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CARTOGRAFIEREA, O ALTERNATIV  ÎN 
EVALUAREA RISCURILOR NATURALE 

I. MAC, I. RUS, GH. ERBAN

ABSTRACT. - Mapping, an alternative in natural hazards evaluation. The 
paper presents a cartographic approach on the natural hazards issue. The hereby 
mentioned methodological aspects are referring to the main technical conditioning 
points, the principles of graphic semiology, applied to specialized representations 
in general and natural hazards representations in particular. We propose a few 
methods of representations as a mapping science approach to the main issues 
regarding the natural hazards study.  

1. Context cartografic

Riscurile naturale reprezint  suma tuturor pericolelor naturale eventuale, 
mai mult sau mai pu in previzibile, care pot avea un rol defavorabil semnificativ în 
func ionarea armonioas  a societ ii.

Abordarea riscurilor naturale va parcurge în mod firesc urm toarele etape: 
identificare, determinarea ocuren ei, ierarhizare, asumare, gestionare sau 
management, i în final prevenire i (sau) combatere. 

Fiecare din aceste etape va face apel la harta riscurilor naturale, în opinia 
noastr  un instrument indispensabil în procesul de evaluare a riscurilor naturale. 

O bun  hart  a riscurilor naturale (fie ea analogic  sau digital ) trebuie s
îndeplineasc  o serie de condi ii pentru a fi un produs fezabil: s  aib  un caracter 
restitutiv, s  fie precis  din punct de vedere matematic, s  fie pertinent i
echidistant  din punct de vedere ideologic, s  aib  un caracter categoric tiin ific.

Reprezentarea manifest rilor riscurilor naturale intr  în sfera de interes a 
cartografiei tematice. Desigur exist  numeroase reprezent ri sau încerc ri de 
reprezent ri a fenomenelor naturale cu poten ial de risc, dar, din nefericire, pân  la 
aceast  dat  nu dispunem de o metodologie clar i precis  în acest sens. Acest 
lucru se explic  pe de o parte prin varietatea foarte mare a fenomenologiei în 
discu ie, pe de alt  parte prin considera ii i limit ri de ordin strict cartografic. 

Abordarea cartografic  a manifest rilor riscurilor naturale are dou
posibilit i: fie s  realiz m un produs cartografic în totalitate nou, fie s  ne baz m
demersul pe produse cartografice preexistente. În opinia noastr  prima cale este 
cvasi-aplicabil  deoarece presupune un volum de munc  uria i este cronofag . De 
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aceea, suntem de p rere c  este bine s  utiliz m orice surs  cartografic
preexistent  care este credibil .

2. Baza geografic

Reprezentarea elementelor de manifestare a riscurilor naturale fiind o 
reprezentare tematic , trebuie s  fac  apel la un canevas-suport. În acest moment, 
consider m c  harta topografic  este instrumentul cel mai precis de care dispunem. 
Fondul topografic este un instrument verificabil analitic i ne va ajuta s  în elegem 
distribu ia spa ial  a fenomenelor de risc, precum i leg tura dintre acestea i
cadrul natural. Prin calit ile sale, harta topografic  reprezint  un model 
determinist. Bazându-ne pe acest model, vom putea trece la realizarea h r ilor de 
risc natural. Fiind o construc ie conceptual , harta riscurilor naturale va permite 
combina ii practic inepuizabile pentru reprezentarea fenomenologiei în discu ie. Cu 
alte cuvinte, putem considera harta riscurilor naturale, ca un model probabilist. 

H r ile topografice se vor constitui în portrete de informa ie geografic
plane, care sunt cele mai eficiente c i pentru a transmite loca iile absolute i
relative ale manifest rilor riscurilor naturale, prin folosirea simbolurilor. H r ile
topografice vor oferi suportul ideal pentru reprezentarea elementelor de 
manifestare a riscurilor naturale cum ar fi: inunda iile, alunec rile de teren, 
pr bu iri, uragane, cutremure, viituri catastrofale, etc. 

