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VULNERABILITATEA COMPONENT  A RISCULUI. 
CONCEPT, VARIABILE DE CONTROL, TIPURI I

MODELE DE EVALUARE 

V. SOROCOVSCHI 

 RÉSUMÉE.- La vulnérabilité composante du risque. Concept, variables de 
 contrôle, types et modèles d’évaluation. Après la définition des trois termes qui 
 composent le concept de risque (danger, vulnérabilité et exposition) on fait 
 l’analyse de la manière  dont on a défini la notion de vulnérabilité en soulignant 
 le fait que l’on vise trois aspects : physique, technique et social. En même temps 
 on a mis en relief les courants apparus dans la définition du concept de 
 vulnérabilité et les principales sphères de celui-ci. Pour la mise en relief des 
 variables de contrôle on a fait l’analyse des attributs qui définissent les 
 composantes externes et internes de la vulnérabilité. Les types de vulnérabilité ont 
 été établis d’après plusieurs critères : éléments vulnérables, durée, manière 
 d’analyse etc. A la fin du travail on a fait l’analyse des voies, des étapes, des 
 procédés et des méthodes d’évaluation de la vulnérabilité. 

1. Considera ii generale  

Conceptul de risc include trei termeni: pericol (periculozitate), 
vulnerabilitate i expunere. Fiecare dintre acestea este în leg tur  cu cele trei 
componente ale spa iului geografic: natura, omul i teritoriu.
 Prin pericol se în elege fenomenul sau procesul de o anumit  intensitate, 
care poate provoca într-o anumit  perioad  daune unei comunit i, activit ilor ei 
sau chiar mediului înconjur tor.
 Vulnerabilitatea reprezint  gradul pierderilor posibile ale unui anumit 
element sau al unei serii de elemente rezultate din desf urarea unui fenomen de o 
anumit  magnitudine. Vulnerabilitatea poate fi estimat  printr-un coeficient, a c rui 
valoare poate fi egal  cu 1 în cazul vulnerabilit ii maxime (distrugere total ) sau 
cu 0 în cazul vulnerabilit ii nule (f r  daune).
 Vulnerabilitatea, a doua component  a riscului, are ca i hazardul 
dimensiune spa ial , constituind unul din obiectele de studiu ale geografiei 
riscurilor.

Principala tr s tur  a vulnerabilit ii const  în caracterul s u dinamic, 
adic  varia ia ei în spa iu i timp. Vulnerabilitatea poate varia între crize extreme si 
stabilitate total , de la un teritoriu la altul. Din acest motiv, dar i din altele, 
vulnerabilitatea este o m sur  relativ i ca urmare pragurile sau nivelurile critice 
ale ei trebuie foarte corect stabilite de cei afecta i i de speciali ti din diverse 
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domenii. Tr s tur  dinamic i intrinsec  a unui sistem, vulnerabilitatea este 
dezv luit  în timpul evenimentului.  
 Expunerea sau valoarea expus  se refer  la dispunerea pe un teritoriu a 
unui element sau mai multe elemente (bunuri) care pot suferi de pe urma unui 
pericol. Elementele expuse unui anumit pericol pot fi exprimate prin prezen e
umane, prin valoarea unei propriet i, prin capacitatea de produc ie sau prin resurse 
naturale utilizate sau utilizabile de c tre societatea uman .

