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Cuvinte cheie: evaluare integrată, risc, vulnerabilitate instituţională, 

interdisciplinaritate, procese erozionale, interferenţe hidrice, management. 

 

INTRODUCERE 

 

      Scopul tezei este de a crea o viziune pentru abordarea interdisciplinară a analizei şi 
evaluării fenomenelor de risc hidric printr-o cercetare interactivă care integrează o cunoaştere 
conceptuală şi oferă un suport practic pentru factorii de decizie. 

Obiectivul unei astfel de evaluări îl reprezintă îmbunătăţirea funcţionării sistemului 
managerial al riscurilor prin recunoaşterea câştigurilor şi a pierderilor care se ivesc în urma 
schimburilor şi interacţiunilor dintre apă şi mediul înconjurător şi stabilirea unui echilibru 
între cerinţele de dezvoltare şi riscurile pe care le prezintă apa.   

Cercetarea s-a axat pe investigaţii de teren, studii de arhivă şi diferite surse 
bibliografie în vederea conturării unui mecanism de lucru sintetizator şi analitic în acelaşi 
timp (fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig.1.  Schema generală a cercetării  
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managementul riscului, inputul părţilor interessate şi  activităţile de colectare a datelor în 
general într-un mod paralel şi concurent (fig.2).  

Reţeaua integrată de evaluare cuprinde  trei faze esenţiale (WHO | Integrated Risk 
Assessment, 2007): formularea problemei ce constă în  definirea obiectivelor, scopului şi a 
activităţilor prevăzute în cadrul evaluării; analiza, reprezintă pasul de colectare a datelor şi 
exerciţiile de modelare pentru caracterizarea  expunerii în timp şi spaţiu a elementelor 
vulnerabile; caracterizarea riscului reprezintă informaţiile de sinteză ale expunerii 
elementelor vulnerabile şi a efectelor survenite, estimări ale nivelului riscului în anumite 
scenarii şi care în mod ideal sunt cantitative, deşi în anumite circumstanţe sunt posibile doar 
estimări calitative ale riscului.  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Schema conceptuală a evaluării integrate a riscului (după World Health Organization 2007). 

 

Rezultatele evaluării sunt comunicate autorităţilor implicate în procesul managerial 
dar sunt şi direcţionate pentru accesul public la informaţii în vederea implicării acestuia în 
procesul decizional.  
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CAPITOLUL I 

 

          Elemente de individualitate teritorială şi caracteristici regionale 

 

Dealurile Bistriţei reprezintă o unitate morfologică complexă şi distinctă localizată 
în partea de est a Depresiunii Transilvania încorporând un spaţiu predominant rural cu un 
relief de Dealuri subcarpatice înalte, teritoriul fiind în mare parte suprapus bazinului 
hidrografic Şieu (fig. 3).  

Arealul de studiu va fi privit atât din perspectiva geomorfologică (de unde şi 
denumirea de Dealurile Bistriţei), hidrologică sub aspect bazinal, (luându-se în considerare 
bazinul hidrografic Şieu), dar şi din punct de vedere administrativ (prin suprapunerea 
limitelor administrativ-teritoriale peste arealul menţionat, respectiv analiza la nivel de 
comune). 

 

Fig.3. Încadrarea Dealurilor Bistriţei în interiorul bazinului hidrografic Şieu 
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CAPITOLUL II 

Aspecte terminologice şi metodologice privind studiul fenomenelor de risc 

 

   Capitolul prezintă în prima parte o sinteză critică a terminologiei şi metodologiei de 
cercetare a fenomenelor de risc, întâlnite la nivelul literaturii de specialitate pe plan naţional 
şi internaţional, încluzând etapele şi direcţiile recente din cercetarea riscurilor. In cea de a 
doua parte au fost sintetizate principalele aspecte metodologice privind evaluarea riscurilor, 
principiile acestora, aspecte detaliate ale studiului vulnerabilităţii, precum şi mecanismul 
teoretic general de analiză, toate acestea regăsindu-se ulterior încorporate în aspectele 
practice din cercetare.   

 

CAPITOLUL III 

Fenomene şi procese de risc hidric în Dealurile Bistriţei 

 

3.1. Fenomenele de risc hidric induse de deficitul pluviometric 
 
 

 Studiul deficitului pluviometric pentru zona Dealurilor Bistriţei reprezintă o sinteză a 
lucrărilor existente în literatura românească de specialitate (Sorocovschi 2001, Holobâcă et 
al. 2001, Adina Croitoru 2002, Moldovan 2003, Holobâcă, 2004, Adina Croitoru, 2006, 
etc.). Sursa principală a datelor din aceste studii provine de la staţia Bistriţa, considerată 
reprezentativă pentru zona studiată. Pentru stabilirea perioadelor deficitare pluviometric, 
privite prin prisma riscului climatic Moldovan şi. al. (2003), au calculat şi interpretat valorile 
anuale şi anotimpuale ale Indicelui Standardizat de Precipitaţii (ISP) pentru intervalul 1950-
1999. Rezultatele studiului arată faptul că la staţia Bistriţa, în anul 1986, s-a înregistrat 
cantitatea minimă de precipitaţii, de 383,9 mm, (în condiţiile în care media are o valoare de 
648,4 mm), iar  pentru ISP s-a înregistrat o valoare de –2,1.  
   În perioada 1990-1992 s-a înregistrat o perioadă cu trei ani consecutivi de risc 
pluviometric prin deficit la staţia Bistriţa (Moldovan şi al, 2003). Repartiţia anotimpurilor 
deficitare pluviometric pe grade de intensitate a secetei, evidenţiază conform ISP, lipsa 
anotimpurilor excepţional de secetoase sau excesiv de secetoase fiind consemnate pentru 
staţia Bistriţa doar  câteva anotimpuri foarte secetoase şi mai multe anotimpuri secetoase (cf. 
Moldovan şi  al. 2003).   
            Efectele hidrologice ale deficitului pluviometric se manifestă prin fenomenele de 
uscăciune şi secetă, având consecinţe negative prin reducerea producţiei agricole, scăderea 
nivelului apei freatice, secarea temporară a râurilor mici, reducerea volumului de apă din 
lacurile antropice de interes piscicol sau dificultăţi în alimentarea etc.. In Dealurile Bistriţei 
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pe timpul verilor cu deficit pluviometric principalele râuri temporare care seacă sunt: pârâul 
Livezilor, Buduş, Valea Arinilor, Valea Caprei, Arcalia, Pârâul Ascuns etc.       
                          

