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“Suntem toţi muritori şi vulnerabilitatea  

este ceva din zestrea muritorilor.” 

John Handmer
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INTRODUCERE 
 

Dezastrele, în special cele care în conştiinţa publică au 
conexiuni cu hazardurile naturale, nu sunt cea mai mare ameninţare 
pentru omenire. În ciuda reputaţiei letale dobândite de cutremure, 
epidemii sau foamete, populaţia globului se confruntă cu multe alte 
evenimente neaşteptate care perturbă viaţa normală a comunităţilor în 
multe părţi ale lumii. Preocupările ultimilor ani au fost direcţionate către 
răspunsul la o întrebare care se face auzită, din ce în ce mai tare, cu 
fiecare dezastru care loveşte: cum putem face comunităţile noastre mai 
puţin vulnerabile la dezastre? Şi pentru acest răspuns se depun eforturi 
susţinute, dar ceea ce este cu adevărat crucial este dorinţa de a 
asigura un climat politic, social şi economic pentru a putea reduce 
impactul dezastrelor asupra mediului social şi construit. 

O analiză deloc sofisticată a dezastrelor, ne permite să 
declarăm că acestea nu se pot separa de circumstanţele sociale, 
economice sau politice în care apar, precum şi de conexiunea dintre 
riscuri care implică dezastre şi vulnerabilitatea asociată acestor riscuri. 
În funcţie de percepţia publică a dezastrelor, de măsura în care 
vulnerabilitatea în faţa riscurilor este recunoscută, sunt abordate şi 
dezvoltate politici care să ajute la reducerea riscului dezastrelor şi 
prevenirea hazardurilor. 

Punctul critic în înţelegerea mecanismului apariţiei dezastrelor 
este acceptarea ideii că aici nu concurează numai evenimente naturale 
sau cauze din această direcţie. Dezastrele sunt în mare măsură 
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produsul mediului social, politic şi economic (separat de mediul natural) 
datorită influenţelor asupra grupurilor sau comunităţilor. Este periculos 
de superficial tratarea dezastrelor ca pe ceva ciudat, ca evenimente 
care servesc şi sunt declanşate pentru scopuri precise. Considerarea 
acestora în afara cadrului social care influenţează modul în care sunt 
afectaţi oamenii, atrage după sine un accent pus pe hazarduri şi nu pe 
mediul social şi procesele sale. 

La momentul actual, majoritatea studiilor despre dezastre sunt 

focalizate pe relaţia dintre acestea şi hazardurile naturale 

(meteorologice, geotectonice, biologice), datorită percepţiei la nivelul 

societăţii. Totuşi, termenul ”dezastru” are o semnificaţie mult mai largă, 

câteva definiţii incluzând în această categorie şi războiul. Foametea 

este de asemenea conectată cu războaiele sau conflictele civile 

precum şi cu evenimente naturale. Figura 1 prezintă proporţia 

victimelor în dezastrele din ultimul secol în funcţie de hazardurile care 

au stat la baza acestora, fără a face distincţie între caracterul natural 

sau antropic. 

În acest context, multe aspecte ale mediului social în care apar 

dezastrele pot fi cu uşurinţă recunoscute: populaţie care trăieşte în 

condiţii economice precare, ceea ce conduce la popularea de arealuri 

afectate de hazarduri naturale, fie acestea zone inundabile sau 

seismice. Dar pe lângă acestea există o serie de factori politici şi 

economici, mai puţin evidenţi, care influenţează hotărâtor impactul 

hazardurilor respectiv vulnerabilitatea în faţa acestora. În această 

categorie este inclusă şi maniera în care bunurile şi veniturile sunt 

distribuite între diferite grupuri sociale precum şi diferite forme de 

discriminare care apar în preocupările publice pentru bunăstare, bună 

existenţă sau asistenţă la nivelul comunităţilor.  
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Din această perspectivă este necesară analiza dezastrelor 

presupus a fi cauzate, în principal, de hazarduri naturale şi legătura 

dintre dezastre şi aspecte sociale concrete. Separarea acestor două 

direcţii poate conduce la neînţelegerea şi ignorarea riscului dezastrelor 

sau a măsurilor de prevenire sau reducere a acestora. 
Peste tot în lume, dar mai ales în zonele sărace, populaţia 

vulnerabilă suferă adesea neaşteptate şi repetate lovituri care  

influenţează viaţa personală, aşezămintele sau existenţa în cadrul 

comunităţilor. De multe ori evenimente declanşate de mecanisme 

naturale sunt complicate şi amplificate de acţiuni umane. Chiar şi acolo 

unde hazardurilor naturale par a fi în directă legătură cu pierderea de 

Figura 1. Proporţia victimelor în dezastrele din ultimul secol 
Sursa: “Disaster History”, Washington DC, Office of Foreign Disaster 
Assistance 

conflicte civile
48,6%

foamete
39,1%

cutremur 4,7%
vulcani 2,1%
meteo 1,75%
inundaţii 1,6% 
epidemii 1,65%
altele 0,5%
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vieţi sau distrugerea proprietăţii, factorii sociali, politici şi economici 

rămân totuşi cauze primare.1 Vulnerabilitatea comunităţilor, a 
oamenilor în general este generată de procesele sociale, economice şi 

politice care influenţează modul în care hazardurile se manifestă, pe ce 

căi şi la ce intensitate. 

Figura 2.
Top 10 - 2006– dezastre naturale după numarul de morţi

373ChinaTaifun Samoai, august

498EtiopiaInundatii (viituri), august

801UcrainaVal de frig, ianuarie

802IndoneziaTsunami, iulie

820ChinaTaifun Bilis, iulie

940BelgiaVal de căldură, iulie

1000OlandaVal de căldură, iulie

1112FilipineAlunecări teren, februarie

1399FilipineTaifun Durian, decembrie

5778IndoneziaCutremur, mai

Sursa: The OFDA/CRED International Disaster Database
Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium 

 
În abordarea viitoare a dezastrelor, este necesară focalizarea 

pe redresarea balanţei în evaluarea cauzelor care stau la baza 
acestora, echilibrând astfel perspectiva dominantă conform căreia 
procesele naturale sunt cele mai semnificative. Contribuţia relativă a 
                                                 
1 Blaikie, P.; Cannon, T.; Davis, I.; Wisner, B. – At Risk: Natural Hazards, People’s 
Vulnerability and Disasters, Routledge, London and New York, 1994 
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proceselor, geofizice, meteorologice şi biologice, pe de o parte, şi a celor 
sociale, economice şi politice, pe de altă parte, variază de la dezastru la 
dezastru. Mergând mai departe, activităţile umane pot modifica condiţiile 
fizice, naturale de evoluţie a unor hazarduri, uneori cu influenţe depărtate 
în spaţiu (exemplu: distrugerea vegetaţiei în anumite zone poate provoca 
inundaţii în aval pe cursul râurilor sau viituri pe văi străjuite de versanţi) şi 
timp (exemplu: modificări în structura de rezistenţă a clădirilor sau noi 
viziuni arhitecturale în construcţii poate provoca pagube însemnate în 
cazul cutremurelor viitoare). 

Perspectiva tempor

Figura 3.
Tendinţa în timp a dezastrelor naturale 1975-2006

ală este extrem de importantă şi datorită 
faptului că procese sociale, economice şi politice sunt ele însele 
adesea modificate de evoluţia dezastrelor în sensul în care oameni sau 
comunităţi pot deveni mai vulnerabili în faţa evenimentelor extreme în 
viitor. “Naturalul” şi “umanul” sunt destul de greu de delimitat ca şi 
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contribuţii în majoritatea situaţiilor de dezastru, în special acolo unde 
acestea evoluează într-un cadru larg raportat la spaţiu şi timp.1 Este 
însă necesară o separaţie clară a acestor cauze pentru a descoperi 
rădăcinile vulnerabilităţii în măsura în care aceasta poate contribui 
hotărâtor la planificarea, răspunsul sau poate la prevenirea dezastrelor, 
mult mai mult decât abordarea din punct de vedere al hazardurilor 
fizice. 

                                                 
1  TP PT Blaikie, P.; Cannon, T.; Davis, I.; Wisner, B. – Op. cit.

Fi
gu

ra
 4

.
N

um
ăr

ul
 d

ez
as

tr
el

or
 fu

nc
ţie

 d
e 

tip
ul

 a
ce

st
or

a 
(m

ed
ia

 2
00

0-
20

05
 c

om
pa

ra
tiv

 2
00

6)

se
ce

tă
cu

tre
m

ur
te

m
p

ex
tr

em
e

in
un

da
ţii

al
un

ec
ăr

i
vu

lc
an

i
ts

un
am

i
in

ce
nd

ii
fu

rtu
ni

TO
TA

L

m
ed

ia
 2

00
0-

20
05

20
06



 17 comunitate şi vulnerabilitate 

Caseta 1. 
România 2000-2006 – dezastre naturale 

Dolj, Mehedinţi, Teleorman, 
Olt, Constanţa, Brăila, Vaslui, 
Botoşani  

S eceta 500,000,000  US$  
    distrugeri 2 000 

19/Mar/2003   Epidemie 
Acute respiratory 
yndrome (SARS) s 

1 afectaţi  
   

29/Iun/2006   Temperaturi Extreme 26 morţi 
I ul/2006 V al de căldură 200 afectaţi  
27/Iul/2005 
1 /Aug/2005 

Bucureşti Temperaturi Extreme 
V al de căldură 

13 morţi 
500 afectaţi  

20/Ian/2006 
2 8/Ian/2006 

Toata ţara Temperaturi Extreme 
V al de frig 

68 morti  

1/Iul/2004 
I ul/2004 

  Temperaturi Extreme 
V al de căldură 

27 morţi  

7/Dec/2002 
   

Bucureşti, Iaşi, Cluj, Oradea Temperaturi Extreme 
V al de frig 

10 morţi  

1/Dec/2001 
   

Iaşi, Bacău, Focşani, Bistriţa, 
Suceava, Botoşani 

Temperaturi Extreme 
V al de frig 

10 morţi  

Iul/2000 
   

Bucureşti, Bechet  Temperaturi Extreme 
V al de căldură 

6 morţi 
100 afectaţi  

30/Iun/2006 
3 /Iul/2006 

Arbore (Suceava), Bistriţa, 
Maramureş, Arad 

Inundaţii
  

30  morţi 
600 afectaţi  

19/Iun/2006 
   

Mureş  Inundaţii
  

1 mort 
600 afectaţi  

20/Iun/2006 
2 6/Iun/2006 

Bistriţa Năsăud, Maramureş, 
Alba, Arad, Bacău, Covasna, 
Constanţa, Galaţi, Harghita, 
Hunedoara, Iaşi, Satu Mare, 
Sălaj, Suceava, Vrancea 

Inundaţii
Viituri 
  

15 morţi 
1,887 afectaţi  

13/Mar/2006 
7 /Apr/2006 

Dolj, Alba, Arad, Botoşani, 
Caraş Severin, Călăraşi, 
Constanţa, Hunedoara, 
Ialomiţa, Iaşi, Olt, Mehedinţi, 
Neamţ, Sibiu, Suceava, Timiş, 
Teleorman, Tulcea, Gorj, 
Bistriţa-Năsăud, Mureş 

Inundaţii
  

1 mort 
2 răniţi 

16,475 afectaţi  

Mar/2006 
   

Gorj, Dâmboviţa  Inundaţii
  

600 afectaţi  

21/Sep/2005 
2 3/Sep/2005 

Costineşti, Tuzla, Constanţa, 
Mangalia, Mărăcineni 
(Buzău), Bărbuleşti (Ialomiţa), 
Bucureşti, Prahova 

Inundaţii
  

10 morţi 
800 sinistraţi 

30,000 afectaţi  

14/Aug/2005 
2 5/Aug/2005 

Harghita, Mureş, Dolj, Bacău, 
Vrancea, Galaţi, Brăila, 
Bistriţa, Gorj, Suceava 

Inundaţii
  

33 morţi 
2,000 afectaţi 

313,000,000  US$ 
    distrugeri 
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România 2000-2006 – dezastre naturale
16/Aug/2005 
1 7/Aug/2005 

  Inundaţii
  

18 morţi 
1,140 afectaţi  

14/Aug/2005 
   

Est, Centru Inundaţii
  

300 afectaţi  

12/Iul/2005 
2 8/Iul/2005 

Alba, Tulcea, Giurgiu, 
Vrancea, Bacău, Brăila, 
Galaţi, Vrancea, Ialomiţa 

Inundaţii
  

24 morţi 
14,669 afectaţi 

571,000,000  US$ 
    distrugeri 

2/Iul/2005 
3 /Iul/2005 

Olt, Hunedoara, Rovinari Inundaţii
  

8 morţi 
2 răniţi 

5,100 afectaţi  
21/Apr/2005 
1 5/Mai/2005 

Arad, Mehedinţi, Timiş, 
Caraş-Severin 

Inundaţii
  

2 morţi 
3,400 afectaţi 

596,000,000  US$ 
    distrugeri 

17/Mar/2005 
2 5/Mar/2005 

Mureş Inundaţii
  

2 morţi 
600 afectaţi  

27/Aug/2004 
   

Constanţa, Vaslui, Bacău Inundaţii
  

6 morţi 
14,000 afectaţi  

28/Iul/2004 
1 /Aug/2004 

Braşov, Buzau, Iasi, Bacău Inundaţii
  

4 morţi 
14,128 afectaţi  

2/Ian/2003 
   

  Inundaţii
  

3 morţi 
600 sinistraţi  

1/Ian/2003 
8 /Ian/2003 

Poiana Teiului Inundaţii
  

 

6/Aug/2002 Baia de Arieş , Bistriţa Inundaţii 1 mort 
7 /Aug/2002   1 rănit 

300 afectaţi 
290,000  US$ 

    distrugeri 
Aug/2002 Est, Centru, Sud-Est Inundaţii 4 morţi 
     3,900 sinistraţi  
19/Iul/2002 Constanţa, Suceava, 

Prahova, Iaşi, Vaslui 
Inundaţii 4 morţi 

2 3/Iul/2002   4,500 afectaţi  
19/Iun/2001 Transilvania, Sud Inundaţii 7 morti 
2 2/Iun/2001   3 raniti 

10,800 afectati  
4/Mar/2001 
1 7/Mar/2001 

Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Maramureş, Satu-Mare, 
Suceava, Harghita, Cluj, 
Sălaj, Hunedoara, Alba, 
Botoşani 

Inundaţii 4,000 afectati 
  26,600,000  US$ 

    distrugeri 

5/Apr/2000 Alba, Arad, Bihor, Bistriţa, 
Botoşani, Braşov, Caraş-
Severin, Cluj, Harghita, 
Hunedoara, Mamamureş, 
Mureş, Olt, Satu-Mate, Sălaj, 
Timiş 

Inundaţii 9 morţi 
2 5/Apr/2000   431 sinistraţi 

60,000 afectaţi 
100,000,000  US$ 

    distrugeri 
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România 2000-2006 – dezastre naturale
Mar/2000 Hunedoara, Maramureş, Cluj, 

Mures, Bistrita Năsăud  
Inundaţii 3,000 afectaţi  

     
Ian/2005 Constanta, Iasi Furtună de zăpadă 3 morţi  
F eb/2005   
22/Ian/2004 Braşov, Neamţ, Tulcea, 

Bacău 
F urtună de zăpadă 4 morţi 

   600 afectaţi  
10/Ian/2004 Satu-Mare, Harghita, Iaşi, 

Tulcea 
F urtună de zăpadă 7 morţi 

1 4/Ian/2004 1,200 afectaţi  
13/Ian/2004 Dolj, Alba Furtună de zăpadă 1  mort 
1 5/Ian/2004  600  afectaţi 

   
Ian/2000 Bihor, Satu Mare, Cluj, Sălaj, 

Mureş 
F urtună de zăpadă 14 morţi 

   300 sinistraţi  
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1 
HAZARD, DEZASTRU, 

VULNERABILITATE: TERMENI, 
CONCEPTE, MITURI 

 
Din punct de vedere al vulnerabilităţii la nivelul comunităţilor, 

definiţiile hazardului şi dezastrului nu ţin cont de caracteristicile fizice 
ale acestora, ci de impactul social pe care îl produc. Totuşi, analiza 
caracteristicilor fizice ale hazardului este primul pas important în 
procesul de reducere a riscului apariţiei dezastrelor. 
 Din perspectivă socială, un dezastru apare numai când 
sistemele sociale şi produsele tehnologice ale acestora (inclusiv clădiri 
şi alte structuri) au fost negativ afectate de evenimente fizice extreme.1 
După cum, din aceeaşi perspectivă, nu totdeauna consecinţele unui 
dezastru sunt în legătură cu magnitudinea sau intensitatea hazardului 
ca agent declanşator. Chiar atunci când anumite dezastre au 
caracteristici fizice similare, acestea pot să nu provoace aceleaşi 
consecinţe sociale. Relaţia dintre evenimentul fizic şi “pagubele sociale” 
pe care acesta le produce este adesea greu de exprimat. Consecinţele 
în astfel de instanţe diferă substanţial în funcţie de contextul social şi 
cultural în care dezastrele apar. 
                                                 
1 Nigg, J – The Social Impacts of Extreme Physical Events, Disaster Research Center, 

University of Delaware, Newark, USA, 2002 
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Caseta 1.1.
Tipuri de hazard: natural, tehnologic, de mediu

Hazard
Eveniment fizic cu potenţial distrugător, fenomen şi/sau activităţi umane, care pot cauza 
pierderea vieţii sau rănirea, distrugerea proprietăţii, dezordine socială şi economică sau 

degradarea mediului.

Hazarde naturale
Fenomene sau procese naturale care apar în biosferă şi care pot provoca un eveniment cu 

potenţial distructiv. Hazardele naturale pot fi clasificate după origine: geologice, 
hidrometeorologice sau biologice.

Origine
Hazarde geologice
Procese terestre sau fenomene în biosferă 
de natură geologică, neotectonică, 
geofizică, geomorfologică, geotehnică şi 
hidrogeologică

Fenomen / Exemple
Cutremure, tsunami;
Activitate şi emisie vulcanică;
Deplasări în masă: alunecări de teren, 

alunecări şi căderi de stânci, lichefiere, 
alunecări submarine;

Prăbuşiri, colapsul suprafeţelor, 
deteriorarea activităţilor geologice.

Hazarde hidrometeorologice
Procese naturale sau fenomene 
atmosferice, hidrologice sau oceanografice

Inundaţii, viituri şi scurgeri de noroi;
Ciclon tropical, furtună, trăznet, vânt;
Secetă, deşertificare, incendii de pădure, 

valuri de căldură, furtuni de praf sau nisip;
Îngheţ, avalanşe.

Hazarde biologice
Procese de origine organică sau purtate de 
vectori biologici, inclusiv expunerea la 
microorganisme patogene, toxine şi 
substanţe bioactive

epidemii, contaminarea plantelor sau 
animalelor şi infestarea în masă.

Hazarde tehnologice
Pericol cu origine în accidente industriale sau tehnologice, proceduri periculoase, deteriorarea 

infrastructurii sau activităţi umane care pot cauza pierderi de vieţi sau răniri, distrugerea 
proprietăţii, dezordine socială şi economică sau degradarea mediului. Se mai numesc hazarde 

antropogene. Exemple: poluare industrială, activităţi şi radioactivitate nucleară, expandări 
toxice, distrugeri de baraje, accidente de transport, industriale sau tehnologice (explozii, 

incendii, dispersii).

Degradarea mediului
Procese induse de activităţi umane (uneori combinate cu hazarde naturale), care distrug 

resurse naturale de bază sau afectează ecosisteme sau procese naturale. Efectele potenţiale 
sunt variate şi pot contribui la creşterea vulnerabilităţii şi frecvenţei şi intensităţii hazardelor 
naturale. Exemple: degradarea solului, despădurirea, deşertificarea, incendii de pădure şi 

suprafeţe, pierderea biodiversităţii, poluarea aerului, apei şi solului, schimbarea climei, 
creşterea nivelului mării, distrugerea stratului de ozon.

Sursa: UN International Strategy for Disaster Reduction
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1.1. Termeni şi concepte 
  

• Hazard. O ameninţare potenţială la adresa oamenilor sau 
proprietăţii. Hazardurile pot fi naturale (cutremur, inundaţie etc.) sau 
provocate de procese sau activităţi controlate de om (accidente 
industriale). Caseta 1.1. prezintă în detaliu o clasificare a hazardurilor. 

Un hazard poate fi definit şi ca fiind un aspect al mediului fizic 
care ameninţă buna existenţă a indivizilor şi mediul lor social. Aceste 
ameninţări includ efecte nocive sau distrugătoare asupra sistemelor 
sociale, economice şi politice sau asupra mediului construit (clădiri, 
baraje, sisteme de electricitate, gaz şi apă, poduri şi drumuri etc.) care 
susţin existenţa în cadrul comunităţii. Un hazard există atunci când este 
capabil să producă un dezastru.1

Hazardul natural implică probabilitatea apariţiei într-un interval 
de timp şi un areal precizate, a unui fenomen natural sau antropic cu 
potenţial de a produce pagube mediului, proprietăţii şi/sau socio-
economice, inclusiv pierderi de vieţi omeneşti2. Mai exact, conform 
definiţiei acceptată internaţional, hazardul este un eveniment perceput 
ca o ameninţare sau probabilitatea de producere a unui fenomen 
potenţial producător de pagube într-un areal, într-un interval precizat de 
timp. 
 Orice hazard implică un nivel preexistent de risc al spaţiului 
considerat3. Atribuirea calităţii de hazard unui fenomen natural sau 
antropic nu este condiţionată de producerea de pagube materiale sau 
victime, ci de potenţialul unor astfel de consecinţe. Aceasta poate fi 
considerată caracteristica esenţială ce deosebeşte terminologic 
                                                 
1 Nigg, J. – Op. cit. 
2 Cheval, S. –Terminologia utilizată în cercetarea hazardelor naturale,  Institutul de 
Geografie al Academiei Române, 2005, http://www.hazardero.home.ro 
3 Wilhite, D.A.- Drought. A Global Assessment, vol. 1, Routledge, London, 2000 
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hazardul de evenimentele extreme. Hazardul nu este un fenomen 
întâmplător şi nici impredictibil, ci doar manifestarea şi consecinţele 
sale sunt, în general, dificil de prognozat şi controlat. Hazardul este un 
termen care semnifică o manifestare negativă  a sistemului afectat, iar 
alăturarea termenilor natural sau antropic accentuează cauzalitatea 
exterioară omului respectiv provocată de acesta.1 Probabilitatea 
statistică de producere a unui eveniment natural sau antropic, potenţial 
producător de efecte negative, defineşte cantitativ hazardul. 

 

Figura 1.1.
Hazarde

Cutremur
Erupţii vulcanice

Avalanşe
Inundaţii

Secetă
Incendii de masă

Accidente rutiere
Accidente industriale

Poluarea apei
Emisii radioactive

Foamete
Fumat

Alpinism

naturale provocate de om
involuntare

voluntare

• Vulnerabilitate. Capacitatea unei persoane, grup social, 
sistem sau organizaţie de a anticipa, rezista şi de a se reface în urma 
impactului unui hazard.2 Vulnerabilitatea implică o combinaţie de factori 
care determină gradul în care viaţa şi proprietatea se găsesc în situaţii 
                                                 
1 Burton, I., Kates, R.W., White, G.F. – The Enviroment as Hazard, Oxford University 
Press, New York, 1978 
2 Twigg, J.- Disaster Risk Reduction. Mitigation and Preparedness in Development and 
Emergency Programming, Humanitarian Practice Network, Overseas Development 
Institute, London, UK, 2004 
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de risc datorită unui eveniment. Ca şi hazardul, vulnerabilitatea este un 
indicator al unei stări viitoare a unui sistem, definind gradul de 
(in)capacitate a sistemului de a face faţă riscului declarat. În termeni 
generali, vulnerabilitatea poate fi înţeleasă ca predispoziţia sau 
susceptibilitatea unui element de a fi afectat negativ de cauze externe.1 
 Definiţia acceptată în terminologia internaţională are un 
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 unui spaţiu 
are la bază cauze naturale ce ţin de caracteristicile intrinseci ale 
fenomenului, cauze economice cum ar fi bunăstarea materială, 
rezervele etc. şi cauze socio-psihologice, de la organizarea 
administrativă până la psihologia maselor2. Măsura în care cele trei 
aspecte se combină defineşte vulnerabilitatea complexă a unui spaţiu. 
 Vulnerabilitatea este rezultatul faptului că persoane sau bunuri 
materiale se găsesc la un moment dat, voluntar sau involuntar, într-un 
loc unde un hazard loveşte. De altfel, creşterea  numărului de morţi şi a 
valorii pagubelor materiale nu se datorează unor hazarduri naturale mai 
puternice, ci amplificării vulnerabilităţii populaţiei3. Unele grupuri sociale 
sunt mai vulnerabile decât altele, în funcţie de sex, vârstă, condiţie 
socială etc. De asemenea, vulnerabilitatea este strâns corelată cu 
poziţia socio-economică. Conceptul de vulnerabilitate este utilizat în 
studiul hazardurilor pentru identificarea entităţilor sociale cele mai 
predispuse a suporta efectele negative ale unor fenomene. Din punct 
de vedere al societăţii, efectele negative ale hazardului sunt rezultatul 
vulnerabilităţii populaţiei faţă de acesta şi nu al fenomenului în sine. Nu 
                                                 
1 Tobin, G.A., Mantz, B.E. – Natural Hazards. Explanation and Integration, The Guilford 
Press, New York, 1997 
2 Anderson, M.B. – Vulnerability to disaster and susteinable development, vol. 1, 
Routledge, London and New York 2000 
3 Mileti, D.S. – Disasters by Design, Joseph Henry Press, Washington DC, 1999 
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există o formulă sau măsură universal acceptată pentru caracterizarea 
cantitativă a vulnerabilităţii. De fapt caracterul relativ al acesteia este 
unul din conceptele-cheie care nuanţează descrierea vulnerabilităţii1. 

• Risc. Probabilitatea apariţiei unui hazard şi a consecinţelor 
sale probabile pentru oameni şi proprietate. Riscul este produsul 
matematic dintre hazard şi vulnerabilitate exprimând relaţiile dintre un 
fenomen şi consecinţele sale2. Expunerea la hazard este relativ 
constantă într-un areal, vulnerabilitatea implică reacţia societăţii umane, 
nivelul calitativ şi cantitativ al pregătirii şi reacţiei acesteia faţă de 
pericol, iar combinaţia dintre cele două defineşte cantitativ riscul. Altfel, 
riscul reprezintă expunerea reală a unei valori, în sensul 
antropocentrist, la hazard. Un exemplu care ilustrează perfect 
raporturile dintre hazard şi vulnerabilitate este următorul: o persoană 
care traversează oceanul cu barca este supusă aceloraşi hazarde ca şi 
o persoană care face acelaşi lucru cu vaporul, însă cele două persoane 
sunt expuse unor grade diferite de risc ca urmare a vulnerabilităţii 
diferite3. Prognoza riscului implică posibilitatea precizării cât mai exacte 
a locului de apariţie a fenomenului respectiv. 
 Riscul se găseşte la intersecţia dintre hazard şi vulnerabilitate4. 
Caracteristicile de hazard există încă din faza iniţială, atunci când 
fenomenul este pus în relaţie cu societatea umană, cu consecinţele pe 
care le poate avea. Când vorbim de risc este măsurat impactul asupra 
societăţii, mai departe dezastrul reprezentând faza de apogeu a unui 
fenomen extrem. În final se evaluează  faza post-impact care este, din 
multe puncte de vedere, la fel ca celelalte. Există cercetători în 

                                                 
1 Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., - Natural Hazards, People’s Vulnerability, and 
Disasters, Routledge, London and New York, 1994 
2 Slaymaker, O. – Natural hazards in British Columbia and Inter-institutional Challenge, in 
Earth Sciences Journal, no. 88, 1999 
3 Smith, K. – Enviromental Hazards. Assenssing Risk and Reducing Disaster, Routledge, 
London and New York, 2001 
4 Cutter, S.L. – The Changing Nature of Risks and Hazards, Josepph Henry Press, 
Washimgton DC 
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domeniul riscului care se opresc asupra raporturilor dintre hazard şi 
risc. Se consideră astfel că riscul include probabilitatea ca un anume 
hazard să se realizeze - să devină realitate1. Hazardul este comparat 
cu cauza, iar riscul cu consecinţa. Hazardul (cauza) reprezintă o 
ameninţare potenţială pentru societatea umană şi valorile ei, iar riscul 
(efectul) este probabilitatea ca un anumit hazard să se producă. 
Hazardul seismic sau atmosferic, de exemplu, poate exista într-o 
regiune nelocuită, dar riscul se realizează numai acolo unde există 
oameni şi bunuri ale acestora. 

• Dezastru. Impactul unui hazard la nivelul societăţii (morţi, 
răniţi, distrugerea proprietăţii, pierderi economice), depăşind 
capacitatea acesteia de a preîntâmpina şi a se apăra. Caseta 1.2. 
identifică diferite categorii de dezastre. O definiţie clasică a dezastrului 
arată că “un dezastru apare atunci când mediul social şi cel construit 
sunt distruse în măsura în care resursele sistemului social sunt 
depăşite şi acesta este incapabil să-şi îndeplinească funcţiile uzuale”.1 

                                                 

Figura 1.2.
Evoluţia unui dezastru

Sursa: D. Alexander – Principles of  Emergency Planning and Management, 
Terra Publishing, 2002

1 Ibid. 
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Dezastrele naturale sau antropice sunt fără îndoială fenomene 
cu impact major asupra unei societăţi de o anumită dimensiune. 
Pagubele produse de dezastre sunt rezultatul interacţiunii dintre trei 
sisteme principale şi mai multe subsisteme: mediul fizic (clima,  
ape, relief etc.), populaţie (clase sociale, rase, culturi etc.) şi mediul 
construit (clădiri, lucrări de artă, amenajări etc.)2. Hazardul poate fi  
privit în acest caz ca situaţia predezastru, în care există un anumit risc 
de producere a unui dezastru, mai ales din cauza faptului că o 
comunitate umană este situată într-o poziţie de vulnerabilitate.  
Se evidenţiază astfel trei etape în evoluţia unui fenomen ce are 
potenţialul să genereze consecinţe negative: etapa de hazard, apare 
riscul ca acesta să afecteze un areal vulnerabil, apoi declanşarea un 
dezastru. 

 

 

                                                                                                           
1 Nigg, J – Op. cit. 
2 Smith, K. – Op. cit. 
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1.2. O nouă abordare a hazardurilor 

dezastre lui şi modului de 
ezvolta i soluţii acoperitoare 

 mare parte pierderile viitoare. 
 re

ansamblu de acţiuni imediate. În general, oamenii au o predispoziţie 
culturală şi economică de a gândi în primul rând pe termen scurt. 
                                                

 
 Cercetătorii şi practicienii în domeniul hazardurilor la nivelul 
comunităţilor sunt din ce în ce mai mult conştienţi de modificarea 
strategiei de abordare a factorilor complecşi care contribuie la 
dezastrele de azi şi în special la cele de mâine.1  În acest sens s-au 
stabilit deja câteva puncte de referinţă: 
• Adoptarea perspectivei sistemelor globale. Mai mult decât ca 
rezultat al evenimentelor naturale, dezastrele apar, mai ales din 
interacţiunile dintre sistemele fizice, sistemele umane şi infrastructura 
construită. O viziune care integrează dinamica acestor trei sisteme şi 
interacţiunile dintre acestea, poate oferi posibilitatea găsirii de soluţii 
mai bune. 
• Acceptarea responsabilităţii pentru hazarduri şi dezastre. 
Societatea umană – nu natura – este cauza pierderilor ca urmare a 

lor, rezultată din însăşi alegerea locu
re. Nu există numai hazarduri naturale şd

numai pentru acestea atât timp cât tehnologia poate genera deopotrivă 
siguranţă şi pericol. 
• Anticiparea ambiguităţii şi schimbării. Punctul de vedere cum că 
hazardurile sunt ameninţări statice a condus la o falsă concluzie că 
orice efort de prevenire poate reduce în
În alitate însă, schimbările care pot influenţa hazardurile, apar rapid şi 
neliniar. Adaptarea umană la hazarduri este necesar să devină un 
proces dinamic aşa cum însăşi hazardurile evoluează. 
• Abordarea pe termen lung. Prevenirea este privită frecvent ca un 

 
1Mileti, D.S. – Op. cit. 
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Eforturi de prevenire susţinută proiectate pe termen lung iau în 
consideraţie efectul integral al acestora. 

incipiilor dezvoltării susţinute. Dezastrele sunt 

• Considerarea mediului social. Factori sociali precum percepţia 
publică corespunzătoare hazardurilor şi prevenirii acestora, precum şi 
organizarea comunităţilor joacă un rol critic în determinarea strategiilor 
în domeniu. Pentru o abordare eficientă a hazardurilor, prevenirea 
trebuie să devină o valoare socială de bază. 
• Promovarea pr
mult mai probabile acolo unde dezvoltarea nu e susţinută, şi reversul: 
impactul dezastrelor împiedică continuarea procesului de dezvoltare 
datorită, de exemplu, degradării mediului sau deprecierii calităţii vieţii. 
Activităţi de prevenire susţinute pot influenţa hotărâtor elasticitatea 
socială, economică şi de mediu la nivelul comunităţilor şi viceversa. 
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2 
MANAGEMENTUL URGENŢELOR 
ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI  

 

 

2.1. Comunitatea şi managementul urgenţelor 
 

Scopul managementului urgenţelor este acela de a furniza 
servicii eficiente pentru un grup ţintă de populaţie. Acestea se consumă 
în activităţi de prevenire şi răspuns în situaţii de urgenţă, precum şi în 
activităţi de restabilire aceste programe şi strategii având beneficiari 
uşor de identificat.1

 Pentru ca aceste activităţi să fie viabile, furnizate eficient şi la 
timp prin sistemul de management al urgenţelor, este necesară o 
direcţionare precisă a acestora. Odată identificate, nevoile şi 
beneficiarii de resurse pentru susţinerea acestor nevoi, la nivelul unei 
comunităţi se pot dezvolta structuri care să furnizeze servicii în strânsă 
legătură cu necesităţile. De fapt, problema cheie pentru managementul 
urgenţelor este definirea unei strategii pentru furnizarea de servicii care 
să vină cel mai bine în întâmpinarea necesităţilor în situaţii de urgenţă. 
Pentru aceasta este nevoie ca responsabilii din domeniul 
managementului urgenţelor să abordeze şi să înţeleagă noţiuni şi 
elemente precum hazard şi risc. 
                                                 
1 Buckle, P – Redefining Community and Vulnerability in the Context of Emergency 
Management, in Disaster Management Region Conference, James Cook University, 
Queensland, Nov 1998 
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 Comunitatea, definită ca loc, populaţie, viaţă economică şi 
ocială, este în prezent, din ce în ce mai mult privită ca parte 

ntală a structurii de management al urgenţelor. Această 
are, împreună cu o mai bună înţelegere a fenomenelor, indiferent 
iginea acestora, ajută hotărâtor la dezvoltarea de strategii şi 

ac

enţă. Este necesară astfel o revizuire 

s
fundame
abord
de or
ţiuni în domeniul prevenirii, răspunsului sau restabilirii situaţiilor de 

urgenţă, maximizând astfel siguranţa publică. 

 

 Există diverse perspective de planificare a managementului 
situaţiilor de urgenţă, care pot atrage eventual modificarea bazelor pe 
care se sprijină furnizarea de servicii şi asistenţă la nivelul 
comunităţilor. Aceste modificări însă, pot ghida, mai precis, eforturile 
către nevoile ţintă în situaţii de urg
constantă a conceptelor operaţionale şi de planificare într-un mediu 
aflat într-o continuă schimbare. 

management
urgenţe

planificarecomunicare
-pregătire,
-alocare resurse,
-acţiune

-inter, intra 
organizaţională
-cu publicul

coordonare
-inter-organizaţională,
-intra-organizaţională,
-resurse

Figura 2.1. 
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 Până recent, paradigma înţelegerii şi aplicării managementului 
în situaţii de urgenţă se baza destul de mult pe hazard în sine ca şi 
element central. Acest fapt are ca rezultat declararea ca activităţi 
prioritare, descrierea, măsurarea şi controlul hazardurilor, pe de o 
parte, şi prevenirea sau eliminarea, pe de altă parte. Abordarea vine în 
întâmpinarea cerinţelor managementului sistematic al urgenţelor care 
în ultimii ani, mai mult ca niciodată, a promovat nevoia de siguranţă 
reală în faţa riscurilor la nivelul comunităţilor. Importanţa dinamicii 
hazardurilor oferă posibilitatea dezvoltării de sisteme de răspuns la 
urgenţe, eficiente şi într-o manieră profesionistă.1

 Totuşi, aceasta are o mai mică importanţă în activităţile de 

prevenire şi restabilire unde perspectiva socială şi interacţiunea dintre 

comunitate şi hazard este cel puţin egală ca importanţă cu înţelegerea 
hazardului în sine. Hazardurile sunt importante ca şi ameninţări la 

adresa bunurilor şi activităţilor umane sau la adresa mediului. În 

sprijinul nevoii de cunoaştere a priorităţilor la nivelul comunităţilor 

posibil afectate de hazarduri, nu există decât în foarte puţine cazuri, 

analize de vulnerabilitate sau hărţi de risc care să stabilească aceste 

priorităţi. 

 În sens strategic, management al urgenţelor nu înseamnă 
numai abordarea cauzală a hazardurilor, ci include considerarea unui 

ctru de consecinţe ale impactului hazardurilor şi legătura întreg spe
dintre factorii sociali, politici şi de mediu şi forma, frecvenţa, natura sau 
locaţia hazardurilor. Înţelegerea acestor relaţii asigură posibilităţi de 
dezvoltare într-o manieră eficientă de programe de prevenire şi 
pregătire sau de sisteme care să influenţeze riscurile în evoluţia lor sau 
să susţină comunităţile în restabilirea după impact. 

                                                 
1 Salter, J. – Risk Management in a D
Natural Disaster Reduction, Institution of

isaster Management Context, in Conference on 
 Engineers, Canberra, Sept 1996 
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 Un aspect important rămâne totuşi, dacă privim situaţia din 
perspectiva managementului urgenţelor la nivelul comunităţilor, dacă 
atunci când o comunitate este angajată în planificarea şi propria 
protecţie în situaţii de urgenţă, se cunoaşte sensul a ceea ce reprezintă 
fiecare membru al comunităţii în contextul acestor preocupări. Noţiunea 
uzuală de comunitate ca şi populaţie dintr-un anumit areal (ignorând 
diversitatea internă şi legăturile externe) nu este adecvată pentru a veni 
în întâmpinarea managementului local al urgenţelor. 
 

2.2. Procesul decizional, suport pentru 

anageri, cu atât mai mult, cu cât aparenta siguranţă a 
estora

managementul urgenţelor 
 

Procesul decizional într-o situaţie de urgenţă este o activitate 
plină de riscuri. Este nevoie de o strategie pentru a decide când să 
defineşti o anumită stare drept situaţie de urgenţă, când să acţionezi şi 
să colaborezi cu alţii în cazul unui răspuns efectiv. Un asemenea simţ 
strategic este în sine un avantaj în momentul creşterii tensiunii şi a 
iminenţei ameninţării. Capacitatea de a lua decizii, într-un mod coerent 
şi eficient, când totul se prăbuşeşte în jur, este o calitate apreciată la 
lideri şi m
ac  este atât de reconfortantă pentru subordonaţi. 

comunicare în situaţii de urgenţã 

scop  evaluarea 
riscului 

  management
situaţie 

de urgenţã 
  evaluare 

impact 

Figura 2.2. 
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Este evident faptul că astăzi tipurile de risc care pot determina 
sau favoriza declanşarea inevitabilă a unei situaţii de urgenţă, sunt mult 
mai dificil de monitorizat şi evaluat. Există o serie de factori care 
contribuie la creşterea dificultăţii procesului decizional în astfel de 
situaţii: 

• complexitatea (posibilităţilor şi a mediului în care se 
decide); 
• obiective multiple (adesea conflictuale); 
• perspectivă diferită a celor implicaţi; 
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• sensibilitatea la schimbare a deciziilor (datorită 
informaţiilor, condiţiilor etc.); 
• incertitudinea variabilelor cheie în procesul decizional. 
Incertitudinea variabilelor cheie care intervin în procesul 

decizional este unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează 

adoptar  d

neglijat. Procesul de elaborare a deciziilor, în acest context, este o 

activitate ca nţă, funcţionalitate 

şi compatibilit ţii extreme, de risc şi 
incertitudine, procesul decizional trebuie să aibă ca rezultat decizii 

optime, corespunzătoare scopurilor şi percepţiei tuturor celor implicaţi 

în managementul situaţiilor de urgenţă. 

Elaborarea deciziilor în condiţii de risc depinde de abilitatea 

optimizării sistemului de management al situaţiilor de urgenţă pentru a 

funcţiona în aceste condiţii. Tehnicile tradiţionale de management 

accentuează doar anumite aspecte ale sistemului ignorându-le pe 

celelalte. Procesul decizional, în condiţii de risc sau situaţii de urgenţă, 

permite managerilor să ia în consideraţie toate variabilele asociate cu 

incertitudinile apărute şi să identifice astfel acele domenii mai puţin 
acoperite. 

Procesul decizional, în situaţii de urgenţă, este alcătuit din cinci 

componente majore, după cum este prezentat în figura 2.2. Este un 

proces interactiv, cu funcţionare ciclică continuă.1

Primul pas în procesul decizional este reprezentat de 

identificarea şi delimitarea scopurilor organizaţiei sau autorităţii 

responsabile pentru managementul situaţiei de urgenţă. Această fază, 

ca de altfel toate celelalte, este un efort al întregii organizaţii sau al 
                                                

ea eciziilor în situaţii de urgenţă şi care de foarte multe ori e 

re trebuie să asigure durabilitate, sigura

ate răspunsului la urgenţe. În condi

 
1 *** Risk-based Decision-making (RBDM), volume1, third edition, U.S. Coast Guard, 
Washington DC, 2004 
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structur

accepta  ca rezultat creşterea motivaţiei 
pentru l rilor, 

având 

ituaţiei de urgenţă dacă un  
complex

rse din cadrul sistemului de management al situaţiilor de 
urgenţă

ingur individ. Cel mai 
adesea 

Figura 2.4. prezintă “problemele de sistem” asociate cu 

ii decizionale, ratificat prin consens. În acest fel se asigură 

rea scopurilor, ceea ce are
rea izarea acestora şi o mai bună cunoaştere a scopu

ca efect creşterea suportului efectiv pentru activităţile 

corespunzătoare scopurilor. Acest lucru este reflectat în planurile de 

răspuns la urgenţe, la nivelul organizaţiilor sau autorităţilor implicate în 

managementul situaţiilor de urgenţă. 

Evaluarea riscului este procesul de identificare a pericolelor 
potenţiale sau iminenţei ameninţării unor riscuri şi clasificarea acestora 
în funcţie de caracteristici şi priorităţi. 

Odată realizată şi ordonată situaţia riscurilor, după priorităţi,  
se poate trece la managementul s

 de factori de risc, prin evoluţia lor necontrolată, ar provoca 
declanşarea acesteia. Corespunzător planurilor de răspuns, sunt 
întreprinse acţiuni specifice tipurilor de risc. Pentru a furniza informaţii 
necesare fazelor de evaluare şi management este realizată evaluarea 
efectelor măsurilor şi acţiunilor întreprinse. Analizele efectuate şi datele 
obţinute, ca urmare a evaluării impactului, trebuie utilizate pentru a 
identifica schimbările rezultate în situaţia generală a riscurilor, în funcţie 
de aceste schimbări. Aici se pot utiliza suplimentar şi alte date furnizate 
de alte su

. 
Multe dintre problemele procesului decizional în cadrul 

răspunsului la urgenţe nu sunt greşeli ale unui s
ele sunt “probleme de sistem”. Sistemele funcţionale uzuale 

(proceduri, structuri de management şi trasare de responsabilităţi) 
stabilite pentru diverse organizaţii care se ocupă de urgenţe, nu sunt 
bine adaptate pentru a fi folosite în cazul răspunsului la dezastre. 

procesul decizional în situaţii de urgenţă. 
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2.3. Comunitatea şi  managementul resurselor 
 Coordonarea resurselor necesare răspunsului la urgenţe 
reprezintă o problemă importantă pentru cei implicaţi. Dezastrele pun, de 
cele mai multe ori, probleme pentru managementul resurselor într-un mod 
diferit de urgenţele de rutină. Responsabilităţile la dezastre pot necesita 
folosirea de resurse (personal, instalaţii, provizii sau echipament) din 
cadrul mai multor organizaţii sau jurisdicţii, precum şi utilizarea de resurse 
mai puţin uzuale. În cadrul multor comunităţi, accentul în planificarea 
răspunsului la dezastre se pune tradiţional pe mobilizarea şi 
rechiziţionarea de resurse. Recent însă, s-a recunoscut că mobilizarea 
necontrolată şi depăşirea posibilităţilor de răspuns sunt cele mai 
răspândite probleme în cazul dezastrelor. Când aceste probleme apar, 
coordonarea răspunsului se poate complica semnificativ. 
 

