
RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

32

GESTIUNEA RISCURILOR I CATASTROFELOR.
UN PUNCT DE VEDERE 

V. SOROCOVSCHI

ABSTRACT. – Risk and Catastrophe Management. A Point of View. Starting 
from the factors which influence natural risk and catastrophe management and 
strategies applied in time (sectorial, holarchic integrated), the paper successively 
pursues the elucidation on stages (pre-crisis, crisis and post-crisis) of the main 
activities solicited with a view to protecting the population and the achieved 
material goods from the effects of extreme events. In the pre-crisis period, 
activities of risk prevention and reduction are considered more important, and as 
methods and techniques of prevention and reduction, the ones referring to forecast, 
surveillance, alert, population’s education and training, evacuation and emergency 
plans. Population rescue (evacuation and recuperation) and assistance (water, 
food, clothes, shelters, etc), sanitary surveillance and waste removal are 
considered as important objectives in managing the crisis period. In the post-crisis 
period, a series of activities develop simultaneously or successively, which aim at 
assessing the trigger causes of catastrophe, the resulted victims and damages, the 
compensation of victims, and the rehabilitation and reconstruction. 

Key words: management, prevention, reduction, crisis, rehabilitation, strategy. 

 1. Considera ii generale 

 Gestiunea riscurilor i catastrofelor depinde de o serie de factori: timpul, 
spa iul, cultura i atitudinea indivizilor sau colectivit ii, atributele fenomenelor 
naturale, actorii i complexitatea reglement rilor.
 În timp au evoluat nu numai m surile de prevenire i combatere a riscurilor 
i catastrofelor (structurale i nestructurale), ci i strategiile privind gestiunea 

acestora (sectorial , integrat i holarhic ).
 Trecerea de la protec ia tradi ional  împotriva pericolelor la gestiunea 
integrat  a riscurilor a progresat notabil în ultimii ani. Noua abordare bazat  pe 
punerea în practic  echilibrat  a m surilor de prevenire, de st vilire i de 
reabilitare, implic  acceptarea unui un anumit “risc rezidual” determinat dup
criterii sociale, economice i ecologice.
 Gestiunea riscurilor i catastrofelor naturale include numeroase activit i,
care se desf oar  în mai multe etape, care corespund perioadei dinaintea 
producerii evenimentului extrem (antecriz ), din timpul (criz ) i dup  declan area 
i desf urarea acestuia (postcriz ) (tabelul 1). 
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Tabelul 1. Activit ile solicitate în perioadele de gestiunie a riscurilor i catastrofelor 
naturale. 

Perioada M suri, metode i
 tehnici Ce se urm re te

Prevenirea 
- Estimarea tiin ific  a 

riscului 
- Controlul riscului 

- Evaluarea economic
a riscului   

Geneza, reparti ia, atributele etc. evenimente- 
lor extreme. 
Ap rarea elementelor expuse prin elaborarea de 
normative tehnice i m suri organizatorice.  
Stabilirea indicatorilor de vulnerabilitate i a 
pierderilor suferite de elementele expuse 
riscului. 

Diminuarea riscului Izolarea hazardului, diminuarea vulnerabili- 
t ii i delimitarea spa iilor cu risc ridicat. 

Previziunea Ob inerea de date asupra locului, timpului i
modului de manifestare a evenimentului extrem. 

Supravegherea Ob inerea i prelucrarea datelor. 

Alerta Informarea i con tientizarea popula iei de 
pericolul iminent. 

Evacuarea Diminuarea i evitarea pierderilor umane. 

Educa ia i antrenarea  
popula iei

Diminuarea i evitarea pierderilor materiale  
i umane.

Îmbun t irea comportamentul social din  
timpul dezastrului.

Antecriz

Planuri de urgen
Diminuarea i evitarea pagubelor induse de 
evenimente extreme i reducerea vulnerabili- 
t ii elementelor expuse. 

Criz

Salvarea popula iei
- Evacuare 

Ajutorarea popula iei

Supraveghere sanitar

Evitarea pierderilor umane. 
Aprovizionare cu ap , asigurarea resurselor de 
hran , haine, ad posturi pentru sinistra i etc. 
Evitarea epidemiilor. 

