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RISCUL DE MEDIU I METODOLOGIA STUDIERII LUI.
PUNCTE DE VEDERE 

OCTAVIA BOGDAN 

ABSTRACT. - Environmental risk and methods of studying it. Viewpoints. On 
the basis of the specialist literature and of the author's own studies, some original 
remarks on current knowledge concerning the definition of such notions as risk, 
hazard and catastrophe are put forward. The highlight is on environmental risk and 
natural environmental components (climatic, hydrologic, geomorphic, ecologic risks, 
etc.) as well as human - triggered risks (social, health, demographic, political, etc.). 
The causes underlying these risk situations are discussed, the idea being that each 
risk unleashes cascading risk situations. The climate risks are largely incriminated, 
they dynamising the geosystem and causing lots of damage and casualties even. The 
methodology of studying environmental risks covers much of the paper and some 
conceptual models are underscored. Special emphasis is placed on the 
interdisciplinary approaches providing a groundwork for correct management 
measures to be taken at local, regional and global levels. 

1. Hazard i risc de mediu. Discu ii

Numeroase fenomene naturale extreme, se produc pe tot globul. O 
caracteristic  comun  a lor o constituie declan area unor dezechilibre naturale, 
economice, sociale i ecologice, care provoac  dezordine i haos în evolu ia
geosistemelor (Davy, 1991; Béthemont, 1991; B lteanu, 1992; 2002, Bogdan, 
1992, 1994; Iano , 1994; Velcea, 1995; Grecu, 1997; Bogdan, Niculescu, 1999, 
Sorocovschi, 2002 etc.). 
 Frecven a fenomenelor naturale extreme a crescut foarte mult în ultimele 
decenii ale secolului XX, fapt ce a pus în alert  lumea întreag . Drept consecin ,
comunitatea tiin ific  mondial , sprijinit  de o serie de organisme interna ionale
de lucru (Uniunea Interna ional  de Geografie, Organiza ia Meteorologic
Mondial , Organiza ia Na iunilor Unite), ca i de unele organisme statale i-a
propus studierea aprofundat  a acestora în vederea lu rii unor decizii de diminuare 
a efectelor lor dezastruoase. 
 Gravitatea consecin elor fenomenelor naturale extreme este, în raport cu 
modul lor de debut i cu ritmul lor de evolu ie (fig. 1). Din acest punct de vedere se 
pot deosebi fenomene naturale extreme cu evolu ie rapid  definite prin no iuni de 
genul calamitate, catastrof -dezastru i cataclism, care sunt cele mai violente i cu 
pierderile cele mai mari, materiale i de vie i omene ti i fenomene naturale 
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extreme cu grad diferit de evolu ie în care se încadreaz hazardele, riscurile, 
recordurile (ex. recorduri climatice). 
 Dintre toate no iunile citate, mai utilizate sunt hazardul i riscul.

Fig. 1.  Modelul conceptual care reflect  terminologia utilizat
privind fenomenele naturale extreme 

În Grand Larousse, vol. V, citat de Z voianu, Dragomirescu (1994), 
hazardul (termen de origine arab , az-zahr, simbolizând joc de zaruri întâmplarea) 
este definit ca o interfa  accidental i, în general, neprev zut  între dou  sau 
mai multe serii cauzale ale c ror rela ii reciproce sunt, în fiecare moment, 
riguros determinate, dar a c ror interdependen  relativ  nu este imputabil
decât ignoran ei sau neputin ei noastre.

