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ABSTRACT 

THE ROLE OF STUDYING THE COMMUNITY VULNERABILITY WITHIN  
THE RISK MANAGEMENT 

The number of studies dealing with vulnerabilities and its role in preventing 
disasters has increased in the recent years, researchers emphasizing especially its social 
dimension. Risk-disaster prevention is possible not only by intervening on the physical 
domain, but by especially analyzing and eventually changing the societal factors that 
shape the resilience level of the communities. Community’s vulnerability emerging 
from social, economical and political conditions may deepen its exposure to disasters.  

The analysis on community’s vulnerabilities is a necessity for the reduction of 
the community deficiencies that can constitute obstacles for post-disaster recovery, but 
also for the reduction of the exposure to risks.  
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risks, resilience. 

1. INTRODUCERE 

Studiile despre vulnerabilităţi sociale au luat amploare în ultima vreme, mai 
ales în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor.  

Conceptul de vulnerabilitate a fost adus în atenţie după anul 1970, „când 
cercetătorii au observat că pierderile din dezastre au crescut, deşi numărul 
dezastrelor a rămas aceleaşi” (O’Keefe, Westgate & Wisner, 1976 apud Zakour, 
Gillespie, 2013, 17). Autorii citaţi au observat că dezastrele de aceeaşi intensitate 

                                                 
* Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului: „Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel 

naţional (RO-RISK)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014–2020, beneficiar: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

∗∗ Researcher, the Institute of Sociology of the Romanian Academy; e-mail: 
veronica.dumitrascu@gmail.com. 



 Veronica Dumitraşcu 2 

 

508 

au consecinţe diferite (ibidem). De exemplu, la cutremure de aceeaşi intensitate, 
numărul pierderilor de vieţi omeneşti era diferit. Specialiştii au ajuns la concluzia 
că, din moment ce la acelaşi număr de dezastre se înregistrează pierderi diferite, iar 
dezastrele de aceeaşi intensitate survenite în diverse regiuni au consecinţe diferite, 
cauzele trebuie căutate la nivelul sistemului social.  

Interesul pentru vulnerabilitate a scăzut după anul 1980. Până atunci, 
vulnerabilitatea era redusă doar la studiile despre mediu. Studiile axate pe 
vulnerabilitate au revenit după 2000, moment când a fost integrat un spectru mai 
larg de probleme şi provocări implicate pentru reducerea dezastrelor.  

Bonanno şi Gupta (2009), citaţi de Zakour şi Gillespie (2013), enumeră 
motivele pentru care s-au intensificat studiile privind vulnerabilitatea: „În primul 
rând, pentru a reduce vulnerabilitatea la dezastre. În al doilea rând, vulnerabilitatea 
este în strânsă legătură cu fiecare hazard şi dezastru. În al treilea rând, 
vulnerabilitatea ia în considerare şi factori pozitivi (factori de protecţie), dar şi 
factori negativi (factori de risc) legaţi de sistemul social. În al patrulea rând, 
vulnerabilitatea ia în calcul funcţia numeroaselor variabile reprezentând diferite 
discipline şi profesii. În al cincilea rând, vulnerabilitatea este în continuă schimbare 
şi este periodic reevaluată. În ultimul rând, sunt lucruri care pot fi făcute în fiecare 
fază a dezastrului, de la atenuare până la reconstrucţie, pentru a reduce 
vulnerabilitatea” (Bonanno şi Gupta, 2009, apud Zakour şi Gillespie, 2013, 19).  

Analiza vulnerabilităţilor este de un real folos în managementul dezastrelor. 
Natura vulnerabilităţilor sociale arată modul în care comunităţile sunt pregătite să 
facă faţă unor dezastre de orice natură şi cum se pot reface dacă acestea se produc. 

Teoria vulnerabilităţii oferă posibilitatea de a construi pe fundamentele ei 
diferite analize, contribuind astfel la reducerea pierderilor rezultate din dezastre 
(Gillespie, 2010 apud Zakour şi Gillespie, 2013, 19).  

2. VULNERABILITATE – DEFINIŢII, CARACTERISTICI. PARADIGMA 
VULNERABILITĂŢII SOCIALE 

Dicţionarul explicativ al limbii române menţionează că a fi vulnerabil 
înseamnă „a putea fi vătămat cu uşurinţă”, „a putea fi uşor atacat”1. Când vorbim 
de vulnerabilitate, ne putem referi la nivelul ei individual, colectiv sau de sistem. 

