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HAZARDE I RISCURI DE VECIN TATE

I. MAC

 ABSTRACT. – Hazards and proximity risk. Defined as an ever reconfiguring 
relations network or as a state of shortening distances, proximity determines and 
mantains an energy field with negative or positive valences for the adjacent systems. 
Within this interface between nature – humans/human groups/functional entities, 
extreme manifestations determining natural, social or territorial risks appear frequently. 
The same environmental behavior is to be identified in the case of vicinity. 
Vulnerability might be easily established especially in the case of human interventions 
within some geospatial systems in order to valorify resources or to simply dominate 
territories for socio-political, religious, strategic or other purposes. In order to forecast 
the extreme events or the associated risks, a careful monitorization and management at 
the proximity or vicinity level should be developed.

 Key words: hazard, proximity risk, vulnerability, proximity, contiguity. 

În elegerea temei, care circumscrie un spectru larg de procese i fenomene 
generatoare de hazarde i riscuri, presupune cunoa terea cel pu in a termenilor i
no iunilor de contiguitate, proximitate, vecin tate, interferen , oportunitate i
semnifica ie sub raportul manifest rii înc rc turii lor geografice. Desigur c
abordarea respectiv  intr  atât în câmpul teoriei i metodologiei geografice, cât i
în cel al geografiei aplicate. Dic ionarele explicative de limb  (român i str ine)
devin surse de informare. De aceea ne vom opri aten ia doar asupra perceperii i
în elegerii conota iilor geografice. 
 Astfel, contiguitatea implic  adiacen  spa ial  tangen ial  între dou
entit i geografice naturale (albia i malul râului) sau antropice (strada i reziden a
tangent ).

Proximitatea – terenul tuturor inten iilor, f r  a fi ea îns i inten ional
(Ortega Y. Gosset, 2001). Se poate afirma c  proximitatea este o „suprimare” a 
distan ei ceea ce poate atrage st ri nevralgice, st ri mereu reconfigurate, cu 
evenimente posibil extreme generatoare de hazarde i riscuri. În literatur  se afirm
(S. G. Totelecan, 2003) c  proximitatea este mai pu in o conota ie spa ial i mai 
mult „domeniul poruncii morale” (pg. 108) de a fi responsabil. 
 Interac iunea în spa iul cognitiv (cum ar fi intru ii umani în colectivit ile
adiacente) conduce la hazarde i riscuri. 

Vecin tatea, i ea cu mai multe în elesuri, unele de factur  administrativ ,
de planificare, altele de locuire (o persoan  sau un lucru, obiect aflat în apropierea 
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sau lâng  o alta, altul) sau, altele, de rela ie, rezult  din învecinarea, apropierea 
suprafe elor de teren, din locuire într-o „zon ” comun  sau din manifestarea 
fenomenologic  ori sistemic  într-un spa iu de interferen : uscatul i marea, adic
litoralul.
 Vecin tatea poate ap ra, dar ea poate s  creeze i agresivit i, st ri de 
contradic ie care s  rezulte prin crize, riscuri, pagube .a.
 Spa iul de vecin tate intr  în sfera poten ial  a vulnerabilit ii. Totodat
vecin tatea, în eleas  prin prisma teritorialit ii, poate s  func ioneze în sensul 
optimalit ii de sus inere geospa ial  între entit ile existente dintr-o zon
cuprinz toare.
 Evolu ia neliniar  a sistemelor deschise, sensibilitatea la condi iile ini iale
i marea variabilitate a condi iilor la limit , induc o realitate care, aparent, este 

