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5 Evaluarea i reducerea hazardelor naturale i tehnologice 

INTRODUCERE 
 

Hazardul nu este un fenomen întâmpl tor i nici impredictibil, ci doar manifestarea i 
consecin ele sale sunt, în general, dificil de prognozat i controlat.  

Studiile cu privire la hazardele naturale i tehnologice presupun analiza aspectelor fizice 
ale fenomenelor prin colectarea de materiale, interpretarea de informa ii topografice, 
geologice, hidrologice, climatice i socio-economice pentru a oferi estimarea magnitudinii i a 
probabilit ii temporale i spa iale. 

Întrucât cele mai multe hazarde naturale i antropice pot fi prev zute, iar arealele pe 
care le afecteaz  acestea pot fi determinate, se pune tot mai mult accent pe prevenirea i 
limitarea efectelor hazardelor, to i actorii implica i putându-se preg ti pentru a r spunde cât 
mai bine acestor provoc ri, punând la punct o planificare pre-dezastru.  

Reducerea hazardelor trebuie s  permit  luarea de decizii în baza infroma iilor generale 
i a localiz rii elementelor expuse cu  privire la amenin ri, riscuri i vulnerabilitate. Reducerea 

începe prin con tientizarea individual  i ac iune. Ac iuni informative de reducere a riscului 
permit persoanelor i familiilor s  reziste mai bine sau s  se adapteze la efectele hazardelor 
naturale i tehnologice. 

Vulnerabilitatea social  este de multe ori ascuns , complex  i imbricat  în diferite 
aspecte umane i evenimentele neprev zute sunt legate de diferite niveluri ale societ ii Fekete 
(2008). În timp ce evaluarea expunerii umane se bazeaz  pe m surile cantitative i statistici 
spa iale, dezvoltarea indicatorilor, inclusiv selectarea factorilor cheie pentru analiza 
vulnerabilit ii sociale i economice, introduce o anumit  surs  de incertitudine i subiectivitate. 

Prezentul studiu vizeaz  identificarea i analiza preliminar  a fenomenelor naturale 
periculoase (inunda ii, secete, ploi toren iale, alunec ri) i a principalelor surse de degradare a 
mediului care afecteaz  lunca Dun rii pe sectorul românesc, cuprins între Calafat i Turnu 
M gurele. Totodat  este prev zut  evaluarea vulnerabilit ii socio-economice a popula iei i 
localit ilor, i identificarea unor metodologii în vederea elabor rii h r ilor specializate privind 
hazardele naturale i tehnologice.  

Evaluarea i reducerea hazardelor au ca obiectiv principal completarea informa iilor deja 
existente despre hazardele naturale i tehnologice de la grani a României i Bulgariei, precum i 
cre terea transparen ei în ceea ce prive te disponibilitatea i diseminarea informa iilor c tre 
to i actorii interesa i (administra iile locale, municipalit i, inspectoratele pentru situa ii de 
urgen  etc.). În cuprinsul celor 5 capitole, se vor clarifica termeni din domeniul evalu rii 
hazardelor, riscului i vulnerabilit ii, se va analiza inciden a hazardelor naturale i tehnologice 
i se vor men iona modalit i semnificative de reducere a hazardelor pentru asigurarea 

protec iei mediului i dezvolt rii durabile a regiunii studiate. 
Dup  parcurgerea celor 110 pagini, ve i putea: 
s  în elege i unele conceptele de evaluare a hazardelor, riscului i vulneabilit ii, în 

conformitate cu Terminologia UNISDR pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, 2009; 
s  v  familiariza i cu tipologia hazardelor naturale i tehnologice din Lunca Dun rii; 
s  formula i cerin e pentru datele spa iale necesare întocmirii h r ilor de hazard i 

h r ilor de risc; 
s  interpreta i h r ile de risc utilizând metode calitative i cantitative; 
s  aplica i diferitele metode statistice pentru evaluarea vulnerabilit ii, prin calcularea 

de indicatori de vulnerabilitate social ; 
s  v  exprima i propriile p reri în privin a ac iunilor de prevenire, protec ie, reducere, 

r spuns i refacere întreprinse atât în cazul hazardelor naturale, cât i tehnologice; 
s  discuta i gradul de implicare a p r ilor interesate în reducerea hazardelor naturale i 

tehnologice din Lunca Dun rii. 
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Aceast  publica ie a urmat activit ilor desf urate de c tre autori, cadre didactice la 
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Sper m ca rezultatele noastre s  ofere un suport tiin ific factorilor decizionali de la 

nivel local i regional în vederea managementului fenomenelor extreme i identific rii celor mai 
bune strategii de dezvoltare durabil  i de protec ie a mediului.  
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7 Evaluarea i reducerea hazardelor naturale i tehnologice 