Dic ionarul IDNDR (1992) define te hazardul ca fiind un eveniment 
amenin tor, sau probabilitatea de apari ie într-o regiune i într-o perioad  dat
a unui fenomen natural cu poten ial distructiv mare.
 Concluzionând, noi am definit hazardul ca reprezentând un fenomen 
aleator, de mare anvergur , imprevizibil, o nedeterminare în timp i spa iu, un 
salt calitativ, o treapt  sau un prag în evolu ia geosistemului, care descarc
energii imense i determin  dezordine, dezechilibru pe scara de evolu ie fireasc
a mediului, în drumul s u spre o nou  calitate (Bogdan, 1992, 1994, 1996). 
 Acela i Dic ionar IDNDR (1992) define te riscul ca reprezentând 
poten ialitatea hazardului (deci, a cauzei) de a produce dezastre (consecin e), sau 
astfel spus, reprezint  num rul posibil de pierderi umane, persoane r nite, 
pagube asupra propriet ilor i întreruperea activit ilor economice în timpul 
unei perioade de referin i într-o regiune dat , pentru un fenomen particular.
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Este deci, produsul dintre riscul specific (pierderile provocate în func ie de 
hazardul natural i gradul de vulnerabilitate) i elementele de risc (popula ia,
cl dirile, activit ile economice, serviciile publice, infrastructura etc.) supuse  
riscului i care suport  riscul într-o arie dat  (Crozier, 1988). 
 În general, fenomenele naturale extreme reprezint  aspectele contradictorii 
ale dialecticii dezvolt rii mediului în raport cu evolu ia relativ normal  a acestuia. 
De aceea, ele pot fi considerate ca abateri importante, uneori, de mare anvergur ,
sau alte ori, discrete, în raport cu starea medie de dezvoltare a mediului. Mac i
Petrea (2002) subliniaz  multiplele fa ete pe care le incumb  dezvoltarea mediului 
i care pun în lumin  laturile contrarii, ale acestuia exprimate prin ordine-

dezordine, necesitate-hazard, creare - distrugere etc., subliniind totodat  caracterul 
lor discontinuu, evolutiv i extrem (p. 12). 
 Dac  la începutul anilor '90, informa iile asupra riscurilor naturale în 
România, erau mai pu ine, la începutul mileniului III constat m c  s-a adunat o
baz  de date suficient de mare, ceea ce treze te interesul speciali tilor pentru 
studierea lor (Sorocovschi, 2002). 
 Pe de alt  parte, aceasta arat i varietatea mare a tipurilor de riscuri 
naturale i antropice, care, prin sfera lor de cuprindere, sunt riscuri geografice, pe 
care Valeria Velcea (1995) le denume te riscuri de mediu care incumb  atât 
mediul natural, cât i societatea uman , la care adaug riscurile tehnogene ca fiind 
produsul impactului antropic asupra mediului. 
 Excluzând riscul modific rilor globale ale climei, riscurile de mediu au o 
sfer  de ac iune mai mic i consecin e mai nuan ate de la caz la caz, în func ie de 
componentul de mediu afectat. De aceea, Valeria Velcea (1995) le i nume te
riscuri de component de mediu în care se includ: riscurile geologice, 
geomorfologice, climatice, hidrologice, pedologice, ecologice etc., toate 
semnificând o abatere, o dereglare a calit ii mediului cu influen  în 
func ionalitatea geosistemului; ele pot avea o sfer  mai limitat  (ex. un înghe , o 
alunecare de teren etc.), sau dimpotriv , o sfer  foarte larg , incluzând cele mai 
actuale forme evolutive de mediu (ex. modific ri globale ale mediului). 
 Acumularea unor date noi în literatura de specialitate a permis i alte
formul ri privind sfera no iunilor de hazard i risc. A a, de exemplu, Mac i
Petrea (2002), au definit hazardul ca fiind o necesitate obiectiv , cu caracter de 
lege, sursa unui eveniment extrem cu desc rcare energetic  într-un anumit moment 
i într-o împrejurare greu de prev zut; autorii cita i subliniaz  faptul c