Asupra proiec iilor cartografice în care se face reprezentarea, libertatea 
cartografului este teoretic nelimitat  (conforme, echivalenete, echidistante, sau de 
minim  eroare) dar este condi ionat  pe de o parte de pozi ia geografic  a 
fenomenului reprezentat i pe de alt  parte de caracteristicile acelui fenomen. 
Atunci când reprezentarea are în vedere un singur fenomen de risc, lucrurile sunt 
mai simple. Spre exemplu utilizarea unei proiec ii conforme pentru reprezentarea 
unui uragan sau utilizarea unei proiec ii echivalente pentru reprezentarea unui 
incendiu de p dure. În alt  ordine de idei, proiec ia cartografic  utilizat  va fi 
condi ionat  de harta de baz  de la care pornim. Pentru ara noastr , cel mai „facil” 
suport îl reprezint  h r ile topografice în proiec ie policilindric  transversal
Gauss-Krüger, sau h r ile în proiec ie azimutal  stereografic  pe plan secant unic 
1970. În egal  m sur  se poate apela i la alte proiec ii (UTM, etc). 

inând cont de faptul c  orice risc natural are un caracter evolutiv (de 
regul  non-linear) i c  fiecare risc natural induce alte riscuri (principiul domino), 
în cele mai multe cazuri harta riscurilor naturale se va referi la mai multe riscuri 
care ac ioneaz  simultan asupra unui teritoriu. În aceast  situa ie, dac  fenomenele 
reprezentate reclam  (din punctul de vedere cartografo-matematic) proiec ii diferite 
(de exemplu conformitate i echivalen ), se va apela la o solu ie de compromis 
prin alegerea unei proiec ii combinate de minim  eroare (cum ar fi Aribert-Peters, 
Laskovski, Canters, Winkel Tripel, etc.). Alegerea unui tip sau altul de proiec ie se 
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face cu mult discern mânt, inând cont de ponderea constrângerilor cartografice 
impuse de fiecare fenomen de risc reprezentat. 

3. Problema sc rii

Alegerea unei sc ri pentru realizarea h r ii riscurilor naturale nu este o 
problem  simpl . Pentru început ne vom izbi de condi ion rile tehnice-standard.

Este bine-cunoscut faptul c  scara h r ii are valori bine precizate. În opinia 
noastr , din start va trebui s  avem o op iune clar  pentru un format standardizat, 
fie c  ne baz m pe un material cartografic preexistent, fie c  elabor m o hart
absolut nou .

Afirma ia se bazeaz  pe faptul c  harta riscurilor va fi comparat  mai 
devreme sau mai târziu cu alte materiale grafice, în acest fel nefiind necesar  etapa 
intermediar  de uniformizare a sc rilor acest lucru va duce la economie de timp, 
eliminarea introducerii erorilor i limpezime decizional  pentru utilizator. 

Scara aleas  va depinde de scopul h r ii riscurilor naturale, neexistând „cea 
mai bun  scar ” ci cea mai potrivit  (pentru a corespunde cerin elor reprezent rii). 
Factorii care condi ioneaz  alegerea sc rii celei mai potrivite sunt: num rul
fenomenelor naturale reprezentate (prin consecin ele lor); elementele riscurilor 
reprezentate; ierarhizarea relativ  a riscurilor naturale reprezentate; ocuren ele de 
risc i zona ce urmeaz  s  fie acoperit  cartografic; utilizarea ulterioar  a h r ii
riscurilor în conjunc ie cu alte materiale; scopul h r ii riscurilor elaborat  (dac
este o hart  index sau o hart  de detaliu, etc.); al i factori de interes considera i.

Scara aleas  va controla m rimea zonei reprezentate, cantitatea i calitatea 
informa iei de interes. 

Cartograful va trebui s  realizeze o stare de echilibru informa ional i s
clarifice dilema: „acurate e versus precizie”. 

Rezolu ia reprezent rii în general i a loca iei riscului natural în special, va fi 
condi ionat  de scara aleas . Spre exemplu, lucrând pe o hart  scara 1:100.000, vom 
utiliza un simbol liniar de 1 cm lungime pentru reprezentarea unei alunec ri de teren, 
un traseu de furtun  sau limita unei zone de risc. Dac  ulterior harta riscurilor este 
folosit  pentru un studiu teritorial mai extins (o abordare regional  de exemplu), vom 
mic ora aceast  hart  pân  la scara 1:1.000.000. În acest moment, simbolul liniar mai 
sus amintit, va avea lungimea de 1 mm. Va fi el relevant ?  