Evaluarea postcriz Cauzele declan rii catastrofei, evaluarea 
victimelor i pagubelor. 

Indemnizarea 
victimelor 

Protec ia împotriva pierderilor materiale  

Postcriz

Reabilitarea i
reconstruc ia

Redarea func iilor normale serviciilor publice, 
afacerilor i comer ului, repararea caselor i a 
altor structuri i reducerea facilit ilor de 
produc ie la starea de operare. 
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 1. Gestiunea înainte de catastrof

 Pentru prevenirea i diminuarea pierderilor umane i materiale societatea 
uman  ac ioneaz  înaintea catastrofei prin diferite mijloace, care previn i anun
iminen a unui pericol.  

1.1. Prevenirea riscurilor 
 Prevenirea a fost definit  ca ansamblul m surilor luate înaintea declan rii 
evenimentelor pentru reducerea riscului. Prevenirea intervine la diferite nivele: 
normativ, de planificare, tehnico- tiin ific i informa ional.
 M surilor de prevenire au ca obiectiv principal salvarea vie ilor omene ti i
reducerea pagubelor. Din aceast  perspectiv  riscurilor se pot trata în trei faze: de 
estimare tiin ific ; de control tehnic; de evaluare economic .
 În faza de estimare tiin ific  se apeleaz  la un ansamblu de tehnici 
provenite din numeroase câmpuri disciplinare complementare. Obiectivul urm rit
const  în caracterizarea hazardelor (intensitate, durat , frecven i inciden
spa ial ) i a sensibilit ii societ ii la producerea lor (vulnerabilitate). 
 În primul caz este vorba de în elegerea fenomenelor ce produc dezechilibre 
i degaj ri energetice, de cunoa terea caracteristicilor mediilor naturale i a 

rela iilor dintre acestea i hazard. 
 În al doilea caz este vorba de caracterizarea vulnerabilit ii, adic  de 
determinarea gravit ii consecin elor care pot rezulta în urma producerii unui 
hazard dat.
 Politicile de prevenire nu se pot reduce la o faz  de estimare a riscurilor. 
Ele trebuie s  anticipeze, s  preg teasc i s  dezvolte ac iuni de control i ap rare. 

Faza de control a riscurilor prevede punerea în practic  a ac iunilor de 
ap rare, menite s  reduc  hazardele i/sau s  protejeze elementele vulnerabile. 
Aceste ac iuni sunt de natur  tehnic i organizatoric . Dac  în rezolvarea 
aspectului tehnic contribu ia de seam  o au inginerii, urbani tii, agronomii, silvicii 
i geografii, în ce prive te aspectul organizatoric este dominat de p r ile

administrative i juridice.
 Un alt aspect al controlului riscurilor se refer  la supraveghere, alert i
punerea la ad post a popula iei. Pentru a completa aceast  faz  sunt necesare 
diverse ac iuni de informare, sensibilizare, instruire i educare a popula iei.

 Evaluarea economic  a riscurilor reprezint  cea de a treia faz  care trebuie 
s  furnizeze elemente care s  ajute la luarea deciziilor, permi ând orientarea sau 
evaluarea politicilor publice de prevenire. Prima abordare are ca scop înt rirea 
dimensiunii socio-economice a riscului. Ea se traduce prin c utarea indicatorilor de 
pierderi asocia i elementelor cu risc sau vulnerabilit ii a c ror evaluare face apel la 
tehnici de anchet , de culegere de date sau la metode de sorginte economic . Al 
doilea mod de abordare se înscrie într-o analiz  cost-beneficii, care vizeaz
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compararea ansamblului costurilor m surilor de gestiune preventive cu diverse 
beneficii ce pot fi ob inute.  