Conform UNEP (2002), „vulnerabilitatea este un concept multidimensional 
ale cărui definiţii ilustrează varietatea punctelor de vedere care au acordat 
importanţă fie gradului de expunere, fie contextului economic, accesului la resurse 
sau investigaţiilor sociale”2. Conform studiului, există trei perspective de a aborda 
vulnerabilitatea: prin analiza datelor statistice, prin analiza spaţială şi prin modelare.  
                                                 

1 DEX online, https://dexonline.ro/definitie/vulnerabil/paradigma. 
2 UNEP (2002), Assessing Human Vulnerability due to Environmental Change: Concepts, 

Issues, Methods and Case Studies, http://anyflip.com/ycww/lvnf/basic.  
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Gabor (1979) se referea la vulnerabilitate drept „o ameninţare la care o 
comunitate este expusă”3 şi Timmerman (1981) o definea ca „gradul în care un 
sistem reacţionează negativ la apariţa unui eveniment ameninţător”4.  

Sue Tapsell, în articolul „Social vulnerability to natural hazards”, sublinia 
faptul că vulnerabilitatea poate fi definită ca „o stare a unui sistem, înainte ca un 
eveniment să anunţe un dezastru” (Tapsell et al., 2010, 10). Aceeaşi autoare arată 
că „vulnerabilitatea a apărut ca un concept central, folosit pentru înţelegerea 
condiţiei unor oameni care permit ca un pericol să devină un dezastru” (ibidem). 

Oliver-Smith şi Button (2005) definesc vulnerabilitatea ca „raport al riscului 
la susceptibilitate” (Oliver-Smith şi Button, 2005, apud Zakour şi Gillespie, 2013, 20).  

Morrow (1999) subliniază că „vulnerabilitatea este un concept dinamic şi nu 
o etichetă”. În viziunea sa, nu grupurile sociale sau cei cu dizabilităţi sunt 
vulnerabili, ci este un amalgam de factori care dictează că anumite grupuri vor fi 
afectate mai mult şi vor fi mai puţin capabile să se refacă” (Morrow, 1999 apud 
Thomas et al., 2013, 12) .  

Vulnerabilitatea la dezastre este afectată de mediul fizic şi social. Mediul 
fizic subsumează componente naturale şi tehnologice. Mediul social include 
componente economice, politice şi culturale. Mai specific, aşa cum precizează 
Zakour (2010), vulnerabilitatea socială este reflectată în valori, norme, credinţe şi 
alte caracteristici ale sistemului guvernamental.  

Vulnerabilitatea socială „rezultă din procese de inegalitate socială şi modele 
istorice ale relaţiilor sociale care se manifestă ca bariere sociale structurale 
rezistente la schimbare” (Thomas et al., 2013, 12–13).  

Vulnerabilitatea este „încorporată în relaţii sociale complexe şi se află situată 
la intersecţia dintre om şi mediu, necesitând soluţii sociale pentru reducerea cu 
succes a riscurilor” (Thomas et al., 2013, 12–13). Aşa cum menţionează Haque şi 
Etkin (2012), importanţi nu sunt doar factorii fizici în prevenirea dezastrelor, ci şi 
„schimbarea forţelor societale, mai specific prin reducerea vulnerabilităţii şi 
consolidarea rezilienţei” (Haque şi Etkin, 2012, 9).  

Paradigma vulnerabilităţii reflectă, pe lângă impactul fizic al dezastrelor, şi 
condiţiile sociale care influenţează răspunsul comunitar. Gradul în care oamenii se 
bucură de transport, adăpost, infrastructură, protecţie depinde de nivelul de 
venituri, calitatea locuirii, tipului de muncă, modului în care sunt trataţi etc. 
„Paradigma vulnerabilităţii caută să înţeleagă cum relaţiile sociale, economice şi 
politice influenţează şi reliefează importanţa contextului, timpul, locul şi modul în 
care oamenii locuiesc” (Thomas et al., 2013, 13).  

                                                 
3 T. Gabor şi T.K. Griffith 1979, „The assessment of community vulnerability to acute 

hazardous materials incidents”. Unpublished paper for emergency planning research conference, 
Arnprior?, Ontario, June 29–31, 1979, apud Ibidem. 

4 P. Timmerman, 1981, „Vulnerability, Resilience and the Collapse of the Society”, în 
Environmental Monograph 1, Toronto: Institute of Environmental Studies, University of Toronto, 
apud Ibidem. 
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Contextele sociale şi politice diferă de la o regiune la alta şi de la un loc la 
altul. Ruralul este mai expus la riscuri decât urbanul, având în vedere calitatea 
infrastructurii, calitatea locuirii, care e mai proastă, lipsa dotării spitalelor şi a 
personalului medical, îmbătrânirea demografică, migraţia forţei de muncă tinere etc. 
Înţelegând distribuţia socială a riscului vis à vis de contextul socio-economic, se pot 
identifica locurile expuse la risc, ajutând astfel la modul de distribuire a resurselor. 
Paradigma vulnerabilităţii sociale ajută la identificarea factorilor sociali expuşi la risc şi 
a locurilor unde se poate acţiona pentru a contracara potenţialele dezastre.  