1. TERMINOLOGIA FOLOSIT  LA NIVEL NA IONAL I INTERNA IONAL 
CU PRIVIRE LA HAZARDELE NATURALE I TEHNOLOGICE 

 
 

1.1.Defini ii i clarificarea conceptelor 
 
Manifest rile extreme ale fenomenelor naturale cum sunt: furtunile, inunda iile, seceta, 

alunec rile de teren, cutremurele puternice i altele, la care se adaug  accidentele tehnologice 
i situa iile conflictuale, pot s  aib  influen  direct  asupra vie ii fiec rei persoane i asupra 

societ ii în ansamblu. 
De i m suri pentru prevenirea efectelor negative ale manifest rilor naturale extreme s-

au luat probabil înc  de la primele contacte între om i natur , preocup rile pentru a stabili o 
terminologie unitar  i standarde în domeniu sunt mult mai recente, acestea datând abia din a 
doua jum tate a secolului XX i, în special, din ultimul deceniu al acestuia. 

Încerc rile de a defini i a denumi cât mai bine fenomenele naturale extreme au condus 
la dezvoltarea unei terminologii opera ionale care se utilizeaz  ast zi de cea mai mare parte a 
cercet torilor implica i în aceast  direc ie. 

Terminologia UNISDR (Terminology on Disaster Risk Reduction/Terminologie Referitoare la 
Reducerea Riscului Dezastrelor, 2009) a fost adoptat  pentru prezenta lucrare datorit  faptului c  
termenii se bazeaz  pe o analiz  ampl  a diferitelor surse interna ionale i defini iile au fost 
îmbun t ite ca urmare a feedback-ului oferit de speciali ti i al i practicieni. Mai mult decât atât, 
defini iile sunt concise (de multe ori, ele sunt reduse la o singur  fraz  cuprinz toare, înso it  de 
comentarii) i, de i confuzia în jurul unor termeni continu , ele sunt în mare m sur  agreate la 
nivel interna ional. În cele din urm , experien a UNISDR i mandatul pentru a servi ca punct focal în 
sistemul Organiza iei Na iunilor Unite pentru coordonarea reducerii dezastrelor i pentru a asigura 
sinergii între activit ile de acest tip (http://www.unisdr.org), precum i viziunea noastr  de 
dezvoltare a unei strategii interna ionale de tip conecteaz  i convinge  cu privire la reducerea 
impactului dezastrelor în rândul tuturor autorit ilor/p r ilor interesate din sectorul transfrontalier 
Calafat-Vidin - Turnu M gurele-Nikopole sprijin  op iunea terminologic .  

Definirea clar  i concis  a termenilor utiliza i în prezenta lucrare i limbajul de 
cercetare sunt cruciale în realizarea de baze de date comune i în generarea rezultatelor finale, 
precum i pentru procesul de diseminare, care implic  actori locali cu statut socio-economic i 
profile demografice diferite (Tab. 1.1.). 

Tabelul 1.1. 
Elemente fundamentale de terminologie folosite în evaluarea hazardelor 

NNrr..  TTEERRMMEENN  DDEEFFIINNII IIEE  ((SSuurrssaa))  

1. Adaptare Ajustarea în sistemele naturale sau umane, ca r spuns la stimuli 
climatici actuali sau a tepta i, a efectelor acestora, care modereaz  
riscurile sau exploateaz  oportunit ile benefice (UNFCCC). 

De i aceast  defini ie r spunde preocup rilor legate de 
schimb rile climatice, conceptul mai larg de adaptare se aplic , de 
asemenea, i factorilor non-climatici cum ar fi eroziunea solului  
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction). 

În Lunca Dun rii, reducerea riscului dezastrelor prevede m surile 
luate de autorit ile na ionale sau locale (cum ar fi m suri politice i 
planuri de adaptare/ap rare), iar diseminarea informa iilor fundamentate 
tiin ific poate contribui în mod direct la o mai bun  adaptare. 