evenimentul  în cauz , a  c rui semnifica ie major  este aceea de a întrerupe o 
tendin  de evolu ie linear  (ceea ce nu se realizeaz  în realitate, n.n.) însumeaz ,
dup  cum au precizat i alte surse (Dic ionarul IDNDR, 1992, Z voianu, 
Dragomirescu, 1994, Grecu, 1997, Bogdan, Niculescu, 1999 etc.) hazardul i
fenomenul extrem care decurge din el (deci, cauza i respectiv consecin a, riscul,
n.n.); aceasta înseamn  c  hazardele sunt purt toare  sau generatoare de riscuri. 
Evolu ia lor permite permanentizarea i actualizarea continu  a riscului i astfel, 
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atât hazardul, cât i riscul devin elemente "de cotitur " în evolu ia geosistemului 
(p. 16), o treapt  superioar  în evolu ia mediului (n.n.). 
 Pentru în elegerea tiin ific , cât mai corect  a termenilor de hazard i risc, 
Mac i Petrea (2002) introduc i alte no iuni asociative ca: sensivitate, rezilien i
fragilitate care exprim  reac ia i tensiunile interne din cadrul geosistemului pe 
scara lui de evolu ie, de unde decurge gradul de vulnerabilitate a acestuia fa  de 
evenimentele naturale extreme. 
 Pe de alt  parte, Surdeanu (2002), pune problema regener rii mediului ca 
pe o necesitate obiectiv i major  care apare în urma exploat rii ira ionale a 
resurselor de mediu (ceea ce devine un risc antropic, care constituie factor poten ial 
de risc pentru alte riscuri naturale), problem  care trebuie gândit  global, la 
nivelul unor dimensiuni spa iale i temporare care s  satisfac , cel pu in o 
perioad  mare de timp, colectivitatea uman  (p. 38). Aceasta impune o gestionare 
corect  a riscurilor de mediu, care vizeaz  atât exploatarea, cât i valorificarea lor, 
a a cum preciza anterior i Valeria Velcea (1995). 
 Alte contribu ii sunt aduse de Sorocovschi (2002), dealtfel editorul celei 
mai recente apari ii în domeniu din România, intitulat Riscuri i catastrofe.
Subliniem în context, complexitatea func ional  a riscurilor i catastrofelor care 
rezid  din num rul mare de factori, de componen i i de impacturi, reliefând cu 
aceast  ocazie, caracterul multidimensional i interdisciplinar al acestora; totodat
autorul arat  c  impactul lor asupra geosistemului este adesea surprins la diverse 
sc ri (nivel local, regional, sau mondial), existând posibilitatea real  de reizbucnire, 
de asemenea, la diverse sc ri (p. 56). 
 O alt  contribu ie interesant  adus  la studiul riscurilor geografice const
în dualitatea riscurilor i catastrofelor, în elegând prin aceasta, atât pierderile 
survenite, cât i câ tigurile produse de acestea, ceea ce pare deosebit de 
contradictoriu i imposibil de acceptat; i totu i în literatura chinez  de specialitate, 
aceast  dualitate, arat  autorul, este exprimat  prin cuvântul weij-ji (în române te, 
risc), care, în traducere mot à mot înseamn  noroc (weij) i pericol (ji); un exemplu 
în constituie marile inunda ii istorice produse pe Nil, care pe de o parte, declan au 
numeroase pierderi materiale i de vie i omene ti, iar pe de alta, mâlurile 
aluvionare au favorizat formarea solurilor fertile din lungul fluviului. Caracterul de 
dualitate este prezent i în cazul riscurilor tehnologice, dup  cum subliniaz
autorul, cum este cazul barajelor hidrotehnice utilizate pentru producerea de 
energie (care aduc un venit), i care, în condi ii de catastrofe, provoac  pierderi 
însemnate (p. 58). 
 Semnal m, de asemenea, la acela i autor, clasificarea detaliat  a 
riscurilor hidrice concretizate în fenomene hidrice extreme (inunda ii, secete); 
fenomene i procese hidrodinamice (valuri, maree, curen i acvatici, oscila ii ale 
nivelului oceanului planetar, icebergurile, avalan ele etc.); fenomene i procese 
hidrice sta ionare, de suprafa  (exces de umiditate, curgeri noroioase), sau de 
subsuprafa  (alunec ri de teren etc.);  procese i fenomene legate de interfe ele 
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hidrice dintre domeniile continental i maritim (amestecul apelor dulci cu cele 
s rate) etc. 
 Cercet rile tiin ifice asupra riscurilor geografice au adus lumin i asupra 
riscurilor umane. Astfel, dup  introducerea f cut  de Iano  (1994), privind riscul
în sistemele geografice, ultima apari ie, a lui Benedek (2002) aduce noi preciz ri 
asupra riscurilor umane pe care le clasific  în riscuri sociale (legate de 
dimensiunea social i economic  a societ ii care relev  condi iile de via ,
s r cia, omajul); riscurile medicale (de s n tate) rezultate ale unei dezvolt ri 
administrate ineficient la scar  local  eviden iate de o serie de indicatori 
demografici (care reflect  mortalitatea general , cea infantil , speran a de via  la 
na tere, inciden a diferitelor boli etc.); riscurile demografice (emigrarea masiv
sau selectiv  a unor tineri sau grupuri de tineri care determin  deteriorarea 
structurilor demografice, a infrastructurii i serviciilor publice etc., sau 
îmb trânirea popula iei din societ ile moderne etc.); riscurile politice (declan area 
unor conflicte teritoriale, dispute asupra apartenen ei unor teritorii, insule, ape 
teritoriale etc., subliniind caracterul lor independent, care nu se supun legii 
globaliz rii (nu cunoa te frontiere i grani e politice, p. 32); ca ex. sunt citate 
disputele pozi ionale legate de localizarea unor grani e, dispute teritoriale - de 
natur  geopolitic , dispute func ionale (treceri ilegale peste grani , pescuitul 
transfrontalier etc.). 

