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FENOMENELE DE RISC GEOGRAFIC DIN 
PERSPECTIVA AMENAJ RII TERITORIULUI 

J. BENEDEK

ABSTRACT. - The risk phenomenas from the perspective of territorial 
planning. The main document of territorial planning in Romania is represented by 
a corpus of five laws, which forms the National Plan of Territorial Planning. This 
laws (called also “sections”) are strongly related to the management of a few risk 
situations, which are reflected in a critical manner in the present study: economic, 
demographic, social risks (sections I and IV) and natural risks (sections II, III and 
V). The basic conclusion is that the laws are lacking on fundamental application 
methodology and ruling system. In this case they can only form the coercitive 
macrostructure for further special planning (like the transport planning) or for 
regional and local development plans. 

În materialul de fa  ne vom opri asupra prezent rii documentului 
fundamental al amenaj rii teritoriului din România: Planul de Amenajare a 
Teritoriului Na ional (PATN), din perspectiva riscurilor. Mai precis, vom prezenta 
cele cinci sec iuni ale PATN în func ie de modul în care acestea ating problematica 
prevenirii i administr rii unor situa ii de risc. În aceast  accep iune, no iunea de 
risc devine mai elastic , referindu-se implicit la largi segmente economice,
demografice i naturale. 

1. Sec iunea I: C i de comunica ie

C ile de comunica ie constituie elementul fundamental al infrastructurii 
teritoriale, al c rei nivel de dezvoltare influen eaz  în mare m sur  intensitatea i
orientarea fluxurilor de capital. Din acest motiv, majoritatea strategiilor de 
dezvoltare includ i m suri de dezvoltare a structurii de transporturi i comunica ii. 
Cu toate c  aceast  sec iune propune prin Legea nr. 71/1996 o serie de obiective în 
vederea dezvolt rii re elei de comunica ii i transporturi, pân  în prezent 
implementarea obiectivelor a r mas cu mult în urm .

Pentru fiecare tip de transport, al turi de prezentarea situa iei existente, s-a 
stabilit un set de obiective de viitor, care vor fi integrate obligatoriu în planurile de 
amenajare a teritoriului la nivel regional, jude ean i local. De exemplu, pentru 
re eaua de c i rutiere a fost prev zut  construc ia a patru categorii de obiective: 
autostr zi, drumuri expres, drumuri na ionale i poduri. Desigur, la acest nivel de 
amenajare general  s-au stabilit doar tronsoanele generale ale liniilor de c i rutiere, 
urmând ca, în cadrul amenaj rii la nivel spa ial inferior (PATR, PATJ, PUG), s  fie 
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stabilite tronsoanele exacte, la nivel de parcel . Tot la acest din urm  nivel spa ial
trebuie delimitate terenurile, culoarele i amplasamentele necesare pentru c ile de 
comunica ie, pe baza unor studii de fezabilitate. Suprafe ele astfel delimitate vor 
avea un regim restrictiv al construc iilor, adic  vor fi rezervate exclusiv în vederea 
realiz rii unor c i de comunica ii. În afara obiectivelor listate în anexele acestei 
legi, se pot propune spre realizare i alte lucr ri de interes regional sau local, iar, în 
func ie de interesele comune cu rile învecinate, legea prevede posibilitatea 
realiz rii prioritare i a altor lucr ri, prin hot râre a Guvernului.  

Din analiza priorit ilor de dezvoltare cuprinse în anexele acestei legi (vezi i
Benedek, 2004) se desprinde ideea dezvolt rii c ilor de comunica ie pe anumite linii 
spa iale i în anumite puncte spa iale considerate a fi prioritare. Este vorba de câteva 
axe orientate dinspre Vest spre Sud-Est, cu scopul racord rii la c ile de comunica ie 
europene ale rii i îndeosebi a principalului punct de cre tere din ar : Bucure ti. 
Aceast  prioritate este înt rit  de propunerile care vizeaz  cre terea accesibilit ii 
Capitalei dinspre zona M rii Negre (prin Constan a i Giurgiu). Al turi de 
consolidarea acestor axe, se contureaz  o serie de alte obiective majore care vizeaz ,
în special, regiunile slab dezvoltate: partea estic  a Moldovei (obiectivele legate de 
râul Prut, de dezvoltarea punctelor de trecere spre Republica Moldova i integrarea 
acestora în axele majore de circula ie), zona Mun ilor Apuseni (aeroportul de la Alba 
Iulia, drumul expres Deva-Oradea etc.), zona Bistri a–Moldova de Nord (autostrada 
Cluj–Bistri a–Suceava–Boto ani– tef ne ti, aeroportul Bistri a etc.). 