 

 3.2. Fenomene de risc induse de viituri 

    

    In funcţie de datele disponibile provenite de la anumite staţii hidrologice din cadrul 
Direcţiei Apelor Someş-Tisa, sucursala Bistriţa şi a documentaţiei existente privind pagubele 
înregistrate în urma acestor evenimente s-a putut realiza un diagnostic al repartiţiei spaţiale şi 
a efectelor economice generate de viituri.        
 Pe baza nivelurilor cotelor de apărare şi a debitelor corespondente s-a putut observa 
gradul de depăşire al debitelor maxime (în perioada 1954-2003); în acelaşi timp  calculâdu-se 
intervalul de recurenţă şi probabilităţile de depăşire a debitelor maxime  
(fig. 4). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 4. Gradul de depăşire al  cotelor de apărare la staţia Sieu- Şintereag 

(1954 – 2003), T- intervalul de recurenţă 

             Putem concluziona cu faptul că depăşirea frecventă a cotelor de atenţie şi de inundaţii 
la staţiile analizate indică faptul că există un pericol potenţial constant de manifestare a acestor 
hazarde, gravitatea impactului depinzând de valoarea pagubelor pe care le provoacă.  

Pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii s-a făcut o analiză la nivel de comune 
pe baza istoricului evenimentelor consemnate în documentaţia existentă în  arhivele Apelor 
Române. din perioada (1978-2005), a cauzelor (tabel 1.) şi  a consecinţelor lor socio-
economice. Din cele 134 de evenimente consemnate în arhive, pentru 53 s-au înregistrat şi 
pagube. Inventariera s-a făcut la nivel de comună cu precizarea faptului că din anul 2004 
comuna Cetate a fost împărţită în două unităţi administrative distincte: comuna Cetate şi 
comuna Dumitriţa, iar în reprezentarea de faţă au fost analizate separat. Alături de comune a 
fost inclus în analiză şi municipiul Bistriţa. 
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Tabel 1. Inventar conform consemnărilor de arhivă privind cauzele evenimentelor care au 
provocat inundaţii în perioada (1978-2005), sursa: Direcţia Apelor Someş-Tisa, sucursala  
Bistriţa 
 
 Pagubele au fost incluse în patru categorii  de importanţă:  

I. Case (gospodării), construcţii social-culturale;  
II. Obiective industriale şi de producţie; 
III. Căi de comunicaţie, telecomunicaţii, linii electrice,  
IV. Agricultură, silvicultură, recolte, animale moarte. 
 
 Valorile iniţiale ale pierderilor corespunzătoare anului în care au fost înregistrate au 

fost actualizate pentru a putea compara nivelul pagubelor la nivel de comune şi evoluţia 
cifrată în timp a acestora. 
  Aducerea la zi a valorilor din trecut s-a făcut ţinându-se cont de rata inflaţiei şi de 
denominarea din 2005 conform formulei:  
 
           A = Suma iniţială de actualizat * IPC /  100    
           A  - valoarea actualizată 
          IPC = Rata inflaţiei *100 
          IPC= indicele preţului de consum 
             
             Din însumarea cifrată a pagubelor înregistrate pentru perioada (1978-2005) se poate 
observa faptul că în cadrul comunei Şieu-Măgheruş au fost înregistrate pierderile cele mai 
mari, pagubele provenind doar din clasele III şi IV iar pagubele cele mai mici au fost 
înregistrate la nivelul comunei Şieu. In privinţa pierderilor cifrate pentru categoriile I şi II 
comuna Budacu de Jos prezintă valorile cele mai mari la nivelul pierderilor, fiind urmată de 
comuna Mărişelu. Cele mai afectate comune din punct de vedere al pagubelor înregistrate 
sunt: Şieu Măgheruş, Şieu Odorhei , Mărişelu; la polul opus, cu pagube reduse înregistrându-
se  în comunele  Şieu, Cetate, Şieuţ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cauzele inundaţiilor din perioada (1978-2005)  
Revărsare 40 30% 
creşterea nivelui apei provenite din ploi abundente şi 
torenţiale 36 27% 
scurgeri şi revărsări de pe versanţi 4 3% 
activare torenţi 4 3% 
 cauze neconsemnate 50 37% 
total evenimente consemnate 134 100 
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3. 3. Fenomene  şi procese hidrodinamice  de risc 
 

 Procesul de eroziune al malurilor este un element caracteristic râului Şieu, având efecte 
economice negative prin reducerea suprafeţelor riverane utile datorată retragerii malurilor. 
 Inţelegerea proceselor şi mecanismelor de surpare este crucială în identificarea 
măsurilor de stabilizare şi de management al problemelor de eroziunea malurilor (Thorne 
1992). Predicţia geometriei stabile a malului ca o funcţie a proprietăţilor materialului şi a 
nivelului apei râului reprezintă o parte esenţială a proiectelor ce implică stabilizarea malurilor 
de râu şi a măsurilor de diminuare a pagubelor. 
   Arealul de studiu investigat în teren se află în partea inferioară a bazinului hidrografic 
Şieu, între confluenţa râului Şieu cu Someşul Mare din zona localităţii Cociu şi zona 
fermelor de porci dintre localităţile Arcalia şi Chintelnic. Lungimea sectorului de  râu 
investigat este de aproximativ 27 de kilometri (Fig.5). 

 

 

Fig. 5 Localizarea sectorului de studiu în cadrul bazinului Şieu 

Monitorizările detaliate legate de retragerea malurilor s-au realizat în zona 
localităţilor Şieu-Sfântu şi Arcalia,  primul având o lungime de aproximativ 300 m, iar al 
doilea  de 128 m, în ambele cazuri, înălţimea medie a malurilor fiind de 4-5 m. 

Pentru situl Arcalia, monitorizarea s-a realizat pentru o periodă de 8 luni (între 
04.10.2008-23.05.2009), iar pentru situl Şieu-Sfântu pentru o perioadă de 6 luni (între 
06.12.2008 23.05.2009). 