2. Definirea conceptului de vulnerabilitate 

 Din numeroasele defini ii date vulnerabilit ii se pot distinge mai multe 
aspecte importante. Astfel, no iunea de vulnerabilitate este compozit , iar 
defini iile propuse in seama de diver i parametri geografici, sociali sau economici. 
Dificultatea de a ajunge la o defini ie general  a vulnerabilit ii provine din 
multitudinea de factori de care depinde. 
 Defini ia propus  de DHA (1992) are un caracter profund cantitativ. Astfel, 
vulnerabilitatea reprezint  nivelul pierderilor pe care un element sau grup de 
elemente (persoane, structuri, bunuri, servicii, capital economic sau social etc.) 
expuse unui anumit risc îl a teapt  în urma producerii unui dezastru sau hazard. 
Vulnerabilitatea se exprim  pe o scar  de la 0 la 1, sau de la 0% la 100%.  
 Dup  Smith (2001) vulnerabilitatea este un indicator al unei st ri viitoare a 
unui sistem, definind gradul de (in)capacitate a sistemului de a face fa  stresului 
a teptat.
 În defini ia dat  de Wisner i colab. (2004) este inclus i dimensiunea 
temporal  ceea ce înseamn  c  vulnerabilitatea poate fi m surat  în termenii 
pagubelor produse de dezastrele viitoare i nu numai de ceea ce se întâmpl  cu 
via a i proprietatea în momentul dezastrului. 

Definirea vulnerabilit ii ar putea îmbr ca dou  aspecte: unul tehnic, care 
consider  vulnerabilitatea ca indice al pierderilor poten iale (vie i umane, bunuri, 
alte valori) i unul social, ca tendin  de a dep i pierderile înregistrate (CISM, 
1999).  Întrucât vulnerabilitatea unui spa iu are la baz  cauze naturale, economice 
i socio - psihologice i definirea ei va include trei aspecte: fizic, tehnic i social. O 

concentrare asupra aspectului tehnic al vulnerabilit ii, distrage aten ia de la 
determinan ii politici si economici.  
 Unii autori completeaz  conceptul de vulnerabilitate cu no iunea de 
capacitate adic  abilitatea unui grup sau a unei gospod rii de a rezista efectelor 
d un toare ale hazardului i de a se reface u or (Anderson i Woodrow, 1998, 
Eade, 1998, Wisner, 2003, cita i de Wisner i colab., 2004) 
 No iunea de vulnerabilitate a constituit obiectul mai multor defini ii care au 
fost grupate de Dauphiné (2001) în dou  mari categorii. În primul tip de defini ie,
analitic, vulnerabilitatea, în sensul cel mai larg, exprim  nivelul consecin elor
previzibile a unui fenomen natural asupra elementelor supuse riscului (oameni, 
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bunuri i mediul). Acest demers este analitic deoarece elementele pot fi 
descompuse mai mult sau mai pu in. Defini iei clasice a vulnerabilit ii, care 
m soar  o daun  poten ial  a bunurilor i persoanelor i repercusiunile asupra 
mediului, i se opune cea care consider  vulnerabilitatea societ ilor în func ie de 
capacitatea de a r spunde crizelor spa iale (Rene d’Ercole,1994, citat de Dauphiné, 
2001). Acest fel de vulnerabilitate scoate în eviden  fragilitatea unui sistem în 
ansamblul s u i într-o manier  indirect  capacitatea de a dep i criza provocat  de 
un hazard.
 În ce prive te conceptul de vulnerabilitate exist  mai multe curente. În 
primul rând exist  studii recente în care se accentueaz  mai mult “ capacitatea 
oamenilor de a se proteja, decât vulnerabilitatea care-i limiteaz ”. Lucr rile mai 
vechi s-au concentrat mai mult pe procesele sociale, economice i politice, care îi 
fac pe oameni vulnerabili. Acest mod de analiz  este esen ial, dar tinde s  pun  în 
eviden  sl biciunile i limit rile oamenilor, constituind un pericol deoarece arat
faptul c  în multe situa ii oamenii sunt incapabili i pasivi de a schimba ceva. 
 În al doilea rând exist  un interes deosebit în încercarea de a cuantifica 
vulnerabilitatea i a o folosi ca un instrument de planificare i de construire a unei 
politici. Asemenea eforturi au fost promovate de agen ii interna ionale (NOAA, 
OAS, 2002) i de numeroase institu ii conduse de FAO. 
  În al treilea rând un num r tot mai mare de autori subliniaz  impacturile 
culturale, psiho-sociale i subiective produse de dezastre, utilizând o serie de 
indicatori verificabili. 
 Un ultim curent este acela care acord  o aten ie deosebit  situa iilor
vulnerabile în care oamenii sunt implica i i trec de – a lungul timpului. În acest 
caz vulnerabilitatea se refer  numai la oameni i nu la cl diri (nesigure), economii 
(fragile), regiuni de pe suprafa a terestr  (predispuse hazardului) ( Wisner i colab., 
2004).  

