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CATEGORIILE DE ATRIBUTE CE DEFINESC 
EVENIMENTELE EXTREME. UN PUNCT DE VEDERE

V. SOROCOVSCHI 

RESUME. - Les catégories d’attributs qui definissent les hasards naturels. Un 
point de vue. L’importance de la connaissaance des catégories qui définissent les 
hasards naturels peut être relevée en parcourant brièvement les principales étapes 
qui doivent être poursuivies dans une étude complexe  visant un évenement naturel 
extrême. Dans la deuxième partie de l’ouvrage  on a analysé en détail les 
catégories d’attributs des hasards naturels, qui ont été groupées de la manière 
suivante: spatiales (la position, la localisation, la distribution, la distance, l’aréal, 
la dimension spatiale), temporelles (la dimension, la durée, la fréquence, la 
periodicité, l’évolution et la tendance), qualitatives (la forme, la densité etc.), 
quantitatives (la masse, le poids, le volume, etc.), dinamiques (la direction et la 
direction du mouvement, le rythme, la dispersion, la diffusion), énergétiques 
(l’énergie potentielle, l’énergie d’impacte,etc.). 

   O tiin  f r  categorii este ca o scar  f r  trepte 
 „Simion Mehedin i, Terra”  

1. Considera ii generale 

Cunoa terea i categorisirea atributelor care definesc evenimentele extreme 
au o importan  deosebit  în elaborarea studiilor referitoare la diferite categorii de 
hazarde.

In prezent se vorbe te tot mai mult despre o tiin  a hazardelor, opinie 
care nu este îns  împ rt it  de to i cercet torii. Indiferent de p rerea speciali tilor
se resimte tot mai mult necesitatea uniformiz rii no iunilor cu care se opereaz  în 
studiul evenimentelor extreme. În acela i timp este necesar  stabilirea atributelor 
care definesc evenimentele extreme, a modurilor de exprimare (în mare parte 
rezolvate) i categorisirea lor. 

În lucrare se expune un punct de vedere privind posibilit ile de 
categorisire a atributelor ce definesc un eveniment extrem. Cunoa terea acestor 
categorii este util  nu numai speciali tilor din diverse domenii de activitate, care au 
preocup ri legate de studiul hazardelor, ci i organelor de decizie de la diferite 
nivele (na ional, regional i local). 

Parcurgerea etapelor solicitate de un studiu complex al unui eveniment 
extrem scoate în eviden  importan a cunoa terii atributelor hazardelor. Astfel, în 
studiul hazardelor se urm resc mai multe etape dispuse într-o succesiunea logic ,
care permit eviden ierea particularit ilor referitoare la apari ia, evolu ia, 
consecin ele i gestionarea evenimentelor extreme.  
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Prima etap  const  în identificarea spa ial i temporal  a evenimentului 
extrem, iar cea de a doua, în studiul perceperii evenimentului de c tre indivizi, 
colectivitate i organe de decizie. În aceast  etap  se analizeaz  opiniile, atitudinile 
i gradul de evaluare a evenimentelor extreme (slab, mijlociu, puternic), precum i

gradul perceperii (supraevaluat, subevaluat). Urm toarea etap  const  în evaluarea
vulnerabilit ii (redus , mijlocie, mare) indivizilor, teritoriului i a bunurilor 
realizate(a infrastructurii) fa  de apari ia i desf urarea unui eveniment extrem.  

Analiza evenimentului extrem (geneza, parametrii spa iali, temporali, 
dinamici i energetici) constituie o etap  important  în studiului hazardelor i se 
poate aborda deterministic sau/ i probabilistic. Evaluarea impacturilor (directe 
sau/ i indirecte) generate de producerea unui eveniment extrem constituie o alt
etap  în studiul hazardelor. O etap  important  în studiul hazardelor este 
previziunea/prognoza evenimentului extrem, care trebuie s  r spund  la câteva 
întreb ri: unde i când se va produce evenimentul, cu ce intensitate i frecven  va 
ap rea.