 1.2. Diminuarea riscului 
Termenul de diminuare sau de reducere nu are acela i în eles în toat

lumea. Spre exemplu în SUA se folose te termenul de  „mitigation”, care dup
Dauphine este gre it tradus prin termenul de reducere. El reprezint  un ansamblu 
de m suri mici preventive puse în aplicare nu de c tre factorii de decizie, ci de 
particulari.
 1.2.1. Principiile aplicate în diminuarea riscului  

Pentru catastrofele a c ror previziune este dificil , reducerea riscului este 
un alt mod de limitare sau de st pânire a consecin elor negative ale unei catastrofe. 
 În ultimele trei decenii în studiul riscurilor s-au folosit câteva principii, 
care ast zi au c p tat caracter de legi, fiind reluate în toate textele interna ionale.
Cele patru principii uzitate la nivel mondial i integrate în toate studiile de risc 
sunt:
 - Principiul dezvolt rii durabile este un principiu fundamental conservator 
i a fost impus de Na iunile Unite, în timpul summitului de la Rio de Janeiro 

(1992), apoi de c tre Uniunea Europeana, dup  cea a fost propus de Raportul 
Brundlandt (1987). Aplicarea acestui principiu presupune o stabilitate a condi iilor 
naturale, un echilibru lipsit de o anumit  tendin i mai mult de bifurca ii 
(Dauphiné, 2001). Acela i autor sus ine c  acest principiu încurajeaz  cre terea
economic  zero i c  este dificil de admis a se realiza într-o lume acuzat  de 
imparit i i inegalit i.
 - Principiul ALARA (As Low as Reasonably Achievable), contrar no iunii
de dezvoltare durabil , posed  o dimensiune tiin ific . A fost introdus in 1965 de 
c tre Comisia interna ional  de radioprotec ie i prevedea c  nivelul dozelor 
individuale i num rul persoanelor expuse radia iilor trebuie s  r mân  pe cât de 
sc zut posibil. Acest principiu, folosit mai întâi pentru nivelul nuclear, s-a 
generalizat, i este adesea folosit in studiul polu rilor i medicinei. Acest principiu 
recomand  pruden a, comparând câ tigurile i pierderile poten iale.

- Principiul precau iei apare pentru prima data într-un text oficial in 1987 
cu referire la protec ia M rii Nordului de efectele distrug toare a devers rilor de 
substan e periculoase. A fost al zecelea mare principiu re inut la conferin a de la 
Rio. El este reluat sub forma apropiat  în legea privind înt rirea protec iei mediului 
în 1995. În cazul în care este exacerbat acest principiu favorizeaz  o logic  de 
inac iune. În general, precau ia poate fi situat  între previziune i riscul dezvolt rii.
Condi iile de punere în practic  a principiului precau iei sunt: incertitudinea 
tiin ific i calitatea pagubelor (gravitate, ireversibilitate). 

 Pentru numeroase riscuri, aceast  inac iune este o sursa suplimentar  de 
pericole. Problematica principiului de precau ie are în vedere rela iile dintre tipurile 
de impact i risc. 
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 - Principiul riscului zero este o alt  form  de construc ie ideologica. 
Conform acestui principiu orice comunitate trebuie sa fie la ad postul oric rei 
forme de risc. Principiul riscului zero evocat în sfera politicului nu este acceptat în 
domeniul tiin ei.

 1.2.2. Strategii de diminuare a riscurilor 
 Riscul fiind o combina ie a hazardului i vulnerabilit ii, strategiile de 
diminuare a riscului pot fi axate pe una din aceste componente sau pe ambele.
 Dintre formele de diminuare a riscului frecvent utilizate sunt înl turarea i
izolarea hazardului, care depind de natura riscului. Riscurile naturale nu se preteaz
acestui tip de strategie. O alt  strategie de diminuare a hazardelor const  în 
realizarea unei incinte de limitare. O astfel de strategie se aplic  în cazul ricurilor 
naturale, cu prec dere a celor hidrice, cum ar fi diminuarea efectelor inunda iilor i
a valurilor tsunami prin diguri i pere i de protec ie. Tehnicile de izolare au 
avantaje i inconveniente. Popula iile ad postite de un sistem de diguri sau de orice 
alt  form  de izolare, cap t  un sentiment de securitate, care se traduce prin 
comportamente imprudente. 