2. Amenajarea Aceasta se refer  la ac iunile întreprinse de autorit ile publice 
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teritoriului pentru a identifica, evalua i decide cu privire la diferitele op iuni de 
utilizare a terenurilor; în acest cadru, sunt luate în considerare i 
obiectivele economice, sociale, de mediu pe termen lung i implica iile 
pentru diferite comunit i i grupuri de interese; ulterior, sunt formulate 
i promulgate planuri care descriu utiliz rile permise sau acceptabile. 

Amenajarea teritoriului constituie o contribu ie important  la 
dezvoltarea durabil , dar este un element deficitar în Lunca Dun rii. 
Aceasta implic  studii i cartografiere; analiza datelor economice, de 
mediu i de hazard; formularea alternativelor de utilizare a terenurilor etc.  

Amenajarea teritoriului poate contribui la atenuarea dezastrelor 
i reducerea riscurilor prin descurajarea amplas rii localit ilor sau 

construc iilor de interes în arealele predispuse la inunda ii; deciziile 
implementate trebuie s  vizeze i rutele pentru serviciile de 
transport, energie, ap , canalizare i alte facilit i critice (2009 
UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, adaptat). Pentru 
Lunca Dun rii, precizia acestui instrument trebuie crescut , iar 
problema grav  a dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice 
tip din unitate trebuie s  fie rezolvat . 

3. Atenuare Reprezint  diminuarea sau limitarea efectelor negative ale 
hazardelor i dezastrelor asociate.  

De multe ori, efectele negative ale hazardelor nu pot fi prevenite 
complet, dar amploarea sau gravitatea lor poate fi redus  substan ial 
prin diverse strategii i ac iuni. M surile de atenuare cuprind tehnici 
inginere ti i de construc ii rezistente la hazard, precum i politici de 
mediu îmbun t ite i con tientizarea publicului (2009 UNISDR 
Terminology on Disaster Risk Reduction). 

4. Capacitate Se refer  la combinarea tuturor punctele forte, caracteristici i 
resurse disponibile într-o comunitate, societate sau organiza ie, care 
pot fi folosite pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

Capacitatea (capabilitatea) poate include infrastructura i 
mijloacele fizice, institu iile, abilit ile sociale de adaptare, precum i 
gradul de cunoa tere a comunit ilor, abilit i i atribute colective, 
cum ar fi rela iile sociale de conducere i de management (2009 UNISDR 
Terminology on Disaster Risk Reduction). În Lunca Dun rii, capacitatea 
este deficitar , fiind necesar  dezvoltarea sa la nivel local.  

5. Capacitatea de 
redresare 

Capacitatea popula iei, organiza iilor i sistemelor, folosind 
abilit ile i resursele disponibile, pentru a face fa  i de a gestiona 
condi ii adverse, situa iile de urgen  sau dezastrele (2009 UNISDR 
Terminology on Disaster Risk Reduction).  

Capacitatea de redresare contribuie la reducerea riscurilor în 
Lunca Dun rii, doar dac  aceast  capacitate se dezvolt  prin 
con tientizare continu , prin resurse i management bun, atât în 
perioade normale, cât i în condi ii nefavorabile. 

Diseminarea informa iilor clare i corecte referitoare la hazarde 
naturale i tehnologice la nivelul tuturor p r ilor interesate (de la 
individ la scar  institu ional ), distribuirea echitabil  a 
fondurilor/materialelor, cre terea abilit ilor individuale sunt doar 
câteva dintre mijloacele de înt rire a capacitatea de a face fa , dar 
din p cate acestea sunt deficitare în cadrul comunit ilor de lunc . 
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6. Capacitatea de 
dezvoltare 

Procesul prin care orice fiin  uman , organiza ie i societate 
stimuleaz  i dezvolt  în mod sistematic propria capacitate de-a lungul 
timpului pentru a atinge obiectivele sociale i economice, inclusiv prin 
îmbun t irea cuno tin elor, abilit ilor, sistemelor i institu iilor. 

Capacitatea de dezvoltare este un concept care extinde termenul 
de consolidare a capacit ilor pentru a cuprinde toate aspectele 
legate de crearea i sus inerea cre terii capacit ii de-a lungul 
timpului. Aceasta implic  înv area i diferite tipuri de formare, dar 
i eforturile permanente de a dezvolta institu ii, de con tientizare 

politic , resursele financiare, sistemele tehnologice, precum i mediul 
social i cultural mai larg care s  le permit  (2009 UNISDR 
Terminology on Disaster Risk Reduction).  