 2. Cauzele riscurilor 

Conceptele prezentate cu privire la riscurile geografice subliniaz  cauzele 
lor multiple i deosebit de variate. Cauzele care concur  la apari ia riscurilor 
naturale sau antropice sunt variate, în func ie de tipul de risc (natural sau antropic), 
care au loc în sfera sau spa iul de interferen  a tuturor geosferelor (fig. 2). 

A a de exemplu, în cazul riscurilor geologice - geofizice, cauza 
cutremurelor i a vulcanilor o reprezint  migrarea pl cilor tectonice i respectiv 
acumularea unei cantit i foarte mari de energie radioactiv  în scoar a terestr , la 
diferite adâncimi, dar când se va face "prea plinul" i când se va declan a
fenomenul, înc  nu se poate preciza cu certitudine. 

În cazul riscurilor geomorfologice, cauza o constituie cel mai adesea, 
riscurile climatice care sunt declan atoare de noi riscuri, i în special, precipita iile,
la care se adaug i al i factori poten iali de risc (unghiul de înclinare a pantei, 
gradul de rezisten  a rocilor, adâncimea pânzei freatice, regimul precipita iilor,
rezerva de ap  din stratul de z pad , gradul de umezire a solului, tipul de sol, 
gradul de stabilitate a versantului, gradul de inierbare, sau împ durire, ac iunea
unor factori dinamici naturali - seisme -, ritmicitatea fenomenului înghe -dezghe ),
ca i impactul antropic (utilizarea nera ional  a terenurilor, construc ii pe suprafe e
neadecvate, lucr ri miniere, construc ii hidrotehnice, desp duriri, agrotehnica 
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aplicat  incorect, aratul în lungul pantei, construirea unor lacuri de acumulare pe 
râuri care modific  nivelul de baz  etc. 

Fig. 2. Modelul conceptual care reflect  clasificarea riscurilor dup  genez

În cazul riscurilor climatice, cauzele sunt mai numeroase i adesea, 
asociate, naturale cu cele antropice.

