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INTRODUCERE
Hazardul nu este un fenomen întâmplČtor Ăi nici impredictibil, ci doar manifestarea Ăi
consecinɃele sale sunt, în general, dificil de prognozat Ăi controlat.
Studiile cu privire la hazardele naturale Ɂi tehnologice presupun analiza aspectelor fizice
ale fenomenelor prin colectarea de materiale, interpretarea de informaĩii topografice,
geologice, hidrologice, climatice Ɂi socio-economice pentru a oferi estimarea magnitudinii Ɂi a
probabilitČĩii temporale Ɂi spaĩiale.
Întrucât cele mai multe hazarde naturale Ăi antropice pot fi prevČzute, iar arealele pe
care le afecteazČ acestea pot fi determinate, se pune tot mai mult accent pe prevenirea Ăi
limitarea efectelor hazardelor, toɃi actorii implicaɃi putându-se pregČti pentru a rČspunde cât
mai bine acestor provocČri, punând la punct o planificare pre-dezastru.
Reducerea hazardelor trebuie sČ permitČ luarea de decizii în baza infromaĩiilor generale
Ɂi a localizČrii elementelor expuse cu privire la ameninĩČri, riscuri Ɂi vulnerabilitate. Reducerea
începe prin conɁtientizarea individualČ Ɂi acĩiune. Acĩiuni informative de reducere a riscului
permit persoanelor Ɂi familiilor sČ reziste mai bine sau sČ se adapteze la efectele hazardelor
naturale Ɂi tehnologice.
Vulnerabilitatea socialČ este de multe ori ascunsČ, complexČ ɂi imbricatČ în diferite
aspecte umane ɂi evenimentele neprevČzute sunt legate de diferite niveluri ale societČĩii Fekete
(2008). În timp ce evaluarea expunerii umane se bazeazČ pe mČsurile cantitative Ɂi statistici
spaĩiale, dezvoltarea indicatorilor, inclusiv selectarea factorilor cheie pentru analiza
vulnerabilitČɃii sociale Ɂi economice, introduce o anumitČ sursČ de incertitudine Ɂi subiectivitate.
Prezentul studiu vizeazČ identificarea Ăi analiza preliminarČ a fenomenelor naturale
periculoase (inundaɃii, secete, ploi torenɃiale, alunecČri) Ăi a principalelor surse de degradare a
mediului care afecteazČ lunca DunČrii pe sectorul românesc, cuprins între Calafat Ɂi Turnu
MČgurele. TotodatČ este prevČzutČ evaluarea vulnerabilitČɃii socio-economice a populaɃiei Ăi
localitČɃilor, Ăi identificarea unor metodologii în vederea elaborČrii hČrɃilor specializate privind
hazardele naturale Ăi tehnologice.
Evaluarea ɂi reducerea hazardelor au ca obiectiv principal completarea informaɃiilor deja
existente despre hazardele naturale Ăi tehnologice de la graniɃa României Ăi Bulgariei, precum Ăi
creĂterea transparenɃei în ceea ce priveĂte disponibilitatea Ăi diseminarea informaɃiilor cČtre
toɃi actorii interesaɃi (administraɃiile locale, municipalitČɃi, inspectoratele pentru situaɃii de
urgenɃČ etc.). În cuprinsul celor 5 capitole, se vor clarifica termeni din domeniul evaluČrii
hazardelor, riscului Ɂi vulnerabilitČĩii, se va analiza incidenɃa hazardelor naturale Ăi tehnologice
Ɂi se vor menĩiona modalitČĩi semnificative de reducere a hazardelor pentru asigurarea
protecɃiei mediului Ăi dezvoltČrii durabile a regiunii studiate.
DupČ parcurgerea celor 110 pagini, veɃi putea:
9 sČ înɃelegeĩi unele conceptele de evaluare a hazardelor, riscului Ɂi vulneabilitČĩii, în
conformitate cu Terminologia UNISDR pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, 2009;
9 sČ vČ familiarizaĩi cu tipologia hazardelor naturale Ɂi tehnologice din Lunca DunČrii;
9 sČ formulaĩi cerinĩe pentru datele spaɃiale necesare întocmirii hČrĩilor de hazard Ɂi
hČrĩilor de risc;
9 sČ interpretaĩi hČrɃile de risc utilizând metode calitative Ăi cantitative;
9 sČ aplicaɃi diferitele metode statistice pentru evaluarea vulnerabilitČĩii, prin calcularea
de indicatori de vulnerabilitate socialČ;
9 sČ vČ exprimaĩi propriile pČreri în privinĩa acĩiunilor de prevenire, protecɃie, reducere,
rČspuns Ɂi refacere întreprinse atât în cazul hazardelor naturale, cât Ɂi tehnologice;
9 sČ discutaɃi gradul de implicare a pČrĩilor interesate în reducerea hazardelor naturale Ɂi
tehnologice din Lunca DunČrii.
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AceastČ publicaĩie a urmat activitČĩilor desfČɁurate de cČtre autori, cadre didactice la
Universitatea din Craiova, Departamentul de Geografie, în perioada mai 2012 - noiembrie 2013
în cadrul proiectului privind Evaluarea hazardelor naturale si tehnologice în Lunca DunČrii, la
graniɃa Româno-BulgarČ, sectorul Calafat - Vidin - Turnu MČgurele - Nikopole (ROBUHAZDUN), derulat prin Programul de Cooperare TransfrontalierČ România - Bulgaria 2007-2013.
Mulĩumirile autorilor se îndreaptČ cČtre Institutul de Geografie al Academiei Române,
liderul proiectului mai sus menĩionat, cČtre partenerii români Ɂi bulgari (Institutul NaɄional de
GeofizicČ, Geodezie Ăi Geografie - Academia BulgarČ de ātiinɄe, Institutul de CercetČri pentru
InstrumentaɄie AnaliticČ – ICIA, Cluj – Napoca, Institutul de Geologie – Academia BulgarČ de
ātiinɄe), cČtre insituĩiile locale, primČrii Ɂi Ɂcoli, din sectorul Calafat-Turnu MČgurele, care au
furnizat date necesare Ɂi au asigurat feed-backul.
SperČm ca rezultatele noastre sČ ofere un suport ĂtiinɃific factorilor decizionali de la
nivel local Ăi regional în vederea managementului fenomenelor extreme Ăi identificČrii celor mai
bune strategii de dezvoltare durabilČ Ăi de protecɃie a mediului.