Pentru caracterizarea malurilor erodate, au fost analizate unele elemente ale malului 
râului ce pot afecta eroziunea sa, precum şi caracteristicile geomorfologice şi hidrologice ale 
albiei. Astfel, au fost identificate malurile care prezentau urme evidente de retrageri active 
(lipsa vegetaţiei, unghi foarte mare de înclinare, curgerea apei la baza malului) luându-se 
puncte de reper cu ajutorul unui GPS la extremităţile fiecărui sector  erodat. În unele situaţii, 
punctele de GPS au fost suplinite prin măsurători directe folosind o ruletă de 30 m sau pasul 
etalon. De asemenea, identificarea şi cartarea zonelor erodate s-a făcut şi cu ajutorul hărţilor 
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topografice 1:25.000. Cu ajutorul unui telemetru laser au fost aproximate înălţimile 
malurilor, pentru fiecare sector erodat luându-se mai multe valori, din care s-a reţinut media 
lor. Pe baza punctelor luate cu GPS-ul şi transpunerea lor pe ortofotoplanuri s-a putut măsura 
lungimea totală a sectoarelor erodate folosind aplicaţia ArcGis. 

Monitorizarea retragerii malurilor a presupus următoarele activităţi: 
• instalarea de puncte fixe (ţăruşi) din oţel beton (76) de 8 mm diametru şi 1 m 

lungime, distanţate la diferite intervale, în funcţie de diferitele aspecte stratigrafice ale 
profilelor de mal;  

• instalarea ţăruşilor  s-a realizat pe serii de aliniamente pentru a avea direcţii unice de 
măsurare (în platforma malului şi taluzul său) a evoluţiei profilelor malurilor 
(măsurători repetate ale profilelor din 20 în 20 cm pe baza aliniamentelor formate de 
punctele fixe).   

• analiza profilelor stratigrafice pentru fiecare aliniament investigat şi reprezentarea 
acestora pe schiţe de teren şi apoi în ArcGis. Perpendicularitatea direcţiilor măsurate 
a fost asigurată prin ataşarea unei cumpene mici la tija gradată. 
Pentru sectorul erodat din cadrul sitului  Şieu-Sfântu, unde nu s-au putut monta repere 

fixe, estimarea ratelor de retragere s-a bazat pe identificarea şi măsurarea urmelor de 
retragere (trepte de surpare, fisuri) precum şi prin discuţiile cu proprietarii terenurilor 
agricole din imediata vecinătate a râului.  

Intr-un final s-au putut realiza ridicări topografice cu o staţie totală Leica, ce au 
permis numai o reliefare a formei neregulate a malului, precum şi redarea poziţiei punctelor 
fixe monitorizate. 

 Analiza seriilor hărţilor suprapuse (începând cu perioada 1870), obţinerea de 
informaţii din discuţiile cu proprietarii riverani au reprezentat alte demers pentru estimarea 
ratelor de retragere istorică ale malurilor. Ratele de retragere au fost măsurate pe baza 
transectelor prin măsurarea distanţelor deplasării malurilor, compararea pe hărţi şi divizarea 
prin numărul anilor dintre hărţi- metoda lui Hooke (1980). 

   

 

Fig. 6. Poziţia cursului râului Şieu                                    Fig. 7. Poziţia cursului râului Şieu între anii 
1870 şi 2005 (Şieu-Sfântu)                                            între anii 1870 şi 2005   (Arcalia)                  
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În urma investigaţiilor pe teren s-a obţinut harta sectoarelor erodate şi implicit a 
zonelor supuse riscului datorat acestui fenomen (fig.8). S-a constat faptul că cele mai afectate 
sectoare sunt în zona satelor Şintereag, Şieu-Sfântu, Şieu-Odorhei, unde  lungimile malurilor 
erodate depăşesc 500 m. Procentajul malurilor erodate este de aproximativ 11,5 % din toata 
lungimea sectorului analizat-pentru ambele maluri (aproximativ 6,84 km). Din cei 6.8 km de 
maluri erodate, 2,5 km sunt mărginiţi de terenuri riverane cu utilitate agricolă ceea ce 
demonstrează impactul economic accentuat al acestui proces.  

Malurile afectate de eroziune au  înălţimi medii de la 0,8 m (în cazul unor maluri 
influenţate vizibil de prezenţa animalelor) până la 6 m. Acest lucru arată   faptul că procesele 
de retragere nu acţionează preferenţial, funcţie de înălţimea malului. 

Zonele cu stabilitate hidrodinamică, fără procese de eroziune evidente, au malurile 
vegetalizate, cu arbori şi arbuşti, tineri sau bătrâni, în funcţie perioada atingerii momentului 
de echilibru relativ şi pante ale malurilor echilibrate.   

Cele câteva sectoare cu maluri protejate prin structuri inginereşti (dale de beton, 
bolovani, etc- în zona satelor Cociu, Şieu-Odorhei, perimetrul podurilor şi drumului comunal 
de lângă Şirioara) se află în stadii de degradare mai mult sau mai puţin îmbucurătoare.  

   

Fig.8   Harta generală a repartiţiei zonelor supuse proceselor de retragerea malurilor 

 
 Procesul de retragerea malurilor în perioada analizată a înregistrat rate ale eroziunii 

(la punctele fixe) cuprinse între 0-101 cm (Arcalia) şi 0-117 cm (Şieu-Sfâtu) (Fig.9→ 13). 
Valorile maxime ale eroziunii, atât pentru pentru situl Arcalia, cât şi pentru Şieu-Sfântu s-au 
înregistrat în perioada 4.01-2.02.2009. În zona sitului Arcalia, începând cu luna februarie, 
ratele de retragerea malurilor scad brusc, până la aproximativ 35 cm în februarie), 20 cm în 
martie şi aproape inexistente în intervalul martie-mai. În zona sitului Şieu-Sfântu, ratele 
retragerii malului s-au menţinut la valori ridicate şi pentru perioada cea urmat (2.02-
28.02.2009), totuşi înregistrându-se o scădere treptată a valorilor retragerii. 
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Fig. 9 Valori ale retragerii malurilor pentru intervalul 

decembrie 2008 – mai 2009  (situl Şieu-Sfântu) 
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Fig. 10 Valorile însumate ale retragerii malului 
 la fiecare punct fix din zona sitului Şieu-Sfântu 

             

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nr. puncte fixe

V
a
lo

a
re

a
 r

e
tr

a
g
e
ri
i 
m

a
lu

lu
i 
(c

m
)

4.10/2.11 2008

2.11-2.12.2008

2.12.-4.01.2009

4.01.2.02.2009

2.02- 28.02.2009

28.02-28.03.2009

28.03-23.05.2009

 
Fig. 11. Valori ale retragerii malurilor pentru intervalul 

octombrie 2008 - mai 2009  (situl Arcalia) 
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Fig.12.  Valorile însumate ale retragerii malului  

 pentru  fiecare punct fix de la suprafaţa malului ( situl Arcalia) 
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Fig.13. Ratele de retragere a malurilor pe intervalele analizate  

pentru siturile Arcalia şi  Şieu-Sfântu 
 

Stratigrafia malurilor este foarte variabilă, cu baza formată din depozite grosiere, 
necoezive (pietrişuri grosiere), şi continuându-se spre partea superioară cu intercalaţii de 
strate argiloase, nisipoase şi lutoase de diferite grosimi. La partea superioară există un strat 
de grosime variabilă de sol fertil (fig.14). În cazul malurilor de la Arcalia (fig.14, a) vegetaţia 
ierboasă are rolul de a întârzia procesul de retragere al stratelor de la suprafaţă prin ancorarea 
sistemului radicular, sub formă de surplombă a stratului de sol superior. 

