Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/141260
Titlul proiectului: ,,Promovarea inovării şi asigurării calităţii în domeniul dezvoltării
teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de
masterat”

CONSTANTIN TIBERIU FLORESCU

Vulnerabilităţi şi riscuri
în dezvoltarea aşezărilor
umane

EDITURA UNIVERSITARĂ
Bucureşti, 2015

Redactor: Gheorghe Iovan
Tehnoredactor: Ameluţa Vişan
Coperta: Monica Balaban
Editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) şi
inclusă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
FLORESCU, CONSTANTIN TIBERIU
Vulnerabilităţi şi riscuri în dezvoltarea aşezărilor
umane / Florescu Constantin Tiberiu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2015
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0372-8
711
DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062803728

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această
lucrare nu poate fi copiată fără acordul Editurii Universitare
Copyright © 2015
Editura Universitară
Editor: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuţie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE
comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureşti
www.editurauniversitara.ro

CUPRINS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DEDICAȚIE.......................................................4
CONTEXTUL CURSULUI...................................5
UTILITATEA CURSULUI...................................11
COMPOZIȚIA CURSULUI.................................17
EVALUAREA....................................................25
NOȚIUNI DE BAZĂ...........................................28
BIBLIOGRAFIE.................................................41

3

DEDICAȚIE

Cursul intitulat Vulnerabilități și riscuri în dezvoltarea așezărilor
umane (VR-DAU) este dedicat studenților din primul semestru
al programului InTer Master.
Următoarele trei motive îl fac un curs de deosebit de interesan
pentru parcursul profesionalt:
Aplicarea concretă a unor modele și teorii însușite în
cadrul programului, într-o abordare trans-disciplinara,
de sinteza
Întelegerea unor aspecte contemporane privind
guvernanța urbana
Ccorelarea problematicilor complexe ale dezvoltarii
așezarilor umane și utilizarea metodelor și
instrumentelor moderne în planificarea urbană si
teritorială.
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Imagine disponibilă la adresa: http://momentica-one.deviantart.com/art/Chaos-Theory-2-189540328

Chaos Theory,

CONTEXTUL
CURSULUI
De ce este importantă studierea
vulnerabilității

și

riscurilor

în

dezvoltarea așezărilor umane?
Cum

este

văzută

problema

vunerabilității așezărilor la nivel
5
European
și global?

Context

1- Reducing Disaster Risk:
A
Challenge
for
Development,
United
Nations
Development
Programme, Bureau for
Crisis Prevention and
Recovery One United
Nations Plaza, New York,
NY 10017, USA, 2004

Problema vulnerabilității și a riscurilor în
așezările umane este una foarte actuală
deoarece apoximativ 75% din populație
locuiește în zone cu potențial de a fi
afectate de dezastre naturale1.
Vulnerabilitatea la riscurile naturale a
așezărilor umane se află într-o relație de
interdependență cu dezvoltarea durabilă
(sustenabilitate). Se simte astfel nevoia ca
urbaniștii (proiectanți și planificatori urbani)
să fie instruiți cu privire la această
problemă.
Vulnerabilitatea
crescută
înseamnă
expunere mai mare la dezastre naturale, iar
lipsa unor măsuri de reducere a impactului
provocat de hazard duce la mărirea
gradului de vulnerabilitate. Dezastrele
provocate de vulnerabilitatea la riscurile
naturale au un impact negativ puternic
asupra dezvoltării și planificării, atât în
țările industrializate cât și în cele în curs de
dezvoltare.
Creșterea generală a vulnerabilității
așezărilor umane, la nivel mondial, a făcut
ca impactul social,economic și de mediu al
dezastrelor naturale să fie mult mai mare
6

2
–United
(www.un.org)

Nations

acum decât oricând înainte. De fapt,
numărul total de persoane afectate de
dezastre a crescut cu 6% în fiecare an
începând cu 19602. Este de așteptat ca
această tendință să continue în special din
cauza unei concentrări crescute de așezări
(și implicit persoane) în zonele expuse la
dezastre naturale.
Dezastrele natuale pun în situații
vulnerabile așezările existente. În același
timp, deciziile de a localiza noi dezvoltări în
anumite locuri pot produce noi riscuri de
dezastre. Așadar, așezările umane, prin
poziționarea lor, pot contribui la reducerea
riscurilor de producere a dezastrelor.
Pentru evitarea unor tragedii de proporții
trebuie să existe specialiști bine instruiți pe
probleme de vulnerabilitate, care să poată
acționa și în cazul așezărilor existente dar
să fie capabili să poată evalua riscurile
pentru posibilitatea unor noi dezvoltări.