În cadrul paradigmei vulnerabilităţii sociale se pune accent pe „modul în care 
populaţia poate aduce capacităţi şi capabilităţi în procesul managementului 
dezastrelor” (Thomas et al., 2013, 19).   

Analiza vulnerabilităţilor ia în calcul şi capacitatea comunităţilor de a se 
reface după producerea dezastrelor, precum şi modul în care acestea gestionează 
resursele şi capacitatea de a atrage fonduri necesare refacerii.   

Capabilităţile reflectă mediul natural, dar şi pe cel social şi psihic care asigură 
resursele necesare pentru a răspunde şi a se reface în urma dezastrelor (Zakour, 
2010 apud Zakour şi Gillespie, 2013, 20). Aşa cum subliniază Zakour şi Gillespie 
(2013), „capabilităţile sunt o formă de capital”. În acord cu această accepţiune, 
putem vorbi de capabilităţi ca formă de capital social care ar include „resursele 
tangibile şi intangibile încorporate în reţelele sociale şi structurile comunitare” 
(Zakour şi Gillespie, 2010 apud Zakour şi Gillespie, 2013, 20). Suportul social este 
vital pentru refacerea comunităţilor după dezastre. Ca exemple de suport şi capital 
social pot fi „susţinerea din partea familiei, rudelor, prietenilor, legăturile cu una 
sau mai multe tipuri de organizaţii pro-sociale, dar şi accesul la o educaţie de 
calitate” (Doll şi Lyon, 1998, apud Zakour şi Gillespie, 2013, 23). Aşa cum 
precizează Barton (1969), Hulbert, Beggs şi Haines (2005), „apartenenţa la un 
anumit loc şi la anumite forme comunitare asociaţionale pot creşte sau scade 
vulnerabilitatea la anumite hazarde naturale, tehnologice, biologice” (Barton, 1969; 
Hulbert, Beggs, Haines, 2005, apud Haque şi Etkin, 2012, 46).   

Pe lângă formele de capital social, resursele fizice şi sociale sunt importante. 
Multe comunităţi au resurse de mediu, dar indivizii care se află în special la 
periferie nu au acces la resursele fizice şi sociale de care ar avea nevoie (acces la 
canalizare, curent, gaze, infrastructură proastă etc.).  

Wiesner et al. (2004, apud Zakour şi Gillespie, 2013) subliniază faptul că 
instituţiile „care reduc stratificarea politică şi economică” sunt exemple de capabilităţi 
care reduc vulnerabilitatea la dezastre a comunităţilor şi cresc rezilienţa.  

2.1. VULNERABILITATE ŞI REZILIENŢĂ 

McEntire (2004a, 2004b, apud Zakour şi Gillespie, 2013, 20) menţionează că 
vulnerabilitatea la dezastre poate avea patru componente: susceptibilitate, risc, 
rezilienţă şi rezistenţă.  
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Susceptibilitatea este definită de acelaşi autor ca „probabilitate a unor oameni 
de a suferi prejudicii sau dificultăţi în urma unui dezastru. Unii autori consideră 
riscul ca fiind interşanjabil cu susceptibilitatea” (Norris, Stevens, Pfefferbaum, 
Wyche şi Pfefferbaum, 2008, apud Zakour şi Gillespie, 2013, 20).  

Rezilienţa este văzută ca abilitatea unui sistem social de a funcţiona într-o 
manieră adaptativă după dezastru.  

Holling (1973) a arătat modul în care rezilienţa a influenţat managementul 
resurselor şi literatura privind schimbarea climatică.  

Se presupune că Timmerman (1981) este printre primii care au introdus termenul 
de rezilienţă. Mileti (1999, 33) a fost cel care a definit rezilienţa ca „abilitatea unei 
comunităţi de a face faţă unui eveniment extrem fără a suferi pierderi devastatoare, 
productivitate sau calitate a vieţii diminuate şi fără un grad mare de asistenţă din afara 
comunităţii” (Mileti, 1999, apud Zakour şi Gillespie, 2013, 20).  

Cannon (1994, 21, apud Haque şi Etkin, 2012, 10) remarcă că cei mai mulţi 
oameni se concentrează pe reducerea impactului dezastrelor, având în vedere 
protecţia prin anumite echipamente tehnologice, fără să ia în considerare o serie de 
factori care ar duce la vulnerabilitate – sociali, economici, politici, care ar schimba 
nivelul de rezilienţă comunitară.  

Markku Nishala, secretarul general al Federaţiei Internaţionale a Crucii Roşii, 
a subliniat că „sprijinirea rezilienţei nu înseamnă doar atenuarea pericolelor 
individuale. Cunoaşterea locală, cunoaşterea aptitudinilor, determinărilor şi modului 
de viaţă comunitar, cooperarea, accesul la resurse sunt factori vitali care îi ajută pe 
indivizi să facă faţă hazardelor” (Haque şi Etkin, 2012, 10). Implicarea factorilor 
sociali, economici, politici, comunitari în analiza riscurilor a dus la o schimbare a 
paradigmei rezilienţei (modul cum aceasta este înţeleasă şi modul de analiză).   