 

   
          a)Arcalia b)Şieu-Sfântu 
             Fig. 14. Aspecte ale eroziunii malurilor în siturile studiate 
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Modul de retragere al profilului malurilor este diferit in funcţie de stadiul atins în 
evoluţia spre profilul de echilibru: pentru malurile cu profil vertical şi stabilitate scăzută, 
retragerea se desfăşoară paralel, de la partea superioară a malului până la baza sa, cu 
afectarea atât a stratelor superioare, cât şi a celor inferioare. În cazul celorlalte maluri cu 
stabilitate mai mare, apare o retragere sub formă de teşire a stratelor superioare cu material 
friabil. Materialul surpat este depus la baza malului, fiind spălat la ape mari de râu. Astfel, 
tendinţa malurilor este de a-şi reduce panta şi de a se apropia de un profil de echilibru   
(fig. 15). 

 

 
Fig.15 . Exemple de evoluţie a profilelor monitorizate în teren 

 
Pentru perioada măsurătorilor de teren s-au făcut corelaţii cu datele provenite de la 

staţia Şintereag, staţie reprezentativă pentru ambele situri investigate. S-a putut constata 
faptul că perioada în care s-a înregistrat cea mai activă etapă a procesului de eroziune atât 
pentru situl Arcalia, cât şi pentru situl Şieu-Sfântu a fost în timpul formării gheţii la mal (1-
24.01.2009), pe un fond de precipitaţii solide sub formă de zăpadă şi al unor minime termice 
de –2,6 grade. Urmele lăsate de gheaţa pe mal (urme de zgârieturi continue) arată presiunea 
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pe care o exercită aceasta asupra bazei malurilor. Datorită presiunii, blocurile de gheaţă au 
ajuns până la peste 1 m înălţime faţă de baza malului. 
 Din analiza suprapunerilor de hărţi, se pare că în zona sitului Şieu-Sfântu, tendinţa de 
migrare a râului spre dreapta pare să fi avut loc încă din 1870. Terenul agricol de pe malul 
stâng, mult mai jos decât cel de pe malul drept, este o dovadă a „scenei” de acţiune a apei în 
timpul istoric.  

 Din discuţiile purtate cu câţiva proprietarii riverani în vârstă, se pare că râul a migrat 
printr-o eroziune continuă cel puţin pentru perioada 1962-2005. Terenul nou, fertil lăsat în 
urmă de râu prin migrare şi folosit ca şi teren agricol de către localnici (prin desţelenire, 
tăierea răchitei  formate în locul albiilor abandonate) constituie o altă formă de presiune la 
care a fost supus râul, ce se suprapune probabil tendinţei naturale de migrare spre dreapta. O 
altă formă de constrângere a desfăşurării libere a râului a reprezentat-o şi construirea digului 
de protecţie (în 1988) împotriva inundaţiilor ce se extinde în perimetrul satului Şieu-Odorhei. 
Această tendinţă a râului are o dublă faţetă: pe de-o parte, proprietarii riverani de pe malul 
stâng al râului (din comuna Sieu-Odorhei) câştigă an de an teren, iar de cealaltă parte, 
proprietarii terenurilor malului drept pierd suprafeţe însemnate (comuna Şieu –Sfântu). 

 Pentru sectoarele monitorizate, din analiza hărţilor suprapuse din diferite perioade 
reiese faptul că ratele de migrare pentru situl Arcalia au avut cote ridicate în perioada 1870-
1962 (2.5-4 m anual), scăzând în perioada următoare (1962-2005) până la aproximativ 1 m 
anual (fig.16, 17).  
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Fig. 16. Rata de migrare laterală a albiei pentru situl Arcalia în perioada 1870-2005 

 
 Pentru situl Şieu-Sfântu, în perioada 1870-1962, valorile migrării anuale sunt 
constante, în jur de 1 m/an, după care rata de migrare creşte la peste 4 m/an în unele 
sectoare. În perioada 1984-1989 râul migrează atât înspre dreapta cât şi spre stânga prin 
eroziune (malul stâng cu urme active de eroziune reprezintă o dovadă în acest sens. 
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 Fig.17.  Rata de migrare laterală a albiei pentru situl Şieu-Sfântu 

în perioada 1870-2005 
 

Pentru sectorul de la Şieu-Sfântu, valoarea fiecărui centimetru de teren erodat este 
importantă deoarece terenul este cultivabil. Pentru acest sector, ”conflictul de interese” 
existent între proprietarii terenurilor riverane, primăria Şintereag, care ar trebui să se ocupe 
de „stabilizarea” situaţiei  şi autoritatea instituţională a Apelor Române care exploatează 
pietrişul din albie are variante alternative de soluţionare a acestei probleme de management. 

Informaţiile legate de localizare, modul de evoluţie în timp şi spaţiu a eroziunii 
malului oferă cadrul ştiinţific de care ar trebui să se ţină cont în evaluarea raportului 
economic “cost-beneficiu”, esenţial în planurile de management al râurilor. 

