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Csaba Horváth (2008), Studiul lacurilor de acumulare din bazinul 
superior al Crişului Repede, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
(208 p., 162 figuri, 27 tabele, 142 titluri bibliografice). 
 

 Lucrarea elaborată de Domnul 
Cercetător ştiinţific Csaba Horváth de la 
Colectivul de Geografie al Academiei 
Române – Filiala Cluj-Napoca, reprezintă 
rezultatul unor cercetări minuţioase 
efectuate de autor într-un areal extins situat 
în nordul Munţilor Apuseni. 

Cartea aduce o contribuţie de 
seamă  la cunoaşterea posibilităţilor de 
valorificare integrată a resurselor de apă 
din bazinul superior al Crişului Repede, 
reprezentând prima lucrare de sinteză 
referitoare la lacurile de acumulare din 
acest areal. 
 Lucrarea este bine structurată şi în 

deplină concordanţă cu tema aleasă, iar cele 10 capitole sunt bine 
proporţionate şi expuse într-o succesiune logică. Astfel, după cum era şi 
firesc autorul tratează la început aspecte legate de localizarea regiunii 
studiate în cadrul Munţilor Apuseni şi a ţării, iar apoi principalele subunităţi 
geografice incluse în arealul cercetat. 
  Problemele de fond ale lucrării sunt abordate în capitolele următoare, 
care se referă la: premisele geografice ale amenajării lacurilor de acumulare 
din bazinul superior al Crişului Repede; potenţialul hidroenergetic teoretic 
al bazinului hidrografic superior al Crişului Repede; sistemul hidroenergetic 
Drăgan - Iad; indici morfometrici ai lacurilor de acumulare; bilanţul hidric şi 
variaţia nivelului din lacurile de acumulare; caracteristicile fizice, chimice şi 
biologice ale apei lacurilor de acumulare; particularităţile proceselor de 
colmatare a lacurilor de acumulare din bazinul superior al Crişului Repede; 
riscurile induse de lacurile de acumulare; efectele lacurilor de acumulare 
asupra mediului; concluzii.  
 Cartea are un caracter profund aplicativ deoarece răspunde la 
numeroase cerinţe fundamentale care vizează soluţionarea favorabilă a 
problemelor legate de gestiunea integrată a resurselor de apă şi a mediului 
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din regiunea cercetată. Rezultatele obţinute şi măsurile propuse de autor 
pentru o gospodărire durabilă a lacurilor de acumulare din bazinul superior 
al Crişului Repede pot servi la dezvoltarea armonioasă a teritoriilor limitrofe 
şi din aval de acumulările studiate. Toate aceste aspecte se regăsesc în cele 
două capitole de la sfârşitul lucrării, în care sunt tratate cu multă 
meticulozitate şi profesionalism toate aspectele ce privesc gospodărirea 
durabilă a lacurilor de acumulare din bazinul superior al Crişului Repede, 
folosindu-se cele mai recente rezultate obţinute în literatura din ţară şi 
străinătate. Din analiza SWOT realizată asupra efectelor pe care le exercită 
lacurile de acumulare asupra componentelor mediului din bazinul superior 
al Crişului Repede rezultă că realizarea sistemului hidroenergetic Drăgan - 
Iad este benefică atât pe plan local, cât  şi regional. 
 Contribuţiile originale, regăsite în toate capitolele cărţii, sunt 
rezultatul cercetărilor de teren, sistematizării, prelucrării şi interpretării 
corecte a unui vast material documentar, bazat pe utilizarea unor metode 
moderne de investigaţie şi a cunoaşterii celei mai recente bibliografii din 
domeniul cercetat. 
 Interpretarea critică a unei bibliografii adecvate temei abordate, 
prelucrarea unui volum imens de date aduse la zi, investigaţiile de teren 
proprii (ridicări batimetrice, măsurători şi observaţii sistematice) au permis 
candidatului să elaboreze o lucrare valoroasă, în care se surprind pentru 
prima dată evoluţia cuvetelor lacurilor de acumulare, evaluarea bilanţului 
hidric şi identificarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice a apei 
lacurilor de acumulare din bazinul superior al Crişului Repede, precum şi 
propuneri pertinente în vederea gospodării lor judicioase.  

Ilustraţia grafică bogată (170 figuri), reprezentativă şi de o deosebită 
calitate şi bibliografia adecvată şi numeroasă (142 titluri) întregesc şi ridică 
calitatea ştiinţifică a lucrării.  
 Conţinutul ştiinţific, rigurozitatea tratării temei abordate şi acurateţea 
limbajului sunt argumente care recomandă de la sine lucrarea pentru 
studenţi, profesori şi specialişti cu preocupări în domeniile Hidrologiei, 
mediului şi planning-ului teritorial. 
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