2.3.1. “Supralicitarea” necesarului de resurse 
Una dintre principalele directive în planificarea răspunsului la 

urgenţe este mobilizarea de resurse suficiente. Dezastrul a fost definit 
şi ca “urgenţa care depăşeşte resursele disponibile“, ipoteză care nu 
este tot timpul valabilă. Paradoxal, problema excedentului de resurse 
alocate se regăseşte într-o formă sau alta în multe dintre situaţiile de 
urgenţă generate de dezastre. Când resursele sunt prezente într-o 
cantitate mai mare decât necesar, aceasta poate complica şi mai mult 
deja existentele probleme de coordonare şi comunicare. 
 Există câteva motive datorită cărora resursele pot excede 

necesităţile în răspunsul la urgenţe:1

- Oamenii reacţionează la dezastre într-un spirit de unitate şi 

generozitate. Presupunând că resursele sunt deficitare şi 

                                                 
1 Auf der Heide , Erik - Disaster Response: Principles of Preparation and Coordination, 
CV Mosby, St. Louis, 1989 
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comunitatea incapabilă să le completeze, outsiderii trimit 

ă disponibile în  
adrul unei comunităţi pot fi subestimate. Departamentele de poliţie, 

pompier lele operează 
24 h/zi

de funcţionare 

ezut că un spital poate fi distrus în 
totalitate
alimentare cu
unor dezastre majore s-a
pitale au avut probleme cu proviziile, respectiv 2% probleme de 

resurse în zona afectată de dezastru, în cantităţi mari, chiar 

dacă acestea n-au fost cerute specific. 

- Determinarea responsabilităţilor şi stabilirea procedurilor 
pentru evaluarea şi estimarea necesarului general de 
resurse sunt adesea neglijate; 

- Lipsa punctelor de contact, a canalelor de comunicare 
compatibile fac dificilă comunicarea cu cei care furnizează 
resurse. Aceştia se sesizează din oficiu, considerând că 
este necesar ajutorul şi că e mai bine ca resursele să fie 
prea multe decât prea puţine; 

- Este dificil de refuzat asistenţa nesolicitată. 
 După impactul unui dezastru, resursele de baz
c

i, protecţie civilă, serviciile de ambulanţă şi spita
. Prin mobilizarea personalului din afara serviciului, aceste 

organizaţii sunt capabile să-şi dubleze sau chiar să-şi tripleze resursele 
umane. Mai mult decât atât, organizaţiile respective îşi pot creşte 
capacitatea de intervenţie prin mişcarea personalului din posturile 
obişnuite către posturi cu sarcini de răspuns la urgenţe.  
 Resursele medicale, de exemplu, în situaţii de urgenţă, sunt 
frecvent disponibile la spitalele din imediata apropiere sau depozitele 
farmaceutice. Pierderea de către un spital a capacităţii 
este o situaţie destul de rar întâlnită în cazul dezastrelor. De 
asemenea, este destul de greu de cr

 de impactul unui dezastru sau afectat de avarii la reţeaua de 
 apă sau energie electrică. Într-un studiu efectuat asupra 

 constat că numai un procent de 6% dintre 
s
personal. 
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 Un 
furnizate de
vor să ajute l zonei afectate de 
dezastru
prim-ajutor, 
asistenţa es  considerabile. Cei aflaţi la 
distanţe
Organizaţiile
personal, am
 Ace
nedorite. Po sităţile comunităţilor afectate 
sunt de şi lă acest lucru, 

terea cantităţii 
 asist

alt aspect al resurselor utilizate este cel al asistenţei 
 voluntari şi outsideri. Când un dezastru loveşte, oamenii 
. Civilii din apropierea şi din interioru

 se pot implica în acţiuni de căutare şi salvare, acordarea de 
furnizarea de alimente şi adăpost. De cele mai multe ori, 
te acordată în condiţii de risc

 mai mare trimit alimente, haine, medicamente şi bani. 
 de răspuns la urgenţe şi de siguranţă publică trimit 
bulanţe, maşini pentru incendiu, elicoptere şi alte resurse. 

astă afluenţă de generozitate poate avea şi consecinţe 
t apărea situaţii în care nece

pă te de asistenţa nesolicitată. Când se întâmp
se complică coordonarea eforturilor de răspuns. În ciuda percepţiei 
conform căreia comunităţile lovite de dezastre au nevoie de resurse, 
poate fi dificil pentru outsideri să estimeze necesităţile reale. În parte, 
aceasta se datorează gradului ridicat de incertitudine indus de situaţia 
de dezastru. În plus, multe comunităţi nu dispun de un set de proceduri 
general acceptat pentru colectarea şi analiza multiorganizaţională a 
informaţiilor despre dezastre, aşa încât, resursele necesare să fie cu 
precizie cerute. Un factor care probabil contribuie la creş
de enţă nesolicitată este reprezentat de dificultatea furnizorilor de 
a determina cine este responsabil pentru răspunsul general şi cine 
cunoaşte cu acurateţe necesităţile de resurse. 
 O altă situaţie care contribuie la convergenţa resurselor este 
numărul mare de organizaţii care răspund la urgenţe. Există câteva 
motive determinante:1

- Iniţial, extinderea dezastrului este supraestimată, rezultând 

cereri de genul “trimiteţi tot ce se poate“; 
                                                 
1 Auf der Heide , Erik – Op. cit. 
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- Structurile locale ale organizaţiilor naţionale de intervenţie 
la urgenţe activează de timpuriu resursele regionale sau 
naţionale; 

- Organizaţiile naţionale au responsabilităţi prin lege în 
zonele afectate de dezastre; 

- Structurile centrale trimit echipe care să studieze evoluţia 
dezastrului sau răspunsul; 

- Când alte organizaţii din afara zonei afectate de dezastru 
iau la cunoştinţă despre eveniment, trimit resurse în zonă 

eraţionale desfăşurate 

sunt cel
termenii şi co  ştie unde şi ce să 

(chiar dacă nu sunt solicitate să o facă). 
O altă cauză a convergenţei resurselor este numărul mare de 

voluntari care pot răspunde la declanşarea situaţiilor de urgenţă. Există 
chiar o tradiţie solidă a voluntariatului în împrejurări periculoase. Nimeni 
nu poate anticipa dimensiunea voluntariatului nesolicitat, în situaţia în 
care o comunitate este lovită de un dezastru. De fapt, datorită 
perturbării şi întreruperii multor activităţi economice şi sociale, apare o 
cantitate semnificativă de forţă de muncă, care se poate transforma în 
voluntari. 
 Organizaţiile întâmpină frecvent dificultăţi în coordonarea 
activităţii voluntarilor cu propria activitate. Acestea apar în special în 
situaţiile în care oamenii nu au mai lucrat niciodată împreună în 
împrejurări de pericol. Voluntarii, în general, au diferite niveluri de 
pregătire şi nu sunt familiarizaţi cu procedurile op
de organizaţii. Agenţiile care fac posibilă utilizarea voluntarilor nu pot 
totdeauna măsura gradul de completare a tuturor sarcinilor încredinţate 
sau cu ce eficienţă acestea sunt îndeplinite. În condiţii dificile, aşa cum 

e create de o situaţie de urgenţă, voluntarii nu pot comunica în 
nform standardelor impuse, aşa încât să

facă. 



 43 comunitate şi vulnerabilitate 

2.3.2. Managementul interorganizaţional al resurselor 
 important ca pentru situaţiile expuse mai sus, 
ii şi planific

Este
coordonator atorii să evalueze necesarul de resurse pentru 
acţiunile
realiza pri uri pentru managementul 
multiorg
acurateţe ş spunzător. Această abordare 
contribuie h
distruge
 O c
al resurselor etaliată a situaţiei 
de urge

i. 

 efective ce urmează a fi întreprinse. În parte, aceasta se poate 
n dezvoltarea de proced

anizaţional al resurselor aşa încât nevoile să fie determinate cu 
i cererile coordonate core
otărâtor la descreşterea estimărilor exagerate privind 

rile şi victimele unui dezastru.1

ondiţie prealabilă obligatorie pentru un management eficient 
 este reprezentată de analiza generală, d

nţă create şi a resurselor disponibile. Datele pentru această  
analiză trebuie colectate de la multiple organizaţii aşa încât acestea să 
fie în măsură să contureze tabloul general. Eşecul îndeplinirii acestei 
condiţii este o problemă frecventă în cazul dezastrelor, adesea datorată 
responsabilităţilor ambiguu atribuite. Este important de anticipat faptul 
că informaţiile iniţiale despre dezastru nu sunt precise şi datorită 
acestui fapt procedurile de evaluare trebuie continuate pe toată durata 
incidentulu
 Evaluarea necesităţilor implică două procese majore: analize 
de situaţie şi analize de resurse. Analizele de situaţie constau în 
colectarea de informaţii despre extinderea şi caracterul dezastrului, 
precum şi problemele ce urmează a fi abordate. Analiza resurselor 
implică colectarea de informaţii despre resursele necesare pentru 
abordarea problemelor apărute. 
 Responsabilitatea pentru analizele generale de situaţie în 
dezastre, adesea, nu e clar delimitată. Există  organizaţii individuale 
care realizează aceste analize datorită importanţei lor pentru propria 

                                                 
1Drabek, Thomas E., Evans John - Strategies for Coordinating Disaster Responses, 
Natural 
Boulder

Hazards Research and Applications Information Center,  University of Denver, 
, CO, 2001 
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activitat izaţie 
nu este 

rganizaţii implicate; 

izate, ce resurse sunt necesare pentru 
lizare

a sunt transformate în sarcini specifice care sunt delegate către 

e. În acest fel, informaţia critică deţinută de către o organ
furnizată către altele care au nevoie de ea. 

 Tipurile de informaţii necesare pentru analizele de situaţie 
corespund în primul rând condiţiilor existente (locaţia şi severitatea 
distrugerilor; ameninţări; numărul, locaţia şi tipul afectaţilor; numărul şi 
locaţia victimelor blocate etc.) şi în al doilea rând, condiţiilor de evoluţie 
ulterioară (extinderea unui incendiu; creşterea nivelului apelor; replici 
seismice etc.). Impactul analizei acestor condiţii implică întreprinderea 
de măsuri imediate: evacuare, adăpostire şi asigurare cu alimente, 
asistenţă medicală, întreţinere şi înlocuire de echipamente şi  
instalaţii. 
 Analiza resurselor în situaţii de urgenţă, generate de dezastre 
este destul de dificil de realizat în majoritatea cazurilor, datorită unor 
factori, precum:1

- persoane şi organizaţii care sosesc pe scena 
evenimentului, fără să fie solicitate; 

- organizaţiile pot solicita independent resurse, fără a 
informa alte o

- nu este totdeauna clar cine are responsabilitatea urmăririi 
tuturor resurselor mobilizate; 

- nu este asigurată o coordonare generală pentru întreaga 
locaţie a evenimentului. 

Informaţiile necesare pentru analizele de resurse includ date 
despre obiectivele ce trebuie real
rea a lor, ce resurse sunt prezente şi/sau alocate şi ce resurse 
sunt disponibile. Când analizele de situaţie sunt complete, rezultatele 
trebuie să identifice acele probleme generale care trebuie abordate. 
Aceste

                                                 
1Auf der Heide , Erik – Op. cit. 
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ealizare trebuie să 

 
2.3 gementul riscului 

 

pentru creşterea gradului de siguranţă publică. Managementul riscului 
 pe un singur hazard cu o abordare 

pentru creşterea gradului de siguranţă publică. Managementul riscului 
 pe un singur hazard cu o abordare 

diferite organizaţii prezente sau subdiviziuni ale acestora. Pentru 
fiecare sarcină delegată, grupul responsabil de r
indice resursele necesare pentru aceasta. Resursele indicate ca 
necesare sunt apoi comparate cu resursele existente aşa încât să fie 
cunoscută diferenţa ce urmează a fi alocată. 

persoane şi 
organizaţii 
sosesc pe 

organizaţiile nu este nu este 

scena 
evenimentu
fără ca 
aceste
să fie s

pot solicita 
independent 

totdeauna 

ror 

asigurată

întreaga locaţie 
a evenimentului

lui, 
resurse, fără 
a informa alte 
organizaţii 

clar cine are 
responsabilitatea 
urmăririi tutu
resurselor 

o coordonare 
generală pentru 

a 
olicitate

implicate mobilizate

Figura 2.5. 

. Comunitatea şi mana

 În ultimii ani managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul 
comunităţilor a fost obligat să îmbunătăţească teoria şi capabilităţile în 
domeniul planificării şi în sprijinul acestui efort a fost adoptată şi 
abordarea din perspectiva managementului riscului. Acesta reprezintă 
un semnificativ pas înainte în definirea şi implementarea priorităţilor 

ă teoria şi capabilităţile în 
domeniul planificării şi în sprijinul acestui efort a fost adoptată şi 
abordarea din perspectiva managementului riscului. Acesta reprezintă 
un semnificativ pas înainte în definirea şi implementarea priorităţilor 

schimbă focalizarea deschimbă focalizarea de
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multidisciplinară pe mai multe direcţii: 
- contextul social, politic şi de mediu în care hazardurile îşi fac 
apariţia; 
- valorile şi principiile care ghidează procesul decizional; 
- riscul ca şi consecinţele potenţiale pentru populaţia ţintă; 
- spectrul de opţiuni utilizate în tratarea riscului; 
- procesul de selectare, implementare şi monitorizare a 
măsurilor de prevenire a riscului. 

 
 Managementul riscului se bazează în parte, dar semnificativ, 
pe concepte cheie, precum comunitate şi vulnerabilitate. În termeni 
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operaţionali, managementul riscului implică şi comunitatea în 
planifica -
bilitate c iu de evaluare a riscului şi alocare corespunzătoare a 
resursel up de 
oameni a ca 
fiind gra nct de plecare 
stabil în
 t concepte care în majoritatea 

scopurile managementului urgenţelor.

rea răspunsului la urgenţe şi utilizează conceptul de vulnera
a şi criter
or. Înţelegând, în acest context, prin comunitate orice gr
care au ceva în comun şi ceva de împărţit şi vulnerabilitate
dul de expunere la riscuri, acesta poate fi un pu
 abordarea managementului riscului. 
“Comunitate” şi “vulnerabilitate” sun

abordărilor privind managementul riscului şi managementul urgenţelor sunt 
aplicate fără o dezvoltare prealabilă. Ca rezultat, acestea au o utilitate mult 
mai scăzută decât dacă elementele lor ar fi fost detaliate şi clar explicate şi 
nu pot fi aplicate cu precizie în evaluarea necesităţilor funcţionale ale 
planurilor şi programelor de management al urgenţelor. În particular, 
dificultăţile care apar în cadrul standardelor de management al riscului şi 
proceselor derivate ale acestora sunt provocate de lipsa specificaţiilor 
privind identificarea comunităţilor, vulnerabilităţilor şi rezistenţa la acestea. 
Odată stabilite, în jurul acestor concepte poate fi dezvoltată evaluarea 
riscului, proces atât de necesar în cadrul managementului urgenţelor la 
nivelul comunităţilor. 

În practică, comunitatea este, de cele mai multe ori, sinonimă 
cu populaţia care trăieşte în interiorul unei unităţi administrative definite 
– tipic o localitate. Există însă şi utilizări ale noţiunii de comunitate, 
pentru a exprima arealul şi populaţia din interiorul unei unităţi culturale. 
Aceste definiţii sunt utilizate pe două direcţii. Prima, autoritatea locală 
furnizează servicii de răspuns la urgenţe în aria administrativă de 
competenţă. A doua, prin identificarea comunităţii cu un areal geografic 
se poate crea o comunitate de interese care poate fi utilizată şi pentru 

1

                                                 
1 Emergency Management Manual, Department of Justice, Melbourne, Australia, 1997 
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 Argumentele utilizării definiţiilor anterioare se extind şi într-o 
altă direcţie. Multe organizaţii, instituţii şi structuri, inclusiv cele locale, 
din sectorul public şi privat, nu utilizează o terminologie comună în 
domeniul managementului riscului şi al urgenţelor. Acest fapt are ca 
rezultat eforturi considerabile pentru coordonarea planificării şi activităţii 
operaţionale în jurisdicţii cu aceleaşi graniţe ale zonelor de interes. 
Caracterizarea comunităţii în acest fel e destul de obtuză şi beneficiile 
aduse în furnizarea de servicii mai bune în domeniul managementului 

i finanţarea activităţilor.  De asemenea, este 
necesar

                                                

riscului şi urgenţelor nu sunt substanţiale. Este necesară o analiză mult 
mai tranşantă din acest punct de vedere la nivelul comunităţilor dacă se 
doreşte un răspuns eficient la evenimente complexe aşa cum sunt 
dezastrele. Complexitatea dezastrelor este elementul central în 
abordarea managementului urgenţelor la nivelul comunităţilor. 
 Cu o motivaţie corespunzătoare, comunităţile sunt extrem de 
receptive la idei noi, mai ales în direcţia creşterii siguranţei vieţii şi 
proprietăţii. O participare cvasitotală a membrilor comunităţii la activităţi 
implicate de managementul riscului este posibilă numai dacă are la 
bază încredere, o definire clară a procesului decizional şi transparenţa 
în managementul ş 1

 ca studiile şi evaluările ştiinţifice să fie transpuse în concepte şi 
limbaj accesibil comunităţilor. Administratorii, liderii comunităţilor  
trebuie să promoveze programe de management al riscului în beneficiul 
intereselor membrilor comunităţii şi ca parte integrantă a strategiilor 
regionale sau naţionale. Importantă este recunoaşterea faptului  
că localităţile nu sunt unitare sau unidimensionale, dar reprezintă 
comunităţi de interese economice, sociale, etnice sau de altă  
natură. 

 
1 *** Living with Risk: A Global View of Disaster Reduction Initiatives, UN, Geneva, 2004 
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 În cazul dezvoltării de capacităţi locale şi acumulării de 

tenţei şi 
ărare

acestea să participe la evaluarea riscului, reducerea 

 

experienţă în domeniul evaluării riscului, colaborarea intercomunitară 
reprezintă o necesitate în perspectiva abordării strategice a 
managementului riscului la nivel regional şi naţional. Succesul depinde 
de gradul de implicare al comunităţii în planificarea şi implementarea de 
activităţi specifice astfel încât membrii comunităţii să perceapă faptul că 
lucrând în sensul reducerii riscului aceasta le influenţează hotărâtor 
existenţa. Este de importanţă critică pentru identificarea riscurilor şi 
evaluarea resurselor astfel încât necesităţile şi alocările de resurse la 
nivelul comunităţii să nu fie depăşite sau întrerupte. Dacă aceste 
evaluări sunt considerate şi dezvoltate încă de la început, acestea se 
constituie într-o parte valoroasă a întregului proces. 
 Crucial pentru membrii comunităţilor este acceptarea şi 
înţelegerea responsabilităţii cu privire la planificarea exis
ap a acesteia care revine fiecăruia dincolo de soluţiile furnizate de 
guverne şi autorităţi, aşa cum trebuie permanent întreţinută legătura cu 
politicile naţionale sau regionale în domeniu şi mecanismul care 
translatează principiile acestora în activităţi susţinute şi flexibile la nivel 
local. Participarea comunităţii în managementul riscului este influenţată 
diferit, în funcţie de contextul social, politic sau cultural în care se 
manifestă. 

Următoarele sunt câteva provocări şi priorităţi în acest sens: 
• Creşterea coeziunii sociale şi implicarea comunităţii la toate 

nivelurile: 
- Comunităţile locale, grupurile civice, structurile tradiţionale şi 

serviciile publice trebuie încurajate şi finanţate astfel încât 

vulnerabilităţii şi întărirea capacităţilor locale; 
- Activarea organizaţiilor care funcţionează pe principiul
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comunităţii de interese; 
- Mecanismele prin care comunitatea participă la informarea, 

să se asigure că 

omunicarea mai bună între autorităţi şi liderii comunităţilor. 
re 

măsură 
participare c informat şi motivat. Aşa cum acumulările 
cantitati
pentru de
reducerea

elaborarea deciziilor, managementul resurselor pentru 
reducerea riscurilor, trebuie întărite prin includerea tuturor 
grupurilor la nivelul comunităţii; 

- Implicarea şi participarea membrilor comunităţii în proiecte 
tehnice sau de dezvoltare în domeniul managementului 
riscului trebuie încurajată inclusiv prin lansarea de forumuri 
de discuţii. În acest fel populaţia poate evalua, explica şi 
discuta propriile necesităţi precum şi menţine dialogul cu 
comunitatea ştiinţifică, politicieni, autorităţi precum şi alţii 
implicaţi; 

- Politicile externe, strategiile generale de managementul 
riscului trebuie reevaluate, astfel încât 
acestea sunt compatibile cu interesele comunităţilor. 

• Îmbunătăţirea capacităţilor tehnice locale: 
- Stimularea transferului de expertiză la nivel local (ex. 

proceduri de alertare adaptate necesităţilor la scară mică) ; 
- Evidenţa şi evaluarea cunoştinţelor tradiţionale sau 

mijloacelor de anticipare şi management al factorilor de risc 
astfel încât acestea să poată fi considerate în procesul de 
planificare; 

- C
Nu în ultimul rând, succesul reducerii riscului aparţine în ma
comunităţilor unde este susţinută dezvoltarea acestora şi 

a unui publi
ve şi calitative la nivelul comunităţilor încurajează eforturile 

zvoltare susţinută, astfel de practici trebuie aplicate şi pentru 
 riscului dezastrelor. 
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2 tul 

 
 
organizaţi

exercite a

confuzie. cesitatea unor decizii 

suplime
organizaţi

 P

procesul 

stabilirea 

este în m

limitat şi ntitate de resurse care de foarte multe ori se 

dovedeş

 În

condiţii c urselor, 
caracter ă, să nu poată fi 

aplicată

- e 

r

- 

re organizaţii; 

i  

.4. Şabloane uzuale pentru managemen
urgenţelor 

Atât timp cât urgenţele locale implică, în mod obişnuit, aceleaşi 

i de răspuns la urgenţe, există posibilitatea ca acestea să-şi 

tribuţiile independent şi într-o stare relativă de conflict sau 

Din această cauză, apare frecvent ne

ntare care să stabilească concret responsabilităţile fiecărei 
i.  

e scurt, urgenţele uzuale creează mici disfuncţionalităţi în 

de coordonare între organizaţiile implicate. De asemenea, 

atribuţiilor sau alocarea resurselor pentru urgenţele de rutină 

ulte cazuri standardizată. Fiecare organizaţie este bugetată 

are o ca
te a fi insuficientă.1

 răspunsul la urgenţe generate de dezastre există adesea 

are fac ca tradiţionala diviziune a muncii şi res
istică în managementul urgenţelor de rutin

: 

Dezastrele pot pune organizaţiile în situaţia de a fac

schimbă i interne în structură şi delegarea de 

responsabilităţi; 

Dezastrele pot crea necesităţi care depăşesc capacităţile 

unei singu

- Dezastrele pot implica participarea de organizaţii ş

voluntari individuali care în mod obişnuit nu răspund la 
urgenţe; 

                                                 
1Auf der Heide , Erik – Op. cit. 
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- Dezastrele pot depăşi limitele zonelor de responsabilitate, 
obligând organizaţiile să facă faţă unor responsabilităţi 

e pot crea sarcini noi pe care organizaţiile nu le 
deţin în mod uzual; 

toate adaptările şi completările impuse, o singură 
ganiza

ţă pentru toate victimele. O diferenţă 

e jurisdicţiile vecine şi chiar între organizaţii aflate la distanţe 
mari. 
 Orga
implicate îm
organiza  al 
răspuns în 
Roşie, adm V, radio) sau companii private de 
utilităţi publice. De asemenea, structuri guvernamentale precum 

re sau departamente (economie, construcţii etc.) pot fi implicate 

crescute; 
- Dezastrel

- Dezastrele pot avea ca rezultat formarea spontană de noi 
organizaţii. 

 
2.5. Punerea în comun a atribuţiilor şi resurselor 

 
Cu 

or ţie  nu  are resurse pentru a administra o situaţie de urgenţă 
generată de un dezastru. De exemplu, întreg traficul nu poate fi 
controlat de o singură unitate de poliţie, stingerea incendiilor nu poate fi 
executată de o singură unitate de pompieri, nu pot fi transportaţi toţi 
răniţii de o singură staţie de ambulanţă cum niciun singur spital nu 
poate furniza singur asisten
fundamentală în astfel de situaţii faţă de urgenţele obişnuite este că 
responsabilităţile pot fi împărţite între mai multe organizaţii. Mai mult 
decât atât, urgenţele la scară mare necesită acorduri mutuale de  
ajutor într

nizaţii şi persoane care normal funcţionează solitar pot fi 
preună în programe de răspuns la urgenţe. Există 

ţii căror mandat este acela de a se transforma în structuri de 
cazul unui dezastru. Exemple în acest sens sunt Crucea 
inistraţia publică, media (T

ministe



 53 comunitate şi vulnerabilitate 

în astfe
simplu dato
 Din xistă împrejurări când multe organizaţii continuă 

să acţio

propriile re

efortul de  ansamblu. Aceasta a fost numită de cineva 

“sindrom  

Problema a ăspunsul efectiv la urgenţe, dar şi în 

planifica a

rol în ră un ţe au realizat planificarea din punct de vedere 

individual, fără să ţină cont de integrarea într-un sistem de răspuns 

coerent  care 

u sunt coordonate în totalitate cu altele similare.1

 

udine şi instabilitate. Caracterul şi amploarea distrugerilor, 

l de activităţi. Alte structuri sau indivizi se pot implica pur şi 
rită spiritului de altruism. 
 păcate, e

neze independent în situaţii de urgenţă, focalizându-se doar pe 

sponsabilităţi organizaţionale, depăşite de multe ori de 

răspuns în

ul Robinson Crusoe” (“noi suntem singurii de pe insulă”). 

pare nu numai în r

re  acestui răspuns. Există situaţii în care diferite organizaţii cu 

sul la urgensp

. Diferite niveluri administrative folosesc planuri de urgenţă

n

Nu este necesar ca un dezastru să cuprindă un areal geografic 

mare pentru a implica responsabilitatea mai multor niveluri 

administrative. Graniţele jurisdicţionale pot fi depăşite, chiar dacă 

graniţele geografice nu. O autoritate naţională poate avea, de exemplu, 

responsabilităţi într-o urgenţă radiologică locală sau într-un accident 

aviatic. Legislaţia în vigoare stipulează cine deţine autoritatea şi 

responsabilitatea coordonării generale când graniţele zonelor de 

responsabilitate sunt depăşite, dar aceasta e în multe situaţii 

necunoscută de cei implicaţi, vagă sau confuză. 

 Dezastrele sunt caracterizate în general printr-un mare grad de 
incertit
efectele secundare nu sunt evidente imediat şi, în consecinţă, nu obligă  
la măsuri de răspuns incipiente. Dezastrele sunt, de asemenea, foarte 

                                                 
1 Koehler-Jones, Victoria – Disaster responder’s perception of time, University of Nevada 
Press, Las Vegas, 1995 
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“fluide” în evoluţie, situaţia putându-se schimba minut cu minut1. 
Această fluiditate necesită proceduri care să determine şi să 
actualizeze evoluţia generală a unei situaţii de urgenţă şi care sunt 
problemele imediate ce trebuie rezolvate. Tipic, nu este destul de clar 
pentru cei care se ocupă de răspuns, cui îi revine această 

chipe de căutare, 
ehicule

fesional acceptata de 
ambele părţi. 
                                                

responsabilitate şi în multe dezastre procesul este neglijat. Când se 
realizează evaluarea unei situaţii de dezastru, aceasta este, în general, 
făcută independent de organizaţii individuale. De cele mai multe ori, 
fiecare organizaţie limitează evaluarea la propriile observaţii. În multe 
cazuri, informaţia obţinută nu e făcută publică sau transmisă către cei 
interesaţi. De aici rezultă că întregul tablou al evenimentului nu e 
cunoscut în fazele iniţiale ale situaţiei de urgenţă. Această greşeală 
poate fi rezultatul unor lacune în procesul de planificare sau aplicare a 
planurilor. 
 Situaţiile de urgenţă creează pentru diferite organizaţii 
necesitatea de a pune în comun resurse (personal, echipament, 
provizii, facilităţi). De asemenea, apare nevoia utilizării de resurse care 
uzual nu sunt folosite în urgenţele de rutină (e
v  speciale, comunicaţii prin satelit). Resursele folosite în situaţii 
de urgenţă provin din multe surse atipice. În plus, aceste resurse nu 
sunt cerute sau disponibilizate conform unor proceduri obişnuite.  
 Coordonarea responsabilităţilor multiorganizaţionale, analizele 
de situaţie şi managementul resurselor necesită comunicare 
interoganizaţională. Necesitatea nu apare numai la nivelul comunicării 
hardware (telefon, radio, transmisii de date), ci şi la nivelul procedurilor 
de comunicare. Persoane care stochează informaţia trebuie să ştie cine 
are nevoie de ea şi cum să o furnizeze. Pentru schimbul de informaţie 
este necesar să se utilizeze terminologie pro

 

000 

1Federal Emergency Management Agency – The emergency management cycle, 
Emmitsburg, MD 21727, 2
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implicarea 
simultană a mai 
multor organizaţii 
care de regulă
funcţionează independent,

organizaţii convertite în 
structuri de răspuns,

structuri guvernamentale,

altruism

factori de risc diferiţi,
grad mare de incertitudine 

şi instabilitate,

necesitate 
informaţională,

efecte secundare 
multiple şi neprevăzute,

proceduri

evaluare pe mai 
multe direcţii,

necesar suplimentar 
de resurse,

resurse diferite,

deţinători diferiţi

depăşire graniţe 
administrative,
depăşire graniţe 

geografice,

resposabilităţi privind 
autoritatea şi 
coordonarea răspuns

la urgenţe

diferite

Figura 2.6. 

 
 Dezastrele pot genera o multitudine de probleme care nu  
apar în urgenţele obişnuite. Organizaţiile îşi schimbă structura, apar 
funcţii noi, domeniul de responsabilitate este adesea depăşit, multe 
activităţi sunt susţinute de voluntari. Apar misiuni noi care implică 

au loc în condiţii de extremă urg

utilizarea de resurse ce nu sunt la dispoziţie în  mod obişnuit. În 
răspunsul imediat, sunt antrenate organizaţii noi, apare necesitatea 
coordonării cu acestea şi utilizarea de proceduri neobişnuite. Şi toate 

enţă, unde timpul e factorul cel mai 
important. 
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2.6. Instituţionalizarea reducerii riscului 

 
 Atunci când se planifică un program sau proiect în domeniul 

reducerii riscului şi vulnerabilităţii, există două elemente importante de 

considerat. Primul, planificarea şi procesul decizional nu trebuie 

dezvoltate izolat de contextul extins al evenimentelor, societăţii şi 

instituţiilor. Al doilea, specificul organizaţiilor şi instituţiilor care 

realizează această planificare influenţează mediul în care acestea 

abordează reducerea riscului. Amprenta atitudinii organizaţionale, 

structurilor şi sistemelor rămâne distinct pe programele care fac 

obiectul procesului de planificare. Pe de altă parte, dezvoltarea 

instituţională este o parte vitală a strategiilor de reducere a riscului şi 

vulnerabilităţii. Managementul riscului, în sensul său integral, este 

necesar să fie parte integrantă a organizaţiilor, instituţiilor, structurilor şi 

sistemelor de răspuns la urgenţe.1

 Perspectiva instituţionalizării reducerii riscului în acest  

mod poate pune în dificultate pe cei implicaţi, dar gradul de dificultate 

strategiilor, sistemelor şi planurilor oferă o bună 

portunitate de a încorpora practicile prevenirii şi reducerii riscului. 

tuşi, 

poate fi minim dacă aceasta este privită ca un proces continuu.  

Este nereală, aşteptarea ca peste noapte organizaţiile să  

poată gestiona integral prevenirea riscurilor. Revizuirea periodică  

a politicilor, 

o

To o abordare graduală nu trebuie să fie folosită ca o scuză pentru 

întârzieri; dezastrele pot lovi oricând deopotrivă organizaţii şi 

comunităţi. 

                                                 
1***World Disaster Report 2002: Focus on Reducing Risk, Geneva: International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2002 
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 2.6.1. Indicatorii instituţionalizării riscului 

Indicatorii utilizaţi pentru a ghida instituţionalizarea reducerii 
riscului la nivelul organizaţiilor şi comunităţilor reprezintă o largă paletă 
de niveluri şi domenii implicate în managementul riscului. 
• Nive ăţilor trebuie 

 promoveze importanţa dezastrelor, vulnerabilităţii sau riscului şi să 

fluenţe

e care le experimentează nivelul 

implicat în proceduri şi metode specifice, alocarea responsabilităţilor şi 

lul administrativ. Administraţia la nivelul comunit

să

in ze societatea în abordarea acestor chestiuni. Importante sunt 

angajamentele ferme asumate pentru acţiune, însă aceasta nu este 

eficient să se rezume numai la o retorică vagă fără un scop bine definit. 

Dezastrele induse de hazarduri pot fi plasate pe primele locuri în lista 

de ameninţări externe ceea ce conduce la o abordare tradiţională a 

vulnerabilităţii. Mai mult ca niciodată decizia politică la nivel 

administrativ este importantă datorită faptului că susţine mandatul 

managerilor şi organizaţiilor în domeniul riscului şi vulnerabilităţii. O 

politică specifică riscului şi vulnerabilităţii poate fi benefică, dar numai 

cu suportul administraţiei şi a organizaţiilor mari de la nivelul 

comunităţilor. 

• Nivelul strategic. Limitările p

administrativ pot fi eliminate dacă este acceptat şi utilizat conceptul de 

planificare strategică. O strategie de reducere a riscului la nivelul 

comunităţii trebuie nu numai să identifice importanţa acestui domeniu, 

ci să stabilească priorităţile şi ţintele specifice pentru o perioadă de 

timp. Printre acestea se pot număra: încorporarea aspectelor riscului şi 

vulnerabilităţii între direcţiile de planificare, pregătirea personalului 

stabilirea autorităţii corespunzătoare acestora. 
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• Nivelul operaţional. Majoritatea organizaţiilor de răspuns la urgenţe 
şi instituţiilor de planificare şi implementare a proiectelor lucrează 
conform unor proceduri operaţionale dinainte stabilite. De la simple liste 
de sarcini până la manuale detaliate pot fi utilizate 
asigure calitatea, continuitatea şi cons

astfel încât să se 
istenţa în activitatea 

organizaţiilor. Analizele de risc, evaluarea şi monitorizarea 
vulnerabilităţii, pot fi inserate în simple ghiduri operaţionale fără mare 
dificultate. Este nevoie de exemplu de răspunsuri la câteva întrebări, 
care s-ar constitui în criterii standard: 

– Cum va fi influenţată vulnerabilitatea comunităţii de către 
asemenea proiecte? 

– Care este impactul la nivelul vulnerabilităţii socio-
economice? 

– Ce hazarduri pot afecta semnificativ comunitatea sau 
grupurile ţintă? 

– Există planuri pentru identificarea şi reducerea riscului 
hazardurilor şi care sunt beneficiarii acestora? 

 Existenţa unor ghiduri operaţionale nu garantează desigur şi 
utilizarea acestora sau suficienţa acţiunilor comunităţilor şi organizaţiilor 
în domeniul reducerii riscului. 

• Planuri geografice şi sectoriale. La nivelul oricărei comunităţi 
există planuri urbanistice sau cadastrale integrate cu altele de la nivel 
regional sau naţional şi instituţii care lucrează cu planuri la  
nivel sectorial. Asemenea planuri trebuie să aibă ataşată o evaluare a 
hazardurilor majore, vulnerabilităţilor şi riscurilor în zona pe care  
o acoperă precum şi strategii corespunzătoare de reducere a  
riscului. 

• Propuneri de programe şi proiecte. Ca şi planurile geografice 
şi sectoriale propunerile de programe şi proiecte trebuie să includă o 
evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţii şi planuri de răspuns la acestea. 
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Atunci când organizaţiile şi instituţiile de la nivelul comunităţilor folosesc 
un cadru de lucru logic pentru oricare dintre proiectele propuse, 
“asumarea riscului” trebuie să ia în consideraţie hazardele şi 
dezastrele. Datorită faptului că hazardele sunt privite totdeauna ca 
factori externi dincolo de posibilităţile de control ale proiectului, 
identificarea riscului este considerat un punct slab care conduce la 
invalidarea proiectului. 

• Structuri şi sisteme. Provocarea încorporării reducerii riscului 
în activitatea curentă a instituţiilor şi organizaţiilor la nivelul 
comunităţilor merge dincolo de documente formale şi procesul de 
planificare. Politicile şi practicile trebuie bine înţelese, implementate şi 
menţinute. Punctele de sprijin ale managementului riscului care 
responsabilizează şi furnizează autoritate trebuie clar definite în 
interiorul comunităţilor şi bugetate corespunzător. De asemenea, este 
necesară evaluarea propriei capacităţi a fiecărei organizaţii şi instituţii 
din cadrul comunităţii de a înţelege şi aborda problema riscului şi 
vulnerabilităţii şi a dezastrelor. 
 

2.6.2. Provocări şi oportunităţi în reducerea riscului 
 Oricine încearcă să schimbe politica şi practica unei organizaţii 
poate aprecia cât de dificil e acest lucru, însă schimbarea este posibilă 
şi aceasta asigură câteva semnale încurajatoare şi în domeniul 
reducerii riscului. Introducerea sau modificarea strategiilor poate fi 
adesea un lung şi greoi proces şi aceasta se datorează în mare măsură 
lipsei de comunicare şi participare a tuturor părţilor implicate. Se 
consumă timp şi resurse, sunt revizuite politici şi strategii de cele mai 
multe ori postdezastru. 
 Comunităţile mari dispun, de regulă de mai mult timp, fonduri şi 
entuziasm pentru planificare strategică, în timp ce comunităţile mici 
sunt copleşite şi indiferente datorită penuriei de resurse pentru aceasta. 
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Organizaţii şi autorităţi care operează la nivel naţional găsesc dificilă 
implementarea de strategii regionale sau locale coerente unde 
circumstanţele şi priorităţile individuale ale comunităţilor de cele mai 
multe ori nu coincid. Poate fi nereală aşteptarea şi încercarea de 
standardizare şi acceptare a acesteia şi mult mai practică încurajarea 
adaptării la condiţii specifice, diseminarea informaţiei şi colaborarea în 
timp. 
 Procedurile operaţionale pot fi revizuite frecvent, dar pot varia 
destul de mult la nivelul calităţii. Organizaţiile mai au posibilitatea să 
dezvolte pro
aplicat şi urm ple, ale acestora pot fi mult mai 
accesibile, d
ori în evaluar lor din partea altor parteneri. Atunci când 
mecanisme
proiect sunt sl ntre teorie şi practică e mai largă. 

ceduri complete şi detaliate, dar care pot fi mai greu de 
ărit. Versiuni mai sim

ar pot conţine limitări în practica planificării şi implementării 
ea propuneri

le de monitorizare şi asigurare a calităţii unui plan sau 
abe, prăpastia di
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3 
FACTORUL “APATIE” 

teia şi 
de planificare. 

Una dintre realităţile sociale, prezentă în planificarea pentru 
urgenţe, este că atitudinea generală la pregătirea pentru astfel de 
situaţii este caracterizată de apatie. Este importantă înţelegerea acestui 
fenomen, din următoarele considerente:1

• pentru a vedea cum poate fi influenţată; 
• pentru a vedea care sunt circumstanţele ce i se pot acorda; 
• pentru a dezvolta aprecieri realiste pentru limitările pe care le 

impune. 
Apatia în pregătirea pentru urgenţe este prezentă atât la nivelul 

structurilor guvernamentale, cât şi la nivelul publicului larg. Totuşi, 
aceste aspecte trebuie analizate separat având în vedere faptul că 
priorităţile fiecărui nivel sunt influenţate într-un alt mod. 
                                                

 

Dezastrele sunt evenimente cu probabilitate scăzută care 
concurează ca atenţie cu priorităţile vieţii zilnice. Astfel, pentru 
administraţia publică, pentru liderii organizaţiilor care sprijină pregătirea 
pentru răspunsul la urgenţe, este dificilă dezvoltarea de măsuri pentru a 
fi aplicate în situaţii de urgenţă. Consideraţiile ce urmează se 
adresează lipsei de interes, apatiei sau indiferenţei în pregătirea pentru 
dezastre, implicaţiile sale şi câteva metode de reducere a aces

 
1 Auf der Heide , Erik - Op. cit. 
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3.1. Apatia publică 
 

Interesul publicului pentru riscul dezastrelor este în general 
mic. Chiar în comunităţile unde dezastrele au o frecvenţă de apariţie 
mare, publicul eşuează adesea în asigurarea măsurilor minime de 
protecţie. Un exemplu îl reprezintă zonele cu activitate seismică 
intensă, unde rezidenţii nu respectă normele de siguranţă pentru 
clădirile înalte, pentru furnituri şi instalaţii neglijând să ia în consideraţie 
factorii de risc la cutremur atunci când cumpără o proprietate. Motivaţia 
alegerii locului unde să trăieşti, este de obicei dictată de oportunităţi 
economice (o slujbă mai bună) sau raţiuni estetice, mai mult decât 
aspectele legate de pericolele naturale sau tehnologice. 

Există, în general, o tendinţă de subestimare a riscului 
dezastrelor.1 De asemenea, se poate observa că percepţia publică a 
riscului nu arată nicio legătură cu riscul actual şi că riscurile sunt în mod 
obişnuit ignorate. Câteodată chiar se merge până la a crede în legende 
care contribuie la inocularea ideii de invincibilitate în faţa naturii 
dezlănţuite. Şi chiar experienţa directă, dobândită în situaţii de dezastre 
poate conduce la o percepţie incorectă asupra riscului: supraestimarea 
abilităţilor proprii de supravieţuire în condiţii extreme. 

O idee falsă de siguranţă ca rezultat al măsurilor de protecţie 
asigurate prin diferite dispozitive şi instalaţii făcute de om, contribuie de 
asemenea la subestimarea riscului. Un exemplu sunt proiectele de 
control al inundaţiilor. Digurile şi barajele reduc frecvenţa inundaţiilor şi 
adesea încurajează stabilirea locuitorilor în zone inundabile. Există însă 
pericolul unei inundaţii care să depăşească capacităţile de stăvilire ale 
oricărei amenajări (ex: inundaţiile de pe Dunăre din primăvara 2006). 
Marile aşezări de pe malurile râurilor în zone inundabile contribuie de 

                                                 
1 Cohn, Victor – Reporting on risk, Washington D.C., The Media Institute, 1990 
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asemenea la distrugerea vegetaţiei sau a altor obstacole naturale. 
ventuala creştere a nivelului apelor, ca rezultat al unor ploi torenţiale, 

păşi capacitatea sistemului de control la inundaţii şi conduce la 
undaţii catastrofale în zone dens populate. În concluzie, problema 

ta a “scutului tehnologic de securitate”1 trebuie revizuită cât mai 
sibil. 

