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GESTIONAREA RISCURILOR – O NECESITATE A 
TIMPURILOR NOASTRE 

V. SURDEANU 
  

 
ABSTRACT. - Hazard management – a necessity of our times. The end of the second 
Millenium found humanity facing a difficult issue, to the solution of which, united efforts 
bronght thier contributions: a continuous exploitation of the Planet, at a large pace or a 
reassessement of its position in relation with nature, a co-existence. Sometimes, these issues 
were settled at national levels. But, for the most of the time it got beyond the well fixed 
limits of the border, of the development level or of the educational one. In most of the 
cases, thou, the consciousness of society was felt after the break out and evolution of what 
we describe as Natural Catastrophes resulting in both a material damage and a loss in 
human lives. The reaction of society can’t  be fatalistic. Are we ready enough to find the 
causes? Are we ready to interfere so that such phenomena should have as little impact as 
possible? If we manage to go over some well-shaped stages, such as in the case of many 
developed countries, then our attitude is an optimistic one. Such stages should take into 
consideration: an assessement of all past phenomena which determined the vulnerability of 
some regions; a minute knowledge of the present situation necessary for future anticipations 
related to the production of such phenomena;  an interference at the level of society, by 
making it aware of such phenomena, interference accomplished through continuous 
education with impact on human behaviour during such cases. 

 
 