 

 

3.4. Riscuri induse de  interferenţele  hidrice 

 

 Pentru evaluarea riscului indus de interferenţele hidrice paşii metodologici şi 
analizele au fost făcute în conformitate cu legislaţia şi ghidurile de evaluare ale calităţii 
apelor  existente în Directivele Uniunii Europene aflate în vigoare, urmărindu-se în mod 
deosebit  valorile ce depăşesc limitele standard impuse. 
 Riscul este asociat cu incapacitatea atingerii unei stări bune a calităţii apelor (de  
suprafaţă sau subterane). Ca şi rezultate s-a realizat diagrama de evaluare a  gradului de 
protecţie globală/versus matricea riscului indus de interferenţele hidrice a corpurilor de apă 
subterană şi clasificarea apelor de suprafaţă  în funcţie de gradul de calitate al apelor. 
             Pentru acestă evaluare s-au folosit date colectate direct din teren cât şi serii de date 
provenite de la diferite instituţiii. Alegerea locaţiei punctelor de prelevare a probelor din 
teren s-a realizat ţinând cont de prezenţa straturilor diapire în axul râului Şieu şi influenţa 
acestora asupra calităţii stratului freatic (fig. 18).     
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Fig. 18. Dealurile Bistriţei: locaţia monitorizărilor apelor de suprafaţă şi subterane 
de la staţiile punctuale şi a celor ad-hoc 

Pentru a descrie condiţiile de existenţă a apelor freatice şi a le clasifica din punct 
de vedere al riscului indus de condiţiile hidrogeologice, am folosit datele tehnice rezultate 
din forajele de la secţiunile hidrogeologice Jelna, Sărata,  Rusu-Bârgăului, Cociu, Podirei 
realizate în anul 1972 perioada august-septembrie, de către Institutul de Meteorologie şi 
Hidrologie Bucureşti. Forajele au cuprins atât zona de luncă, cât şi cea de terasă, 
executându-se în medie cam 3 foraje la fiecare secţiune de adâncimi diferite (fig.19). 
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Fig. 19.  Secţiuni hidrogeologice (Jelna, Sărata, Cociu) conform  schiţelor existente în arhivele 
Apelor Române 

O altă serie de date folosite în determinarea calităţii apei din fântânile domestice din 
mediul rural a provenit de la Autoritatea de Sănătate Publică şi a Sistemului de Gospodărire a 
Apelor Bistriţa, datele fiind valabile la nivelul anului 2006. 
              Diagrama de evaluare a gradului de protecţie globală/ versus matricea riscului indus 
de interferenţele hidrice a unui corp de apă subterană a rezultat se obţine prin luarea în 
consideraţie a doi parametri esenţiali: litologia şi gradul de infiltrare sau infiltraţia eficace 
(fig. 20). 
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PG = protecţie  bună;                  
PM = protecţie  medie      
PVG = protecţie foarte bună;          
PU = protecţie  nesatisfăcătoare 
PVU= protecţie puternic 
 nesatisfăcătoare 
      
 
 
                      

                 corpul  de apă este la risc 
                 corpul de apă este posibil să nu fie la risc dar este necesar să fie 
                 monitorizat în viitor 
                 corpul de apă nu este la risc 

 

Fig. 20. Diagrama de evaluare a  gradului de protecţie globală / versus matricea riscului indus de 
interferenţele hidrice a unui corp de apă subterană. 

(adaptat după http://www.apecrisuri.ro) 
 

Apele de suprafaţă se încadrează în general în clasele de calitate I şi II (foarte bună şi 
bună) (conform Ord. 161/2006) existând situaţii de excepţie: indicatorul CCO-Mn se 
încadrează în clasa III de calitate (calitate medie) pe râul  Bistriţa, la Unirea, la  punctul de 
prelevare SC Volady amonte şi aval de balastiera din Livezile; sulfaţii se încadrează în clasa 
de calitate II pe Valea Căstăilor aval de SC ROMBAT SA; azotul amoniacal se încadrează în 
clasa de calitate II pe râul Bistriţa la Volady şi aval balastieră Livezile şi în clasa de calitate 
III amonte de balastiera din zona localităţii Livezile; clorurile se încadrează în clasa de 
calitate II la Volady şi în clasa de calitate III  amonte Beclean la confluenţa Şieului cu 
Someşul Mare.  
   Problemele curente legate de calitatea apei sunt legate în principal de contaminarea 
cu diferite substaţe provenite de pe terenurile agricole sau din sursele poluatoare industrial, 
însă şi datorită sedimentelor antrenate prin procesele geomorfologice (eroziunea malurilor şi 
transportul sedimentelor). 

3.5.  Riscurile induse de acumulări 
 

 

Capitolul cuprinde  în prima parte o sinteză a paşilor metodologici standard folosiţi în 
evaluarea riscului la cedarea acumulărilor antropice, reprezentând o bază de informaţie şi 
documentaţie tehnică provenită din diverse ghiduri, manuale şi planuri tehnice, iar în cea de a 
doua parte sunt prezentate aspectele tehnice şi scenariul bilanţului în caz de cedare a 
acumulării hidrotehnice Colibiţa. 

Prezenţa acumulării de la Colibiţa reprezintă o rezervă hidrică ce poate fi privită ca şi 
factor de „nuanţare” a riscului cu potenţial declanşator din zona montană către arealul 
Dealurilor Bistriţei printr-o eventuală cedare a barajului.  

Semnalăm faptul că până în prezent, nu există pericolul tehnic ca acest baraj să 
cedeze. Supravegherea acumulării se realizează de către Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Bistriţa Năsăud, prin Formaţia de Exploatare Colibiţa, sub îndrumarea şi controlul serviciilor 
specializate ale Direcţiei Apelor Someş Tisa şi a proiectantului acumulării ISPH Bucureşti. 
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        Clasa de protecţie a zonei acoperitoare 
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CAPITOLUL IV 

 
              Evaluarea vulnerabilităţii instituţionale la riscurile hidrice  

 
Altă parte a acestei cercetări interdiciplinare s-a concentrat pe analiza vulnerabilităţii 

instituţionale folosind metode sociologice şi psihologice de investigare, având drept scop 
determinarea abilităţii statului (prin intermediul instituţiilor locale) de a sprijini comunitatea 
de consecinţele impactelor hazardelor naturale, să anticipe pericolul şi să evalueze capacitatea 
de a face faţă cu succes situaţiilor de criză. 

Evaluarea vulnerabilităţii instituţionale s-a bazat în mod clar pe clasa politică, 
urmărind atitudinile comportamentele  ale oamenilor politici în anumite cotexte şi cooperarea 
în identificarea problemelor generatoare de riscuri hidrice din cadrul comunităţilor lor. 
Cercetarea în vederea cuantificării vulnerabilităţii instituţionale s-a desfăşurat în perioada 15-
20 mai 2008 (în context local pre-electoral), prin investigarea realităţilor din teren a 10 
comune folosind interviuri structurate, semistructurate în rândul autorităţilor locale (primari, 
viceprimari, secretari ai comitetelor de urgenţă). Prin cuantificarea  a unor serii de parametri 
psihometrici (Indexul capacităţii de administrative, şi  al conştietizării pericolului),  prezultaţi 
din răspunsurile persoanelor participante s-a obţinut o tipologie a reacţiilor leaderilor în faţa  
hazardelor naturale, scopul fiind şi urmărirea promovării unei strategii de management 
adaptativă la riscuri.      