Prevenirea i diminuarea consecin elor evenimentului extrem constituie o 
alt  etap  important i foarte complex  în cercetarea riscurilor i a hazardelor. În 
acest sens se impune analiza diferitelor aspecte referitoare la supraveghere i
control, mijloacele de informare i comunicare, programe i m suri de prevenire i
diminuare a efectelor evenimentului extrem produs. 

Monitorizarea evenimentului extrem (supravegherea i controlul) 
constituie dou  probleme esen iale în estimarea momentului de apari ie i a 
desf ur rii evenimentului extrem, precum i a m surilor de prevenire i diminuare 
a consecin elor ce se impun de a se lua. Informarea corect i comunicarea 
adecvat i rapid  constituie m suri nestructurale eficiente în prevenirea i
combaterea efectelor induse de evenimentele extreme. Existen a unor programe 
adecvate de ac iune în timpul desf ur rii unui eveniment extrem contribuie la 
diminuarea pagubelor. 

 2. Categoriile de atribute ce definesc evenimentele extreme   
     naturale 

Evenimentele extreme sunt caracterizate prin numeroase atribute, care pot 
fi grupate în mai multe categorii (Sorocovschi, 2003) în func ie de diferite criterii: 
mod de desf urare (spa iale, temporale), mod de evaluare (cantitativ, calitativ), 
dinamic i energetic  (Fig. 1).

Unele atribute se reg sesc în mai multe categorii (de exemplu 
dimensiunea), având în fiecare caz un mod specific de manifestare. Este deosebit 
de important  cuantificarea atributelor (în unit i de m sur  specifice fiec ruia sau 
sc ri graduale stabilite), f r  de care nu se pot face evalu ri cantitative, analize 
GIS, simul ri i prognoze ale evenimentelor extreme.  
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2.1. Atribute spa iale
Atributele spa io-temporale se utilizeaz  mai frecvent, remarcându-se prin 

varietate i importan . Cunoa terea atributelor spa iale are o importan  deosebit
deoarece în func ie de starea lor actual  se pot stabili arealele cu diferite grade de 
vulnerabilitate, iar pentru fiecare dintre acestea adoptându-se m suri specifice de 
management.

Fig. 1. Categoriile de atribute ce definesc hazardele naturale 

Atributele spa iale specifice geografiei, pot fi elemente punctuale, liniare 
sau de suprafa , a c ror distribu ie poate fi discret  sau continu . Cele mai 
importante atribute spa iale sunt: pozi ia, localizarea, reparti ia. distan a, arealul i
dispersia.

Pozi ia (coordonate geografice i altitudine) constituie primul atribut care 
trebuie abordat în identificarea i analiza unui eveniment extrem, deoarece este 
necesar s  cunoa tem cu cât mai mare precizie locul declan rii i desf ur rii 
fenomenului extrem. 

Localizarea spa ial  a unui eveniment extrem este esen ial  pentru luarea 
unor m suri eficiente de previziune i control. Localizarea poate fi absolut  (mai 
bine precizat ) i relativ  (mai incert ). Ea se poate face în raport cu suprafe ele 

ATRIBUTELE CE DEFINESC HAZARDELE NATURALE 

SPA I- 
ALE

TEMPO- 
RALE

CALI-
TATIVE 

CANTI- 
TATIVE 

DINA- 
MICE

ENER-
GETICE 

Energia
poten ial
Energia de 
impact  
Energia de 
conservare 
Magnitu-
dinea

Direc ia
Intensi-
tatea
Viteza
Ritmul 
Disper-
sia
Difuzi-
unea

Volumul 
Greuta-
tea
Masa

Pozi ia
Localizarea 
Reparti ia
Distan a
Arealul
Dimen- 
siunea
spa ial

Dimensi-
unea
Durata
Frecven a
Periodici-
tatea
Ciclicitatea
Evolu ia
Tendin a
Persisten a

Forma 
Modul de 
mani-
festare 

Densi-
tatea



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

36

urbane i rurale, cu axele de circula ie sau cu diverse forme de activit i, unit i
administrative sau naturale.  

Localizarea poate fi: precis , în cazul unor manifest ri cu distribu ie
punctual  sau linear , care se produc de mult timp în acelea i loca ii; difuz , în 
cazul fenomenelor cu distribu ie în suprafa  (areal ) i aleatoare.