Omenirea la sfârşitul mileniului doi şi începutul  mileniului trei  se află în faţa unei 
mari dileme – continuarea, într-un ritm acerb a exploatării Terrei, şi atunci răspunsul este 
unul fatalist sau reconsiderarea poziţiei sale în raport cu NATURA, mai bine zis o 
coexistenţă cu aceasta, astfel încât să se situeze pe o poziţie realistă care să contrabalanseze 
unele profeţii defetiste,  dar şi pe cele care afişează un optimism ireal. Spunem acestea 
pentru că ea se confruntă în aceste timpuri cu   pierdere gradată, uneori accelerată, a întinse 
spaţii de interes economic. 
 Dacă unele aspecte ale acestor probleme capătă o rezolvare  la nivel naţional, 
foarte multe dintre ele au caracter transfrontalier, astfel încât politicienii au, în momentul de 
faţă, o problemă greu de rezolvat ce nu ţine cont de graniţă, de nivel de dezvoltare, de grad 
de pregătire – DEZASTRELE – pe care de multe uneori le numim -  CATASTROFE – 
termen de altfel subiectiv, care depinde de starea de opinie, de intolerabilitate la evenimente 
a unui individ-comunitate şi care, de multe ori, au generat conflicte  în interiorul unei 
naţiuni sau chiar războaie. 
 Dezvoltarea  tehnologică a ultimului secol a făcut ca tot mai des să uităm 
începutul, adică momentul  în care s-a trecut de la stadiul de culegător  la cel de cultivator, 
de când presiunea umană asupra geosistemului a început să crească ajungându-se până 
acolo când s-a trezit în faţa unor lucruri fără întoarcere. Este neverosimil faptul că încă mai 
se fac încercări disperate de a se motiva această stare de lucruri, prin faptul că o dezvoltare 
susţinută, pentru un teritoriu dat, se face funcţie de cerere şi ofertă şi numai în final cu o 
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grijă pentru cea ce avem în „gospodărire”. Exemplu edificator, credem noi, îl găsim în 
exploatarea agricolă şi silvică, care a angajat omenirea spre două direcţii, aceea a unei 
exploatări barbare sau a uneia protecţioniste. 
 Dacă cel de al doilea aspect pune alături necesitatea regenerării, a grijei pentru 
viitor, primul aspect, total  neecologic, rezolvă, într-un fel, necesităţile imediate conducând  
irefutabil spre  sărăcie, spre dezastru. Problema, chiar dacă revenim, nu  va rămâne la 
nivelul unor state ci ea trebuie tratată  global, soluţiile care se vor găsi nu trebuie gândite 
local, ci la nivelul unor dimensiuni spaţiale şi temporale care să satisfacă, cel puţin pentru o 
perioadă mare de timp, colectivitatea umană. 
 O astfel de abordare integratoare, credem noi că trebuie aplicată şi în ceea ce 
priveşte riscurile la care este expusă omenirea, apărute în urma unor strategii ecologice, 
defectuos alese, în urma unei gândiri în care perspectiva viitorului a fost abandonată. 
 Conştientizată de consecinţele la care este expusă, omenirea a început să ia poziţie 
vis-a-vis de probleme majore ale ei, mai ales că, predicţia pentru viitor, nu este deloc 
liniştitoare. 
 În anul 2020 suprafaţa agricolă/cap locuitor va scădea cu 22 %, suprafaţa cultivată 
cu 21 %, suprafaţa cu păduri cu 30%. Se adeveresc estimările pe care FAO le făcea în 
deceniul al VIII-lea, când se prevedea  ca în anul 2005 suprafaţa agricolă, reintrodusă în 
circuitul economic nu o va mai acoperi pe aceea care anual va fi scoasă din circuit. 
 Iată de ce sunt necesare introducerea unui cod mondial al bunei practici; elaborarea 
unei metodologii standard  pentru înregistrare şi cuantificare bazată pe date cantitative; o 
catalogare a riscurilor din prima categorie (chimice, climatice, nucleare), din a doua categorie 
(schimbarea modului de folosinţă, activităţi miniere, infrastructura turistică etc.). 
 Riscul – definit ca ceva probabil a se produce şi care va conduce în mod inevitabil 
la pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti considerabile, a fost mult timp tratat, cel 
puţin la noi, ca expresie a răzbunării naturii asupra nesăbuinţei umane. De fapt la aceste 
primejdii iminente i-am adăugat atributul de natural, astfel încât, am căutat să ieşim de sub 
spectrul  responsabilităţii, mai ales, că, filosofia marxistă ne-a învăţat să facem disjuncţia 
clară om/natură. Omul era  privit  ca un  stăpân al naturii, ca ceva supranatural. Aşa a fost 
uşor să explicăm formele de exploatare, ce au dus la creşterea dezastrelor, pe un fond socio-
economic şi un mediu fizic deteriorat; să explicăm de ce clasa săracă suferea cel mai mult; 
de ce măsurile de prevenire  sau minimalizare a efectelor sunt reduse; tehnologiile avansate 
deţinute de statele cu putere economică (70% din averea mondială o deţine 20 % din 
populaţia globului).  
 Atribuirea calităţii de natural riscurilor, credem noi, că în etapa actuală a 
dezvoltării societăţii umane, trebuie s-o asociem doar cu vulcanismul şi cu seismele,  care 
periodic produc dezastre, la nivele regionale. Dar şi aici dezastrele înregistrează o valoare  
diferenţiată funcţie  de gradul de „încărcare” al zonei, de gradul de pregătire al oamenilor să 
perceapă şi să reacţioneze la astfel de evenimente. 
 În cele ce urmează ne vom opri asupra unor dezastre potenţiale care sunt posibile 
şi pe teritoriul României şi-n mod special, cu toată lipsa de date informatice clare, asupra 
Transilvaniei. 
 În primul rând ne vom opri la dezastrele  naturale, şi-n mod special la cutremure, 
mai ales, prin faptul că la nivelul ţării noastre astfel de fenomene sunt frecvente. Nu este 
cazul să le amintim (1949, 1974, 1986, 1990) pe cele legate de zona seismică Vrancea, care 
de fiecare dată au produs daune considerabile. Vrem doar să atragem atenţia  asupra 
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faptului că zona Cluj se află sub incidenţa a două zone sesimice potenţiale,  care încă nu şi-
au spus cuvântul. Avem o experienţă tristă recentă (1974 – Vrancea, 1992 – Banat). 

