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Victor Sorocovschi, Riscuri naturale. Aspect teoretice şi applicative. 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca, 2016 (174 pagini, şase capitol 
cu 24 subcapitole, 36 figuri, 39 tabele, 171 titluri bibliografice) 

 Hazardurile natural  şi riscurile associate 
acestora au constituit şi continuă să reprezinte o 
permanentă ameninţare pentru societatea umană. 
Dezastrele naturale provoacă anual, peste tot în 
lume, pagube umane, economice şi environmen-
tale semnificative. În ultimele decenii, pe fondul 
general al schimbărilor de mediu, dar mai ales al 
celor climatice, frecvenţa şi magnitudinea hazar-
durilor şi catastrofelor par a se amplifica. În aceste 
condiţii, măsurile şi acţiunile de diminuare a pro-
ducerii şi consecinţelor acestora, constituie preo-
cupări şi obiective majore în cadrul politicilor şi 
strategiilor de dezvoltare la diferite scări spaţiale. 
Acestea presupun  un fundament ştiinţific, bazat 
pe cunoaşterea riguroasă a particularităţilor ha-
zardurilor naturale specifice teritoriului cercetat, 

precum şi a  ansamblului de factori (naturali şi antropici), care conferă teritoriului 
respectiv vulnerabilitate la hazarduri.

În acest context, lucrarea elaborate de prof.uni.dr. Victor Sorocovschi re-
prezintă o valoroasă contribuţie de ordin teoretic şi metodologic, la îmbogăţirea li-
teraturii de specialitate din România în domeniul complex şi multidimensional al 
riscurilor naturale, care integrează aspecte  specifice mai multor ştiinţe, atât fizice 
(ale pământului), cât şi sociale şi economice.Lucrarea conţine un bogat volum de 
informaţii care vizează noţiuni, concepte şi  metode de analiză, oferind posibilitatea 
cititorului de a-şi forma o imagine globală asupra riscurilor naturale şi gestionă-
rii acestora. Bogaţia informaţiilor rezidă dintr-o documentare riguroasă a autorului, 
care a încercat să sintetizeze dintr-o amplă bibliografie, atât din România, cât , mai 
ales din străinătate, aspecte relevante privind noţiunile, conceptele şi particularităţile 
riscurilor naturale, metodele de analiză şi evaluare a acestora, precum şi aspecte 
specifice privind managementul riscurilor şi catastrofelor.

Lucrarea este concepută şi structurată logic în şase capitole ce prezintă suc-
cesiv informaţii privind: natura, categoriile de atribute şi complexitatea evenimen-
telor geografice extreme, terminologia utilizată în studiul acestor fenomene; riscul 
şi caracterul său multidimensional şi complex (definire, componente, caracteristici, 
tipologie, evaluare, analiză, gestionare); componentele majore ale riscului- hazardul 
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şi vulnerabilitatea; alte noţiuni utilizate în domeniul riscurilor (dezastru, catastrofă, 
cataclism, accident).

Lucrarea “Riscurile naturale. Aspcte teoretice şi aplicative” constituie 
rezultatul unei activităţi riguroase ţi laborioase a profesorului Victor Soroco-
vschi, prin care şi-a materializat dorinţa vie de a împărtăşi tuturor celor inte-
resaţi din vasta experienţă şi cunoştinţele bogate acumulate de-a lungul tim-
pului şi de a contribui la dezvoltarea unui domeniu relativ nou în România, 
cel privind riscurile naturale. Fără îndoială, va devein o lucrare de referinţă în 
literature de specialitate din România, în care studenţi, cadre didactice, profe-
sionişti şi toţi cei interesaţi în domeniul riscurilor natural, pot găsi informaţii 
utile.
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