Cartograful fenomenologiei de risc trebuie s  aib  în permanen  în vedere 
aceste aspecte inând cont de faptul c  la un moment dat, mai devreme sau mai 
târziu, harta va fi m rit  sau mic orat  pentru eviden ierea local  regional  sau 
global  a fenomenelor reprezentate.

Din acela i motiv, expresia sc rii unei h r i de risc trebuie s  fie una 
grafic i nu una numeric .

Nu exist  pân  la aceast  dat  p reri sistematic convergente în ceea ce 
prive te scara h r ii riscurilor naturale. Totu i, noi consider m c  alegerea sc rii ar 
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trebui s  fie legat  de extensia teritorial  a fenomenelor reprezentate, astfel: 
extensie global  <1:5.000.000; extensie continental  1:5.000.000-1:2.000.000; 
extensie regional  1:500.000; 1:200.000; 1:100.000; 1:50.000; extensie local
1:25.000; 1:10.000; zone construite 1:10.000; 1:2.000 

4. Generalizarea cartografic . Sinteza versus detaliu 

În efortul de reprezentare a manifest rilor riscurilor naturale procesul 
generaliz rii cartografice are un rol esen ial. În permanen  cartograful trebuie 
c l uzit de ideea c  manifest rile riscurilor naturale sunt elementele reprezent rii 
care trebuie puse în eviden . În egal  m sur  nu trebuie s  scape reprezent rii nici 
un element cauzal implicat direct sau indirect în fenomenologia de risc. Gradul de 
implicare al fiec rui element considerat, trebuie stabilit dup  o analiz  atent .

Exist  unele p reri conform c rora utilitatea unei h r i a riscurilor naturale 
const  în „omisiunile” sale. Cu excep ia orient rii informa iei (drumuri, râuri, linii 
de coast , nume de locuri, etc.), harta riscurilor naturale ar trebui s  fie cât mai 
pu in înc rcat , foarte ordonat i foarte expresiv . Dificultatea acestei etape const
în stabilirea gradului de implicare al fiec rui element care apoi va fi sau nu 
reprezentat.

5. Geometria i semiologia reprezent rii

Reprezentarea manifest rilor riscurilor naturale se face prin intermediul 
unor simboluri, a unor mijloace de exprimare grafic  care sunt legibile i urmeaz
s  transmit  informa ie. 

Tipurile de simboluri la care face apel cartograful fenomenelor naturale de 
risc, pot fi diverse: simboluri artistice, simboluri literale i numerice, simboluri 
conven ionale i chiar simboluri inovative. 

La aceast  etap  de elaborare a h r ii riscurilor naturale trebuie inut cont 
de faptul c  pentru realizarea unei h r i a riscurilor pertinent i credibil , nu este 
suficient transferul unor variabile vizuale pe un canevas. Concizia grafic  nu este 
neap rat sinonim  cu concizia tiin ific . Pertinen a reprezent rii va depinde în 
mare m sur  de valoarea cercet rii care o precede i de metodele la care se face 
apel pentru mobilizarea informa iei. Dac  cercetarea este mediocr , i harta 
riscurilor va fi mediocr  chiar dac , pentru realizarea ei sunt folosite mijloace 
grafice sofisticate. Informa ia pe care o vom reprezenta va fi o punte de leg tur
între sfera contextual  a problematicii riscurilor naturale i sfera func ional  a 
geometriei euclidiene (punctul, linia, suprafa a). În acest mod, vom ob ine o 
descriere analogo-metaforic  a realit ii relevante a zonei de interes.  

Limbajul cartografic la care vom face apel va fi o combinare nesfâr it  a 
trei elemente fundamentale: punctul, linia, suprafa a. „Jocul” acestor elemente ne 
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va da forma, dimensiunea, intensitatea, direc ia sau orientarea, etc., a elementului 
reprezentat.

Punctul este în totalitate imaterial dac  nu este asociat unor variabile 
vizuale. Simbolurile punctiforme pot fi utilizate pentru reprezentarea fenomenelor 
de risc cum ar fi tornadele sau vulcanii. Punctul cu form  invariabil  posed  pu ine 
posibilit i perceptive dar permite realizarea unor combina ii eficace pentru 
distingerea acestor fenomene. Punctul variabil în dimensiune permite diferen ieri 
majore constituind un mijloc eficient de reprezentare a unor elemente adiacente 
riscurilor (de exemplu distribu ia popula iei în zonele afectate, etc.). 

