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             FENOMENE ŞI PROCESE HIDRICE DE RISC  
IN MEDIUL URBAN 

 
IOANA URCAN 

 
 
ABSTRACT: Risky phenomena and hydrate processes in the urban areas.The study includes 
a conceptual approach to the term ‘risk’ and presents a typology of the urban risks. Cities appear 
as areas of predilection for the location of risks, the urban development and the development of 
risks being inseparable. Urban waterborne risks relate in most cases to the risks of flooding caused 
by the floods of a stream or by the falls of water that have a large variation in the urbanized area. 
The need for prevention policies meets the objective of reducing the impact of these risks. The 
notion of sustainable development emphasizes the need to involve the local population in the 
management of risks. Disseminating the information about risks is not enough. People should also 
be encouraged to participate in the management of risks. 

 
        

1. Concepte utilizate în definirea noţiunii de risc 
 

Fenomenul de risc poate fi definit ca probabilitatea de producere a pagubelor 
legate de îmbinarea teritorială a unuia sau a mai multor pericole şi a unei prezenţe umane, 
directe sau indirecte. Riscul, obiect social, se defineşte ca fiind percepţia pericolului, a 
catastrofei posibile. Riscurile nu există decât în raport cu un individ, grup social sau 
profesional, o comunitate, o societate care se teme de el (în reprezentări mentale) şi îl 
tratează prin practici specifice. Nu există riscuri fără o populaţie sau un individ care să-l 
perceapă şi care i-ar putea suporta efectele. Riscul este evaluat, estimat, calculat. 

O parte a riscurilor se înscrie în cadrul relaţiilor natură-societate, care în general 
se fondează pe abordarea enviromentală. Riscurile naturale impun cunoaşterea dinamicii 
scoarţei terestre ca factor generator al pericolelor percepute de societate ca riscuri. 
Riscurile industriale implică în acelaşi timp o analiză socio-economică, o abordare 
spaţială şi o dimensiune enviromentală, efectele lor afectînd deopotrivă solul, apa, aerul. 
Riscurile, fie enviromentale, industriale, economice, sociale, traduc alegeri politice, 
decizii în termeni de amenajare a teritoriului. Aşadar, criza sau catastrofa trebuie 
gestionate de urgenţă prin servicii de ajutor, în cadrul unor planuri definite cîteodată 
dinainte, în timp ce riscul necesită să fim integraţi alegerilor modului de gestiune, 
politicilor de amenajare teritorială sau practicilor economice. 

Riscul, perceput şi definit încă din Renaşterea Italiană, a căpătat recent un loc 
major în societăţile ţărilor bogate. Succesul evident al termenului şi al conţinutului său,  
s-a manifestat în ţările bogate paralel cu creşterea nivelului de viaţă care a condus 
populaţia să ceară din ce în ce mai multă securitate, să refuze incertitudinea şi riscul. 
Această grijă a securităţii maximale este omniprezentă în societăţile occidentale. Apare 
mai puţin în societăţile în curs de dezvoltare, unde riscurile ca moartea sau boala sunt 
acceptate cu o anumită fatalitate.  
  Progresul ştiinţelor din secolele trecute a lăsat să se creadă că este posibilă 
atingerea securităţii totale, ştergerea incertitudinii şi riscului. Mulţumită ştiinţelor şi 
tehnicilor din sec. XVIII, se admitea că catastrofele de origine naturală ca cea legată de 
cutremurul din Lisabona 1755, ar putea fi evitate.Geologia, matematica, fizica în plin 
avînt în sec.XIX trebuiau să permită prevederea şi prevenirea evenimentelor dramatice pe 
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care natura le provoca omului. Cunoaşterea trebuia să ducă la stăpînirea fenomenelor 
periculoase. În opoziţie cu pericolele percepute în trecut ca exclusiv generate de natură, 
azi riscul presupune o acţiune antropică, voluntară sau nu. La antipodul optimismului 
epocii Luminilor, avansările ştiinţifice  nu mai sunt percepute ca şi progres. De acum nu 
doar natura generează riscuri majore, ci mai întîi de toate, ştiinţa şi tehnica. Dacă se 
urmăresc analizele celebrului sociolog german U.Beck (1986) riscul este chiar conceptul 
secolului XX, o componentă majoră a structurii societăţilor dezvoltate, dar poziţia sa în 
cîmpul social variază în cursul acestei perioade. 