Cele naturale vizeaz , în primul rând, cauzele astronomice care provoac
varia ia fluxului de energie solar i care se repercuteaz  asupra tuturor varia iilor
neperiodice ale climei, i inclusiv în func ionalitatea geosistemelor. La acestea se 
pot ad uga poluarea aerului pe cale natural  cu produse rezultate din activitatea 
vulcanic  (cenu , gaze cu efect de ser  etc.). Este cazul vulcanului din Tambora 
(Indonezia) care, când a erupt în 1815, a produs Anul f r  var din 1816 care a 
acoperit tot globul. De asemenea, vulcanul Pinatubo din Filipine, în timpul erup iei 
din 1 iunie 1991 a aruncat în atmosfer  15 milioane tone de praf i gaze. În timp de 
un an, temperatura aerului pe tot globul a sc zut cu 0.5 C provocând ierni grele i
veri r coroase în multe p r i ale lumii (Elsom, 1993). 

Cauzele antropice vizeaz , în primul rând, poluarea industrial , care a 
înregistrat pe glob, o rat  crescând  concomitent cu dezvoltarea i implementarea 
progresului tehnic, iar mai recent i poluarea produs  de traficul rutier (auto, care 
în condi iile restructur rii economice a României, a trecut pe primul loc), ca i cea 
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rezultat  din alte activit i de exploatare a resurselor naturale (miniere, petroliere, 
salifere etc.). 

În prezent, poluarea atmosferei este tot mai mult "incriminat " de o 
posibil  modificare global  a climei, care,  dac  s-ar produce, ar fi cel mai 
periculos risc natural posibil pentru omenire i poate cel mai mare dintre toate 
riscurile naturale posibile. Aceasta ar însemna c , dac  pân  în prezent, cauzele 
naturale au provocat cele mai grave consecin e ale fenomenelor naturale extreme, 
în prezent se pare c , locul lor ar fi luat de cauzele antropice care tind s  determine 
o modificare global  a climei ca urmare a efectului de ser i respectiv, modific ri
globale ale mediului. 

Modific rile globale ale climei ca urmare a cre terii polu rii atmosferice 
conduc la apari ia i a altor riscuri pentru mediul planetar cum sunt ploile acide,
adesea transfrontaliere i reducerea stratului de ozon ca urmare a cre terii 
cantit ii de CO2, NO2, SO2, CFC etc. i în consecin , cre terea propor iei 
radia iilor ultraviolete cu efect chimic asupra organismului (Chiotoroiu, 1997). 

Eventualele modific ri climatice ar putea fi amplificate i de alte cauze,
mai pu in luate în considerare, sau chiar deloc. A a de exemplu, în ultimul timp, a 
devenit tot mai îngrijor toare cre terea radioactivit ii terestre i atmosferice ca 
urmare a utiliz rii pe scar  tot mai larg  a substan elor nucleare în scopuri civile
(aparatur  medical , centrale atomice, avioane supersonice, diverse obiective 
nucleare subterane, nave maritime cu instala ii nucleare de propulsie, transportul 
terestru al substan elor i de eurilor radioactive), în scopuri tiin ifice (reactoare 
nucleare energetice de cercetare, rachete balistice interplanetare, sateli i, experien e
nucleare subacvatice, terestre i aeriene), sau în scopuri militare (utilizarea 
armamentului nuclear în conflicte regionale, sau depozitarea armamentului nuclear 
scos din uz, depozitarea de eurilor radioactive etc.). 

Acumularea unor astfel de energii în scoar a terestr i în atmosfer , vor 
ac iona asupra varia iilor climatice, mai întâi, cu intensit i variabile, provocând 
modific ri de vreme nespecifice pentru o anumit  zon  climatic i un anumit 
sezon (ex. în zona temperat , ierni calde, cu viscole i z pezi la începutul i
sfâr itul sezonului i cu inunda ii în lunile cele mai reci (ianuarie, februarie etc.), 
veri r coroase, prim veri scurte i toamne prelungi etc.), fenomene pe care le 
travers m în momentul de fa .