Ati c de “ce 
trebuie  la aici”. 
Oameni

ă. De foarte multe 
ori, aces
de responsabilit
scopuri d
pentru i

E
poate de
in
aceas
des po

tudinea publicului faţă de dezastre este un ameste
se întâmple se va întâmpla” şi “nu se poate întâmpsă

i care trăiesc în zone cu grad ridicat de risc acceptă 
ameninţările în sens filozofic (“cutremurele au venit odată cu 
pământul”). În aceste zone, confruntarea cu ameninţările provocate de 
dezastre reprezintă un act de bravură şi caracter puternic.2

 
3.2. Apatia structurilor administrative 

 
Apatia publică, ca şi problemele economice, este reflectată în 

lipsa suportului politic necesar pregătirii pentru dezastre. Este dificil de 
iniţiat sau menţinut programe atât timp cât ele nu sunt cerute de 
cetăţeni sau mandatate de lege şi finanţate din bugete centrale sau 
locale. Fără fonduri dirijate în acest scop, multe autorităţi centrale sau 
locale au eşuat în realizarea multor programe de baz

tea s-au limitat doar la nivel de planificare şi trasare, eventual, 
ăţi. Chiar şi la nivelul autorităţilor care au adoptat 

eclarate de pregătire pentru dezastre, resursele necesare 
mplementare nu au fost disponibilizate totdeauna. 
De asemenea, există non-implementări ale politicii 

guvernamentale şi reglementărilor de promovare a pregătirii pentru 
                                                 
1 *** Federal Emergency Management Agency – When disasters strike…, Alabama 

rd, 1992 
ity?, University of Chicago Press, Chicago, 2000 

National Gua
2 Clarke, Lee – Panic, myth or real
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dezastre olitici fiind în mare măsură dependente 
e cooperarea administraţiei locale care nu e totdeauna receptivă. În 

situaţiile

area măsurilor 
de prev

ur catastrofal sau 
holocau

                                                

, impunerea acestor p
d

 în care au fost suplimentate măsurile de contracarare a 
efectelor dezastrelor de către structuri centrale şi locale, acestea s-au 
confruntat cu o serie de factori care au limitat posibilităţile de creştere şi 
cheltuire a veniturilor proprii. Mari grupuri de interese pot avea o 
influenţă negativă asupra acestor măsuri. Un exemplu îl reprezintă 
construcţia şi exploatarea în zonele inundabile, unde competiţia şi 
mentalitatea că proprietarul are dreptul să dezvolte pe pământul său 
orice, nu ţin cont de restricţiile impuse. Cât timp grupuri sociale de 
interese, aşa cum sunt constructorii sau întreprinzătorii imobiliari, 
desfăşoară o activitate de lobby bine organizată, promov

enire a dezastrelor este dificilă.  
Atitudinea de resemnare contribuie de asemenea în multe 

împrejurări la apatia faţă de pregătirea pentru situaţiile de urgenţă 
generate de dezastre. Se crede destul de des că este imposibilă 
dezvoltarea de planuri eficiente datorită particularităţilor fiecărui 
dezastru. De asemenea, amplificarea magnitudinii catastrofelor 
paralizează efortul de pregătire. Asemenea atitudini apar, de exemplu, 
în situaţia planificării intervenţiei în cazul unui cutrem

st nuclear.1

O contribuţie la apatia structurilor administrative, în ciuda 
creşterii ameninţării dezastrelor, este adusă de faptul că acestea sunt 
evenimente improbabile. Când situaţiile de criză se succed repetat, la 
intervale regulate, mediul ţintă dezvoltă mecanisme sofisticate de 
răspuns. Dezastrele, de regulă, apar mai rar şi deci nu e imperios 
necesar să faci pregătiri elaborate, consumatoare de timp şi 
costisitoare. Chiar şi acele zone care au cel mai extins sistem de 

 
1 Cohn, Victor – Op. cit. 



 67 comunitate şi vulnerabilitate 

pregătire la dezastre sunt eventual o singură dată pe sezon expuse la 
inundaţii sau alte capricii ale vremii, de exemplu. Această probabilitate 
mică de apariţie este respectată, în special, de dezastrele pe scară 
largă. 

În cercetările având ca obiect dezastrele, un element important 
îl reprezintă probabilitatea statistică “unde” loveşte un dezastru. Poate 
lovi pen

Probabilitatea de expunere 
ă 

tru “prima dată”  oriunde, având în vedere dimensiunea  acestui 
“oriunde” . Numai în secolul XX numărul  victimelor dezastrelor naturale 
păleşte în faţa numărului persoanelor decedate ca urmare a 
accidentelor rutiere. Frecvenţa dezastrelor este reflectată  în tabelul 
următor:1

 

R I S C 
per persoană  per or

Dezastre naturale 1 la 100 miliarde 
Fumat 5 la 10 miliarde 
Transport autovehicule 1 la 1 milion 

 

Din cauza probabilităţii mici a impactului dezastrelor, 
cheltuielile şi efortul, necesare pregătirii pentru acestea sunt percepute 
ca o investiţie, cu mici şanse de recuperare. Faţă în faţă cu beneficiile 
nesigure rezultate de pe urma pregătirii pentru o catastrofă care este 
posibil să nu se producă niciodată, stau problemele de zi cu zi aşa cum 
sunt şomajul sau sărăcia. Cu alte cuvinte, oamenii evită să acorde 
atenţie dezastrelor viitoare în situaţia în care altele trebuie rezolvate. 
Acest factor este în particular pronunţat la nivelul structurilor 
administrative contemporane, unde multitudinea de probleme se 
confruntă cu insuficienţa resurselor. După menţionarea acestor factori 
                                                 
1 Ibid. 
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şi a improbabilităţii dezastrelor, nu înseamnă că nu sunt necesare 
contramăsuri efective. E mai mult o problemă motivaţională care 
trebuie luată în calcul pentru situaţiile de  urgenţă generate de 
dezastre. 

Evaluarea riscurilor ca rezultat al pericolelor potenţiale de 
producere a dezastrelor este activitatea cea mai dificilă care determină 
beneficiile managementului urgenţelor şi a eforturilor de pregătire a 
răspunsului la acestea. Aceasta este complicată de investiţiile necesare 
pentru cercetare şi documentare, chiar dacă rezultatele nu sunt 
imediate. În marea lor majoritate beneficiile pregătirii nu sunt vizibile în 
scurt timp, ci abia după apariţia unui dezastru. În situaţii de 
constrângeri economice, pentru programe care aduc astfel de beneficii 
este greu de găsit un loc bun pe lista de priorităţi bugetare.1

inistraţia centrală, guvernul, experimentează foarte 
puţin si

Un alt motiv al lipsei de interes pentru pregătirea la dezastre 
este greşeala de a crede că problemele legate de dezastre pot fi 
administrate numai ca o extensie a măsurilor de urgenţă obişnuite. 
Spre exemplu, studii în domeniul medicinii de urgenţă arată că această 
atitudine acoperă cel puţin jumătate din situaţiile în cauză.2

Cu cât ne îndepărtăm de nivelurile administrative cele mai de 
jos, cu atât experienţa distrugerilor provocate de dezastre este mai 
puţin prezentă. Adm

tuaţii de dezastru la nivel naţional pe care e nevoie să le 
administreze. În schimb factorii locali sunt cei mai în măsură să 
perceapă chestiunile legate de planificare având în vedere şi implicarea 
mult mai frecventă în situaţii excepţionale. Paradoxul aici apare din 
faptul că administraţia locală, care este cea mai puţin implicată în 

                                                 
1 Reynolds, Barbara  - Crisis and emergency risk communication, Centers for Disease 
Control and Prevention,  Atlanta, GA 30333, U.S.A, 2002
2 Auf der Heide , Erik - Op. cit. 
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activitatea de management, este cel mai mult angrenată în acţiunile de 
răspuns. Există câteva motive pentru aceasta. În primul rând, tendinţa 
generală este aceea de a atribui autorităţilor locale cele mai multe 
dintre responsabilităţile pentru răspunsul la urgenţe. În al doilea rând, 
autorita

localităţi, judeţe sau zone mai întinse precum şi sfere private 
e interese. Acest fapt, face ca, adesea într-o asemenea situaţie unde 

numai o singură instituţie, persoa să fie  
percepute ca bile pentru preg rgenţe. În 
con şi politic pentru dezastre ale 
dife risdicţii sau organiza radictorii şi de aici 
mo stor te împiedicată de o lipsă 
e responsabilitate şi autoritate. 

cea mai bună filozofie de planifica
eflectă situaţia cea mai defavorabilă. În acest caz sunt luate în 

tea locală susţine o mare parte din aceste responsabilităţi 
pentru că sunt cel mai aproape de evenimente şi sunt apţi să intre în 
acţiune înaintea altor resurse naţionale. 

Responsabilitatea pentru urgenţele generate de dezastre este 
împărţită între mai multe organizaţii publice şi private. În plus, 
dezastrele tind să depăşească graniţe funcţionale şi jurisdicţionale, 
implicând 
d

nă sau nivel administrativ 
 responsa ătirea răspunsului la u

secinţă, scopurile ile de pregătire 
ritelor ju ţii sunt adesea cont
tivaţia că realizarea ace deziderate es

d
 
3.3. Apatia considerată la planificare 

 
Un rezultat imediat al apatiei în pregătirea pentru urgenţe îl 

constituie limitarea resurselor. Este importantă folosirea interesului şi 
resurselor limitate în aşa fel încât să aducă  eficienţă maximă. În acest 
sens, trebuie să existe o formă de “triaj” sau alocare de priorităţi care 
aplicată măsurilor de pregătire pentru răspunsul la urgenţe să reflecte 
costurile reale ale acestor măsuri şi ceea ce trebuie luat în consideraţie. 

Mulţi dintre cei care planifică pregătirea pentru urgenţe cred că 
re este pregătirea pentru un scenariu 

care r
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calcul sute de mii de victime. Un exemplu, în acest sens, este scenariul 
unui cutremur. 

 Probleme asociate cu planificarea pentru dezastre cu 
magnitudine  ridicată:1

i cum “te-ai 

 Pe de altă parte, eforturile de pregătire pentru dezastre 

• O imagine peste posibilităţile ipotetice duce la descurajare 
şi amplifică apatia; 

• Multe dintre studiile despre dezastre sunt focalizate pe 
evenimente moderate, implicând de la zeci la sute de 
victime. Aplicabilitatea acestor cunoştinţe, în cazul 
dezastrelor cu magnitudine mai ridicată, este o problemă. 
Totuşi, când sunt luate în calcul resurse limitate la 
planificare, sensul planului este către acele evenimente 
pentru care există date concrete. 

• Aplicarea principiului resurselor limitate în pregătirea celui 
mai improbabil tip de dezastre - cataclismice - se face fără 
costuri efective. Nu aceasta este cea mai bună abordare, 
mai ales în situaţia gestionării, nu întotdeauna eficient, a 
dezastrelor de dimensiune redusă. Este ca ş
înscrie la lecţii de dans, înainte să înveţi să mergi” . 

Datorită acestor motive, pregătirea pentru dezastre de 
dimensiune moderată poate fi mai realistă şi acceptată de toţi cei care 
sunt implicaţi. Avantajul focalizării pe dezastrele moderate este că 
procedurile necesare aici sunt mult mai sigur a fi folosite şi eventual 
învăţate. Logistica dezvoltată pentru dezastrele moderate este de 
asemenea un pas logic către pregătirea pentru evenimente pe scară 
largă. 

devastatoare pot să nu fie niciodată puse în practică şi pot avea 
                                                 

1 Ibid. 
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aplicabilitate mică în cazul dezastrelor cu probabilitate de apariţie mai 
mare. 
 Pregătirea pentru dezastre aplicabilă la cele mai multe dintre 

evenimentele comune, este cea care se bucură de cel mai consistent 

suport. Este mult mai uşor să planifici răspunsul la un accident pe o 

cale rutieră decât un cutremur. Cutremure de intensitate mare apar  

într-o zonă, poate o dată la câteva decenii; accidente serioase în trafic 

pot să apară de câteva ori pe an. Aşa cum şi furtunile şi inundaţiile sunt 

mult mai probabile decât un holocaust nuclear. 

 Este imposibil să faci pregătiri pentru toate dezastrele 

neprevăzute, dar există câteva probleme care se succed cu o 

asemenea regularitate încât devin complet predictibile. Acestea sunt 

cele mai pretabile pentru planificare. De exemplu, cele mai multe dintre 

dezastrele majore necesită proceduri de colectare şi distribuire 

centralizată de informaţii despre întreaga situaţie de urgenţă, 

intervenţie şi resurse disponibile. Sunt necesare de asemenea 

proceduri pentru coordonarea generală (care organizaţii îndeplinesc 

diverse sarci ogistică (provizii, 

rt, ad re susţin răspunsul 

la urgen

ni şi cum interacţionează), pentru l

ăpost) şi pentru reţele de comunicaţii catranspo

ţă. Alt exemplu include proceduri de integrare şi management 

ale voluntarilor, alarmarea populaţiei, dispersia evacuaţilor, căutare-

salvare, asigurare zonă, triere şi repartiţie afectaţi, decontaminare 

echipament şi personal, relaţii cu presa. Această idee de focalizare pe 

proceduri generice, aplicabile la majoritatea tipurilor de dezastre, 

reprezin 1tă conceptul de management integrat al situaţiilor de urgenţă.

                                                 
1Drabek, T.E., & Hoetmer, G. - Emergency management: Practice and principle, 
Washington, D. C.: ICMA, 1991 
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 Acolo unde e posibil este avantajos să se adapteze procedurile 

pentru dezastre la urgenţele zilnice. Aceasta poate aduce câteva 

benefici

i care sunt utilizate numai la dezastre; permite 

celor c  

îmbunătăţi r e de rutină. 

 

structura de

extinsă în func

dimensiune a

ajuta la min

simplificarea
 

3.4
 

 Sch

contracarare

urgenţe indi  pentru 

conseci

ul generat pe această cale se pierde în foarte multe situaţii chiar 

i: poate reduce costurile de pregătire prin descreşterea 

numărului de procedur

are utilizează procedurile să se familiarizeze cu ele; poate 

ăspunsul la urgenţel

Flexibilitatea unui plan de răspuns la urgenţe poate creşte dacă 

 management este proiectată în aşa fel încât să poată fi 

ţie de situaţiile de creştere sau descreştere în 

 unui incident.  Dacă managementul e bun, aceasta poate 

imalizarea prezenţei personalului şi a organizaţiilor şi la 

 coordonării.1

. Reducerea apatiei 

imbarea responsabilităţilor legate de urgenţe poate ajuta la 

a apatiei. Legislaţia în domeniul pregătirii răspunsului la 

că faptul că cei responsabili pot răspunde financiar

nţele dezastrelor în comunităţile care nu sunt pregătite să 

răspundă corespunzător. În astfel de situaţii managerii situaţiilor de 

urgenţă pot cere justificat creşterea resurselor pentru îndeplinirea 

atribuţiilor legale. 

 Dar, mai mult decât oricare altul, un factor care contribuie 

efectiv la reducerea apatiei, este apariţia unui dezastru. Din păcate 

interes

înainte de a fi întreprinse schimbări semnificative. 
                                                 
1Haddow, George; Bullock, Jane - Introduction to Emergency Management, Butterworth-

ann, 2003 Heinem
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 În cazul unui program de pregătire care are suport, acesta 

poate să profite imediat de apariţia unui eveniment chiar dacă se 

omentul când oamenii 

 

pentru o gamă largă de dezastre) sunt cele care primesc cel mai mult 

produce în altă parte decât zona vizată. Asemenea tactică este cu atât 

mai eficientă, cu cât este mai mult legată de nevoi specifice şi 

îndreptată spre necesităţi imediate. 

 Educaţia publică referitoare la natura pericolelor şi măsurile 

practice ce trebuie întreprinse în astfel de situaţii pot ajuta la reducerea 

apatiei.  

Educaţia specifică este eficientă în m

sunt motivaţi să înveţe despre dezastre. În astfel de situaţii ei pot fi mai 

interesaţi decât în mod obişnuit despre cât de vulnerabilă este propria 

lor comunitate în faţa ameninţărilor dezastrelor, cum pot răspunde 

serviciile de urgenţă sau ce măsuri practice pot lua cetăţenii pentru a se 

proteja. 

Una dintre cele mai eficiente metode de educaţie publică este 

utilizarea mass-media, în particular studiourile de radio şi televiziune 

comerciale. Ştiri, comunicate, documentare despre necesităţile de 

îmbunătăţire a pregătirii pentru urgenţe atrag atenţia publicului şi pot 

aduce suportul necesar din partea acestuia. Programele şcolare în 

domeniul hazardurilor pot, de asemenea, creşte interesul elevilor, dar şi 

al părinţilor. 

 Ca evenimente cu probabilitate scăzută de apariţie, dezastrele 

sunt asociate cu un înalt grad de apatie. Este important de înţeles 

limitările impuse de acest factor. Existenţa apatiei nu trebuie să fie o 

scuză în neglijarea sau reducerea nevoilor de pregătire. Programele de 

pregătire care sunt practice, necostisitoare, realiste şi aplicabile (nu

sprijin. 
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3.5. Sindromul “planuri pe hârtie” 
 

Planurile pentru răspunsul la urgenţe generate de dezastre 
sunt o ilustrare a nivelului de pregătire pentru astfel de situaţii şi mai 
puţin a posibilităţilor de antrenamen

nt
t. Realizarea planurilor este foarte 

 de cei cărora se adresează şi nu se bazează pe resursele 
necesar

renţa planurilor pe hârtie este reflectată în frecvenţa cu care 
răspuns

cu multă precauţie aşa încât să nu fie amplificată. O altă 

importa ă, dar nu suficientă pentru a asigura pregătirea. De fapt, în 
multe situaţii, planurile aduc o iluzie în domeniul pregătirii pentru 
dezastre dacă nu se bazează pe programe de antrenament, nu sunt 
acceptate

e sau pe estimări reale. Această iluzie este numită sindromul 
"planuri pe hârtie".1

 Unul dintre cele mai mari impedimente la pregătirea pentru 
urgenţe generate de dezastre este tendinţa de a crede că acestea se 
pot realiza numai prin completarea pe hârtie a planurilor. 
Preponde

ul concret la urgenţe diferă de cum este specificat în plan. 
 Planificarea pentru situaţii de urgenţă şi răspunsul la acestea 
trebuie să fie bazat pe presupuneri valide. Din păcate multe dintre 
presupunerile oamenilor despre dezastre sunt incorecte. Una dintre 
acestea este că cetăţenii dintr-o zonă de impact pentru dezastre tind să 
răspunsă într-o manieră mal-adaptivă (greşit adaptată condiţiilor). O 
idee comună este apariţia panicii şi că ordinele de alertare şi evacuare 
trebuie date 
idee comună este că multe persoane sunt surprinse de impact şi suferă 
de imobilitate şi imposibilitate de a acţiona raţional. Aceste persoane 
devin incapabile să acţioneze pe cont propriu şi au nevoie de îndrumări 
din partea autorităţilor. De asemenea, haosul şi confuzia creată ca 
urmare a unui dezastru, creează condiţii pentru comportamente 
antisociale.  
                                                 
1 Auf der Heide , Erik - Op. cit. 
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 Panica nu este un factor tipic la dezastre.1 Contrar acestui 
principiu, însă, adesea este foarte dificil să evacuezi persoanele dintr-o 
zonă lovită de un dezastru. Mergând mai departe, dezastrele, în 
general, nu fac oamenii incapabili să acţioneze. În astfel de situaţii, 
fiecare întreprinde acţiunile pe care le percepe ca fiind cele mai 
potrivite, chiar fără conducerea unui lider sau instrucţiuni de la 
autorităţi. De fapt, direcţiunile oficiale care nu sunt considerate 
relevante sau corespunzătoare pot fi ignorate de toţi cei implicaţi.  
 Planurile pentru dezastre sunt concepute de foarte multe ori cu 

credinţa că oamenii ar trebui să fie de acord cu acestea.2 Planurile 

oferă informaţii despre ceea ce oamenii “trebuie”  să facă. O abordare 

mult mai apropiată de succes este proiectarea unui plan în acord cu 

ceea ce oamenii “probabil” ar face. Planurile sunt mult mai uşor de 

schimbat decât comportamentul uman. 

 Mulţi planificatori cred că persoanele aflate într-o zonă  
afectată sunt confuze şi lipsite de ajutor în faţa unui dezastru având 

nevoie de un lider puternic care să le spună ce să facă. Aceasta 

conduce la prezumţia că în acest fel comportamentul într-o situaţie de 

dezastru poate fi controlat la un grad ridicat. Eşecul în urma directivelor 

cu privire la modul de acţiune, se traduce pentru cetăţeni în 

nefuncţionalitatea mijloacelor de control folosite. De multe ori este dat 

un sens fals succesului gestionării unei situaţii de urgenţă atât timp cât 

este ignorată reacţia publicului la măsurile impuse pentru astfel de 

situaţii. 
 Rezolvarea pozitivă a unei situaţii impune nu numai 

îndeplinirea propriului rol, ci şi interfaţa sau interacţiunea cu alte roluri. 

                                                 
1 Clarke, L – Op. cit. 

Alexander, D. –  Principles of  Emergency Planning and Management, Terra Publishing, 
Harpenden,  2002 
2 
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Este n ririlor proprii, dar şi 

formarea asupra întregului ansamblu de responsabilităţi. Succesul 
acţiunilo

ecesară nu numai cunoaşterea îndato

in
r este pus sub semnul achitării sarcinilor de către fiecare în 

domeniul său de competenţă, dar cu acelaşi scop final. Aceasta descrie 

importanţa întregului sistem, privită din perspectiva planificării relaţiilor 

interorganizaţionale eficiente. Există însă multe planuri de răspuns la 

urgenţe ale diverselor organizaţii care funcţionează în izolare. De 

exemplu, toate spitalele au un plan pentru situaţiile de urgenţă generate 

de dezastre, dar în multe dintre acestea este ignorată coordonarea cu 

alte asemenea unităţi, cu alte organizaţii publice de siguranţă sau 

rvicii se de ambulanţă. 
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4 
VULNERABILITATEA: 

O PROBLEMĂ DE PERCEPŢIE 
 

4.1. Progresia vulnerabilităţii 

O abordare  tradiţională a dezastrelor conduce la teoria 
cestea nu sunt decât întreruperi temporare ale unui 

proces liniar de dezvoltare care să conducă la îmbunătăţirea 
standardelor de existenţă. Răspunsul şi asistenţa la dezastre nu este 
decât o reparaţie a sistemelor astfel încât procesul de dezvoltare să 
poată continua. Mai mult, însăşi procesul de dezvoltare poate aduce 
mai multă vulnerabilitate în faţa hazardurilor. 

Vulnerabilitatea nu este ceva natural, reprezintă dimensiunea 
umană a dezastrelor, rezultatul unui ansamblu de factori economici, 
sociali, culturali, instituţionali, politici şi chiar psihologici care modelează 
existenţa umană şi creează mediul în care aceasta se desfăşoară. 
Cercetări din ultimii ani au arătat că vulnerabilitatea este diferită de la o 
categorie socială la alta, de la o comunitate la alta, cei care se găsesc 
în dezavantaj social sau economic fiind expuşi mai intens la hazarduri. 
Vulnerabilitatea este însă mai mult decât sărăcie sau degradarea 
mediului. Ea are la bază considerente economice pentru care oamenii 
preferă să trăiască în locuri ieftine, dar periculoase, să exploateze 
mediul mai profitabil, dar degradabil, să acumuleze individual în 
detrimentul comunităţii. 

conform căreia a
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Există un lanţ al cauzalităţii (de la cauze primare la pericole 
cale), lung şi complex, dar în urmărirea căruia se poate identifica 

nerabilităţii la nivelul comunităţilor.1  

 
4.2. Puncte de vedere în exprimarea vulnerabilităţii 

 
în 

ce ru 
analizarea proceselor şi condiţiilor care conduc la dezastre şi 
identific torită lipsei standardelor şi a 
percepţ

lo
progresia vul

Impactul şi magnitudinea dezastrelor recente obligă, din ce 
mai mult, la utilizarea conceptului de vulnerabilitate pent

area răspunsului corespunzător. Da
iei diferite în domeniul vulnerabilităţii, utilizarea conceptului se 

face în sensul în care acesta se potriveşte cel mai bine strategiilor şi 
practicilor curente. Paradoxal, vulnerabilitatea nu este un concept care 
să aibă rădăcinile în existenţa curentă a comunităţilor. Acestea 
abordează evenimentele negative ca parte a vieţii normale şi deciziile 
cu privire la riscuri prin prisma cunoştinţelor, experienţei, oportunităţilor 
şi mecanismelor existente. 

În momentul de faţă se disting trei puncte de vedere diferite ca 
rezultat al percepţiei la adresa vulnerabilităţii:2

1. Cauze naturale → soluţii ştiinţifice şi tehnologice. Acest 
punct de vedere acuză natura şi hazardurile naturale ca şi cauze ale 
vulnerabilităţii comunităţilor. Acestea fluctuează în raport cu 
intensitatea, magnitudinea şi durata factorilor de risc. Corespunzător 
acestui punct de vedere, vulnerabilitatea rezultă din hazarduri – ca 
intensitate – şi risc – ca expunere la evenimente măsurată în termeni 

                                                 
1 Cannon, T. – Vulnerability Analysis and the Explanation of Natural Disasaters, in:  
Varley, A (ed), Disasters, Development and Environment, John Wiley & Sons, Australia, 
2004 
2Heijmans, A – Vulnerability 
Research Centre, University C

in Disaster Theory and Practice, Benfield Grieg Disaster 
ollege of London, Nov. 2001 
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de proximitate. Pentru reducerea vulnerabilităţii, strategiile au la bază 
proiectarea şi aplicarea de sisteme pentru predicţia hazardurilor şi 
tehnologii care să permită structurilor să reziste la impactul 
evenimentelor negative (echipament de monitorizare a activităţii 
seismice, prognoza vremii, senzori de incendiu, sisteme de control a 
apei, reglementări în domeniul construcţiilor etc.) 

2. Costuri  → soluţii economice şi financiare. În ciuda creşterii 

capacităţii tehnice şi ştiinţifice, comunităţile suferă datorită costurilor 

ridicate ale tehnologiilor de predicţie şi prevenire. Astfel, se dezvoltă 

strategii care să îmbunătăţească metodele de evaluare a costului 

pierderilor datorate dezastrelor astfel încât să poată fi determinat unde, 

cum şi când reducerea vulnerabilităţii este viabilă. Din acest punct de 

vedere, vulnerabilitatea poate fi redusă dacă sunt prevăzute fonduri 

suficiente pentru calamităţi, asigurări, reţele de siguranţă, asistenţă 

financiară pentru reconstrucţie. 

3. Structuri sociale → soluţii politice. Din această perspectivă, 

dezastrele au un impact diferit la nivelul comunităţilor nu numai datorită 

gradului de expunere la riscuri, dar şi datorită proceselor socio-

economice şi politice din societate care generează vulnerabilitate. 

Acestea creează condiţii în care sunt afectate abilităţile comunităţilor de 

a răspunde sau de a se restabili ca urmare a distrugerilor provocate de 

dezastre. Condiţiile preced dezastrele, contribuie la severitatea 

acestora şi pot continua să existe şi după ce dezastrele trec. 

Corespunzător acestei percepţii, un mediu de siguranţă poate fi realizat 

numai dacă răspunsul la dezastre modifică procesele  care contribuie la 

creşterea vulnerabilităţii. Soluţiile pe termen lung constau în 

transformarea structurilor sociale şi politice care influenţează dinamica 

socială şi atitudinea faţă de riscuri. 
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 sunt exclusive. În cadrul 

organiza

vulnerabilitatea datorită factorilor de risc care contribuie la creşterea 

Figura 4.2.
Puncte de vedere în exprimarea vulnerabilităţii

Cauze naturale 
↓

-predicţia 
hazarde

soluţii ştiinţifice 
şi tehnologice

-tehnologii ptr 
impact

vulnerabilitateCosturi 
↓

soluţii economice
şi financiare

Structuri sociale 
↓

soluţii politice

-dinamica socială
-atitudine riscuri

-evaluare costuri
-suport financiar

Punctele de vedere expuse anterior nu
ţiilor de răspuns la urgenţe, la nivelul comunităţilor, există mai 

multe puncte de vedere împărţite între planificarea şi implementarea de 
politici şi strategii de acţiune. Cea mai des întâlnită este combinaţia 
dintre cauzele naturale şi costuri, corespunzător căreia vulnerabilitatea 
este percepută ca rezultat al dinamicii şi capacităţilor financiare. În 
acest tip de analize, comunităţile sărace nu pot ţine sub control 

acesteia. Suportul în acest caz este centralizat pe asistenţă, prevenirea 
dezastrelor, prognoze, echipament de alarmare şi asistenţă finanaciară 
pentru reconstrucţie şi asigurări.  
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4.3. Percepţia vulnerabilităţii la nivel local 
 

Referitor la vulnerabilitate, la acest nivel se ridică în acest 
moment câteva probleme care necesită clarificare şi discuţie. În primul 
rând, cum comunităţile, repetat afectate de dezastre, percep şi răspund 
la adresa vulnerabilităţii. Chestiunea este relevantă atât timp cât 
organiza

ţă ignoră latura socială şi politică a 
dezastre

ţiile de răspuns la urgenţe, managementul local al situaţiilor de 
urgenţă fac numai presupuneri cu privire la priorităţile şi necesităţile 
comunităţii şi tratează membrii comunităţii doar ca simpli beneficiari ai 
programelor proprii şi nu ca participanţi, actori în procesul de reducere 
a riscului dezastrelor. Pe de altă parte, ce consecinţe rezultă ca urmare 
a percepţiei şi acţiunilor membrilor comunităţii în cadrul politicilor pentru 
dezastre, în general, şi în domeniul evaluării riscului în particular. Cea  
de a treia problemă e provocată de nivelul diferit şi natura politică a 
conceptului: dacă majoritatea autorităţilor şi organizaţiilor de 
management al situaţiilor de urgen

lor, cum se poate realiza reducerea riscului dezastrelor? 
Hazardurile au fost totdeauna parte integrantă a realităţilor 

globale şi populaţia din zonele expuse la hazarduri a adoptat strategii 
pentru confruntarea cu evenimente extreme folosind propriile 
capabilităţi, cunoştinţe şi tehnologii. Învăţând din propria experienţă, 
aceste strategii de adaptare au devenit parte a propriilor tradiţii şi 
cultură.1 Când un dezastru loveşte, membrii comunităţilor sunt 
întotdeauna nevoiţi să răspundă la acesta fără a se baza foarte mult pe 
suport şi asistenţă din exterior. 

Din păcate acest tablou a dispărut. Procesele politice, 
demografice şi economice globale au pus strategiile de adaptare sub 
                                                 
1Blolong, R. R.  – A Portrait of Self-Reliant Community from the Indigenous Development 
Perspective, in: Aghamtao, Jurnal of Anthro
8, 1996 

pological Association of the Philippines, vol. 
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presiunea crescândă a vulnerabilităţii, afectând alocarea şi distribuirea 
resurselor între diferite grupuri şi comunităţi. În acest context, diferenţa 
între evenimente extreme şi condiţii de mediu şi sociale normale a 
devenit neglijabilă în timp ce efectele la nivelul comunităţilor au devenit 
similare. Condiţiile de vulnerabilitate în care oamenii trăiesc pot acum 
transforma chiar evenimente neînsemnate, normale, în situaţii de 
dezastru. 

Este unanim acceptat de managerii şi cercetătorii în domeniul 
dezastrelor că dezvoltarea comunităţilor creează noi forme de dezastre 
cum sunt cele tehnologice sau poluarea. Dar, în acelaşi context, 
expansiunea dezvoltării care are ca efect dinamica populaţiei nu este 
recunoscută ca fiind un dezastru antropic, excepţie făcând comunităţile 
afectate. Problematica în această direcţie implică dezbatere în spaţiul 
politic şi social. 

În modelul de analiză ilustrat în figura 4.1. este extensiv 
prezentată progresia vulnerabilităţii de la cauze primare într-un mediu 
cu presiuni şi influenţe la condiţii nesigure la nivelul comunităţilor. 

orespunzător acestei analize, programele şi politicile guvernamentale 
perce

C
sunt pute ca rezultat al relaţiilor politice, economice şi sociale 
inechitabile care pot crea vulnerabilitate şi condiţii precare de siguranţă 
la nivel local.1 Acestea privează comunităţile de resursele necesare 
răspunsului în situaţii de urgenţă provocate de evenimente extreme. 

Însăşi decizia de a amenaja sau construi facilităţi sau obiective 
care se constituie în factori de risc, poate fi considerată ca o cauză 
primară generatoare de condiţii nesigure la nivelul comunităţilor. Există 
cazuri unde, de exemplu, evacuarea forţată este un dezastru, privit din 
perspectiva celor implicaţi mai ales atunci când nu se asigură adăpost 
decent şi permanent. 
                                                 
1Bankoff, G. - Rendering the world unsafe: ‘Vulnerability’, International Work-Conference 
on ‘Vulnerability in Disaster Theory and Practice’, Wageningen, June, 2001 
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Într-un mediu expus continuu schimbărilor rapide, experienţa 
omunităţilor în aplicarea strategiilor tradiţionale de reducere a 

vulnerab

o

cât o 
problem

mai bună alegere dintre alternativele 
aflate l

tiinţific legat de măsurarea directă a ameninţării. 

c
ilităţii nu mai e de actualitate. Acestea caută permanent noi căi 

de reducere a riscului şi evitarea implicării în strategii ireversibile care 
să submineze însăşi baza pe care sunt dezvoltate. De fapt, în acest 
context, comunităţile nu utilizează conceptul de vulnerabilitate pentru a 
exprima situaţia cea mai defavorabilă. Este resimţit stresul, dificultăţile, 
se vorbeşte despre riscuri şi se elaborează decizii de prevenire sau 
diminuare a riscului. Sunt luate în consideraţie numai posibila expunere 
la pericol sau distrugerile posibile nu şi capacităţile, opţiunile şi 
implicaţiile acestora în decizii. Este important pentru outsideri să 
înţeleagă toate aspectele percepţiei riscului la nivel local, dincolo de 
analizarea şi măsurarea vulnerabilităţii folosind criterii din afara 
comunităţii. 

Pentru o perioadă îndelungată, c munitatea ştiinţifică, 
managerii în domeniul urgenţelor au promovat teoria conform căreia 
considerate sunt numai riscurile ”obiective”.1 Şi nu era de

ă de convingere a publicului despre realitatea ştiinţifică a 
riscurilor obiective. Cercetătorii şi experţii calculează riscul folosind 
formule statistice bazate pe probabilitate şi impactul negativ al 
evenimentelor periculoase trecute, considerând în acelaşi timp 
iraţională contribuţia omului. Pe de altă parte însă, sociologii critică 
ideea de risc obiectiv. Ei argumentează prin faptul că percepţia riscului 
nu e iraţională, dar trebuie privită ca judecată individuală în condiţii de 
nesiguranţă. Oamenii fac cea 

a dispoziţie şi întreprind acţiuni în întâmpinarea pericolelor 
bazându-se pe propria percepţie a riscului decât pe ceva obiectiv şi 
ş
                                                 
1Lofstedt, R.; Frewer, L. – Risk & Modern Society, Earthscan Publications, London, 2005 
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Un alt aspect este percepţia referitor la natura şi evoluţia 
evenimentelor periculoase, a hazardurilor în general: apariţia 
hazardurilor este percepută ca fiind “cronică”, parte a vieţii normale, 
obişnuită, cotidiană sau o ameninţare nouă şi o experienţă fără 
precedent. Factori precum deprinderi şi cunoştinţe locale, experienţa 
trecută, compoziţia domestică funcţie de sex şi vârstă sau mecanisme 
de răspuns existente, determină oportunităţile, posibilităţile şi succesul 
pe care

cepţia timpului în răspunsul la urgenţe 
 

               

 comunităţile îl au la dispoziţie pentru reducerea riscului. 
Percepţia oamenilor asupra riscului este de asemenea determinată de 
experienţa pe care aceştia o au în relaţiile cu outsiderii precum 
autorităţi administrative, organizaţii de răspuns la urgenţe sau alte 
comunităţi afectate. 

 

4.4. Per

 Orizonturile temporale şi conceptele de schimbare sunt situaţii 
specifice, care depind de subiect şi de context.1 În acest cadru o 
situaţie de pericol este înţeleasă diferit de profesionişti şi de persoanele 
obişnuite. Orizontul temporal, pentru un pericol particular, depinde de 
poziţia şi distanţa relativă a observatorului şi de domeniul de cunoştinte 
ale acestuia. În general, această diferenţă de percepţie, din perspective 
temporale, este numită “decalibrare temporală”. Această decalibrare 
este evidentă în perioada imediat următoare unui dezastru, când 
diferite proceduri şi rate de schimbare vin în contact cu persoanele 
implicate în mediul respectiv. Cetăţenii, persoanele obişnuite sunt cei 
care iniţiază răspunsul la o urgenţă şi, mai departe, autorităţile şi 
organizaţiile mobilizează acest răspuns şi îl continuă din perspectiva 
profesionistă. 
                                  
1Koehler-Jones, V. – Disasater Responder’s Perception of Time, In “What Disaster 
Response Management Can Learn From Chaos Theory” Conference, May 19, 1995, 
Edited by Gus A. Koehler, University of Nevada, Las Vegas 
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Planificatorii şi analiştii pun accent, în general, pe aspecte 

specifice ale răspunsului la urgenţe, spre deosebire de cetăţenii 
obişnuiţi care sunt interesaţi de propria existenţă şi de partea materială 

a acesteia. Deosebirea este accentuată de perspectiva în care 

planificatorul răspunsului la urgenţe reuşeşte, datorită educaţiei, 

cunoştinţelor şi experienţei, să transpună întregul tablou al unui 

eveniment consumat în trecut în necesităţi, principii şi resurse, pentru 

altele similare, posibil să apară şi în viitor. 

 Diferenţele între răspunsul planificat şi răspunsul spontan al 

cetăţenilor pot fi ilustrate astfel: 
 

 Răspuns planificat Răspuns spontan 

Importanţa viitorului mare mică 

Întindere mare mică 

Consistenţă (densitate) -  raţională 

 - mare 

 - creativă 

- dezordonată 

Reacţie înceată foarte rapidă 
  
 Aceasta este o reprezentare simplificată a complexităţii 
temporale a urgenţelor şi a răspunsului iniţial. Diferenţe de abordare 
există chiar şi între indivizi şi organizaţii profesioniste care activează în 
contexte şi au obiective diferite. În situaţii de urgenţă, provocate de 
exemplu de factori biologici, toxicologii şi patologii atenţia se 
concentrează în special pe studierea ştiinţifică a etimologiei factorului 
de risc şi a efectelor acestuia. Organizaţiile de răspuns la urgenţe, pe 
de altă parte, sunt obligate să întreprindă acţiuni imediate, pentru 
salvarea vieţilor. Este o diferenţă de percepţie. De asemenea, această 
percepţie influenţează diferit procesul de elaborare a deciziilor şi 
perspectiva asupra situaţiei în ansamblu. Privită în detaliu, percepţia 
temporală are efecte semnificative asupra procesului decizional (figura 
4.3.). 
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dezastrele din diferite categorii recidivează. Există 

o parte 

ăspuns 

ni în consonanţă cu propriile perspective temporale şi 

Pentru organizaţiile profesioniste de răspuns la urgenţe există 

o problemă extrem de importantă, asociată cu autoritatea pe termen 

lung necesară în situaţii de urgenţă. În multe cazuri, deciziile iniţiale 

sunt îndreptate, în sensul anticipării şi atenuări efectelor dezastrului. 

Decizii de acest fel implică totdeauna riscul inutilităţii în condiţiile deja 

createlor probleme sociale şi financiare. Prinşi între nevoia de acţiune 

şi dorinţa de a aştepta evoluţia situaţiei în ansamblu, organizaţiile de 

răspuns la urgenţe sunt afectate de teama că nu acţionează suficient 

de repede sau acţionează precipitat şi în multe cazuri fără a fi necesar.  

O altă ilustrare a diferitelor perspective temporale apare în 

situaţii şi zone unde 

a populaţiei care dezvoltă mecanisme de răspuns de cele mai 

ciente - atitudini sau acţiuni de bravură - şi acest rmulte ori inefi

devine parte a culturii locale. Perspectiva schimbărilor care se 

derulează rapid se adaugă deja prezentului sentiment de acţiune şi 

exaltare generală. Poziţia de apărare în faţa pericolului accentuează 

ideea de misiune legitimă, atribuită de la sine comunităţii afectată de 

dezastru.  

Folosindu-se eventual de succesele din trecut, comunitatea 

tratează de multe ori cu superficialitate prezentul şi ignoră consecinţele 

din viitor. În toate aceste situaţii, un aspect important este pierdut din 

vedere. Activitatea sau inactivitatea reflectă diferite aspecte ale 

percepţiei temporale.  

Actorii de pe scena unei situaţii de urgenţă adoptă decizii şi 

întreprind acţiu

consecinţa este că, în multe cazuri, această perspectivă nu corespunde 

cu ce se întâmplă în jur. 



 90 MARIN BÎLDEA 

 

 
 
 
 
 

tul imediat sau se întorc chiar la trecut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Când o situaţie de urgenţă provoacă colapsul instituţiilor 
sociale sau administrative şi dezordine socială, toată atenţia este 
concentrată pe prezent. Dacă criza se continuă în timp, dacă greutăţile, 
lipsurile şi pierderile sunt de durată, încrederea într-un viitor predictibil 
şi controlabil este puternic erodată. Restabilirea este în majoritatea 
situaţiilor un proces mult îngreunat şi chiar imposibil. Oamenii trăiesc în 
prezen
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 Fiecare persoană sau organizaţie are propria semnătură 
temporală. Termenul “semnătură temporală“, numit şi “identitate 
temporală“, exprimă faptul că perspectivele temporale sunt unice şi 
specifice fiecărui individ sau grup. Forma şi desfăşurarea acţiunilor din 
viitor depind în mare măsură de capacitatea de înţelegere şi legătura 
cu mediul în care fiecare individ, grup sau organizaţie acţionează. 
 Semnătura temporală poate fi cel mai bine înţeleasă dacă sunt 
considerate modalităţile prin care aceasta se dezvoltă şi e remarcată.1 
Dezvoltări temporale încep din fazele de predicţie şi feedback ale 
managementului situaţiilor de urgenţă, puternic influenţate de perceţia 
asupra 

ţia timpului pe parcursul unei situaţii de 

apariţie a ev

evitabil; dacă răspunsul este la fel de rapid ca şi 
           

mediului de desfăşurare. Se fac permanent ajustări şi reajustări 
pe parcursul procesului de dezvoltare până când conceptele de timp 
permit indivizilor sau organizaţiilor să funcţioneze mai mult sau mai 
puţin cu succes. În aceste condiţii se creează pentru fiecare individ sau 
organizaţie un orizont temporal - trecutul în memorie şi viitorul în 
anticipare. Controlul asupra acestui orizont temporal este condiţionat 
de factori precum mediu, experienţă, simboluri, cultură şi comportament 
organizaţional.  
 În plus, la percep
urgenţă e nevoie de investigarea consecinţelor pe care viteza de 

enimentelor şi rata de schimbare a acestora le au asupra 
indivizilor sau organizaţiilor. Severitatea unui dezastru depinde de 
viteza cu care se derulează pregătirile pentru răspunsul la acesta.2 
Dacă pericolul evoluează mai rapid decât oricare dintre măsurile de 
protecţie, eşecul este in

                                      
Dombrowsky, W. R. – The Social Dimensions of Warning and the Transition from Folk 

Wisdom to Laymanship,  in Prediction and Perception of Natural Hazards, Kluwer 
Academic Publishers, 1993 

1

n: Australian Journal of Emergency Management, vol 13, 

2Young, E. – Dealing with Hazards and Disasters: Risk Perception and Community 
Participation in Management, i
No 2, 1998 
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apariţia pericolului, este posibilă rezistenţa în faţa acestuia; iar dacă 
obilizarea răspunsului e mai rapidă decât evoluţia pericolului, chiar şi 
ăsurile de prevenire pot fi aplicate pentru atenuarea lui. 

Comunităţile acceptă sau resping riscurile bazându-se, în 
eneral pe circumstanţe şi experienţă proprie. Experienţa este cea care 
etermină percepţia şi ambele tabere, managerii şi „victimele” situaţiilor 
e urgenţă răspund în faţa riscului dezastrelor diferit, corespunzător 
ţelegerii şi experienţei personale. Pentru identificarea măsurilor 
fective  de reducere a riscului este necesar a fi considerată şi 
ombinată percepţia atât a comunităţilor locale, cât şi a managerilor de 
rgenţă. Dincolo de diferenţele în percepţia riscului între comunităţile 
cale, autorităţi şi organizaţii de management al urgenţelor, riscurile 

unt, de asemenea, privite diferit şi de către membrii aceleiaşi 
omunităţi. O parte dintre aceştia consideră evenimente sau situaţii de 
n risc inacceptabil, pe când alţii văd în aceleaşi evenimente 
portunităţi sau probleme fără interes. 