La mijlocul secolului, conceptul ia amploare, fiind asociat ideii de criză care 
priveşte aspectele ecologice (poluări, degradări legate de industrializare şi creştere 
demografică excesivă), sau aspectele economice (creşterea preţului petrolului, apariţia 
şomajului). Este în bună parte fructul conceptelor ecologiste care denunţă impactul 
societăţii asupra naturii, deplâng o creştere demografică prea puternică şi se îngrijorează 
de industrializare şi urbanizare. Într-o a doua perioadă, la începutul anilor 1980, 
tehnicienii şi presa asociază riscul - securităţii enviromentale şi pericolul - instalaţiilor 
industriale. Este perioada când apare ştiinţa pericolului şi când se dezvoltă aspectul 
tehnicist al riscului. Într-o a treia etapă se remarcă reculul din cîmpul tehnic în favoarea 
gestiunii riscului. De acum încolo fantasmele ştiinţifice care ne lăsau să credem că riscul 
putea fi eliminat nu mai există, trebuie gestionat riscul rezidual. 
     Riscul trebuie să fie integrat practicilor de gestiune şi de amenajare la diverse 
scări. U.Beck evocă de altfel ,,comunitatea mondială a riscului'' pentru a sublinia că 
pericolele nu mai sunt problema interioară a unui singur stat, adesea incapabil de a le 
combate izolat. Riscul este de asemenea parte integrantă a reflectării asupra dezvoltării 
durabile. Reflectarea se sprijină pe o mare varietate de riscuri: de mediu, industriale, 
tehnologice, sociale, economice, care în măsuri diferite ocupă un loc important în 
deciziile politice. Fiecare tip de risc este susceptibil să genereze alte tipologii: riscurile de 
mediu se pot descompune în riscuri naturale (hazard vulcanic, seismic) şi riscuri naturale 
agravate de practici antropice (eroziuni ale solului, deşertificare, poluare). 

De la risc la catastrofă - câteva definiţii : 
            -  risc: percepţia unui pericol posibil, mai mult sau mai puţin previzibil de către un 
grup social sau un individ care i se expune. 
            - incertitudine: defineşte posibilitatea cu care ar putea surveni un element 
periculos, fără să i se cunoască probabilitatea. 
            -  nedeterminare: e vorba de situaţia în care un eveniment care nu este cunoscut ar 
putea interveni. 
             - hazard: eveniment posibil, care poate fi un proces natural, tehnologic, social, 
economic şi probabilitatea sa de realizare. Anumiţi autori folosesc termenul de pericol 
mai ales când este vorba de risc tehnologic. 
            - pericol: acest termen este utilizat de asemenea pentru a defini consecinţele 
obiective ale unui hazard asupra individului sau unui grup, sau asupra amenajărilor sau 
mediului. 
             - miza: elemente sau sisteme care sunt sub ameninţarea hazardelor naturale 
variate. Mizele sunt: persoane, bunuri, echipamente, mediu. Ameninţate de hazard, aceste 
elemente dierite sunt susceptibile să suporte pagube şi prejudicii. 
            - vulnerabilitate: nivel de consecinţe previzibile ale unui hazard asupra mizei. 
.Vulnerabilitatea poate fi umană, socio-economică şi enviromentală. 
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            -  criză: realizare concretă, materială a hazardului a cărui amploare depăşeşte 
capacitatea de gestiune spontană a societăţii care suportă acest eveniment 
            - catastrofă: se defineşte în funcţie de amploarea pagubelor persoanelor sau 
bunurilor. Nu există neapărat o corelare între importanţa hazardului şi importanţa 
pagubelor. 

