s  ac ioneze în caz de inunda ii. Dintre cei care au declarat c
tiu cum s  ac ioneze în caz de inunda ii, ponderea revine subiec ilor cu domiciliul 

în localit ile Bereni, Gheorghe Doja, Cr ciune ti i Ac ari. La nivelul fiec rui 
localit i a rezultat c  b rba ii tiu s  ac ioneze mai bine ca femeile. 
 În urma test rii disponibilit ii de a p r si localitatea sau regiunea au  
rezultat, de asemenea, concluzii interesante. Astfel, aproape jum tate din subiec ii
intervieva i (43,4%) 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 o cincime (19%) 
prefer  s  înfrunte inunda ia ceea ce înseamn  c  în timpul ac iunilor de salvare 
întreprinse de autorit i sau de persoane particulare exist  pericolul s  se produc
panic i dezordine. Un procent foarte redus (6,7%) sunt dispu i s  p r seasc
localitatea din proprie ini iativ . Aproape o treime (30,9%) sunt dispu i s
p r seasc  localitatea numai sili i de autorit i, ceea ce înseamn  c  în timpul 
ac iunilor de salvare va cre te posibilitatea cre rii dezordinii. 
 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 (65%).Peste jum tate din 
subiec ii inclu i în grupa de vârst  între 40 i 60 de ani au declarat c  p r sesc 
localitatea numai la recomandarea autorit ilor. La aceea i întrebare, subiec ii cu 
vârst  între 19 i 30 de ani i peste 60 de ani au r spuns afirmativ într-o propor ie
mult mai redus .

Majoritatea subiec ilor intervieva i refuz  s  p r seasc  localitatea 
deoarece nu au unde s  se duc i mai pu in de un sfert motiveaz  acest refuz prin 
faptul c  toat  via a au stat pe aceste meleaguri. 

La nivel de localit i situa ia disponibilit ii de a p r si localitatea în caz de 
inunda ii este oarecum diferit . Astfel, în majoritatea localit ilor cei dispu i s
p r seasc  localitatea din proprie ini iativ  reprezint  un procent redus (0-7% din 
totalul intervieva ilor).Face excep ie localitatea Miercurea Nirajului, unde 
procentul este mult mai ridicat (fig. 8). 
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În majoritatea localit ilor cei care p r sesc localitatea numai la 
recomandarea autorit ilor reprezint  între 26 i 3o% în localit ile G le ti i
Miercurea Nirajului, iar între 40 i 60% din totalul intervieva ilor în celelalte 
localit i (fig. 8).

Fig. 8. Frecven a la nivel de localit i a disponibilit ii subiec ilor de a p r si
localitatea în caz de inunda ii.

În majoritatea cazurilor cei dispu i s  p r seasc  localitatea numai silit de 
autorit i de in un procent destul de ridicat, între 26 i 40% . Din cei care înfrunt
inunda ia procentul este sc zut în localit ile Gheorghe Doja, Bereni i Cr ciune ti 
(între 6,6 i 13,3%) i mai ridicat în localit ile Ac ari (26,6%) i G le ti 
(36,6%).Dintre subiec ii care prefer  s  înfrunte inunda ia aproape un sfert (74%) 
au peste 50 de ani, iar propor ia celor tineri este foarte redus  (7%).

4. 3. Percep ia cauzelor care au generat i amplificat inunda iile
 De nivelul de informare i de cuno tin e depinde modul în care individul 
sau colectivitatea î i explic  cauzele care genereaz i amplific  efectul 
inunda iilor. Jum tate din subiec ii intervieva i (53%) au afirmat c  precipita iile
bogate constituie cauza principal  a declan rii inunda iilor, iar într-o propor ie mai 
redus  (35,3%) au r spuns c  inunda iile au fost provocate de precipita ii bogate i
topirea z pezii. Un procent redus (11,3%) au indicat ca i cauz  a inunda iilor 
topirea z pezii. 
 La nivel de localit i r spunsul la variantele solicitate se men ine în 
propor ii diferite. De subliniat faptul c  numai subiec ii intervieva i din localitatea 
Cr ciune ti au afirmat c  inunda iile au fost generate numai de precipita ii bogate 
(fig.9).
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Fig. 9. Frecven a cu care s-au explicat diverse cauze ale inunda iilor. 