O serie de autori (Galderisi, Ferrera, Ceudech, 2010) au identificat mai multe 
şcoli de gândire cu privire la rezilienţă. Într-o primă fază, rezilienţa ar fi văzută 
drept „o altă faţetă a vulnerabilităţii” (Galderisi, Ferrera, Ceudech, 2010, apud 
Zakour şi Gillespie, 2013, 20). În această accepţiune, o comunitate mai rezilientă 
este mai puţin vulnerabilă.  

O altă perspectivă este aceea potrivit căreia rezilienţa este o componentă a 
vulnerabilităţii. În acest caz, rezilienţa se referă la „capacitatea sau abilitatea unei 
comunităţi de a se reface în urma unui dezastru” (Ibidem).  

În al treilea caz, rezilienţa şi vulnerabilitatea ar fi separate. Manyena (2006, 
443, apud Zakour şi Gillespie, 2013, 20) subliniază că absenţa vulnerabilităţii nu 
face o comunitate mai rezilientă.  

Studiile privind managementul riscurilor pun în centru componenta 
rezilienţei ca fiind importantă pentru menţinerea sistemului uman şi de mediu. 
Berkes (2007) subliniază că rezilienţa este importantă în analiza privind 
vulnerabilitatea, prin faptul că „arată abilitatea sistemului de a face faţă unui 
hazard, adaptându-se la acesta şi ajută oamenii de a explora opţiunile politice de a 
face faţă incertitudinilor şi schimbărilor” (Berkes, 2007 apud Haque şi Etkin, 2012, 14).  
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Studiul rezilienţei sociale şi a implicaţiilor acesteia ne ajută la modalitatea de 
analiză a vulnerabilităţii, la operaţionalizarea şi măsurarea acesteia.  

2.2. METODOLOGII DE MĂSURARE A VULNERABILITĂŢII SOCIALE 

Aşa cum subliniază Deborah S. Thomas et al. (2013, 12–13), „o teorie care 
explică vulnerabilitatea socială trebuie să analizeze cauzalitatea la multiple scale şi 
niveluri, urmărind dezastrele ca rezultând din procese şi fenomene naturale şi nu 
excepţionale”.   

Potrivit aceloraşi autori, vulnerabilitatea ar trebui analizată mai mult prin 
modul cum „se perpetuează în mod inadecvat disparităţile sociale care dau naştere 
anumitor riscuri diferenţiate între indivizi şi grupuri de oameni” (Deborah S. 
Thomas et al., 2013, 12–13).  

Există mai multe studii care arată modul de măsurare a vulnerabilităţii 
sociale. Bunăoară, Birkmann (2006) subliniază că abilitatea de a măsura 
vulnerabilitatea este o cerinţă necesară pentru reducerea riscului în cazul 
dezastrelor şi menţionează că este necesară o anumită capacitate de a identifica şi 
înţelege exact unde sunt vulnerabilităţile care ar putea determina riscurile.   

Aşa cum precizează Deborah S. Thomas et al. (2013), vulnerabilitatea socială 
nu poate fi definită printr-un anumit set de indicatori şi nici nu se folosesc doar 
anumite tipuri de date. „Conceptul de vulnerabilitate este multidimensional şi 
adesea nu e foarte bine definit, precizează şi Birkmann (2006), astfel încât este 
dificil să defineşti o metodologie universală pentru măsurarea acestui indicator sau 
să reduci conceptul la o singură ecuaţie” (Birkmann, 2006, 56). Depinde în mare 
parte şi la ce nivel (la nivel naţional, regional sau local) se foloseşte analiza. În 
funcţie de nivelul analizei şi de datele disponibile, pot fi aleşi indicatorii.  

Având în vedere un model al vulnerabilităţilor comunitare, Deborah S. 
Thomas et al., (2013, 410) precizează că „trebuie să se urmărească atent şi cu mare 
grijă modalitatea în care se aleg anumite caracteristici comunitare (indicatorii) şi 
cum vor fi aceştia încorporaţi într-un tablou mai mare privind vulnerabilităţile. În 
acest sens, ar trebui să se pună în balanţă nevoile comunităţilor şi abilităţile lor”.  