Principalele sfere ale conceptului de vulnerabilitate au fost sintetizate de 
Birkman (2005) dup  cum urmeaz : vulnerabilitatea ca i factor de risc intern 
(vulnerabilitatea intrinsec ); vulnerabilitatea ca probabilitate de a experimenta r ul
(centrat  pe om); vulnerabilitatea ca abordare dual  a susceptibilit ii i capacit ii 
de rezisten ; vulnerabilitatea ca structur  multipl  (susceptibilitate, capacitate de 
rezisten , expunere, capacitate de adaptare); vulnerabilitatea multifunc ional
cuprinzând tr s turile fizice, sociale, economice, environmentale i institu ionale.

 3. Variabilele de control ale vulnerabilit ii

 Vulnerabilitatea include componente extrinseci (elementele expuse i
factorii de vulnerabilitate) i intrinseci (rezilien a, senzitivitate etc). 

Elementele vulnerabile pot fi de ordin social, cultural, estetic i
environmental, grupând în principal persoane, bunuri i activit i. Dintre 
elementele vulnerabile cel mai important este cel uman. 
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Expunerea este dispunerea pe un teritoriu a unui ansamblu de bunuri cu 
scopul de a fi p strate i care pot suferi de pe urma unui pericol natural.

Expunerea la risc este o component  fundamental  a vulnerabilit ii, care 
al turi de rezilien i senzitivitate d  m sura vulnerabilit ii. În func ie de 
domeniul în care este folosit , no iunea de expunere la risc a fost definit  diferit fie 
ca un proces de estimare sau m surare a intensit ii, frecven ei i duratei expunerii 
la un agent perturbator (EEA, 2005), fie ca valoare economic  sau un set de 
elemente legate de fiecare dintre hazardele care se pot manifesta într-o regiune 
(Eur.Spatial Planning Obs.Net,2003), fie chiar ca i elemente la risc (UNDP, 
2004).
 Vulnerabilitatea implic  o serie de factori ce determin  m sura în care 
via a, existen a, proprietatea i alte bunuri ale cuiva sunt supuse riscului de un 
eveniment (sau serii de evenimente) discret sau identificabil în natur  sau societate. 
Principalii factori de vulnerabilitate sunt de natur  demografic , economic i
social . Se mai pot ad uga i al i factori lega i de activit ile i modul de folosire al 
solului, psiho-sociologici, tehnici, func ionali, culturali i istorici, institu ionali sau 
politico-administrativi, motiva ionali (atitudinali). Condi iile sociale joac  un rol 
important în stabilirea gradului de vulnerabilitate, dar trebuie luate în considerare i
alte variabile cum ar fi:. ocupa ia, casta, etnia, vârsta, sexul, handicapul i statutul 
de s n tate, i statul imigra ional (legal sau ilegal), natura i extinderea re elelor 
sociale.
 Vulnerabilitate uman  trebuie c utat  într-o multitudine de factori afla i în 
interac iune: geografici, demografici, institu ionali, organiza ionali, politici, 
conjucturali, tehnici, socio-economici, culturali sau psihologici (Blaikie i colab., 
1994; D’Ercole, 1994; Thouret i D’Ercole, 1996).  

Factorii de natur  pozitiv , care m resc abilitatea unui sistem de a face fa
unui hazard sunt numi i capacit i.