În unele cazuri este dificil sau chiar imposibil s  diminuezi hazardul, 
devenind indispensabil  limitarea vulnerabilit ii victimelor poten iale.Diminuarea 
vulnerabilit ii se realizeaz  prin aplicarea unor m suri empirice i introducerea 
unor normative, care se generalizeaz . Normativele se elaboreaz  pe baza 
observa iile anterioare asupra efectelor evenimentelor extreme.  

Evacuarea popula iei este o solu ie radical  pentru protejarea vie ilor
omene ti i nu are întotdeauna efecte pozitive, mai ales când decizia de evacuare 
este luat  târziu. Pentru a spori eficacitatea unei m suri de evacuare s-au elaborat 
programe i modele speciale.  

O solu ie mai pu in radical  const  în interzicerea accesului la un spa iu
considerat periculos. 
 În prezent este practic imposibil s  ac ionezi asupra majorit ii hazardelor 
naturale i ca urmare eforturile sunt concentrate asupra reducerii vulnerabilit ii 
popula iilor. În numeroase cazuri, reducerea riscului necesit  o ac iune simultan
asupra hazardului i vulnerabilit ii.
 Un alt obiectiv de diminuare a riscului const  în prevederea i organizarea 
pe termen lung a gestion rii crizei. Pentru a fi eficient , aceast  anticipare trebuie 
s  se bazeze pe toate componentele riscului (intensitatea si ocuren a hazardului), 
dar i pe comportamentele vulnerabile. Formarea prealabil  a actorilor este un alt 
mod eficace de a anticipa o catastrof .
   
 1.2.3. Metode i tehnici de prevenire i diminuare a riscului 
 Metodele i tehnicile de prevenire pot fi grupate în trei categorii, care nu au 
aceea i durat  (previziunea, supravegherea i alerta). 
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Previziunea catastrofelor depinde de numero i parametri dintre care se pot 
men iona: tipul de risc, cuno tin ele acumulate, cercetarea etc. Se disting trei tipuri 
de previziune: empiric , determinist i probabilistic .
 Previziunea empiric  nu poate oferi date precise asupra locului, datei i
modului de manifestare a  catastrofei. 

Previziunea determinist , utilizat  în cazul riscurilor naturale, ofer  date 
mai reale asupra locului i datei de apari ie a catastrofelor. În cazul în care  permite 
fixarea datei exacte i a locului precis de apari ie a  evenimentului catastrofic, 
exper ii folosesc de preferin  termenul de predic ie. Calitatea previziunii 
deterministe depinde de intervalul de timp luat în considerare. Ea este practic 
imposibil  pe termen scurt. Previziunea determinista depinde i de scara spa ial .
 Previziunea probabilistic  determina probabilitate de ocuren  a unui 
eveniment extrem exprimat  prin perioada sau durata de revenire a lui. Ea sufer
totu i de o dubla imprecizie, în timp i în spa iu. Modelele probabilistice nu au 
decât o valoare local . Validitatea lor este stabilit  pentru un loc dat. Mai exact, 
legile probabilistice sunt adesea identice, îns  parametrii de ajustare se schimb  în 
spa iu i timp. Luarea în considerare a spa iului a devenit posibil  odat  cu 
utilizarea Sistemului de informare geografic .
 Metodele de previziune prezint  unele imperfec iuni i ca urmare pentru 
anticiparea unor catastrofe societatea uman  aplic  alte metode de prevenire cum ar 
fi supravegherea i alerta.

Mijloacele de supraveghere a evenimentelor naturale extreme sunt 
numeroase, dar dou  sunt mai importante: ob inerea i prelucrarea imaginilor  
(premerg toare i în desf urare); sta iile i observatoarele specializate, care 
acoper  spa ii de m rime variabil .

Alerta urmeaz  previziunii i are ca scop informarea popula iei de iminenta 
amenin are de c tre producerea unui eveniment extrem i de m surile ce trebuiesc 
luate pentru a face fa  situa iei. Alerta constituie etapa dinaintea catastrofei, în 
care func ional s-au deosebit trei faze. Prima, nu este decât o informa ie, un 
avertisment, dup  care alerta este declan at i rapid transmis  printr-o alarm .
Tehnici noi amelioreaz  fiabilitatea i rapiditatea mesajelor. Mesajul de alert
trebuie s  induc  con tientizarea pericolului i s  antreneze responsabilitatea
fiec rui individ în punerea în aplicare a m surilor de ap rare. Sistemele de alert
difer  în func ie de hazarde i sunt difuzate de c tre organele publice. 