Riscurile se exprimă în cadrul sistemelor complexe. Nu există relaţii simple între 
un proces, hazard sau risc. Riscul nu se reduce la analiza cea mai simplistă a unui lanţ. 
Fiabilitatea chiar foarte mare a componentelor unui sistem, oricare ar fi el nu implică 
neparat o fiabilitate maximă a întregului. Abordarea deterministă practicată mult timp se 
bazează pe evaluarea cantitativă a consecinţelor previzibile ale unui crize. Abordarea 
probalistică e fondată pe evaluarea cantitativă a probabilităţilor unei crize depăşind un 
anumit prag şi ea ne  înscrie într-o logică de gestiune socio-economică a riscurilor.Pe de 
altă parte, riscul calculabil este fundamentul însuşi al asigurării. Trebuie să putem calcula 
probabilitatea ocurenţei unui hazard sau a unui risc pentru a fixa prima de asigurări. 
Calculul implică definirea mizelor şi a vulnerabilităţii bunurilor sau persoanelor expuse. 
Hazardul care se realizează are consecinţe asupra populaţiei şi a bunurilor , efectele sale 
putând să afecteze funcţionarea societăţilor umane sau a ecosistemelor . 
   A. Dauphiné consideră ca vulnerabilitatea « exprimă nivelul consecinţelor 
previzibile ale unui fenomen natural asupra mizelor » . Vulnerabilitatea conduce la 
descompunerea mizelor existente şi la stabilirea pentru fiecare, a unei evaluări precise a 
pagubelor, pentru diferite nivele de hazarde. Abordările cantitative mai complexe permit  
atribuirea unei cifre a costului imediat şi pe termen lung a distrugerilor, a costului 
reconstruirii măsurilor de reducere a vulnerabilităţii.  
 
  2. Caracteristici specifice urbanizării  
 

Teritoriile riscurilor contemporane, atât naturale cât şi tehnologice sau sociale 
sunt de altfel tributare unui trecut insuficient cunoscut şi mai ales deciziilor politice sau 
economice a căror pertinenţă nu se poate înţelege decât în contextul unei epoci date. 
Raportul teritoriu-risc a variat în timp în funcţie de culturi. Astfel în timp ce localităţile 
rurale erau asociate în sec. XVIII - XIX stabilităţii, liniştii, muncii, aşadar unui spaţiu 
unde mai ales riscurile sociale sunt reduse, oraşul apare într-o dublă percepţie - un loc 
riscant şi un loc de pierzanie. Aceasta concepţie negativă despre oraş se menţine azi în 
discursurile ecologiştilor care denunţă caracterul artificial, construit, al oraşului şi ruptura 
sa cu natura. Orice oraş presupune diverse activităti pentru populaţia care îl formează si o 
diviziune socială a activităţilor. Diviziunea activităţilor presupune demultiplicarea 
schimburilor de orice fel şi a reţelelor care le sunt indispensabile. 
   Fenomenul de risc poate fi definit ca probabilitatea de producere a pagubelor 
legate de îmbinarea teritorială a unuia sau a mai multor pericole şi a unei prezenţe umane, 
directe sau indirecte. Gradul de pericol este împărtit în mai multe categorii, aflate în 
interdependenţă:  
       -  Pericolul natural face referire la procesele  fizice ale caror cauze sunt considerate a 
fi de origine naturală, cum ar fi cutremurele, furtunile, viiturile, alunecările de teren, 
avalanşele. 
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       -  Pericolul tehnologic este asociat materialelor transportate, stocate sau folosite în 
procesele de productie economică, materiale care alcătuiesc obiectul nomenclaturii 
publice avand în vedere pagubele pe care le pot provoca. 
      -  Pericolul social este reprezentat de potenţialele pagube provocate de anumite 
grupuri umane, pagube ce produc boli contagioase, duc la nesiguranţa. 
          Teritoriile urbane sunt marcate de influenţa spatială a reţelelor de transport, de 
comunicaţie. Tot ceea ce este indispensabil pentru menţinerea unei densităţi ridicate a 
populaţiei (apa şi asanare, electricitate) este direct sau indirect asociat cu reţelele rutiere.  
Creşterea urbană tinde să modifice, să depăşească limitele teritoriale iniţiale: ea 
multiplică şi difuzează în acelaşi timp tipurile de riscuri interdependente. Creşterea 
urbană este un factor care tinde să agraveze riscurile. Pentru acelaşi spatiu, potenţialele 
utilizări sunt demultiplicate, ceea ce face sa crească valoarea funciară şi poate justifica 
lucrările importante în perioada acţiunilor de urbanizare. In definitiv, construcţia este 
clădită într-un spaţiu care nu mai are nimic natural, fiind totul modificat. Cartierele sunt 
dezvoltate chiar pe terenuri cu topografii contrastante iniţial. Legătura slabă a unor astfel 
de terenuri constituie un pericol şi măreşte intensitatea seismelor. Eterogenitatea lor este 
o problemă pentru linia de înaintare a apei, mai ales dacă rambleurile au păstrat talveguri. 