În paralel cu aceasta, poluarea atmosferei va duce la formarea unui ecran 
intermediar între Soare i P mânt, alc tuit din vapori de ap i gaze cu efect de ser
(CO2, NO2, SO2, CFC etc.) care, fie c  vor provoca r cirea climei prin reducerea 
radia iei solare, fie c  vor provoca înc lzirea climei datorit  efectului de ser ,
situa ii înc  controversate (Ciulache, Ionac, 1995, 2002), de i opiniile majoritare 
tind spre înc lzirea global  a climei. Consecin ele vor fi nea teptate i vor afecta 
întregul geosistem terestru, inclusiv omul, component al s u.



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

34

3. Varietatea riscurilor de mediu 

Dintre toate riscurile de comportament de mediu, cele climatice se impun 
prin dinamica lor, mai mult sau mai pu in accentuat  (în func ie de tipul de risc 
climatic) care se imprim i în dinamica geosistemelor1.
 Dac  pân  la începutul anilor ’90, riscurile climatice erau considerate doar 
taifunurile, uraganele, tornadele din zona intertropical , cercet rile ulterioare au 
demonstrat c  riscuri climatice se produc în orice zon  climatic , dar ele îmbrac
patina zonei în care s-au produs (Bogdan, 1994), întrucât fluxul de radia ie solar i
caracteristicile circula iei generale a atmosferei variaz  foarte mult de la o zon  la 
alta, astfel c , pentru fiecare dintre acestea, ele au un specific aparte . 

Dintre toate zonele climatice, în zona temperat  se produc cele mai 
numeroase i mai variate riscuri climatice i respectiv, riscuri de mediu; aceasta se 
explic  prin faptul c  zona temparat , este zona peste care se interfereaz  masele de 
aer cald tropical, cu cele de aer rece polar sau arctic, care aduc cu sine, riscuri 
specifice zonelor climatice respective. În func ie de tipul de advec ie i direc ia
masei de aer, aceste riscuri penduleaz  spre nord sau spre sud, diminuându-se în 
intensitate pe m sur  ce se dep rteaz  de locul de origine (Bogdan, 1995). 
 Pe de alt  parte, în zona temperat , cu dou  anotimpuri extreme i alte 
dou  de tranzi ie, riscurile pot fi clasificate i în func ie de sezon (Bogdan, 1994), 
adic : riscuri climatice de iarn , riscuri climatice de var , ca i riscuri climatice 
din sezoanele de tranzi ie i riscuri climatice caracteristice întregului an. Acestea 
determin  la rândul lor, o gam  întreag  de riscuri geomorfologice specifice 
fiec rui tip de climat/risc. 
 Dintre toate riscurile climatice, cele care î i las  cel mai mult amprenta 
asupra mediului, sunt precipita iile excendentare i fenomenele de usc ciune i
secet , care determin  riscuri ecologice, cu multiple consecin e pentru mediu i
societate.
 Modelul conceptual elaborat pentru cele dou  tipuri de riscuri climatice 
situate la antipod, unul fa  de cel lalt, usc ciunea i seceta, pe de o parte i
excesul de umiditate, pe de alta sintetizeaz  atât consecin ele produse de ordin 
meteorologic, agrometeorologic, hidrologic, pedologic, biologic, fenologic i
fiziologic, economic etc., cât i managementul acestora, care incumb  m surile
practice ce trebuie luate, bine fundamentate tiin ific, pentru a p stra echilibrul 
mediului, de unde necesitatea corect  a gestion rii riscurilor (Popescu, Dobre, 
2000, Surdeanu, 2002).  