În fond, prin aceast  sec iune se dore te reducerea unui risc economic 
major: cel al r mânerii în urm  al întregii economii în ansamblu, nivelul de 
dezvoltare sc zut al re elelor de transport, absen a unor tipuri de re ele
(autostr zile, de exemplu) ridicând obstacole serioase în extinderea i intensificarea 
fluxurilor de capital, bunuri i persoane. 

2. Sec iunea II: Ape 

Sec iunea Ape din PATN (Legea nr. 171/1997) prevede realizarea unor 
obiective de interes na ional într-un domeniu deficitar al infrastructurii publice: 
alimentarea cu ap  a popula iei i economiei. Execu ia acestora este obligatorie 
pentru autorit ile administra iei locale, obiectivele putând fi diversificate, în 
func ie de necesit ile autorit ilor administra iei publice jude ene sau locale i în 
func ie de posibilit ile de finan are prin bugetul de stat (art. 3). În acest scop, 
Legea prevede cuprinderea lucr rilor prev zute pe listele de investi ii, pe baza unor 
documenta ii tehnico-economice. Lucr rile se finan eaz , în completare, în limita 
fondurilor aprobate, prin legile bugetare anuale (art. 5). Stabilirea priorit ilor
privind execu ia lucr rilor revine Ministerului Apelor i Protec iei Mediului. Legea 
mai prevede c  sarcina delimit rii terenurilor necesare pentru lucr rile privind apa 
revine documenta iilor de urbanism i/sau de amenajare a teritoriului, respectiv 
altor documente ca studiile de specialitate i studiile de fezabilitate. De asemenea, 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

III
/ 2
00
4

Abord ri conceptuale 

71

se prevede aplicarea a dou  m suri de baz  privitoare la ap  de c tre autorit ile
administra iei publice (art. 4): 

– asigurarea protec iei resurselor de ap  împotriva epuiz rii, polu rii i
degrad rii lor, printr-o utilizare durabil ;

– corelarea resurselor cu cerin ele de ap  pentru consumatori (popula ie i
economie), integrarea acestora în amenajarea teritoriului. 

Prin aceast  lege se prevede delimitarea unor regiuni sau arii cu riscuri 
majore legate de: absen a sau slaba dezvoltare a re elei de alimentare cu ap
potabil i/sau de canalizare, existen a unor resurse reduse de ap , existen a unor 
resurse de ap  poluate de industrie, necesitatea unor m suri de reabilitare (iriga ii,
desec ri) (art. 7). Distribu ia regional  a situa iilor de risc de mai sus se poate 
urm ri în tab.1. Se desprinde situa ia relativ mai bun  – în compara ie cu media la 
nivel de ar  – a regiunilor de dezvoltare Nord-Vest, Sud-Est i Bucure ti, în ceea 
ce prive te dotarea localit ilor cu instala ii de alimentare cu ap , ceea ce va 
direc iona i orientarea regional  a lucr rilor de amenajare. 

Tabel nr. 1. Situa ia aliment rii cu ap  potabil i lucr ri de aduc iuni prev zute în PATN 
pentru îmbun t irea aliment rii cu ap  potabil

Regiunea

Total 
lungime
aduc iuni

(km)

Total debit 
preconizat

(mc/s)

A . cu inst. de 
alim. cu ap
potabil  (% 

din total) 

Spa ii rurale 
cu resurse 

reduse de ap
 (kmp) 

Zone cu resurse de 
ap  poluate de 
industrie care 

necesit  m suri de 
reabilitare (kmp) 

Nord-Est 179 5,4 11,4 4954 5985 
Sud-Est 261 2,9 33,7 1461 3586 
Sud 716 10,2 20,0 2815 8385 
Sud-Vest 360,7 3,47 12,5 2837 3580 
Vest 200,9 2,3 16,8 450 4016 
Nord-Vest 331,5 7,7 38,5 3029,2 5892 
Centru 518,5 5,7 14,4 3983,5 5171 
Bucure ti 65 3,5 28,2 - 1130 
România 2632,6 42,67 20,2 19 529,7 19 529,7 

Sursa: autorul, pe baza datelor din Monitorul Oficial nr. 171 (1997). 