Linia ca expresie grafic  este în primul rând utilizat  pentru delimitarea 
ariilor i (sau) regiunilor, pentru re eaua hidrografic i c ile de comunica ie, etc. 
Ea este de asemenea simbolul ideal pentru redarea mobilit ii, a mi c rii.

În general, harta riscurilor naturale presupune utilizarea liniei variabile în 
dimensiune, valoare, culoare. Expresia grafic  propriu-zis  poate fi continu ,
întrerupt , punctat , vector, etc., în func ie de caracteristicile elementului la care se 
refer . Dimensiunea simbolurilor liniare este de regul  asociat  unor caracteristici 
cantitative ale fenomenului reprezentat. Liniile se constituie în expresii grafice 
excelente pentru traseul furtunilor tropicale, tsunami, inunda ii, alunec ri de teren, 
zone de eroziune accentuat , etc. 

PUNCT LINIE SUPRAFA  SEMNIFICA IE
Contur sau 

form Pf Lf Sf Echivalen  limitat

Dimensiune sau 
m rime Pd Ld Sd M rime absolut

Valoare Pv Lv Sv M rimerelativ

Direc ie sau 
orientare Po Lo So Echivalen i parti ie

Textur  sau 
culoare Pc Lc Sc

Echivalen i
polaritate 

 POZI IE RELA IE PARTI IE

Fig.1. Matricea grafic  (dup  Bertin, 1977) 

Linia monodimensional  (de i paradoxal la prima vedere), este un mijloc 
eficace de reprezentare a caracteristicilor evolutive ale unui fenomen de risc (de 
exemplu reprezentarea undelor unei viituri cu ajutorul izocronelor). 

Suprafa a, ca mijloc de reprezentare grafic  în elaborarea h r ii riscurilor 
naturale, poate varia în form , dimensiune, dar mai ales culoare. Ea constituie un 
element esen ial în abordarea regional  a riscurilor naturale. Simbolurile areale 
apar sub form  de contururi în interiorul c rora, prin puncte, ha uri, culori sau 
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semne speciale, sunt redate caracterele fenomenului de risc cartografiat. Astfel, 
arealele pot ar ta intensitatea seismic  maxim , localiz ri de pr bu iri masive, etc. 

Simbolurile areale sunt în opinia noastr  mijlocul cel mai eficace pentru 
reprezentarea fenomenului de risc (prin nuan ri, ha ur ri, color ri) i implicit a 
gradului de severitate a acestuia. Considera iile de ordin cromatic nu fac în mod 
special obiectul discu iei de fa . Totu i, consider m necesar  recomandarea ca în 
general zonele implicate în fenomenologia de risc natural s  fie puse în eviden
prin utilizarea culorii ro ii, iar cele libere de riscuri naturale s  fie eviden iate prin 
culoarea albastr . Cele trei elemente grafice primordiale mai sus amintite pot 
reprezenta elemente de risc fie individual fie combinat. 

În egal  m sur , pe h r ile ce privesc riscurile naturale se vor reg si i
elementele antropice afectabile sau afectate, mai ales cele ce se refer  la zonele 
construite, infrastructurile, c i de comunica ie, sursele de ap , etc. Reprezentarea 
acestora se poate face tot prin intermediul simbolurilor grafice primare (punctul, 
linia, suprafa a) dup  cum urmeaz : zon  urbanizat : suprafa , suprafa  compus ,
linie; contur de localitate (urban ): suprafa , linie, punct; strad : linie; curs de ap :
linie.

Tabel nr. 1 Modalit i de reprezentare a manifest rilor riscurilor naturale prin  
simboluri grafice primordiale 

RISCURI NATURALE Simbol 
grafic INCENDII  

P DURE
ALUNEC RI
DE TEREN CUTREMURE VULCANI URAGANE 

PUNCT
Focar 

principal 
(secundar)

Alunecare de 
teren 

Epicentrul
cutremurului Vulcan 

Punct de 
intensitate 
maxim

LINIE Frontul de 
înaintare

Direc ia de 
manifestare

Falie
(falie major )

Direc ia de 
deplasare a 

lavei,cenu ei
sau gazelor 

Traseu 

SUPRA- 
FA A

Zona de 
extensie a 
sinistrului 

Aria afectat
de alunec ri

Zone de 
intensitate 
seismic

Acoperire cu 
lave, nori de 
gaze, pulberi 

Zon  de 
ac iune 

A a cum este u or de remarcat, unele simboluri pot exprima numai 
localizarea riscului, altele pot ar ta sensul riscului natural, iar unele pot aprecia 
severitatea acestuia. 