Elemente
generale
privind
prevenirea
riscurilor

Ca proiectanți și planificatori urbani este
important să știm că și vulnerabilitatea
urbană trebuie abordată la scări diferite.
Proiectarea teritorială la nivel național
atinge subiectul riscurilor în mod general,
dar efectele schimbărilor climatice sunt
susceptibile de a fi simțite la nivel local în
7

moduri foarte specifice, care nu pot fi
surprinse corespunzător în proiectele
naționale și astfel necesită rezolvări
adaptate condițiilor locale. În acest scop se
urmărește a se înțelegerea riscurilor pentru
așezări umane atât în mediul rural cât și în
cel urban. Cunoștințele globale pot apoi fi
aplicate în planificarea localizată, care este
mai în măsură să răspundă amenințărilor în
funcție de context.
Cele mai multe modele pentru înțelegerea
riscurilor constau într-o combinație a
următoarelor elemente:
Impactul fizic al schimbărilor climatice.
Sensibilitatea biosferei la impactele
fizice ale schimbărilor climatice.
Impactul social al schimbărilor
climatice determinate de consecințele
umane ale modificărilor aduse mediului
și consecințele socio-economice ale
acțiunilor de atenuare a schimbărilor
climatice.
Capacitatea societăților de a se adapta
la impactele și sensibilitățile climatice
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Global, pentru reducerea riscurilor și
vulnerabilităților,
sunt
necesare
următoarele:
Colectarea datelor cu privire la
dezastrele naturale și dezvoltarea unor
instrumente de planificare care să
poată facilita gestionarea situațiilor de
criză
Studierea modelelor de gestiune a
situațiilor de criză.

În ceea ce privește managementul pentru
reducerea riscului la dezastre, acesta are
implicații
economice,
politice
și
administrative, după cum urmează:
rolul economic include luarea deciziilor,
proces care afectează activitățile
economice ale unei țări și relațiile sale
cu alte economii.
rolul politic constă în procesul de luare
a deciziilor și de a formula politici
inclusiv politica națională de planificare
și de reducere a dezastrelor.
rolul administrativ constă în punerea în
aplicare a politicilor. Este nevoie de
existența unor organizații care să
funcționeze la nivel central și local. În
9

cazul reducerii riscului de dezastre,
rolul administrativ este de amenajarea
teritoriului, management al riscurilor și
monitorizarea
vulnerabilității
și
standardelor de siguranță.
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Imagine disponibilă la adresa: http://www.amycaseypainting.com/#!Encroaching/zoom/c1vl1/imageg26

Amy Casey, Encroaching

UTILITATEA
CURSULUI
În această secțiune vor fi expuse
date

generale

despre

curs

obiectivele cursului și competențe
dobândite. Aceste date sunt utile
pentru

identificarea

11
individual
al fiecărui student

planului

Date generale

Disciplina Vulnerabilități și riscuri în
dezvoltarea așezărilor umane din cadrul
Programului de Master Interdisciplinar în
Domeniul
Dezvoltării
Teritoriale
Inteligente, are loc în anul II, semestrul 1 și
face parte din modulul de discipline
opționale cu focalizare pe urbanism si
amenajarea teritoriului.
Disciplina are o valoare de 5 credite,
distribuite în 2C+ 2L și a fost propusă în
cadrul planului de învățământ, având în
vedere interdisciplinaritatea subiectului și
necesitatea sa viitorilor absolvenți ai
masterului.
Cursul are o componentă teoretică si o
componenta aplicată (practică), ceea ce a
condus la o integrarea în cadrul aceleiași
discipline a celor două categorii formative
necesare viitorului absolvent:
Curs
Aplicații practice (seminarii).
12