guvernat  de neprev zut i necunoscut, în care caracterul aleatoriu (înc rcat de 
hazard, în sens comun) al evenimentelor este definitorie. În acest context, 
consider m oportun  ralierea la punctele de vedere care abordeaz  hazardele de pe 
pozi ii deterministe i care in cont de faptul  c manifestarea neliniar  a 
fenomenelor, pragurile, evenimentele i bifurca iile sunt reperele fire ti ale 
evolu iei geosistemelor. În acest sens re inem c  hazardul se constituie ca o 
categorie fenomenologic  (Mac, I., Petrea, D., 2002) care reflect spontaneitatea
proceselor evolutive i fenomenele de instabilitate care se manifest  în cadrul 
sistemelor departe de echilibru. Acesta (hazardul) semnific  conjuctura cauzal i
circumstan ele spa io-temporale de manifestare a fenomenului a a dup  cum s-a 
afirmat mai înainte. 
 Pe de alt  parte, trebuie plecat de la faptul c  modul de interac ionare a 
componentelor naturale cu cea antropic  îmbrac  aspecte complexe. Acestea deriv
din încercarea de a utiliza resursele, din încercarea de a evita i minimiza efectele
pe care sistemele naturale, prin dinamica lor, le pot avea asupra componentei 
antropice i din încercarea componentei antropice de a se adapta condi iilor 
impuse de componentele naturale. Spre exemplu, se contureaz  situa ia în care 
componenta geomorfic  se constituie ca un element structural determinant i ca 
matrice environmental . Sistemul rela ional indus de aceast  component  în cadrul 
sistemului environmental este unul complex, care antreneaz , prin ramurile de 
feed-back i celelalte componente environmentale. Rezultatul acestui  sistem 
rela ional se materializeaz  frecvent sub forma st rilor environmentale. Rolul de 
matrice environmental  a componentei geomorfice face ca, uneori, st rile 
environmentale s  aib  o determinare preponderent geomorfologic .
 Caracteristicile componentelor naturale i modul de interac iune cu 
componenta antropic  (pornind de la situa iile de existen /inexisten  a 
elementelor antropice pe un anumit areal) conduc la modificarea st rilor 
environmentale i conturarea st rilor de risc. Acestea se constituie ca urmare a 
raport rii hazardelor naturale la elementele vulnerabile. 
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 O dificultate major  legat  de aprecierea riscului (momentul i forma de 
manifestare, magnitudinea i arealul de manifestare) este aceea indus  de caracterul 
dinamic nonliniar i autoorganizarea sistemelor naturale. Multitudinea rela iilor 
instituite între componente, senzitivitatea la condi iile ini iale i evolu ia pseudo-
randomizat  a acestor sisteme determin  un comportament greu predictibil al acestora. 
Pe de alt  parte, se contureaz  situa ia în care modelarea riscului este realizat  în 
majoritatea cazurilor cu ajutorul unor ecua ii i metode matematice i fizice a c ror 
asem nare cu realitatea obiectiv  este redus . Aceste premise se constituie, de regul ,
ca factori inhibitori pentru prognozarea i evaluarea fenomenelor de risc. 
 Dintre numeroasele abord ri i defini ii ale riscului re inem faptul c  acesta 
se constituie ca „o categorie de stare desemnând conjuctura rela ional  care rezult
ca urmare a asum rii hazardului de c tre acei componenti ai sistemului care posed
capacitatea de percepere a evenimentelor”  (Mac, I., Petrea, D., 2002); „Riscul 
implic  periclitarea integrit ii sistemului prin asumarea fenomenului-eveniment, 
de c tre unul sau mai mul i compone i” (Mac, I., 2003). 
 Se contureaz  astfel situa ia în care magnitudinea riscului poate cre te 
datorit  augment rii vulnerabilit ii sau a valorii elementelor expuse hazardelor. Pe 
de alt  parte, în arealele unde nu exist  elemente de vulnerabilitate sau sunt lipsite 
de valoare, riscul este neglijabil. 
 Sinteza situa iilor de manifestare a hazardelor i riscurlor de vecin tate 
relev  existen a unor modele spa iale pe care le prezent m în continuare. 
 1. La nivelul sistemelor cu contiguitate func ional . Un prim exemplu poate fi 
cel al bazinelor hidrografice unde, orice fenomen sau eveniment produs în subsistemele 
din amonte va fi receptat de subsistemele din aval. A a este cazul cre terii debitelor 
lichide i solide; este cazul poluan ilor deversa i în urma proceselor tehnologice (ex. 
industrie extractiv , industrie prelucr toare) care, odat  antrena i de fluxurile hidrice 
induc modific ri calitative ale apei în subsistemele din aval. 
 Se remarc  faptul c  propagarea fenomenelor este „facilitat ” tocmai de 
apartene a la acela i sistem. 
 2. În cadrul sistemelor cu contiguitate spa ial . Este cazul numeroaselor 
cazuri în care, în ciuda diferen elor dintre sistemele respective, ele ajung s  fie 
„intersectate” de manifestarea unor fenomene generate în interiorul unuia sau altuia. 
Cele mai frecvente cazuri de acest gen sunt manifestate ca urmare a „efectului de 
domina ie” instituit între spa iile montane i cele învecinate (depresiuni, podi uri etc.). 
Astfel, modificarea ratei eroziunii în arealele montane induce o cre tere a vitezei de 
colmatare a lacurilor sau ratei de anastomozare a v ilor. În acest caz se remarc  faptul 
c  sensul fenomenelor – cauz  dintr-un sistem (munte) cap t  valen e diferite în 
sistemele învecinate (depresiune): eroziune-colmatare. 
 Problematica environmental  a acestor situa ii de contiguitate spa ial  este 
îns  mult mai complex  în cazul analizei st rii i calit ii mediului. Astfel, diver i
indicatori de calitate (COx, NOx) antrena i în fluxurile atmosferice ajung s
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intereseze sisteme environmentale la sc ri diferite. Propagarea poluan ilor antrena i
de fluxurile hidrice sau atmosferice induc frecvent st ri environmentale de 
degradare pe linia local – regional –global (ex. Bozân a Mare, 2001, cu implica ii
în bazinele hidrografice Some -Tisa-Dun re; Cernobâl, 1986, cu implica ii la nivel 
continental i global). 