Cutter et al. (2003 apud Holand et al., 2011) foloseau un model aditiv pentru 
măsurarea unui index al vulnerabilităţii sociale pentru regiuni, având în vedere un 
set selectat de indicatori. Analiza pe care au realizat-o se baza pe datele 
recensămintelor din 1994 şi 1998. Din recensăminte au fost selectaţi 250 de 
indicatori. După o selecţie a indicatorilor, autorii au ajuns la concluzia că doar 11 
factori explică 76,4% din variaţia variabilelor. Dintre aceşti factori, venitul, vârsta 
(copii, bătrâni), infrastructura, mediul ocupaţional au reprezentat dimensiunile 
folosite în operaţionalizarea vulnerabilităţilor sociale. 

Holand et al. (2011) precizează că factorii vulnerabilităţii socio-economice 
sunt grupaţi în patru componente: structura populaţiei şi statusul socio-economic, 
factorul educaţional, veniturile şi şomajul (factorul ocupaţional), precum şi 
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dependenţa demografică. Educaţia, notează Holand et al. (2011), este legată de 
statusul socio-economic, oportunităţile de muncă şi problemele de sănătate. O 
educaţie relativ precară constrânge abilităţile de a înţelege informaţiile cu privire la 
prevenire şi accesul la informaţiile cu privire la recuperare (Morrow, 1999; Cutter 
et al., 2003; Sund şi Krokstad, 2005; Elstad et al., 2006, apud Holand et al., 2011).  

Eidsvig et al. (2011) explică modalitatea prin care indicatorii pot fi agregaţi 
într-un model aditiv, factorii fiind agregaţi după un scor al vulnerabilităţii. 
Criteriile pe care le iau în calcul autorii sunt de ordin demografic (distribuţia pe 
vârste), locuirea, populaţia dependentă de anumite surse de venit, indicatori de 
ordin economic, nivelul de educaţie, calitatea serviciilor medicale etc. Indicatorii 
agregaţi sunt aşezaţi pe o scală de la 1 la 5, în funcţie de nivelul de vulnerabilitate.  

Agenţia pentru Substanţe Toxice şi Înregistrarea Bolilor5 a analizat un indice 
al vulnerabilităţii sociale. Specialiştii ei s-au referit în mare parte la factorii socio-
economici şi demografici care afectează rezilienţa comunităţilor din SUA. Pentru 
măsurarea indexului vulnerabilităţii sociale s-au luat în considerare următoarele 
dimensiuni: 1. statusul socioeconomic (variabile ce ţin de venituri, sărăcie, ocupare 
şi educaţie); 2. componenţa gospodăriei, persoanele cu dizabilităţi (variabile ce ţin 
de vârstă, familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi); 3. statusul minoritar/limba 
(variabile ce ţin de rasă, etnicitate, stăpânirea limbii engleze – având în vedere 
faptul că studiul are loc în SUA); 4. structura gospodăriei/transport (variabile care 
ţin de structura locuirii, număr membri gospodărie, acces la autoturisme)6.  

Pentru a construi indexul, Flanagan et al. (2011) precizează că toate 
variabilele, mai puţin venitul per capita, sunt scalate de la valoarea cea mai mare la 
cea mai mică. Venitul per capita este scalat invers, valoarea cea mai mare 
semnificând vulnerabilitate mai mică. Apoi s-au folosit scorurile şi rangurile 
procentuale (percentile) pentru toţi indicatorii şi pentru dimensiunile care includeau 
indicatorii. 

Comisia Economică pentru America Latină şi regiunea Caraibelor (ECLAC) 
a propus construcţia unui indice al vulnerabilităţii sociale. Aşa cum subliniază 
Briguglio (2003), cei din comisie au folosit variabile care măsoară rezilienţa socială 
şi riscurile sociale, variabile legate de: 1. educaţie; 2. sănătate – reprezentate de 
indicatorul privind speranţa de viaţă la naştere; 3. securitate şi ordine socială prin 
indicatorul incidenţa crimelor la mia de locuitori; 4. alocarea resurselor, prin 
măsurarea sărăciei, legând sărăcia de lipsa educaţiei primare, lipsa asigurării 
medicale şi şomajul; 5. arhitectura de comunicaţii cu un singur indicator – 
cunoştinţele legate de calculator (Briguglio, 2003, 14). Din punct de vedere 
metodologic, Briguglio propune trei metode: procedura de normalizare 
                                                 

5 Agency for Toxic Substances and Disease Registry, https://svi.cdc.gov/. 
6 Flanagan et al., „A Social Vulnerability Index for Disaster Management”, Journal of 

Homeland Security and Emergency Management, M: Vol. 8 [2011], no. 1, article 3. 
https://svi.cdc.gov/Documents/Data/A%20Social%20Vulnerability%20Index%20for%20Disaster%20
Management.pdf. 
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(vulnerabilitatea socială este măsurată de la 0 la 1), metoda scalară (vulnerabilitatea 
este măsurată pe o scală de la 1 la 7) şi metoda de regresie.  