Obiectivul
general

Cursul Vulnerabilități și riscuri în dezvoltarea
urbana are următorul obiectiv principal:
definirea, cunoașterea şi înțelegerea
relatiilor dintre vulnerabilitate și risc în
dezvoltarea asezarilor umane.
Disciplina își propune să formeze specialiști
care, la finalul cursului vor putea să:

Obiective
specifice

Își însușească mecanismele teoretice
de
intelegere,
interpretare
si
gestionare a crizei urbane in raport cu
evolutia orasului contemporan.
Utilizeze adecvat şi să explice
corespunzătoar
terminologia,
conceptele, teoriile, modelele şi
metodele
specifice
amenajării
teritoriului în procesele de proiectare –
cercetare – dezvoltare cu privire la
problematica riscurilor.
Aibă capacitatea de interpretare şi
sinteză interdisciplinară a studiilor,
materialelor grafice şi cartografice
pentru intocmirea studiilor specifice si
a hartilor de risc.
13

De asemenea, cursul oferă studenților
următoarele competențe specificie:

Competențe
specificie

C1. Cunoaşterea şi înțelegerea
teoriilor, principiilor şi metodelor de
analiză geografică a teritoriului;
C3. Utilizarea adecvată şi explicarea
corespunzătoare a terminologiei,
conceptelor, teoriilor, modelelor şi
metodelor
specifice
amenajării
teritoriului în procesele de proiectare –
cercetare – dezvoltare;
C4. Capacitate de interpretare şi
sinteză interdisciplinară a studiilor,
materialelor grafice şi cartografice;
C5. Cunoaşterea semnificațiilor şi a
conținutului
documentațiilor
de
urbanism şi amenajarea teritoriului;
C6. Capacitate de analiză a contextului
economic, social şi politic pentru o
evaluare corectă a oportunităților şi
riscurilor în dezvoltarea teritorială,
pentru înțelegerea, interpretarea şi
explicarea sistemelor şi proceselor
complexe de guvernanță teritorială la
nivel național, în cadrul european;
C8. Utilizarea metodelor şi tehnicilor
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de analiză – diagnoză, planificare şi
proiectare
specifice
amenajării
teritoriului şi urbanismului, în raport cu
domeniul de specializare al licenței;
C9.Cunoaşterea
practicilor
şi
modelelor recente în planificarea
teritorială, strategică, componentă
fundamentală a managementului
teritorial;
C10. Spirit critic şi capacitate
constructivă
de
abordare
a
problematicii legate de dezvoltarea
teritorială;
C11. Capacitatea de autoevaluare
obiectivă, de mediere şi negociere, de
lucru în echipă şi în condiții de stres.
La acestea se mai adaugă următoarea suită
de competențe transversale, care permit
studenților să lucreze într-un mediu
profesional interdisciplinar:

Competențe
transversale

CT1. Cunoașterea și utilizarea unor
concepte și noțiuni specifice (criză
urbană, hazard, vulnerabilitate, risc);
CT2. Înțelegerea perspectivelor și
conceptelor teoretice și noțiunilor
privitoare la vulnerabilitățile și riscurile
urbane;
15

CT3.
Înțelegerea
proceselor
și
mecanismelor de management al
riscului urban;
CT4.
Evaluarea
și
explicarea
caracteristicilor unei crize urbane.
Depistarea vulnerabilităților în cadrul
așezărilor umane;
CT5. Interpretarea și analiza critică a
hărților de risc;
CT6. Dezvoltarea abilităților
comunicare și lucru în echipă.

de

După cum se poate observa, cursul oferă
competențe variate și interdisciplinare–de la
competențele generale (ce se completează
cu cele dobândite de la celelalte cursuri)
până la cele foarte specifice referitoare la
vulnerabilități și riscuri.
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Amy Casey, Cats Cradle
Imagine disponibilă la adresa: http://www.amycaseypainting.com/#!Cats Cradle/zoom/c1vl1/image2111

COMPOZIȚIA
CURSULUI
Această

secțiune

va

detallia

abordarea temelor principale în
cursuri și seminarii. Sunt explicate
pe scurt fiecare prelegere și fiecare
activitate de seminar astfel încât
17
studenții
să poată alege justificat
aceasta disciplină.