 

4.5. Percepţia comunităţilor versus răspunsul la 
dezastre 

 
Relaţia între „vulnerabilitate” aşa cum e definită de outsideri şi 

ercepţia riscului” aşa cum a definită de comunităţile locale nu este 
ivocă

m
m
  
g
d
d
în
e
c
u
lo
s
c
u
o
 

 
„p
un . Outsiderii etichetează comunităţile sărace, cele lipsite de 
resurse, ca fiind cele mai vulnerabile. În acelaşi timp, membrii acestor 
comunităţi care se confruntă cu problema existenţei de zi cu zi, nu 
consideră riscul dezastrelor ca fiind o prioritate. Atât timp cât 
comunităţile locale rareori au şansa de a participa în evaluări ale 
vulnerabilităţii, outsiderii tind să interpreteze asumarea riscului ca fiind 
universală înaintea celor implicaţi, fapt care conduce la identificarea de 
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măsuri greşite sau irelevante de reducere a riscului. Sunt cheltuite 
cantităţi uriaşe de resurse de către guverne sau organizaţii 
internaţionale în cadrul măsurilor de reducere a riscurilor la nivel global 
(ex:  sisteme de control al inundaţiilor), dar în acelaşi timp priorităţile 
comunităţilor locale sunt ignorate (amenajări hidrologice şi funciare, 
asistenţă medicală etc.) 
 Acordarea de prioritate riscurilor de către comunităţi este strâns 
legată de insuficienţa resurselor, organizării şi informaţiei care, de 
asemenea, influenţează modul în care acestea răspund la dezastre.1 În 
acest sens, comunităţile trebuie să beneficieze de un cadru în care 
reducerea riscului dezastrelor să fie strâns legată de eforturile de 
dezvoltare, pentru că reducerea vulnerabilităţii mai ales în cadrul 
comunităţilor sărace este o problemă de dezvoltare. O primă implicaţie 
a acestei abordări pentru politicile de management al dezastrelor 
existente este că modelul ciclic de evoluţie a unui dezastru (fig. 1.2.) 
trebuie revizuit. În al doilea rând, pentru a înţelege percepţia oamenilor 
asupra riscului este esenţială participarea acestora în evaluarea 
propriilor condiţii de vulnerabilitate şi identificarea asistenţei 
corespunzătoare. Comunităţile cu dificultăţi economice, sociale, sau de 
mediu supuse riscurilor trebuie făcute cât mai vizibile şi interesele şi 
nevoile lor auzite. Acestea pot avea implicaţii majore asupra utilizării şi 
scopului instrumentelor de evaluare a vulnerabilităţii. 
 Modelul ciclic de evoluţie a unui dezastru este aplicat şi 
promovat de majoritatea autorităţilor şi organizaţiilor implicate în 
managementul dezastrelor. Modelul încurajează abordarea problemei 
unui dezastru prin divizarea acesteia în entităţi mai mici: răspuns la 
urgenţă, restabilire, reconstrucţie, prevenire, pregătire, înştiinţare. 
Focalizarea este menţinută destul de mult pe hazard în sine şi 
                                                 
1Annan, K.A. – An Increasing Vulnerability to Natural Disaster, in: The International 
Herald Tribune, 10 september 1999 
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structurile, organizaţiile şi resursele specializate pe una dintre direcţiile 
de mai sus, independente una de cealaltă. Contrar a ceea ce în 
majoritatea cazurilor managementul dezastrelor face, comunităţile nu 

opul răspunsului la dezastre nu 
 aduce lucrurile înapoi, aşa cum erau înainte de 

dezastru tăţilor 
pentru  mai bine evenimentelor adverse. Totuşi, numai 
aceasta nu poate fi suficient. Vulnerabilitatea la dezastre poate fi 

percep pregătirea pentru dezastre, răspunsul la urgenţă, restabilirea, 
reconstrucţia sau prevenirea ca faze separate a unui ciclu, ci ca părţi 
integrante ale procesului de existenţă şi dezvoltare. 
 Comunităţile acumulează cunoştinţe şi deprinderi din 
experienţe anterioare şi aplică un management al resurselor şi 
capacităţilor disponibile pentru a ”regla din mers” procesul de instalare 
a vulnerabilităţii.1 Dezastrele sunt parte a acestui proces, mai mult 
decât rezultat al hazardurilor naturale sau ca rezultat al eforturilor de 
dezvoltare care n-au mers bine. Comunităţile care se confruntă cu 
riscuri ar trebui să beneficieze de un cadru care să schimbe focalizarea 
de pe managementul dezastrelor ca o temporară întrerupere a 
procesului de dezvoltare, pe asocierea riscului dezastrelor şi a 
vulnerabilităţii cu dezvoltarea însăşi. Sc
este acela de a

, ci de a creşte capacităţile şi a întări strategiile comuni
a face faţă

redusă numai dacă comunităţile conştiente şi organizate şi publicul în 
general pot face presiuni asupra autorităţilor într-o asemenea manieră 
în care interesele lor să nu fie ignorate atunci când se elaborează 
decizii, se planifică strategii sau se reglementează acţiuni. Pentru 
aceasta, este esenţială participarea interesată a comunităţilor în toate 
aspectele managementului riscului dezastrelor. 

                                                 
1Cannon, T. – Vulnerability Analysis and the Explanation of Natural Disasaters, in:  
Varley, A (ed), Disasters, Development and Environment, John Wiley & Sons, Chichester, 
Australia, 2004 
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5 
EVA

unoască valoarea 
rcepţ

ă a comunităţilor: evaluarea împreună cu acestea a 

LUAREA VULNERABILITĂŢII 
 

5.1. Participare în procesul de evaluare 
 

La nivelul fiecărei comunităţi locale există tradiţii şi istoricul 
specific referitor la dezastrele trecute precum şi modul cum 
vulnerabilitatea la dezastre s-a schimbat de-a lungul timpului. Datorită 
acestui fapt, comunităţile locale au dreptul de a participa în decizii ce le 
afectează direct. Această participare este implicată şi de faptul că 
siguranţa, stabilitatea existenţei sau managementul dezastrelor sunt 
probleme proprii şi nicidecum numai o chestiune pentru experţi: 
autorităţi, comunitatea ştiinţifică, organizaţii specializate. Stimularea 
interesului public, folosind date ştiinţifice într-o manieră populară, este 
de asemenea o măsură de reducere a riscului care poate influenţa 
pozitiv comunităţi care experimentează riscuri. În întâmpinarea acestei 
necesităţi, managementul dezastrelor trebuie să rec
pe iei publice şi percepţiile locale şi cele ale outsiderilor trebuie 
considerate ca fiind complementare. 
 Participarea comunităţilor locale în evaluarea vulnerabilităţii nu 
este doar un proces de consultare şi furnizare de informaţii pentru 
outsideri pe perioada evaluării, selectării măsurilor şi implementării 
acestora. Rigurozitatea abordării vulnerabilităţii impune participarea şi 
implicarea total
capacităţilor şi vulnerabilităţilor stimulează interesul, construieşte 
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încrederea şi poate conduce la formarea de instituţii şi organizaţii locale 
specializate sau întărirea celor existente. 
 Autorităţile responsabile, organizaţiile de management  şi 
răspuns la urgenţe evaluează situaţiile de dezastru pentru a identifica 
părţile cele mai afectate şi cele mai vulnerabile şi pentru a furniza 
asistenţă corespunzătoare prioritar în aceste direcţii.1 În general, 

ul comunităţii aşa încât 
aceasta să poată contribui mai departe la îmbunătăţirea 

                                                

principiile şi instrumentele de evaluare sunt dezvoltate corespunzător 
modelului ciclic de evoluţie a unui dezastru: (1) evaluarea distrugerilor 
pentru a identifica dimensiunea asistenţei de urgenţă, (2) evaluarea 
capacităţilor  pentru a bugeta răspunsul postdezastru şi (3) evaluarea 
hazardului pentru a aplica măsuri de pregătire şi prevenire. În multe 
cazuri aceste instrumente nu funcţionează în tandem chiar dacă o 
singură organizaţie sau instituţie este implicată în toate fazele. 
Amendând critic modelul evoluţiei ciclice a unui dezastru şi considerând 
importanţa participării comunităţilor în evaluarea vulnerabilităţii, 
instrumentele de evaluare necesită următoarele caracteristici: 

- recunoaşterea faptului că percepţia riscului merge dincolo de 
paradigma dezastrelor şi a urgenţelor, inclusiv evaluarea 
hazardurilor din perspectiva comunităţilor; 

- considerarea capacităţilor şi mecanismelor de răspuns ale 
comunităţilor din perspectiva istorică; 

- identificarea şi analizarea presiunilor care afectează resursele 
şi capacităţile comunităţilor în răspunsul la evenimente 
adverse; 

- creşterea interesului comunităţilor pentru cauzele vulnerabilităţii 
şi riscurile viitoare; 

- aplicarea evaluării vulnerabilităţii la nivel

 
1Anderson, M., Woodrow, P. – Rising from the Ashes: Development Strategies in Times 

of Disasters, Westview Press. Australia, 1999 
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expertizei în identificarea şi articularea de măsuri pentru 
reducerea vulnerabilităţii. 
 

5.2. Scara şi cauzele ascunse ale vulnerabilităţii, 
ignorate 

 

 

licat ticilor 
comunit

l economic, social şi de mediu, 

În ultimele decenii, reducerea vulnerabilităţii socio-economice 
vocată de schimbările climei şi hazardurile meteorologice au pro

imp abordarea pe patru direcţii distincte la nivelul poli
are: 
- reducerea riscului dezastrelor; 
- adaptarea la schimbările climei; 
- managementul de mediu; 
- reducerea sărăciei.1 

 Dezvoltate şi aplicate iniţial independent la nivelul fiecărei 
comunităţi, ulterior aceste abordări au scos la iveală necesitatea 
colaborării, a valorificării experienţei şi a identificării oportunităţilor de 
dezvoltare pe o agendă comună. Considerând exemplul adaptării la 
schimbările climatice, pot fi identificate o serie de diferenţe privind 
percepţia la nivelul comunităţilor comparativ cu reducerea riscului 
dezastrelor (caseta 5.1.) 
 O analiză obiectivă a acestor percepţii arată că pe ambele 
direcţii s-a eşuat în reducerea consistentă a vulnerabilităţii. Hazardurile 
naturale, în general, şi schimbările climatice, în special, prezintă 
provocări considerabile în domeniu
precum reducerea sărăciei şi susţinerea dezvoltării la nivelul 
comunităţilor şi mai ales datorită efectului negativ pe care îl au asupra 
majorităţii sistemelor sociale şi ecologice.  
                                                 
1Thomalla, F.; Downing, T.; Spanger-Siegfried, E. – Reducing Hazard Vulnerability: 
towards a common approach between disaster risk reduction and climate adaptation, in 
Disasters 2006, 30(I), Overseas Development Institute, Published by Blackwell 
Publishing, Oxfo d, UK r



Caseta 5.1.
Caracteristici generale: adaptarea la schimb

 

ările climatice versus 

Sursa: The International Work Conference on Disaster Risk Reduction, 2005.

reducerea riscului dezastrelor

Adaptare la schimbări climatice Reducerea riscului dezastrelor

Abordare

•management risc
•baze ştiinţifice solide
•perspectiva ştiinţei mediului
•interdisciplinaritate ridicată
•perspectiva vulnerabilităţii
•planificare pe termen lung
•scară globală

•management risc
•baze ştiinţifice naturale şi inginerie
•focalizare tradiţională pe eveniment şi expunerea 
la acesta şi pe soluţii tehnologice
•mişcare dinspre răspuns şi restabilire către 
conştientizare şi pregătire
•strategie pe termen scurt dar orientare pe termen 
lung
•scară locală
•de regulă la nivelul comunităţilor

Organisme şi instituţii

•cadrul ONU asupra schimbărilor climatice
•agenda interguvernamentală
•cercetări academice
•autorităţi naţionale în domeniul mediului şi 
energiei

•ONU 
•consorţii internaţionale
•organisme internaţionale
•organizaţii ale societăţii civile locale şi naţionale
•autorităţi naţionale în domeniul protecţiei civile

Strategii

•ev
•planuri d

aluări naţionale
e adaptare naţionale

•Decada internaţională pentru reducerea 
dezastrelor naturale (sub egida ONU)
•Strategia şi planul de acţiune pentru o lume mai 
sigură (Yokohama)
•Strategia internaţională pentru reducerea 
dezastrelor (ONU)
•Cadrul de acţiune
•Planuri naţiona

 Hyogo 2005-2015
le şi comunitare

Fondur

•Legislaţie naţională sectorială

i

•fondul s himbări climatice
•fondul pe urs de dezvoltare
•fon
Kyoto

pecial pentru sc
ntru ţările în c

•alocări bugetare naţionale sau locale pentru 
răspuns la urgenţe şi protecţie civilă

•programe multilaterale susţinute de organisme 
financiare naţionale şi internaţionale

dul pentru adaptarea protocolului de la •fondul internaţional umanitar (ONU)

•asistenţă bilaterală
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La nivelul multor comunităţi mai mult sau mai puţin dezvoltate, 
nte extreme se succed destevenime ul de frecvent, situaţie care face ca 

efortul d it şi 
progres rsele 
atât de entru reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică 

cenii de efort în sfere precum dezvoltarea asistenţei, 
reducer  s lui dezastrelor. 
 emnificative în domeniul 
reducer ie al hazardurilor naturale, impactul 
acestora bil. Statistici publicate de organisme 

ă situaţia impactului imediat 
prin prisma capacităţii de răspuns ale populaţiei afectate. Acest lucru se 

e răspuns la acestea să fie de cele mai multe ori depăş
ul pe termen lung stopat datorită faptului că atenţia şi resu
necesare p

sunt direcţionate către asistenţă şi reconstrucţie ca urmare a 
dezastrelor.1 Există medii sociale astăzi care nu sunt încă pregătite să 
răspundă eficient la evenimente extreme şi această realitate poate 
submina multe de

ea ărăciei sau managementul riscu
Chiar şi urmare a unor realizări s
ii p rderilor de vieţi ca rezultat 
 rămâne unul considera

internaţionale sau organizaţii independente arată că numărul celor ucişi 
în dezastre naturale este încă destul de ridicat şi numărul celor afectaţi 
sau pierderile economice asociate au crescut substanţial de la an la an. 
Statisticile arată de asemenea că 90% din cei ucişi de dezastre între 
1970-2005 au fost victime ale hazardurilor legate de schimbările 
climatice. 
 Un alt aspect relevant care rezultă din abordarea diferită a 
vulnerabilităţii şi reducerii riscului dezastrelor la nivelul politicilor 
comunitare, este acela că, de regulă, se lucrează în izolare pe aceste 
direcţii. Multe dintre diferenţele apărute de la o comunitate la alta sunt 
legate de diferenţele de percepţie a originii şi evoluţiei ameninţărilor. 
Dezastre cauzate de condiţii de mediu extreme este necesar a fi 
distinct fixate în spaţiu şi timp şi prezentat

                                                 
1Pelling, M. – Natural Disasters and Development in a Globalizing World, Routledge, 
London, 2003 
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poate realiza datorită faptului că pentru multe hazarduri există 
cunoştinţe şi informaţii considerabile despre caracteristici (tip, arie 
geografică a riscului, frecvenţă, magnitudine, probabilitate de repetare), 
expunere (geologie, elevaţie, numărul celor expuşi riscului), pe baza 
experienţei anterioare. 
 Managementul riscului  dezastrelor la nivelul comunităţilor 
impune focalizarea pe o varietate vastă de hazarduri naturale sau 
antropologice. În prima linie a preocupărilor în acest domeniu trebuie să 
stea vulnerabilitatea asociată respectivelor hazardurilor. Tradiţional, 
managementul riscului dezastrelor a implicat mai mult inginerie civilă şi 
s-a concentrat pe un răspuns singular pe termen scurt prin măsuri 
structurale precum amenajări împotriva inundaţiilor, adăposturi şi clădiri 
mai rezistente, cu intenţia de a controla procesele naturale într-o 
manieră care ar putea modifica evoluţia ameninţării sau furniza 
protecţie fizică pentru persoane, proprietate sau infrastructură critică. A 
existat la un moment dat o intensă preocupare pentru dezvoltarea 
capacităţilor de prognoză a hazardurilor şi furnizare de asistenţă 
umanitară imediată atunci când dezastrele lovesc. 
 Din punct de vedere al cauzelor structurale ale formelor 
curente de vulnerabilitate umană la schimbările de mediu, asistăm la o 
îmbunătăţire a înţelegerii modului în care organizaţii şi structuri socio-
politice interacţionează cu sistemele fizice în situaţiile create de 
hazarduri. Cadrul multidisciplinar al vulnerabilităţii ilustrează 
complexitatea şi interacţiunile implicate de analizele de risc şi 
vulnerabilitate, focalizând atenţia pe modul cum multiple procese socio-
politice şi fizice care operează la diferite niveluri spaţiale şi temporale 
produc vulnerabilitate în interiorul relaţiei om-mediu. Fundamental în 
această conceptualizare a vulnerabilităţii este distincţia între trei 
componente majore (expunere, sensibilitate şi elasticitate) şi factorii 
care contribuie la fiecare dintre dimensiunile vulnerabilităţii şi legăturile 
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dintre 

societate generează factori subversivi care contribuie la creşterea 

aceştia. Figura 5.1. arată legătura tradiţională între 
vulnerabilitate, exprimată prin componentele sale, şi conceptul de 
reducere a riscului dezastrelor. 
 

Figura .1.
Concepte tradiţionale şi operaţionale

5

Vulnerablitate Reducerea riscului 
dezastrelor

SENSIBILITATE EXPUNERE

condiţii umane 
şi de mediu

caracteristici
şi componente

ABILITATE DE RĂSPUNS

adaptare răspuns impact

Acţiuni ale comunităţii:
•construirea de capacităţi 
adapt

Pregătire şi răspuns 
ive la dezastre

 
 Cadrul conceptual prezentat în figura 5.1. precum şi evoluţia 
dezbaterilor în interiorul şi între diferite comunităţi asigură 
recunoaşterea faptului că pentru a reduce vulnerabilitatea la fenomene 
naturale extreme, dezastre în general, este necesar a clarifica cine este 
cel mai vulnerabil la impact şi cum interacţiunea dintre mediul natural şi 

vulnerabilităţii. 
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5.3. Fapt sau mit? Reducerea efectivă a 
vulnerabilităţii necesită predicţie precisă 

 
 Practicienii în domeniul managementului urgenţelor şi, mai ales 

tăţilor de predicţie a 

în managementul riscului se concentrează destul de mult pe măsuri 

precum alertare, răspuns, asistenţă, unde, de exemplu, tehnologia 

avansată în domeniul monitorizării climatului şi prognozei pe termen 

scurt este tradusă prin diseminarea efectivă a informaţiei legate de 

hazardul în sine şi răspunsul care în final salvează vieţi. În acest sens, 

efectul imediat al tsunamiului din Asia, din decembrie 2004 a fost 

instalarea unui sistem regional de monitorizare şi înştiinţare pentru 

eventuale alte evenimente din această categorie. Desigur, măsuri 

precum regularizarea şi pregătirea terenului sunt în atenţie, dar sunt 

mult mai dificil de implementat. 

 În cadrul reducerii efective a vulnerabilităţii, o concluzie unanim 

acceptată este aceea că o îmbunătăţire a posibili

magnitudinii şi frecvenţei evenimentelor extreme va permite elaborarea 

unor strategii mai eficiente. Pentru acest motiv există preocupări 

importante în domeniul dezvoltării de sisteme pentru prognoză şi 

alertare. Întrebarea care se ridică aici este dacă se reuşeşte o 

acoperire şi o abordare cu succes a riscurilor actuale pentru a reduce 

în viitor impactul acestora asupra comunităţilor şi implicit 

vulnerabilitatea asociată. 

 Evaluarea vulnerabilităţii la nivelul comunităţilor presupune un 

punct de plecare ca şi mijloace procedurale şi tehnice pentru 

identificarea nevoilor critice de asistenţă şi realizarea de proiecte viabile 

de reducere a riscului dezastrelor. Comunitatea ştiinţifică internaţională 
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a elaborat deja ceea ce poartă numele de ”protocol al vulnerabilităţii”  

(caseta 5.2.), un ghid cu elemente care să susţină procesul de evaluare 

şi să amplifice nivelul predicţiei. Proeminent între aceste elemente este 

calizarea pe indicatori şi stare a comunităţii în ansamblu decât pe 

dinamica indivizilor sau grupurilor vizavi de percepţia proprie asupra 

riscului, alternativele de acţiune sau evoluţia comportamentului ca 

răspuns la stimuli externi. Este utilizat termenul de ”unitate expusă” ca 

şi entitate care constituie obiectul analizei. Celelalte elemente ale 

protocolului se concentrează în marea lor majoritate pe ce este expus 

în detrimentul înţelegerii proceselor şi dinamicii expunerii şi răspunsului 

la aceasta. 

 
5.4. Emergenţa analizei de vulnerabilitate. Modele de 
analiză 

 
 Cercetări în domeniul schimbărilor de mediu la nivel global au 
îmbunătăţit semnificativ puterea de înţelegere a structurii şi funcţionării 
biosferei şi amprenta umană asupra acestora.1 Vulnerabilitatea cuplului 
om-mediu este unul dintre elementele centrale ale dialogului dintre 
managementul riscului şi managementul urgenţelor, dintre ştiinţă şi 
ecizie. Acesta direcţionează atenţia către întrebări precum: Cine şi ce 

fo

d
este vulnerabil la schimbări multiple de mediu, şi unde? Cum sunt 
aceste schimbări şi consecinţele lor atenuate sau amplificate de diferite 
condiţii de mediu şi umane? Ce se poate face pentru reducerea 
vulnerabilităţii la aceste schimbări? Cât ar putea fi de elastice şi 
adaptive comunităţile şi societatea în ansamblu? 

                                                 
1Steffen, W.; Jage
Published by Springer, Heidelberg

r, J.; Carson, D.; Bradshaw, C. – Challenges of a Changing Earth, 
, 2002 
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 Răspunsul la acestea şi alte întrebări necesită un cadru 

conceptual care să descrie şi să susţină vulnerabilitatea cuplului  

om-mediu, considerat ca sistem, cu diversele şi complexele sale 

legături. S-au făcut progrese considerabile, până în momentul actual, în 

găsirea modalităţii de proiectare a acestui cadru, având ca ţintă  
analize de vulnerabilitate susţinute de mediile ştiinţifice, sociale şi 

operaţionale. 



 105 comunitate şi vulnerabilitate 

 
Figura 5.2.
Modelul RH al vulnerabilităţii

Hazard

Expunere

Sensibilitate
(doză – răspuns)

Impact

Vulnerabilitate

 

  
vulnerab ineşte vulnerabilitatea ca şi gradul la care un sistem, 
subsistem sau sistem component feră ca urmare a expunerii la un 

În interiorul acestui cadru conceptual, abordarea şi compoziţia
ilităţii def

su
hazard, în oricare dintre formele sale: perturbaţie sau ameninţare. 
Definiţia şi conceptul căruia i se adresează nu este ceva nou; rezultă 
din practica şi cercetarea susţinută în domeniul riscurilor şi hazardurilor, 
impactul climatului şi acţiuni de restabilire.1 Corespunzător acestei 
abordări este recunoscut faptul că este insuficientă o focalizare limitată 
la perturbaţii şi ameninţări pentru înţelegerea impactului şi răspunsul 
sistemului afectat sau al componentelor sale.  
 Această perspectivă a impus două modele care ghidează 
procesul de analiză a vulnerabilităţii: 

- modelul risc-hazard (RH), (comun aplicaţiilor de risc); 
- modelul presiune – şi – eliberare (PSE), (comun cercetării 

în domeniul riscului). 
                                                 
1Cutter, S.L. – American Hazardscapes, Joseph Henry Press, Washington DC, 2001 
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 Fundamental, modelul RH (figura 5.2.), caută să înţeleagă 

impactul unui hazard ca şi funcţie de expunere la un eveniment din 

categoria hazardurilor şi nivelul răspunsului (sensibilitatea) entităţii 

expuse.1 Aplicaţii cantitative din trecut ale acestui model în domeniul 

evaluării impactului asupra mediului şi climatului, în general 

accentuează expunerea şi sensibilitatea la perturbaţii şi ameninţări de-a 

lungul lanţului hazard-impact. Diferite direcţii de investigare relevă însă 

limitări importante în aplicarea modelului RH, ca de exemplu: 

- modalităţile prin care sistemul în discuţie amplifică sau 

atenuează impactul hazardului;2 

- distincţia între subsistemele şi componentele expuse care 

conduc la variaţii semnificative ale consecinţelor hazardului; 

- rolul structurilor sociale şi instituţiilor în modelarea expunerii şi 

consecinţelor. 

 Limitările modelului RH conduc la modelul PSE (figura 5.3.), 

conform căruia riscul este explicit definit ca o funcţie de perturbaţie, 

presiuni sau ameninţări şi vulnerabilitatea unităţii expuse.3 Aceasta 

direcţionează atenţia către condiţiile care fac expunerea nesigură, 

conducând la vulnerabilitate şi la cauzele care generează aceste 

condiţii.  

Utilizat iniţial pentru a analiza impactul dezastrelor asupra 

grupurilor sociale, aplicarea acestui model accentuează distincţia în 

vulnerabilitatea diferitelor unităţi expuse (clasă, etnie, poziţie etc.) 
                                                 
1Kates, R. W. – Climate Impact Assesment, Edited by Ausubel, J.H. and Berberian, M., 
Wiley, New York, 1985 
2Palm, R. – Natural Hazards, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990 
3Blaikie, P.; Can
Vulnerability, and Disasters

non, T.; Davis, I.; Wisner, B. – At Risk: Natural Hazards, People’s 
, Routledge, London and New York, 1994 
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Cu toate că vulnerabilitatea este explicată mai mult, modelul 
PSE pare să nu cuprindă toată paleta largă de aspecte care 
concurează în stabilirea cadrului de lucru al vulnerabilităţii. În primul 
rând nu este adresat cuplului om-mediu în sensul vulnerabilităţii 
subsistemelor biofizice;1 furnizează puţine detalii despre structura 
secvenţei cauzale a hazardului, incluzând aici şi interacţiuni interne; se 
pierde feedback-ul analizei sistemului pe care modelul RH o include.  
 

 

e puternic legată de participare. 
Aceasta xp iferit 
în situa

                                                

 
 Anticipată sau explicit inclusă de modelele RH şi PSE, 
dezvoltarea unei analize de vulnerabilitate impune trei concepte 
majore: participare, diversitate şi elasticitate. 

Figura 5.3.
Modelul PSE al vulnerabilităţii

Sisteme diferite implică
sensibilităţi diferite la perturbaţii şi ameninţări, şi această caracteristică 
pentru indivizi sau grupuri (umane), est

 e lică de ce unităţi sociale asemănătoare se comportă d
ţii de risc şi au, de asemenea, diferite capacităţi de răspuns. 

 
an 1Kasperson, J.X.; Kasperson, R.E.; Turner, B.L.; Schiller, A.; Hsieh, W.H. – The Hum

Dimensions of Global Environmental Change, MIT Press, Cambridge, 2003 

Cauze
primare

Presiuni
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În nume sens, participarea şi poziţionarea sunt legate de aceste 
capacităţi şi fiecare dintre acestea pot fi extinse astfel încât să includă o 
largă varietate de instituţii sociale, administrative sau operaţionale care 
să întărească posibilităţile şi capacităţile de răspuns. 
 Însă, participarea şi poziţionarea, sunt în mod obişnuit reduse 
la chestiuni legate de sărăcie, putere economică, pasivitatea instituţiilor 
sociale, atitudinea politică faţă de riscuri, elemente care contribuie la 
eficienţa şi dimensiunea mecanismului de apărare împotriva 
hazardurilor. Diversificarea este o strategie de contrapond

tr-un a

ere care 
ţinteşte 
 U introdus în analiza de 
vulnerab
abilitatea ă 
acţiune
structuri 
 În gene sistemele afişează această dinamică a 

ea influenţează, de asemenea, componente cheie în 
evaluarea si
ecosistemelor, abilitatea si

venit 
nt critic al analizei vulnerabilităţii pentru sistemele om-mediu. 

reducerea riscului şi creşterea opţiunilor în faţa hazardurilor.1

n alt concept, elasticitatea, 
ilitate de către ecologie, este utilizat pentru a caracteriza 
 unui sistem de a reveni la o stare de referinţă iniţială dup

a unor perturbaţii şi capacitatea sistemului de a menţine 
şi funcţii indiferent de perturbaţii.  

ral, eco
echilibrului şi pentru evaluarea acestora este aplicată curent această 
teorie a elasticităţii. Ca rezultat, elasticitatea sistemului este evaluată 
adesea în termeni precum nivel maxim al schimbărilor suportate sau 
cantitatea maximă de perturbaţii primită aşa încât sistemul să-şi 
păstreze o stare de referinţă iniţială (sau aceeaşi configuraţie a stării). 
Elasticitat

stemelor om-mediu: capacitatea adaptivă, flexibilitatea 
stemelor sociale de a îmbunătăţi răspunsul 

la perturbaţii.2 Datorită faptului că diferite sisteme prezintă diferite 
caracteristici de elasticitate, abordarea explicită a elasticităţii a de
un eleme

                                                 
1Berkes, F.; Folk, C. – Linking Social and Ecological Systems, Cambridge University 

on DC, 2002 
Press, UK, 1998 
2Gunderson, L.; Holling, C.S. – Panarchy, Island Publishing, Washingt
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5.5. Elemente esenţiale pentru extinderea analizei de 
vulnerabilitate 

 

 Susţinerea conceptelor descrise mai sus, impune extinderea şi 
redirecţionarea focalizării în cadrul analizei de vulnerabilitate. În primul 
rând, focalizarea pe sistemele om-mediu, a căror vulnerabilitate este 
estimată pe baza relaţiilor între sistemele umane şi cele biofizice şi cum 
unt afectate aceste relaţii de diferitele procese care operează la 

diferite scări spaţio-temporale. Pot fi identificate astfel elemente care 
pot fi incluse în orice analiză de vulnerabilitate: 

a) perturbaţii şi ameninţări multiple cu interacţiuni între ele şi 
secvenţialitatea acestora; 

b) expunerea, dincolo de prezenţa perturbaţiilor sau 
ameninţărilor, incluzând şi maniera în care sistemele 
combinate răspund la hazarduri; 

c) sensibilitatea sistemelor combinate la expunere; 
d) capacitatea sistemelor de a face faţă sau a răspunde  

(elasticitatea), incluzând consecinţele şi riscurile unei 
perioade prelungită de restabilire; 

e) restructurarea sistemului după răspuns (ajustări sau adaptări); 
f) dinamica scalară a hazardurilor şi sistemelor analizate, 

s

precum şi răspunsul acestora. 
 În plus la aceste elemente generale, mult mai util este 
abordarea şi accentuarea analizelor de vulnerabilitate în cadrul 
procesului decizional:1

a) completarea legăturii perturbaţie/ameninţare cu consecinţe 
corespunzătoare rezultatelor obţinute anterior în faza de 
prevenire şi evitare; 

                                                 
1Polsky, C.; Schroter, D.; Patt, A.; Corell, R.W.; Eckley, N.; Gaffin, S.; Long, L.; Neff, R.; 

ulsipher, A.; Selin, H.; et al. – Assessing Vulnerabilities to the Effects of Global Change, P
Belfer Center for Science and International Affaires, Harvard University, Cambridge, MA, 
USA, 2003 
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b) stabilirea de profile diferenţiate ale vulnerabilităţii, datorită 
faptului că subsisteme şi componente ale unui sistem sunt 
destul de rar egale ca şi vulnerabilitate; 

c) considerarea elementelor care operează neliniar în 

alizelor de vulnerabilitate să 

 
dezastre. 

interiorul sistemelor, din punct de vedere al consecinţelor 
neaşteptate care pot să apară; 

d) acordarea de atenţie sporită structurilor care afectează 
sensibilitatea şi elasticitatea sistemelor; 

e) identificarea structurilor suspecte de a afecta 
vulnerabilitatea şi testarea relaţiei cauză-efect; 

f) dezvoltarea de unităţi de măsură corespunzătoare pentru 
evaluare, modelare şi testare; 

g) dezvoltarea de structuri instituţionale pentru considerarea 
analizelor de vulnerabilitatea în cadrul procesului 
decizional; 

h) informaţia produsă în cadrul an
fie focalizată pe aspecte relevante, credibilă şi legitimă. 

 Analizele de vulnerabilitate pot fi întreprinse la orice scară 
spaţială sau temporală potrivite pentru problema în discuţie. Există 
puternice variaţii în vulnerabilitate funcţie de locaţie, chiar şi în cazul 
hazardurilor generate de procese şi fenomene la scară globală, 
aceasta relevând rolul important al analizelor ”on-site”. Termenul ”on-
site” implică continuitatea spaţială distinctivă a condiţiilor umane sau 
biofizice sau a sistemelor bazate pe cuplul om-mediu.1 Rolul din ce în 
ce mai important al instituţiilor publice, al organizaţiilor de răspuns la 
urgenţe în definirea problemelor de vulnerabilitate la nivelul 
comunităţilor, sporeşte interesul pentru acest nivel de analiză care 
poate face diferenţa între oameni, locuri şi răspunsul acestora la

                                                 
1National Research Council -  Community and Quality of Life,  National Academy ress,  P
Washington, DC, SUA, 2002 
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abilităţi nformaţii detaliate despre vulnerabilitatea 
sistemelor dependente. Dimpotrivă cestui model de analiză 

r de vulnerabilitate on-
site est
comunităţi î vă de strategii ca rezultat al unei 
evaluări
din partea c
la hazarduri 

vul
 

 a
sistemele în
este un

duc 

procese
context mai
de răspun plementate generează consecinţe 
emnificative şi de cele mai multe ori neaşteptate. 

Abordarea ”on-site” nu presupune obligatoriu existenţa unor 
de a furniza i

, utilizarea a
face evidentă nevoia de a găsi metode de operaţionalizare a analizelor 
de vulnerabilitate care sunt utile în primul rând pentru specificul local şi 
pentru că dezvoltă concepte generale despre acesta. În acest sens 
sunt utilizate o serie de tipologii semicantitative, precum ”sindromul 
degradării”, tehnici integrate de simulare şi modelare, analiză 
statistică.1

 În particular, un punct forte al analizelo
e potenţialul acestora de a creşte implicarea publicului larg, a 

n ansamblu. Crearea efecti
 colaborative poate asigura o participare şi un feedback pozitiv 

omunităţii pe toate segmentele operaţionale ale răspunsului 
sau situaţii de urgenţă. 

 

5.6. Relaţii între componentele de bază ale 
nerabilităţii 

lizele de vulnerabilitate complete cAn onsideră, în cazul ideal, 
 totalitatea acestora. Desigur, această situaţie ideală nu 

a reală. Datele din lumea reală şi alte constrângeri, invariabil 
o evaluare ”redusă” a vulneracon la bilităţii. Cu toate acestea, 

analiştii în domeniul vulnerabilităţii trebuie să accepte că 
vulnerabilitatea are ca bază de evaluare un sistem cu multe conexiuni 
care operează pe diferite scări spaţio-temporale şi uzual implică 

 stohastice şi neliniare. A nu considera vulnerabilitatea în acest 
 larg poate conduce doar la identificarea unor ”oportunităţi 
s” care odată im

s
                                                 
1Adger, N.; Kelly, M.; Bentham, G. – New Indicators of Vulnerability and Adaptive 
Capacity,  Tyndall Centre for Climate Change Research, Norwich, CT, 2000 
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continuare, 
corespunzăt e să includă marea 
majorita
explicit, însă
caracterizea pendente la hazarduri. 
 Arhitec

a) le e şi biofizice (de 

b) pe  condiţii şi 

c) si pentru care vulnerabilitatea 

Toate acest
analiza în
concept

                                 

Cadrul de lucru pentru analizele de vulnerabilitate, prezentat în 
este construit în jurul necesităţii de a furniza un şablon 
or unei analize în ”formă redusă” dar car

te a aspectelor relevante. Acest cadru nu este suficient de 
 furnizează o întreagă clasă de componente şi legături care 
ză vulnerabilitatea sistemelor de

tura de bază (figura 5.4.) constă în: 
gături între procesele şi condiţiile uman

mediu) care operează în sisteme; 
rturbaţii şi ameninţări care rezultă din aceste

procese; 
steme dependente om-mediu 

constă în expunere şi răspuns (impact, ajustări şi adaptări).1 
e elemente sunt interactive şi scalate dependent astfel încât 

sine este  expresia modului în care sistemul este 
ualizat şi delimitat pentru studiu. 

rul de lucru al analizei de vulnerabilitate este ilustrat  Cad în 
figura 5.4., într-o scalare spaţială (local, regional, global) şi 
componentele esenţiale ale vulnerabilităţii prezentate elaborat în figura 
5.5. Sistemele dependente om-mediu, indiferent de dimensiunile 
spaţiale ale acestora, constituie obiectul şi locul analizei. Hazardurile 
care acţionează asupra acestor sisteme apar din influenţe externe şi 
interne ale sistemului şi spaţiului de poziţionare a acestuia, dar având 
în vedere complexitatea şi posibila neliniaritate, caracterul acestor 
hazarduri este diferit funcţie de dispunerea sistemului. Astfel, 
hazardurile pot fi localizate în interiorul sau dincolo de spaţiul 
considerat al evaluării. 
                
Turner, B.L.; Kasperson, R.E.; Matson, P.; McCarthy, J.; Corell, R.; Christensen, L.; 
ckley, N.; Martello, M.; Polsky, C.; Pulsipher, A.; Schiller, A. – A Framework for 

1

E
Vulnerability Analysis in Sustainability Science, Clark University, Stockholm Environment 
Institute, 2003 
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ack propriu. În anumite cazuri, însăşi aceste 

ecanisme de răspuns furnizează o cale spre adaptare la noile condiţii 

Figura 5.5. 
Componente de lucru ale vulnerabilităţii 

Sensibilita Elasticita Expune
Componente 

ex. 
indivizi, 
locuinţe, 

 

 Condiţiile om-mediu ale sistemului care face obiectul analizei 

de vulnerabilitate determină sensibilitatea acestuia corespunzătoare 

unui anumit grad de expunere. Aceste condiţii includ, de asemenea, 

mediul social şi biofizic care influenţează existenţa mecanismelor de 

răspuns şi contribuie la atenuarea impactului asociat expunerii precum 

şi ajustarea acestor mecanisme. Pentru sistemele umane, aceste 

mecanisme pot fi acţiuni individuale sau autonome şi/sau strategii sau 

politici cu ţintă precisă. Important, răspunsul biofizic şi social sau 

mecanismele de răspuns direct se influenţează reciproc şi asigură 

pentru fiecare un feedb

m

datorate schimbărilor în sisteme. Răspunsul, indiferent de factura, 

calitatea şi dimensiunile sale, autonom sau planificat, public sau privat, 

comunităţi, 
proprietăţi, 
flora/
ecosi

Caracteri
e

frecven
magnitud

fauna, 
steme 

stici 
x. 

ţă, 
ine, 

durată 

Condiţii umane 
capital & resurse  

socio-umane, 
(ex. populaţie, comunităţi, 

instituţii, structuri 
economice) 

Condiţii de mediu 
capital natural / resurse 

(ex

Prevenire / 
răspuns 

(ex. programe 
existente, 

Impact / răspuns
(ex. victime, 
distrugeri, 

politici, op
auton

ţiuni 
ome) 

poluare, 
degradare 

şi infrastructură)

ecosisteme, 
perturbare servicii 

biofizice, 
., soluri, apa, climat, Ajustări şi adaptări / 

răspuns 
(ex. programe şi 

strategii noi, politici, 

resurse minerale, funcţii 
şi structuri ecosisteme) 

alte opţiuni) 
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individual sau instituţional, tactic sau strategic, pe termen scurt sau pe 

termen lung, anticipativ sau reactiv, este cel care determină 

elasticitatea sistemelor dependente şi poate chiar transcede sistemul 

sau locaţia analizată, afectând alte dimensiuni scalare ale contextului 

care pot la rândul lor să influenţeze prin feedback sistemele în discuţie. 

 Cadrul de lucru al vulnerabilităţii ilustrează complexitatea şi 

interacţiunile implicate în analizele de vulnerabilitate, canalizând atenţia 

şi eforturile pe o matrice de factori şi legături care potenţial afectează 

sistemele dependente om-mediu. Abordarea sa sistematică permite 

aplicarea de la stânga la dreapta (hazard-consecinţe) sau de la dreapta 

la stânga (consecinţe-hazard), în funcţie de interesul şi scopurile 

utilizatorului. De remarcat însă că în studii de caz concrete se pot 

obţine vulnerabilităţi diferite corespunzător direcţiei de analiză  

utilizată. 

 Un consens general al celor implicaţi în studiul vulnerabilităţii 

confirmă că vulnerabilitatea constă în primul rând în condiţiile şi 

dinamica sistemelor dependente om-mediu expuse la hazarduri şi 

analiza de vulnerabilitate trebuie să fie cât mai cuprinzătoare, tratând 

nu numai sistemul în discuţie, dar şi multele şi variatele legături. O 

trecere în revistă a literaturii şi experienţei în dezvoltarea cadrului de 

lucru al vulnerabilităţii,1 impune ca extrem de necesară analiza de 

vulnerabilitate atunci când: 

a) Atenţia este direcţionată către  vulnerabilitatea ancorată în 

condiţiile sistemelor dependente om-mediu; 

b) Sunt identificate interconexiuni şi natura interactivă a 

componentelor care conduc la vulnerabilitate; 
                                                 
1Turner, B.L.; et al – Op. cit. 
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c) Există posibilitatea determinării de vulnerabilităţi în spaţii 

particulare ca influenţă a vulnerabilităţilor la scară globală; 

d) Apar noi hazarduri ca şi efecte ale potenţialului dinamic al 
sistemelor dependente; 

e) Sunt identificate interacţiuni critice în sistemele om-mediu 

care necesită oportunităţi de răspuns pentru manageri; 

f) Există deschidere pentru utilizarea criteriilor cantitative şi 

calitative pentru analiza informaţiilor; 

g) Sunt dezvoltate modele pentru implementarea unor 
posibilităţi de evaluare în domeniul impactului hazarduri. 

 Procesul decizional în domeniul managementului riscului şi 

urgenţelor, de asemenea, impune respectarea unor principii cu 

aplicabilitate directă asupra evaluării vulnerabilităţii.1

a) Vulnerabilitatea umană şi biofizică sunt dependente una de 

cealaltă şi trebuie tratate împreună; 

b) Acordarea de atenţie sporită analizelor de vulnerabilitate 

unidimensionale datorită componentelor variate şi 

legăturilor scalare în sistemele dependente, care cresc 

domeniul consecinţelor neaşteptate; 

c) Nu toate sistemele similare au şi aceleaşi vulnerabilităţi; 

dinamica acestora poate cauza consecinţe variate funcţie 

de sistem sau de poziţia acestora; 

d) Nu toate părţile unui sistem dependent au aceeaşi 

vulnerabilitate; subsisteme, sisteme şi componente, în 

special cele sociale, tratează expunerea diferenţiat, sunt 

afectate diferit de impact şi au diferite opţiuni de răspuns; 
                                                 
1National Research Council -  Abrupt Climate Change,  National Academy Press, 
Washington, DC, SUA, 2002 
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e) Analizele de vulnerabilitate şi variaţiile acestora funcţie de 
poziţia spaţială a sistemelor dependente şi procesele care 
le afectează, favorizează multiple abordări astfel încât 
evaluarea vulnerabilităţii urmăreşte un cadru de lucru 
metodologic; 

f) Oportunităţile critice de răspuns pentru sistemele 
dependente este necesar a fi flexibile; 

g) Crearea de structuri instituţionale care să asigure 
implicarea analizelor de vulnerabilitate în procesul 
decizional. 

 
5.7. Determinarea analitică a vulnerabilităţii 

 
Cadrul de lucru conceptual pentru vulnerabilitate, prezentat 

anterior, necesită, în practică, un cadru analitic intermediar care să 
asigure legătura cu evaluarea vulnerabilităţii şi determinarea unei 

erabilitatea ca un vector, vulnerabilitatea 
relativă 
obţinută pe are rezultă din 

                                                

vulnerabilităţi relative. Metoda analitică pentru determinarea unei 
vulnerabilităţi relative impune organizarea informaţiei şi sortarea 
acesteia în funcţie de complexitate delimitând astfel două direcţii pentru 
managementul vulnerabilităţii:1

- identificarea vulnerabilităţii relative pentru a acorda 
prioritate acţiunilor; 

- evaluarea implicaţiilor vulnerabilităţii la nivelul 
managementului şi procesului decizional. 

