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Ledoux, Bruno ( 2006), La gestion du risque inondation, Editions
TEC&DOC, Londre – Paris – New York, 770p. 

 În ultimele decenii, popula ia întregii planete 
s-a confruntat cu evenimente meteorologice i
hidrologice extreme, tot mai frecvente i cu intensit i
deosebite, unele cu caracter catastrofal, care au produs 
importante pagube materiale i numeroase pierderi de 
vie i omene ti. Între aceste evenimente, inunda iile sunt 
r spunz toare de cele mai mari i mai extinse spa ial 
pagube materiale i umane.  

Printre rile europene afectate de inunda ii
grave în ultimii ani, se înscrie i Fran a. Puternicul 
impact al inunda iilor asupra vie ii social-economice 
franceze a impus acordarea unei aten ii sporite 
acestui fenomen, materializat  într-un ansamblu de 
ini iative i de ac iuni la diferite niveluri, de la cel al 
forurilor legislative i administrative centrale, la cel 
al autorit ilor i al colectivit ilor locale. Acestea 

vizeaz , pe de o parte mai buna cunoa tere i în elegere a fenomenului, iar pe de 
alt  parte, stabilirea de strategii de gestionare a inunda iilor i a riscului asociat lor, 
în vederea diminu rii acestuia. 

Într-un asemenea context se înscrie apari ia în anul 2006, a lucr rii La 
gestion du risque inundation, realizate de Bruno LEDOUX., specialist în 
prevenirea inunda iilor, consultant al colectivit ilor locale i serviciilor de stat.

Publicat  în prestigioasa editur  francez  TEC&DOC, lucrarea prezint  pe 
parcursul a 770 pagini o vast  sintez  a informa iilor de natur tiin ific , tehnic ,
metodologic , juridic  privind inunda iile i aspecte specifice privind gestiunea 
acestora. Lucrarea este structurat  în dou  p r i, ce includ în total 17 capitole: 

- Partea I : Connaisance du risque inondation (Cunoa terea riscului 
inunda ie);

- Partea a II-a : Gestion du risque inondation (Gestiunea riscului 
inunda ie).
 În prima parte, pe parcursul a trei 5 capitole, sunt abordate aspecte 
teoretice, privind: definirea i importan a evalu rii riscului; cunoa terea 
fenomenului inunda iei considerat ca alea (tipuri de inunda ii, originea viiturilor i
inunda iilor, incertitudini asupra frecven ei inunda iilor, determinarea i
reprezentarea zonelor inundabile); cunoa terea mizelor (implica iilor) sociale, 
economice, istorice etc; cunoa terea vulnerabilit ii mediilor expuse riscului 
inunda ie (conceptul de vulnerabilitate, diferite valen e ale vulnerabilit ii); metode 
de evaluare a riscului. 
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Partea a doua include 12 capitole în cuprinsul c rora sunt integrate diferitele 
aspecte pe care le presupune gestiunea riscului inunda ie. Dup  ce în primul capitol se 
dezbate problema riscului acceptabil din punct de vedere social i economic i a 
principiului pruden ei, în cel de-al doilea se eviden iaz  importan a caracterului global, 
integrator al gestiunii inunda iilor, la scara spa ial  a bazinului hidrografic i care s  aib
în vedere, în acela i timp, gestiunea cursurilor de ap , amenajarea teritoriului i aspectele 
financiare ale gestiunii riscului inunda ie. În capitolul 3 se dezvolt  problema rolului 
gestiunii râului i amenaj rii bazinului s u hidrografic în producerea inunda iilor, iar în 
capitolul 4 este analizat  influen a ac iunilor de planificare urban i teritorial  asupra 
vulnerabilit ii la inunda ii. În continuare (capitolul 5) se prezint  m surile structurale i
nestructurale de protec ie împotriva inunda iilor i de gestionare a lor, eviden iindu-se 
rolul acestor m suri în strategia global  de diminuare a riscului. Capitolul 6 include 
informa ii privind conservarea i restaurarea câmpurilor de expansiune i strategiile de 
creare/conservare/restaurare a zonelor inundabile. Urm toarele trei capitole (7, 8 i 9) 
abordeaz  aspecte de ordin social: informarea i comunicarea (inclusiv analiza percep iei
riscurilor), cultura i memoria riscului (de ce sunt necesare i cum se pot dezvolta?), 
demersurile de concertare i de negociere. În capitolul 10 se fac referiri la gestiunea crizei 
(prevedere i alert , planificare), iar în capitolul 11, la etapa post-criz i de reconstruc ie. 
Ultimul capitol al p r ii a doua este destinat prezent rii aspectelor privind mecanismele 
de asigurare în cazul riscului inunda ie.

În finalul lucr rii sunt incluse 2 anexe cu date asupra celor mai mari 
inunda ii care au avut loc în Fran a i în Europa. 

Prin con inutul s u, lucrarea La gestion du risque inundation constituie o 
sintez  a unui vast volum de informa ii tiin ifice, tehnice, metodologice, de natur
juridic i legislativ  rezultate ale unor experien e acumulate de colective de 
cercetare, birouri de studii, administra ii i colectivit i regionale i locale. Toate 
aceste informa ii sunt logic i riguros structurate, fiind prezentate într-un limbaj 
clar, adesea problematizat. Lucrarea abund  în numeroase exemple concrete atât 
din Fran a, cât i din alte ri, judicios adaptate con inutului i menite s  asigure o 
viziune mai clar i diversificat  asupra problematicii riscului inunda ie.

Conform preciz rilor autorului, lucrarea se adreseaz  în primul rând 
practicienilor în domeniul gestiunii riscului asociat inunda iei. Ea se dore te a fi un 
ghid pentru ace tia care s -i sprijine s  în eleag  specificitatea fenomenului i s
cunoasc  instrumentele de care pot dispune pentru a concepe i aplica strategii de 
gestiune a riscului. Consider m c  prin con inutul i multitudinea exemplelor pe 
care le con ine lucrarea La gestion du risque inundation reprezint  o surs
bibliografic  util  tuturor celor interesa i de completarea i actualizarea 
cuno tin elor privind riscul indus de inunda ii i gestiunea lui. 
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