Suntem pregătiţi ? 
 Cutremurele nu sunt devastatoare numai prin energia descătuşată în momentul 
producerii lor (20 magnitudine – 1010,6 ergi, 30 magnitudine – 1013 ergi), ci şi prin 
fenomenele  şi procesele  induse (crăpături în scoarţă, declanşarea unor mari alunecări de 
teren, valuri marine) care fac ca intervenţiile ulterioare să fie foarte greoaie (8,10 – 
distrugere totală). 
 Imprevizibilul survine şi-n faptul că ele se produc cu o ciclicitate  2040 ±20 ani, 
iar perioada  este de 500-1000 ani. 
 În literatura de specialitate este citat cutremurul din Alaska  care a produs pagube 
de 500 mil. $ - din care numai alunecările de teren de la Anchorage pagube de 50 mil. $ sau 
cutremurul din 1970 din Anzii  peruani (Huascaran) cu magnitudine 7,80 – ce prin efectele 
induse (alunecări de teren), ce s-au deplasat cu viteze de 320 km/h, au distrus  două oraşe 
(Runrahirca, Yungai), acoperindu-le, în numai 5 ore, cu 50 – 100 mil. m3 material. 
 Cutremurul din 4.03.1977, produs în România a provocat, prin magnitudinea sa,  
moartea a 1570 persoane, a distrus 33000 clădiri, şi a adus prejudicii la 765 unităţi 
industriale. 
 Efectele induse însă (alunecări de teren, curgeri de noroi, comportament 
imprevizibil a bazinelor acvatice, eroziune accelerată în albii de râu, etc.) fac ca pagubele  
să fie şi mai mari, pe o perioadă mai lungă de timp. 
 Mişcările în masă, în speţă alunecările de teren, curgeri de noroi, surpări şi 
prăbuşiri, deşi restrânse ca spaţiu, cu relativă discontinuitate în timp, cu un timp de 
pregătire şi relaxare mare, sunt incluse în rândul marilor dezastre, alături de cutremure, 
vulcanism, cicloni, tsumani. În lume, strategii vizând prevenirea şi prevederea unor astfel 
de dezastre s-au elaborat încă din secolul trecut (Anglia).  

Totuşi, conştientizarea  produsă în a doua parte a secolului nostru, a făcut ca la 
nivel naţional să se elaboreze, în ţările dezvoltate, programe speciale Hazard – SUA, 
Zermos – Franţa, Landslides – Japonia, Instab – Italia), conduse de organisme subordonate 
fie Departamentelor de Interne fie unor organisme nonguvernamentale sau ştiinţifice. 
 Greutatea care survine este aceea a lipsei unor informaţii centralizate care să 
urmărească, aşa cum s-a reliefat de către Comisia Europeană „Ştiinţa, Cercetare, 
Dezvoltare”, „Centrul European pentru Riscuri”: 

- descrierea, frecvenţa şi magnitudinea evenimentelor; 
- statistica distribuţiei evenimentelor în spaţiu, în context istoric şi, pe cât 

posibil, în contextul unei scări de timp a schimbărilor de mediu; 
- o analiză a factorilor cauzali; 
- lipsa datelor cantitative în elaborarea unor modele de predicţie. 
Unele din statele cu vechi preocupări în domeniu, pot pune în evidenţă astăzi o 

statistică bazată pe date cantitative elocvente. În SUA,  în perioada1970-1980, alunecările 
de teren, au curmat, anual, vieţile a 25-50 de oameni şi au produs daune materiale în 
valoare de 2 miliarde de $. În Japonia, în perioada 1962-1972 s-au distrus 7328 de locuinţe 
şi au murit 519 persoane. Numai în 1978, în aceeaşi ţară, au fost distruse 78891 de case, 
218 şcoli, 492 temple, 1638 km şosele, căi ferate, 1977 km poduri. În Italia, alunecările 
produse în 1976, în Calabria, au făcut ca pierderile să se cifreze la 200 mil $, iar cea de la 
Vajont  (1964) a distrus un lac de baraj şi o localitate de 18000 locuitori. Exemplele ar 
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putea continua cu alte evenimente produse în China, Franţa, Anglia, etc . 
Situaţia însă devine destul de  anevoioasă la noi. Posedăm informaţii asupra unor 

evenimente locale, disjuncte, chiar la nivelul unor unităţi teritoriale. Pe de altă parte, o 
seamă  dintre aceste  informaţii nu sunt suficient de edificatoare, în ceea ce priveşte 
daunele. Multe dintre ele oferă date eronate, de multe ori cu mult mai mari decât realitatea. 

Marea  recrudescenţă a procesului, din perioada  1970 –1974, a făcut ca din 
domeniul agricol şi forestier  să fie distruse  peste 100.000 ha. Ea a produs o rată a eroziunii 
medii specifice  ce a variat, în limite  care  s-au aproximat  în Subcarpaţi la  4,7 – 4,8  
t/ha/an; în Câmpia Transilvaniei  4,5 t/ha/an, în P. Moldovenesc  de 4,4 t/ha/an, în Podişul 
Târnavelor  3,8 t/ha/an. Vitezele medii de deplasare pot să atingă valori de 1-1,5 m/an  dar 
şi valori catastrofale de  sute de metri/zi. Toţi am asistat la distrugerea, totală sau parţială, a 
unor localităţi  (Lacul lui Baban, Murgeşti, Ticoş, Pârcovaci, Chiojdeni, Breaza etc.); a unor  
căi de comunicaţie, de interes naţional sau regional. Toţi aşteptăm să vedem ce se va 
întâmpla în localităţi din judeţul Cluj ( Cojocna, Sic, Cătina, Mociu, Sănduleşti-Copăceni, 
Mihai Viteazu, Cheia),  într-o zonă în care pe hărţile tematice, instrumentate de 
administrativ, sunt lipsite de astfel de  informaţii, dar unde gradul de vulnerabilitate este 
foarte ridicat. 