Rezilien a este un termen provenit din limba latin  (resilio) i semnific  o 
revenire la starea ini ial . Ea este invers propor ional  cu vulnerabilitatea. 
Termenul a fost utilizat pentru prima dat  în fizic , iar mai târziu în sociologie, 
fiind considerat ca o proprietate a sistemelor naturale i umane prin care se face 
fa  unui poten ial stres. În studiul hazardelor a fost utilizat pentru prima dat  de 
Timmerman (1981), care îl define te ca i m sura în care un sistem sau o parte a 
unui sistem are capacitatea de a absorbi o perturbare i de a- i reveni dup
manifestarea unui hazard. Ulterior, Blaikie i colab.(1994) definesc rezilien a ca 
abilitatea unei entit i de a face fa  sau a se adapta unui stres indus de 
manifestarea unui hazard, fiind un produs al gradului de preg tire planificat în 
perspectiva unui poten ial hazard, incluzând m surile de salvare.  
 Dup  Mac i Petrea (2003) rezilien a reprezint  capacitatea geosistemului 
de a- i men ine integritatea structural i func ional  în condi ii de perturba ii, 
precum i viteza cu care va reveni la condi ii echivalente de echilibru prin 
asimilarea schimb rilor (daunelor) induse de perturba ii. Rezilien a a mai fost 
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definit  prin capacitatea unui sistem, comunitate sau societate expus  hazardelor de 
a se adapta prin rezisten  sau schimbare în scopul dobândirii i men inerii unui 
nivel acceptabil de func ionare UNISDR (2004). Sfera no iunii de rezilien a este 
larg , incluzând-o i pe cea de capacitate de rezisten .
 Din defini iile date termenului de rezilien  rezult  c  în aproape toate 
cazurile se pune accentul pe capacitatea de rezisten i de revenire a geosistemului 
la starea ini ial i mai pu in pe modific rile structurale i func ionale suferite i pe 
viteza de revenire. 

Atributele rezilien ei sunt numeroase, din care mai semnificative sunt: 
capacitatea de rezisten , capacitatea de adaptare, capacitatea de a face fa  unui 
dezastru, capacitatea de revenire la starea ini ial  de func ionalitate a 
geosistemului. 
 Rezisten a este o component  intrinsec  a vulnerabilit ii i reflect
eficacitatea m surilor de prevenire a hazardelor, posibilit ile de evitare i de 
reducere a pagubelor.
 Capacitatea de adaptare reprezint  abilitatea unui individ sau sistem de a 
planifica, a se preg ti i a implementa op iunile de adaptare (Klein i colab., 2003). 
 Capacitatea de a face fa  unui dezastru înseamn  mijloacele prin care 
popula ia sau organiza iile folosesc resursele i abilit ile disponibile pentru a 
rezista consecin elor adverse care pot duce la un dezastru (UNISDR, 2003).  
 Capacitatea de adaptare este legat  direct de un eveniment extrem, în timp 
ce capacitatea de a face fa  unui dezastru implic  dobândirea unor cuno tin e
înainte i dup  manifestarea evenimentului extrem. 

Tipurile de rezilien au fost categorisite în func ie de capacitatea de 
rezisten  la schimbare. Astfel, Dovers i Handmer (1992), cita i de Klein i colab. 
(2003) au f cut distinc ia între rezilien a activ i proactiv .

Senzitivitatea a fost definit  ca fiind m sura (viteza sau propor ia) cu care 
se modific  geosistemul sau un component al acestuia în corela ie cu un factor de 
stres a c rui m rime este determinat  (Mac, Petrea, 2003). Calit ile “senzitive” ale 
geosistemului depind atât de caracteristici intrinseci (gradul de organizare, m rime, 
etc.), cât i extrinseci (natura i intensitatea presiunilor care se exercit  asupra 
sa).Cu cât gradul de organizare al unui sistem este mai înalt, cu atât senzitivitatea 
sa este mai pronun at .