 Pentru o evaluare realistă a vulnerabilităţii sociale şi instituţionale  în faţa  
fenomenelor de risc hidric, s-a pornit de la  analiza  istoricului pagubelor cifrate la nivel de 
comune prezentate  deja în capitolul III. In funcţie de situaţia reală a pagubelor, şi a istoricului 
hazardelor,  s-a realizat o cuantificare finală asupra conştientizării pericolului în faţa 
evenimentelor extreme la nivelul autorităţilor locale.  

Ulterior acestor faze de cunoaştere a literaturii de specialitate, de studiu de arhivă şi 
recunoaştere în teren a realităţilor, metodologia de lucru a fost stabilită prin următorii paşi:  

 
1.   Pre-contact (telefonic în perioada februarie - martie 2008) cu autorităţile locale 

(reprezentanţii primăriilor, în special primari) situate în arealul Dealurilor Bistriţei, pentru a le 
cere părerea în privinţa necesităţii unui studiu legat de fenomenele de risc hidric pentru 
comunele respective. S-a urmărit prin acest prim pas conturarea problemelor esenţiale, 
“reale “ şi declarate cu care se confruntă comunităţile în materie de fenomene de risc hidric. 
Doar 18 % la sută dintre primăriile contactate au semnalat prezenţa unor fenomene de risc 
hidric în arealul comunelor lor şi necesitatea unui astfel de studiu.  

2.    Selectarea criteriilor şi indicatorilor definitorii pentru analiza capacităţii 
instituţionale; 

3.   Intâlnirea cu liderii locali şi introducerea lor în oiectivele şi aşteptările activităţilor 
de teren, intervievarea acestora şi aplicarea chestionarului    (14-20 mai 2008);  

4.   Completarea bazei de date prexistente cu cele culese din teren (suport cartografic, 
date socio-economice, de la  surse) ; 

5.   Interpretarea rezultatelor (avizate de către experţi pentru partea de socio-
psihologie) ; 

6.   Reprezentarea grafică a rezultatelor şi a bazei de date obţinute. 
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Informaţiile calitative au fost extrase în urma  interviurilor în „adâncime” (via” in 

depth”) şi a interviurilor „semi-structurate” dar şi a aplicării chestionarului pentru 
reprezentanţii (primari, viceprimari, secretar al comitetului local al situaţiilor de urgenţa) a 
10 comune (Budacu de Jos, Dumitriţa, Cetate, Mărişelu, Sieu, Teaca, Galaţii Bistriţei, 
Şieu-Măgheruş, Şieu-Odorhei, Şintereag). 

Pentru calcularea indexul de capacitate au fost selectate din literatura de specialitate  
(Davidson, 1997, Cutter, 1999, Luis Mata, 2005, Simpson D. M., 2006) o serie de criterii şi 
indicatori de evaluare (tabel 21). 

 
 

Criterii de evaluare 

 

Indicatori de evaluare 

 

Deschiderea / 
Spontaneitatea 

deschiderea faţă de abordarea subiectului şi 
importanţa acordată 

  Atitudine 

Transparenţa 
facilitarea accesului la informaţie (arhivă, 
suport cartografic) 

  eficienţa informaţiei 
Responsabilizarea manifestarea dorinţei de cooperare 
  asumarea eşecurilor   

Inteligibilitatea 
capacitatea de a discuta despre alternative în 
gestiunea riscurilor 

  abilitatea de a identifica " zonele cu probleme" 
Credibilitatea francheţe / sinceritate 

Rezilienţa 
capacitatea de a introduce schimbări în 
comunitate 

  solidaritatea comunităţii 
  simţul comunităţii 
  Flexibilitatea 
Eficacitatea 
administrativă gradul de cunoaştere a riscului   
  cunoaşterea atribuţiunilor în caz de urgenţă 
  gradul de dotare tehnică  în caz de intervenţie 
  programe de instruire şi informare a populaţiei 

  
numărul de voluntari din comisiile de situaţie de 
urgenţă 

           Tabel 2.  Criterii şi indicatori de evaluare folosiţi în cuantificarea indexului de capacitate 
administrativă a leaderilor comunităţilor 
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Fig.21 Reprezentarea tipurilor de reacţie instituţională în procesul de management al  fenomenelor 

de risc hidric  (adaptat după Raaijmakers şi al., 2008) 
 

 Abordarea standard în studiul percepţiei riscului o reprezintă taxonomia 
hazardelor, pentru  înţelegerea naturii riscului, şi răspunsurile umane în faţa acestor riscuri. 
In cadrul paradigmei psihometrice (Slovic, 1987) se operează pe baza a trei  seturi de 
elemente corespondente (frica, cunoşterea riscului, pregătirea de a face faţă riscului ) în 
funcţie de care se şi cuantifică percepţia ,şi pe baza cărora s-a  obinut reprezentarea tipurilor 
de reacţie instituţională în procesul de management al  fenomenelor de risc hidric pornind de la 
modelul lui Raaijmakers şi al. (2008). 
 În cadrul studiului de faţă rezultatele modelului psihometric aplicat înscriu zona 
analizată „într-un  climat de siguranţă” valorile medii totale fiind de 48% pentru capacitatea 
administrativă de a face faţă evenimentelor extreme, 62,5% pentru gradul de cunoaştere a 
riscurilor şi 42% pentru pericolul perceput. Acest  lucru  nu atribuie în mod obiectiv o 
conotaţie pozitivă pentru nivelul de pregătire  al instituţiilor de a face faţă situaţiilor  de risc 
generate de fenomenele de risc hidric ci doar  ar putea sugerara o „stare  pozitivă percepută” 
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şi lansată din partea autorităţilor prin prisma impactului redus al evenimentelor anterioare în 
comparaţie cu alte regiuni din vecinătate.  

       Procentual  50% din  tipul de reacţie manifestat de leaderii primăriilor se află încadrat 
în categoria de „control”, 10% în categoria de „siguranţă, „20% în categoria de „reducere a 
riscului”, iar 20% în categoria „ignoranţă”. În mod concret  în contextul de faţă „controlul”  
rezultă pe fondul „obişnuinţei„ primarilor de a face faţă situaţiilor de risc,  mai bine zis de a 
trece cu vederea toate aspectele cu care se confruntă comunităţile aflate în general într-un 
climat de  pasivitate reacţionară. Principalele probleme semnalate în această regiune sunt  lipsa  
unei culturi environmentale a cetăţenilor  cât şi a rigorilor etice de management al sectoarelor 
riverane,  ceea ce implică nevoia „stimulării” unor campanii educaţionale şi a luării de măsuri 
pentru reducerea riscului. 