Se impune deci, ca mai întâi, să organizăm o bază ştiinţifică de date  care să 
constituie suportul investigaţiilor viitoare. Încercări în acest domeniu au existat. Este vorba 
aici de programele iniţiate în ţările amintite mai sus, toate având un astfel de scop – 
colectare de informaţii şi constituirea unei baze  de date. Însă, aşa cum am mai spus, de 
multe ori, fenomenele cauzatoare de risc capătă  o mare  extensiune de spaţiu, depăşind 
chiar graniţele unui stat. Din acest moment aceste informaţii devin manevrabile greu, 
pentru că se utilizează metodologii diferite. 

La noi în ţară, încercări de a se constitui o bază naţională de date au existat. 
Amintim în acest sens conferinţa naţională – 1975, asupra urmărilor perioadei cu exces de 
umiditate 1970-1974. Apoi recent, prin HG  nr. 354 din 16.IX.1998 se încearcă un astfel de 
demers, care, credem  noi, face un pas înainte, dar foarte timid şi fără „rezonanţă” în lumea 
academică. De fapt, ceea ce dorim noi să facem nu se armonizează, decât parţial, cu ceea ce 
se face în Europa. Şi, în acest caz, ne autoizolăm de ceea ce dorim să fim – europeni. 

În cadrul Comunităţii Europene există astfel de preocupări (Panizza şi colab., 
1997) care tind să armonizeze informaţiile. În primul rând se arată clar că acest demers 
trebuie să fie unul interdisciplinar şi că, abordările unilaterale sunt sortite eşecului. 

Noile tehnici de cartare a riscurilor generate de alunecări trebuie să cuprindă, după 
opinia autorilor citaţi, analize geomorfologice de detaliu, analize asupra fenomenelor de 
instabilitate a versanţilor într-un context mai larg, geologic, geotehnic şi geomecanic. 

Baza de date va cuprinde informaţii oferite de studii geomorfologice generale; 
informaţii despre caracteristicile versanţilor cu alunecări; informaţii asupra caracteristicilor 
fiecărei alunecări sau părţi din alunecare. 

Prelucrarea statistică a acestor date, folosind metodologii GIS, ne va conduce, în 
mod cert, spre o prevenire şi o prognoză adecvate. 

La noi în ţară încercările sunt abia la început. De regulă opinia publică şi chiar 
administrativul reacţionează după un eveniment extrem. Apoi se aşterne praful uitării. 

Oare mai aşteptăm un nou Certej-Săcărâmb, când dislocarea unei mase de steril, la 
31 oct. 1971, a curmat viaţa a 50 de locuitori, sau un nou eveniment de tipul celui din 
Retezat ? Mai aşteptăm un nou aprilie 1984, când, alunecări de mare amploare, au distrus 
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numeroase instalaţii de extracţie a ţiţeiului aparţinând T.F.E. Moineşti (pierderi estimate 
atunci sute de milioane $) ca apoi, zona afectată să-şi mărească dimensiunile, distrugând 
alte instalaţii, o şcoală, gospodării de munte. 

Un factor la fel de distrugător este climatul prin elementele sale caracteristice, 
temperatură-precipitaţii, vânt, secetă, depuneri de chiciură, zăpadă. 

Fără a ne opri asupra tendinţei de încălzire sau a efectului de seră datorat emanaţiilor 
de gaze toxice, asupra ploilor acide, asupra poleiului, grindinei, chiciurei, care aduc importante 
dezastre (Canada şi SUA, iarna 1997-1998), vom aminti doar  efectul  pe care-l joacă ploile cu 
caracter excepţional şi dezastrele induse de ele  (inundaţii, alunecări etc.). 