O alt  categorie de simboluri utilizate în vederea realiz rii h r ii riscurilor 
naturale o reprezint  simbolurile artistice. De i sunt mai sugestive, acestea intr
u or în uitare fiind apanajul aproape exclusiv al h r ilor din trecut, treptat 
renun ându-se la utilizarea lor din motive de standardizare. 
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Prin antitez , simbolurile literale sau literal-numerice sunt în cre tere de 
popularitate. De i presupun un grad de cultur  cartografic  mai ridicat i o 
abstractizare mai mare, ele sunt preferate altor simboluri deoarece creeaz
posibilitatea urm ririi graduale a evolu iei fenomenelor naturale de risc. Prin 
atribuirea unor indici (de exemplu: Z1, Z2,...,Zn) se creeaz  posibilitatea nuan rii 
intensit ii fenomenului reprezentat la un moment dat, cititorul h r ii având o 
imagine mult mai clar  asupra arealelor afectate, cât i asupra amplitudinii în 
diferite zone a fenomenului reprezentat.  

Simbolurile inovative (o alt  categorie de semne care se reg se te pe unele 
h r i de risc), nu fac obiectul prezentei discu ii deoarece ele sunt un produs cu 
amprent  personal  prin excelen , iar consacrarea lor în semiologia grafic  a 
riscurilor i dezastrelor reclam  timp, evaluare i aprofundare. 

Înc rcarea cu simboluri a diferitelor h r i ale riscurilor naturale poate crea 
impresia unui studiu prealabil minu ios de i nu întotdeauna este adev rat. Abuzul 
estetic nu este sinonim cu bog ia tiin ific . Pe de alt  parte, o hart  a riscurilor 
naturale excesiv simplificat , creeaz  numai o con tientizare a fenomenului în 
discu ie i nu las  oportunit i pentru o abordare tiin ific  a întregii informa ii 
existente. În majoritatea cazurilor, atunci când ne referim cartografic la un teritoriu 
va trebui s  reprezent m mai multe fenomene naturale cu poten ial de risc (sau 
subsidiarit i ale acestora). Va rezulta o hart  compus  a riscurilor naturale sau 
altfel spus o hart  a riscurilor. Aceasta, se va constitui într-un instrument nepre uit
pentru om i societate, chiar dac  este s rac  în informa ie. Dac  este corect 
întocmit , ea ne va ar ta de la sine ce informa ie ne lipse te pentru aprofundarea 
fenomenului.

Asigurarea aspectelor calitative, cantitative i dinamice în cartografierea 
manifest rilor fenomenelor de risc, se face în func ie de metoda cartografic  la care 
apel m. 

Tabel nr.2. Metode de cartografiere a manifest rilor riscurilor naturale 

 METODA PROPUS  APLICABILITATE 
Metoda fondului calitativ Fenomene de eroziune, viituri catastrofice, etc. 

Metoda arealelor Zone de frecven  a alunec rilor de teren, intensitate seismic ,
etc.

Metoda punctelor Vulcani, tornade, focare seismice, etc. 
Metoda semnelor de 

mi care
Dinamica i sensul unei alunec ri de teren, a unei viituri, 

tornade, etc. 

Metoda izoliniilor Ocuren ele fenomenului de risc, extensii teritoriale, grade de 
severitate a tuturor fenomenelor de risc 

Metoda cartogramei Zone afectate de fenomene de risc, reprezentarea statistic  a 
daunelor, etc 

Metoda cartodiagramei Reprezentarea statistic  a structurii terenurilor instabile, 
precipita ii abundente, evolu ia unui sinistru într-un teritoriu,etc. 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Riscuri i catastrofe Victor Sorocovschi 

320

6. Surse de date 

În vederea reprezent rii cartografice a manifest rilor riscurilor naturale, se 
face apel la surse multiple de date. Acestea pot avea caracter cartografic, statistic, 
istoric, analitic, etc. 