In consecintă, urbanizarea poate fi definită ca o formă de ocupare teritorială 
marcată de hiperspecializarea activităţilor umane, de diversitatea populaţiei, ceea ce 
presupune schimburi în interiorul urban şi cu spaţiile vecine. Creşterea schimburilor 
provoacă efecte induse multiple si pericole: mobilitatea umană favorizeaza apariţia 
riscurilor sociale, la fel a riscurilor tehnologice asociate mai ales, transporturilor rutiere. 
Reţelele modifică echilibrul spatiului inconjurător, constituit din versanţi - situatie 
propice alunecărilor de teren. Ştim ce influenţă au reţelele rutiere asupra scurgerii 
superficiale. Ele sporesc şiroirea în detrimentul infiltrării apelor pluviale, din cauza 
suprafeţelor impermeabilizate şi modifică topografia albiilor majore ale cursurilor de apă, 
deci modul de propagare al undelor de viitură. Realizarea unui risc multiplică efectele 
induse în centrul urban, dezorganizând astfel funcţionarea generală a unui oraş. Un risc 
scoate la iveală vulnerabilitatea organizării sociale care include toate formele de 
organizare teritorială urbană. 
 

3. Clasificarea şi analiza riscurilor hidrice urbane 
 

Oraşele reprezintă locurile unde omul a transformat cel mai mult natura, înlocuind 
vegetaţia cu suprafeţe pavate ţi acoperite, îngropând albiile râurilor, creând climate 
închise şi realizând imense transferuri artificiale de apă energetică şi materiale. 
Extinderea oraşelor înseamnă transformarea reţelelor hidrografice şi ca urmare, 
schimbarea magnitudinii şi frecvenţei inundaţiilor. 

Inundaţiile urbane 
Un oraş are un  sistem hidrologic dual: 

  -  ciclul natural (modificat antropic) cel hidrologic al ploilor, al revărsaăii şi 
scurgerii superficiale a râurilor ; 
 -  sursa artificială de apă şi sistemul de canalizare. Sistemele de drenaj trebuie să 
ţină seama de procentajul suprafeţei impermeabile şi să conduca apa direct spre canalele 
artificiale de drenaj.  
 Urbanizarea modifică ciclul hidrologic  în patru feluri: 
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 -   Creşte scurgerea superficială în timpul furtunilor 
 -   Infiltraţie redusa în terenurile bogate în ape subterane 
 -   Schimbări ale calităţii apei 
 -   Schimbări în importanţa hidraulică a izvoarelor 
      Dezvoltarea oraşelor afectează curgerea  râurilor mici în două feluri: 
            -  Un procentaj în creştere al suprafeţei  ce devine impermeabilă deoarece este  
 acoperită de clădiri, şosele, pavaje şi parcări ; 
 - Introducerea sistemelor de scurgere pe timp de furtună ce aduce scurgerea 
superficială a apei de pe suprafeţele pavate şi acoperite, direct la canalele  de 
scurgere.Timpul scurgerii spre canale este scurtat în timp ce zona impermeabilă creşte 
volumul scurgerii apelor superficiale.  

Acestea două schimbări, în combinaţie, reduc timpul de la momentul maxim al 
ploii la apogeul scurgerii prin canale.Multe comunităţi suburbane ce se răspândesc rapid, 
consideră aceasta scurgere libera foarte joasă, dar zonele rezidenţiale trec prin inundaţii 
periodice  ca rezultat al urbanizarii zonei din amonte. 