Fragilitatea este o variabil  de control derivat  din asocierea a dou
variabile fundamentale. Astfel, fragilitatea rezult  din senzitivitatea unui geosistem 
corelat  cu rezilien a sa, ca reac ie la un anumit tip de perturba ie i la m rimea 
acesteia (Mac, Petrea, 2003). În cazul asocierii unei senzitivit i ridicate cu o 
rezilien  sc zut  geosistemul prezint  o fragilitate înalt , fiind susceptibil de a 
înregistra daune majore în urma producerii unui eveniment extrem. 

Gradul de preg tire este definit ca “totalitatea activit ilor i m surilor
luate în avans pentru asigurarea r spunsurilor efective în cazul producerii unui 
dezastru, incluzând poli ele de asigurare, avertizarea i evacuarea temporar  a 
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popula iei i a bunurilor dintr-o loca ie amenin at  de pun poten ial hazarad” 
(UNISDR, 2001). 
 Exist  mai multe moduri de abordare a gradului de preg tire, care au fost 
grupate de Kirschenbaum (2002), în trei categorii: abord ri pe baza atributelor 
(existen a sistemelor de avertizare, con tientizarea riscului etc.), scenarii de 
planning, procese psiho-sociale care subliniaz  procesul personal de luare a 
deciziilor. Întrucât exist  diferen e între gradul de preg tire al comunit ii i
indivizii ce o compun este necesar ca analiza acestui component s  se desf oare
pe un grup int .

 4. Tipuri de vulnerabilitate 

 În func ie de elementele vulnerabile, vulnerabilitatea poate fi: fizic
(calitatea construc iei), socio-economic  (vârst , sex, s r cie, minoritate, venit, 
acces la servicii, etc.), uman , environmental  (fragilitatea serviciilor i resurselor 
environmentale de care depindem) i institu ional  (func ionalitatea i eficacitatea 
sistemelor de guvern mânt i politice). 
 Vulnerabilitatea uman  exprim  gradul de incapacitate al unei comunit i
sau societ i umane de a anticipa, a se adapta, a reac iona, a absorbi i, în fine, a se 
reface de pe urma efectelor distrug toare ale vreunui fenomen natural din punct de 
vedere al magnitudinii i amplitudinii ariei lui de manifestare (Ciulache, 2005). 
 Vulnerabilitatea uman  poate fi individual  sau colectiv  (social ). Prima, 
depinde de localizarea persoanei în raport cu locul în care este posibil
manifestarea unui hazard (distan a), iar cea de a doua de densitatea popula iei i
reparti ia sa spa ial .

În func ie de durata de manifestare a vulnerabilit ii au fost deosebite dou
tipuri (Dauphiné, 2001): vulnerabilitate de baz  manifestat  pe o perioad  mare de 
timp i vulnerabilitate acut , de scurt  durat .
 Dup  modul de evaluare a vulnerabilit ii se pot distinge dou  categorii: 
vulnerabilitate total i vulnerabilitate sectorial .

 5. Indicatorii vulnerabilit ii

Indicatori care intervin în stabilirea vulnerabilit ii pot fi grupa i în mai 
multe categorii: socio-economici (nivelul veniturilor, educa ia), demografici
(densitatea, cre terea demografic , procentul de urbanizare) i umani (procentul 
popula iei feminine, gradul de îmb trânire al popula iei, morbiditatea). Este greu de 
cuantificat to i indicatorii care intervin în stabilirea vulnerabilit ii. A cuantifica 
vulnerabilitatea înseamn  a estima un coeficient unde valoarea 1 reprezint
vulnerabilitatea maxim i valoarea 0 o vulnerabilitate nul . Gradul de dificultate al 
cuantific rii vulnerabilit ii depinde de tipul de vulnerabilitate. Astfel, în cazul 
vulnerabilit ii infrastructurale, factorii asupra c rora ac ioneaz  sunt relativ bine 
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cunoscu i i pot fi cuantifica i. În schimb, cuantificarea altor tipuri de 
vulnerabilit i, ca cele environmental , social  sau în materie de securitate 
comunitar  sau politic  ridic  dificult i importante. În func ie de tipul de 
vulnerabilitate difer  indictorii (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Principalii indicatori ai diferitelor tipuri de vulnerabilitate 