Teme
principale

Cursul vizează următoarele teme principale,
ce vor fi abordate în cursurile teoretice și
apoi aprofundate la seminar:
Complexitate și teorii morfologice
contemporane;
Hazard, vulnerabilitate, risc;
Modele dinamice urbane și scenarii de
dezvoltare;
Problematica riscurilor în dinamica
asezarilor umane;
Analiza de risc în mediul urban;
BDU, GIS, gestiunea urbana a riscurilor
și harțile de risc;
Decizia in problematica vulnerabilitații
asezarilor umane.
Tabelele următoare detaliază cum vor fi
abordate temele principale în cursuri și
seminarii.
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C1

Structura
cursurilor

Introducere
Se vorbește despre necesitatea cursului, se
introduc conceptele de bază pentru
familiarizarea studenților cu terminologia
utilizată de-a lungul cursului

C2

Teorii morfologice contemporane
Se vor teoriile morfologice contemporane
-teoria catastrofelor, teoria haosului,
teoria structurilor disipative și relația cu
riscurile urbane

C3

Forma urbana – aspecte generale
Se expun aspecte generale privind forma
urbană.

C4

Organismul urban
Studiul riscurilor urbane porneşte de la
înțelegerea organismului urban în primul
rând ca sistem socio-spatial, ce trebuie
abordat în directa legatură cu aria sa de
definire. În continuare se introduc
cnceptele de formă urbană continuă sau
discontinuă.

C5

Starea de criză
Vorbind despre discontinuitatea formei
urbane se ajunge la conceptul de stare de
criză. Acest concept este foarte important
deoarece aceasta crează un dezechilibru în
mediul urban ce duce la vulnerabilitate și
risc.

19

C6

Vulnerabilitate
Se definește conceptul de vulneravilitate și
se dau explicații detaliate prin imagini și
exemple concrete

C7

Risc
Se definește conceptul de risc și se dau
explicații detaliate prin imagini și exemple
concrete

C8

Hazard
Se definește conceptul de hazard –
hazardul natural și cel antropic și se dau
explicații detaliate prin imagini și exemple
concrete

C9

Relația dintre vulnerabilitate, risc
și hazard
Fiind stabilite aceste concepte, se poate
vorbi acum despre relația dintre aceste trei
concepte și cum se diferențiază între ele.

C10 Modele dinamice urbane și scenarii
de dezvoltare
Având stabilite conceptele, se poate vorbi
despre modele dinamice urbane și scenarii
de dezvoltare și cum acestea ajută la
identificarea riscurilor

C11

Identificarea riscului
Se studiază metodele de identificare a
riscurilor. Este o parte introductivă pentru

20

analiza de risc.

C12 Analiza de risc în mediul urban
Se vorbeste despre analiza de risc în
mediul urban, despre modul în care prin
strategii urbane se pot gstiona astfel de
situații

C13

BDU, GIS, gestiunea urbană a
riscurilor și hărțile de risc
Introducerea programelor (BDU, GIS) prin
care se realizeză harțile de risc . Se vor
face aplicații la seminar.

C14 Decizia
în
vulnerabilității

problematica

Aspecte teoretice privind gestionarea
starilor de criză. Etape și acțiuni.
Managementul starii de criză.

Cursurile și seminariile sunt gandite să fie
complementare, informațiile dobandite la
orele de curs vor fi detaliate, explicate și
exemplificate la seminar. Pentru unele
seminarii studenții vor avea de pregătit
studii de caz pe care le vor prezenta
colegilor. Astfel, studenții sunt implicați
activ în desfășurarea activităților legate de
această disciplină. Pentru studiile de caz,
vor fi indicate de fiecare dată surse si
studierea bibliografieie va fi necesară.
21

Structura
semninariilor

S1

Familiarizarea cu primele concepte
Discuții deschise despre ceea ce s-a
discutat în cadrul primului curs.