Prin educarea si antrenarea popula iei se urm re te preg tirea oamenilor 
din toate categoriile în vederea particip rii lor la managementul hazardelor. 
 Înv mântul superior, centrele de cercetare etc. au un rol important în 
preg tirea cadrelor cu abilit i în evaluarea hazardelor naturale, reducerea riscului 
i prognoza fenomenelor naturale.  

 Educarea informa ional  poate fi efectuat  prin bro uri, pliante, casete 
audio si video preg tite de agen ii na ionale i interna ionale implicate in 
programele de preg tiri si prevedere în caz de dezastru si prin mas-media na ional .
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 FEMA a stabilit ase tipuri principale de tehnici privind diminuarea 
riscului (Dauphiné, 2001), care sunt redate în tabelul 2.. 

Tabel nr.2. Tehnici i mijloace de diminuare a riscurilor  

Tehnici de diminuare Mijloace aplicate 

M suri de prevenire bazate pe planning 
regional  

Elaborarea planurilor care limiteaz  anumite 
activit i, interzic frecventarea i punerea în 
valoare a unor spa ii expuse la risc ridicat 

M suri de protec ie a propriet ii Relocaliz ri, reconstruc ii, aplicarea de noi 
norme de construc ie.

M suri de protec ie ale naturii 
Controlul vitezei de eroziune a unui versant, 
lupta împotriva incendiilor de p dure, 
controlul unor zone litorale etc. 

Crearea serviciilor de urgen
Crearea în arealele de risc a unor sisteme de 
alert , servicii de urgen , posturi de poli ie, 
cazarme de pompieri, spitale etc. 

M suri tehnice Diguri, baraje,   etc. 
Informarea publicului  Radio, televiziune, ziare, coli 

 La început tehnicile de diminuare a riscului se aplicau sectorial, ulterior s-a 
trecut treptat la planuri generale la nivel na ional, iar mai recent la nivel continental 
i în unele situa ii la nivel planetar.  

 Planurile de prevenire a riscurilor naturale prev d mai ales: delimitarea 
zonelor riscului, în func ie de natura i intensitatea sa; interdic ii i recomand ri de 
implementare, de construire sau de gestiune aplicabile noilor proiecte din zonele 
expuse; reguli de protec ie i de ap rare. 
 Documentele grafice care înso esc aceste planuri trebuie s  includ   h r i
cu fenomenele naturale, cu hazarde i cu planul zonal de prevenire a riscurilor 
naturale.  In general, intensitatea hazardelor este prezentat  de un degrade color, în 
timp ce natura hazardelor se distinge printr-o liter .
 Prin OUG 21/2004 Guvernul României a adoptat cadrul legislativ pentru 
înfiin area unui sistem na ional de management al situa iilor de urgen , compus 
din mai multe organisme, organe i structuri abilitate în acest domeniu, care sunt 
organizate pe niveluri sau domenii de competen .
 În ultima perioad  se resimte tot mai mult nevoia aplic rii unor m suri 
interna ionale în prevenirea i combaterea riscurilor. De altfel se manifest  o 
cre tere de seam  a importan ei Uniunii Europene i a Na iunilor Unite în domeniul 
prevenirii riscurilor. 
 Au fost ini iate programe care au un rol important în gestionarea riscurilor. 
Astfel, pentru stabilirea informa iilor preventive a fost elaborat programul SIDMEI 
ce se aplic în zona mediteranean . GEMITIS este un program de diminuare a 
riscurilor de natur  seismic , a inunda iilor i activit ii ciclonilor. 
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 2. Gestiunea catastrofelor 