Capacitatea de dezvoltare trebuie s  fie promovat  în rândul 
comunit ilor din aria de studio i trebuie s  fie realizat  în func ie de 
fiecare categorie de popula ie. 

7. Con tientizarea 
popula iei 

Gradul de cuno tin e comune cu privire la riscurile de dezastru, 
factorii care duc la dezastre i ac iunile care pot fi luate în mod 
individual i colectiv pentru a reduce expunerea i vulnerabilitatea la 
hazarde (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction).  

Con tientizarea popula iei este considerat un factor-cheie în 
reducerea efectiv  a riscului de dezastre. Popula ia în zona de interes 
prime te cele mai multe dintre informa ii prin intermediul institu iilor 
de înv mânt ( coli, în general, în cazul în care acestea exist ) mass-
media (în general televiziune). Alte mijloace de a spori con tientizarea 
publicului sunt destul de pu ine, deoarece nu exist  nici re ele, nici 
centre de informare specializate în spa iul rural al luncii, iar ac iunile 
de participare i consilierea din partea func ionarilor publici/liderilor 
comunit ii este foarte limitat  sau nu exist . 

8. Degradarea 
mediului 

Reducerea capacit ii mediului pentru a îndeplini obiectivele i 
nevoile sociale i ecologice (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk 
Reduction). Acest tip de degradare a luncii generate de activitatea 
antropic  a devenit sever  în ultimii cincizeci de ani, caracteristicile 
sale importante fiind: abuzul în utilizarea terenului, eroziunea solului 
i pierderea acestuia, desp duririle, pierderea biodiversit ii, 

poluarea solului, apei i aerului, schimb rile de topo- i micro- climat 
etc. Odat  cu schimbarea sistemului de proprietate dup  1989, alte 
aspecte de degradare au ap rut (cre terea arealelor defri ate, 
abandonarea sistemelor de irigare etc.). Prin urmare, vulnerabilitatea 
comunit ilor a crescut, la fel frecven a i amploarea hazardelor 
naturale (secete, inunda ii, mi c ri de teren, eroziune etc.). 

9. Degradarea solului Procesul prin care solul î i pierde calitatea ini ial  (atât 
cantitativ, cât i în ceea ce prive te capacitatea de produc ie) i care 
poate fi declan at de urm tori factori de stres: eroziune, reducere a 
materiei organice, contaminare, salinizare, tasare, pierdere a 
biodiversit ii, impermeabilitate, alunec ri de teren i inunda ii 
(Propunere de Directiv  a Parlamentului European i a Consiliului de 
Stabilire a Cadru pentru Protec ia Solului). 

În zona studiat , procesul este influen at de utilizarea 
necorespunz toare a resurselor de sol, de tehnicile agricole i de 
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p unatul excesiv; este prezent mai ales pe suprafe ele unde a avut 
loc o interven ie uman  cu impact negativ (defri ri, schimbarea 
utiliz rii terenurilor, drenarea apei etc.). 

10. Dezastru O perturbare grav  a func ion rii unei comunit i sau a unei 
societ i care implic  un num r mare de persoane, materiale, pierderi 
economice sau de mediu, impactul rezultat i care dep e te capacitatea 
comunit ii afectate sau societ ii de a face fa  prin propriile resurse 
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction). 

O situa ie grav  de acest tip a fost generat  de inunda iile din 
primavera anului 2006, atunci când în mai multe a ez ri s-au 
înregistrat pagube. Cea mai grav afectat  a fost localitatea Rast (800 
de gospod rii inundate, 140 de case distruse, în conformitate cu 
datele furnizate de Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen , Dolj), iar criza a necesitat reconstruc ia satului spre nord la 
mai mult de cinci kilometri, pe o loca ie sigur , dar, o data cu 
pagubele materiale, distrugerea de bunuri, pierderea serviciilor, 
perturb rilr socio-economice i degradarea mediului, s-a generat i o 
serie de probleme sociale semnificative.   

11. Dezvoltarea 
durabil  

Dezvoltarea care satisface nevoile prezentului f r  a compromite 
posibilitatea genera iilor viitoare de a- i satisface propriile nevoi 
(Brundtland Commission, 1987).  

Riscul de dezastre este asociat cu elemente nesustenabile de 
dezvoltare, cum ar fi degradarea mediului, în timp ce în schimb 
reducerea riscului de dezastre poate contribui la realizarea 
dezvolt rii durabile prin reducerea pierderilor i dezvoltarea bunelor 
practici (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction). 