Echipa de Autori

www.cbcromaniabulgaria.eu

www.robuhaz-dun.eu
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1. TERMINOLOGIA FOLOSITċ LA NIVEL NAĨIONAL ɀI INTERNAĨIONAL
CU PRIVIRE LA HAZARDELE NATURALE ɀI TEHNOLOGICE
1.1.Definiĩii Ɂi clarificarea conceptelor
ManifestČrile extreme ale fenomenelor naturale cum sunt: furtunile, inundaɃiile, seceta,
alunecČrile de teren, cutremurele puternice Ăi altele, la care se adaugČ accidentele tehnologice
Ăi situaɃiile conflictuale, pot sČ aibČ influenɃČ directČ asupra vieɃii fiecČrei persoane Ăi asupra
societČɃii în ansamblu.
DeĂi mČsuri pentru prevenirea efectelor negative ale manifestČrilor naturale extreme sau luat probabil încČ de la primele contacte între om Ăi naturČ, preocupČrile pentru a stabili o
terminologie unitarČ Ăi standarde în domeniu sunt mult mai recente, acestea datând abia din a
doua jumČtate a secolului XX Ăi, în special, din ultimul deceniu al acestuia.
ÎncercČrile de a defini Ăi a denumi cât mai bine fenomenele naturale extreme au condus
la dezvoltarea unei terminologii operaɃionale care se utilizeazČ astČzi de cea mai mare parte a
cercetČtorilor implicaɃi în aceastČ direcɃie.
Terminologia UNISDR (Terminology on Disaster Risk Reduction/Terminologie Referitoare la
Reducerea Riscului Dezastrelor, 2009) a fost adoptatČ pentru prezenta lucrare datoritČ faptului cČ
termenii se bazeazČ pe o analizČ amplČ a diferitelor surse internaĩionale Ɂi definiĩiile au fost
îmbunČtČĩite ca urmare a feedback-ului oferit de specialiɁti Ɂi alĩi practicieni. Mai mult decât atât,
definiĩiile sunt concise (de multe ori, ele sunt reduse la o singurČ frazČ cuprinzČtoare, însoĩitČ de
comentarii) Ɂi, deɁi confuzia în jurul unor termeni continuČ, ele sunt în mare mČsurČ agreate la
nivel internaĩional. În cele din urmČ, experienĩa UNISDR Ɂi mandatul pentru a servi ca punct focal în
sistemul Organizaĩiei Naĩiunilor Unite pentru coordonarea reducerii dezastrelor Ɂi pentru a asigura
sinergii între activitČĩile de acest tip (http://www.unisdr.org), precum Ɂi viziunea noastrČ de
dezvoltare a unei strategii internaĩionale de tip conecteazČ Ăi convinge cu privire la reducerea
impactului dezastrelor în rândul tuturor autoritČĩilor/pČrĩilor interesate din sectorul transfrontalier
Calafat-Vidin - Turnu MČgurele-Nikopole sprijinČ opĩiunea terminologicČ.
Definirea clarČ Ɂi concisČ a termenilor utilizaĩi în prezenta lucrare Ɂi limbajul de
cercetare sunt cruciale în realizarea de baze de date comune Ɂi în generarea rezultatelor finale,
precum Ɂi pentru procesul de diseminare, care implicČ actori locali cu statut socio-economic Ɂi
profile demografice diferite (Tab. 1.1.).
Tabelul 1.1.
Elemente fundamentale de terminologie folosite în evaluarea hazardelor