 Cu toate progresele înregistrate în previziunea i prevenirea catastrofelor 
naturale, acestea totu i se produc chiar cu o frecven  destul de ridicat . Trecerea 
de la starea risc la cea de catastrof  impune o interven ie rapid  a organelor de 
decizie. Scopul acestei interven ii este acela de a diminua amploarea catastrofei, 
dar spre deosebire de fazele ini iale i ulterioare timpul este limitat.  
 În rile dezvoltate exist  planuri generale elaborate înaintea catastrofei i
care prev d m surile impuse pentru diminuarea efectelor induse de apari ia i
desf urarea unui eveniment extrem. Ansamblul de date provenite este centralizat 
la nivelul celulei de criz  sau a unui post de comandament. 
 În gestiunea crizei informa ia este primordial i trebuie s  fie transparent
pentru a distruge suspiciunea  care planeaz  asupra autorit ilor care ar ascunde sau 
ar minimaliza riscurile. 
 De asemenea este necesar  o supraveghere sanitar , care s  fie men inut
un anumit timp din cauza riscurilor unei epidemii susceptibile. La fel de important
este aprovizionarea cu ap i resurse de hran  a popula iei sinistrate. În anumite 
situa ii trebuie sa fie prev zut  o evacuare rapid i asigurarea ad posturilor pentru 
cei sinistra i.

2.1. Diminuarea catastrofelor 
 Ca i în cazul prevenirii, pentru a reduce impactul unei catastrofe exist
dou  tipuri de solu ii. Primele se refer  la hazard, iar secundele se aplic
vulnerabilit ii.
 În numeroasele situa ii de criz  este posibil s  se ac ioneze direct asupra 
hazardului. Interven iile asupra hazardului sunt mai frecvente în cazul dezastrelor 
tehnologice i mai reduse în cazul celor naturale.  
 Pentru a atenua vulnerabilitatea imediat , sunt propuse dou  tipuri de 
solu ii. Primele prev d protejarea oamenilor, în timp ce secundele implic
evacuarea lor. Evacu rile în situa ia de criz  sunt diferite de cele prev zute în 
planurile de evacuare din perioada de antecriz .
 Solu ia cea mai potrivit  pentru evitarea pierderilor umane const  în 
dep rtarea persoanelor. Evacu rile improvizate genereaz  aproape întotdeauna noi 
riscuri. De asemenea, mutarea prost organizat  a unui num r mare de persoane 
genereaz  panic , care îngreuneaz  acordarea ajutoarelor. Pentru a evita asemenea 
situa ii este preferabil de a se întocmi în prealabil planuri de evacuare pentru 
diferite categorii de riscuri.  
 Alte activit i efectuate în scopul diminu rii dezastrului constau în 
antrenarea, identificarea i alocarea resurselor locale sau externe în vederea 
întrajutor rii popula iei afectate de catastrof
 In apari ia i desf urarea unei catastrofe, una dintre problemele majore ce 
privesc gestiunea crizei este timpul în care trebuie de ac ionat. Interven iile rapide 
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evit  pierderile umane masive. O gestiune incorect  a  timpului accentueaz  sau 
provoac  chiar o catastrof . O gestiune bun  a crizei presupune o sincronizare 
optim  între cele trei temporalit i: a catastrofei, a dezastrelor complexe i a 
ac iunii. Factorii de decizie trebuie s  anticipeze cele trei temporalit i: a 
mecanismelor, a victimelor i a ac iunilor pe care le pun în aplicare. In plus este 
esen ial s  se aib  o idee despre timpul care separ  o ac iune de r spunsul s u.

 2.2. Instrumentele gestiunii crizei 
 Planurile de urgen i de ajutoare constituie instrumente de seam  în 
gestionarea catastrofelor. Planurile de urgen  inlud predispozi iile procedurilor 
operative de interven ie ce urmeaz  ae realiza în cazul în care s-ar verifica un 
eveniment extrem de o intensitate prev zut . Planurile de urgen  trebuiesc testate 
cu aten ie, sub forma unui exerci iu de teren, men inute i actualizate permanent. 
 Planurile de ajutorare speciale sau generale prev d o organizare deosebit
pentru tratarea impacturilor imediate ale unei catastrofe.  
 Gestiunea mediatic  a catastrofelor constituie un alt instrument, care în 
numeroase situa ii poate împiedeca aplicarea ajutoarelor. Ca urmare, în ultimele 
dou  decenii speciali tii în comunicare au elaborat reguli esen iale de respectat 
pentru a evita amplificarea catastrofei printr-o practic  mediatic  neadaptat .
 De modul în care factorii de decizie percep apari ia i desf urarea 
evenimentelor extreme i efectele induse depinde în mare m sur  gestiunea 
perioadei de criz .