În cadrul sistemelor economice cu contiguitate spa ial aspectele spa iale  
implicate de hazardele i riscurile manifestate poart  amprenta unor evolu ii care, în 
ansamblu, pot fi abordate ca i „câmpuri” cu determinare economic . Implica iile 
manifest rii unor astfel de câmpuri se fac sim ite pe planul dezvolt rii, cu dou
componente adiacente: componenta environmental i componenta social .
 La  nivel regional, caracteristicile modelelor de dezvoltare economic  a 
sistemelor spa iale contigui sunt generate de existen a i modul de racordare a unor 
poli sau axe de convergen . Cele mai frecvente sunt cazurile în care existen a unor 
centre polarizatoare „absorb” resursele regionale (naturale, financiare, 
demografice). Dac  într-o prim  faz  de evolu ie astfel de centre reu esc s  se 
integreze func ional cu celelalte elemente teritoriale, dup  atingerea unei „densit i
critice”, ele se constituie ca i elemente de conjunc ie teritorial  în urma instituirii 
unor feed-back-uri pozitive care în cele din urm  vor „eclipsa” ariile învecinate, 
dep ite din punct de vedere al dot rilor i dinamicii (fig.1). 

Fig. 1. Evolu ia sistemelor economice contigui în modelul de conjunc ie spa ial

Instituirea i amplificarea rela iilor spa iale între astfel de centre 
polarizatoare vor conduce la conturarea unor axe în care câmpurile de for ,
conjugate, vor segmenta spa iul. Mai departe, ansamblarea axelor va pune în eviden
o re ea spa ial  cu culoare i ochiuri, secundele fiind conturate ca arii negative ale 
câmpurilor spa iale (export de resurse de subsol, export de resurse umane etc.). Pot fi 
citate în acest sens exemple precum Câmpia Transilvaniei i spa iile montane în 
raport cu culoarele de vale i depresiunile din proximitate (Poiana Rusc ) (Fig. 2). 
Un astfel de model evolutiv este înso it de posibilitatea producerii unor riscuri: 
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Fig. 2. Modelul spa ial de contiguitate
 cu axe i ochiuri 

degradarea environmental  ca rezultat al exploat rii resurselor în ariile adiacente, 
degradarea calit ii componentelor environmentale naturale ca urmare a manifest rii 
presiunii antropice în culoarele respective, depopularea ariilor rurale, ruptura cu 
tradi ia. Procesul este reversibil, în situa ia în care odat  dep it  capacitatea de 
suport a spa iului i resursele disponibile, culoarele, axele i centrele polarizatoare 
pot înregistra involu ii în care nota caracteristic  este dat  de degradarea 
environmental i urban , dublat  de o degradare social i manifestarea riscurilor 
aferente ( omaj, criminalitate, morbiditate). 