1 În literatura de specialitate, utilizarea no iunilor de “riscuri climatice”, “riscuri 
hidrologice”, “riscuri geomorfologice” etc. s-a f cut pentru u urin a în exprimare. În 
accep iunea dat , termenul de “risc” semnific  consecin a grav  nea teptat  , respectiv 
consecin ele grave determinate de fenomenele climatice de risc, de cele hidrologice de risc 
etc. (Davy, 1991, Bogdan, 1994, 1996, Bogdan, Niculescu, 1999, Ciulache, Ionac, 1995). 
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4. Metodologia studierii riscului de mediu. Prognoza geografic

Studierea riscurilor de mediu presupune o foarte bun  documentare din 
literatura de speciliatate i utilizarea selectiv , în func ie de tipul de risc i de caz, a 
tuturor metodelor de cercetare geografic  specifice pentru fiecare component de 
mediu (Valeria, Velcea, 1995), cu scopul de a surprinde modul de manifestare în 
timp i spa iu, pentru care sunt necesare cercet ri interdisciplinare de teren, 
repetate în diferite faze de manifestare, exploatarea fotografiilor satelitare pentru 
arealul afectat, inventarierea pagubelor i eleborarea unui program de m suri 
pentru refacerea mediului i a bunurilor materiale distruse. 
 Studiul respectiv trebuie s  aib  în vedere o caracterizare genetic
calitativ  care s  scoat  în eviden  cauzele care le-au produs, dar mai ales cu 
caracterizare cantitativ  a acestora pe baza unor indici concre i care s
dimensioneze spa ial i în timp valoarea riscului i s  cuantifice pierderile 
materiale survenite. Pentru evaluarea cantitativ /numeric  a riscului în cazul 
oper rii cu serii de timp se va lua în considerare frecven a i probabilitatea de 
producere a valorilor constitutive ale seriei. 

Având în vedere c  lungimea seriei instrumentale este infinit  în 
compara ie cu infinitatea popula iei din care provine se va selecta legea de 
probabilitate cea mai adecvat  din punct de vedere statistic i fizic (Gumbel, 
Pearson, exponen ial , Weibull, Pareta). 

Metodologia de lucru cu o exemplificare concret  este pe larg prezentat
de Haidu (2002).  Este util, de asemenea, s  se redea elementele limitative i
explozive cu poten ial progresiv de care trebuie s  se in  seama în gestionarea 
riscului de mediu. A a de exemplu, în cazul riscurilor climatice se utilizeaz
indicii climatici pe perioade cât mai lungi (50-100, > 100 ani) care constau în: 
valori medii considerate „normale”, valori extreme, abaterile acestora fa  de 
normal , intervalul favorabil de risc, ritmul de evolu ie (lent, în salturi, violent), 
durata, densitatea, frecven a i probabilitatea producerii acestora i în final 
consecin ele provocate asupra mediului natural, a economiei i a s n t ii
popula iei, care, de altfel, trebuie stabilite pentru ficare tip de risc de mediu. 
Stabilirea consecin elor produse permite evaluarea pagubelor i totodat , evaluarea 
costurilor necesare pentru refacerea i redresarea echilibrului natural, a economiei, 
a bunurilor materiale i a societ ii.

Studiile trebuie s  se încheie cu h r ile speciale de risc care s  reflecte 
gradul de vulnerabilitate a teritoriilor respective supuse unor anumite riscuri de 
mediu i repercusiunile acestora asupra celorlalte componente de mediu,
eviden ierea factorilor poten iali de risc care concur  la declan area altor riscuri
de component de mediu (hidrologic, geomorfologic, ecologic etc.), labilitatea 
echilibrului natural al mediului, ca i necesitatea interven iei factorului de 
decizie pentru estomparea evolu iei i stingerea focarelor de risc, prin luarea 
unor m suri de prevenire i gestionare corect  a riscurilor, asigurând astfel, 
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dezvoltarea durabil  a societ ii (Bogdan, Niculescu, 1999, Sorocovschi, 2002, 
Surdeanu, 2002, Rete an, Floca, 2002).  