 
 

CAPITOLUL V 
 

Managementul fenomenelor de risc hidric 
 

   
Capitolul cuprinde: o sinteză de abordări conceptuale privind dezvoltarea istorică a 

managementului modern de risc, surprinderea anumitor aspecte practice întâlnite în 
managementul fenomenelor de risc hdric din arealul de studiu precum şi aspecte 
sintetizatoare ale modelelor euopene legislative de reducere a efectelor riscurilor şi 
încadrarea României în cadrul acestora. 

de la formele iniţiale de organizare socială, politică şi economică, spre apariţia 
şcolilor de gândire manageriale ( şcoala raţională, şcoala ştiinţifică, şcoala relaţiilor umane 
şi modele contemporane de management) . 

Schematic, în cadrul  Dealurilor Bistriţei managementul fenomenelor de risc hidric 
la nivel de comunitate ar trebui să includă aspectele legate de managementul stresului pentru 
fenomenele extreme de risc, strategiile de negociere la nivel de comune privind „situaţiile 
confictuale”  datorate „avantajelor şi dezavantajelor” create de procesele hidrodinamice prin 
diminuarea suprafeţelor agricole utile pentru o serie de proprietari riverani şi prin extinderea 
acestora pentru alţii. În mod concret pentru soluţionarea problemelor survenite ca urmare a 
fenomenelor de risc hidric un pas important îl constituie identificarea surselor de risc şi 
comunicarea acestora. Pasivitatea în sesizarea problemelor duce în mod inevitabil la 
agravarea efectelor negative şi la “obişnuinţa” de  a nu reacţiona în mod protectiv. 

Trebuie subliniat faptul că zona periurbană a Bistriţei se află într-un proces continuu 
de dezvoltare şi de dinamică a construcţiilor imobiliare şi a cartierelor rezidenţiale sociale. În 
special această dezvoltare s-a realizat în zone care aveau înainte de 1989 destinaţie agricolă  
şi unde s-au realizat în trecut diverse lucrări agrotehnice.   

Astfel de lucrări diverse au fost întreprinse în 1988,  întrebuinţate iniţial pentru 
combaterea eroziunii solului în special în  bazinul hidrografic Bistriţa - aval  de oraşul 
Bistriţa, pe ambii versanţi ai râului Bistriţa până la confluenţa cu Şieul, în cadrul localităţilor 
Livezile, Ghinda, Viişoara, Slătinuţa, Sărata. Cosiderăm acest areal drept  reprezentativ 
pentru exemplificarea  modului în care interesul socio-economic, care primează în mod 
evident în această regiune, impune un proces managerial integrat, al cărui analiză se face prin 
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cunoaşterea evenimentelor trecute şi corelarea efectelor din prezent prin prisma schimbării 
modului de utilizare al terenului. 

In zona amintită mai sus a avut loc după 1989 extinderea explozivă şi haotică a 
intravilanului pe acele suprafeţe care apaţineau  patrimoniului agricol. Deoarece acest interes 
social a primat neţinându-se cont de eventuale riscuri asociate prezenţei stratului freatic la 
adâncimi mici, ulterior, în zonele amintite au început să apară o serie de probleme 
manageriale ale riscurilor.   

Pagubele produse populaţiei, în special în noile zone construite sunt datorate apelor 
de suprafaţă şi subterane. Aquaproject a realizat un studiu de inundabilitate în 2008 pentru 
această zonă, iar spre exemplificare redăm cazul  localităţii Viişoara, unde, pericolele 
inundării  prin revărsarea  râului  Bistriţa  sunt reduse, însă  există un pericolul real de 
inundare a majorităţii terenurilor agricole de pe malul drept şi malul stâng numai în cazul 
producerii unei viituri cu un debit corespunzător probabilităţii de 1%. 

Reducerea riscului la un minim raţional este o obligaţie legală şi morală a 
deţinătorilor şi executanţilor de lucrări de protecţie împotriva dezastrelor precum şi a 
administraţiei publice locale care acordă autorizaţiile de construcţii în areale expuse 
riscurilor. Intreţinerea şi conservarea acestora revine în egală măsură şi populaţiei civile 
expuse riscului. In afara lucrărilor din 1988 din această zonă s-au mai efectuat lucrări în anii 
2005-2006 pe fondul alocării unor sume de la guvern  prin H.G. pentru lucrări de combatere 
a inundaţiilor ca urmare a evenimentelor din anul 2005.  

Conform prevederilor PUG ale localităţii Viişoara pe terenul primăriei Bistriţa – 
Năsăud urmează a se realiza un mic cartier de locuinţe sociale într-un perimetru din albia 
majoră a râului Bistriţa, situat în imediata vecinatate a râului într-o zona în care malul drept 
al râului Bistriţa este afectat de eroziune. 

Paradoxul planificării teritoriale face ca interesele socio-economice şi individuale să 
primeze în faţa eticii ce ţine de siguranţa noilor construcţii în zonele inundabile. În urma 
anchetelor de teren realizate la primării  70% dintre responsabilii autoriţăţilor  intervievate nu 
au putut să identifice pe planurile P.U.G. zonele inundabile. Mulţi dintre ei sesizau pentru 
prima dată că planurile pe care le deţineau nu aveau legendă, iar într-un caz s-a acordat cu 
bună ştiinţă autorizaţie de construcţie în zona inundabilă, motivaţia deciziei constând în 
faptul că urmau să se primească sume europene pentru amenajarea digului în zona respectivă.  

Lărgirea Uniunii Europene implică o omogenizare a datelor spaţiale şi 
environmemtale raportate la riscuri.  Dacă anumite ţări îşi gestionează riscul (Anglia, Tara 
Galilor, Landurile germane Franţa, Elveţia) în timp ce altele se concentrează asupra gestiunii 
crizei, precum Grecia şi Portugalia, iar  în  alte ţări (Italia, Ungaria) printre care şi România, 
se află în curs de evoluţie reglementări pentru managementul riscurilor (Veyret, Garrry, 
Meschenet de Richemond, 2002). 

In cele mai multe ţări  europene asigurările  nu sunt obligatorii, Franţa şi Spania  
sunt în această privinţă excepţii, şi se pare că în curând şi România se va afla printre ele. 