 4.4.  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, combaterea i diminuarea pagubelor produse de inunda ii au fost 
adresate patru întreb ri din care au rezultat mai multe concluzii. Aproape un sfert 
din subiec ii intervieva i (24,6%) se bazeaz  doar pe interven ia  autorit ilor.
Majoritatea au declarat c  în caz de inunda ii contribuie personal la ac iunile
întreprinse 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 ( 68%) sau peste  
50 de ani (63%).   
 Jum tatea din totalul subiec ilor intervieva i (51,2%) 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 (27,8%), iar 21% au o percep ie pozitiv .
 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 întreprinse, frecven a revine îndiguirilor (74%) i lucr rilor  de cur ire i
între inere a cursurilor de ap  (10%).  

Ac iunile de îndiguire au avut frecven  ridicat  în localit ile
Gheorghe Doja, Miercurea Nirajului i Bereni , în timp ce în G le ti i
Cr ciune ti asemenea ac iuni s-au produs cu o frecven  mai redus .  Din 
cele expuse de subiec i a rezultat c   îndreptarea i cur irea cursurilor de 
ap  s-au efectuat doar în localit ile Cr ciune ti i V rgata.

4.5. 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 
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prevenirea i combaterea inunda iilor. Din subiec ii intervieva i 97,1% ar participa 
prin munc  voluntar  la ac iunile de prevenire a inunda iilor prin construirea de 
diguri, cur irea albiei, repararea podurilor etc. Exist  localit i în care to i subiec ii
intervieva i au sus inut c  particip  la munc  voluntar  (Gheorghe Doja, Miercurea 
Nirajului., V rgata, Bereni). Procentul celor care nu s-ar implica în asemenea 
lucr ri este foarte redus (2,9%), cu mici diferen e de la o localitatea la alta (3,3% la 
Cr ciune ti i 10% la Ac ari).  Disponibilitatea la ac iuni de voluntariat este 
aproape identic  la b rba i (50,7%) i femei (49,3%).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 (72%) i peste 50 de ani (72%). 

4. 6. Nivelul de asigurare i ajutoare acordate în caz de inunda ii
 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 
care este expus individul sau colectivitatea, experien a cu riscul, educa ia f cut  de 
autorit ile specializate în domeniul asigur rilor etc.

Fig.10. Frecven a subiec ilor care au beneficiat de ajutoare în caz de inunda ii.

Din totalul subiec ilor intervieva i doar 5,2% au r spuns afirmativ la 
întrebarea: dac  sunt asigurate bunurile materiale sau via a în caz de inunda ii ?. Un 
procent mai ridicat de subiec i asigura i se întâlnesc în localit ile Gheorghe Doja i
Miercurea Nirajului (câte 13,3%). Mai mult de jum tate din subiec ii intervieva i
au fost afecta i de inunda ii. Dintre ace tia 41,3% declar  c  au primit ajutoare din 
partea autorit ilor. Procentul celor care au beneficiat de ajutoare este mai mare la 
cei cu domiciliul în localit ile Gheorghe Doja, Cr ciune ti i Ac ari (Fig.10).  
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Concluzii 

Regimul de curgere a Nirajului are un puternic caracter toren ial provocând 
aproape anual inundarea terenurilor agricole i a bunurilor materiale. Suprafa a mai 
grav afectat  se situeaz  în aval de localitatea Miercurea Nirajului. 
 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 .
 Formarea unei percep ii incorecte privind ac iunile întreprinse de autorit i
pentru prevenirea i combaterea 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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