S2

Teorii morfologice contempporane
–aprofundare, exemple
Se va parcurge un text și/sau se va urmari
un scurt film ce exemplifica teoriile
discutate la ora de curs. Apoi vor se vor
initia
discuții/analize
pe
baza
textului/filmlui

S3

Formă urbană –studii de caz
Se vor prezenta exemple și se vor lămurii
eventualele întrebări legate de concept.
Studenții pot prezenta studii de caz care
apoi vor fi discutate cu îndrumătorul și
colegii

S4

Organismul urban–studii de caz
Se vor prezenta exemple (prezentări ppt)
și se vor lămuri eventualele întrebări legate
de concept. Studenții pot prezenta studii
de caz care apoi vor fi discutate cu
îndrumătorul și colegii

S5

Starea de criză –exemple și studii
de caz
Se vor prezenta exemple (prezentări ppt)
și se vor clarifica eventualele întrebări
legate de concept. Studenții pot prezenta

22

studii de caz care apoi vor fi discutate cu
îndrumătorul și colegii

S6

Vulnerabilitate–exemple,
aprofundare de concept
Se vor prezenta exemple și se vor carifica
eventualele întrebări legate de concept. Se
vor discuta și analiza diferitele aordări ale
vulnerabilității
din
perspective
multidisciplinare.

S7

Risc –exemple, aprofundare de
concept
Se vor prezenta exemple și se vor clarifica
eventualele întrebări legate de concept. Se
va vorbi despre risc în general și apoi în
studiile de caz prezentate de studenți se va
pune accentul pe riscurile urbane.

S8

Hazard –exemple, aprofundare de
concept
Se vor edifica eventualele întrebări legate
de concept. Se va vorbi despre hazardu –
natural și antropic – cu exemple concrete și
imagini.

S9

Identificarea riscului –aplicații
Studenții vor primii diverse scenarii în care
vor identifica riscul, aplicând astfel
cunoștințele dobândite la curs.

S10 Analiza de risc urban –exemple și
23

aplicații
Studenții
vor
aplica
cunoștințele
dobândite la curs iar dacă există nelămuriri
acestea vor fi clarificate prin exemple
concrete și îndrumare la seminar.

S11

Utilizare BDU –aplicații
Simularea unui scenariu de risc și utilizarea
BDU pentru rezolvare - exemplu

S12 Utilizare GIS –aplicații
Simularea unui scenariu de risc și utilizarea
GIS pentru rezolvare.

S13

Utilizare BDU,
(continuare)

GIS

–aplicații

Se continuă seria de exerciții în
programele BDU și GIS (în funcție de
preferințe). Se clarifică probleme/
nelămuriri.

S14 Decizia
în
problematica
vulnerabilității –aplicații
Studenții
vor
aplica
cunoștințele
dobândite la curs pe exemple concrete.

24

Amy Casey, Pendulum

Imagine disponibilă la adresa: http://www.amycaseypainting.com/#!Pendulum/zoom/c8q0/imagetv2

EVALUAREA
Această secțiune va explica modul
de

evaluare

pentru

disciplina

Vulnerabilități și ricuri în dezvoltarea
așezărilor umane.
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Evaluare
–
pondere
curs/seminar

Evaluarea finală cuprinde două colocvii:
unul dedicat cursului, iar celălalt, lucrărilor
asociate. Ponderea acestora în construcția
notei finale este de 40% / 60% după cum
urmează:
40% examen teoretic –pentru
evauarea însușirii ideilor e bază,
corelarea ideilor și utilizarea corectă a
termenilor specifici dobândite în cadrul
cursului;
60% medie ponderată a lucrărilor din
timpul seminariilor –pentru evaluarea
înțelegerii
și
însușirii
utilizării
instrumentelor
specifice
pentru
identificarea și analiza riscurilor și
însușirea deciziei în problematica
vulnerabilității
26

Standardele minime de performanță, după
care vor fi judecate colocviile, sunt
următoarele:

Mod de
evaluare

Pentru colocviul dedicat cursului,
studenții vor fi evaluați în scris.
Pentru colocviul dedicat lucrărilor de
seminar, studenții vor trebui să
participe activ la lucrările de seminar.
Pe parcursul seminariilor studenții vor
face prezentări de studii de caz,
exerciții de analiză de risc, de simulare
a scenariilor de risc în BDU, GIS.

27

Amy Casey, Boomtown
Imaginea disponibilă la adresa:
http://www.amycaseypainting.com/#!Boomtown/zoom/c1h32/image15fb

NOȚIUNI DE BAZĂ
În această secțiune vor fi explicate
câteva dintre noțiunile de bază și
concepte

cheie

în

înțelegerea

cursului Vulnerabilități și riscuri în
dezvoltarea așezărilor urbane.