Informa ia preluat  se poate referi la areale întinse sau reduse. Datele 
privitoare la riscurile naturale pot fi preluate din centre de cercet ri interna ionale
sau na ionale, ori din centre de monitorizare a riscurilor naturale, sau de la 
colective de cercetare din universit i. În egal  m sur  constituie surse de date 
agen iile de planning i dezvoltare, ministere ale lucr rilor publice i amenaj rii 
teritoriului, R.A. Apele Române, Agen ia de protec ie a mediului, centre de 
cercet ri seismice, alte ministere sau agen ii, re eaua Internet, etc. 

Fie c  au caracter tiin ific sau sunt date de pres  ori date statistice, sursele 
de date mai pot include: rapoarte diverse, articole de pres , date istorice, etc. 

Pentru finalizarea demersului cartografic, consider m necesar  consultarea 
tuturor documentelor cartografice relevante asupra unui teritoriu, dup  cum 
urmeaz :

Tabel nr. 3.  Posibil  sistematizare a accesului la sursele de date cu caracter cartografic sau 
subsidiar-cartografic 

      INFORMATIV             GRAD DE CUNOA TERE               APROFUNDAT 
IZVOARE 

CARTOGRAFICE
PRIMARE

H R I ESEN IALE
SPECIALIZATE 

SURSE 
CARTOGRAFICE

UTILE

MATERIALE 
INFORMATIVE 
SPECIALIZATE 

CARACTERUL CONSULT RII
OBLIGATORIU FACULTATIV 

H R I:
topografice;

geologice; climatice; 
hidrogeologice; ale 

solurilor; ale 
vegeta iei, etc. 

H R I:
batimetrice;  

ale de ertific rii;
ale drenajelor i

acviferelor; epicentrelor 
cutremurelor; tectonice; 

alunec rilor de teren; 
seismo-tectonice; ale 

vulcanilor, etc. 

H R I:
ale structurilor 

construite; 
cadastrale;

demografice; ale 
infrastructurilor; 
ale vegeta iei; ale 

utiliz rii
solurilor,etc. 

sec iuni; 
diagrame; 
materiale
satelitare;

aerofotograme; 
b nci de date; 

studii specializate; 
rapoarte de 

cercetare; alte 
materiale

7. Credibilitate i percep ie

Informa ia utilizat  în vederea reprezent rii cartografice a manifest rilor
riscurilor naturale trebuie s  îndeplineasc  cel pu in patru cerin e: s  fie clar ,
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convenabil , precis i precis perceput . Este bine ca atunci când exist
posibilitatea, cartograful fenomenului de risc s  aplice principiul ziaristic: 
informa ia trebuie confirmat  din cel pu in dou  surse independente, credibile. 
Pentru ca informa ia s  constituie un fundament solid pentru reprezentare, ea 
trebuie prelucrat . Datele în sine nu constituie informa ie. Ele trebuie inserate într-
un sistem rela ional care va crea informa ie. Formalizarea i mobilizarea datelor se 
face prin crearea de indicatori sau algoritmi care vor fi diferi i de la caz la caz, în 
func ie de natura elementului de risc reprezentat, sau de regiunea la care ne referim 
(unul sau mai multe riscuri naturale reprezentate prin manifest rile lor). 

Pentru aprecierea final  a gradului severit ii riscurilor naturale va fi 
nevoie s  facem apel la diferite nivele de m sur . Acestea pot fi: 

-scara nominal ; permite diferen ieri calitative dar nu face o ierarhizare a 
fenomenelor de risc reprezentate. 

-scara ordinal ; instituie o clasificare a fenomenului de risc reprezentat (de 
exemplu cutremurele de p mânt m surate pe o anumit  scar ).

-scara de interval; permite ierarhizarea riscurilor în func ie de o ierarhie 
complex . Pot fi reprezentate simultan numeroase fenomene de risc prin 
manifest rile lor (de exemplu: viteza vântului, cantitatea de precipita ii, 
temperaturi, etc.). 

-scara de raport; permite o serie întreag  de reprezent ri, datele fiind 
confruntate i comparate, asigurând în acela i timp o reprezentare a distribu iei 
geografice a variabilelor ce pot fi corelate. 