Localizarea aleatoare este mai pu in familiar  fenomenelor hidrice de risc, 
datorit  timpului de anticipare mai mare a acestora fa  de altele (de exemplu cele 
atmosferice) i a prezen ei unor spa ii predilecte de desf urare, care impun 
manifestarea fenomenului numai între limitele lor (de exemplu o vale). 

Reparti ia în spa iu a evenimentelor extreme, în majoritatea cazurilor nu 
este întâmpl toare, fiind dirijat  de diferi i factori. Se pot distinge dou  tipuri de 
reparti ie: regulat i întâmpl toare (aleatoare). Reparti iile regulate sunt reflexul 
unor mecanisme mai bine cunoscute, care impun o regularitate în modul de 
manifestare a evenimentelor extreme. Reparti ia aleatoare corespunde unei 
r spândiri dezordonate datorat  unor multitudini de mecanisme complexe înc
inexplicabile.

Distan a are un rol important în evaluarea efectelor generate de evenimente 
extreme. Exist  o rela ie foarte strâns  între distan i intensitatea fenomenului. 
Distan a pân  la care o anumit  manifestare î i mai p streaz  caracterul de 
fenomen de risc depinde de mai mul i factori. 

Arealul reprezint  un atribut care se refer  la suprafa a în care se extinde 
evenimentul extrem. În multe situa ii arealul include locul de apari ie i spa iul în 
care evolueaz  fenomenul i procesul studiat i în care se resimte influen a
acestuia. Suprafa a de influen  difer  în extensiune în func ie de o serie de factori, 
care in atât de intensitatea cu care se manifest  fenomenul sau procesul, cât i de o 
serie de factori exteriori lor. Astfel, ea poate varia în limite foarte largi, de la cel 
local pân  la cel regional i planetar. În alte situa ii arealul include numai spa iul în 
care se resimte efectul fenomenului de risc (tsunami) 

Dimensiunea reprezint  un atribut ce poate fi considerat ca un component 
integrat al structurilor spa iale. Manifestarea evenimentului extrem (punctual, liniar 
sau areal) implic  cunoa terea caracteristicilor dimensionale. Cunoa terea acestui 
atribut este tot atât de important  ca i cea referitoare la magnitudinea sau 
intensitatea cu care se manifest  un eveniment extrem.  

Dimensiunea poate constitui un criteriu de diferen iere între dou
fenomene extreme asem n toare, poate permite delimitarea arealelor cu risc i a 
celor afectate de consecin ele acestuia i poate constitui un criteriu de ierarhizare a 
lor. Dimensiunea unui eveniment extrem poate fi absolut  sau relativ .

2.2. Atribute temporale
Dintre atributele temporale mai des vehiculate i descrise se pot men iona:

durata, frecven a, periodicitatea, evolu ia i tendin a. Atributele temporale stau la 
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baza elabor rii prognozelor pe termen mediu i lung, care sunt indispensabile 
activit ii de organizare a spa iului.

Dimensiunea este o no iune complex , care se refer  nu numai la 
extinderea în spa iu a fenomenului sau procesului (dimensiune spa ial ) ci i la 
timpul în care se desf oar  evenimentul extrem (dimensiune temporal ).

Durata. No iunile de durat , interval i perioad  pot fi utilizate atât cu sens 
diferit, cât i sub form  de sinonime (în caracteriz ri cu grad ridicat de 
generalitate). Durata de manifestare a unui fenomen este în strâns  leg tur  cu 
intervalul de timp în care exist  poten ial energetic care s -l între in . De exemplu, 
o inunda ie pluvial  dureaz  în principal în func ie de cantitatea i durata ploii. 
Sunt, îns , i cazuri în care factorii secundari sunt cei care determin  durata de 
manifestare. Astfel, excesul de umiditate dintr-un anumit loc poate fi cauzat de 
precipita ii bogate sau rev rs ri, dar durata de manifestare a lui este sus inut  de 
existen a unui strat impermeabil (de exemplu argil ). 