 Reprezentând vuln
este determinată prin poziţia unei suprafeţe tridimensionale 

baza unei funcţii generice a vulnerabilităţii c

 
1Luers, A. - The Surface of Vulnerability:An Analytical Framework for Examining 

 of Concerned Scientists, 2397 Shattuck Avenue, Ste. 203, 
05 

Environmental Change, Union
Berkeley, CA 94704, USA, 20
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translata
Pentru ace un prag al 
pierderil
sau distruge  
raportat
 Vuln sub această formă este direct 
proporţi
starea relati ă a 
vulnerab
şi relaţ
vulnerabilitatea în întregi
este ac
reprezenta n 
inst e

 
 
vulnerabilita
expunerii d ative la un prag al 
distruge
suprafeţ
                 

rea definiţiei generale într-o expresie matematică (caseta 5.3.) 
asta, este necesar ca iniţial să fie definit 

or şi distrugerilor precum şi susceptibilitatea de a suferi pierderi 
ri în termeni de sensibilitate şi expunere la factori externi,

ă la o stare relativă la acest prag.1

erabilitatea exprimată 
onală cu sensibilitatea şi expunerea şi invers proporţională cu 

vă la un prag al distrugerilor. Forma funcţională specific
ilităţii poate varia corespunzător cu contextul şi locaţia analizei 
ia generală între componentele sale poate caracteriza 

me. Scopul acestei reprezentări analitice nu 
ela de a defini simplu o măsură a vulnerabilităţii, ci de a 

o relaţie într-o formă standard care să fie utilizată ca u
rum nt de sortare într-o analiză de vulnerabilitate. 

Caseta 5.3.
Expresia vulnerabilităţii

Vulnerabilitate = f   (Sensibilitate, Expunere)

(Stare / Prag)

Figura 5.6.a ilustrează o suprafaţă tridimensională unde 
tea este determinată ca mărime a sensibilităţii şi  
ivizată printr-o mărime a stării rel

rilor. Figura 5.6.b este o reprezentare bidimensională a acestei 
e.

                                
1Luers, A., Lobell, D., Sklar, L.S., Addams, C.L., Matson, P.M., - A  Method for 
Quantifying Vulnerability, Applied to the Yaqui Valley, Mexico, Global Environmental 
Change no 13, 2003 
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 Repr a vulnerabilităţii poate fi interpretată 

similar 
suprafeţei s ite de variabilele 
de pe fiecare axă de coordonate. 

ezentarea grafică 
cu o hartă topografică a unei suprafeţe: liniile de contur ale 
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stimuli externi. Aici este inclusă şi abilitatea de a rezista schimbărilor şi 
de a reface condiţiile iniţiale după îndepărtarea ameninţării 
(elasticitate). Expunerea exprimă aici caracteristicile forţelor care 
ameninţă sistemul precum magnitudine sau frecvenţă.  
 În interiorul cadrului de lucru analitic al vulnerabilităţii 
sensibilitatea şi expunerea sunt reprezentate ca două noţiuni inerent 
depinzând una de cealaltă. Caracterizând expunerea fără a caracteriza 
sensibilitatea (şi viceversa) nu reprezintă o metodă care să poată 

sau sub influenţa factorilor de risc extern şi sub impresia proceselor 
interne poate fi reprezentată simplu ca abilitatea sistemului (sau lipsa 
acesteia) de a rezista impactului (schimbărilor).  
 Pe o perioadă lungă de timp în cazul unor factori de risc cu o 
evoluţie lentă, atunci când ameninţările externe sunt prezente şi apoi 
îndepărtate (ex: inundaţiile), sensibilitatea este funcţie nu numai de 
rezistenţa la impact, dar şi de capacitatea de restabilire. Această 

ajustărilor făcute 
entru adaptarea la condiţiile create. În realitate, în cadrul procesului 
cizion

discretă la una continuă. 

furniza o măsură corectă a vulnerabilităţii relative datorită faptului că 
efectul relativ al expunerii unui sistem este dependentă de relativa 
sensibilitate a acestuia. 

Caracterizarea termenului sensibilitate pentru o populaţie sau 
un aspect specific depinde de caracteristicile factorilor de risc şi 
momentul de timp al analizei. Pe o perioadă scurtă de timp (relativ la 
starea sistemului studiat), sensibilitatea sistemului în condiţiile curente 

revenire la starea iniţială nu este relevantă atunci când o ameninţare 
este continuă şi aceasta nu este îndepărtată. Totuşi, şi în acest caz 
sensibilitatea poate suferi modificări ca rezultat al 
p
de al sunt destul de rare aceste extreme de luat în consideraţie, 
însă există o tendinţă cvasipermanentă de evoluţie de la o ameninţare 

 Există o varietate de mărimi care pot exprima sensibilitatea şi 
expunerea şi pot fi folosite pentru a caracteriza un sistem. De exemplu: 
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expunerea la climat reprezentată ca frecvenţa schimbărilor de 
temperatură şi sensibilitatea reprezentată ca totalitatea modificărilor 
suferite de sistem per unitate de temperatură. 
 Cea de a doua dimensiune a vulnerabilităţii este reprezentată 
de starea unui sistem relativă la un prag. Pentru a defini vulnerabilitatea 
unui sistem este necesară identificarea unui prag (sau punct de 
referinţă) deasupra căruia sau sub care despre sistem se poate spune 
că suferă pierderi sau distrugeri. Starea sistemului relativă la un prag 
definit al distrugerilor, furnizează o reprezentare relativă a condiţiilor în 
care funcţionează sistemul, ca de exemplu nivelul de degradare al unui 
ecosistem. Pragul stabilit astfel este o mărime subiectivă care poate 
varia pentru diferite sisteme şi condiţii analizate, aşa cum poate fi 
dependent de scara timpului. 
 După cum ilustrează figura 5.6.a, vulnerabilitatea este 
reprezentată aici ca o funcţie neliniară. La un nivel ridicat al stării 
relative la un prag stabilit şi la o sensibilitate scăzută, suprafaţa rămâne 
relativ plată, indicând schimbări mici în valoarea vulnerabilităţii. Totuşi, 
la un nivel scăzut al stării relative la prag şi la o sensibilitate ridicată, 
schimbări mici la nivelul acestor două dimensiuni pot avea ca rezultat 
modificări majore în dimensiunea vulnerabilităţii. 
 Poziţia suprafeţei care exprimă vulnerabilitatea nu este fixă. 
Vulnerabilitatea este o mărime dinamică şi poate fi alterată brusc sau 
progresiv de schimbări în mediul social şi biofizic.1 Datorită acestei evoluţii, 
urmărirea efectivă a vulnerabilităţii necesită evaluări nu numai periodice în 
timp ci şi un proces continuu, care include monitorizarea permanentă a 
condiţiilor şi evaluarea deciziilor care pot conduce la schimbări în 
vulnerabilitate de-a lungul unor scări spaţiale şi temporale diferite. 
 Una dintre cele mai mari provocări în analiza dinamicii 
vulnerabilităţii este dată de evoluţia sensibilităţii unui sistem, efect care 

                                                 
1
Leichenko, R.M.; O’Brien, K.L. - The Dynamics of Rural Vulnerability to Global Change,  

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change no 7, 2002 
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de cele mai multe ori nu este aparent imediat.1 În domeniul ecologiei 

această provocare a fost abordată prin studii care sugerează 
schimbările graduale în variabile critice care determină sensibilitatea şi 

elasticitatea unor tipuri de ecosisteme. Această abordare poate 

conduce la determinarea creşterii vulnerabilităţii la evenimente 

stohastice aşa cum sunt inundaţiile sau fenomenele meteo produse 

brusc şi care nu oferă alternative de prevenire.2 Aceste studii 

punctează necesitatea ca in cadrul procesului decizional focalizarea să 

fie lărgită şi să includă nu numai variabilele de ”schimbare rapidă”, dar 

şi variabilele de ”schimbare lentă” care controlează, în cele mai multe 

cazuri sensibilitatea în timp. De asemenea, modalitatea prin care este 
posibilă înţelegerea mecanismelor care guvernează funcţionarea 

sistemelor om-mediu şi care răspund la ameninţările interne sau 

externe, reprezintă fundaţia evaluării vulnerabilităţii. 

5.8. Evaluarea vulnerabilităţii – o metodă generală 

 Nu există numai o singură metodă ”corectă” folosită pentru a 
evalua vulnerabilitatea la nivelul comunităţilor. Metodologia prezentată mai 
jos a fost concepută ca o posibilitate generală de evaluare a 
vulnerabilităţilor fizice, sociale, de mediu sau economice, şi este organizată 
ca un ghid cu suport în realitate. Metodologia permite flexibilitate în 
utilizarea unui larg domeniu de surse de date şi informaţii precum şi 
ondensarea prin focalizarea numai pe câţiva factori ai vulnerabilităţii sau 

poat  fi
c

e  detaliată prin includerea unor analize ”mai adânci”. Sursele de date 
şi analizele utilizate în studiile de caz ilustrate sunt numai una dintre 
modalităţile posibile de conducere şi urmărire a metodei. 

                                                 
1A .N.; Kelly, P.M. - Social Vulnerability to Climate Change and the Architecture of 
E nts, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change no 4, 1999 

dger, W
ntitleme

2Scheffer, M., Carpenter, S., Foley, J.A., Folke, C., Walker, B. -  Catastrophic Shifts in 
Ecosystems, Nature Magazine no 413, 2001 
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Pasul 1: Identificarea hazardurilor 
 

 
 
 
1a: Determinarea hazardurilor care fac obiectul analizei în cadrul 
evaluării vulnerabilităţii. Rezultatul poate fi un documentar detaliat 
despre hazarduri care se constituie ca ameninţări la adresa comunităţii 
sau o listă limitată cu hazarduri specifice. 
 

identificare 
hazarde

Intrări Ce hazarde su
↓

cutremur
• alunecări de teren
• prăbuşiri, colaps suprafeţe
• inundaţii
• viituri
• secetă
• temperaturi extreme
• epidemii, epizootii
• poluare, contamina

Cum pot fi clasificate?
•

re
• i
•

nt prezente?

ncendii, explozii
degradarea solului

Ce hazarde sunt prezente?
Cum pot fi clasificate?

Ieşiri
↓

• Acordarea de priorităţi hazardelor 
astfel încât sa fie permisă 
dezvoltarea de strategii de prevenire.
• Identificarea proiectelor de 
prevenire a hazardelor, cele mai 
viabile şi cu impactul cel mai 
consistent.
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1b: Stabilirea de priorităţi relative pentru hazarduri. Pot fi utilizaţi factori 
şi mărimi precum probabilitate, magnitudine, zonă de potenţial impact. 
Fiecărui hazard i se poate aloca un punctaj corespunzător căruia i se 
poate stabili ierarhia în lista de priorităţi. 
 
Exemplu de formulă pentru calcul: 
(Frecvenţa + Zona de Impact) x Magnitudinea Potenţială a Distrugerilor 
= Punctaj Total 
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Hazard Frecvenţa Zona de 
Impact 

Magnitudine Punctaj 
total 

Temperaturi 
extreme 

2 4 5 30 

Viituri 3 5 4 32 
Inundaţii 4 4 4 32 
Cutremur 1 4 5 25 
Incendiu 3 3 3 18 
Eroziune, 
degradare sol 

3 2 2 12 

 

Pasul 2: Analiza hazardurilor 

analiza
hazarde

Intrări

•

 risc reale? 
date priorităţi 

↓
 hărţi şi prognoze meteo

acestor zone?

Care sunt zonele de
Cum ar putea fi acor

Care sunt zonele de 
Cum ar putea fi acor

risc reale? 
date priorităţi 

acestor zone?

• zonare seismică
• simulări
• planuri cadastrale
• clasificare soluri
• hărţi de risc

Ieşiri
↓

• Zone de risc definite geografic şi 
funcţional delimitate pentru a fi 
utilizate ca filtru pentru analizarea 
vulnerabilităţii şi identificarea 
locaţiilor cu risc ridicat.
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zardurilor. Pot fi utilizate cele mai 
levante informaţii pentru identificarea zonelor cu impact potenţial 

ridicat pentru fiecare dintre hazardurilor considerate. Scopul principal al 
acestei etape este acela de a asigura determinarea cât mai exactă a 
zonelor de impact prioritare pentru restul analizei şi evaluării. 

2a: Zonarea riscului corespunzător ha
re

 
2b: Acordarea unui scor pentru zona de risc considerată, acolo unde 
este posibil. În multe cazuri este utilă stabilirea unui rang relativ pentru 
onele de risc în funcţie de diverse criterii. z
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Exemplu: 
Zone de risc la inundaţii Scor 
Zone inundabile permanent 5 
Zone inundabile (statistica pe 10 ani) 4 
Zone inundabile (statistica pe 50 ani) 3 
Soluri permeabile (în afara zonelor inundabile) 2 

 

Pasul 3: Analiza infrastructurii critice 
 

 

analiza 
infrastructurii 

critice

Intrări
↓

• Comunicaţii
• Utilităţi
• Spitale
• Adăposturi
• Şcoli
• Amenajări de protecţie
• Instituţii

Care sunt facilităţile critice şi unde 
sunt acestea localizate?
Cât de vulnerabile sunt acestea la 
impactul fizic şi operaţional al 
hazardelor?

Care sunt facilităţile critice şi unde 
sunt acestea localizate?
Cât de vulnerabile sunt acestea la 
impactul fizic şi operaţional al 
hazardelor?

Ieşiri
↓

• O evaluare obiectivă a vulnerabilităţii 
sistemelor şi structurilor sociale vitale 
sau a resurselor cheie la impactul 
hazardelor.
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3a: Identificarea categoriilor de infrastructură critică. Această analiză 
este focalizată pe determinarea vulnerabilităţii individuale a facilităţilor 
cheie rselo r tă u ilă 
analizarea tuturor structurilor re, mult mai este 
id eea ce poate fi co iderat ”critic” pentru prevenirea sau 
impactul hazardurilor. 
3 pletarea unui inventar al infrast turii critice.  poate 
d ză de date pentru st a uno formaţii gen le. Tipul 
ş nforma r colectat nde de scopurile ut rii bazei 
de date, dar minimul necesar a rebui să cludă cel p tipul şi 
lo ilor. 

 

sau resu r din interio ul comuni
comunita

ţii. Întrucât n  e fezab
utilă 

entificarea a c ns

b: Com ruc  Se
ezvolta o ba ocare r in era
i cantitatea i ţiilo e depi iliză

r t  in uţin 
caţia facilităţ
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3c: Identificarea intersecţiilor dintre infrastructura critică şi zonele cu 
risc ridicat. Pentru a proteja eficient în faţa hazardurilor potenţiale 
infrastructura critică se poate determina poziţia acestora în raport cu 
zonele de risc ridicat la impactul hazardurilor. 
3d: Evaluarea vulnerabilităţii pentru toată infrastructura critică. Analiza 
fiecărei facilităţi critice este obligatoriu a fi ghidată de întrebări la adresa 
elementelor vulnerabilităţii şi rezultatele ponderate corespunzător (ex: 
vulnerabilitate structurală vs. vulnerabilitate operaţională). Dacă scopul 
este acela al minimizării pierderilor repetate, trebuie investigat un istoric 
al acestor pierderi. 

 

Pasul 4: Analiza socială 

analiza 
socială

Intrări
↓

• populaţie neprotejată
• asistaţi social
• categorii speciale (cu 
dizabilităţi)
• minorităţi
• asistenţă publică
• nivel de trai

Cine sunt cei mai afectaţi?
Cât de vulnerabili sunt aceştia la 
impactul hazardelor?

Cine sunt cei mai afectaţi?
Cât de vulnerabili sunt aceştia la 
impactul hazardelor?

Ieşiri
↓

• Determinarea şi delimitarea zonelor 
unde populaţia este cea mai expusă şi 
resursele pentru răspuns şi restabilire 
sunt minime.
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4a: Identificarea zonelor care necesită atenţie specială. Zonele de 
atenţie aţii (preferabil la nivelul vecinătăţilor) 
unde r ime şi răspunsul la rduri poate 
fi extre fi mult mai dependente de 
resurse i aici ar fi o nă investiţie 
activităţ

 specială sunt acele loc
esursele individuale sunt min haza
m de limitat. Aceste arealuri ar putea 
le publice în perioada post-dezastru ş  bu
ile de prevenire. 
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Exemplu de zone speciale: 

 

Criteriu Explicaţii 

Populaţie 

neprotejată 

Absenţa sau insuficienţa măsurilor de 

protecţie (amenajări, facilităţi) inclusiv 

a celor individuale. 

Asistaţi social 
Familii cu venituri mici, persoane cu 

dizabilităţi, persoane instituţionalizate. 

Minorităţi 
Diferenţe în cultură, tradiţii, limbaj care 

poate influenţa vulnerabilitatea. 

 
 
4b: Identificarea intersecţiilor zonelor speciale cu zonele de risc ridicat. 

Pentru activităţile de prevenire viitoare sunt determinate care zone 

speciale sunt situate în interiorul zonelor de risc ridicat. De asemenea 

se poate evalua aplicarea specifică a strategiilor de prevenire funcţie de 

caracteristicile şi criteriile aplicate. 

 

4c: Inventarierea generală a locaţiilor speciale în raport cu zonele  

de risc. Pentru a acorda priorităţi opţiunilor potenţiale de prevenire este 

realizat un inventar al structurilor din locaţiile speciale în  

raport cu zonele de risc în care sunt situate. Furnizarea unei  

statistici cât mai exacte a unităţilor rezidenţiale din aceste  

zone poate asigura direcţionarea precisă a eforturilor de asistenţă  

şi măsura gradul de vulnerabilitate al nivelului social în cadrul 

comunităţii. 
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Pasul 5: Analiza economică 
 

 
5a: Identificarea sectoarelor economice primare şi localizarea centrelor 
economice. Scopul acestei analize este identificarea vulnerabilităţilor 
economice la impactul hazardurilor. Primul pas este focalizat pe 
identificarea sectoarelor majore ale economiei locale şi localizarea 
centrelor de activitate în aceste sectoare. Aceste centre economice 
sunt locaţiile unde riscul hazardurilor poate avea un impact major 
asupra economiei locale, constituindu-se astfel în direcţii pentru 
strategiile de prevenire a hazardurilor. 

analiza 
socială

Intrări
↓

• Industrie
• Agricultură
• Transport
• Construcţii
• Serivicii

cât de vulnerabile sunt acestea la hazarde?
Unde este concentrată populaţia angajată şi 
cât de vulnerabili sunt aceştia la impactul 
hazardelor?

• Admi aţie

ice importante şi 

nistr

Care sunt sectoarele economCare sunt sectoarele economice importante şi 
cât de vulnerabile sunt acestea la hazarde?
Unde este concentrată populaţia angajată şi 
cât de vulnerabili sunt aceştia la impactul 
hazardelor?

Ieşiri
↓

• Determinarea şi delimitarea zonelor 
de risc ridicat raportate la impactul 
potenţial asupra sectoarelor 
vulnerabile din economie.
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5b: Identificarea intersecţiilor centrelor economice cu zonele de risc 
ridicat. Pentru determinarea zonelor ţintă ale activităţilor de prevenire 
sunt localizate şi delimitate centrele economice situate în zonele de 
risc. 
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5c: Inventarierea generală a centrelor economice cu risc ridicat. Pentru 

ţiale de prevenire se realizează un 

ventar general al structurilor economice în raport cu zonele de risc 

ridicat. Prin fu  unui documentar com tăţile economice 

din ace ate asi  

preveni estima n  

fiecare ha ne utilizate ulterior într-o 

analiză ul c

 

5d: Identificarea concentrări i 

dispune funcţie d rea celor 

ai importanţi angajatori se pot determina câţiva parteneri economici 

heie pentru eforturile de prevenire a hazardurilor. 

ritice pentru efortul de răspuns la 

azarduri. 

 

a acorda priorităţi opţiunilor poten

in

rnizarea plet cu uni

ste zone se po

re şi se poate 

zard. De aseme

gura direcţionarea precisă a eforturilor de

ivelul de vulnerabilitate economică pentru

a, rezultatele pot fi 

 structurală la nivel omunităţii. 

lor importante de populaţie angajată ş

e zonele de risc. Prin identificarea acestora 

m

c

 

5e: Aplicarea analizei de vulnerabilitate pentru structurile cu cei mai 

numeroşi angajaţi ca şi facilităţi critice. Considerând toţi marii angajatori 

ca şi parteneri în activităţile de prevenire a hazardurilor, facilităţile şi 

amplasamentele acestora devin c

h
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Pasul 6: Analiza de mediu 

toxice sau dispersia reziduurilor. 

 

 
6a: Identificarea locaţiilor cu impact periculos asupra resurselor de 
mediu. Scopul analizei este identificarea locaţiilor cu potenţial impact 
negativ asupra mediului sau care se pot constitui în pericole ca şi 
consecinţă a acţiunii altor hazarduri. Impactul secundar apare în situaţii 
în care hazarduri naturale creează noi pericole aşa cum sunt emanaţii 

analiza 
de 

mediu 

Intrări
↓

• materiale 
periculoase
• emanaţii toxice
• instalaţii 
petroliere
• depozite de 
deşeuri
• reziduuri

Unde sunt locate materiale periculoase şi cât 
de vulnerabile sunt aceste locaţii la hazarde 
naturale?
Cât de vulnerabile sunt resursele naturale 
critice la impactul materialelor periculoase?

Unde sunt locate materiale periculoase şi cât 
de vulnerabile sunt aceste locaţii la hazarde 
naturale?
Cât de vulnerabile sunt resursele naturale 
critice la impactul materialelor periculoase?

Ieşiri
↓

• Determinarea şi delimitarea zonelor 
de risc ridicat raportate la impactul 
potenţial asupra mediului înconjurător.
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6b: Identificarea intersecţiilor locaţiilor periculoase cu zonele sensibile 
de mediu şi zonele de risc la hazarduri naturale. Sunt identificate 

pentru locaţiile de risc respective sensibilitatea la factorii de risc a 

 
6c: Identificarea locaţiilor conţinând resurse de mediu cheie şi 
proximitatea acestora în raport cu zonele de risc secundar. Pentru a 
ierarhiza funcţie de priorităţi zonele de risc secundar, sunt identificate 

locaţiile de risc secundar (consecinţe) şi dispunerea acestora funcţie de 
zonele de risc la hazarduri naturale. De asemenea este determinantă 

mediului. 

N

PECO SA
(produse petroliere)

FRIGORIFER

NH3PARCUL ROMANESCU

B-dul I.C. Brátianu

Str. Caracal

B-dul Decebal

Str. Mircea cel Báträn

B-dul D
ecebal

B-dul Decebal

B-dul I.C. Brátianu

TY INDUSTRIES
NH3

GARA

Localizarea 
materialelor periculoase
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locaţiile care conţin resurse semnificative de mediu, în particular cele 
sensibile la impactul hazardurilor. Relevantă este aici proximitatea 

caţiilor de mediu faţă de zonele de risc secundare, determinând în lo
acest fel riscul global al acestora. 
6d: Aplicarea analizei de vulnerabilitate pentru zonele de risc 
secundare ca şi facilităţi critice. Corespunzător rezultatelor de la etapa 
anterioară sunt identificate locaţiile periculoase de mediu care pot suferi 
ca urmare a impactului hazardurilor naturale. Aceste locaţii pot fi 
adăugate la inventarul facilităţilor critice stabilit la paşii anteriori. 

 

Pasul 7: Analiza oportunităţilor de prevenire 

analiza 
oportunităţilor 
de prevenire

Intrări
↓

• Politici şi proceduri

Care sunt cele mai bune oportunităţi 
pentru operarea de schimbări în 
politicile de prevenire care să poată 
avea un impact semnificativ asupra 
vulnerabilităţii la hazarde?

Care sunt cele mai bune oportunităţi 
pentru operarea de schimbări în 
politicile de prevenire care să poată 
avea un impact semnificativ asupra 
vulnerabilităţii la hazarde?

• Proiecte de 
amenajare
• Materiale de protecţie
• Educaţie

Ieşiri
↓

• O evaluare sistematică a oportunităţilor 
de prevenire cu focalizare pe zonele de 
risc ridicat.
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7a: Identificarea zonelor, locaţiilor, structurilor sau proceselor care 
ecesită măsuri de prevenire aplicate cu prioritate pentru reducerea 
ulnerabilităţii la hazarduri. 

ilor de prevenire. Pentru a acorda priorităţi 
oportunităţilor potenţiale de prevenire se realizează un inventar general 
al proiectelor, posibilităţilor şi resurselor destinate acestui scop la 
nivelul comunităţii. Prin furnizarea unui documentar complet cu 
opţiunile de prevenire se poate asigura direcţionarea precisă a 
eforturilor în această direcţie. 
7c: Evaluarea programelor de prevenire în desfăşurare. Analizele 
efectuate şi datele obţinute, ca urmare a evaluării programelor de 
prevenire, trebuie utilizate pentru a identifica schimbările rezultate în 
situaţia generală a hazardurilor şi revizuirea schemei teritoriale cu 
riscurile. 
 

n
v
7b: Inventarierea oportunităţ
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6 

răspunsul la urgenţe este că procesul de comunicare se desfăşoară 

inadecvat. Studiile în acest domeniu sugerează că aceasta este o 

problemă co

COMUNICARE ŞI 
VULNERABILITATE 

 
În situaţii de răspuns la urgenţe, dificultăţile de comunicare sunt 

greu de separat de cele de coordonare şi cele mai mari probleme de 

coordonare sunt cele interorganizaţionale. Cele mai multe probleme de 

comunicare sunt cele legate de diseminarea informaţiei între  
organizaţii. Frecvent, mijloacele pentru comunicare există, dar din 

diferite motive, individul ezită să comunice cu alţii din afara propriei 

organizaţii. 

 Comunicarea interorganizaţională este susţinută de factori care 

promovează încrederea în alte organizaţii şi modul în care acestea 

funcţionează: contacte informale, planificarea şi pregătirea în comun, 

acorduri de împărţire a responsabilităţilor la dezastre şi folosirea de 

terminologie, proceduri şi criterii de performanţă similare. Reţele radio 

interorganizaţionale, sisteme de hărţi comune, reţele de calculatoare 
contribuie, de asemenea, la comunicarea efectivă. 

 În acest context, cea mai consistentă observaţie despre 

ntinuă. Mai puţin clar este ce înseamnă o comunicare 

decvată şi de ce este aşa de dificil de realizat. a
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6.1. Relaţia comunicare-coordonare 
 

Importanţa comunicării constă în abilitatea acesteia de a face 
indivizii să lucreze împreună în cadrul unor responsabilităţi comune ori 

pentru realizarea unui scop comun. Comunicarea e reprezentată de 
acel proces prin care fiecare persoană înţelege cum eforturile sale 
individuale se integrează cu altele ale altora. 

Terminologie
şi proceduri

variate

Terminologie
şi proceduri

variate

Lipsa 
acorduri

diseminare 
informaţie

Lipsa 
acorduri

diseminare 
informaţie

Nu  sunt 
cunoscute
nevoile de
informaţie

Nu  sunt 
cunoscute
nevoile de
informaţie

Coordonare
deficitară

Coordonare
deficitară

Sindromul
“Robinson 
Crusoe” 

Sindromul
“Robinson 
Crusoe” 

probleme 
de 

comunicare 

Figura 6.1. 
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 cvent, ceea ce este perceput ca problemă de comunicare 
.1 Situaţiile de urgenţă 

egate de schimbul de informaţie între 

 

 

 

celei necesare efortului de răspuns general; 

                                                

Fre
este de fapt problemă de coordonare ascunsă
implică necesităţi mai puţin uzuale pentru coordonarea 
interorganizaţională. Din  acest motiv, o mare parte dintre problemele 
de comunicare la urgenţe sunt l
organizaţii. Cele mai importante categorii de informaţie, necesar a fi  
diseminate, sunt cele referitoare la: 

- ultimele evaluării ale situaţiei de urgenţă şi măsurile  
necesar a fi întreprinse; 

- ultimele determinări despre resursele necesare 
întreprinderii acestor măsuri, ce resurse sunt prezente, 
alocate, indisponibile, cum pot fi obţinute, în ce cantitate şi 
în cât timp sosesc; 

- determinarea măsurilor prioritare (şi mai departe alocarea 
de resurse); 

- determinarea căror persoane şi organizaţii le revine
responsabilitatea aplicării acestor măsuri.  

Cercetări în domeniu dezastrelor arată că multe dintre
probleme de comunicare sunt “probleme ale individului” şi mai puţin 
“probleme hardware”. Exemple de probleme de comunicare legate de 
individ includ:2

- Sindromul “Robinson Crusoe” sau “noi suntem singurii de 
pe această insulă”. Organizaţiile sunt obişnuite să opereze 
autonom şi eşuează în schimbarea acestei practici la
urgenţe când sunt implicate mai multe organizaţii care 
depind una de cealaltă. Fiecare persoană dă prioritate 
informaţiei necesare propriei sale organizaţii în detrimentul 

 
1 Auf der Heide , Erik - Op. cit. 
2 Ibid. 
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- Terminologia şi procedurile folosite pentru schimbul de 
informaţie variază de la o organizaţie la alta. Există o 
reţinere în a depinde de alţii, datorată neîncrederii, 
necunoaşterii sau disputelor personale, jurisdicţionale sau 
politice. 

- Lipsa unor acorduri mutuale care să traseze clar colectarea 
şi diseminarea diferitelor categorii de informaţie sau cum ar 
putea fi acestea distribuite; 

- Persoanele care procesează informaţia nu cunosc nevoile 
altora în acest sens; 

- Nu este înţeleasă nevoia de informaţie a altor organizaţii. 
 
6.2. Importanţa comunicării “preincident” 

 
Cheia  înţelegerii  problemelor  de comunicare la urgenţe este 

reprezentată de conceptul de “comunicare preincident”. În operaţiunile 
de urgenţă de rutină eficiente, marea majoritate a necesităţilor de 
comunicare apar anterior incidentului. Scopurile şi responsabilităţile 
sunt cel mai adesea alocate prin tradiţie. Acestea sunt formalizate prin 
legi, statute, regulamente, contracte sau grafice. În interiorul 
organizaţiilor funcţionează reguli, standarde de performanţă sau 
proceduri operaţionale. Cel mai important aspect aici este că multe 
dintre aceste sarcini sunt cunoscute dinainte, nefiind comunicate pentru 
fiecare eveniment la care organizaţia răspunde.1

 O altă observaţie este cea legată de lipsa comunicării 
preimpact între organizaţii cheie de răspuns la urgenţe, precum 

                                                 
1 Hooke, William; Rogers, Paul G.  -  Public Health Risks of Disasters: Communication, 
Infrastructure, and Preparedness, Roundtable on Environmental Health Sciences, 
Research, and Medicine, National Research Council, National Academy of Sciences, 
Washington, D.C. 20001, 2005 
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protecţie civilă, pompieri, poliţie, agenţii locale de management al 
rgenţelor, servicii medicale ş.a. De cele mai multe ori, totul se rezumă 
 contacte anterioare minimale, care nu reuşesc să pună bazele unei 
municări eficiente. Astfel, când organizaţiile interacţionează şi se 

nează în activitate, încă de dinaintea incidentului, acestea au 
ai puţine probleme în răspunsul propriu-zis la urgenţe. 

 Importa xplicarea unei 
observaţii, pa , cu câteva 

a dispozi bine 
ecât zonele mai mari, urbane chiar. Explicaţia este că, datorită 

resursel

te include, de exemplu:

le mai multe cazuri,  
 oferă

u
la
co
coordo
mult m

nţa contactului preurgenţă ajută la e
radoxală de altfel, cum că comunităţile mici

ţie tind să coordoneze răspunsul la dezastre mai resurse l
d

or puţine avute la dispoziţie de organizaţiile de răspuns la 
urgenţe, acestea sunt obligate să se coordoneze şi să coopereze cu 
alţii chiar în situaţia urgenţelor de rutină. 
 Chiar sub presiunea unui dezastru este necesar schimbul de 
informaţie pentru susţinerea procesului de comunicare şi coordonare 
între organizaţiile de răspuns la urgenţe. Informaţia critică, în acest 
context, poa 1

-    care este rolul legitim al organizaţiei în răspunsul la urgenţe; 
- poziţia legitimă a persoanelor în cadrul organizaţiei; 
- competenţa şi credibilitatea persoanelor. 
Organizaţiile de răspuns la urgenţe, cu responsabilităţi în 

domeniul dezastrelor, ezită să comunice cu alte organizaţii atât timp cât 
nu este formulată expres o cerere în acest sens. Această ezitare apare 
chiar în situaţia existenţei unor planuri sau acorduri formale dedicate 
acestui scop. Iminenţa unei situaţii de urgenţă, în ce
nu  timpul necesar formulării unor astfel de cereri, fapt ce conduce 
la o abordare fără interes a componentei de comunicare, respectiv 
coordonare cu alte organizaţii. 

                                                 
1 Reynolds, Barbara - Crisis and emergency risk communica
Control and Prevention,  Atlanta, GA 30333, U.S.A, 2002

tion, Centers for Disease 
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 tă şi de disputele 
ersonale, politice sau jurisdicţionale asupra unor aspecte de interes 

comun. 

răspunsului la urgenţe.  Diferenţe între interesele locale şi cele ale unei 
regiuni, între interesele publice şi cele private au o influenţă asupra 
cooperării. Consecinţele unor asemenea dispute pot merge până la 
excluderea organizaţiilor din procesul de planificare pe motivul 
neapartenenţei la aceleaşi responsabilităţi sau domeniu de activitate. 
Disputele jurisdicţionale nerezolvate în activitatea de zi cu zi, în niciun 
caz, nu pot fi rezolvate în situaţii de urgenţă. 
 

6.3. Informaţie “la comun” în procesul de comunicare 
 

Activitatea în cadrul echipelor de lucru interorganizaţionale  
necesită diseminarea informaţiei. Personalul implicat în această 
activitate trebuie să cunoască faptul că atunci când deţin o informaţie 
critică este necesar s-o transmită şi celorlalte organizaţii, să cunoască 
persoanele direct implicate în acest proces şi să ştie să utilizeze 
terminologia înţeleasă de toate părţile. Datorită acestor cerinţe apare 
necesitatea cunoştinţelor despre cum funcţionează organizaţiile cu care 
se cooperează. Aceasta explică cum cele mai bune relaţii de cooperare  
tind să se dezvolte între organizaţii similare, care utilizează aceeaşi 
bază de cunoştinţe pentru activităţile interne. În astfel de împrejurări, 
organizaţia “simte” că se poate coordona şi poate schimba informaţii cu 
alte organizaţii competente şi de încredere. 
 Există situaţii în care organizaţiile nu sunt interesate în 

a (mai ales cele al căror 

Cooperarea între organizaţii este afecta
p

De exemplu, conflictele între sistemul serviciilor medicale de 
urgenţă şi alte sectoare comunitare împiedică o planificare coerentă a 

activitatea lor de bază de rolul altor organizaţii în răspunsul la urgenţe 
datorită poate importanţei mai mici a acestora. Responsabilitatea 
pentru o parte dintre dezastrele care pot apăre
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specific diferă mai mult de urgenţele de rutină) poate fi ambiguă atât 
timp cât nu funcţionează un acord mutual predezastru care să clarifice 
aceste chestiuni. În acest caz, în informaţia cuprinsă în astfel de 
acorduri se pot regăsi cunoştinţe despre cum funcţionează alte 
organizaţii. În scopul formulării unor astfel de acorduri, principiile 
planificării răspunsului la urgenţe sugerează  constituirea unor echipe 
mixte de lucru alcătuite din membrii ai organizaţiilor implicate. 
Acordur
răspunsului  egală măsură de tipul urgenţei şi 
de jurisd
 Pen

organizaţiile

la un răspun  acestora. De exemplu, pentru a-şi face 

disponib

recepţion

severitate

de la c

menea, de un mare ajutor poate fi şi informaţia despre 

resursel p

exemplu, re

capabile să

declararea 

resurse ma

(echipamen

dispozitive pentru analize chimice etc.). 

          

ile se pot materializa sub forma unor matrice de roluri în cadrul 
 la urgenţe, depinzând în

icţiile implicate.1

tru realizarea cu succes a atribuţiilor la dezastre, 

 se bazează pe altele din aceeaşi categorie şi se aşteaptă 

s eficient din partea

ile resursele, este necesar ca spitalele să fie alertate înaintea 

ării pacienţilor aşa încât să poată estima tipul, numărul şi 

a cazurilor aşteptate. Această informaţie trebuie să provină 

ei care se găsesc în acel moment pe scena dezastrului. 

Necunoaşterea unor astfel de necesităţi a fost cauza problemelor în 

multe dintre dezastre. 

 De ase

e s eciale ce pot fi utilizate în situaţii de răspuns la urgenţe. De 

prezentanţele locale ale unor organizaţii naţionale pot fi 

 obţină resurse de la nivel central fără a fi necesară 

stării de urgenţă. Aceste organizaţii pot avea acces la 

i puţin uzuale, dar valoroase în situaţii de urgenţă 

t pentru comunicaţii satelit, echipe speciale de căutare, 

                                       
r Heide , Erik - Op. cit. 1 Auf de
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6.4. Standardizare şi proceduri 

ndardizarea poate conduce, de asemenea, la similarităţi cu 

aţii şi la familiarizarea cu modul de lucru al acestora. Atât 

anizaţiile

 
Sta

alte organiz

timp cât org  sunt de acord să folosească aceleaşi proceduri, 

resurse, ter

cunoştinţe d

 Efic e poate depinde de abilitatea 

organiza lo

resurse de l sa unei terminologii standard poate 

face d il

organiza e proprietare, 

econfo

nţe, unde comunicarea 

minologie şi criterii de performanţă îşi vor pune în comun şi 

espre alte funcţii.1

ienţa răspunsului la urgenţ

ţii r de a-şi pune în comun resursele.  În situaţia solicitării de 

a alte organizaţii, lip

ific  acest proces. Această problemă apare în cadrul 

ţiilor care folosesc sisteme de răspuns la urgenţ

rme cu standardele unanim acceptate. n

 Probabilitatea ca o organizaţie să interacţioneze şi să depindă 

de o altă organizaţie creşte atunci când membrii său sunt percepuţi ca 

fiind competenţi domeniului de activitate. O situaţie în care membrii 

organizaţiilor de răspuns la urgenţe pot căpăta încredere sau pot 

cunoaşte cum funcţionează alte organizaţii este procesul de planificare 

şi pregătire comun. Pompieri, lucrători de protecţie civilă, personal din 

serviciile medicale de urgenţă au în acest fel posibilitatea de a compara 

standardele operaţionale, tehnici manageriale şi de a adopta ceea ce e 

mai potrivit. 

 Un alt domeniu al răspunsului la urge

interorganizaţională deţine un rol important, este planificarea acţiunilor 

de răspuns care poate anticipa anumite aspecte din evoluţia ulterioară 

unui dezastru. Acolo unde această activitate se concretizează într-un 
                                                 
1 *** Improving Risk Communication, Committee on Risk Perception and Communication, 
National Research Council; National Academy Press, Washington,  1989 
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“plan de acţiune multiorganizaţional”, răspunsul diferitelor organizaţii 

poate fi unul unificat şi concertat, asigurând astfel succesul acţiunii.1

 Un exemplu de procedură de răspuns, mutual agreată de mai 

multe organizaţii, planificată înaintea apariţiei unui incident, poate fi 
descris astfel: 

- este necesară o monitorizare a dezastrului aşa încât să 

area obiectivelor şi priorităţilor 

nizaţiilor le sunt împărţite 

abilităţilor fiecărei 

misiunilor în sarcinile critice. 

                                                

poată fi evaluate problemele ce pot apărea (ce obiective 

sau scopuri este necesar a fi îndeplinite) şi care sunt 

resursele necesare; 

- fiecare organizaţie comunică problemele (obiectivele) 
pentru care este responsabilă; 

- este dezvoltată o strategie multiorganizaţională agreată 

mutual, care vine în întâmpin

diferitelor organizaţii şi situaţii generale; 

- incidentul este divizat în zone geografice şi/sau zone 

funcţionale, iar orga

responsabilităţi specifice care contribuie la atingerea 

obiectivelor propuse. 

- resursele necesare asigurării respons

organizaţii sunt permanent comparate cu resursele 

existente, putându-se astfel oricând asigura completarea 

acestora. 

Deşi proceduri de acest fel par a funcţiona pe principiul unor 

“comitete” ele sunt în realitate activităţi de echipă, care împart 

obiectivele şi priorităţile formulate ca un set de directive ce asigură 

reducerea suprapunerilor sau o

 
nc, 1 Bernstein, A. B. -  The emergency public relations manual, revised edition, PASE I

Highland Park, NJ, 08904, 1996 
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6.5. Comunicarea cu publicul în situaţii de urgenţă 
 

În situaţii de urgenţă, comunicarea este elementul cheie care 
poate asigura succesul răspunsului furnizat de organizaţii şi indivizi în 
astfel de împrejurări. De multe ori, comunicarea la urgenţe se 
realizează în situaţii de maximă incertitudine şi cu constrângeri de timp 
aproape imposibile, scopul principal fiind acela de a obţine acceptul 
publicului pentru acţiuni care nu totdeauna inspiră încredere sau au 
şanse mari de reuşită. Realizarea unei comunicări de succes în situaţii 
de urgenţă nu se poate face decât cu o cunoaştere şi aplicare 
riguroasă a teoriei şi tehnicilor comunicării. 
 Comunicarea  de criză, aşa cum este normal definită, şi 
comunic
ecare în întregime situaţia în care trebuie gestionată o urgenţă şi 

aplicat 

area de risc, aşa cum este normal acceptată, nu acoperă 
fi

un răspuns corespunzător la aceasta. Datorită acestui fapt, 
combinarea elementelor de comunicare de criză cu elemente de 
comunicare din domeniul managementului riscurilor şi aşezarea 
acestora în contextul unei situaţii de urgenţă, în special generată de 
dezastre, oferă posibilităţi concrete de rezolvare a necesităţilor de 
comunicare implicate de răspunsul la urgenţe.1

 Cea mai importantă fază a managementului urgenţelor, pentru 

dezvoltarea unui plan de comunicare, este faza preincident. Fiecare 

element adăugat în această perioadă este o investiţie în succesul 

comunicării de mai târziu. Faza preincident este oportunitatea de a 

planifica din timp paşii necesari pentru a asigura  abilităţi de 
comunicare efective pe timpul unei urgenţe, organizaţiilor de răspuns. 

Pentru aceasta este necesar  a fi luaţi în considerare câţiva factori: care 

                                                 
1 Reynolds, Barbara  - Op. cit.
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sunt funcţiile cheie într-o urgenţă, ce resurse sunt disponibile, care sunt 

partenerii în acţiunile de răspuns. Chiar dacă procesul de comunicare 
se focalizează în special pe mesajele care sunt transmise către publicul 

ţintă, în egală măsură aceeaşi atenţie trebuie acordată şi ascultării 

audienţei. Numai în acest fel se poate estima cât mai exact necesarul 

de informaţie al publicului ţintă şi responsabilizarea celor obligaţi la 

furnizarea acesteia. 

 
6.6. Reacţia publicului în situaţii de urgenţă 

 este necesară anticiparea stresului mental pe 

tea acesteia; 
                                                

 
 Comunicarea efectivă în situaţii de criză, dezastru sau urgenţă, 

în general, înseamnă multiplicare de resurse. De exemplu, pe timpul 

unei urgenţe sunt situaţii în care cei responsabili pot fi copleşiţi de 

cererile pentru informaţii ale media şi publicului, obligaţi să gestioneze 

lipsa informaţiilor sau mesaje conflictuale transmise de alte organizaţii. 

Utilizarea tehnicilor de comunicare permite evitarea suprasolicitării 

resurselor sau utilizarea ineficientă a acestora. 

 Fiecare urgenţă are propriul său bagaj psihologic. Din punct de 
vedere al comunicării,
care populaţia îl experimentează şi aplicarea corespunzătoare a 

strategiilor de comunicare de urgenţă. În acest fel, se poate stabili 

conţinutul mesajului, cel care îl transmite şi metoda de transmitere 

către publicul ţintă. Important în comunicarea în situaţii de urgenţă este 

cunoaşterea modului în care oamenii reacţionează în faţa pericolului. 

 Astfel, publicul poate manifesta diferite reacţii psihologice:1

• Dorinţa de participare - se manifestă, mai ales la rezidenţii 

din zona afectată sau în vecinăta
 

1 Ibid. 
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• Refuz - ignorarea mesajelor de alertă sau a recomandărilor 

de acţiune; 

- teama de necunoscut sau teama de 

 aşa încât 

i metoda de transmitere. Fiecare dintre aceste aspecte 

ebuie 

informaţiilor despre experimente poate induce teamă, panică sau 

• Agitaţie şi stare confuză; 

• Neîncredere că ameninţarea e reală; 

• Stigmatizare - victime stigmatizate de comunitate dacă sunt 

asociate cu anumite riscuri; 

• Teamă şi evitare 

incertitudine poate fi una dintre cele mai întâlnite reacţii 

psihologice în situaţii de urgenţă. Dominat de teamă, un individ 

poate acţiona într-un mod extrem sau iraţional în dorinţa de a 

evita ameninţarea. 