3. VULNERABILITĂŢI COMUNITARE ŞI MANAGEMENTUL RISCURILOR SOCIALE 

Analiza vulnerabilităţilor este un element de bază pentru tratarea riscurilor 
sociale. Vulnerabilităţile sunt strâns legate de capabilităţile comunitare şi de 
capacitatea indivizilor de a face faţă impactului hazardelor. Ele asigură un sens 
privind potenţialul comunitar de reducere a extinderii hazardelor. „O identificare a 
naturii hazardelor şi a vulnerabilităţilor duce la o mai bună înţelegere a provocărilor 
privind reducerea riscului dezastrelor”7.  

Managementul riscurilor sociale ţin în mare parte de modul în care 
comunităţile pot răspunde unor nevoi sociale.  

De modul cum comunităţile reacţionează la hazarde şi dezastre naturale ţine 
toată strategia de răspuns în faţa acestora. Modificările socio-demografice, de 
capital uman sau de gestionare a resurselor comunitare sunt factori de care trebuie 
să se ţină seama în gestionarea riscurilor. Aşa cum este subliniat în literatura de 
specialitate, „riscul este produs social şi nu este inerent evenimentului de hazard în 
sine. Dezastrele, fiind rezultatul disfuncţionalităţilor care apar în cadrul sistemelor 
umane, mediului, lumii fizice, tind să reliefeze problemele sociale care fac 
răspunsul şi recuperarea dificile la nivel individual şi comunitar” (Thomas et al., 
2013, 12). Atunci când o comunitate este expusă la riscuri, vulnerabilitatea ei 
rezultând din condiţiile sociale, economice, politice, acestea se adâncesc şi fac 
indivizii şi mai vulnerabili. Reliefând vulnerabilităţile comunitare şi cunoscând 
natura lor, putem căuta soluţii şi putem reduce riscurile dezastrelor.   

Davies (1996, apud Alwang et al., 2001, 11) precizează că vulnerabilitatea se 
referă în mare parte la un proces dinamic care evoluează, creat de condiţii 
cumulative. Pe lângă condiţiile de mediu, mai sunt şi alte condiţii ce ţin în mare 
parte de capacităţile şi capabilităţile comunitare. O comunitate expusă la riscuri de 
mediu şi care are şi probleme legate de venituri, sărăcie, calitatea locuirii, 
îmbătrânire demografică, migraţie, lipsa serviciilor şi cadrelor medicale etc. este 
mai puţin pregătită să facă faţă dezastrelor şi nu va avea resurse să se refacă după 
ce acestea se produc.  

Analiza de vulnerabilitate arată o distribuţie inegală a riscului. În funcţie de 
vulnerabilităţi, comunităţile suportă niveluri diferite de riscuri la dezastre. 
Vulnerabilitatea socială reflectă şi condiţiile în care indivizii se află în competiţie 
pentru resurse limitate pentru a răspunde şi a se reface după dezastre. Avem în 
vedere impactul fizic al dezastrelor, dar şi condiţiile sociale care duc la diferite 

                                                 
7 Living with Risk. A Global Review of Disaster Reduction Initiative, United Nations, New 

York and Geneva, 2004, Vol. 1, 2004 version, http://www.unisdr.org/files/657_lwr1.pdf. 
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răspunsuri comunitare pe termen lung. „Paradigma vulnerabilităţii pune în evidenţă 
importanţa contextului social şi economic, dar şi a circumstanţelor în care oamenii 
trăiesc” (Thomas et al., 2013, 17). Circumstanţele istorice şi economice 
influenţează în mare măsură distribuţia riscurilor sociale. Reliefând distribuţia 
vulnerabilităţilor vis à vis de contextele socio-economice, se pot identifica 
comunităţile aflate în situaţie de risc.  

De asemenea, o componentă importantă în analiza riscurilor sociale este 
modalitatea în care populaţia locală foloseşte capacităţile şi capabilităţile în 
managementul dezastrelor. Analiza resurselor comunitare aduce în vedere 
modalitatea de pregătire a comunităţilor de a face faţă dezastrelor şi refacerii 
postdezastru.  

Pe lângă factorii economici şi de mediu, factorii sociali sunt de un real folos 
în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă. Pentru o reliefare ex ante a 
managementului riscurilor sociale, se urmăreşte o analiză multidimensională a 
vulnerabilităţii comunitare, având în vedere factorii socio-demografici, de capital 
uman şi în ceea ce priveşte sărăcia comunitară, dotarea locuinţelor şi accesul la 
utilităţi publice.  

Resursa umană este indispensabilă în analiza vulnerabilităţii comunitare. 
Scăderea populaţiei, migraţia, îmbătrânirea populaţiei reprezintă în sine factori de 
risc comunitar care pot duce la vulnerabilităţi în rândul populaţiei. O comunitate 
îmbătrânită, cu o migraţie ridicată şi unde se nasc foarte puţini oameni, este, în sine, 
o comunitate vulnerabilă, care poate face cu greu faţă dezastrelor de orice natură.  