Problema este deosebit de grav  în spa iul rural, unde, în anul 2000, abia 
cca. jum tate din comune au dispus de re ea public  de distribuire a apei potabile, 
numai 55% din popula ia rural  având acces la aceast  re ea. În ultimul deceniu, 
lucr rile de amenajare din acest domeniu s-au concentrat în spa iul rural, unde 
re eaua de ap  s-a extins cu 35,7%, în compara ie cu situa ia din 1990, num rul 
localit ilor care au instala ii de alimentare cu ap  potabil  crescând de la 2331 în 
1990 (din care 260 erau municipii i ora e) la 3029 în 2000 (din care 265 erau 
municipii i ora e). În ora e, situa ia este incomparabil mai bun , toate 
localit ile urbane dispunând de instala ii centralizate de producere i distribuire a 
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apei potabile, cu men iunea c , din lungimea total  a re elei stradale urbane, cca. 
70% are acces la re eaua de ap  potabil  (PND, 2002–2005). 

Situa ia este i mai precar  în celelalte domenii vizate de PATN. Astfel, la 
sfâr itul anului 2000, num rul localit ilor cu instala ii de canalizare public  era de 
674, din care 264 erau municipii i ora e; majoritatea re elelor sunt vechi i
degradate. Probleme serioase se înregistreaz i în asigurarea calit ii resurselor de 
ap . Astfel, dintr-un volum total de ape deversat de cca. 6 mil. m3/an, 50,4% sunt 
ape uzate ce necesit  tratare. Din acest volum, numai 18% sunt purificate în mod 
adecvat. La acesta se adaug  faptul c  din cele 1326 sta ii de epurare ale rii,
numai 45% func ioneaz  adecvat, ceea ce conduce la men inerea unei situa ii
critice în domeniul trat rii apelor uzate (id.). 

3. Sec iunea III: Zone protejate 

Sec iunea a III-a (Legea nr. 5/2000) define te zonele protejate ca i zone naturale 
sau construite „delimitate geografic i/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu 
natural i/sau cultural” (art. 1). Legea realizeaz  inventarul zonelor naturale protejate de 
interes na ional, precum i a valorilor de patrimoniu natural i cultural, care necesit
crearea unor zone protejate. Prin aceasta se poate ajunge la diminuarea reducerii riscului 
deterior rii unor valori irecuperabile ale patrimoniului natural i cultural. 

Anexele acestei legi cuprind listele zonelor naturale protejate de interes 
na ional i a monumentelor naturii (anexele 1 i 2). La acestea se adaug  listele 
obiectivelor culturale de valoare na ional  care intr  sub inciden a acestei legi, 
grupate în func ie de categoriile de zone de protec ie, precum i în func ie de unit ile
administrative (jude e, municipii, ora e i comune) pe teritoriul c rora se situeaz
(anexele 3 i 4). Aceste anexe pot fi reactualizate periodic, ceea ce este un aspect 
pozitiv, având în vedere omiterea unor valori culturale din anexele acestei legi. 

Trebuie s  re inem c  regimul acestor zone se reglementeaz  prin lege 
special , care înc  nu a fost elaborat , la care se mai adaug  un alt aspect negativ: 
majoritatea lor nu au delimitare exact  în teritoriu, la nivelul parcelelor. 

Principala problem  care se leag  de protec ia valorilor culturale este 
reprezentat  de inexisten a zonelor de protec ie ale acestora. Instituirea zonelor de 
protec ie a valorilor de patrimoniu cultural intr  în atribu iunile autorit ilor
administra iei publice locale i a celor centrale specializate în domeniu care, în 
conformitate cu textul legii, ar fi trebuit s  delimiteze în termen de 12 luni de la 
data intr rii în vigoare a acestei legi i pe baza unor studii de specialitate zonele de 
protec ie a valorilor de patrimoniu cultural trecute în anexele acestei legi. Aceast
opera iune este cu atât mai important  cu cât instituirea zonelor de protec ie va 
include i elaborarea normelor de protec ie i conservare ale acestora. Pân  la 
delimitarea acestor zone s-au instituit zone de protec ie a monumentelor istorice la 
distan e conven ionale fa  de limita exterioar  a terenurilor aferente monumentelor 
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istorice, în func ie de categoria de spa iu în care se afl  acestea: 100 m în ora e, 
200 m în sate i 500 m în afara localit ilor. 