Tipul de
vulnerabilitate Indicatorii vulnerabilit ii

Environmental  Intensitatea, durata i frecven a evenimentului extrem 

Economic
Produsul interne brut pe cap de locuitor (PIB/loc.), 
indicele de s r cie uman  (ISU), datoria total , rata 
infla iei, rata omajului  

Sectorial - economic

Ponderea terenului arabil i a culturilor agricole din 
suprafa a total , ponderea popula iei urbane din totalul 
popula iei, gradul de dependen   fa  de activit ile 
agricole, ponderea for ei de munc  din sectorul agricol 

Calitatea mediului Ponderea p durilor din totalul suprafe ei, gradul de 
degradare al solului 

Demografic
Num rul total al popula iei, rata de cre tere demografic ,
rata de cre tere a popula iei urbane, densitatea popula iei,
rata de îmb trânire a popula iei

Sanitar

Ponderea popula iei cu acces la surse sigure de ap ,
num rul de medici la 1000 locuitori, num rul paturilor de 
spital, durata medie a vie ii la na tere pentru ambele sexe, 
rata mortalit ii infantile sub 5 ani 

Educa ional  Rata analfabetismului 
Informa ional  Num rul de aparate de radio-recep ie la 1000 locuitori 

Vulnerabilitate legat  de 
procesul global de dezvoltare 

Indicele de dezvoltare uman  (IDU) 

Indicatorul dezvolt rii umane (IDU) elaborat de PNUD ia în considerare 
mai mul i parametrii socio-economici care sunt în rela ie cu no iunea de dezvoltare. 
Dac  IDU este sc zut, înseamn  c i dezvoltarea economic  este moderat .

 6. Evaluarea vulnerabilit ii

Evaluarea vulnerabilit ii este etapa ce succede evaluarea hazardelor i
precede analiza i stabilirea riscurilor. Obiectivele evalu rii vulnerabilit ii constau, 
pe de o parte, în caracterizarea fenomenelor fizice (hazarde) în intensitate, 
frecven i inciden  spa ial , iar pe de alt  parte, în caracterizarea sensibilit ii
societ ii la producerea lor (vulnerabilitate). Evaluarea vulnerabilit ii este foarte 
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dificil  datorit  numero ilor factori care o determin i dinamicii ei spa io - 
temporale destul de accentuate.  
 Evaluarea vulnerabilit ii se poate aborda pe dou  c i: probabilistic ,
bazat  pe analiza statistic  a mecanismelor fenomenelor naturale considerate, a 
elementelor i factorilor de vulnerabilitate, i fenomenologic , care ine seama de 
catastrofele naturale care au avut deja loc. 
 În evaluarea vulnerabilit ii trebuie urm rite mai multe etape: definirea 
regiunii de studiu i selectarea subregiunilor care vor fi supuse analizei; 
identificarea tipurilor de hazarde care ar putea afecta regiunea cercetat ; definirea 
elementelor vulnerabile; stabilirea factorilor pentru analizarea vulnerabilit ii; 
alegerea instrumentelor care vor fi utilizate pentru evaluarea i diminuarea 
vulnerabilit ii.
 În ce prive te modul de abordare al vulnerabilit ii s-au eviden iat dou
direc ii: analitic i sintetic  (Dauphine, 2001). În primul caz se ia în considerare 
nivelul de consecin e previzibile ale unui fenomen asupra oamenilor i a bunurilor 
acestora, iar în al doilea caz suma dintre gradul de rezisten i rezilien .