Cunoa terea duratei de expunere la un fenomen de risc are o importan
deosebit  în elaborarea unor m suri de prevenire cât mai eficiente. De asemenea, 
cunoa terea duratei de reac ie a popula iei fa  de manifestarea unui fenomen sau 
proces de risc va influen a efectele pe care le pot avea acestea asupra indivizilor 
sau a bunurilor realizate. Durata de revenire a fenomenelor de risc este diferit i
define te intervalul de timp în care evenimentul se produce în medie o singur  dat .
Periculozitatea este strâns legat  de perioada de revenire, iar cunoa terea ei are 
importan  în gestiunea cât mai eficient  a riscurilor i hazardelor. 

Frecven a. Frecven a este deosebit de util  în activitatea de evaluare a 
riscului. Pentru efectuarea analizei de frecven  trebuie s  dispunem de o baz  de 
date care apoi s  fie interpretat  statistic. 

Periodicitatea. Aceasta indic  repetarea periodic  a unui fenomen în 
anumite spa ii. Cunoa terea acestui atribut este foarte util  la elaborarea 
previziunilor de medie i lung  durat . Periodicitatea poate fi zilnic , sezonier ,
anual i multianual .

Evolu ia. Evolu ia poate fi privit  din dou  puncte de vedere: prima, se 
refer  la evolu ia din timpul manifest rii unui proces sau fenomen, care poate fi 
brusc , moderat  sau lent ; cea de a doua prive te evolu ia în timp a proceselor i
fenomenelor, care poate fi regulat  (ascendent , descendent , constant , cu varia ii 
etc.) sau aleatoare. 

Pe baza graficelor de evolu ie a unor caracteristici proprii fenomenelor 
extreme (ex. num r, magnitudine etc.) se poate observa, uneori, i tendin a de
evolu ie a acestora. 

2.3. Atribute calitative
Indicii de factur  cantitativ i calitativ  ai fiec rui atribut sunt hot râtori 

în anticiparea efectelor generate de fenomenele extreme, iar în func ie de ace tia, 
gestiunea riscului este realizat  diferen iat. 
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Forma. Riscurile pot îmbr ca o diversitate de forme, ceea ce necesit
m suri de prevenire diferite de la un caz la altul. Gestiunea eficace a riscurilor i
catastrofelor impune nu numai cunoa terea magnitudinii i intensit ii lor, ci i a 
formelor i a conexiunii lor. 

Ca orice fenomen geografic o catastrof  posed  o form  de manifestare. Pe 
lâng  formele complexe se pot recunoa te dou  categorii predominante de forme, 
care se nasc plecând de la un simplu punct: forme gradiente i liniare sau în re ea.
Catastrofele sunt la origine foarte adesea un simplu punct, dar din când în când 
propagându-se în afara sitului ini ial o catastrof  prinde contur. Aceast  evolu ie
poate s  r mân  într-un spa iu limitat, s  se extind  asupra unei regiuni sau chiar s
acopere orice zon  terestr .

Catastrofele r spândindu-se, produc cel mai adesea forme în gradient,
impacturile diminuându-se cu distan a în raport cu locul i momentul declan rii. 
În acest caz forma catastrofelor se îndep rteaz  de cea a riscurilor. Un al doilea 
ansamblu regrupeaz  catastrofele care au forme liniare.