12. Evaluarea riscului Reprezint  o metodologie pentru a determina natura i gradul de 
risc prin analiza hazardelor poten iale i evaluarea condi iilor existente 
de vulnerabilitate care împreun  ar putea aduce prejudicii persoanelor 
expuse, propriet ilor, serviciilor, mijloacelor de subzisten  i 
mediului de care depind. 

Evaluarea riscului ( i cartografierea riscului asociat) include: o 
analiz  a caracteristicilor tehnice ale hazardelor, cum ar fi localizarea 
lor, intensitatea, frecven a i probabilitatea; analiza expunerii i 
vulnerabilit ii, inclusiv fizic , social , s n tate, economic  i de 
mediu; evaluarea eficien ei capacit ilor predominante i alternative 
de adaptare la scenariile de risc probabil. Aceast  serie de activit i 
este uneori cunoscut  ca un proces de analiz  a riscului (2009 UNISDR 
Terminology on Disaster Risk Reduction). 

13. Expunerea Popula ia, propriet ile, sistemele sau alte elemente prezente în 
arelele expuse hazardului, care sunt supuse unor poten iale pierderi 
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction). 

Elementele expuse în zona de studiu pot fi cuantificate prin 
num rul de persoane care tr iesc sau activeaz  în/lâng  lunc  (mediu 
rural i s racie, pentru cea mai important  parte), prin tipurile de 
active existente, prin facilit ile i activit ile economice. 
Vulnerabilitatea specific  elementelor expuse la oricare hazard i 
riscurile asociate trebuie s  fie evaluate i aduse la cuno tin a tuturor 
p r ilor interesate din aria de interes. 
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14. Inunda iile Acoperirea temporar  cu ap  a unui teren, în mod normal emers. 
Acest hazard include inunda iile cauzate de râuri (Dun re i afluen ii 
s i), precipita ii i sursele subterane, neincluzând inunda iile produse 
de sistemele de canalizare (Directiva 2007/60/CE, adaptat ); prin 
amploare i durat , ar putea genera victime umane i pagube 
materiale, care, la rândul lor, perturb  activit ile social-economice 
din zona afectat  (Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional 
Român, Sec iunea V). 

Schimb rile datorate presiunii umane din Lunca Dun rii au fost 
menite s  reduc  riscul la inunda ii prin diguri de ap rare i baraje. 
Cu toate acestea, unele activit i umane (cum ar fi dezvoltarea 
a ez rilor umane i de bunuri economice în lunc ,  reducerea 
capacit ii de reten ie natural  a apei prin exploatarea terenurilor) i 
deciziile, împreun  cu modelul varia iei precipita iilor i alte 
caracteristici ale schimb rilor climatice contribuie la cre terea 
probabilit ii i a impactului negativ al inunda iilor. 

15. Hazard Un fenomen periculos, o substan , activit i umane sau condi iile 
care pot duce la pierderi de vie i omene ti, r niri sau alte efecte 
asupra s n t ii, pagube materiale, pierderea mijloacelor de trai i 
întreruperea serviciilor, perturb ri sociale i economice sau daune 
aduse mediului (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction). 

Cercetarea Luncii Dun rii se refer  la caracteristicile a dou  
categorii principale de hazarde: naturale (care rezult  dintr-o 
varietate de surse geologice, meteorologice, hidrologice i biologice) 
i tehnologice. 

 Cele mai importante hazarde naturale în zona de interes se 
refer  la secet , inunda ii, vânturi de mare vitez , furtuni, mi c ri în 
mas , eroziune eolian , eroziune prin ap  etc. Deoarece aceste dou  
clase mari de hazarde ac ioneaz  uneori în combina ii complexe, 
poate fi ad ugat  o a treia categorie (hazarde complexe), în timp ce, 
dac  studiem popula ia ca agent direct al hazardelor, hazardele 
socio-naturale (cum ar fi infrac ionalitatea) ar putea fi, de asemenea, 
luate în considerare. 

16. Hazard biologic Proces sau fenomen de origine organic  sau transmis prin vectori 
biologici, inclusiv expunerea la microorganisme patogene, toxine i 
substan e bioactive, care poate duce la pierderea de vie i, leziuni, 
boli sau alte efecte asupra s n t ii, pagube materiale, pierderea 
mijloacelor de trai i de servicii, sociale i perturbare economic , sau 
daune aduse mediului înconjur tor (2009 UNISDR Terminology on 
Disaster Risk Reduction). 