Accesul la educaţie, la serviciile de sănătate sunt factori care ar putea duce la 
o îmbunătăţire a calităţii vieţii comunitare. O comunitate care nu are resurse 
educaţionale nu poate să-şi dezvolte mijloace de trai adecvate care ar reduce 
vulnerabilităţile la hazarde şi ar creşte rezilienţa socială (Thomas et al., 2013, 64).  

Accesul la serviciile de sănătatate are o importanţă deosebită în analiza 
vulnerabilităţilor, calitatea serviciilor medicale fiind relevantă în studiul ex ante al 
riscurilor sociale. Dacă nu are personal medical suficient, iar dotarea cabinetelor 
medicale este slabă, comunitatea nu este pregătită să facă faţă unor dezastre şi nici 
nu are capacitatea să se refacă după producerea acestora. 

Accesul la utilităţile de bază (canalizare, energie, încălzire), precum şi 
dotările locuinţelor sunt importante în analiza riscurilor de natură comunitară, 
reliefând gradul de dezvoltare comunitară. Sărăcia comunitară, măsurată ca lipsă a 
utilităţilor publice, este un instrument important în analiza riscurilor sociale. 
Comunităţile care se confruntă cu lipsa utilităţilor şi cu un număr mic de locuitori 
sunt considerate „zone marginalizate”, expuse riscului sărăciei. În zonele 
marginalizate, unde drumurile sunt neasfaltate, impracticabile, iar locuinţele nu 
sunt dotate cu utilităţi publice, comunităţile sunt expuse mai mult riscurilor de 
mediu, ca, de pildă, inundaţiile sau alunecările de teren. De asemenea, în momentul 
producerii dezastrelor, neavând resursele necesare, aceste comunităţi se pot reface 
foarte greu.    
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Reprezentarea vulnerabilităţilor comunitare poate da o imagine de ansamblu 
asupra realităţilor sociale. Strategiile de combatere a dezastrelor se pot construi 
doar în urma unei reale cartografieri a realităţilor sociale, comunitare. 
Cartografierea zonelor vulnerabile reprezintă un punct important în analiza 
riscurilor sociale.  

Morrow (1999) subliniază faptul că identificarea zonelor vulnerabile 
marchează un pas important în managementul situaţiilor de urgenţă (Morrow, 
1999, apud Thomas et al., 2013, 434). Evaluarea vulnerabilităţii poate prioritiza 
activităţile de atenuare a producerii riscurilor şi poate creşte eficacitatea 
răspunsului la producerea dezastrelor.   

Reliefarea comunităţilor vulnerabile şi identificarea problemelor cu care se 
confruntă acestea reprezintă un reper pentru prioritizarea intervenţiilor în caz de 
urgenţă. Pentru intervenţii în caz de riscuri majore este necesară cunoaşterea 
categoriilor de grupuri vulnerabile din comunitatea unde se intervine (dacă sunt 
bătrâni care necesită ajutor şi sprijin; aceştia sunt mai vulnerabili în cazul 
producerii dezastrelor; dacă sunt spitale şi personal medical în comunitate, în caz 
că sunt oameni răniţi şi au nevoie de îngrijiri, sau cât de aproape este primul spital 
de locul în care se intervine; dacă sunt şcoli, acestea fiind necesare şi ca loc de 
adăpost pentru cei evacuaţi; dacă locul unde se intervine are o infrastructură 
proastă sau dacă sunt utilităţi publice în cazul deplasării până în locurile unde se 
intervine). Pentru ca intervenţiile în caz de urgenţă să aibă eficacitate, este nevoie 
de o descriere a locurilor unde se intervine (dacă acestea au elemente pasibile să 
expună la riscuri), de o identificare a grupurilor vulnerabile, a dotărilor critice şi a 
surselor de risc, ca şi de o conturare a zonelor vulnerabile; de asemenea, de o luare 
în evidenţă a instituţiilor şi a dotărilor acestora etc., aceştia fiind unii din paşii 
necesari în abordarea ex ante a managementului riscurilor.  

Vulnerabilitatea joacă un rol important în toate aspectele care ţin de 
dezvoltarea sustenabilă. „Proiectele de dezvoltare pot reduce sau creşte riscul la 
dezastre naturale prin impactul lor asupra rezilienţei sociale şi asupra mediului”8. 
Reliefarea vulnerabilităţilor ţine de abordarea ex ante a managementului riscurilor, 
în vederea îmbunătăţirii strategiilor de gestionare a acestora din cadrul comunităţilor.  