În general, catastrofele care se propag  în atmosfer  au forme mai libere, 
decât cele care se difuzeaz  în sol sau în ap . Catastrofele cu forma determinat
impun m suri tehnice preventive, care sunt mai pu in adaptabile catastrofelor cu 
form  liber . Aceast  diferen iere în riscuri cu form  liber i determinat este mai 
pertinent  decât clasificarea în riscuri concentrate i difuze.
 Se pune problema dac  exist  o concordan  sau o discordan  între forma 
riscului i cea a catastrofei corespondente. Au fost deosebite trei cazuri posibile. 
Un prim caz este acela în care catastrofa poate lua forma riscului i r mâne 
circumscris  în interiorul ariei riscului. O asemenea situa ie dovede te o bun
cunoa tere a riscului i a posibilit ii de previziune a acestuia.  
 În majoritatea cazurilor forma catastrofei nu corespunde perfect cu forma 
riscului, dep ind arealul acesteia (cazul ciclonilor).Un caz extrem este acela în 
care spa iul riscului poten ial este separat de cel al catastrofei (valurile tsunami). În 
asemenea situa ii pericolul este mai mare, iar posibilit ile imediate de a lua m suri
preventive sunt diminuate. 
 O categorie aparte sunt catastrofele îmbucate (sau înl n uite), care sunt 
cele mai complexe sub aspectul formei pe care o iau (modelul p pu ilor ruse ti 
numite matrio ca).Înscrierea în interiorul unei catastrofe a unui alt dezastru 
(cutremur cu incendiu) explic  num rul mare de victime 
 Densitatea. Densitatea exprim  raportul dintre un atribut punctual (num r
de riscuri, de victime, etc.) sau liniar (segmente de re ea de comunica ii afectate de 
alunec ri, de râuri poluate sau cu z poare, etc.) al riscurilor sau catastrofelor 
raportat la unitatea de suprafa  sau de lungime. O valoare ridicat  a densit ii 
factorilor de risc în anumite spa ii (de exemplu cazul unui sector de râu expus 
frecvent inunda iilor, form rii z poarelor, polu rii, eroziunii albiei etc.) constituie 
un factor de cre tere a vulnerabilit ii ariei populate limitrofe. 
 În arealele cu valori mari ale densit ii riscurilor, gradul de vulnerabilitate 
a teritoriului este ridicat, iar posibilit ile de dezorganizare a lui, ca urmare a 
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catastrofelor, sunt mari. Cele mai frecvente aplica ii ale analizei de densitate se 
întâlnesc în domeniul riscurilor i catastrofelor sociale i mai pu in în  cazul celor 
naturale i tehnologice. 
 Pentru a contura teritorii cu diferite grade de vulnerabilitate, analiza de 
densitate trebuie f cut  în corela ie cu al i indicatori spa iali, temporali, cantitativi 
(masa, volumul, etc.), dinamici, energetici etc.  

 2.4. Atribute cantitative 
 Acestea se folosesc foarte frecvent în analiza riscurilor i catastrofelor, 
precum i în evaluarea impacturilor pe care le produc. Dimensiunile fizice (mas ,
greutate, volum) permit caracterizarea riscurilor i catastrofelor din punct de vedere 
cantitativ. Spre exemplu se poate determina masa de teren deplasat  cu ocazia unei 
alunec ri sau volumul de ap  transportat de o viitur  etc. De asemenea, 
dimensiunea raporturilor ofer  posibilitatea evalu rii pagubelor în raport cu 
densitatea popula iei, a a ez rilor, a axelor de transport etc. 

2.5. Atribute dinamice 
 În aceast  categorie se includ acele atribute ale fenomenelor extreme, care 
pun în eviden  indicatorii de mi care: direc ia, intensitatea, viteza, ritmul, 
dispersia i difuziunea 
 Direc ia mi c rii, adic  precizarea direc iei în care se mi c  materia ce 
compune masa unui fenomen de risc, reprezint  un atribut util în identificarea, 
analiza i gestiunea riscurilor i hazardelor. Direc ia ne poate da indica ii i asupra 
genezei fenomenelor de risc. 
 Intensitatea mi c rii constituie un atribut de seam  prin care se poate 
caracteriza dinamismul fenomenelor de risc. 
 Viteza reprezint  un atribut foarte important utilizat în mai multe sensuri. 
Exist  o rela ie direct  între viteza de declan are i evolu ie a fenomenelor de risc 
i intensitatea efectelor pe care le genereaz . Au fost elaborate clase de vitez  ale 