28

Introducere
– Pentru înțelegerea vulnerabilității și a
concepte cheie
riscurilor, trebuie întâi clarificate câteva
concepte și teorii. Astfel, va fi întâi expusă
una dintre teoriile contemporane ce sunt
premisa acestui curs –teoria haosului. Apoi,
pentru introducerea conceptelor de bază ale
cursului (hazard, vulnerabilitate și risc) se
expun aspecte generale privind organismul
urban și forma urbană (continuă,
discontinuă). De aici se ajunge la conceptul
de stare de criză. Acest concept este foarte
important deoarece aceasta crează un
dezechilibru în mediul urban ce duce la
vulnerabilitate și risc. Având premisele temei
principale a cursului, se pot introduce
conceptele de hazard, vulnerabilitate și
risc.
29

Teoria haosului

Cel mai simplu, teoria haosului se poate
explica în felul următor: chiar și cele mai mici
șanse într-un sistem pot rezulta în diferențe
enorme în comportamentul sistemului.
Așa-numitul ”butterfly effect” (”efect
fluture”) a devenit în ultimul timp unul
dintre cele mai renumite exemple ale
haosului. Numele vine de la un exemplu al
teoriei haosului: daca un fluture aflat în
Argentina dă din aripi, bătaia aripilor sale
poate cauza trei săptămâni mai târziu o
tornadă în Texas. Dar intr-o copie identica a
lumii fără acel fluture, acea furtună nu ar
avea loc în Texas.
Echivalentul matematic al acesei metafore
se numește sensitive dependence –
dependință senzorială.

3 –Smith, L. A. (2007), Chaos: A
Very Short Introduction, Oxford:
Oxford University Press.

Organismul
urban

În afara faptului că sunt sensitive
dependence(dependință
senzorială),
sistemele haotice mai prezintă două
propietăți: sunt deterministe și nonlniare3
Organismul urban -coroborare in plan
existential a structurii urbane si a
manifestarii urbane, materializate de catre
forma urbana. Aceasta este inteleasa si
definita ca o ipostaza analitica, la un
moment dat, a unui organism urban, ce
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constituie exprimarea structurii
elementelor sale morfologice.

si

a

Organismul urban presupune o permanenta
evolutie si transformare, amandoua
indisolubil legate de notiunile de identitate
si caracter, ce îl particularizeaza.

Forma urbană

Forma urbana –exprimarea complexa a
existentei urbane la un moment dat,
modalitatea sub care se infatiseaza orasul,
,,aparenta’’ sub care il identificam, il
percepem, il intelegem si il ,,consumam’’,
diferentiindu-l fata de alte orase sau fata
de alte forme de asezare.

Fig 1. Modelul constitutiv al
organismului urban si forma
urbna, Tiberiu Florescu
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Continuitatea și Continuitatea formei urbane se manifestă
discontinuitatea prin menținerea concomitentă a caracterului
formei urbane
si identitatii formei urbane în timp, chiar in
conditiile unei evolutii (formale), iar
discontinuitatea de forma urbana apare
atunci cand mai intai identitatea, apoi
caracterul, ori amandoua simultan, sufera
transformari.

Starea de criză

Criza este ruptura a unui echilibru [dinamic],
caracterizand o discontinuitate in evolutia
(manifestarea) unui sistem organizat de
elemente, ce implica luarea unei decizii cu
privire la definirea unei pozitii fie in favoarea
conservarii, fie pentru transformarea
sistemului dat, in perspectiva intoarcerii sale
la un echilibru.
Tipuri de crize:
tehnologice (de producție)
sociale (social-manageriale
financiare
organizationale
informationale
de cooperare
Clasificarea crizelor (prin raportare la
cauzele și originea lor):
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criza
ce
evoluează
progresiv
(acumulare, punct culminant al unui
proces cu perioadă de incubație lungă);
criza ivita pe neașteptate (frecvente,
declanșate de evenimente greu
previzibile);
crize provocate voit ca rezultat al unei
politici deliberate.
Consecintele crizelor :
Negative :
trecerea (intrarea) într-o noua criza;
încetarea existentei vechiului sistem;
schimbarea tipului de legături între
elementele
sistemului/înlocuirea
acestora;
schimbarea
elemente.

tuturor/unora

dintre

Pozitive:
restabilirea echilibrului sistemului și
revigorarea legăturilor între elemente;
menținerea (restabilirea) funcționării
pozitive a sistemului;
restructurarea acestuia in sens benefic.