In cadrul sistemelor geopolitice cu contiguitate spa ial   trebuie inut cont 
c  una  din caracteristicile acestora o reprezint  sensibilitatea în raport cu 
condi iile economice i sociale. Conjugarea frecvent  a celor dou  seturi de condi ii
i interven ia ter ilor asupra acestora se poate manifesta sub forma a dou  modele 

de evolu ie spa ial  de tip contiguu. 
a. Primul model este reprezentat de segregarea geopolitic , în cadrul 

acestuia entit ile ini iale, mai mult sau pu in eterogene (economic, etnic, 
confesional) sunt supuse unor procese spa iale i func ionale disjunctive. Dintre 
exemplele de actualitate cit m Catalonia, ara Bascilor, Kosovo, Kashmir etc. Se 
remarc  îns  c , în ciuda unei aparente normalit i a unor astfel de „aspira ii”
rezultatul se transpune sub forma unor riscuri majore la nivel regional (economice) 
sau chiar global (conflicte armate i utilizarea armelor de distrugere în mas  – 
nucleare, bacteriologice i chimice). 

Translatând fenomenul spre sc ri locale, trebuie remarcat i riscul 
atomiz rii societ ii prin exacerbarea unor grupuri a c ror criz  existen ial  se 

manifest  sub forma tendin elor de 
segregare – tribalizare (ga c ,
gang, band ) i enclavizare 
(cartiere ale „negrilor”, 
„asiaticilor”, jude e autonome etc.) 
în care, în ciuda unei independen e
clamate sau chiar impuse 
unilateral, se manifest  de fapt 
frust ri de grup rezultate în urma 
neadapt rii la tendin a normal  de 
integrare i socializare în cadrul 
unor sisteme socio-economice sau 
culturale mai cuprinz toare.
Riscurile induse de astfel de situa ii
sunt percepute acut de sistemele de 
imediat  contiguitate spa ial  dar i
de cele de contiguitate func ional .
Spre exemplu cre terea ratei 
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criminalit ii, induse de bandele de cartier, este urmat  de degradarea urban
multipl  (afectarea mediului social i economic, a infrastructurilor urbane etc.). 

b. Al doilea model este reprezenatat de integrarea geopolitic . Acesta este 
asociat structurilor geo-politice care, fie reîntregesc entit i fragmentate artificial 
(Germania de Vest i republica Democrat  German ), fie integreaz  entit i geopolitice 
cu caracteristici asem n toare i interese convergente (Uniunea European ). Noile 
situa ii de contiguitate spa ial i func ional  pot avea ca i urmare generarea unor 
riscuri tranziente legate de capacitatea diferit  a p r ilor în a se „racorda” cadrului 
normativ, institu ional i func ional. Odat  îns  dep it pragul acestei „racord ri”, 
func ionarea noilor entit i relev  valen e cantitative superioare i salturi calitative. 

În concluzie, se poate aprecia c  analiza hazardelor i riscurilor de 
vecin tate poate fi realizat  pe dou  axe: contiguitatea abordat  pe direc ie
orizontal (contiguitate spa ial ) i contiguitatea abordat  pe axa vertical
(contiguitate func ional ) în care se pun în eviden  aspecte legate de integrarea 
func ional  a subsistemelor i sistemelor. Modul de propagare i efectele 
hazardelor i riscurilor sunt influen ate de tipul i caracteristicile rela iilor instituite 
între componentele teritoriale. 

Cu toat  str dania evit rii hazardelor i riscurilor de vecin tate prin 
instituirea fâ iilor tampon, a stimul rii fenomenelor de absorb ie, a înt ririi
rezistivit ii sistemelor contigui i alte forme de induc ie, totu i hazardele i
riscurile r mân poten iale, iminente i, frecvent efective. Din aceste cauze ele 
trebuie atent studiate factorial, procesul i, pe cât posibil prognozate. 
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