Inundaţiile frecvente sunt accentuate de multe ori de aceste procese, dar 
inundaţiile rare ce cuprind zone mari si cauzează pagube serioase rezultă din condiţii ce 
inhibă întreg teritoriul urban şi nu sunt afectate decât foarte puţin de folosirea terenului 
urban. 
    Inundaţiile urbane pot fi clasificate în patru categorii principale: (Ian Douglas, 
1997): 

- Inundaţii fulgerătoare locale: produse de obicei de furtuni de scurtă durată dar 
extrem de intense, ce produc scurgerea unui volum mare de apă superficială care 
depăşeşte capacitatea canalelor mici de scurgere. Inundaţia poate dura timp de 20 de 
minute sau câteva ore. 
 -  Mănunchi de inundaţii produse de ploi puternice prelungite: produse în Regatul 
Unit, de obicei prin blocarea unor depresiuni (a pasajelor) de catre un obstacol imobil ; 
căderea acestor volume mari de apă peste o zonă întinsă determină râurile să-şi 
depăşeasca malurile şi să inunde regiuni mari. Inundaţia durează de la câteva ore la 2-3 
zile . 
 - Inundaţii regionale: produse de obicei de o neobişnuită combinaţie între o ploaie 
prelungită căzută peste o zonă largă deja umedă: tipic inundaţiilor de pe fluviul 
Mississippi şi pe afluenţii săi, de pe marile râuri asiatice şi inundaţilor ce durează 
săptămâni întregi, în sistemul hidrologic Murray-Darling din Australia. Oraşele aflate pe 
cursul acestor ape sau în apropiere se pot aştepta la inundaţii grave cu o durată de la 
câteva zile la câteva săptămâni. 
 -  Inundaţia rezultată din topirea zăpezii: apele rezultate din topirea sezonieră a 
zăpezii apar pe mari râuri ce traversează regiuni montane cum ar fi: Rinul, Ronul, 
Dunărea . 
  Zonele urbane trec adesea prin inundaţii locale, datorită designului şi a planurilor 
pentru dezvoltare urbană sau prin aruncarea inconştientă a deşeurilor în canalul de 
scurgere.  

Şiroirea  în mediul urban – risc hidric major 
Şiroirea este un fenomen fizic, de scurgere neorganizată a apei pe un bazin 