Situa ia este mai clar , dar cu multe deficien e, în cazul zonelor naturale 
protejate, num rul acestora fiind de 827, cu o suprafa  de cca. 1 230 000 ha (5,2% 
din totalul suprafe ei na ionale, PND, 2002–2005). Dintre acestea, în conformitate 
cu Legea nr.82/1993, Rezerva ia Biosferei „Delta Dun rii” este singura zon
protejat  care are propria sa administra ie, condus  de un guvernator. În acela i
timp, este de men ionat faptul c  rezerva ia are, de asemenea, statut de sit Ramsar 
i este inclus  printre zonele de importan  natural i cultural  la nivel mondial. 

Delimitarea celorlalte zone protejate este mai pu in precis , nu au o administra ie
separat , nu au un regim de func ionare clar definit. 

4. Sec iunea IV: Re eaua de localit i

Sec iunea a IV-a, prin Legea nr. 351/2001, reglementeaz  problematica 
re elei de localit i i constituie cea mai reu it  sec iune sub aspectul 
reglement rilor i obiectivelor introduse. 

Articolul patru al Legii prevede interven ia Guvernului i autorit ilor
publice locale în zonele lipsite de ora e pe o raz  de 25–30 km, prin alocarea unor 
resurse în vederea moderniz rii unor localit i rurale cu rol de servire în zona de 
influen i în direc ia declar rii de noi ora e prin sus inerea dezvolt rii 
institu ionale a unor localit i rurale. Aici se impun dou  observa ii pe marginea 
textului de lege: în primul rând, nu s-a definit mai clar termenul de „localitate rural
cu rol de deservire”, selectarea acestora urmând s  aib  loc, în aceast  accep iune, la 
nivele spa iale mai mici, probabil la nivel jude ean. Astfel, se las  un câmp liber de 
ac iune pentru planificatorii regionali, aspect pozitiv, în condi iile în care, la nivel 
na ional, este greu de definit un termen general valabil i de mare exactitate pentru 
astfel de localit i. În al doilea rând, nu cred c  declararea de noi ora e se poate 
rezolva numai prin înfiin area unor institu ii, în condi iile în care, a a cum vom vedea 
mai departe, legea stabile te foarte exact i criteriile de declarare a unor ora e noi, 
criterii care dep esc sfera institu ional , incluzând-o i pe cea economic .

În total, au fost delimitate 17 zone lipsite de ora e pe o raz  de 25–30 km, 
însumând un num r impresionant de comune, 452, i o popula ie total  de cca. 1 
517 000 locuitori. Aceste zone reprezint , în acela i timp, i zone de risc accentuat 
datorit  absen ei unor servicii de tip urban. Distribu ia i extensiunea lor teritorial  este 
determinat  în mare m sur  de gradul de urbanizare a diferitelor zone. Astfel, dou
zone sunt situate în Dobrogea (33 de comune din Masivul Dobrogei de Nord i din 
partea sud-vestic  a Dobrogei), dou  în Muntenia (53 de comune din B r gan), trei în 
Oltenia (99 de comune din Câmpia Olteniei i partea central  a Podi ului Getic), una în 
Banat (18 comune din Dealurile Lipovei, Valea Mure ului între Bârzava i limita 
jude elor Arad i Hunedoara, respectiv Depresiunea Gurahon ), una în Cri ana (13 
comune din sudul Câmpiei Cri ului i din Dealurile Holodului), trei în Transilvania (58 
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de comune din Câmpia Transilvaniei, Depresiunea Alma -Agrij, sudul Depresiunii 
Silvaniei, Podi ul Boiu Mare i por iuni mici din Podi ul Some an) i cinci în Moldova 
(178 de comune din Câmpia Jijiei i Podi ul Central Moldovenesc). Aceste zone vor 
deveni, în viitor, inta predilect  a urbaniz rii, echivalent  cu cre terea nivelului de 
via . Nu putem, totu i, s  nu remarc m c  exist i mici sc p ri, în sensul necorel rii
factorului distan  cu rangul ora ului cel mai apropiat, precum i cu accesibilitatea 
comunelor vizate. De exemplu, exist  o mare diferen  între o comun  situat  la 25–30 
km de Lipova (localitate de rangul III), într-o zon  în care multe localit i nu au acces 
direct la drum na ional sau jude ean, i o comun  situat  la aceea i distan  de Oradea 
(localitate de rangul I, deci cu posibilit i economice mai mari) i, pe deasupra, într-o 
zon  cu acces direct la un drum na ional. A adar, asist m, din p cate, i la acest punct 
la o supraevaluare a factorului distan  absolut .