8. Finalitate i utilitate social

Demersul cartografic prestat în vederea cunoa terii, reprezent rii i
evalu rii riscurilor naturale este în opinia noastr  evident motivat. Harta riscurilor 
naturale are aplicabilitate practic în toate etapele evolutive ale unui fenomen de risc 
natural, de la previziune i identificare la combatere. Problematica reprezent rii 
manifest rilor riscurilor naturale nu este nici pe departe epuizat . În opinia noastr ,
urm toarea etap  în acest demers este abordarea GIS a acestei fenomenologii. 

Societatea omeneasc  este direct sau indirect afectat  de manifest rile
riscurilor naturale. Începând cu societ ile asigurare i reasigurare i terminând cu 
agen iile de dezvoltatre regional i planning teritorial, ap rarea civil , b nci,
ministere, administra ie local , etc., toate aceste organisme se constituie în 
consumatori-utilizatori imedia i ai produselor cartografice care au ca obiect studiul 
i reprezentarea manifest rilor riscurilor naturale. Acest lucru, precum i faptul c

riscurile naturale sunt un avertisment la siguran a vietii (uneori un pericol la 
aceasta), ne înt resc convingerea c  riscurile naturale trebuie foarte bine cunoscute.  



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Riscuri i catastrofe Victor Sorocovschi 

322

BIBLIOGRAFIE

1. Bertin, J. (1977), La graphique et le traitement graphique de l'information, Paris, 
Flammarion, 273 p. 

2. Buz, V. S ndulache, Al. (1984),  Cartografie, Litografia UBB Cluj-Napoca, 268 p. 
3. Cote , P. (1954), Metode de reprezent ri cartografice, Ed. Tehnic , Bucure ti, 255 p. 
4. Dematteis, G. (1994), Global and local geo-graphies, in Limits of representation, ed. 

F. Farinelli, G. Olsson & D. Reichert, Accedo, Munich, pp. 199-214. 
5. Farinelli, F. (1989), Pour une théorie générale de la géographie, Géorythmes n. 5, 

Université de Genève, Genève, pp.23-41. 
6. Grecu, Florina (1997), Fenomene naturale de risc, Geologie i geomorfologie, Editura 

Univ. din Bucure ti, 143 p. 
7. Hungr, O. (1997), Some methods of landslide hazard intensity mapping, sub 

coordonarea Fell, R., i Cruden, D., Procs., Landslide Risk Worksop, Balkema, 
Rotterdam, pp.215-226. 

8. Mac, I. (1986), Folosirea unit ilor microscalare în cartografierea geomorfologic
special , Lucr rile sta iunii de cercet ri „Stejarul”, Piatra Neam , Seria Geografie, 9, 
pp. 8-14. 

9. Mac, I. (1992), Geocritical Region in the Dynamics of the Environment. The Curvature 
of the Carpathians, Tehnical program abstracts, 27th International Geographical 
Congress, Washington, idem în ACTA Geographica Szegediensis, I, XXXI, pp.9-14. 

10. Scholz, E., Tanner, G., Jankel, R. (1983), Einführung in die Kartographie und Luft-
bildauswertung, Studienbücherei Geographie, Bd. 16, Gotha, pp.8-11.  

11. Sobkowicz, J., Hungr, O., Morgan, G.C. (1995), Probabilistic mapping of a debris flow 
hazard area, Actes du 48e Congrès annuel canadien de géotechnique, Vancouver, 
Colombie-Brittanique, 1, pp. 519-529. 

12. Sorocovschi, V. (2002), Riscuri i catastrofe,  Ed. Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca, 
207 p. 

13. Spiess, E, (1988). Map Compilation, Anson/Ormeling.Oxford-Boston, pp.23-69. 
14. Surd, V., Zotic, V., Puiu, V. (2003), H r ile de risc i importan a acestora în 

gestionarea teritoriului, în vol. „Mediu - cercetare, protec ie i gestiune”, editor. 
Petrescu, I., Ed. Presa Universitar  Clujean , Cluj-Napoca, pp. 513-521. 

15. Surdeanu V. (1998),  Geografia terenurilor degradate. Alunec ri de teren. Ed. Presa 
Universitar  Clujean , Cluj-Napoca 274 p. 

16. Ungureanu, Irina Brându a (1978), H r i geomorfologice, Ed. Junimea, Ia i, 183 p. 