 6.1. Metodologia utilizat  în evaluarea vulnerabilit ii
În evaluarea vulnerabilit ii s-au aplicat diferite procedee i tehnici (matrici 

i modele) elaborate pe baza analizei diferi ilor factori în corela ie cu anumi i
parametri sociali i demografici i a explic rii rela iilor care se statornicesc între 
dezastru pe de o parte, factorii i procesele care genereaz  vulnerabilitatea, pe de 
alt  parte. 

Matricea lui Anderson & Woodrow (1989) î i propune evaluarea 
capacit ilor i a vulnerabilit ii pe baza analizei factorilor fizici, sociali i
motiva ionali la nivelul claselor sociale i genului. Aceast  metod  este oarecum 
restrictiv  deoarece nu ia în considerare mediul în care subiec ii tr iesc (urban sau 
rural), educa ia i vârsta lor. 

Modelul presiune – relaxare - PAR (Blaikie, 2003, Wisner i colab., 2004) 
se bazeaz  pe ideea c  explicarea unui dezastru necesit  urm rirea elementelor care 
leag  impactul unui eveniment extrem de popula ie în func ie de anumi i factori 
sociali i procese care genereaz  vulnerabilitatea. Ideea de relaxare este introdus
pentru a urm ri reducerea dezastrului.  
 Explicarea vulnerabilit ii are trei seturi de conexiuni care leag  dezastrul 
de procesele care se desf oar  în sectorul economic i politic. Un prim set îl 
constituie cauzele primare (acces limitat la resurse, energie, structuri; ideologii- 
sisteme politice i economice), al doilea set - presiunile dinamice - reprezint
manifest ri contemporane si conjuncturale ale condi iilor economice, sociale i
politice generale, iar al treilea set include condi iile nesigure (mediu fizic fragil, 
economie local  fragil , societate vulnerabil , ac iuni publice) adic  formele prin 
care se exprim  vulnerabilitatea unei popula ii în timp si spa iu în leg tur  cu un 
hazard.
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 În analiza problemelor legate de condi iile nesigure este propus  o anumit
terminologie. Astfel, nesiguran a se refer  la locul de munc  sau la propria locuin
sau locul în care î i petrec cea mai mare parte din via . Se evit  utilizarea 
termenului de vulnerabilitate în leg tur  cu mijloacele de trai, cl diri, infrastructur
i se folosesc în schimb termenii "fragil", "nesigur " sau alte sinonime. Termenul 

vulnerabilitate se utilizeaz  doar pentru oameni.  
 Acest model prezint  o serie de dezavantaje prin faptul c  nu ofer  o 
analiz  teoretic  detaliat  a rela iilor precise dintre mediu i societate în punctul de 
presiune, adic  acolo unde dezastrele încep s  se manifeste. În acela i timp modelul 
nu poate sugera i oferi modific ri înainte, în timpul sau dup  producerea 
evenimentului.   

Modelul accesibilit ii - ACCES (Blaikie, 2003, Wisner i colab., 2004) 
completeaz  modelul PAR i constituie o analiz  extins  a principalilor factori din 
modelul PAR, rela iona i vulnerabilit ii umane i expunerii la hazardele fizice i
se concentreaz  asupra procesului prin care evenimentul natural afecteaz  oamenii. 
Modelul ACCES arat mai în detaliu modul în care rebuie modificate condi iile
pentru a reduce vulnerabilitatea i prin aceasta îmbun t irea sistemului de ap rare
i a capacit ii de recuperare.

 Fiecare c su  din cadrul modelului reprezint  un set de idei, un eveniment 
sau un proces, iar leg tura dintre ele se face prin s ge i care indic , în majoritatea 
cazurilor sensul de la cauz  la efect i mai rar invers.  