Legea prevede i rezolvarea unor conflicte legate de organizarea 
administrativ-teritorial  a spa iului, prin care se reduce implicit i riscul gener rii
unor conflicte cu r d cini în reorganizarea adminsitrativ-teritorial  din perioada 
comunist . Astfel, se stabile te c  trecerea unor localit i rurale dintr-o unitate 
administrativ  în alta se face pe baza consult rii prin referendum local a popula iei 
din unitatea administrativ  din care se desprinde localitatea rural , dar i a aceleia 
care urmeaz  s  preia o localitate rural  sau alta. O alt  reglementare, de data 
aceasta de importan  mai mare, se refer  la elaborarea indicatorilor necesari 
declar rii unor ora e noi, precum i a declar rii municipiilor. Aceasta apare 
pentru prima oar  în istoria ultimilor cincizeci de ani sub forma unui text de lege. 
Din analiza acestor indicatori (tab. 2) reies o serie de concluzii: 

- criteriul num rului de locuitori nu are valori ridicate în compara ie cu practica 
rilor din Europa de Sud (Spania, Italia) sau Olanda, dar prezint  valori ridicate în 

compara ie cu rile din Europa de Nord. Acest criteriu este cel mai simplu, un num r
relativ ridicat de localit i rurale îndeplinind criteriul num rului de locuitori; 

- criteriul de mai sus este relativizat de cel economic (ponderea activilor 
ocupa i în activit i neagricole), de cei sociali i cei ai dot rii infrastructurale. În 
realitate, îndeplinirea acestor criterii va reprezenta principalul handicap al 
declar rii de ora e noi. De fapt, o serie de ora e existente nu îndeplinesc multe 
dintre criteriile definite de lege. Realizarea acestor criterii va necesita eforturi 
financiare însemnate de echipare infrastructural  a localit ilor i o gestiune bun  a 
localit ii în vederea m ririi atractivit ii sale economice; 

- stabilirea acestor criterii urm re te ca viitoarele centre urbane s  devin
veritabile centre de deservire a popula iei unei zone de influen  compus  din mai 
multe localit i, indicatorii acoperind aproape întreaga arie a serviciilor publice 
(medicale, culturale, de educa ie, sportive, turistice); 

- prin introducerea unor indicatori care reflect  activitatea de protec ie a 
calit ii mediului (sta ii de epurare, depozit controlat de de euri, spa ii verzi etc.), 
urbanului i s-a conferit i o dimensiune ecologic , deosebit de important  în 
perspectiva unei dezvolt ri echilibrate i durabile. 
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Tabel nr. 2. Indicatorii minimali de definire a localit ilor urbane (ora e i municipii) 