Hazard
Hazardul este un eveniment extrem ce se
poate manifesta în mediul natural sau
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4 –Cristina
Olga Gociman,
,,Tipologia
hazardului
şi
dezvoltarea durabila”, Partea I,
Generalități,
concepte,
problematica, 2003

5 –DEX Dicționarul explicativ al
limbii române, Ed. Univers
Enciclopedic, Bucuresti 1998

construit care afectează advers viața,
proprietatea
şi
activitațile
omului,
conducând la dezastru.
Dezastrul este o distrugere a funcționării
societății ce cauzează pierderi umane,
materiale sau de mediu4. Asociată cu
noțiunile de hazard natural şi dezastru,
apare o noțiune care le caracterizează,
noțiunea de risc. Riscul, in accepțiunea sa
generica, desemneaza “un pericol posibil” 5.
Hazardurile reprezintă aşadar probabilități
– mai mari sau mai mici – de producere a
dezastrelor, ce nu pot fi complet înlăturate
(ele prin definiție există în mod obiectiv ca
elemente specifice formei urbane, datorate
structurii, locului de manifestare –
localizare, actorilor implicați, precum şi a
altor caracteristici structurale proprii
acesteia).

Hazard natural

6 –Internationally

agreed

Hazardul natural implică probabilitatea
ocurenței într-un interval de timp şi un
areal precizate a unui fenomen natural cu
potențial de a produce pagube de mediu
şi/sau socio-economice, inclusiv pierderi de
vieți omeneşti.
Hazardul este un eveniment amenințător
sau probabilitatea de producere a unui
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glossary of basic terms related
to disaster management
(DHA, 1992),

fenomen potențial producător de pagube
într-un areal, într-un interval precizat de
timp6.

7 – Alexander, D. E. (1993),
Natural Disasters, UCL Press,
Londo.

”Orice hazard implică un nivel preexistent de
risc al spațiului considerat”7.

Vulnerabilitate
8 – Tobin, G.A., Montz, B.E.
(1997), Natural Hazards.
Explanation and Integration.
The Guildford Press, New
York
9 –Blaikie, P., Cannon, T.,
Davis, I., Wisner, B. (1994),
Natural hazards, people’s
vulnerabilty, and disasters.
Routledge, London and New
York
10 –Smith, K. (2001),
Environmental hazards.
Assessing risk and reducing
disaster.
Routledge, London and New
York

11 –IADB (2000), Reducing
Vulnerability to Natural
Hazards: Lessons Learned
from Hurricane Mitch. A
Strategy Paper on
Environmental anagement.
Working paper prepared by a
team of the Regional
Operations Department 2 of
the Inter- American
Development Bank, Team
Coordinator: Alberto Uribe,

Vulnerabilitatea se referă la capacitatea
unei persoane sau grup social de a anticipa,
rezista şi reface în urma impactului unui
hazard natural8.
În acelaşi spirit, vulnerabilitata este
“caracteristica unei persoane sau a unui
grup de persoane de a anticipa, a face față,
a rezista şi a se reface în urma impactului
cu un hazard natural”9.
Definiția propusă în Internationally agreed
glossary of basic terms related to disaster
management (DHA, 1992) are un profund
caracter
cantitativ:
vulnerabilitatea
reprezintă nivelul pierderilor pe care un
element sau grup de elemente (persoane,
structuri,
bunuri,
servicii,
capital
economic sau social etc.) expuse unui
anumit risc îl aşteaptă în urma producerii
unui dezastru sau hazard.
Vulnerabilitatea se exprimă pe o scară de
la 0 la 1, sau de la 0% la 100%.
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Stockholm, Sweden 25-28
May 1999 IPCC (2001),
Climate Change 2001:
Impacts, Adaptation, and
Vulnerability. Summary for
Policymakers, A Report of
Working Group II of the
Intergovernmental Panel on
Climate Change, and
Technical Summary of the
Working Group II Report

Ca şi hazardul, vulnerabilitatea este un
indicator al unei stări viitoare a unui
sistem, definind gradul de (in)capacitate a
sistemului de a face față stresului
aşteptat10.
În
termeni
generali,
vulnerabilitatea poate fi înțeleasă ca
predispoziția sau susceptibilitatea unui
element de a fi afectat negativ din cauze
externe11.