În finalul acestor studii trebuie s  se reg seasc  formulat  o prognoz
geografic  care va ine seama de labilitatea geosistemului de factorii poten iali i
factori declan atori de risc (Velcea, 1995). Aceasta trebuie s  stea în aten ia
organelor locale pentru punerea la ad post a bunurilor materiale i a vie ilor umane 
fa  de eventuale riscuri, care s  constituie o baz  fundamentat tiin ific pentru 
gestionarea acestora. 
 Inventarierea tuturor aspectelor ce decurg din studierea riscurilor de mediu 
(în laborator sau pe teren) se face pe fi e-tip i în tabele-anexe, înso ite de h r i de 
vulnerabilitate (Cote , 1978, Schreiber, 1980, Valeria, Velcea, 1995, Cioac , 1996, 
Cioac , Dinu, 1995, Sandu, 1997 etc.). 
 Dauphine (2000), citat de Sorocovschi (2002) propune o serie de variabile 
care permit o clasificare multidimensional  a catastrofelor de origine fizic ,
tehnic , biologic , social-economic . Ele nu se pot stabili, decât pe baza studiilor 
efectuate asupra acestora (n.n.). A adar, ele pot fi considerate i ca indici obiectivi 
sau, dup  caz, subiectivi, care pot fi utiliza i în cercetarea, nu numai a catastrofelor, 
dar i a riscurilor naturale. Printre ace ti indici not m: localizarea, întinderea, 
împrejurarea, declan area, durata, reversabilitatea, impacturi umane, impacturi 
economice, impacturi socio-culturale, grad de control individual, grad de 
percepere, evolu ia perceperii, vulnerabilitatea, evolu ia vulnerabilit ii, 
previziune, prevenire (p. 58). 
 Orice risc natural sau antropic, odat  declan at, are consecin e asupra altui 
component de mediu. De un real folos, în studiul acestora este stabilirea tuturor 
consecin elor care se dezvolt  “în cascad ”, încât, o consecin  devine cauza pentru 
un alt risc, iar acesta la rândul lui, cauz  pentru un nou risc .a.m.d. 
 Dintre toate tipurile de riscuri de component de mediu, riscurile climatice 
sunt generatoare de cele mai multe riscuri în cadrul mediului i din acest punct de 
vedere, exemplele citate anterior privind fenomenele de usc ciune i secet i cele 
de exces de umiditate sunt edificatoare. Ele se dezvolt  în cascad  generând un 
întreg lan  catenar de riscuri de mediu, care, dac  nu sunt gestionate corect, pot 
duce la riscuri ecologice, economice i sociale grave ca: s r cie, malnutri ie, 
cre terea morbidit ii, importuri masive de produse agro-alimentare, împrumuturi 
externe, sc derea nivelului de trai i în final, reducerea calit ii vie ii.

Concluzii 

Cunoa terea în detaliu a mecanismelor de producere, evolu ie i stingere a 
riscurilor de mediu, ca i stabilirea “lan ului trofic” al acestora i întocmirea 
h r ilor de risc permite organelor administra iei locale o bun gestionare a lor, care 
are în vedere protec ia civil , managementul riscurilor prin elaborarea unei 
politici de strategie pe termen lung care s  “ocroteasc ” mediul înconjur tor i
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popula ia i s  “pun  la ad post”economia na ional  în vederea unei dezvolt ri
durabile a societ ii (B lteanu, Popescu, 1994). Acest lucru este posibil prin 
supravegherea sinoptic  a tuturor riscurilor de mediu, monitorizarea lor, 
prognozarea, avertizarea popula iei la timp i preîntâmpinarea acestora, prin 
aplicarea m surilor de atenuare a lor, m suri de refacere economic  ca i de 
refacere a s n t ii publice; totodat  sunt necesare m suri de instruire i de 
educa ie în mass-media fa  de aceste riscuri pentru diminuarea efectului 
psihologic, de alarmare i panic  în timpul producerii lor (Béthemont, 1991, 
Popescu, Dobre, 2000). 
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