Nr. 
crt. Indicatori Municipiu Ora

1 Num r de locuitori 25 000 5 000 

2 Popula ia ocupat  în activit i neagricole 
(% din totalul popula iei active) 85 75 

3
Dotarea locuin elor cu instala ii de 
alimentare cu ap  (% din totalul 
locuin elor)

80 70 

4 Dotarea locuin elor cu baie i WC în 
locuin  (% din totalul locuin elor) 75 55 

5 Num rul de paturi în spitale la 1000 de 
locuitori 10 7 

6 Num rul de medici la 1000 de locuitori 2,3 1,8 

7 Unit i de înv mânt Postliceal 
Liceal sau alt  form

de înv mânt 
secundar

8 Dot ri culturale i sportive 

S li de spectacol, 
eventual teatre, 

institu ii muzicale, 
biblioteci publice, 

stadion, s li de sport 

S li de spectacol, 
biblioteci publice, 

spa ii pentru activit i
sportive

9 Locuri în hoteluri 100 50

10 Str zi modernizate (% din lungimea total
a str zilor) 60 50 

11 Str zi cu re ele de distribu ie a apei (% din 
lungimea total  a str zilor) 70 60 

12 Str zi cu conducte de canalizare (% din 
lungimea total  a str zilor) 60 50 

13 Epurarea apelor uzate 
Sta ie de epurare cu 
treapt  mecanic i

biologic

Sta ie de epurare cu 
treapt  mecanic

14
Str zi cu re ele de hidran i exteriori pentru 
stingerea incendiilor (% din lungimea 
total  a str zilor) 

70 60 

15 Spa ii verzi (parcuri, gr dini publice, 
scuaruri), mp/locuitori 15 10 

16 Depozit controlat de de euri cu acces 
asigurat da da 

Sursa: Monitorul Oficial nr. 408 (2001), cu modific ri.

De asemenea, au fost stabilite condi iile necesare pentru înfiin area de 
comune, pe baza a cinci categorii de criterii i cu men iunea c  aceste condi ii 
trebuie îndeplinite atât de comuna nou înfiin at , cât i de comuna din care s-a 
f cut desprinderea. Aceste condi ii sunt (anexa 4): 

- popula ie minim  de 1500 de locuitori; 
- poten ial economic care s  asigure echilibrul bugetar al comunei; 
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- leg turi pe drumuri sau pe calea ferat  între satul re edin  de comun i
celelalte sate componente; 

- reducerea distan ei dintre satul re edin  de comun i celelalte sate componente; 
- spa ii construite pentru institu ii i dot ri: prim rie, coal  primar i

gimnazial , dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic, post de poli ie,
sta ie/halt  CF sau sta ie de transport auto. 

În schimb, legea nu aduce reglement ri într-o serie de alte conflicte, care 
au ap rut în ultimi zece ani: trecerea unor localit i dintr-un jude  în altul, precum 
i înfiin area unor jude e noi. Întrucât legea nu trateaz  explicit aceste probleme, 

acestea r mân teme de dispute i în viitor. 
Legea define te o categorie aparte de comune i anume acelea în care s-au 

produs sc deri de 30–50% respectiv de peste 50% a popula iei în ultimii treizeci de 
ani. La nivelul acestora se manifest  cel mai intens riscurile demografice 
(îmb trânirea accentuat  a popula iei, reducerea sub pragurile optime a cererii pentru 
o serie de servicii publice etc.). Acestea urmeaz  s  fie sprijinite de Guvern i de 
autorit ile administra iei publice locale, f r  a se specifica modul concret al acestei 
sus ineri (art. 6). Din analiza distribu iei teritoriale a acestor comune se contureaz
clar câteva areale cu sc deri masive a num rului de locuitori: Câmpia Jijiei, Podi ul
Central Moldovenesc, Delta Dun rii, Masivul Dobrogei de Nord, partea sud-vestic  a 
Podi ului Dobrogei, mai multe areale din Câmpia Român , arealul sudic din Podi ul
Transilvaniei, Câmpia Transilvaniei, Podi ul Some an, Mun ii Apuseni, Câmpia 
Some ului, Dealurile Lipovei, Mun ii Poiana Rusc  etc. De remarcat c  multe dintre 
arealele de mai sus se suprapun cu zone lipsite de ora e pe o raz  de 25–30 km, ca, 
de exemplu, Câmpia Transilvaniei, Depresiunea Alma -Agrij, Dealurile Lipovei, 
Câmpia Jijiei, Podi ul Central Moldovenesc, arealele din Câmpia Român  etc., ceea 
ce denot  un fenomen cunoscut: rata migra iei înregistreaz  valori negative 
accentuate în arealele rurale periferice, între aceste valori i distan a func ional  fa
de cel mai apropiat centru urban existând o corela ie direct  puternic . De aceea, 
consider m c  aceste aspecte trebuiau tratate împreun , rezultând areale în care 
trebuie sus inut procesul de urbanizare. 