De obicei lumea politică şi organismele administraţiei de stat  se sensibilizează 
doar la ploile care au caracter regional (ploile din 1973 din bazinul hidrografic al fluviului 
Mississipi, care au ocupat 41 % din teritorul SUA, au făcut ca între aprilie şi iunie  să fie 
inundate 6,5 mil. ha, prin tranzitarea unui debit de 50000 m3/s). S-au înregistrat pagube 
cifrate la 750 mil $; 69000 locuitori au trebui să-şi refacă locuinţele. S-a modificat total 
reţeaua de drenaj, s-a accelerat eroziunea pe versanţi. Dar efectele ecologice induse, pe 
timp îndelungat, sunt mai greu de estimat, la primul moment. 

Mult mai greu de suportat sunt însă ploile cu caracter local, neprevizibile, cum au 
fost cele din 1991 din Moldova. Reprezentativă rămâne ploaia din 26-30 iulie din bazinul 
Tazlăului, care prin cantitatea deosebită de apă, imposibil de reţinut în amenajarile  
existente, a distrus barajul de la Belci, a curmat vieţile a 36 locuitori, au distrus 1100 
locuinţe şi 800 km2 teren arabil. 

Pentru Depresiunea Transilvaniei, ploile căzute în 12-14 mai 1970, pe o suprafaţă 
de 15.000 km2, combinate cu topirea zăpezilor, au produs inundaţii pe 10.584 km2,  
afectând 1500 oraşe şi sate, cărora le-au produs pagube însemnate. Ploile şi topirea 
zăpezilor din spaţiul montan au avut  grave  repercusiuni în D. Transilvaniei. S-au produs  
mari daune spaţiului agricol, acoperind solul şi culturile agricole, dispuse în lunci, cu 30-40 
cm de aluviuni,  puternic infestate cu produse chimice. Pâinea cea de toate zilele probabil 
are un gust diferit. În corpul uman s-au acumulat, în timp, compuşi chimici care au produs 
disfuncţionalităţi pe termen lung. 

Ce este de făcut? Exemplul îl avem în toată lumea, aşa zis tehnologizată. 
Exemplu îl avem şi la noi. Comandament de Apărare Civilă, organism subordonat 
Guvernului Romîniei, are puse la dispoziţie toate informaţiile necesare, are la îndemână o 
bază de date care să-i permită o prognoză pe termen lung ? Optimismul trebuie să ne fie 
limitat.  Ne bazăm pe faptul că, din informaţia existentă la momentul de faţă, foarte puţină 
ajunge să fie folosită. Ea trebuie centralizată într-o bază naţională de date, care ar face cât 
mai uşoară previziunea. 

Nu trebuie să ne declarăm, fie cei din comunitatea academică, fie cei din executiv, 
profeţi, atotştiutori pentru că natura nu este darnică decât cu cei care o respectă în 
adevăratul sens al cuvântului. 

In final, ne-am permite să enunţăm câteva din sistemele de organizare în unele 
state a acestor servicii de gestionare a riscurilor . 

Comitetul Naţional de Dezastre din SUA, subordonat Departamentului de Interne, 
colaborează cu Oficiul Geologie; Oficiul Energiei; Consiliul Naţional de Cecetare 
Ştiinţifică  (cu institutele subordonate).  Informaţia  circulă repede,  este cuantificată, se iau 
măsuri rapide de prevenire a dezastrelor, şi totuşi pierderile sunt enorme. 

Societatea Japoneză a alunecărilor de teren  (infiinţată în 1964) are actualmente 
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1500 de membri, dispersaţi în toate organismele  de cercetare academică din  învăţământ,  
toate subordonate Centrului naţional pentru prevenirea catastrofelor . Aceasta are 
guvernatori în 46 de prefecturi, cu rol de difuzare şi publicare a cercetărilor, studiilor 
intreprinse; de inventariere a tuturor mişcărilor produse şi a pagubelor  înregistrate. 

La noi în ţară nu cunosc decât foarte puţine intreprinderi de acest gen. Cred că 
Prefectura Cluj  şi Consiliul Judeţean sunt printre primele  (dacă nu singurele), care au 
iniţiat un program de cercetări interdisciplinare legate de riscul producerii alunecărilor . 

 Să sperăm că, în viitor, efectul cercetărilor  se va repercuta în măsuri de 
securitate, în elaborare de legi, în sisteme de asigurare care efectiv vor ajuta populaţia din 
zonele calamitate. 

Şi, în încheiere, să aducem la cunoştinţă ceea ce spunea marele vulcanolog H. 
Tazief  în Science et vie, 1983,  „O prevenire eficace va fi atunci când, legile existente 
vor fi în sfârşit respectate şi când cele care vor fi instrumentate în viitor vor fi 
promulgate şi apoi aplicate”. 
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