Modelul elaborat de Alexander (2005) permite evaluarea vulnerabilit ii 
fie ca i susceptibilitate la pagubele induse de un anumit tip de hazard, fie ca i
valoare. Modurile de exprimare ale valorii pot fi: monetar , intrinsec i utilitar .
Un caz special îl constituie evaluarea vie ii umane, ca valoare intrinsec .
 În estimarea vulnerabilit ii i a riscului au fost elaborate mai multe metode 
de lucru. Prin metoda valorilor singulare se evalueaz  valoarea maxim  a fiec rui 
element dintr-o regiune vulnerabil . Metoda se aplic  în cazul în care elementele 
prezint  grade diferite de vulnerabilitate.
 Metoda valorilor însumate const  în evaluarea vulnerabilit ii elementelor 
din fiecare areal delimitat. Ulterior datele ob inute se însumeaz , se mediaz i se 
boniteaz  prin acordarea de valori rotunjite cuprinse între 0 i 4 în a a fel încât s
reprezinte vulnerabilitatea medie a unui element vulnerabil la hazardele posibile 
din regiunea cercetat .
 Metoda valorilor generalizate reprezint  nivelul general de vulnerabilitate 
pentru toate elementele din regiunea cercetat , care se estimeaz  în mod euristic.  
 Întrucât gradul de vulnerabilitate difer  între clasele de evaluare propuse 
(cl diri i infrastructur , vie i umane, activit i socio-economice) este necesar ca el 
s  fie evaluat separat. S-au propus mai multe grade de vulnerabilitate: foarte redus, 
redus, mediu, mare i foarte mare. Fiec rei grad de vulnerabilitate îi corespunde o 
valoare a indicelui de bonitare (V0, V1, V2, V3, V4).
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 În cazul vulnerabilit ii analitice este necesar  descompunerea elementelor 
cu risc i stabilirea pentru fiecare dintre ele a unei evalu ri precise a pagubelor 
pentru diferitele nivele ale hazardului. Vulnerabilitatea analitic  poate fi apreciat
mai întâi într-un mod absolut, iar apoi valoarea absolut  se poate transforma într-
una relativ sau într-un procentaj. 

 Exist i alte moduri pentru exprimarea vulnerabilit ii, cum ar fi 
determinarea pragurilor de deteriorare, în func ie de diversele utiliz ri de soluri i a 
tipului de construc ii.

 Indiferent de tipul de vulnerabilitate pentru evaluare este indispensabil
stabilirea h r ilor de vulnerabilitate care definesc ocuparea teritoriului i nivelul 
vulnerabilit ii fiec rui tip de întrebuin are. 
 Cum formele de vulnerabilitate sunt numeroase, este foarte dificil de 
evaluat vulnerabilitatea total . Însumarea vulnerabilit ilor relative este indicat ,
dar ea ar putea dep i 100, i ca urmare este necesar ca interpretarea s  se fac  în 
func ie de num rul vulnerabilit ilor sectoriale recunoscute.
 Pentru a dep i aceste dificult i, Dauphiné propune transformarea tuturor 
vulnerabilit ilor într-una singur , men ionând mai multe solu ii: evaluarea în 
termeni financiari prin aplicarea analizei cost-beneficiu; stabilirea unei valori 
energetice a vulnerabilit ii: aplicarea metodei realizat  de Cernagrof  pentru
inunda ii prin care se calculeaz  durata de revenire a celor dou  componente ale 
riscului (hazardul i vulnerabilitatea); analiza multicriterial  prin aplicarea 
diferitelor tehnici de calcul. 

Evaluarea vulnerabilit ii sintetice este la fel de dificil . Deseori 
vulnerabilitatea este m surat  într-un mod indirect de inversul ei, suma rezisten ei 
i rezilien ei. Evaluarea rezilien ei presupune o cunoa tere bun  a dinamicii 

catastrofei studiate. O prim  form  a rezilien ei este calculat  comparând num rul
i intensitatea interac iunilor, înainte i dup  catastrof , cu mijloace luate din teoria 

graficelor.
Aceast  metod  se aplic  extrem de rar de i no iunea de rezilien a este 

utilizat  frecvent. Motivul const  în dificultatea evalu rii parametrilor lua i în 
calcul.
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