5. Sec iunea V: Zone de risc natural 

În sfâr it, ultima Sec iune a PATN (Legea nr. 575/2001) se refer  la zonele 
de risc natural, prin acestea în elegându-se areale geografice „în interiorul c rora
exist  un poten ial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot 
afecta popula ia, activit ile umane, mediul natural i cel construit i pot aduce 
pagube i victime umane” (Art. 2, al. 1, p. 1). Legea se ocup  de trei astfel de 
fenomene: cutremurele de p mânt, inunda iile i alunec rile de teren, în schimb 
alte fenomene (cum este, de exemplu, poluarea aerului, apei i solului) urmeaz  s
fie reglementate în alte acte normative. Declararea unui areal ca zon  de risc 
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natural se face prin hot rârea Consiliului Jude ean, pe baza unor studii de 
specialitate i a h r ilor de risc natural întocmite. Aceste zone urmeaz  s  aib  un 
regim special de func ionare, care va include instituirea unor m suri de prevenire i
atenuare a riscurilor, ca i reglement ri speciale privitoare la regimul construc iilor
i la modul de utilizare a terenurilor. Din p cate, finan area acestor lucr ri este 

centralizat  destul de puternic, mai precis priorit ile de finan are sunt stabilite la 
nivel ministerial, la propunerea consiliilor jude ene, la finan area lor participând 
ambele nivele de decizie. Legea stabile te i un obiectiv major pentru consiliile 
jude ene: acestea trebuie s  delimiteze i s  instituie zone de risc natural pe 
teritoriul unit ilor administrativ-teritoriale cuprinse în anexele legii i s
întocmeasc  b nci de date privind aceste zone în termen de trei ani. Deocamdat
este în curs de elaborare metodologia întocmirii h r ilor de risc i, probabil, va 
exista i un nivel minim de exigen e în ceea ce prive te con inutul b ncilor de date. 

În urm torii ani, implementarea i succesul acestei Sec iuni depinde, în mare 
m sur , de l murirea problemelor metodologice legate de delimitarea i instituirea 
zonelor de risc natural, precum i de m surile concrete de prevenire i reducere a 
poten ialului de producere ale acestora, având în vedere extensiunea teritorial  mare 
a fenomenelor care stau la baza acestora: inunda iile afecteaz  1351 de unit i
administrativ-teritoriale, iar alunec rile de teren 987 de unit i (din totalul de 2951). 

Concluzii 

 Prin cele cinci sec iuni aprobate pân  în prezent, PATN reprezint  nu numai 
documentul fundamental al amenaj rii teritoriului, dar i pilonul abord rii 
multidimensionale a fenomenelor de risc geografic. O sec iune special  (V) este destinat
riscurilor naturale, mai precis riscurilor induse de cutremure, alunec ri i inunda ii, în 
timp ce sec iunea II propune o serie de m suri în vederea solu ion rii situa iilor de risc 
implicate de alimentarea insuficient  cu ap  potabil . Alte dou  sec iuni (I i IV) trateaz
domenii generatoare de riscuri economice, demografice i sociale, legate de insuficienta 
dezvoltare a re elelor de transport, de lipsa unor centre urbane, de reorganizarea 
administrativ-teritorial i de depopularea masiv  a unor areale rurale. O sec iune (III), 
dedicat  zonelor protejate, implic  gestiunea i reglementarea unor situa ii de risc 
generate de degradarea unor elemente de patrimoniu cultural i natural. O caracteristic
esen ial  a modului de gestionare a situa iilor de risc mai sus prezentate, prev zute în 
legisla ia de baz  a amenaj rii teritoriului, este legat  de lipsa unor reglement ri “tari”, 
materializate prin regulamente i metodologii de aplicare a celor cinci legi, condi ie din 
care rezult i principala concluzie a acestui material: obiectivele de dezvoltare prev zute 
în sec iunile PATN au doar un rol orientativ, reprezentând cadrul macrostructural al unor 
planuri i programe mai detaliate, realizate fie în cadrul unor m suri de amenajare 
special  (cum este construc ia de autostr zi), fie în cadrul planurilor de dezvoltare 
elaborate la nivel local i regional. 
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