• Resemnare, lipsa de speranţă - Oamenii pot accepta că 

ameninţarea e reală, dar foarte mare ca intensitate,

nu există nicio scăpare. Atitudinea de resemnare duce în 

general la refuzul ajutorului. 

 

6.7. Audienţa şi mesajele 

 
În procesul de comunicare în situaţii de urgenţă, receptorul,  în 

majoritatea cazurilor, analizează şi evaluează conţinutul mesajului, 

mesagerul ş

tr luat în considerare în planificarea comunicării pentru situaţii de 

urgenţă sau criză. Responsabilităţile publice ale structurilor de 

management al urgenţelor sunt amplificate pe timpul unei urgenţe. 

Neasigurarea continuităţii, controlului, resurselor adecvate sau 

ameninţa unitatea socială. 
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Cei responsabili de comunicare la urgenţe trebuie să înţeleagă, 

în primul rând, punctul de vedere al publicului şi faptul că diferitele 
categorii de public au necesităţi diferite. Atunci când sunt concepute 
mesajele, se doreşte înţelegerea modului în care acestea sunt 
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recepţionate de către public. În acest fel, se poate asigura eficienţa 
cestora. De asemenea, prioritar în dezvoltarea mesajelor pentru  

situaţii d

 să cunoască faptul că 
rganiza

informaţia în condiţii de mare risc. De exemplu, o atitudine este aceea 

            
informaţia în condiţii de mare risc. De exemplu, o atitudine este aceea 

            

a
e urgenţă este publicul direct implicat. Cum de fapt importante 

sunt şi caracteristicile publicului ţintă: educaţie, cunoştinţe şi experienţă 
despre subiectul în discuţie, vârstă, apartenenţă culturală, locaţie 
geografică etc. 

Audienţa judecă eficienţa masajelor rezultate în procesul de 
comunicare la urgenţe pe câteva niveluri:1

• viteza de comunicare; 
• conţinut; 
• încredere şi credibilitate. 
A fost mesajul transmis la timp? Cercetările arată că primul 

mesaj recepţionat de un subiect este cel care are cel mai mare impact. 
De asemenea, viteza cu care se răspunde publicului poate fi un 
indicator de evaluare a nivelului de pregătire pentru răspunsul la 
urgenţe, că sistemul de răspuns funcţionează şi că sunt întreprinse 
acţiunile necesare. 

Prima impresie este în multe dintre cazuri şi ultima. Succesul 
comunicării la urgenţe nu înseamnă răspunsuri pentru toate întrebările, 
ci o prezenţă cât mai rapidă, astfel încât publicul
o ţia este responsabilă de urgenţă şi pregătită de răspuns. Un 
mesaj extraordinar conceput, dar care nu e transmis la timp reprezintă 
un consum inutil de energie. 

Publicul este receptiv, în general, la informaţie factuală şi de 
cele mai multe ori doreşte să audă recomandări pentru acţiune. Unul 
dintre cele mai critice elemente pentru a dezvolta astfel de mesaje este 
reacţia psihologică a oamenilor atunci când aceştia procesează 

şte să audă recomandări pentru acţiune. Unul 
dintre cele mai critice elemente pentru a dezvolta astfel de mesaje este 
reacţia psihologică a oamenilor atunci când aceştia procesează 

                                                                         
1 Ibid. 
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de focalizare mai mult pe partea negativă a faptelor decât pe cea 
pozitivă. Aceasta poate fi translatată într-o formulă: 1n=3p, adică un 
negativ egal cu trei pozitive. Aceasta înseamnă că dacă la dezvoltarea 
unui mesaj trebuie introdus un fapt negativ, este critic ca în acelaşi 
mesaj să fie introduse trei fapte pozitive, astfel încât pe ansamblu 
mesajul să adopte o orientare pozitivă. Cum, de asemenea, trebuie 
evitată folosirea de cuvinte precum “nu, niciodată, nimic, nimeni”. 

Prezentarea faptelor reale, repetarea constantă a acestora, 
aliilor complicate, asigură credibilitatea mesajelor şi a 

surselor r creează 
nxietat

la 
ituaţia pţia 

compete e
urgenţe
                                                

evitarea det
 de unde provin acestea. Inconsecvenţa mesajelo

a e şi diminuează rapid credibilitatea. Din acest punct de vedere, 
pentru a asigura credibilitatea în comunicarea la urgenţe trebuie luate 
în considerare câteva elemente:1

• responsabilitate şi atenţie; 
• competenţă şi expertiză; 
• onestitate şi deschidere; 
• angajare şi loialitate; 
• consideraţie. 
Responsabilitatea şi atenţia trebuie exprimate în prima fază a 

urgenţei, concret, în primul mesaj transmis către public. Aceasta poate 
duce la recepţionarea corectă a mesajului şi la răspunsul în consecinţă 
al receptorului, răspuns care poate fi cât mai apropiat de cel dorit.  

Experienţa anterioară şi abilităţile demonstrate în domeniul 
managementului urgenţelor poate asigura percepţia de către public a 
competenţei organizaţiei sau persoanelor implicate în răspunsul 
s de urgenţă. O altă cale prin care se poate asigura perce

nţ i este stabilirea de relaţii cu publicul înaintea apariţiei unei 
. 

 
, Victor – Op. cit. 1 Cohn
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Onestitatea şi deschiderea nu înseamnă implicarea publicului 

nile de bazăîn acţiu  ale organizaţiei, dar se poate asigura participarea 

acestuia n alege şi de a avea la dispoziţie 

suficient in spunzătoare. Este o 

greşeală

trebuie ia nu e disponibilă în acel moment, 

datorită

deschis

răspuns

eufemis

induc ne ize de onestitate. 

răspuns

asemen

loialitate usă la cunoştinţa publicului poate 

asigura rijinul acestuia până în faza de restabilire. Coordonarea şi 

colabora te ajuta foarte mult la certificarea 

redibilităţii organizaţiei în faţa publicului.1

 î sensul posibilităţii de a 

ă formaţie pentru a adopta decizii core

 a pretinde că nu există informaţii despre evenimente. Eventual 

transmis mesajul că informaţ

 verificării acesteia sau  notificării organizaţiei. A fi onest şi 

 înseamnă a pretinde publicului să urmărească procesul de 

 şi să analizeze calitatea acestuia. Jargonul profesional şi 

mele nu sunt indicate în comunicarea cu publicul, acestea 

siguranţă şi chiar cr

Prezentarea către public a obiectivelor organizaţiei în cadrul 

ului la urgenţe şi a eforturilor pentru atingerea acestora este, de 

ea, un atu pentru o comunicare eficientă. Angajarea şi 

a în acţiunile de răspuns ad

sp

rea cu alte surse credibile poa

c

Comunicarea este o ştiinţă de graniţă şi artă a imperfecţiunii. 

Nimeni nu poate promite unei comunităţi sau unei organizaţii că doar 

aplicând strict principiile comunicării în situaţii de urgenţă poate reuşi 

sigur. Ceea ce totuşi se poate garanta este că o organizaţie îşi poate 

complica problemele pe timpul răspunsului la urgenţe dacă ignoră 

planificarea comunicării în astfel de situaţii. Comunicarea  de criză  şi 

urgenţă bine planificată şi bine aplicată, total integrată în fiecare fază a 

                                                 
1 Reynolds, Barbara  - Op. cit.
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managementului urgenţei, poate da organizaţiilor posibilitatea utilizării 

eficiente a resurselor. 

 

6.8. Fazele comunicării în situaţii de urgenţă 
 

Înţelegerea caracteristicilor şi formei urgenţelor, poate ajuta 
rganizaţiile la anticiparea problemelor de comunicare şi la soluţii 

eficiente
o

 pentru acestea. Este important să se cunoască faptul că 
fiecare situaţie de urgenţă evoluează în faze şi că şi comunicarea 
trebuie să evolueze în tandem cu aceasta.1 Corespunzător fazelor 

                                                 
1 Ibid. 
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managementului situaţiei de urgenţă, organizaţiile pot anticipa  
informaţiile necesare pentru acţiunile proprii, pentru public şi pentru 
mass-media, fiecare fază implicând necesităţi informaţionale unice. 

Parcurgerea fazelor variază în funcţie de evenimentul care a 
declanşat urgenţa. Nu toate situaţiile de urgenţă se desfăşoară la fel. 
Gradul, intensitatea sau durata unei urgenţe influenţează direct 
resursel

omunicare pe timpul fazei de 

 de prevenire; 
erii impactului; 

 este transmisă şi recepţionată la nivelurile 
respecti

zută, care concurează pentru atenţie cu 
priorităţ

e necesare sau personalul. 
Faza prevenire - Obiectivele de c
e: prevenir
• Programe
• Educarea în sensul reduc
• Evaluarea performanţei planurilor de comunicare. 
Este de fapt faza care face trecerea la pregătirea comunicării în 

răspunsul la urgenţe. Organizaţiile, comunităţile şi indivizii, fiecare 
dintre aceştia, în funcţie de responsabilitate şi interes, pot aborda 
programe de prevenire atunci când prin procesul de comunicare, 
informaţia specifică

ve. Educaţia, în sensul reducerii impactului situaţiei de urgenţă, 
în primul rând asupra publicului şi în al doilea rând asupra capacităţii de 
răspuns a organizaţiilor de management al urgenţelor, este unul dintre 
obiectivele cele mai importante ale acestei faze. 

Urgenţele majore, provocate de dezastre, sunt evenimente cu 
probabilitate de apariţie scă

ile vieţii zilnice. În aceste condiţii, este dificil pentru organizaţiile 
care sprijină prevenirea în domeniul managementului urgenţelor, să 
dezvolte măsuri sau programe care să stârnească interesul publicului. 
Chiar în comunităţile unde dezastrele au o frecvenţă de apariţie mare, 
publicul eşuează adesea în asigurarea măsurilor minime de prevenire. 
Există în general o tendinţă de subestimare a riscului în astfel de 
situaţii. 
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Faza pregătire - Obiectivele de comunicare pe timpul fazei de 

pregătire: 

• Planificarea comunicării; 

• Testarea mesajelor; 

• Dezvoltarea de recomandări consensuale; 

• Stabilire alianţe; 

• Determinare de acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea 

sistemului de management al urgenţelor. 

Este perioada în care se asigură planificarea acţiunilor în 

domeniul comunicării. Organizaţiile, în funcţie de tipul de urgenţe la 

care răspund, pot anticipa necesarul informaţional pentru susţinerea 

procesului de comunicare. Pot fi găsite răspunsuri la întrebări probabile 

sau sol esul de comunicare pentru cazul 

răspuns niţiază prin pregătirea mesajelor şi 

testarea te resursele necesare susţinerii 

comunic smele care antrenează aceste resurse. 

Se stab te şi alianţe pentru a asigura consecvenţa în 

-  răspu

nde); 

• Angaja ea organizaţiilor şi publicului în comunicare. 

uţii la probleme posibile. Proc

ului  efectiv la urgenţe se i

 acestora. Sunt identifica

ării şi verificate mecani

ilesc parteneria

mesajele transmise şi veridicitatea informaţiilor produse. 

Faza  răspuns-restabilire - Obiectivele de comunicare pe 

timpul acestei faze: 

ns iniţial: 

• Confirmarea urgenţei cu responsabilitate; 

• Explicarea şi informarea publicului în termeni simpli despre 

situaţia creată; 

• Furnizarea de informaţii despre acţiunile de răspuns (cum, 

u

r
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-  răspu

cterizată, în general de 

confuzie

sibil. 

        În 

simpli despre situaţia creată şi despre ceea ce publicul poate face în 

ns complet-restabilire: 

• Furnizarea de informaţii detaliate despre urgenţă şi riscurile 

asociate pentru public; 

• Solicitarea sprijinului public pentru alocarea de resurse 

necesare răspunsului; 

• Implicarea publicului în acţiuni de răspuns; 

• Popularizarea succeselor pe timpul răspunsului complet; 

• Recunoaşterea înfrângerilor. 

        Cele mai importante elemente în comunicare din faza răspunsului 

iniţial sunt simplitate, credibilitate, verificabilitate, consistenţă şi viteză. 

Faza de răspuns iniţial la o urgenţă este cara

 şi de interesul crescut al mass-media. Informaţia este uzual 

incompletă şi faptele sunt prezentate dispersat. Este important de 

recunoscut faptul că informaţia din mass-media, de la organizaţii sau 

chiar cea produsă de propria organizaţie, poate să nu fie corectă sau 

exactă. Rolul comunicării aici, este acela de a pune ordine în fapte, de 

a determina organizaţia să răspundă corespunzător şi de a verifica 

magnitudinea situaţiei de urgenţă cât mai rapid po

faza iniţială a răspunsului nu există o a doua şansă pentru o 

comunicare eficientă cu publicul. Reputaţia organizaţiei depinde de 

ceea ce se spune sau nu se spune aici sau când şi în ce fel se face 

aceasta. 

        Una dintre cele mai bune modalităţi de a limita anxietatea 

publicului în situaţii de urgenţă este furnizarea de informaţii, în termeni 

legătură cu aceasta. 
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6.9. Rolul comunicării în situaţii de urgenţă 
 
        Experienţa demonstrează că situaţii de urgenţă pot apărea 
oricând. Urgenţe majore generate de dezastre, de asemenea. Nu se 
poate a

jurări în care proceduri, referinţe, 
moduri 

ajore comunicarea e o componentă vitală, care poate ajuta 
organiza ăspunsul furnizat şi publicul să 
înţeleag
         Co l important 
în preîn

 pentru situaţii de 
urgenţă

                                                

sigura un management al comunicării în astfel de împrejurări 
doar prin mobilizare de personal suplimentar sau de materiale -  
comunicarea însăşi trebuie schimbată  datorită  impactului extrem de 
ridicat al situaţiei de urgenţă, împre

de organizare, stabilite anterior pot să nu mai funcţioneze. În 
urgenţele m

ţiile să pună ordine în r
ă acest răspuns. 
municarea în situaţii de criză sau urgenţă are un ro

tâmpinarea aspectelor neaşteptate ale comportamentului uman, 
care apar la indivizi, grupuri sau comunităţi:1

• solicitări pentru asistenţă nejustificată; 
• comportament al grupurilor dezorganizate; 
• mită şi fraudă; 
• relaţii speciale; 
• restricţii nejustificate; 
• simptome fizice inexplicabile. 
O practică a comunicării, necorespunzătoare
 şi criză poate atrage din partea publicului un răspuns negativ. 

Câteva dintre elementele care pot conduce la astfel de reacţii: 
• mesaje din diverse surse; 
• informaţii publicate prea târziu în raport cu recenţa 
evenimentelor; 
• recomandări către public fără baze reale; 

 
1 Ibid. 
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• incoerenţa zvonurilor, miturilor sau previziunilor; 
• purtători de cuvânt cu comportament necorespunzător; 
• exprimarea publică a divergenţelor între membrii 

 

organizaţiilor de răspuns la urgenţe. 
 

mesaje 

diverse
surse 

din 

informaţii 
publicate

prea 
târziu

recomandări 
către public 
fără baze 

reale necoerenţa 
zvonurilor, 
miturilor 

sau previziunilor

exprimarea 
publică a 

divergenţelor

purtători 
de cuvânt cu 

comportament 
necorespunzător

Figura 6.5. 
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Toate aceste elemente îşi dau concursul la apariţia unor situaţii 
, cu carnegative e organizaţiile de răspuns la urgenţe se pot confrunta: 

comandările şi acţiunile oficiale; 

ii şi afecţiunilor; 
arului de resurse. 

m
preveni cului, prin: 

rităţii; 

 deveni victime 

de vedere al principiilor psihologice ale comunicării, indivizii 

sau grupurile pot exagera răspunsul în cadrul procesului de comunicare 

• resurse limitate în raport cu cererile publicului; 
• lipsa încrederii în re
• oportunişti care profită de situaţia creată; 
• creşterea mortalităţ
• supralicitarea neces
Co unicarea eficientă poate reduce aceste tendinţe şi poate 
reacţia negativă a publi
• realizarea de planuri de comunicare viabile; 
• furnizarea de informaţii în premieră; 
• exprimarea îngrijorării şi solida
• afişarea competenţei şi responsabilităţii; 
• acceptarea deschiderii şi onestităţii; 
• loialitate faţă de acţiunile de răspuns şi restabilire; 
• aplicarea principiilor comunicării de urgenţă mesajelor 
transmise. 
În situaţii de urgenţă, publicul se simte îndreptăţit să întreprindă 

acţiuni în sensul reducerii panicii şi a victimizării. Pregătirea fizică şi 

mentală necesară acestui scop arată, în general anxietate, contrar 

efectelor periculoase care ameninţă comunitatea. Mesajele de îndemn 

la acţiune şi comportament adecvat pot da publicului sentimentul că 

poate face ceva pentru a îmbunătăţi situaţia şi a nu

pasive ale ameninţării. 

 Modul în care publicul, membrii unei comunităţi recepţionează 

informaţia şi reacţionează la aceasta pe timpul unei situaţii de urgenţă 

este diferit de situaţiile obişnuite. Cercetările în acest domeniu arată că, 

din punct 
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şi se pot întoarce la modalităţi rudimentare de acţiune cauzate în mare 

parte de impactul psihic al pericolului asupra acestora.  De asemenea, 

relatările din mass-media afectează direct răspunsul audienţei în cadrul 

urgenţelor. 

 Procesul de adoptare a deciziilor este cel mai afectat pe timpul 

 

 

 

 

i 
 
i 

 

 
 

                                                

situaţiilor de urgenţă. Următoarele caracteristici sunt printre cele mai 
întâlnite:1

• Simplitate. În condiţii de stres intens şi informaţii necontrolate,
publicul pierde multe dintre nuanţele importante ale mesajelor 
transmise în procesul de comunicare sau evită efortul de a discerne
între multiplele fapte, simplificându-le pe cât posibil. Pentru a reuşi, 
oamenii nu încearcă o abordare analitică a procesului de elaborare a 
deciziilor. Ei se bazează în mare măsură pe obişnuinţă, tradiţie,
urmarea liderilor şi alte stereotipuri  clasificate ca bune sau rele. 
• Păstrarea principiilor. Dacă în procesul de comunicare la 
urgenţe este necesar ca publicul să facă ceva care nu pare intuitiv este
destul de dificil de convins de necesitatea sau credibilitatea acestor 
acţiuni. Oamenii sunt, în general adepţii păstrării principiilor în 
comportamentul lor curent, fără să analizeze dacă acestea pot fi utile ş
în situaţii de pericol. De asemenea, speculează informaţia conflictuală
sau contradictorie, interpretând-o în sensul propriilor principii ş
credinţe. 
• Informaţie conflictuală. Publicul îşi aminteşte, în general ceea
ce vede şi tinde să aibă încredere doar în experienţa proprie. Având în 
vedere însă noi riscuri într-o situaţie de urgenţă, baza ar trebui pusă pe
informaţii venite de la profesionişti. Problema care apare este
dezacordul, în multe situaţii, al experţilor, referitor la nivelul ameninţării, 

 
1 Schneid, Thomas D.; Collins, Larry - Disaster Management and Preparedness, Lewis 
Publishers Inc, 2000 
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riscuri şi recomandări corespunzătoare. Aceasta nu face decât să 
inducă incertitudine şi teamă în rândul publicului. Cercetările arată că 
primul mesaj care atinge audienţa este cel mai bine primit chiar dacă 
cele care urmează sunt mult mai exacte din punct de vedere al 
conţinutului. 

Simplitatea, credibilitatea, autenticitatea, consistenţa şi viteza 
de reacţie sunt elemente care contează în comunicarea la urgenţe. Un 
mesaj eficient trebuie repetat, să vină de la o sursă legitimă, să fie 
specific situaţiei de urgenţă în desfăşurare şi să ofere un curs pozitiv al 
acţiunilor. 

 
6.10. Percepţia riscului 

 
 Percepţia riscului este, de asemenea, de importanţă vitală 
pentru comunicarea în situaţii de urgenţă. Există categorii de riscuri mai 
mult  acceptate decât altele. Printre acestea:1

• voluntar-involuntar. Riscurile voluntare sunt mult mai 
acceptate decât riscurile impuse; 

• control personal-control terţiar. Riscurile controlate de către 
indivizi sau comunitate sunt acceptate în detrimentul celor 
al cărui control este deţinut de outsideri; 

• familiar-exotic. Riscurile cunoscute sunt mult mai acceptate 
decât cele necunoscute. Riscurile necunoscute sunt 
percepute ca fiind mult mai periculoase decât cele despre 
care se deţin informaţii. 

• origine naturală-origine antropică. Riscurile generate de 
natură sunt mult mai tolerate decât riscurile generate de 
oameni sau de organizaţii; 

                                                 
1 Reynolds, Barbara  - Op. cit.
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• reversibil/permanent. Riscurile cu o evoluţie reversibilă în 

sensul  restabilirii de la sine a situaţiei sunt tolerate mult 

rcepute ca fiind mai puţin periculoase decât 

afeţe întinse sunt mult mai 

tă precisă; 

e-urmări necunoscute. 

c  este generată pentru prima dată de 

o categ e au catastrofice, procesul de 

comunic

Riscurile 

punctuale, n i imorale creează efecte psihice 

pe termen 

răzbunare. 

În func c, atunci când se 

că comunicarea pentru situaţii de urgenţă sunt considerate o 

mai bine decât cele cu evoluţii permanente ireversibile; 

• statistic-anecdotic. Riscurile statistice sunt acceptate de 

populaţie mai mult decât cele reprezentate de cazuri 

izolate. Dar un risc izolat, prezentat ca “unu la un milion” 

poate avea efecte mult mai distrugătoare decât un risc 

statistic de “unul la o mie”; 

• endemic-epidemic (catastrofic). Îmbolnăvirea, rănirea sau 

moartea, ca riscuri care apar pe o perioadă mai lungă de 

timp, sunt pe

dacă sunt concentrate cantitativ în evenimente singulare. 

• distribuţie vastă-punctual. Riscurile care afectează grupuri 

mari de indivizi, comunităţi, supr

bine tolerate decât cele punctuale, cu ţin

• sursă de încredere-sursă controversată; 

• adult-copil; 

• urmări cunoscut

Da ă o situaţie de urgenţă

ori de riscuri antropice, impuse s

are este cu atât mai dificil de realizat. Publicul afectat de 

riscurile cauzate de acţiunile oamenilor care au intenţia distrugerii, 

rănirii sau terorii, reacţionează în general mult mai dur. 

ecunoscute, catastrofice ş

lung, care conduc la furie, frustrare, teamă şi dorinţă de 

ţie de percepţia riscului de către publi

planifi
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serie de reg lanului de 

comunic e

ţie de percepţia 
riscului 

 
1. Acceptarea şi implicarea publicului ca partener legitim 
Două principii de bază ale comunicării le urgenţe şi crize, într-o 

societate democratică, sunt în general înţelese şi acceptate. Primul, 
oamenii şi comunităţile au dreptul de participa în deciziile care le pot 
afecta viaţa, proprietatea şi valorile. Al doilea, scopul comunicării la 
urgenţe nu trebuie să fie distragerea atenţiei publicului de la fapte sau 
evitarea acţiunii, ci informarea publicului, implicarea şi interesarea 
acestuia, colaborarea cu acesta.1

Demonstrarea respectului pentru public se realizează prin 
implicarea comunităţii, încă din fazele incipiente, în elaborarea deciziilor 
importante, clarificarea faptului că deciziile legate de riscuri nu se 
bazează numai pe magnitudinea situaţiei de urgenţă provocată de 
aceste riscuri, ci şi pe interesul şi nevoile publicului. De fapt, este 
importantă implicarea tuturor părţilor care au interes şi miză în situaţii 
provocate de riscuri potenţiale şi utilizarea pentru acestea de standarde 
morale şi etice la un nivel care să recunoască consideraţia faţă de 
responsabili şi autorităţi. 

 

2. Ascultarea audienţei 
De cele mai multe ori, în situaţii de urgenţă, publicul este 

interesat de încredere, credibilitate, control, beneficii, competenţă, 
oluntariat, corectitudine, compasiune, îngrijorare şi detalii despre 

                                                

uli menite să ridice gradul de aplicabilitate al p

ar . 
 
6.11. Reguli de comunicare func

v
 

1 Ibid. 
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evaluăril
i 

exprimă mportament 
similar. m tivitate 
care se sf

espre ceea ce publicul 
ştie, cre  feste în consecinţă. 
Relevan

tuturor părţilor implicate. 
Identific a locul acesteia, 
recunoa r lor sociale, culturale, 
economi  e eficientă în ambele 
sensuri. 

 O
ai

iniţiatorul acesteia, emiţătorul, este necesar să fie perceput ca onest, 
demn d

caracteristici ale organizaţiilor de răspuns. 

e cantitative ale riscurilor. Dacă acesta percepe că nu sunt 
luate în considerare aceste cerinţe, că nu este ascultat atunci când îş

 doleanţele, la rândul său poate reacţiona cu un co
Co unicarea eficientă în situaţii de urgenţă este o ac
de ăşoară în ambele sensuri. 
Nu este utilă emiterea de presupuneri d
de sau doreşte să facă şi să se mani
te sunt informaţiile concrete, obţinute prin tehnici de 

investigaţie directă şi prin ascultarea 
are  cu audienţa, încercarea de transpunere în 
şte ea emoţiilor şi depăşirea bariere
ce sau politice pot asigura o comunicar

 

3. nestitate, credibilitate, deschidere 
În nte ca, în situaţii de urgenţă, comunicarea să fie acceptată, 

e încredere. Astfel, primul scop al comunicării în situaţii de 
urgenţă este stabilirea credibilităţii şi onestităţii. Odată etichetate aceste 
două aspecte, este dificil de schimbat ulterior acest lucru. Pe termen 
scurt, onestitatea şi credibilitatea se bazează, în mare măsură, pe 
comunicare verbală sau nonverbală. Pe termen lung, însă, contează 
acţiunile şi performanţa. 

În comunicarea la urgenţe, onestitatea şi credibilitatea sunt 
cele mai importante 
Credibilitatea este dificil de obţinut şi o dată pierdută este aproape 
imposibil de recâştigat. Organizaţiile de răspuns la urgenţe care 
comunică cu publicul în situaţii de urgenţă sunt, în general acreditate să 
furnizeze informaţii despre riscuri, aceasta însă nu le asigură 
încrederea din partea publicului. 
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Dacă în procesul de comunicare se comit erori, este necesar 
ca acestea să fie corectate cât mai rapid cu putinţă, aşa cum 
informaţiile despre riscuri sunt transmise în timp real, scoţând în 
evidenţă  anumite rezerve. Speculaţii trebuie făcute cu mare precauţie 
i nu e u

ă nu sunt ascunse fapte semnificative. De asemenea, 
pend

rse, credibile: medii universitare, experţi, grupuri de dialog 

comunicării şi în determinarea eficienţei acesteia. În general, mass-

ş tilă minimizarea sau exagerarea nivelului riscurilor. Dacă există  
nesiguranţă, transmiterea mai multor date şi informaţii poate convinge 
publicul c
de enţa de credibilitate impune organizaţiilor discuţii publice despre 
incertitudini, puncte tari şi puncte slabe, identificarea celei mai 
defavorabile situaţii. 

 
4. Coordonarea şi colaborarea cu alte surse credibile 
Alianţele pot ajuta în multe situaţii comunicarea la urgenţe. 

Există câteva principii în domeniul coordonării şi colaborării cu alte 
surse credibile, care pot eficientiza procesul de comunicare: 

• coordonarea tuturor resurselor inter şi intra organizaţionale; 
• alocarea de timp şi resurse pentru dezvoltarea de legături, 
parteneriate şi alianţe cu alte organizaţii; 
• utilizarea de intermediari oficiali şi credibili; 
• consultarea cu alte surse pentru a oferi răspunsuri la 
întrebări legate de riscuri; 
• desfăşurarea procesului de comunicare în comun cu alte 
su
social, oficialităţi locale, lideri de opinie. 

 

5. Cooperarea cu mass-media 
Mass-media sunt una dintre sursele primare de informaţii în 

situaţii de urgenţă. Pot juca  un rol critic în planificarea obiectivelor 

media sunt interesate de aspecte politice, de acţiuni nereuşite, vinovaţi 
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şi pericole. Relaţia cu mass-media trebuie construită pe accesibilitate, 
deschidere şi respect reciproc. Fiecărui tip de media îi sunt furnizate 
informaţiile care vin în întâmpinarea nevoilor acestora. Conţinutul 
relatărilor şi al interviurilor din mass-media se stabilesc de comun  
acord cu reprezentanţii acesteia şi conţin mesaje pozitive care sunt 
repetate

. Transmiterea de informaţii clare şi la obiect 
ste util într-un mediu profesionist, 

colo und ţi receptorii, dar în comunicarea cu 

ublicul

ult mai mult decât 

cifre şi d a
Folo nic, sensibil la diverse 

particula ăţ

acesteia su

mesajelor riale grafice, de 

persona

care să fac

limbajul dis

urgenţă. 

p
cuvinte şi cu 
frică sau rese tul de vedere pe care publicul îl 

. Pentru perspectiva riscului, utile sunt 

 de mai multe ori. Pentru riscurile complexe se pot furniza 
mass-media date şi informaţii detaliate pentru a preîntâmpina 
eventualele speculaţii. O relaţie pe termen lung cu mass-media poate 
asigura aceste condiţii. 
 

6
Limbajul şi jargonul tehnic e

e este înţeles de către toa

p  acesta poate ridica anumite bariere, uneori greu de trecut. În 

situaţii de urgenţă, atunci când gradul de incertitudine atinge cote 

ridicate, solidaritatea şi compasiunea cântăresc m

et lii tehnice. 
sirea unui limbaj clar, nonteh

rit i ale audienţei, cu respectarea nevoilor de informare ale 

nt obligatorii în comunicarea la urgenţe. Pentru clarificarea 

transmise este utilă folosirea de mate

lizare a datelor cu privire la riscuri: relatări, exemple, anecdote, 

ă informaţiile tehnice uşor de recepţionat. De evitat este 

tant, abstract, fără sentimente faţă de victimele situaţiei de 

Im ortantă este, de asemenea, confirmarea şi răspunsul în 
fapte la emoţiile pe care publicul le exprimă, la anxietate, 
mnare, precum şi la punc

are în evaluarea riscului
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compar e
percepe ca 
întreprinse t
 

7. P
Dife

necesită str
situaţii de u acă este asigurată o planificare 
riguroas  
planificare în
trebuie să fi
asigurarea d
comportame u 
implicar  r

O e
forte şi a ce nuri de 
comunic e inie, a diferitelor 
grupuri de in dienţei necesită direcţionarea de obiective de 
comunic e  cazuri, personalul 
trebuie 

aţiil  de risc care nu trebuie să ignore însă ceea ce publicul 
riscuri. Acţiunile care sunt în desfăşurare sau urmează a fi 
otdeauna trebuie incluse în discuţiile publice.  

lanificare riguroasă  şi evaluarea performanţei 
ritele scopuri şi diferitele categorii de audienţă şi media, 
ategii diferite de comunicare la urgenţe. Comunicarea în 
rgenţă are succes numai d

ă a acesteia şi realizată evaluarea performanţelor. Procesul de 
cepe, de cele mai multe ori, cu stabilirea obiectivelor care 
e explicite şi clare: furnizare de informaţie către public, 
e garanţii, încurajarea acţiunilor de protecţie şi schimbare a 
ntului, stimularea răspunsului la urgenţe în ansamblu sa

ea esponsabililor în dialog şi rezolvarea problemelor. 
valuare a datelor tehnice despre riscuri, stabilirea punctelor 
lor slabe ajută, de asemenea, la întocmirea de pla

ar  eficiente. Identificarea curentelor de op
terese ale au

ar  specifice către acestea. Pentru aceste
pregătit şi antrenat, mesajele testate, activitatea anterioară 

evaluată, reţinute aspectele pozitive şi remediate erorile. 
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7 
CAPITALUL SOCIAL, 

socială a comunităţilor. Atenţia este 
focalizat

ulte dintre aceste dezastre sunt acum uitate; 
altele oc şi istorici, câteva chiar celebrate. A 
ne amin un lucru extrem de important pentru a 
înţelege

VULNERABILITATEA ŞI 
REDUCEREA RISCULUI 

DEZASTRELOR 
 

 În ultimii ani, experienţa cu dezastrele a fost intens mediatizată 
prin orice mijloace şi de asemenea orice împrejurare care s-ar putea 
constitui în hazard pentru viaţa 

ă pe victime şi pierderi, precum şi predicţii mai mult sau mai 
puţin exacte despre cât de rău vor evolua lucrurile. În acelaşi timp, 
relatările, prezentările, analizele şi dezbaterile conţin referiri la „maladii” 
asociate: ineficienţă, indiferenţă, corupţie, incapacitate sau divergenţă. 
Toate acestea sugerează că viaţa socială, oricum destul de fragilă, este 
influenţată critic de dezastre care creează probleme de multe ori de 
nerezolvat.1

 Pe de altă parte, aproape fiecare comunitate într-un anumit 
moment al istoriei sale, a supravieţuit dezastrelor şi a continuat să 
crească şi să prospere. M

azional amintite de scriitori 
ti despre dezastre este 
 cum comunităţile obişnuite răspund la dezastre, cât de 

vulnerabile sunt la hazarduri şi cum supravieţuiesc. 
                                                 
1
Russell, R.D. – The Importance of Social Capital in Disaster Response, University of 

re, Disaster Research Center, Newark, SUA, 2002 Delawa
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 În ultima perioadă s-au depus eforturi considerabile pentru 
dezvoltarea de politici îndreptate către prevenirea dezastrelor. Multe 
cercetări au ca obiect înţelegerea hazardurilor – dezvoltarea de scale 
pentru măsurări seismice, inundaţii, viteza vântului etc. – rezultatele obţinute 
fiind aplicate deseori în dezvoltarea de noi tehnici în construcţii, noi materiale 
sau măs

t

 sistemelor sociale şi cum pot fi acestea modificate şi utilizate 
pentru ră au diminuarea vulnerabilităţii. 

 

antrenat, pregătit şi apt fizic, astfel este 
obţinută

uri de siguranţă. Mult mai recent, câteva direcţii în cercetare au fost 
îndreptate către vulnerabilitatea populaţiei şi identificarea condiţiilor speciale 
de risc, precum şi încurajarea dezvoltării de comunităţi rezistente la 
dezastre.1 În mare par e, aceste eforturi constau în identificarea hazardurilor 
locale şi consolidarea fizică a infrastructurii sau mediului, în acelaşi timp 
acordându-se destul de mică atenţie sistemelor sociale ale comunităţilor 
respective. Cu alte cuvinte este acordată o mică atenţie adaptării şi 
elasticităţii

spunsul la dezastre s

7.1. Ideea capitalului social 
 
 O imagine a modului în care comunităţile răspund de dezastre 
poate fi obţinută utilizând conceptul de capital social. În plus la 
imaginea economică  convenţională a importanţei uneltelor – ”capitalul 
fizic” – a fost adăugată şi argumentată importanţa ”capitalului uman” -  
după cum este de educat, 

 şi creşterea economică. Mergând mai departe cu această 
imagine, s-a descoperit ”capitalul social” – un termen care cuprinde 
norme şi modalităţi de organizare care facilitează acţiuni colective. 
Conceptul de capital social a fost utilizat în analiza multor probleme ale 
acţiunilor colective, inclusiv familiale, şcolare şi educaţionale, de muncă 
                                                 
1Geis, D.E. – By Design: The Disaster
Natural Hazard Review, no 1, 2000 

 Resistent and Quality of Life Community, in 
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şi organ

usţin numai organizarea socială sau ”capitalul 
ultural” ca şi produs al acestuia. De asemenea, avansate sunt şi 

preocup e este 
depend

, ci de a-l 
utiliza în x
comunit i. 
cadrul c ecesar a fi explorate 
dacă înt n lt decât la nivel 
general.  
 
care repr
mobilizate în 
i nu este si n primul rând în relaţiile 
şi modul rii sociali. Capitalul social se 
prezintă

izare, democraţie şi de guvernare sau dezvoltare.1 Însă, în 
cazul răspunsului la dezastre care reprezintă o situaţie clasică de 
implicare în acţiuni colective pentru un beneficiu mutual stabilit, 
conceptul a fost aplicat destul de puţin. 
 Rădăcinile ştiinţifice ale conceptului de capital social sunt multe 
şi variate. În acest moment, teoria capitalului social abundă de 
diversitate, funcţie de diferiţi teoreticieni care o abordează. Există însă 
un consens conform căruia capitalul social constă în resursele 
înglobate în organizări şi structuri sociale  care pot fi mobilizate. Alte 
puncte de vedere s
c

ările despre cum ar trebui măsurat capitalul social car
ent de diferite variabile cum ar fi de exemplu implicarea civică la 

cât mai multe niveluri. 
 Intenţia nu este aceea de a critica acest concept

 e plorarea răspunsului la dezastre şi vulnerabilităţii la nivelul 
ăţi Evident, la nivelul aceleiaşi societăţi există diferenţe în 
apitalului social şi aceste diferenţe este n
r-u  anume sens conceptul este folositor mai mu

Capitalul social face referire la aspecte privind structura socială 
ezintă valoarea actorilor sociali ca resurse care pot fi 

urmărirea propriilor interese. Capitalul social nu reprezintă 
nonim cu capitalul uman. El constă îş

 de organizare între şi cu acto
 într-o varietate de forme şi are două elemente comune:  
(1) capitalul social apare ca un aspect al structurii sociale şi  

                                                 
1Woolcock, M. – Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical 
Synthesis and Policy Framework, in Theory and Society, no 27, 1998 



 174 MARIN BÎLDEA 

(2) actorii sociali pot utiliza capitalul social ca o resursă pentru 
rezolvarea scopurilor.1

 Capitalul fizic este creat datorită schimbărilor la nivel material 
astfel încât să rezulte unelte care să faciliteze producţia; capitalul uman 
este creat datorită schimbărilor la nivelul persoanelor prin dobândirea 
de deprinderi şi capacităţi, dar capitalul social este creat atunci când 
relaţiile dintre persoane schimbă modalităţile de facilitare a acţiunilor. 
Capitalul fizic este ceva tangibil înglobat în forme observabile. Capitalul 
uman este mai puţin tangibil înglobat în deprinderi şi cunoştinţe. Dar 
apitalul social este chiar mai puţin tangibil atât timp cât este înglobat în 

relaţiile dint
 

um nivelul de încredere al mediului respectiv. 

ză aşezarea interesului comunităţii înaintea interesului 
persona

c
re persoane. 

Sunt identificate în momentul de faţă şase forme ale capitalului 
social:  

a) Obligaţii şi aşteptări. Orice sistem social se bazează în mare 
parte pe acţiuni reciproce şi implică obligaţii şi aşteptări din partea 
participanţilor. În particular există elemente critice pentru această formă 
a capitalului social prec

b) Potenţialul informaţional. Informaţia este importantă pentru 
că furnizează o bază pentru acţiune. Un mijloc prin care informaţia 
poate fi obţinută este utilizarea relaţiilor sociale care sunt menţinute 
pentru alte scopuri. Prin interacţiunea cu alte informaţii, indivizii îşi pot 
ridica nivelul de cunoaştere fără a obţine informaţia direct. 

c) Norme şi sancţiuni efective. Normele susţin şi furnizează 
direcţionarea precisă şi desfăşurare de acţiuni. Normele care 
încurajea

l sunt o puternică formă specială a capitalului social. Aceasta 
facilitează acţiuni concrete şi le constrânge pe altele. 
                                                 
1Coleman, J. - Community Disorganization, in Contemporary Social Problems, ed Merton 
R., Hardcourt Brace and World, NY, 1990 
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d) Relaţii de autoritate. În interiorul grupurilor organizate pentru 
a îndeplini sarcini specifice, un lider este de regulă mandatat să ia 
decizii şi să răspundă în numele grupului. În acest transfer către un 
ingur individ, liderul are acces la o reţea extinsă a capitalului social 

care sp În acest caz 
capitalu

e bunuri 
publice 

nei comunităţi 
când eforturi suplimentare şi extraordinare se depun pentru protecţia şi 
în beneficiul resurselor sociale şi când existenţa acestora este 
percepută ca fiind ameninţată.1 Din această perspectivă, în cazul 
dezastrelor atenţia este focalizată pe comunitate ca şi sistem social. 
 Dezastrele sunt caracterizate convenţional fiind raportate la 
dimensiune în timp – pregătire, răspuns, restabilire şi prevenire. Cel 
                                                

s
oreşte capitalul fiecărui individ considerat separat. 
l social este identificat în rădăcinile organizaţiilor şi acţiunile 

concertate ale grupurilor. 
e) Organizaţii sociale specifice. Organizaţiile sociale sunt uzual 

create pentru un scop particular şi după ce scopul a fost atins, 
organizaţia îşi poate redefini acţiunile. 
 f) Organizaţii sociale particulare. Dezvoltarea de organizaţii 
sociale necesită investiţii în proiectarea structurii, responsabilităţi, 
autoritate şi norme. În crearea acestor organizaţii nu este important 
numai interesul acelora care investesc în ele, dar şi crearea d

de care beneficiază şi alţii care nu sunt implicaţi direct. 
 