N r.

TERMEN

1.

Adaptare

2.

Amenajarea

DEFINIĨIE (Sursa)
Ajustarea în sistemele naturale sau umane, ca rČspuns la stimuli
climatici actuali sau aɁteptaĩi, a efectelor acestora, care modereazČ
riscurile sau exploateazČ oportunitČĩile benefice (UNFCCC).
DeɁi aceastČ definiĩie rČspunde preocupČrilor legate de
schimbČrile climatice, conceptul mai larg de adaptare se aplicČ, de
asemenea, Ɂi factorilor non-climatici cum ar fi eroziunea solului
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction).
În Lunca DunČrii, reducerea riscului dezastrelor prevede mČsurile
luate de autoritČĩile naĩionale sau locale (cum ar fi mČsuri politice Ɂi
planuri de adaptare/apČrare), iar diseminarea informaɃiilor fundamentate
ĂtiinɃific poate contribui în mod direct la o mai bunČ adaptare.
Aceasta se referČ la acɃiunile întreprinse de autoritČĩile publice
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teritoriului

3.

Atenuare

4.

Capacitate

5.

Capacitatea de
redresare

pentru a identifica, evalua Ɂi decide cu privire la diferitele opĩiuni de
utilizare a terenurilor; în acest cadru, sunt luate în considerare Ăi
obiectivele economice, sociale, de mediu pe termen lung Ɂi implicaĩiile
pentru diferite comunitČĩi Ɂi grupuri de interese; ulterior, sunt formulate
Ăi promulgate planuri care descriu utilizČrile permise sau acceptabile.
Amenajarea teritoriului constituie o contribuĩie importantČ la
dezvoltarea durabilČ, dar este un element deficitar în Lunca DunČrii.
Aceasta implicČ studii Ɂi cartografiere; analiza datelor economice, de
mediu Ɂi de hazard; formularea alternativelor de utilizare a terenurilor etc.
Amenajarea teritoriului poate contribui la atenuarea dezastrelor
Ɂi reducerea riscurilor prin descurajarea amplasČrii localitČĩilor sau
construcɃiilor de interes în arealele predispuse la inundaĩii; deciziile
implementate trebuie sČ vizeze Ăi rutele pentru serviciile de
transport, energie, apČ, canalizare Ɂi alte facilitČĩi critice (2009
UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, adaptat). Pentru
Lunca DunČrii, precizia acestui instrument trebuie crescutČ, iar
problema gravČ a dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice
tip din unitate trebuie sČ fie rezolvatČ.
ReprezintČ diminuarea sau limitarea efectelor negative ale
hazardelor Ɂi dezastrelor asociate.
De multe ori, efectele negative ale hazardelor nu pot fi prevenite
complet, dar amploarea sau gravitatea lor poate fi redusČ substanĩial
prin diverse strategii Ɂi acĩiuni. MČsurile de atenuare cuprind tehnici
inginereɁti Ɂi de construcĩii rezistente la hazard, precum Ɂi politici de
mediu îmbunČtČĩite Ɂi conɁtientizarea publicului (2009 UNISDR
Terminology on Disaster Risk Reduction).
Se referČ la combinarea tuturor punctele forte, caracteristici Ɂi
resurse disponibile într-o comunitate, societate sau organizaĩie, care
pot fi folosite pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Capacitatea (capabilitatea) poate include infrastructura Ɂi
mijloacele fizice, instituĩiile, abilitČĩile sociale de adaptare, precum Ɂi
gradul de cunoaɁtere a comunitČĩilor, abilitČĩi Ɂi atribute colective,
cum ar fi relaĩiile sociale de conducere Ɂi de management (2009 UNISDR
Terminology on Disaster Risk Reduction). În Lunca DunČrii, capacitatea
este deficitarČ, fiind necesarČ dezvoltarea sa la nivel local.
Capacitatea populaĩiei, organizaĩiilor Ɂi sistemelor, folosind
abilitČĩile Ɂi resursele disponibile, pentru a face faĩČ Ɂi de a gestiona
condiĩii adverse, situaĩiile de urgenĩČ sau dezastrele (2009 UNISDR
Terminology on Disaster Risk Reduction).
Capacitatea de redresare contribuie la reducerea riscurilor în
Lunca DunČrii, doar dacČ aceastČ capacitate se dezvoltČ prin
conɁtientizare continuČ, prin resurse Ɂi management bun, atât în
perioade normale, cât Ɂi în condiĩii nefavorabile.
Diseminarea informaĩiilor clare Ɂi corecte referitoare la hazarde
naturale Ɂi tehnologice la nivelul tuturor pČrĩilor interesate (de la
individ la scarČ instituĩionalČ), distribuirea echitabilČ a
fondurilor/materialelor, creɁterea abilitČĩilor individuale sunt doar
câteva dintre mijloacele de întČrire a capacitatea de a face faĩČ, dar
din pČcate acestea sunt deficitare în cadrul comunitČĩilor de luncČ.