 3. Gestiunea dup  catastrof

 Dup  catastrof  colectivit ile aplic  simultan mai multe categorii de 
ac iuni: evaluarea pagubelor i explicarea mecanismelor care au provocat 
catastrofa; indemnizarea victimelor; reconstruirea locuin elor distruse i refacerea 
leg turilor sociale între familii i comunit i.

 1. Evaluarea postrcriz
 Evaluarea mecanismelor care au provocat o catastrof  este dificil , din care 
cauz  se apeleaz  la experien a anterioar . In timpul catastrofelor majore, multe 
dintre state au tendin a de a supraevalua impacturile pentru a ob ine un ajutor 
interna ional mai substan ial. În schimb, alte ri din motive de orgoliu, 
subevalueaz  uneori amploarea catastrofei.  
 Evalu rile variaz  în func ie de tipul catastrofei. Pentru catastrofele de 
origine natural , practica de a apela la experien ele din trecut este obi nuit , îns  nu 
obligatorie. Exist  programe care furnizeaz  informa ii asupra m rimii pagubelor 
dup  un seism sau inunda ii (HAZUS în SUA).  
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Evaluarea postcriz  constituie unul din mijloacele cele mai eficiente 
pentru a în elege trecerea riscului la catastrof . Apelarea la experien a din trecut 
reprezint  un mijloc eficient în analiza vulnerabilit ii colectivit ii. De obicei, 
raporturile postcatastrofe insist  mai pu in asupra mecanismului declan ator 
(hazardul) i mult mai mult asupra celui de al doilea component al riscului, 
vulnerabilitatea. 
        
 3.2.Indemnizarea victimelor 
 Pentru a se proteja împotriva pierderilor umane i materiale se fac asigur ri 
prin care se acoper  f r  riscuri pierderile suferite. Num rul celor asigura i difer
de la o regiune la alta, de la o ar  la alta. Inegalitatea spa io-temporal  a celor 
asigura i poate fi de origine comportamentala sau/ i financiar . Ea mai poate 
depinde de frecven a cu care se manifest  anumite evenimente naturale extreme i
de modul de gestionare a etapelor asigur rilor.

3.3. Reabilitarea i reconstruc ia
Reabilitarea de dup  dezastru are ca scop redarea func iilor normale 

serviciilor publice, afacerilor i comer ului, repararea caselor i a altor structuri i
readucerea facilit ilor de produc ie la starea de operare.

Reconstruc ia dup  o catastrof  este o activitate pe termen lung, care î i
propune sa readuc  o zon  afectat  de un dezastru la stadiul de normalitate. 
Activit ile i realiz rile ob inute în reconstruc ie pot fi analizate în strâns
corela ie cu fazele de urgen , restaurare i reconstruc ie.
 În func ie de o serie de factori reconstruc ia poate lua diverse forme, dou
fiind mai importante. Astfel, o reconstruc ie pe loc i identic  ilustreaz  voin a unei 
comunit i, care dispune de o anumit  cultur  tehnic . Aceast  solu ie
conservatoare nu este  benefic  în arealele cu frecven  ridicat  a evenimentelor 
naturale extreme, iar în numeroase situa ii este lipsit  de echipamente moderne.  
 Strategiile de reconstruc ie inovatoare se impun atunci când nu exist  o alt
solu ie i apeleaz  la solu ii tehnice care sunt în contradic ie cu convingerile 
conservatorilor i ale ecologi tilor. În alte situa ii pot s  apar  erori în reconstruc ie
deoarece firmele nu iau în considerare voin a i cultura popula iilor sinistrate. 
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