Majoritatea localit ilor din Lunca Dun rii nu sunt dotate cu 
platforme specializate de colectare a de eurilor i nu dispun de re ele 
de canalizare, evacuarea dejec iilor animaliere este în general 
întâmpl toare, iar toaletele sunt plasate în fiecare curte din mediul 
rural – toate aceste elemente se pot constitui în agen i poten iali ai 
pericolelor biologice. Acest tip de hazard ar putea include, de 
asemenea, anumite animale sau boli ale plantelor cauzate de diferite 
tipuri de bacterii, virusuri, ciuperci, arahnide, insecte etc. (gutuii i 
perii sunt doar dou  dintre speciile cele mai afectate din zon ). 
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17. Hazard geologic Proces geologic sau fenomen care poate provoca pierderi de vie i 
omene ti, r niri sau alte efecte asupra s n t ii, pagube materiale, 
pierderea mijloacelor de trai i de servicii, perturb ri sociale i 
economice, sau daune aduse mediului. 

Pentru zona de studiu, hazardele geologice includ cutremurele de 
p mânt i procesele geofizice conexe (mi c ri de teren, alunec ri, 
pr bu iri de suprafa  i a resturilor sau a fluxurilor de noroi, mai ales 
pe partea bulgar ). Factorii hidrometeorologice sunt factori importan i 
în generarea unora dintre aceste procese (Terminologie 2009 UNISDR 
Terminology on Disaster Risk Reduction, adaptat). 

18. Hazard 
geomorfologic 

O amenin are sau o succesiune de amenin ri asupra comunit ilor 
umane sau de factori de mediu rezultate din caracteristici ale 
instabilit ii suprafe ei terestre, chiar dac  cauzele acestei instabilit i 
au o natur  diferit  (endogen : cutremure; exogene: climatice, 
activit i antropice etc.) (Gares et al., 1994, adaptat). 

În Lunca Dun rii, riscurile geomorfologice sunt în mare parte 
prezente la contactul abrupt al luncii cu unit ile de relief vecine, de-
a lungul malurilor, pe suprafe ele acoperite cu nisip etc. Ele sunt în 
cea mai mare parte considerate ca fiind legate de schimb rile de 
peisaj care afecteaz  sistemele umane. Procesele care produc 
schimb rile sunt rareori de natur  geomorfologic , putând fi 
considerate mai degrab  de natur  atmosferic , hidrologic  sau 
antropic  (ibidem). 

19. Hazard 
hidrometeorologic 

Proces sau fenomen din natur , atmosferic sau hidrologic, care 
poate provoca pierderi de vie i omene ti, r niri sau alte efecte asupra 
s n t ii, pagube materiale, pierderea mijloacelor de trai i de 
servicii, perturb ri sociale i economice sau daune aduse mediului 
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, adaptat).  

Pentru zona de studiu, hazardele hidrometeorologice includ 
furtuni, grindin , viscol, ninsori, inunda ii, secet , valuri de c ldur  
sau de frig etc. Condi iile hidrometeorologice pot fi, de asemenea, un 
factor în producerea altor hazarde, precum alunec rile de teren, 
incendii ale vegeta iei, epidemii, transportul i dispersarea 
substan elor toxice etc. 

20. Hazard natural Termenul este folosit pentru a descrie un hazard actual, precum 
i condi iile latente ce pot genera astfel de evenimente viitoare. 

Hazardele naturale pot fi caracterizate prin amploare sau intensitate, 
viteza de debut, durata i arealul pe care se extind. De exemplu, 
secetele sunt lente în dezvoltare i estompare, i de multe ori 
afecteaz  întreaga lunc  din sectorul analizat (partea româneasc ), în 
timp ce mi c rile rapide de teren pot afecta zone  abrupte restrânse 
de pe partea bulgar  (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk 
Reduction, adaptat). 

21. Hazardul seismic Probabilitatea de apari ie a unui cutremur de o anumit  
magnitudine, la un moment dat i într-un spa iu dat. Se exprim  prin 
parametrii ce caracterizeaz  mi carea terenului în timpul 
cutremurului (accelerare, vitez , mi care etc.). 

Frecven a i intensitatea unor astfel de hazarde nu sunt 
semnificative în zon , dar vulnerabilitatea este mare, mai ales din 