7.2. Dezastrele din perspectiva capitalului social 
 
 Pe lângă definirea dezastrelor din perspectiva capitalului uman 
(victime) şi perspectiva capitalului fizic (distrugeri materiale) există o a 
treia modalitate de a defini dezastrele şi din perspectiva capitalului 
social. Astfel, un dezastru e o situaţie creată la nivelul u

 
1Dynes, R.R. – Coming to Terms with Community Disaster, in What is a Disaster: 
Perspectives on the Question, ed by E.L. Quarantelli, London, Routledge, 1998 
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mai dificil de studiat este răspunsul, în primul rând datorită faptului că 
ceastă fază este scurtă în timp şi de cele mai multe ori neaşteptată. 

semenea, cercetările în domeniul răspunsului la dezastre sunt de 
 oportuniste şi nu oferă o continuitate pentru a putea dezvolta 

zări, după cum dacă sunt realizate mai târziu de la momentul 
evenimentel
 M elor se 
fixează p sporită 
pierderilo rderilor 
şi deteriorării ca aţii de urgenţă 

enerată de un dezastru, capitalul social serveşte ca resursă de bază 
entru r

oblem

 dramatic, mai ales 
unci când resursele comunităţii nu pot proteja toate aceste valori. 

a
De a
regulă
generali

or nu mai pot fi utilizate eficient. 
ulte dintre preocupările în domeniul cercetării dezastr
e deteriorarea capitalului fizic. Altele acordă atenţie 
r de capital uman. Puţină atenţie însă este acordată pie

pitalului social. Pe timpul unei situ
g
p ăspunsul comunităţii. În plus, capitalul social este singura formă 
de capital comunitar care este reînnoită şi îmbunătăţită pe timpul unei 
situaţii de urgenţă. Însăşi urgenţa în sine este o creaţie a capitalului 
social. 
 Poate părea paradoxal, dar chiar problemele majore la nivelul 
comunităţii obligă la experimentarea de noi forme de organizare, 
situaţie care nu poate fi acceptată ca o regulă. O comunitate fără 
probleme cotidiene, ca multe dintre comunităţile de azi, suferă datorită 
lipsei organizării sociale specifice gestionării urgenţelor. Fiecare 
pr ă, fiecare eveniment negativ, necesită structuri organizatorice 
latente care să fie activate şi să răspundă corespunzător. 
 Există două direcţii dinamice de urmărit cu privire la obligaţiile 
şi responsabilităţile care apar pe timpul unei situaţii de urgenţă 
generată de un dezastru. Funcţionarea „normală” predezastru a 
comunităţii este orientată către diferite valori  - muncă, familie, educaţie 
sau recreare. Un dezastru schimbă această situaţie
at
Astfel, spre exemplu domeniul sănătăţii şi cel al asistenţei medicale 
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este totdeauna important datorită victimelor dezastrului, pe când 
educaţia, care de regulă, are prioritate, devine mai puţin importantă aşa 
încât infrastructura şcolară şi personalul poate fi utilizat pentru 
susţinerea efortului de răspuns la urgenţă. Într-un anume sens 
derularea firească a activităţilor este reordonată şi obligaţiile de 
asemenea schimbate după relevanţa acestora funcţie de impactul 
dezastrului. 
 Cea de-a doua direcţie este dată de extinderea rolului 
membrilor comunităţii. În vremuri ”normale”, obligaţiile cetăţenilor pot fi 
clasificate ca modeste. Dezastrele creează probleme necunoscute, 
ameninţări la adresa vieţii şi proprietăţii şi furnizează oportunitatea 
pentru o mai puternică identificare şi apartenenţă la comunitate. În 
aceste împrejurări obligaţiile membrilor comunităţii sunt amplificate şi 
rolul acestora în răspunsul la situaţia de urgenţă creată devine unul 

portant, uneori critic. Datorită acestui rol apar multiple obligaţii şi 
aşteptăr artea comunităţii, în general şi 

 activităţilor sociale, în special. De exemplu, un considerabil interes 
ste ac

Perspectiva capitalului social extinde în cazul impactului 

im
i, majoritatea acestora însă din p

a
e ordat conflictului dintre obligaţiile personale şi cele generate de 
dezastru pentru comunitate. În general, această stare de conflict este 
dezamorsată de capacităţile adaptive ale indivizilor şi organizaţiilor. 
 În contextul dezastrelor, individul are potenţialul de a juca 
diferite roluri, precum membru al familiei, vecin, angajat, coleg şi nu în 
ultimul rând rolul de cetăţean. Dar, spre exemplu, sentimentul obligaţiei 
pentru structura de răspuns la urgenţe a membrilor acesteia este 
irelevant pentru cei care beneficiază de asistenţă din partea acestora. 
Orice victimă a unui dezastru are dreptul să fie ajutată de indivizi care 
au obligaţii în acest sens, alţii decât familie, vecini, colegi sau prieteni. 
 
dezastrelor rolul cetăţeanului, ca şi sursă de obligaţii. Este simţită 
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obligaţia de a participa la acţiuni care să reducă ameninţarea la adresa 
comunităţii, chiar dacă familia sau alţi apropiaţi nu sunt direct sub 
influenţa impactului dezastrului. O asemenea situaţie este caracterizată 
printr-un număr semnificativ de voluntari care devin implicaţi într-o largă 

ormaţional, ca şi capital social poate fi 

Prioritar impactului, informaţia este utilă, mai ales, pentru 
ctivităţ

că 
            

varietate de acţiuni de ajutorare. De multe ori însă activitatea 
voluntarilor este descrisă, în special de mass-media, ca o consecinţă a 
eşuării organizaţiilor de a-şi mobiliza membrii permanenţi. De regulă, 
voluntarii sunt consideraţi o sursă importantă, dar nu semnificativă de 
resurse în situaţii de urgenţă.1

 

7.3. Potenţialul informaţional, formă a capitalului 
social 

 
 Rolul potenţialului inf
identificat în câteva aspecte ale comportamentului şi reacţiei în cazul 
dezastrelor. Desigur, una dintre observaţiile universale despre o situaţie 
de urgenţă este necesitatea informaţională ridicată. Când o stare de 
normalitate se schimbă şi un dezastru stă la baza acestei schimbări, 
indivizii şi unităţile sociale au nevoie de noi informaţii pentru a-şi orienta 
acţiunile. 
a i de prevenire. În acest caz, legăturile sociale furnizează 
canalele prin care indivizii dezvoltă percepţia riscului care poate motiva 
anumite acţiuni de prevenire. 
 Utilizarea potenţialului informaţional ca şi capital social este 
ilustrată foarte bine în activităţile de alertare şi evacuare pe timpul 
situaţiilor de urgenţă. Există împrejurări concrete în care alertarea 
publicului este pusă sub semnul întrebării datorită prezumţiei de pani

                                     
1Dynes, R.R.; Quarantelli, E.L.; Wenger, D. – The Organizational and Public Response to 
the September 1985 Earthquake in Mexico City, Mexico, Newark, DE, Disaster Research 
Center, 1988 
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şi evacu
scrierea eficienţei procesului de alertare şi 

acuar

nţă şi aceste forme de manifestare ale sale: 

cepţio

i răspund, în general la alertă corespunzător unui proces 

psihoso

e 

care îl f

lui. De fapt 

aspectul

area considerată o măsură nesigură datorită experienţei din 
trecut. Dar însăşi de
ev e subliniază importanţa informaţiei publice ca şi formă a 
capitalului social. 
 Considerând exemplul alertării publicului în situaţii de urgenţă, 

cercetări în acest domeniu au definit procesul în sine ca fiind împărţit în 

cinci faze distincte: auzi, înţelegi, crezi, personalizezi şi 

decizi/răspunzi.1 Fiecare dintre aceste faze este interactivă şi nu este 
dependentă obligatoriu de stări mentale individuale. Elementul comun 

rămâne însă capitalul social exprimat prin necesitatea informaţională 

critică în situaţii de urge

re nare de mesaje, înţelegere şi credinţă, adaptare şi decizie. 

Oameni

cial susţinut de relaţiile sociale la nivelul grupurilor sau 

comunităţilor şi nu ca rezultat al unei şanse sau reacţii involuntare a 

persoanelor aflate în pericol. 

 Importanţa relaţiilor sociale pentru potenţialul informaţional p

urnizează poate fi cel mai bine apreciată atunci când acţiunile 
protective eşuează. Una dintre problemele cheie pentru autorităţile şi 

managerii în domeniul urgenţelor este să înţeleagă pluralitatea  

acestor legături sociale şi faptul că sunt necesare diferite canale de 

transmitere a informaţiei şi recepţionare a feedback-u

 decisiv de abordat este penetrarea informaţiei publice în 

cadrul structurilor pe care se sprijină relaţiile sociale: dacă nu sunt 

recepţionate mesaje este aproape imposibil de înţeles, crezut, 

personalizat sau decis şi răspuns. 

                                                 
1 Fitzpatrick, C.; Mileti, D. – Public Risk Communication, in Disasters, Collective 

 1994 
Behavior, and Social Organizations, ed by Russel R. Dyes and Kathleen Tierney, 
Newark, DE, University of Delaware Press,
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7.4. Norme, sancţiuni, autoritate 
 
 Normele şi regulile care funcţionează la nivelul comunităţilor 
constituie o puternică formă a capitalului social care poate facilita sau 
constrânge acţiuni. Se constată existenţa unor relaţii între un dezastru 
şi emergenţa unui comportament altruist care de cele mai multe ori 
pune sub semnul întrebării validitatea unor acţiuni:1

d) Cu cât există mai multă comunicare şi date despre pierderile 
suferite ri de 

de 

                                                

a) Cu cât mai mare proporţia victimelor şi dimensiunea 
pierderilor cu atât este mai necesară comunicarea şi informarea despre 
pierderile suferite de victime. 

b) Când există conexiuni informaţionale sociale puternice cei 
aflaţi în suferinţă sunt mult mai proeminenţi ca referinţă pentru grupurile 
din care provin. 

c) Diferitele interpretări sociale ale impactului influenţează 
percepţia despre cauze. 

de victime, cu atât mai mulţi sunt cei care suferă alătu
acestea. 

e) Conectarea informaţională socială creează oportunităţi de 
ajutor şi asistenţă. 

f) Cu cât mai mare proporţia celor care simpatizează cu 
victimele, cu atât mai mulţi cei care furnizează ajutor efectiv. 
 Caracteristicile acestor relaţii sugerează faptul că dezastrele 
furnizează condiţii optime de dezvoltare a normelor sociale. Aceste 
norme pentru asemenea situaţii sunt în general independente 
disputele ideologice care afectează canalele de comunicare. Dacă 
impactul este brusc şi creează pierderi sociale aleatorii, aceasta 

 
1Drabek, T.E. – Human System Response to Disaster,  New York, Springer-Verlag, 1986 
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conduce, de regulă la stigmatizarea celor care sunt în suferinţă. Toate 
aceste condiţii se pot combina pentru a crea obligaţia de a aproba 
ajutorul dezinteresat ca normă în comunitate. 
 În plus la condiţiile care stabilesc suportul normativ al 
comportamentului bazat pe ajutoare, dezvoltarea unui consens de 
urgenţă provoacă o ierarhizare a valorilor astfel încât grija pentru 

 afectată de 

victime şi restaurarea serviciilor şi sistemelor de bază ale comunităţii 
beneficiază de prioritate în faţa altor preocupări. De asemenea, se 
constată o reducere a constrângerilor prin creşterea gradului de 
responsabilitate faţă de societate în ansamblu. 
 Un alt aspect al capitalului social guvernat de norme şi reguli 
este reprezentat de proprietatea privită ca un tip de relaţie socială – 
cine şi ce se poate face cu resursele comunităţii. Uzual există în acest 
sens norme legale care indică utilizarea corespunzătoare, controlul şi 
disponibilizarea resurselor necesare răspunsului la urgenţe într-o 
comunitate. Problema care apare aici e legată de ”teama” deţinătorilor 
de resurse de a pierde bunuri fără o despăgubire ulterioară, cu toate că 
există un consens mutual în situaţii de urgenţă generate de dezastre 
naturale mai ales, că pot fi suspendate anumite drepturi cu privire la 
proprietate. Pe de altă parte, societatea exercită adversitate puternică 
împotriva utilizării de bunuri pentru uzul strict personal, în condiţiile în 
care la nivelul comunităţii există nevoi de urgenţă majore. 
 Respectarea de reguli în situaţii de urgenţă este
anumite circumstanţe, speciale uneori, în interiorul comunităţilor care 
experimentează răspunsul în asemenea împrejurări. Prima, se constată 
dezvoltarea unei ”subculturi a dezastrelor”, expresie a percepţiei greşite 
a impactului pe care dezastrele îl au asupra comunităţii precum şi 
definirea precară a ceea ce înseamnă hazard sau factori de risc.1 

                                                 
1Wenger, D. – DRC Studies of Community Functioning, in Organizational and Community 
Responses to Disasters Seminar, Newark, DE, Disaster Research Center, 1992 
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Asemenea subculturi apar în comunităţi care au experienţe repetate cu 
hazarduri particulare astfel încât un dezastru generat de aceste 
hazarduri devine parte a vieţii în comunitate ca referinţă permanentă 
într-un calendar. 
 O a doua circumstanţă apare la adoptarea planurilor de 
răspuns la urgenţe de către organizaţiile care au responsabilităţi în 
domeniul public. În aceste cazuri sunt dezvoltate norme aplicabile în 

uaţii d

 şi 

 
uaţii d

sit e urgenţă, care rămân ”latente” în restul timpului. Aceste norme 
se adresează de exemplu, responsabililor cu monitorizarea hazardurilor 
particulare, planificarea activităţilor sau funcţionarea extensiilor şi 
mecanismelor de comunicare organizaţională. Multe dintre aceste 
norme latente sunt extensii ale activităţilor de rutină din cadrul 
organizaţiilor. De asemenea, există sancţiuni stabilite pentru încălcarea 
acestor norme în contextul situaţiilor de urgenţă. Astfel, normele de 
urgenţă sunt unice numai în sensul de temporizare a implementării 
acestora, dar sunt bazate pe structura predezastru a organizaţiilor. 
 Deşi dezastrele sunt privite frecvent ca situaţii de 
”dezorganizare legală”, de fapt, procesele sociale sunt cele care 
furnizează condiţii pentru prioritate şi eficienţă. Dezvoltarea unui 
consens de urgenţă acordă prioritate ridicată asistenţei victimelor
restaurarea serviciilor esenţiale pentru comunitate în detrimentul altor 
activităţi comunitare astfel încât resursele materiale şi umane să fie 
realocate către direcţiile prioritare. În aceste condiţii suportul altruist 
este unul considerabil şi acesta îşi are originea în zvonuri, pilde, 
relatări, comentarii care subliniază un comportament specific în aceste 
situaţii. Popularizarea şi accentuarea planificării pentru urgenţe 
furnizează importante informaţii despre comportamentul necesar în
sit e urgenţă. Toţi aceşti factori se constituie în capital social la 
urgenţe. 
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 Tratarea relaţiilor de autoritate ca şi formă a capitalului social în 
răspunsul la dezastre este, paradoxal, în special când dezastrele sunt 
convenţional considerate ca prototip al dezorganizării sociale, efectul 
pierderii autorităţii. Pierderea autorităţii în situaţii de urgenţă este 
aspectul relevant invocat de politicile publice pentru necesitatea creării 
de structuri de ”comandă şi control” ca şi elemente centrale ale 
managementului urgenţelor. Pe de altă parte, societatea în particular, 
dezvoltă un scepticism al autorităţii din toate categoriile şi o respingere 
pentru aceia care invocă autoritatea fără nicio justificare socială. 

ceasta sugerează că este dificil de menţinut autoritatea în situaţii 
speciale ă ca 
şi capita ă funcţioneze la dezastre. Majoritatea acestor relaţii de 

e, adaptate şi transformate astfel încât să 

 şi în situaţii de normalitate. Însă, în alte 

răspunsul la dezastre cu acelea

A
 şi cele mai multe forme ale relaţiilor de autoritate continu
l social s

pot fi modificatautoritate 
servească în circumstanţe particulare. Consecvent este extrem de utilă 
aducerea la cunoştinţa şi verificarea autorităţii în contextul grupurilor, 
organizaţiilor sau comunităţilor ca şi unităţi sociale.   
 Existenţa diferitelor organizaţii la nivelul comunităţilor asigură 
susţinerea majorităţii eforturilor de răspuns la dezastre. Constituţia 
acestor organizaţii se reflectă în două dimensiuni: structură şi 
responsabilităţi. Anumite organizaţii îndeplinesc aceleaşi 
responsabilităţi în situaţii de urgenţă ca şi în activitatea normală, dar 
altele primesc noi atribuţii. Multe organizaţii funcţionează după aceleaşi 
relaţii şi pe timpul dezastrelor
cazuri este posibil ca noi structuri şi relaţii să asigure funcţionarea 
organizaţiilor în situaţii de urgenţă. 
 Utilizând această tipologie se pot determina implicaţiile pentru 
relaţiile de autoritate. Astfel, există organizaţii care se implică în 

şi relaţii de autoritate şi structură pe 
care le utilizează în activitatea obişnuită. Alte organizaţii păstrează 
relaţiile de autoritate dar îşi modifică dimensiunea prin suplimentarea 
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personalului cu voluntari care au experienţă în a lucra în astfel de 
condiţii. De asemenea, un alt tip de organizaţii care se implică în 
răspunsul la dezastre sunt cele care au o existenţă predezastru şi îşi 
extind responsabilităţile şi în acest domeniu.1

 Tipologia implicării organizaţiilor ilustrează faptul că relaţiile de 
autoritate din interiorul acestora furnizează capital social necesar 
pentru toate fazele răspunsului la urgenţe. Relaţiile de autoritate nu 
este necesar a fi redefinite în contextul dezastrelor şi continuitatea de la 
faza predezastru este, de regulă, o tranziţie uşor de realizat. 
Organizaţiile de răspuns la urgenţe rămân totuşi o nouă formă de 
capital social, creat pentru probleme şi situaţii de risc. Aceste 
organizaţii tind a fi orientate pe domenii specifice şi relaţiile de 
autoritate din interiorul acestora şi faţă de comunitate sunt construite pe 
criterii funcţionale şi nu pe statut. 
  

7.5. Necesităţi şi standarde educaţionale 
 
 Pregătirea în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 
formală sau informală, prin însăşi natura sa, este etnocentrică şi îngrădită  
legislativ şi administrativ-teritorial. Mai mult, se aşteaptă ca procesul de 
dobândire a competenţelor specifice, început încă din şcoala tradiţională, 
să răspundă exigenţelor construirii unei cariere de profesionist în domeniu. 
Ultima decadă a secolului XX, şi mai ales începutul secolului XXI este însă 
martorul unei schimbări radicale în acest sens. 
 Cantitatea de cunoştinţe transmise prin învăţământul formal a 
crescut considerabil2. De asemenea, şi numărul anilor de şcoală 

                                                 
1 Webb, G. – Role Enactement in Disaster: Reconciling Structuralist and Interactionist 
Conceptions of Role, Ph.D. Dissertation, University of Delaware, 1998 
2Giarini, O.; Maliţa, M. – Dubla spirală a învăţării şi a muncii, Editura Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2005 
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absolviţ enii. Numărul anilor de 
văţământ obligatoriu necesar integrării profesionale şi sociale a 

iu cu probabilitate 
ridicată 

 de “pachetele“ tradiţionale de discipline.  
Este ne

l dominant al educaţiei în domeniul managementului 
situaţiilo

irea graniţelor funcţionale şi jurisdicţionale. 
Particul

bilităţi multiple implică o abordare multidisciplinară. 
 

tori de producţie1. Conform teoriei managementului 
crizelor,

 în faza de 
iză. D

numai comparării rezultatelor obţinute în situaţii de urgenţă reale, ci şi 

i s-a mărit exponenţial în ultimele dec
în
crescut şi a fost însoţit de o extindere în timp a sistemului de 
învăţământ formal. Cu toate acestea, educaţia ca întreg, dobândită 
formal sau vocaţional nu îi asigură individului competenţa necesară 
gestionării situaţiilor de criză, indiferent de factura acestora. Într-o 
societate supusă schimbărilor rapide, într-un med

de apariţie a hazardurilor, în condiţii de risc permanente, prin 
apariţie şi evoluţie, sunt mereu necesare competenţe şi cunoştinţe noi. 
Acestea nu mai pot fi furnizate

voie de abordări trandisciplinare, “module“ flexibile, uşor de 
adaptat la condiţii şi situaţii concrete.  
 Contextu

r de urgenţă şi a competentelor pe care aceasta le cultivă este 
dat de globalizare, depăş

arităţile specifice ale cunoştinţelor dobândite separat pentru 
discipline complementare nu mai au o importanţă atât de mare. 
Responsa

Conform oricărei teorii economice, capitalul uman este unul 
dintre principalii fac

  capitalului uman este factorul critic, menit să influenţeze 
evoluţia unei situaţii de urgenţă, înainte ca aceasta să ajungă
cr e aceea, este de o importanţă covârşitoare să se acorde o 
prioritate deosebită formării capitalului  uman, întrucât fără o dezvoltare 
adecvată a acestuia, ceilalţi factori - în special resurse şi mijloace – pot 
fi chiar contraproductivi. 
 Reconsiderarea investiţiei în capitalul uman se datorează nu 

                                                 
1 Idem. 
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unui sentiment, uneori subiectiv, de succes şi superioritate, ataşat ideii 
de credibilitate şi autoritate socială de care s-ar bucura sistemul de 
management al urgenţelor. 
 În managementul situaţiilor de urgenţă centrat pe o atitudine 
proactivă şi anticipativă, resursele şi mijloacele, în sensul clasic al 
acestor noţiuni, nu reprezintă decât instrumente menite să mobilizeze şi 
să stimuleze acţiunea umană. Mobilizarea resurselor umane depinde 
totodată de mulţi alţi factori. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt de natură 
“soft“, precum motivaţia şi dorinţa de a obţine performanţe - factori greu 
de cuantificat şi de calificat. Creşterea nivelului de eficienţă a sistemului 

agementului 
cului 

ţie indispensabilă. Fără aceasta multe riscuri nu vor putea fi 

de management al urgenţelor  necesită şi stimularea acestor factori. 
Există, însă, impresia generală că societatea modernă nu realizează 
acest lucru, cauzând deficienţe sub aspect economic, social şi 
funcţional. 

Necesitatea pregătirii şi calificării managerilor şi responsabililor 
din domeniul situaţiilor de urgenţă este cu atât mai evidentă, cu cât nu 
numai că aceştia se vor confrunta cu un mediu de lucru tot mai 
complex, cu cerinţe mai dure şi cu grade de libertate crescânde şi tot 
mai dificil de gestionat, dar va trebui să-şi însuşească şi cunoştinţe 
specifice altor domenii de activitate. Ei trebuie să aibă abilitatea de a 
percepe, de a înţelege, de a şti să conducă şi să prevină sau să 
atenueze riscurile. Din păcate, înţelegerea actuală a man
ris şi a aspectelor specifice transferului de risc este încă 
inadecvată, ceea ce impune pentru viitor un capital uman mai bun, 
poate cel mai bun care există. Această cerinţă este legată şi de 
responsabilităţile pe care domeniul managementului urgenţelor şi le-a 
asumat în dezvoltarea societăţii moderne. La nivel economic şi social, 
aceste responsabilităţi rezidă în faptul că managerul de urgenţă este o 
func
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asumate, iar iniţiativele şi activităţile (economice sau administrative) vor 
fi restrânse dinamic.  
 Din perspectiva comunităţilor, responsabilităţile reies din 
convingerea că managerii urgenţelor trebuie să îşi desfăşoare 

tivitat

niul. 

ac ea ţinând seama nu numai de criteriul eficienţei, dar şi de cele 
mai înalte standarde etice. Trebuie manifestată responsabilitate în 
administrarea situaţiilor de urgenţă care apar şi a resurselor 
încredinţate pentru acest scop. Domeniul depinde, într-o mare măsură, 
de încrederea care i se acordă de către membrii comunităţilor şi de 
abilitatea de a se confrunta cu situaţiile de urgenţă care vor apărea în 
viitor, niciodată însă fixate bine în timp. Mai mult decât în alte domenii, 
încrederea trebuie dovedită permanent, pentru a se evita ca 
managementul urgenţelor să eşueze lamentabil într-o situaţie reală, 
poate chiar de rutină. Încrederea într-o activitate performantă de 
management al situaţiilor de urgenţă, se bazează îndeosebi pe 
capacitatea oamenilor cu care se lucrează şi care reprezintă dome
Pentru a se lucra performant este absolută nevoie de un nivel de 
educaţie şi instruire adecvat. 
 Cum putem garanta că, în situaţii de urgenţă din ce în ce mai 
complexe, înţelegerea şi cunoştinţele adecvate sunt la îndemâna 
managerilor noştri? Cum putem garanta că ei vor fi capabili să 
îndeplinească sarcinile cu care sunt investiţi la standardele cele mai 
înalte? Cum reuşim să menţinem organizaţiile de răspuns la urgenţe “în 
formă“, cu ajutorul unor acumulări adecvate de capital uman eficient şi 
adaptarea sa la condiţiile în continuă schimbare? Cum soluţionăm 
dilema provocată de nevoia dobândirii de cunoştinţe şi de capacitatea 
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oamenilor de a învăţa, pe de o parte, şi de a aplica, pe de altă parte, 
ceea ce au învăţat în activitatea practică? 1

 Răspunsuri la aceste întrebări se pot găsi în gama largă de 
experienţe şi iniţiative - încă dispersate şi incomplete, ca urmare a 
lipsei de informaţii şi de comunicare - în scopul creării unui sistem 
educaţional eficient în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă. 
Guvernul este preocupat mai mult de alocarea de resurse necesare 
restabilirii, ca urmare a situaţiilor de urgenţă. Organizaţiile şi 
comunităţile s-au implicat destul de recent în procesul educaţional prin 
reciclarea capitalului uman şi susţinerea educaţiei informaţionale. Toate 
aceste încercări de aşezare pe baze solide a sistemului educaţional în 
domeniul managementului urgenţelor pot fi interconectate într-o viziune 
reală, bazată pe câteva idei noi:  

• O abordare comună a problematicii referitoare la cele două 
aspecte ale managementului urgenţelor, educaţia şi practica, 
ambele evidenţiindu-şi sensibilităţile în  tr-o societate a 

tă de programe de pregătire 

cunoaşterii; 

• Acceptarea implicaţiilor profunde ale pregătirii continue, care 
dobândesc valoare doar când cele două segmente, al 
educaţiei şi al practicii, coexistă; 

• Acordarea de responsabilităţi maxime capitalului uman în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pentru a 
putea fi percepută mai uşor necesitatea pregătirii continue; 

• Introducerea consecven
individuală, preluate din sistemul educaţional obişnuit; 

                                                 
1 Idem 
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• Rolul esenţial al educaţiei instituţionalizate în domeniul 
managementului urgenţelor şi riscului, care facilitează, 
orientează şi supraveghează procesul; 

• Folosirea de module combinate ca o nouă unitate de 

pta o abordare directă şi pragmatică 
anagementului situaţiilor de urgenţă. Acest proces poate fi facilitat 

prin atr nţi de decizie 
uvern

cunoaştere în completarea cursurilor şi tematicilor; 

• Elaborarea unei hărţi a cunoaşterii în domeniul 
managementului urgenţelor şi riscului, realizată ca o schemă 
de module. 

 În consecinţă, ideile majore ale secolului XXI, cum sunt 
interdisciplinaritatea şi învăţarea permanentă, pot prinde viaţă în 
condiţiile creşterii fără precedent a ameninţărilor la adresa securităţii 
comunităţilor. Astfel, dincolo de afilierea la oricare doctrină politică, 
economică sau socială, şi, fără a ignora subiectele sensibile ale 

nţării şi evaluării, se poate adofina
a m

agerea, în realizarea sa, a unor factori importa
(g , autorităţi, organisme, companii şi societate civilă). Exerciţiul  
cooperării dintre aceşti factori în problema pregătirii în domeniul 
managementului urgenţelor poate fi benefic tuturor. Această 
problematică se poate considera ca fiind un “binoclu“ prin care se poate 
scruta viitorul. Aceasta dezvăluie ceea ce ar putea fi o tendinţă 
importantă care va afecta comunităţile în dorinţa supremă de 
dezvoltare a acestora. 
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8
COMUNITATE ŞI 

VOLUNTARIAT PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 Utilizarea voluntarilor s-a dovedit o problemă critică pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă în cadrul comunităţilor. Voluntarii 
individuali sau serviciile voluntare se constituie în furnizori de asistenţă, 
calificări şi resurse care pot fi utilizate înainte, în timpul sau după 
apariţia une

 

i urgenţe. De asemenea, mobilizarea sectorului privat poate 
aduce un plus semnificativ programelor de răspuns la urgenţe. 
 Aşa cum se întâmplă cu managementul de urgenţă 
profesionist, abilitatea de a lucra cu voluntarii pe timpul unei situaţii de 
urgenţă poate contribui hotărâtor la gestionarea cu succes a urgenţelor 
şi la siguranţa şi buna existenţă a comunităţilor. Voluntarii pot influenţa 
în bine sau în rău abilitatea organizaţiilor publice profesioniste de 
răspuns la urgenţe în îndeplinirea responsabilităţilor şi pot face 
diferenţa în cât de rapid o comunitate e capabilă să răspundă la un 
dezastru şi să asigure restabilirea ulterioară.1

 

8.1. Voluntarii în managementul situaţiilor de urgenţă 
 

Există o tradiţie a voluntariatului în situaţii de urgenţă şi de-a 
lungul timpului s-au scris pagini de istorie valoroase cu ceea ce a 
                                                 
1*** Federal Emergency Management Agency – Developing and Managing Volunteers, 
Professional Development Series, USA, 2004 
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însemnat contribuţia acestuia la dezastre şi în vremuri de incertitudine 
şi criză. Şi această tendinţă este de aşteptat să continue şi să se 

tc. Aceştia pot fi voluntari individuali sau 

atunci când sunt prezenţi în număr mare, este o provocare 
specială pentru managementul urgenţelor. 

d) Afiliaţi. Această categorie cuprinde voluntari angajaţi în 
serviciile voluntare recunoscute şi cărora li s-a asigurat o 

dezvolte. În aceste condiţii, sunt multe aspecte şi probleme care trebuie 
rezolvate pentru succesul lucrului cu voluntarii. Oamenii doresc să fie şi 
se oferă ca voluntari.  Aceasta arată cât de importante sunt programele 
de asigurare a voluntariatului pentru comunităţi şi pentru realizarea 
scopurilor serviciilor voluntare sau a celor profesioniste de răspuns la 
urgenţe. 

 
8.1.1. Voluntari sau servicii voluntare? 
Un voluntar este un individ care, dincolo de raţiuni materiale şi 

responsabilităţi normale, alocă timp şi eforturi pentru îndeplinirea unei 
misiuni. 

O clasificare generală împarte voluntarii în patru categorii: 
a) Profesionişti. Categoria cuprinde voluntari care sunt 

atestaţi sau au calificări speciale. Voluntarii profesionişti 
sunt, în general, cadre medicale (medici, asistenţi, 
tehnicieni), avocaţi, inspectori în construcţii, informaticieni, 
contabili, preoţi e
afiliaţi la servicii voluntare. 

b) Neprofesionişti. Voluntarii din această categorie nu au 
calificări necesare programelor de management al 
urgenţelor, dar îşi oferă serviciile şi pot fi pregătiţi în acest 
scop. 

c) Spontani. Aceştia sunt persoane din zona unui dezastru 
sau din vecinătatea unei urgenţe. Pot fi calificaţi sau 
necalificaţi. Coordonarea voluntarilor spontani, în special 
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pregătire corespunzătoare. Sunt, în general, cei care fac 
parte dintr-un mecanism apriori stabilit, de participare la 

acestora înregistrate ca organizaţii nonprofit. Pe lângă acestea 
funcţionează diverse alte grupuri caritabile, pentru furnizarea de servicii 

, ecologiste etc., care nu sunt legate special de situaţii de 

răspunsul la urgenţe. 
Un serviciu voluntar sau o agenţie de voluntari este o 

organizaţie constituită pentru a furniza suport în situaţii de urgenţă. 
Serviciile voluntare asigură pregătirea şi antrenarea voluntarilor în 
diferite specialităţi necesare managementului urgenţelor. Aceste 
organizaţii de voluntari sunt constituite, în general, de către autorităţile 
stabilite de legislaţia în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă 
şi cuprind personal şi formaţiuni necesare acestui domeniu. De 
asemenea, există agenţii şi servicii voluntare private, majoritatea 

sociale

Figura 8.1. 
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urgenţă
răspunsul  
afaceri de  voluntariat în cadrul 
comunit
bisericile, ant şi mai 
extins s

 
8. ea voluntarilor - beneficii şi provocări 

pertiză calificată şi experienţă; 

• sporesc numărul membrilor serviciilor profesioniste 

îndeplinind sarcini adiţionale, oferindu-le acestora posibilitatea 

să-şi concentreze eforturile acolo unde este necesar cel mai 

mult; 
                                                

, dar care pot fi o importantă sursă de voluntari pentru 
 la urgenţe. Multe corporaţii şi organizaţii din mediul de 
sfăşoară, de asemenea, programe de

ăţilor unde funcţionează. Alte surse pentru voluntari sunt 
şcolile, asociaţiile de pensionari etc. Cel mai import

erviciu de voluntariat este Crucea Roşie. 

1.2. Implicar
Una dintre cele mai importante decizii în cadrul 

managementului voluntarilor este dezvoltarea propriului program de 

voluntariat sau coordonarea cu alte organizaţii voluntare care 

funcţionează deja în cadrul comunităţilor. Pentru aceasta este 

important de analizat aspectele pozitive şi negative pe care participarea 

voluntarilor le aduce răspunsului la urgenţe. Cunoaşterea aspectelor 

pozitive poate ajuta la dimensionarea suportului care se poate furniza 

în situaţii de urgenţă, iar aspectele negative pot ajuta la prevenirea 

problemelor care pot apărea în planificarea şi utilizarea voluntarilor.1

Voluntarii oferă, în general, pentru managementul urgenţelor, 
mult mai mult decât muncă gratuită. Beneficiile pe care le aduce 

utilizarea voluntarilor sunt multe: 

• furnizează servicii care altfel ar costa destul de mult; 

• furnizează ex

 
1Montagna, Frank C. - Responding to "Routine" Emergencies, Pennwell Books, New 

York, 1999 
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• furnizează resurse pentru sarcini de întreţinere şi upgrade 
care în alte condiţii ar fi dificil de realizat; 
• oferă organizaţiilor posibilitatea de a aborda domenii pentru 

care nu au responsabilităţi; 

• acţionează pentru acordarea de către comunitate de 

încredere şi suport pentru programele de management al 

urgenţelor; 

• furnizează acces direct la resurse private; 

• facilitează comunicarea în cadrul comunităţii; 

• sporesc interesul public pentru managementul urgenţelor. 

Odată cu aceste beneficii, utilizarea voluntarilor implică şi o 

serie de provocări - unele reale, altele estimate: 

• pregătirea şi antrenarea voluntarilor necesită alocări de 

timp importante; 

• în realitate, persoanele cu adevărat competente nu se 

oferă voluntar; 

• voluntarii fac presiuni pentru a fi plătiţi; 

• voluntarii coboară standardele profesionale; 

• aspecte ca distanţa şi teritoriul influenţează deplasarea 

voluntarilor; 

• creşte rata asigurărilor; 

• nu toţi voluntarii sunt disponibili la orice oră; 

• utilizarea voluntarilor influenţează obţinerea de fonduri 

pentru noi posturi în schema de resurse umane a organizaţiei. 

Multe dintre aceste provocări sunt însă rezultatul unor abordări 

insuficiente, concepţii greşite sau planificare superficială a 

managementului voluntarilor. Pregătirea şi supervizarea sunt de fapt 

probleme care apar şi în cazul personalului angajat permanent. 
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În lucrul cu voluntarii, aceştia, cât şi personalul organizaţiilor 

rofesioniste invocă o serie de nemulţumiri care, la fel ca şi provocările 
nterioare, fie sunt justificate, fie rezultatul unui management  

ar. 

 
l 

p
a

deficit

Voluntari Persona
angajat 

• 
face
participăm la planificarea muncii. 
• P

• 
tot 

eventual). 

luntarii recepţionează 

Totdeauna ni se spune ce să 
m, însă niciodată nu 

• Voluntarii vor ocupa 
posturi plătite (ale noastre 

ersonalul angajat îşi 
îndeplineşte misiunile datorită 
ideilor noastre valoroase. 
• Nimeni nu spune 
“Mulţumesc“. 
• Totdeauna suntem priviţi ca 

• Voluntarii îşi fac treaba 
“de mântuială“. 
• Voluntarii sunt acceptaţi 
pentru joburi importante 
pentru care nu îşi pot asuma 
răspunderea eşecului. 

“buni pentru corvoadă“. 
• Niciodată nu recepţionăm 
feedback-ul activităţilor 
desfăşurate. 
• Personalul angajat este 
favorizat în orice dispută. 
• Nu putem avea alte titluri 
decât pe cel de “voluntar“. 

• Voluntarii sunt amatori. 
• Voluntarii nu înţeleg şi nu 
păstrează confidenţialitatea. 
• Voluntarii sunt 
independenţi. 
• Voluntarii coboară 
standardele profesionale. 
• Vo

Locul de muncă se schimbă 
timpul. 

toată recunoaşterea. 

 

are riguroasă şi un management eficient. De exemplu, o temă 

După cum se poate observa, toate aceste nemulţumiri, atât ale 
voluntarilor, cât şi ale personalului angajat pot fi prevenite printr-o 
planific
comună este gândirea în sensul “noi în comparaţie cu ei“, situaţie care 
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poate fi atenuată sau chiar eliminată prin aplicarea următoarelor 
principii: 

• Tratarea cu respect a voluntarilor. Oamenii acceptă să fie 
voluntari pentru diverse motive, dar nimeni nu acceptă să nu fie 
tratat corespunzător. Trebuie considerat tot ceea ce voluntarii 
oferă şi arătat respectul pe care aceştia îl merită. 
• Implicarea voluntarilor în procesul de decizie şi conducere 
a activităţilor. Toate organizaţiile lucrează bine dacă personalul 

cestora lucrează împreună. Conducerea activităţilor simple, 

enţierea faptului că 

ui în 

• 

Ace
utili

efic

ang condiţiile pentru a se concentra 

poa

Man
• izarea voluntarilor demonstrează abilităţi 

• 

pen
• r; 

ang

a

discuţiile pe marginea diferendelor, evid

numai lucrând împreună se pot atinge scopurile, aduc beneficii 

atât pentru voluntari, cât şi pentru personalul angajat şi 

îmbunătăţeşte pe ansamblu funcţionarea managementul

situaţii de urgenţă. 

Eliminarea ameninţării percepute de personalul angajat. 

asta se poate realiza prin dezbaterea beneficiilor pe care 
zarea voluntarilor le poate aduce organizaţiei. Dacă sunt 

ient coordonaţi, voluntarii pot uşura activitatea personalului 

ajat şi îi pot crea acestuia 

pe acea parte a responsabilităţilor pe care numai acesta le 

te îndeplini. 

agementul voluntarilor aduce beneficii directe precum: 

Superv 

manageriale; 

Supervizarea voluntarilor furnizează experienţă valoroasă 

tru aspiranţii la poziţii manageriale; 
Voluntarii pot contribui la reducerea sarcinilo

• Voluntarii pot desfăşura activităţi pentru care personalul 

ajat nu are timpul necesar. 
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MULAR PENTRU DE
 

FOR TERMINAREA CLIMATULUI 

 
 Rolul personalului angajat şi al voluntarilor este clar definit şi distinct în 

termeni ai sarcinilor specifice; 
 

 Multe dintre sarcinile voluntarilor necesită asistenţă din partea 
personalului angajat; informaţii despre acestea sunt furnizate de către 
membrii personalului angajat; 

 
 Organizaţia dispune de o largă varietate de sarcini şi responsabilităţi 

pentru voluntari, dar personalul angajat selectează pentru aceştia pe 
cele cu care se simt confortabili; 

 
 Scopurile organizaţiei pentru creşterea participării voluntarilor sunt 

formulate pe baze reale; 
 

 O parte importantă din antrenamentul voluntarilor beneficiază de 
suportul personalului angajat; 

 
 Voluntarii sunt recompensaţi numai împreună cu personalul angajat 

pentru supervizare; 
 

VOLUNTAR - PERSONAL ANGAJAT 
 
   Instrucţiuni: Analizaţi fiecare dintre afirmaţiile de mai jos şi marcaţi pe 
cele care credeţi că reflectă cel mai bine climatul din organizaţie (serviciu). 
Când terminaţi, revedeţi lista. Dacă nu toate afirmaţiile sunt marcate, 
încercaţi să rezolvaţi problema pe segmentele respective. 
 

 Organizaţia (serviciul) este stabilă şi nu există conflicte sau tensiuni; 
 

 Conducerea organizaţiei abordează o politică clară, adecvată şi acordă 
prioritate implicării voluntarilor în misiunile organizaţiei; 

 Receptivitatea personalului angajat faţă de voluntari este diagnosticată 
atent; voluntarii lucrează în primul rând cu personalul receptiv la aceştia;
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 Organizaţia utilizează un sistem concret şi specific de recompensare 
atât pentru personalul angajat, cât şi pentru voluntari; 

 
 Receptivitatea la voluntari şi experienţa sunt două criterii folosite activ în 

recrutarea şi selectarea personalului nou angajat; 
 

 Organizaţia are un program bine conceput de orientare şi pregătire a 
personalului angajat pentru lucrul cu voluntari. 

 
Multe obstacole în lucrul cu voluntari sunt de fapt concepţii 

greşite 

 la 
un deza

olve pozitiv această situaţie? 

           S n uce o 
percepţ ă voluntari sau 
personal an
Această
conseci
           Probabil cea mai bună cale pentru a rezolva situaţia cu voluntarul în 
cauză este consilierea acestuia de către un specialist şi atribuirea altor 

şi rezultatul unei planificări şi a unui management insuficient. 
Când organizaţiile dezvoltă programe pentru lucrul cu voluntarii se pot 
confrunta cu provocări reale, însă acestea pot fi atenuate printr-un 
management şi spirit creativ. 

 
Exemplu: 
           Scenariu:  
           Organizaţia a recepţionat un raport prin care este atenţionată că 
voluntarii organizaţiei au intrat în conflict cu victimele care solicită asistenţă

stru. După discuţii cu un voluntar se constată că acesta a pierdut un 
membru al familiei în dezastrul respectiv. 
           Cum poate organizaţia să rez
          Rezolvare: 

ce ariul nu implică un obstacol în lucrul cu voluntarii, dar ind
ie greşită. Supervizarea întregului personal -  deopotriv

gajat - permite descoperirea şi rezolvarea problemelor personale. 
 realitate nu e un rezultat strict al implicării voluntarilor, ci o 
nţă a faptului că se lucrează cu oameni. 

sarcini în care să nu aibă un contact direct cu victimele. 
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8.2. Dezvoltarea de programe pentru lucrul cu 
voluntari 

8.2.1. Rolul şi responsabilităţile programului 
Dacă organizaţia hotărăşte dezvoltarea şi managementul unui 

program r
persona
coordon ă activitate trebuie să includă: 

strategiei de 

ram; 

ntarilor; 

eprezintă parte a 
procesului d rii. 

buie făcut un 
pas în s at
această  una a întregii organizaţii, este nevoie să fie 
descope e ensibilitate la nivelul personalului şi 
a relaţii  d analiză pentru 
identific a
mai bin  
superviz

 p opriu de lucru cu voluntari, este necesară alocarea de 
l care va realiza acest lucru.1 Responsabilităţile celui care 
ează aceast
• Planificarea utilizării voluntarilor; 
• Cunoaşterea stadiului de implementare a 
lucru cu voluntarii; 
• Stabilirea politicilor pentru programul de lucru cu voluntarii; 
• Dezvoltarea şi managementul bugetului pentru voluntari; 
• Promovarea şi publicitatea pentru prog
• Recrutarea, selectarea, distribuirea, pregătirea şi 
supervizarea volu
• Coordonarea cu personalul şi programele cu care voluntarii 
interferează. 
Fiecare dintre aceste responsabilităţi r

e elaborare a programului de lucru cu volunta
Înainte de a lua startul în lucrul cu voluntarii, tre
p e şi privit totul în ansamblu. Cu alte cuvinte, considerând 

 misiune ca
rit  eventualele puncte de s

lor in cadrul organizaţiei. Este necesară apoi o 
are  rolului voluntarilor astfel încât sarcinile să fie realizate cât 
e, stabilirea fişei posturilor, recrutarea, plasarea, pregătirea,
area şi evaluarea individuală a voluntarilor. 
Atunci când se dezvoltă programe de lucru cu voluntarii este 

necesară planificarea acestora pentru minim şase luni. Aceasta poate 
                                                 
1*** Federal Emergency Management Agency – Op. cit. 
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dura ev

2.2. Etape în dezvoltarea unui program de lucru cu 
oluntarii 
entru dezvoltarea unui program de lucru  se 

parcurg, în gen  paşi, inclusiv aspecte l individual 
cu l ivităţii pe etape duce 
be rogram care deplin 
ne

elor progr zaţiei; 
ostului pe

oluntarilor
 voluntarilor; 

regătirea voluntarilor; 
lua

mulu

r prog
procesului m 

pe  dete  organizaţiei 
ce ur e aces fel se pot stabili 
fun olunta

iza
rganiz ea 

 ră  această 
e? Această etapă implică şi o analiză a necesităţilor 

anagementului situaţiilor de urgenţă în cadrul comunităţii sau 

entual şi mai mult, în funcţie de numărul voluntarilor recrutaţi, 
calificările cu care aceştia vin şi necesarul de pregătire pentru aceştia. 

 
8.
v
P cu voluntarii

pr rueral, şapte ivind luc
 succesive a vo untarii. Scopul organizării act

neficiul realizării unui p
cesităţilor organizaţiei: 

să fie adaptat pe 

amului organi1. Analiza cerinţ
2. Elaborarea fişei p
3. Recrutarea v

ntru voluntari; 
; 

4. Plasarea
5. P
6. Supervizarea şi eva
7. Evaluarea  progra

rea voluntarilor; 
i. 

 

1.  Analiza cerinţelo
Înaintea începerii 

ntru lucrul cu 

ramului organizaţiei 
de dezvoltare a unui progra

voluntarii trebuie
mează a fi satisfăcute d

cţiile pe care le pot îndepli

rminate necesităţile
t program. Ast

ni v
Definirea necesităţilor organ
• Considerarea mis

rii în cadrul organizaţiei. 
ţiei implică: 

 iunii o
organizaţiei?  Cât de bine
misiun

aţiei. Care este misiun
spunde organizaţia la

m
în jurisdicţia în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea, în 
special dacă misiunea nu este definită clar. 
• Determinarea necesarului de personal care poate fi suplinit 
cu voluntari. Care sunt sarcinile pentru care nu există timp 
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alocat îndeplinirii sau personal care să le îndeplinească? Ce 
alte principii sau idei nu pot fi implementate din aceleaşi motiv? 

ca aces
ale vo
participa
pentru p ilitatea de a-l ocupa), dorinţa de a căpăta 
deprind
interesa

reper pentru interviu, examinare şi selecţie. 

n
organiza s la urgenţe este necesar de identificat şi analizat 
poziţia p s
implicar gramelor de lucru cu 
voluntar  în

Care parte a misiunii organizaţiei poate fi îndeplinită mai bine 
dacă ar fi suplimentate resursele? 
• Descrierea:  

- sarcinilor ce trebuiesc îndeplinite; 
- calificărilor, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor; 
- resurselor suplimentare (echipament, spaţii etc.) 

necesare. 
Când se alocă posturi pentru voluntari, trebuie avut în vedere 
te posturi să reflecte nu numai necesităţile organizaţiei, dar şi 
luntarilor. Necesităţile voluntarilor înseamnă dorinţa de 
re, nevoia socială de a interacţiona cu alţi oameni, interesul 
ostul în sine (şi ab

eri noi şi experienţă. De asemenea, trebuie determinat cât de 
nt este fiecare post pentru voluntari. 
O bună descriere a postului înseamnă: 
• identificarea şi definirea necesităţilor postului asigură 
plasarea corespunzătoare a voluntarilor pe post. 
• un mijloc de marketing, pentru atragerea potenţialilor 
voluntari. 
• un punct de 
• bază pentru evaluarea performanţelor. 
Câ d se planifică implicarea voluntarilor în activitatea 
ţiei de răspun
er onalului angajat faţă de acest lucru. Util pentru aceasta este 

ea personalului angajat în dezvoltarea pro
ii,  secţiuni ca: 
• descrierea posturilor; 
• pregătirea voluntarilor; 
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 CRITERII DE BAZĂ PENTRU UN POST VOLUNTAR 

 
 

 Pot fi explicate cerinţele postului şi înţelese de către potenţialii voluntari? 