fenomenelor de risc (extrem de lent, foarte lent, lent, moderat, rapid, foarte rapid, 
extrem de rapid) ce au fost corelate cu efectele generate i m surile ce se pot lua în 
perioada desf ur rii evenimentelor. 
    În strâns  corela ie cu clasele de vitez  au fost propuse clasific ri ale 
fenomenelor de risc în diferite clase de distructivitate. 
 Ritmul constituie un alt atribut care completeaz  imaginea dinamismului 
fenomenelor de risc. Numeroase fenomene de risc se produc cu o anumit
ritmicitate, care în majoritatea cazurilor este cunoscut . În asemenea situa ii 
efectele pe care le genereaz  pot fi prevenite mult mai u or i cu o eficacitate 
crescut . În schimb, în cazul fenomenelor la care ritmul, adic  apropierea mai mare 
sau mai mic  de periodicitate, nu este bine cunoscut pot genera efecte dezastruoase.  
 Dispersia. Acest atribut opus concentr rii unui fenomen sau proces pe un 
anumit spa iu indic  un anumit grad de împr tiere a fenomenului pe diferite 
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direc ii impuse de anumite for e sau situa ii determinate de natura locurilor sau de 
societate.
 Difuziunea. Prin procesul de difuziune se în elege propagarea în timp i
spa iu a unui element simplu sau complex. Cunoa terea modelelor de difuziune 
sunt necesare în explicarea modului de evolu ie a dezastrelor. În prevenirea i
combaterea dezastrelor este foarte important s  cunoa tem modul lor de r spândire 
(spre exemplu r spândirea secetelor, a cutremurelor, a epidemiilor, etc.). 
 Difuziunea spa ial  a catastrofelor se poate produce brusc, moderat i lent. 
În unele situa ii difuziunea este împiedicat  sau chiar blocat  prin efecte de barier
de natur  fizic  sau uman . Este de exemplu cazul interpunerii unor lan uri 
muntoase în direc ia de deplasare a maselor de aer calde, care pot genera apari ia
unei secete. 
   Geografii au deosebit patru tipuri de difuziune în spa iu: liniar , prin 
contaminare, ierarhic i dezordonat  (Dauphiné, 2001).Difuziunea liniar
urm re te un singur ax cum ar fi c ile de comunica ie, v ile i fluviile. 
 Difuziunea prin contaminare este mult mai bine cunoscut i este specific
tuturor catastrofelor socio-politice (violen e urbane, epidemii, etc.). 

Difuziunea ierarhic  caracterizeaz  numeroase procese, îndeosebi din 
câmpul puterii, a economiei i a celui cultural (A.Dauphiné,2001).Difuziunea 
ierarhic  poate fi în multe situa ii asociat  difuziunii prin contaminare.  

Difuziunea dezordonat  genereaz  numeroase dezastre, deoarece 
dezordinea este produsul mai multor cauze ce au efecte multiple, care sunt greu de 
separat (cazul r spândirii unor seisme sau a unor furtuni).Ca urmare, prevenirea i
combaterea unor asemenea dezastre este dificil .

 2.6. Atribute energetice
 Acestea pun în eviden  atât poten ialul energetic al fenomenelor de risc 
adic  capacitatea de a ac iona (energia poten ial ), cât i for a, t ria i puterea cu 
care ac ioneaz  asupra omului i a bunurilor realizate de acesta (energia de impact). 
 Energia cu care se manifest  un fenomen de risc se pune în eviden  prin 
magnitudinea acestuia. S-au elaborat numeroase sc ri prin care se eviden iaz
intensitatea cu care se manifest i efectele pe care le genereaz  diferite fenomene 
de risc (erup ii vulcanice, cutremure etc.).În evaluarea pagubelor i în gestionarea 
hazardelor trebuie s  se aib  în vedere energia de conservare i rezisten a
elementelor expuse. 

Concluzii 

În studiul evenimentelor extreme este necesar  nu numai stabilirea 
atributelor care le definesc i a modurile de exprimare a lor, ci i categorisirea lor 
în vederea stabilirii efectelor pe care le pot genera i a m surilor de prevenire i de 
combatere a lor. 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Abord ri conceptuale i metodologice 

41

Cunoa terea categoriilor de atribute care definesc evenimentele extreme 
are o importan  deosebit  în toate etapele ce se parcurg în elaborarea unor studii 
referitoare la diferite evenimente extreme. 

În stabilirea gradelor de vulnerabilitate fa  de evenimentele extreme este 
foarte util  cunoa terea categoriilor de atribute ce le definesc i a rela iilor ce se 
stabilesc între ele. 

Cunoa terea categoriilor de atribute ce definesc un eveniment extrem este 
util  nu numai speciali tilor din diverse domenii de activitate, care au preocup ri
legate de studiul hazardelor, ci i organelor de decizie de la diferite nivele 
(na ional, regional i local). 
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