versant, ca urmare a căderilor de ploaie. Aceasta prezintă persistenţă până în momentul în 
care întâlneşte un râu, o reţea de asanare sau mlaştină. 
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         Şiroirea poate avea mai multe origini: şiroire naturală pluvială, şiroire naturală 
nivală şi şiroire antropică; ansamblul lor sau una dintre acestea pot să producă o şiroire de 
tipul „risc major cu inundaţii”. (Guiton Martine, 1998 ) 
         Şiroirea naturală, în afara tuturor activităţilor umane, pune puţine probleme, cu 
condiţia să nu fie „uitată”; aceasta fie este absorbită de soluri şi vegetaţie, fie urmăreşte o 
reţea hidrologică neschimbată şi cunoscută. Forţa de şiroire depinde de combinarea 
factorilor multipli: intensitatea precipitaţiilor, valoarea pantei, densitatea cuverturii 
vegetale şi mai ales activităţile umane. 
          La ora actuală fenomenul studiat are mai multe denumiri. Cea mai cunoscută este 
şiroirea de saturaţie, dar se utilizează şi termenii: ape de suprafaţă, scurgere de bază, 
şiroire de suprafaţă, lamă şiroită, şiroire directă, şiroire superficială, inundaţie prin apele 
de suprafaţă, creştere subită, creştere torenţială, creştere fulger. 
           Important este studiul şiroirii excepţionale şi a riscului major apărute în urma 
amenajărilor şi activităţilor umane, şiroirea fiind legată de apariţia precipitaţiilor 
puternice între riscul decenal şi riscul centenal. Gradul de risc al şiroirii pare legat de 
modificările existente. Acestea variază în funcţie de gradul de urbanizare, de despădurire, 
dezgolire de vegetaţie, urbanizare agricolă. Gradul de risc pare a fi legat şi de prezenţa 
unui mediu înconjurător vulnerabil (urbanizarea în albiile majore ale râurilor, torenţilor şi 
ravenelor).  
         Bazinul-versant, suportul şiroirii, este unitatea geografică ce poate să dea scara 
riscului. Panta unui bazin-versant permite apelor de şiroire să se concentreze într-un 
punct, totdeauna acelaşi, numit exutoriul bazinului; acesta poate recreea o şiroire într-un 
bazin versant inferior până la întâlnirea finală cu un râu sau o reţea de asanare. Puţine 
cercetări au fost interesate de fenomenul global al şiroirii. Găsim însă numeroase studii 
asupra consecinţelor şiroirii şi asupra urmelor acesteia. Studiile ating domeniul eroziunii, 
inundaţiilor, alunecărilor de teren, sedimentării. Alte studii au abordat originile şiroirii în 
cazul solurilor saturate (evenimentul din Narbonne din septembrie 1989, unde o lamă de 
apă de şiroire s-a constituit pe solurile complet uscate pentru a traversa oraşul în trombă 
cu o înălţime de 1 m). 
          Şiroirea excepţională sau riscul major lasă puţine urme în mediul natural.         
Din contră, în mediul urban, consecinţele trecerii unei şiroiri excepţionale sunt 
destructive. După trecerea lamei de apă consecinţele sunt: noroaiele, urmele lăsate pe 
clădiri, descoperirea şoselelor, riscul de prăbuşire a clădirilor , distrugerea reţelelor 
subterane, umidificarea tuturor bunurilor, fără să mai vorbim de decese. 
         Asfel, îngustarea pasajelor de scurgere a apelor sau imposibilitatea trecerii lor, 
transformă şiroirea naturală într-un risc grav. Studiile asupra fenomenului de şiroire se 
îndreaptă spre mediul urban din cauza costurilor financiare ce le antrenează şi a 
accidentelor mortale ce le provoacă. 
         Amplificarea fenomenului şiroirii a costituit obiectul numeroaselor studii. Primele 
reacţii în Franţa faţă de acest risc au apărut în 1970 în serviciul Departamental de 
Asanare din Seine – Saint – Denis şi în 1974 în prima teză despre „metodele de calcul în 
reţeaua urbană de asanare pluvială” – (M. Desbordes). În Japonia, oraşul Osaka a fost 
inundat în august 1982 de apele de şiroire generate de districtele noi urbanizate (30 000 
de case inundate). Pentru Franţa, evenimentele din Grand-Bornand, Nimes, Narbonne, 
Paris, Vaison La Romaine se înscriu în istoria inundaţiilor prin şiroire, cu sau fără 
debordări ale râurilor. 
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 Poluarea stratelor acvifere şi a apelor de suprafaţă, în mediu urban 
        Aceasta ridică probleme de care omul se preocupă doar de puţin timp. Cel mai 
bun mijloc de tratare a unei poluări este evitarea sursei; şi totuşi acest lucru se face rar, 
chiar pentru poluările potenţiale, concentrate şi cunoscute. 
          În stocarea deşeurilor, oricare ar fi ele, se impun  construcţii etanşate. Este dificil, 
ba chiar imposibil, sa se construiască aşa ceva pe un termen mai mult sau mai puţin lung, 
deoarece materialele ca şi: betonul, anumite plastice şi chiar oţelul inoxidabil sau sticla, 
se degradează şi pierd puţin câte puţin din calitatea lor. Tratamentul bacteriologic şi 
chimic al apelor distribuite este acum cvasi sistematic; tratamentul contra nitraţilor, 
rezultaţi din poluările agricole şi tratamentul contra manganului natural sunt costisitoare 
şi dificile. Necesitatea protecţiei organizate a apelor potabile a fost progresiv pusă în 
practică  în toate ţările, pornind de la lupta contra poluării bacteriologice care a făcut 
ravagii, până acum un secol, şi care încă mai face. Pentru apa de consum, directivele 
europene foarte stricte fixează acum valori maxime de mărimi   orgonoleptice, fizico-
chimice, microbiologice şi cantităţi de substanţe toxice sau indezirabile 
          Apa meteorică este cel mai bun dintre solvenţii naturali; nimic nu îi rezistă şi se 
găseşte peste tot. Împreună cu şiroirea şi evaporarea, infiltraţia este transformarea certă a 
unei părţi mari a apei din precipitaţii. Întinderile mari de apă liberă de la suprafaţa 
terenurilor aluvionare sunt în mod particular sensibile la poluările difuze directe, în 
special agricole, fosfatice, nitratice, pesticide, la circulaţia automobilistică, la accidentele 
de transport, la accidentele sau devărsările uzinelor, la scurgerile din rezervoare sau din 
canalizare, la căile rutiere şi feroviare şi la poluările cursurilor de apă cu care ele sunt în 
relaţii constante de schimb.  
             Hidrocarburile se numără printre agenţii de poluare ai subsolului şi în particular a 
sratelor de apa libere, fiind cele mai frecvente şi dificil de absorbit şi având în vedere 
prezenţa lor cvasi generală, apar adesea sub numeroase forme. Infiltrate în subsol, aceste 
complexe instabile şi hoinare sunt extrem de mobile şi au tendinţa de concentrare, similar 
acelei din care rezultă marea majoritate a zăcămintelor naturale. Astfel, se vede câteodată 
repartiţia acestora bruscă, în cantităţi importante şi în locuri adesea îndepărtate de o sursă 
potenţială de poluare, fie datorită unei cauze naturale: emergenţa unei ape subterane, 
precipitaţii puternice, fie în urma lucrărilor subterane ca o simplă escavaţie,  într-un canal 
de scurgere.  
 