 Sarcinile postului pot fi îndeplinite de voluntari? 

 u voluntari? 

 

 e termen lung? 

entru voluntari?   

 
 ngajat rolul pe care îl are în relaţia cu voluntarii? 

 

 Este postul recompensat şi interesant sau se încearcă acoperirea unor 

 Sarcinile postului sunt semnificative? Este postul util şi important 
organizaţiei? 

Cerinţele de calificare ale postului sunt disponibile pentr

 Pot fi voluntarii pregătiţi fără prea mari eforturi pentru cerinţele postului? 

Este eficient din punct de vedere al costurilor ca postul să fie ocupat de 
voluntari? 

Implicarea voluntarilor pe post e o activitate p

 Există cadrul necesar pentru desfăşurarea unui program de lucru cu 
voluntarii? Sunt disponibile: 

• Un manager pentru voluntari?   

• O strategie p

• Asigurări pentru voluntari? 

Personalul angajat este dispus să lucreze cu voluntari? 

Înţelege personalul a

Pot fi identificaţi voluntari cu o calificare corespunzătoare postului? 

 Doresc voluntarii să ocupe acest post? 

sarcini pe care de fapt nimeni nu le doreşte? 
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 Există concret stabilit care sunt condiţiile de lucru ale voluntarilor? 

 Este organizaţia legal abilitată să lucreze cu voluntari? 

(relaţii, subordonare, spaţii, echipament etc.); 

 
2. Elaborarea fişei postului pentru voluntari 
Odată completată analiza cerinţelor, pasul următor este 

reprezentat de elaborarea fişei postului pentru fiecare poziţie 
identificată ca putând fi ocupată cu voluntari. Fişa postului e  
un document juridic de bază în cadrul programului de lucru cu voluntarii 
al organizaţiei şi trebuie completată şi disponibilă cât mai curând 
p  asemenea, înaintea începerii procesului de recrutare a 
v postului trebuie verificată şi avizată din punct de 
v

u
buie postul respectiv la 

onsabilităţile postului. Care sunt sarcinile principale 

ajat al organizaţiei? 

de acoperire a responsabilităţilor postului. Cât timp 
săptămână este necesar pentru a fi îndeplinite 

ar rezonabil şi 
fără stres? 

osibil. De
oluntarilor, fişa 
edere legal. 

Când se elaborează o fişă a postului trebuie avute în vedere 
rmătoarele aspecte: 

• Scopul postului. Cum contri
îndeplinirea misiunii organizaţiei? 
• Resp
ale postului, ce urmează a fi îndeplinite de voluntari? Care sunt 
sarcinile ocaţzionale ale postului? 
• Calificarea necesară postului. Ce cunoştinţe, calificări, 
deprinderi şi abilităţi sunt necesare pentru post? Este posibilă 
atingerea unui asemenea nivel de calificare de către voluntari? 
• Relaţia ierarhică imediată a postului. Cui raportează direct 
voluntarii? Unui membru din personalul ang
Altui voluntar?  
• Timpul 
în fiecare 
responsabilităţile postului, în condiţiile unui or
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• Durata postului. Cât timp este funcţional postul? Este un 
post temporar, numai pentru o situaţie de urgenţă sau unul 
permanent? 
• Integrarea postului. Voluntarii care ocupă postul lucrează 

e

te

factori există 
posibilit a ce
strategia

lucru cu 

voluntar

l 
recrutării selective anunţul este de obicei transmis unui grup ţintă prin 
canale media specializate sau prin contact personal. Acest tip de 

generală. Un exemplu de 

ind pendent sau în relaţie cu alţii din cadrul organizaţiei? 
• Oportunităţi de dezvoltare. Pregătirea necesară postului 
es  formală sau esenţială? Care sunt posibilitătile de 
avansare? 
Luând în consideraţie fiecare dintre aceşti 
ate  dezvoltării de fişe ale posturilor care să susţină cu suc s 
 de recrutare. 

 
3. Recrutarea voluntarilor 
Un pas critic în implementarea programului de 

ii îl reprezintă identificarea persoanelor potrivite pentru 

ocuparea posturilor voluntare în schema de resurse umane a organizaţiei 

de răspuns la urgenţe. Recrutarea poate fi generală sau selectivă. 

Recrutarea generală este utilizată pentru un număr mare de persoane şi 

posturi care nu necesită calificări speciale - de exemplu, voluntari pentru 

ridicarea de diguri din saci de nisip în cazul inundaţiilor. De asemenea, şi 

în cazul în care este necesară o varietate mare de calificări poate fi 

utilizată recrutarea generală. În acest caz, mediul de recrutare este publicul 

larg şi ca modalitate - anunţurile publice în mass-media. 

Recrutarea selectivă poate fi folosită pentru identificarea 
voluntarilor cu calificări specifice pentru posturi specializate. În cazu

recrutare e mult mai eficient decât recrutarea 
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recrutar alificat 
pentru p pompier voluntar sau personal medical. 

poate 
include: 

• e pe ceea ce se ştie despre 
volu
• ntact a acestora, precum: 

 afaceri; 
istă deja relaţii de activitate; 

 să devină 

rutat, următorul pas 
îl cons
către m
caracter

ni în întâmpinarea 

• Un punct de contact. 

e selectivă este cazul în care se recrutează personal c
osturile de 
Determinarea situaţiilor când poate fi utilizată recrutarea 

generală sau cea selectivă sau o combinaţie a celor două, permite 
dezvoltarea unei strategii de recrutare. Următorul pas în cadrul 
procesului de recrutare îl reprezintă investigarea pieţei forţei de muncă 
pentru identificarea potenţialilor voluntari. Strategia de recrutare 

Dezvoltarea de mesaje bazat
ntarii ţintă; 
Dezvoltarea de canale de co

- legături cu comunităţile şi mediul de
- organizaţii cu care ex
- identificarea căilor prin care organizaţia

mai atractivă pentru voluntari. 
În final, aceste elemente se pot materializa într-un plan de 

recrutare în care sunt specificate: grupul ţintă, mesajul, mediul de 
recrutare şi punctul de start al procesului de recrutare. 

După determinarea cine şi unde trebuie rec
tituie conceperea mesajului pentru transmiterea acestuia  
ediul în care se găsesc potenţialii voluntari. În funcţie de 
isticile mediului, mesajul conţine următoarele elemente: 
• O introducere care să capteze atenţia audienţei; 

• Declararea cerinţelor; definirea problemei; 
• Declararea soluţiei; cum pot voluntarii ve

cerinţelor; 

• Răspunsul la eventualele întrebări care se pot ridica; 

• Ce înseamnă, de fapt, acest job pentru voluntari; 
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Exemp
   “Poţi ţi fi plătit bine pentru asta, dar nu poţi avea 
satisfacţia că ai ta
    În fiecare an
întâmplare mii de
schimbă pentru totde
   Nu putem schimba
uşor celor aflaţi în su încercaţi sau disperaţi. 
   Nu e

lu: 
lucra din greu, po

aju t pe cineva. 
, incendii, inundaţii şi alte dezastre naturale lovesc la 

 familii, câteodată chiar lângă casa voastră. Vieţile se 
auna. Oamenii pot pierde totul. 
 istoria. Dar cu ajutorul vostru putem face să le fie mai 
ferinţă, greu 

ste o slujbă pentru oricine. Implică angajare. Implică pregătire. Dar 
dacă eşti hotărât şi pregătit să ajuţi, poţi deveni unul dintre cei mobilizaţi 
atunci când dezastrele lovesc aproape de casa ta. 
   Poţi fi parte a comunităţii. Îi poţi întâlni pe alţii cărora le pasă. Poţi fi 
pregătit atunci când dezastrele lovesc. Pentru a afla cum, contactează . . . . 
 

 

 După cum se poate observa, mesajul conţine o introducere 
destinată să atragă atenţia:  “... nu poţi avea satisfacţia că ai ajutat pe 
cineva”. tre,  şi specifică soluţia 
-  volun . 
le îndep ajare. Implică 
pregătir D
publicul m face să le fie mai uşor celor aflaţi în suferinţă ...“, 
sunt pre n  a 
comunit i.  final, se specifică 
reperele

a) Selecţia 
Pe t ţie 

astfel încât să poată fi identificaţi cei care pot încadra cel mai bine 

 Defineşte cerinţele -  răspunsul la dezas
tar  De asemenea, se specifică şi condiţiile pe care trebuie să 
linească un potenţial voluntar: “... Implică ang

e. ar dacă este hotărât şi pregătit ...“. Pe lângă beneficiile 
ui - “... pute
ze tate şi beneficiile sociale ale voluntarilor -  “Poţi fi parte
ăţi Poţi întâlni pe alţii cărora le pasă.“ În
 contactului. 

 
4.  Plasarea voluntarilor 
Plasarea voluntarilor aplicanţi pentru un post corespunzător 

implică două activităţi: 
• Selecţia 
• Interviul 

n ru toţi voluntarii trebuie asigurat acelaşi nivel de selec
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postu le voluntare. Selecţia e cu atât mai riguroasă cu cât riscul asociat 
cu po iţiile pentru care voluntarii aplică este mai mare. 

• Lucrul cu categorii de populaţie vulnerabile (copii, vârstnici, 

 
de popul  
suplim zier, ca parte a procesului de selecţie. 

eferinţe de bază despre aplicant şi pe 
baza ac a dacă aplicantul are 
experien ă pentru a ocupa postul. 
Prin acord ntului se urmăreşte: 

nii informaţiilor furnizate; 
onfidenţiale în 

• Verificarea referinţelor. Cu toate că nu este un instrument 
m de 

ebări precum: 
- De când şi cât este de cunoscut aplicantul? 

persoane? 
 

us în condiţiile de stres 

- Dacă aveţi oportunitatea, aţi lucra cu aplicantul? 

ri
z

Factorii de risc: 
• Timpul în care voluntarii nu sunt supervizaţi; 

persoane cu dizabilităţi); 
• Gestionare de fonduri; 
• Operare pe vehicule; 
• Nivel ridicat de stres psihic. 
Posturile cu nivel ridicat de risc implicat de lucrul cu categorii
aţie vulnerabile sau gestionare de fonduri, necesită o verificare

entară de ca
Pentru procesul de selecţie sunt necesare: 
• Formularul de aplicare. Este instrumentul iniţial de selecţie 
pentru că furnizează r

estuia se poate determin
ţa şi/sau calificarea necesar

area liberă a consimţămâ
- verificarea corectitudi
- dreptul de a utiliza informaţii c

procesul de selecţie. 

de selecţie principal, verificarea referinţelor poate fi extre
utilă. Răspunde, în general, la într

- Cum ar putea fi descris aplicantul? 
- Cum interacţionează aplicantul cu alte 
- Cum se comportă aplicantul cu alte persoane?
- Există ceva special de sp

şi/sau conflict? 
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Este important, ca pe cât este posibil, pentru verificarea 

referinţe . 

ului judiciar şi fiscal. 

 de asemenea, un instrument utilizat în plasarea 

voluntar r,

statutul de v

poziţia 

organiza sie foarte bună. Interviul 

trebuie  a

Pentru i

espre organizaţie şi despre oportunităţile 

comisii 

organiza i

care luc

putea s erviul: “Ce v-a determinat să aplicaţi pentru acest 

post?”. 

lor să se discute direct cu sursele referinţelor
• Atestare profesională şi cazier. Acest tip de verificări este 

util în special pentru posturile cu risc ridicat. Se poate verifica 

astfel validitatea atestatelor şi certificatelor profesionale, 

valabilitatea permiselor de conducere şi a altor licenţe pentru 

practicarea unor profesii. Pentru poziţiile care implică 

management de fonduri financiare este necesară verificarea 

cazier

b. Interviul 

 Interviul  este,

ilo  care asigură contactul direct cu cei care aplică pentru 

oluntar. De cele mai multe ori, pe parcursul interviului, 

candidaţilor se poate schimba. Datorită acestui motiv, 

ţia trebuie să facă o primă impre

să ibă loc cât mai curând posibil după procesul de selecţie. 

nterviu, reprezentantul organizaţiei are nevoie de: 

• Formularul de aplicare al potenţialilor voluntari; 

• Un formular pentru interviu; 

• O listă cu întrebări; 

• Informaţii d

curente oferite voluntarilor. 

O bună modalitate de abordare a interviului este formarea unei 

din trei persoane cu funcţii de management în cadrul 

ţie , în special în domeniul resurselor umane, dar mai ales  

rează frecvent cu voluntari. Un exemplu de întrebare care ar 

ă deschidă int
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Scopul final al interviului este acela de a identifica deprinderile 

aţia pentru voluntariat a candidaţilor, aşa încât aceştia sşi motiv ă 

corespu ă

sul candidaţilor la întrebări; 

u. 

ste important de avut în vedere că există o serie de întrebări 

care, leg erviu: 

eneficia de 

aceştia. 

nd  posturilor pentru care aplică. 

Se mai poate urmări: 

• Răspun

• Identificarea candidaţilor necorespunzători. Abordarea cu 

atenţie a acestora poate elimina problemele pe care le pot 

provoca mai târzi

E

al, nu trebuie incluse în int

• Rasă, naţionalitate sau locul naşterii; 

• Starea civilă; 

• Religie; 

• Situaţie financiară sau proprietate; 

• Vârstă, înălţime sau greutate; 

• Sarcină sau îngrijirea copilului; 

• Condamnări, arest; 

• Serviciul militar; 

• Vechimea rezidenţei în comunitate; 

• Sănătate. Excepţie fac posturile care impun condiţii fizice şi 

psihice deosebite. 

În general, este util de evitat orice nu este direct legat de 

abilitatea aplicantului de a îndeplini cerinţele specifice postului. 

Rezultatul interviului se constituie într-o recomandare pentru 

activităţile viitoare - pentru plasare, selecţie suplimentară sau refuzarea 

aplicanţilor, dacă organizaţia consideră că nu poate b
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 FORMULAR 
de aplicare pentru voluntari 

 
Nume_______________________________________ 
Adresa______________________________________ 
Oraş___ __
Telefon ( _____________ (la serviciu)_________________ 
Contact  __ 
Telefon__
 

I. Calific
Educaţie: Studii_
Data absolvirii______ _______________ 
Limba vo

____________ 
_______

da 
___

________ __ ______
_______ __ ____________
_______ __
_______ ____________________________________________
________ _ _ 

   
III. P

Există în rt ră care vă interesează în mod special? 
(Aici poate fi inclusă o listă de opţiuni) 
_ ___________________________________________________

__ _________________cod poştal_________________________ 
acasă) ________

în cazul unei urgenţe ____________________________
_____________ 

ări şi domenii de interes 
__________________ Instituţia______________________ 

__________ Specializarea _______
rbită fluent _____________________  

Hobby, alte deprinderi, calificări ____________________________________  
Ocupaţia______________________________________________________ 
Angajator________________________________ Adresa ___

_________________________ Telefon ______________________ 

 
II. Experienţa (începeţi cu cea mai recentă) 

Poziţie                          Organizaţia                                    Perioa
________ _ _____ ____________________________________________

_ ____________________________________________
__ ______________________________________
__ __________________________________________________
__________

__ _________________________________________________

 referinţe pentru voluntariat 
 pa icular o activitate volunta

_________
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_
_ _________________________________
_
D
A ctivitatea de voluntar? 
_
C ______________ 
 

D soane (nu rude) care vă 
c
_
_____________________________________________________________
______

anizaţiei) va utiliza aceste informaţii numai pentru 
ării pentru un post de voluntar. 

 

 
CNP___ _ ________________ 
 
 

Martor ________________________ Data___________________________ 

____________________________________________________________
___________________________
____________________________________________________________ 
isponibilitate (zile şi ore):________________________________________ 
veţi acces la un vehicul pe care îl puteţi utiliza în a
___Da ____Nu. 
um aţi auzit de organizaţia noastră?_________________

IV. Referinţe 
aţi numele şi informaţiile de contact pentru trei per
unosc bine şi care pot furniza referinţe despre dumneavoastră. 
____________________________________________________________

_ ______________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

V. Consimţământ pentru verificarea referinţelor  
Declar pe propria răspundere că datele de mai sus sunt corecte. 
Acord (numele organizaţiei) permisiunea să verifice datele referitoare la 
educaţie, referinţe, experienţa profesională sau experienţa ca voluntar. De 
asemenea, acord permisiunea deţinătorilor acestor informaţii să le transmită, 
la cerere, (numele organizaţiei). 
Înţeleg că (numele org
erificarea în cazul aplicv

 

Nume_____________________________  
 

___ ________

Semnătura_______________________ Data ________________________ 



 213 comunitate şi vulnerabilitate 

 
 FORMULAR  PENTRU  INTERVIU 

Nume v un
Data _________________________

 
I. Su ar e 
_________ _________________________
________
______

1. ă? 
2. C
3.

4. Dori

5. 
6. La ce  

 
III.     Compatibilitate
Discuta
califică
psihice. 
Se com
 
IV. Evalua ap
   Prezentare: 
    
   Dispoziţie: 
 
   Comunicare: 

 
ol tar _________________________________________________ 

m  al formularului de aplicar
___________________________

_____________________________________________________
_______________________________________________________

 
II. Întrebări: 

De ce doriţi să fiţi voluntar în organizaţia noastr
 e credeţi că veţi câştiga ca voluntar? 
 Activitatea profesională de până acum o consideraţi interesantă? 

Care este ultima experienţă plăcută? 
ţi să lucraţi singur, cu un partener sau în cadrul unei echipe? 

De ce? 
Ce fel de supervizare aţi prefera? 

întrebări am putea răspunde noi în locul dumneavoastră?

a cu postul de voluntar 
ţi despre postul de voluntar şi urmăriţi compatibilitatea în interese, 

ri şi disponibilitate. De asemenea, identificaţi eventualele limitări 

pletează după interviu. 

re licant: 
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   Reac

  Restri  p
 
V. 
   Plasa
   Păstr
   Inves
   Referin
   Nu 
______ _______________________________
______ ___________________________________________ 
  

ţii la întrebări: 
 

cţii sihice: 

Recomandări: 
re pe postul _____________________________________________
at în rezervă pentru postul  _________________________________ 
tigaţii suplimentare _______________________________________ 
ţe de la _______________________________________________ 

e corespunzător cerinţelor organizaţiei în acest moment 
________________________
___________

VI. Notificare 
  Aplicantul a fost notificat de către (numele organizaţiei) prin_____________ 
 la data __________________________ 
 

 
5.  Pregătirea voluntarilor 
După încheierea fazei de plasare pe post a voluntarilor, 

următorul pa tarilor 
pentru a tură directă 
între pregăti tarilor şi eficienţa acestora în 
cadrul p g  voluntari ale organizaţiei. Un plan de 
pregătir bi
post a v  de pregătire: 

• Orientare organizaţională; 

s este reprezentat de pregătirea şi antrenarea volun
ctivităţile impuse de posturile ocupate. Există o legă

rea şi antrenamentul volun
ro ramelor de lucru cu

e ne întocmit este critic pentru performanţa şi păstrarea pe 
oluntarilor. Domenii generale
• Salvarea vieţii; 
• Protejarea proprietăţii; 
• Reducerea suferinţei; 
• Diminuarea vulnerabilităţii. 
Pregătirea voluntarilor începe cu orientarea acestora. Există  

două niveluri de orientare: 
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• Orientare pe post. 
Pentru a asigura succesul orientării voluntarilor în cadrul 

organizaţiei este necesar să fie abordate următoarele aspecte: 
ţiei şi relaţiile funcţionale ale acesteia cu 
anizaţii din cadrul comunităţii; 

e ale orientării organizaţionale pot fi 
prezent

ţionale şi alte politici ale 
tarii pentru a fi eliminate 

incertitu i şi pentru a permite 
voluntarilor ecanismele din interiorul organizaţiei. 

• Misiunea organiza
comunitatea şi alte org
• Valorile organizaţiei; 
• Proceduri organizaţionale; 
• Rolul voluntarilor în cadrul organizaţiei. 
Aceste component
ate voluntarilor de către managementul organizaţiei sau experţi 

din cadrul acesteia. Procedurile opera
organizaţiei pot fi discutate cu volun

din despre ce este important şi de ce 
să înţeleagă m

 

 
 FORMULAR  DE  ORIENTARE   

Ă 
Înaintea sosiri
___  Pr ăti t. 
___  Al
___  Pr ăti dio, foto etc.). 
 
La sosir
___  Sa
___  Pr

 

___  Op

ORGANIZAŢIONAL
i voluntarilor: 

eg rea personalului angaja
ocarea mentorilor. 
eg rea de materiale de prezentare (video, au

ea voluntarilor: 
lutul de bun venit; 
ezentarea voluntarilor către personalul organizaţiei; 

___ Verificare detalii administrative (telefon, parcare, cazare, masa, acces
etc.); 

ţional: Un tur al facilităţilor organizaţiei. 
 
Materiale ce trebuie distribuite voluntarilor: 
___  Misiunea organizaţiei; 
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___ Sumar al scopurilor şi planurilor pe termen mediu şi lung; 
___ Schema organizaţiei; 
___ Politici şi proceduri (inclusi genţă); 
___ Opţional: Harta f
 

drul organizaţiei; 
___ Rolul organizaţiei în cadrul comunităţii; 
___ C lte organizaţii din comunitate. 

v proceduri de ur
acilităţilor organizaţiei. 

Ce trebuie prezentat voluntarilor despre organizaţie: 
___  Misiune şi scopuri; 
___ Istorie şi tradiţie; 
___ Structura organizaţiei; 
___ Finanţare; 
___ Rolul voluntarilor în ca

um interacţionează organizaţia cu a
 

Orientarea specifică postului trebuie să includă: 
• Responsabilităţile specifice postului; 

i 

r; 

s 
cu 

ai 
nt 
şi 

tivităţii în cadrul organizaţiei. Ca şi orientarea, antrenarea voluntarilor 
poate trenamentul general are ca scop 

• Supervizorul nemijlocit al voluntarilor şi specificaţii 
referitoare la planificare, program, orar, raportare, evidenţă; 
• Autoritate şi responsabilitate (care voluntari pot lucra fără ş 
care cu îndrumări explicite); 
• Rolul altor membrii în cadrul echipelo
• Resurse disponibile pentru post; 
Orientarea pe post se poate realiza cu cel mai mare succe

prin mentor, unu la unu. Mentorul poate fi chiar un voluntar 
experienţă. 

Antrenarea, spre deosebire de orientare, implică mult m
multe decât transmiterea de informaţii către voluntari. Prin antrename
voluntarii învaţă sau îşi îmbunătăţesc deprinderi specifice postului 
ac

 fi generală sau specifică. An
dobândirea de abilităţi comune majorităţii posturilor: 

• Abilităţi de comunicare; 
• Abilităţi interpersonale; 
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• Abilităţi de lucru în echipă; 
• Rezolvarea problemelor şi elaborarea deciziilor; 
• Managementul stresului; 
• Îndrumare şi supervizare. 
Antrenamentul specific postului asigură însuşirea deprinderilor 

particulare necesare pentru fiecare dintre poziţiile ocupate de voluntari.
cestea implică, în majoritate, cunoştinţe tehnice legate de utilizar

 
ea 

unor şi facilităţi sau proceduri operaţionale şi de 

cu caracter 
în 
e 
e 
s 

e pre

 
l 

 de supervizare asigură o continuitate şi 

Un bun supervizor: 
• Transmite eficient responsabilităţi şi autoritate; 

ţă; 
• Acţionează ca un antrenor şi lider  de echipă; 

• Ştie să asculte şi este receptiv la informaţia transmisă de 
ceilalţi; 

e 
corecţie când este necesar; 

A
echipamente 

comunicare. 
Antrenamentul voluntarilor este o activitate 

permanent. Planificarea antrenamentului ocupă un loc important 
cadrul planificării activităţilor organizaţiei şi se realizează, de regulă, p
termen mediu şi lung. De asemenea, evidenţa activităţilor d
antrenament bine întreţinută poate asigura eficienţa întregului proce
d gătire. 

 

6. Supervizarea şi evaluarea voluntarilor 
Principiile de bază aplicate la nivelul organizaţiei şi pentru

personalul acesteia în domeniul supervizării, se pot aplica şi în cazu
voluntarilor. O bună activitate
eficienţă din partea voluntarilor în activităţile corespunzătoare posturilor 
ocupate. 

• Stabileşte niveluri de performan

• Comunică eficient ideile; 

• Asistă personalul în îmbunătăţirea abilităţilor; 
• Furnizează un feedback constructiv şi întreprinde acţiuni d
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• Recunoaşte contribuţia 
Recunoa nentă critică 

a procesului de sup ţine interesul 
voluntarilor pentru activitatea pe care o desfăşoară şi implicit asigură 
c  
recunoaştere corectă poate contribu  
care volu rsonalul sau politicile organizaţiei. 
T  
d

, 
sau formală, ca înmânarea unor plachete sau medalii. Pentru a fi 
e oaşterea trebuie să fie: 

• 

• ată continuu; 
 
 

voluntarilor: 
 

Spuneţi “mulţumesc“; 
mulţumire; 

• Spuneţi “treabă bună“; 
eună cu voluntarii; 

rebaţi dacă e greu; 
• Întrebaţi de ce au nevoie; 

siguraţi participarea voluntarilor la şedinţele de lucru; 
uraţi prezenţa voluntarilor în materialele de prezentare 

a activităţii organizaţiei; 

şi meritele. 
şterea meritelor voluntarilor este o compo

ervizare, datorit aptului că poate menă f

ontinuitatea pe posturile ocupate. O bună supervizare şi în particular o
i la atenuarea nemulţumirilor pe

ntarii le au în raport cu pe
rebuie evitate situaţiile în care voluntarii să se simtă “de mâna a
oua“, în raport cu personalul permanent al organizaţiei. 

Recunoaşterea poate fi informală, ca un simplu “mulţumesc“

ficientă, recun
• Sinceră;  

• Continuă; 
Pentru toţi voluntarii; 

• Variată (formală şi informală); 
Evalu

• Orientată pe individ; 
• Susţinută de managementul organizaţiei. 
Modalităţi de recunoaştere şi motivare a 
a) Informale: 
• Adresaţi-vă voluntarilor pe nume; 
• 
• Scrieţi mesaje de 

• Serviţi o cafea împr
• Înt

• A
• Asig
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b) Formale: 
• Cereţi voluntarilor să facă parte din comisii; 

pensaţi voluntarii cu premii anuale şi organizaţi o 
manifestare de apreciere; 

vacanţă de relaxare pentru voluntari; 

, 

 

Dar recunoaşterea este numai unul dintre factorii care pot 
a ntarilor în cadrul organizaţiei. Alte modalităţi 
p

ării voluntarilor pe posturi pentru 
a determina compatibilitatea între acestea şi abilităţile şi 
interesele voluntarilor; 

 de care dispun voluntarii pentru 

bil şi sigur; 
ităţi pentru socializarea voluntarilor. 
poate fi, de asemenea, motivant 

pentru v un  ştie ce se aşteaptă de la ei şi 
cât de b

entru recunoaşterea meritelor voluntarilor,  
precum  p tivităţii în domeniile unde este 

• Recom

• Asiguraţi o 
• Publicaţi fotografii şi articole cu voluntari; 
• Oferiţi voluntarilor plachete, medalii, diplome, insigne
tricouri etc.; 
• Oferiţi posibilitatea unei pregătiri avansate; 
• Acordaţi responsabilităţi şi posibilitatea supervizării sau
antrenării altor voluntari. 

sigura satisfacţia volu
entru atingerea acestui scop: 

• Evaluarea posturilor şi plas

• Verificarea resurselor
îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare postului; 
• Accesul voluntarilor la informaţii referitoare la impactul 
activităţii desfăşurate, acolo unde este posibil; 
• Ajutor pentru depăşirea barierelor logistice pentru voluntari, 
asigurarea de servicii suplimentare în beneficiul voluntarilor: 
cazare, transport, masa, servicii familiale; 

e lucru conforta• Asigurarea unui mediu d
• Dezvoltarea de oportun
Evaluarea feedback-ului 
ol tari. Voluntarii au dreptul să
ine aceştia vin în  întâmpinarea acestor aşteptări. O evaluare 

pozitivă furnizează baza p
şi osibilitatea îmbunătăţirii ac
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necesar să voluntarilor. Există câţiva factori care 
trebuie 

niveluri care necesită îmbunătăţirea 
li  evidenţierea punctelor forte ale 
e

- graficul de timp pentru aplicarea planului. 
Evaluarea poate fi planificată a se desfăşura formal,  în 

concordanţa cu verific stă modalitate nu 
se p a ca pe o ameninţare, se 
p ală, prin observarea periodică a 
v ctivităţii pe care o desfăşoară. 

ie totuşi 
aplicată, voluntarii recepţionează un feedback informal pe parcursul 
v r. Pentru evitarea dificultăţilor ulterioare 
p

 
p ent informaţi despre rezultate, în special dacă există probleme 
c  caracter confidenţial. 

uare a voluntarilor: 
ecte; 

• Focalizare pe activitate, nu pe individ; 

 crească eficienţa 
luaţi în considerare pentru a asigura o evaluare care decurge 

fluent şi cu cât mai mult succes: 
• Stabilirea şi menţinerea unui mediu de lucru liber de 
ameninţări sau obstacole; 
• Trecerea treptată la 
ca tăţii activităţii voluntarilor, cu
ac stora; 
• Dezvoltarea în comun cu voluntarii, de planuri pentru 
eliminarea situaţiilor defavorabile şi a punctelor slabe. Un 
asemenea plan trebuie să cuprindă: 

- cum contribuie ambele părţi la realizarea 
scopurilor; 

- cum este evaluat rezultatul aplicării planului; 

area performanţelor. Dacă acea
oate aplica, voluntarii percepând evaluare

oate recurge la evaluarea inform
oluntarilor pe parcursul a

În cazul evaluării formale, atunci când aceasta trebu

erificării performanţelo
roblemele trebuie ridicate încă din faza incipientă. 

Dacă evaluarea e realizată informal, voluntarii trebuie
erman
u performanţa. Toate rezultatele evaluării au

Alte directive în cadrul procesului de eval
• Comentarii cor
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• Politica disciplinară trebuie stabilită în faza de orientare a 
ri corective pot fi: 

rvizare; 

etarea raporturilor cu organizaţia. 
rilor cu organizaţia poate fi aplicată atunci 

c ri au eşuat sau când se constată o abatere 
g ul de alcool, droguri etc. 

e, voluntarii trebuie informaţi 
a tarea 

zultatelor evaluării, în cazul în care supervizorul nemijlocit nu poate 
rezolva 

evaluare rogramului de lucru cu voluntarii, 
activitat ca e în întâmpinarea 
cerinţelo voluntarilor. Evaluarea 
program

Actualizarea programului; 

rmanţa exerciţiilor 
de preg re e urgenţă. Toate aceste surse de 
informa ui, contribuie la stabilirea 

voluntarilor. Măsu
- pregătire suplimentară sau supe
- redistribuirea pe posturi; 
- suspendarea; 
- înc

Încetarea raportu
ând toate celelalte măsu
ravă aşa cum este furtul, abuzul, consum

Pe timpul perioadei de orientar
supra procedurilor care pot fi utilizate dacă aceştia doresc contes

re
acest aspect. 

 
7. Evaluarea programului de lucru cu voluntarii 
Un feedback în ambele sensuri, pe parcursul procesului de 
, poate asigura evaluarea p

e re, dacă se desfăşoară periodic, vin
r organizaţiei, comunităţii sau 
ului poate, de asemenea, asigura: 
• Creşterea satisfacţiei voluntarilor; 
• 

• Îmbunătăţirea eficienţei şi reducerea costurilor; 
• Identificarea problemelor şi soluţiilor. 
Evaluarea voluntarilor nu este singurul mijloc de evaluare a 

programului de lucru cu voluntarii. În plus, se pot adăuga şi alte surse: 
personalul permanent al organizaţiei, publicul, perfo

ăti , experienţa situaţiilor d
ţii, considerate la evaluarea personalul
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performanţe rtant ca şi informaţiile folosite la 
evaluarea în  informaţii. 
Metode de c rmaţiilor pot fi: 

; 

.3. Coordonarea cu alte servicii voluntare 
nalizării necesităţilor 

comunit

vicii voluntare. 
crutarea, 

pregătire  relaţii de 
cooperare cu ăţii, pentru 
completarea prop aţia o 
impune. p
şi exer ui plan de coordonare a voluntarilor în situaţii de 
urgenţă iuni specifice 
pentru tfe
pentru u

lor acestuia. La fel de impo
 sine este şi modul în care sunt colectate aceste
olectare şi procesare a info

• Monitorizarea personalului
• Verificări interne care să compare rezultatele programului 
cu obiectivele; 
• Verificări externe în care să fie comparate programele altor 
organizaţii. 
Când sunt analizate rezultatele evaluării programului de lucru 

cu voluntarii, importante sunt şi aplicaţiile  alternative şi comentariile pe 
marginea acestor rezultate. Dezvoltarea de soluţii posibile la 
problemele identificate şi implementarea imediată a acestora asigură 
continuitatea programului. 

 
8
Există situaţii în care, pe baza a
ăţii şi a organizaţiilor de management al urgenţelor, este 

ineficientă dezvoltarea de programe proprii pentru voluntari sau 
necesităţile sunt mult mai mari decât se poate acoperi cu serviciul 
propriu de voluntariat. În asemenea cazuri, este necesară coordonarea 
cu alte ser

Coordonarea serviciilor voluntare nu implică re
a sau evaluarea voluntarilor, ci stabilirea de

 alte organizaţii voluntare în cadrul comunit
ci când situriului serviciu de voluntari, atun

 Im ortant, în faza de stabilire a acestor relaţii, este dezvoltarea 
sarea un
, ca anexă a planului general de măsuri şi acţ
as l de situaţii. Acest plan trebuie să furnizeze răspunsuri 
rmătoarele întrebări: 
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• Dispune organizaţia de un serviciu propriu de voluntari? 

 cu privire la 

erare cu agenţiile de voluntari, 
organiza  c , mediul de afaceri sau alte grupuri, anterior unei 
urgenţe, poa multe dintre problemele asociate cu voluntariatul 
spontan în s

au un rol activ în asistarea 
persona al urgenţelor în lucrul cu voluntarii. 
Acestea u t, însă, în situaţii de urgenţă, există un 
mecanis  d igura un răspuns 
rapid şi 

ă: 
a elaborarea deciziilor; 

rea informaţiei, resurselor şi 
sp

ens profesional; 
alte agenţii de voluntari şi grupuri nu 

apar pu şi erende care fac dificilă această 
colaborare: 

Cum este încadrat acesta? Dacă nu, cum va fi asigurată 
coordonarea cu alte servicii voluntare? 
• Care servicii sau organizaţii voluntare sunt responsabile, 
de care misiuni, în cadrul răspunsului la urgenţe? 
• Cine este responsabil cu pregătirea şi supervizarea 
voluntarilor? 
• Cine este responsabil de informarea publicului? Care 
trebuie să fie conţinutul mesajului către public
voluntariat? Ce canale de comunicare sunt utilizate pentru 
transmiterea mesajelor? 
Dezvoltarea de planuri de coop
ţii omunitare

te elimina 
ituaţii de urgenţă. 

În general, agenţiile de voluntari 
lului de management 
 a un statut independen
m e colaborare şi comunicare pentru a as
eficient. 
Cooperarea cu agenţiile de voluntari implic

Angajamente privind participarea l• 

• Disponibilitate pentru partaja
re onsabilităţilor; 
• Respect pentru personalul implicat în s
Relaţiile de colaborare cu 
r  simplu. Frecvent apar dif

• Terminologie; 
• Experienţă; 
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• Priorităţi; 
• Cultură. 
Colaborarea în aceste condiţii necesită flexibilitate în 
rea unor termeni şi prioritaccepta ăţi comune şi disponibilitatea de a 

învăţa de l e de 
comun a r ră de la sine. 

urgenţe unităţii, astfel: 

ta de rezolvare a problemelor, prin 

aţii de colaborare şi cu alte organizaţii 
comunit  
dezvolta

a apar situaţii 
speciale
sau a îm

 rândul 

a alţii. Odată rezolvate aceste probleme şi acceptat
co d soluţiile, beneficiile colaborării pot să apa
Aceste beneficii influenţează direct eficienţa răspunsului la 
 în cadrul com
• Se poate elimina duplicarea unor servicii; 
• Poate creşte disponibilitatea resurselor; 
• Se îmbunătăţeşte ra
diversitatea ideilor exprimate. 
Pe lângă agenţiile sau alte organizaţii de voluntari din cadrul 

comunităţilor, se pot stabili rel
are sau mediul de afaceri. Multe dintre acestea au deja 
te programe de voluntariat în zonele unde sunt locale. 
 

8.4. Tratarea chestiunilor speciale 
În derularea programelor pentru voluntari, adese
 care implică un tratament adecvat pentru a nu genera conflicte 
piedica continuarea activităţilor, fiind necesar: 
• Dezvoltarea unui plan pentru voluntarii spontani; 
• Identificarea aspectelor particulare ale managementului 
voluntarilor în susţinerea relaţiilor publice; 
• Dezvoltarea unui plan pentru reducerea stresului în
voluntarilor. 
 

8.4.1. Voluntarii spontani 
În majoritatea situaţiilor în care apar, voluntarii spontani aduc 

beneficii: 
• Asigură asistenţă în plus şi/sau imediată, care poate fi 
necesară în situaţii de urgenţă; 
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• Reprezintă o forţă de lucru la dispoziţie şi dintre aceştia pot 
fi selectaţi pentru a fi pregătiţi sau afiliaţi ca voluntari. 
În general, voluntarii spontani nu pot fi verificaţi imediat. Pot 

exista p tr
terorişti  ori, aceştia apar destul de repede 
într-o si ţi
voluntar
superviz  atunci când sunt angrenaţi în activităţile de răspuns 
la urgen . 

pregătit zenţi în număr mare, pot 
crea probleme l
la urgenţe şi co r programelor pentru voluntari. De 
asemenea: 

• Cre ză unsul la 

e acestora 

u se poate evita 
apariţia 

ă o 
forţă va

arii spontani trebuie inclus ca anexă la 
planul gene ns la urgenţe sau 

rin e aceştia persoane care au alte interese. Pot fi pontenţiali 
sau diversionişti. De multe

tua e de urgenţă şi este destul de dificil de făcut diferenţa între 
ii oneşti şi restul. Datorită acestui motiv, este necesară o 
are atentă
ţe
Voluntarii spontani sunt persoane care nu sunt afiliate sau 
e de o organizaţie de voluntari. Pre

ogistice serioase personalului organizaţiilor de răspuns 
ordonatorilo

ea  o presiune psihică, interferând cu răsp
urgenţă; 
• Se acţionează haotic, împiedicând aplicarea corectă a 
procedurilor de intervenţie 
• Creează un necesar de muncă suplimentară pentru 
organizaţiile de răspuns la urgenţe, îngreunându-l
îndeplinirea misiunii de bază - răspunsul la incident; 
• Prezintă potenţial ridicat pentru pericole şi victime -  la 
adresa proprie sau a altora - datorită lipsei de pregătire. 
Datorită faptului că în situaţii de urgenţă n
voluntarilor spontani, este indicată dezvoltarea unui plan care 

să organizeze lucrul cu aceştia. Primul principiu pe care trebuie să-l 
susţină planul este acela conform căruia voluntarii spontani reprezint

loroasă dacă există un sistem de utilizare a acestora. 
Planul de lucru cu volunt

ral de intervenţie al organizaţiilor de răspu
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autorităţ r 
comunit

• Rol oluntarilor 
spontan M trebuie să fie folosită în 
situaţii descuraja iniţiativele voluntarilor 
spontani pr enţei sau a 

tă fi 

i precise pentru activităţile necalificate. 

8.4.2. Siguranţă, responsabilitate, management de risc 
ntarii, legislaţia 

cere, în

rsoanelor cuprind atât 
vătămar  a unui act premeditat, cât şi 
vătămar  ste definită 
ca lipsa  a acţiunilor sale. 

ilo responsabile de asigurarea răspunsului la nivelul 
ăţilor. Acesta trebuie să cuprindă: 

ul informării publice în prevenirea apariţiei v
i. ass-media se poate şi 
de urgenţă, pentru a 

in simpla prezentare a locului urg
activităţilor organizate de răspuns; 
• Organizarea unor puncte de control şi îndrumare în zona 
de responsabilitate, astfel încât voluntarii spontani să poa
triaţi şi repartizaţi corespunzător, în funcţie de aptitudini şi 
nevoile concrete; 
• Atribuirea sarcinilor corespunzător deprinderilor; 
• Instrucţiun
 

Pentru activităţile pe care la desfăşoară volu
 general, ca aceştia să acţioneze cu un grad de atenţie aşa 

încât să fie prevenită afectarea directă sau indirectă a: 
• Personalului cărora li se acordă ajutor; 
• Personalului organizaţiilor de răspuns la urgenţe sau a altor 
voluntari. 
Aspectele legale ale vătămării pe
ea intenţionată, ca urmare 
ea neintenţionată datorată neglijenţei. Neglijenţa e
 de tenţie pe care o persoană o poate acorda 
Dacă un voluntar implicat în răspunsul la o urgenţă afectează 

accidental o persoană sau proprietatea acesteia, legea recunoaşte, în 
general, că angajatorul este responsabil pentru acţiunile angajaţilor. 
Astfel, toate pierderile cauzate de acţiunile angajaţilor provoacă 
responsabilitatea angajatorului. 
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Există, totuşi, o imunitate legală pentru voluntarii care 
acţionează în situaţii de urgenţă, dar numai în legătură cu 
responsabilităţile şi scopurile stabilite oficial, atunci când se acţionează 
cu bună glijenţă evidentă. Dincolo însă 
de ace  
voluntar să adopte măsuri pentru minimizarea riscului 
victimelor c
îmbună nct de vedere legal a implicărilor voluntarilor: 

tarea legislaţiei în domeniul pregătirii 
voluntarilor pentru diverse activităţi; 

respunzător 

beneficiază (ce pot să facă şi ce nu fără 

sarcinilor specifice postului; 

 credinţă şi nu apar situaţii de ne
ste prevederi, organizaţiile sau comunităţile care utilizează 
i sunt obligate 

olaterale. Câteva aspecte care pot concura hotărâtor la 
tăţirea din pu
• În faza de plasare a voluntarilor: 

- înregistrarea oficială a tuturor voluntarilor posibil a 
fi utilizaţi în acţiunile organizaţiilor de răspuns la 
urgenţe sau comunităţilor; 

- respec

- plasarea voluntarilor pe post co
deprinderilor şi pregătirii fiecăruia. 

• Pe timpul supervizării voluntarilor: 
- fiecare voluntar trebuie să aibă desemnat un 

supervizor; 
- voluntarii trebuie să cunoască limitele autorităţii de 

care 
autorizare specifică). Aceste limite să fie 
specificate în fişa postului şi stabilite distinct în 
situaţii concrete; 

- este necesar să fie făcute cunoscute pentru 
voluntari standardele de performanţă ce trebuie 
îndeplinite; 

- supervizorii să se asigure permanent că voluntarii 
au la dispoziţie echipament şi resurse pentru 
îndeplinirea 
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• În faza de documentare: 
- evidenţa pregătirii de care beneficiază voluntarii; 
- participarea la exerciţii; 
- certificare; 
- experienţa profesională. 
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