În România introducerea  asigurărilor obligatorii  pentru locuinţe, care nu a intrat încă 
în vigoare  duce în mod inevitabil la necesitatea de a răspunde unor întrebări ce ţin de 
realităţile societăţii din prezent:  

• sunt românii pregăţiţi pentru a-şi permite aceste asigurări?  
• este etică şi morală  introducerea acestei legi pentru toţi locuitorii indiferent 

dacă locuiesc sau nu într-o zonă expusă riscurilor? 
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• este capabilă industria privată de asigurări/reasigurări să ofere o soluţie acestei 
probleme?   

• care va fi aportul statului într-un eventual parteneriat cu sectorul privat? 
 In cadrul analizei vulnerabilităţii instituţionale (capitolul IV) s-a putut constata pentru 
primăriile investigate o reacţie  unannimă a autorităţilor în favoarea asigurărilor obligatorii. 
Interesant este faptul că aproape în unanimitate (exceptând comuna Şintereag),  autorităţile  
ar conta pe „disponibilitatea” populaţiei pentru  plata acestor asigurări în procentaje de peste 
50%. Discuţii interesante au fost purtate pe baza modului de plată al asigurărilor, ideea 
includerii asigurărilor sub forma de „taxe” care să nu fie prea mari şi care să se plătească 
odată cu impozitul ar reprezenta o soluţie în rândul autorităţilor din Şieu-Măgheruş. Totuşi 
majoritatea primarilor sunt conşienţi de faptul că o parte a populaţiei nu şi-ar permite plata 
acestor asigurări şi că ar trebui să fie ajutaţi, pe baza unui principiu de solidaritate socială. 
 

 
CONCLUZII 

 
 
Integrarea măsurilor structurale şi non-structurale în scopul obţinerii unor strategii 

optime pentru managementul fenomenelor de risc nu reprezintă o idee nouă fiind prezentă în 
diferite practici de management ale bazinului hidrografic, însă interacţiunea cu societatea 
activă şi implicarea lumii ştiinţifice ca şi mediator al acestor probleme, ar reprezenta un mod 
ideal pentru o mai bună gestionare a fenomenelor de risc hidric. 

   In cazul studiului de faţă, problemele legate de procesele de eroziunea malurilor  şi 
conflictele manageriale complexe derivate sunt o prolematică reală care necesită soluţionare. 
Responsabilitatea revine tuturor părţilor implicate, începând cu proprietarul riveran, 
autorităţile locale şi Apele Române. Cu toate că stabilizarea malurilor prin diferite metode 
inginereşti de intervenţie poate da roade local, efectele adverse se pot resimţi în aval, 
precum în cazul localităţii Şieu Sfântu.  

   Instalarea şi menţinerea coridorului  vegetal riveran precum şi crearea unor “culoare 
de libertate” pentru o mobilitate naturală a cursurilor reprezintă una dintre măsurile cele mai 
eficiente pentru soluţionarea problemelor legate de hidrodinamică. Inţelegerea proceselor şi 
mecanismelor de surpare este crucială în identificarea măsurilor de stabilizare şi de 
management al problemelor legate de eroziunea malurilor.   

  Legat de inundaţiile din 1970, trebuie specificat faptul că aceste evenimente care au 
produs victime şi pagube consistente au avut această amploare şi datorită strategiilor de 
planning teritorial greşite, care au fost dezvoltate în special după cel de-al doilea război 
mondial (1945-1970) şi care au vizat amplasarea comunităţilor în zona de acţiune a cursurilor  
de râu. Ulterior  acestor evenimente devastatoare, îndiguirea în proporţie foarte mare a 
cursurilor de râu a însemnat schimbarea regimului natural de manifestare a curgerii şi 
antrenarea pe termen lung a unei alte serii de „riscuri potenţiale”.  

In vederea prevenirii şi combaterii efectelor generatore de evenimente extreme în 
regiunea cercetată, prioritatea trebuie acordată conştientizării opiniei publice în privinţa 
perceperii corecte a inundaţiilor  şi a  asumării responsabilităţii de a lua măsuri de prevenire, 
combatere şi reducere a riscurilor la nivel induvidual,  comunitar  şi al administraţiei locale.  

 Problema păstrării secţiunilor de scurgere, întreţinerea albiilor minore ale cursurilor mici 
de apă (ex.Slătiniţa) eliminarea blocajelor existente din calea viiturilor şi amplasarea 
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construcţiilor la o distanţă potrivită  şi o înălţime corespunzătoare deasupra solului va deveni una 
de o extremă importanţă în condiţiile exploziei construcţiilor pe terenurile situate în perimetre 
inundabile. 

 Deşi este mult vehiculată noţiunea de cultură a riscului, în fapt ceea ce lipseşte în acest 
spaţiu  este  o puternică cultură environmentală. 

 Integrarea armonioasă a comunităţii în mediu se poate face numai pe baza unui proces 
educaţional adecvat la care trebuie să participe mai mulţi factori responsabili şi prin respectarea 
cadrului legislativ. 

Dacă la prima vedere între “fenomenele de risc hidric” şi “lege” nu s-ar putea vedea vreo 
legătură, totuşi  realitatea demonstrează faptul că aceste fenomene nu pot fi evaluate în mod 
efectiv fară a înţelege modul în  care sunt aplicate legile  în politicile de management şi de modul 
în care sunt respectate  pornind de la nivel local  şi până la cel internaţional. 

Acest tip de abordare reprezintă o reorientare fundamentală pentru modul în care sunt 
privite fenomenele de risc hidric de către societate şi reprezentate  în cadrul juridic. Din acest 
punct de vedere în teren au fos întâlnite două tipuri de reacţii: una bazată pe “nevoia de control”, 
unde fenomenele de risc hidric sunt considerate a fi ameninţătoare, şi  privite ca şi o parte a unui 
ciclu natural incontrolabil; şi o altă  direcţie de reacţie este izvorâtă din “nevoia de a face faţă”, 
de supravieţuire şi dezvoltare, unde fenomenele de risc hidric sunt văzute şi cu elementele sale 
benefice (pozitive) prin prisma avantajelor socio-economice.  

Recunoaşterea beneficiilor unor astfel de evaluări integratoare pot fi legate de 
minimizarea efectelor “naturii disruptive”  prin  implicarea  comunităţilor din zonele riverane  în 
proiecte de dezvoltare  care şi-ar putea găsi ecoul  pornind de la un concept de renaturalizare al 
cursurilor de râuri  şi care i-ar putea inspira pe oameni să trăiască altfel.  
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