4. Gestiunea riscurilor urbane 
  

În ciuda existenţei precursorilor recunoscuţi în materie de cercetare a riscurilor, 
cum ar fi Gilbert White în Statele Unite, gestiunea riscurilor urbane apare ca o tema care 
trezeşte un interes social crescut.  

Faţă de cererea socială de gestiune a riscurilor, puterile publice au fost lăsate să 
reacţioneze în mai multe moduri. Ele vizează tratarea pericolului sau adaptarea prezenţei 
umane. Cazul în care gestiunea trece prin controlul “funciar” al riscurilor este demn de 
luat în calcul. In Franta, statul se străduieşte să expună existenţa riscurilor pentru a evita o 
eventuală investigaţie în ceea ce priveste responsabilitatea în cazul unei situaţii 
periculoase. Planurile de expunere la riscuri şi de prevenire a riscurilor, definesc sectoare 
susceptibile în ceea ce priveşte pagubele de origine naturală. In zona roşie a acestora, 
principiul este cel de inconstructibilitate; în zona albastră, terenurile rămân organizate cu 
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condiţia ca lucrările de prevenire, să fie duse la bun sfârşit. Riscul poate reda o schimbare 
a percepţiei teritoriale, precum evoluţia proiectelor locale privind utilizarea unui teritoriu 
dat şi ne arată ca dezbaterile privind gestiunea riscurilor sunt efectele urbanizării, a 
divizării sarcinilor, a multiplicării grupurilor de interese pe care le antrenează 

.  
Concluzii 

 
Oraşele apar ca niste spaţii de predilecţie pentru localizarea riscurilor, ceea ce 

duce la recunoaşterea  faptului ca dezvoltarea urbană şi dezvoltarea riscurilor sunt 
indisociabile. Aceste riscuri urbane care afectează şi societăţile dezvoltate nu sunt 
nicidecum entităţi abstracte. Dimpotrivă, ele marchează teritoriile pe care le ocupă şi 
organizează aceste societăţi, ceea ce facilitează definiţia şi înţelegerea lor. Putem destul 
de greu admite noutatea riscurilor urbane: ele au un mers paralel cu dezvoltarea istorică a 
oraşelor, ceea ce ne determină să verificăm această relaţie şi să înţelegem cauzele unui 
mare interes social pentru gestiunea riscurilor urbane. 

Gestiunea riscurilor urbane reprezintă o forma de adaptare sau o căutare de soluţii 
faţă de anumite efecte ale unei creşteri teritoriale urbane.Gestiunea riscurilor tinde să 
încredinţeze studiul soluţiilor preventive specialiştilor, în ceea ce priveşte pericolul. 
Noţiunea de dezvoltare durabilă subliniază necesitatea de a asocia populaţia locală la 
gestiunea riscurilor, dar variază în funcţie de mentalitatea, cultura specifice populaţiilor 
în cauză sau în funcţie de organizarea, funcţionarea unei societăţi.  Implicarea populaţiei 
în gestiunea riscurilor este vulnerabilă; nu este importantă doar difuzarea informaţiei 
despre riscuri ci şi incurajarea participării populaţiei la gestiunea riscurilor. 
          In concluzie, ne punem întrebarea : ce reprezintă interesul social sporit în ceea ce 
priveste gestiunea riscurilor urbane? Indiscutabil, acesta demonstrează felul în care ne 
adaptăm la efectele pe care le induce aceasta formă de dezvoltare umană: urbanizarea. 
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