Risc

Riscul este produsul matematic dintre
hazard şi vulnerabilitate, exprimând
relațiile dintre un fenomen şi consecințele
lui12.

12 –Slaymaker, O. (1999),
Natural hazards in British
Columbia and interinstitutional challenge. Int.
Jour. Earth Sciences

13 –Christophe Frenchin,
Jerome Sejourne, lucrare
DESS - Sciences du danger,
Niort, 2002

Riscul - reprezintă un ,,element ce dă
dimensiunea dezastrului, măsurat în
pierderi umane, pierderi materiale şi
costuri de refacere ale vieții economice”13.
Altfel spus, orice factor major de
dezechilibru ce apare în evoluția unei
forme urbane reprezintă un factor de risc.
Aceasta se poate materializa fie prin
modificarea structurii populației, și poate
avea drept consecință creșterea ratei
criminalității (deci pierderi de vieți
omenești), fie prin disfuncționalități ce
apar la nivelul structurii urbane
funcționale (pierderi de bani reflectate în
regresul economic al zonei sau chiar al
întregului oraș) sau spațiale (modificările
conformării și manifestării fizice a frmei
36

urbane, având drept consecință pierdera
activității sau a specificului local, a
identității respectivei forme urbane).
Orice factor major de dezechilibru ce
poate apare în evoluția unei forme urbane
reprezintă un factor de risc.
Riscul
ca
factor
generator
de
discontinuitate pentru forma urbană se
poate manifesta în principal pe trei
planuri:
risc natural
risc antropic
risc de structură urbană,
toate trei însumate desemnând în
interiorul sistemului socio-spatial riscurile
urbane.
14
–observatoire
urbain
d'instambul- risques urbains,
conscience
citadine
et
citoyennete
www.geocities.com

Analiză de risc

Expresia "riscuri urbane" înglobează
ansamblul riscurilor care pot mobiliza și
face
obiectul
dezbaterilor
într-o
14
societate

Acest tip de analiză se refera la
problematica riscurilor in mediul urban, la
originea riscurilor în mediul urban, la
identificarea și analiza factorilor de risc, a
arealelor construite, a analizei condițiilor
de reducere a factorilor de risc.
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Fig. 2: Schema de abordare a
problematicii riscurilor, Tiberiu
Florescu
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Analiza factorilor de risc la nivel global, ce
vizează întregul organism urban, este
indispensabilă iar rolul său pentru
determinarea riscurilor urbane este
hotărâtor pentru furnizarea informatiilor
ce permit analize de detaliu in interiorul
structurii urbane.
”Pentru a putea însă determina solutiile
concrete, aplicabile imediat în vederea
reducerii riscurilor, analiza la scară intraurbană se releva ca imperios necesară
datorită faptului că acesta definește
variabilitatea internă a riscurilor urbane
(categoriile
de
riscuri
sociale,
tehnologice, politice) nu relevă aceeași
manifestare, indiferent de localizarea lor
în cadrul structurii urbane.
"Localizarea" riscurilor în structura
urbană, pe baza unor harti de risc diverse
si detaliate, demonstraza vulnerabilități
diferite pentru elementele structurii
urbane în raport cu spatiul aferent.
Studiul riscurilor urbane porneste de la
înțelegerea organismului urban în primul
rând ca sistem socio-sparial, ce trebuie
abordat în directă legătură cu aria sa de
definire.
Luarea în considerație a noțiunii de risc în
analiza elementelor de viata si de cadru
urban permite o abordare particulară, prin
care problematica socială si politică se
39

15 –Florescu T., Formă și
trans-formare urbană, Editura
Universitatea
"ION
MINCU",Bucuresti 2006

cristalizează în jurul problemei-cadru de
viața urbană, în termenii unei mize a
securității colective. În acest sens, putem
considera securitatea colectiva ca pe un
bun comun, iar riscul ca pe un factor ce
atentează la existența acestuia”15.
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