Obiectivele dezvoltării durabile presupun politici de îmbunătăţire a calităţii 
vieţii, de reducere a sărăciei şi inegalităţilor sociale, pentru o mai bună gestionare a 
riscurilor pe termen lung. Identificând provocările cu care se confruntă societatea, 
avem în vedere elemente-cheie care orientează politicile spre nevoi fundamentale 
(de sănătate, educaţie, echitate, bunăstare etc.). 

„Vulnerabilitatea socială este legată de nivelul de bunăstare a indivizilor, 
comunităţilor şi societăţilor. Ea include aspecte legate de educaţie, accesul la 
                                                 

8 R. Usman et al., „Disaster Risk Management and Social Impact Assessment: Understanding 
Preparedness, response and Recovery in Community Projects”, http://www.intechopen.com/books/ 
environmental-change-and-sustainability/disaster-risk-management-and-social-impact-assessment-
understanding-preparedness-response-and-recove. 
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drepturile fundamentale, de bună guvernanţă, echitate socială”9. Nevoia îmbunătăţirii 
sistemelor de protecţie şi asistarea socială a persoanelor defavorizate vin în 
întâmpinarea îmbunătăţirii calităţii vieţii indivizilor.  

Aşa cum e precizat şi în literatura de specialitate, dar şi în practica de la nivel 
decizional, „s-a observat în ultimii ani, o reorientare către o nouă abordare 
fundamentată pe coordonate şi principii noi: redistribuirea responsabilităţii de 
protejare împotriva riscului, între diferiţii actori implicaţi (de la individ, familie, 
gospodărie, comunitate, la piaţă, ONG-uri, instituţii publice etc.); concentrarea 
efortului public, mai ales, asupra prevenirii apariţiei riscurilor, asupra diminuării 
expunerii la risc şi, mai puţin, asupra măsurilor luate ulterior concretizării riscului 
(ex post); însuşirea de către instituţiile statului a bunăstării, a rolului de creator de 
capacitate, în sensul îmbogăţirii ariei de instrumente şi abilităţi aflate la dispoziţia 
individului şi comunităţii, pentru un management al riscului îmbunătăţit”10. 

Managementul riscurilor sociale integrează componente care ţin de politica 
socială, dar şi strategii care implică comunitatea ca atare şi care vin dinspre comunitate.  

Paşi importanţi pentru îmbunătăţirea răspunsului comunitar la producerea 
dezastrelor îi constituie dezvoltarea unor strategii pentru o bună comunicare cu 
autorităţile locale şi o implicare a comunităţii în conştientizarea riscurilor sociale. 
„Implicarea semnificativă a comunităţii în pregătirea evaluării vulnerabilităţilor 
contribuie la creşterea gradului de sensibilizare cu privire la riscurile pe care le 
prezintă anumite pericole, motivându-i pe membrii comunităţii să ia măsuri pentru 
a fi mai pregătiţi”11. Interviuri cu oamenii din zonele vulnerabile şi focus-grupuri 
cu autorităţile din zonă şi lideri locali, dar şi studii de caz sunt modalităţi 
importante de ajutor pentru conştientizarea riscurilor care ar duce la o mai bună 
contracarare a efectelor produse de dezastre pe termen lung. Analize de caz care să 
cuprindă şi studii privind pagubele din timpul dezastrelor constituie „o sursă majoră de 
informaţii pentru identificarea vulnerabilităţilor şi capacităţilor comunitare”12. 

Noţiunea de vulnerabilitate stă la baza strategiei de reducere a riscurilor şi de 
combatere a dezastrelor. Prin urmare, „măsurile de reducere a dezastrelor ar trebui 
să se bazeze pe o evaluare continuă a vulnerabilităţilor, asigurând o înţelegere 
comprehensivă a riscurilor dezastrelor”13. Fără o analiză a vulnerabilităţii este dificil 
pentru decidenţii politici să construiască agendele legislative pentru reducerea riscurilor.  

                                                 
9 Living with Risk. A Global Review of Disaster Reduction Initiative, United Nations, New 

York and Geneva, 2004, Vol. 1, 2004 version, http://www.unisdr.org/files/657_lwr1.pdf.  
10 I. Anghel, „Managementul riscurilor sociale, un vector al dezvoltării durabile”, în  

Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, nr. 4/ 2010, 
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2010-04.II/13_IRINA_ANGHEL.pdf. 

11 „Community Based Vulnerability Assessment. A Guide to Engaging Communities in 
Understanding Social and Physical Vulnerability to Disasters, Emergency Preparedness 
Demonstration Project”, March 2009, http://www.mdcinc.org/sites/default/files/resources/ 
Community%20Based%20Vulnerability%20Assessment.pdf. 

12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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Reducerea dezastrelor şi riscurilor legate de acestea constituie o parte 
esenţială a dezvoltării sustenabile, astfel că evaluarea riscului şi măsurile de 
reducere a vulnerabilităţilor sunt necesare în conturarea strategiilor la nivel naţional.  
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