Evaluarea Ɂi reducerea hazardelor naturale Ɂi tehnologice
6.

Capacitatea de
dezvoltare

7.

ConɁtientizarea
populaĩiei

8.

Degradarea
mediului

9.

Degradarea solului

Procesul prin care orice fiinĩČ umanČ, organizaĩie Ɂi societate
stimuleazČ Ɂi dezvoltČ în mod sistematic propria capacitate de-a lungul
timpului pentru a atinge obiectivele sociale Ɂi economice, inclusiv prin
îmbunČtČĩirea cunoɁtinĩelor, abilitČĩilor, sistemelor Ɂi instituĩiilor.
Capacitatea de dezvoltare este un concept care extinde termenul
de consolidare a capacitČĩilor pentru a cuprinde toate aspectele
legate de crearea Ɂi susĩinerea creɁterii capacitČĩii de-a lungul
timpului. Aceasta implicČ învČĩarea Ɂi diferite tipuri de formare, dar
Ɂi eforturile permanente de a dezvolta instituĩii, de conɁtientizare
politicČ, resursele financiare, sistemele tehnologice, precum Ɂi mediul
social Ɂi cultural mai larg care sČ le permitČ (2009 UNISDR
Terminology on Disaster Risk Reduction).
Capacitatea de dezvoltare trebuie sČ fie promovatČ în rândul
comunitČĩilor din aria de studio Ɂi trebuie sČ fie realizatČ în funcĩie de
fiecare categorie de populaĩie.
Gradul de cunoɁtinĩe comune cu privire la riscurile de dezastru,
factorii care duc la dezastre Ɂi acĩiunile care pot fi luate în mod
individual Ɂi colectiv pentru a reduce expunerea Ɂi vulnerabilitatea la
hazarde (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction).
ConɁtientizarea populaĩiei este considerat un factor-cheie în
reducerea efectivČ a riscului de dezastre. Populaĩia în zona de interes
primeɁte cele mai multe dintre informaĩii prin intermediul instituĩiilor
de învČĩČmânt (Ɂcoli, în general, în cazul în care acestea existČ) massmedia (în general televiziune). Alte mijloace de a spori conɁtientizarea
publicului sunt destul de puĩine, deoarece nu existČ nici reĩele, nici
centre de informare specializate în spaĩiul rural al luncii, iar acĩiunile
de participare Ɂi consilierea din partea funcĩionarilor publici/liderilor
comunitČĩii este foarte limitatČ sau nu existČ.
Reducerea capacitČĩii mediului pentru a îndeplini obiectivele Ɂi
nevoile sociale Ɂi ecologice (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk
Reduction). Acest tip de degradare a luncii generate de activitatea
antropicČ a devenit severČ în ultimii cincizeci de ani, caracteristicile
sale importante fiind: abuzul în utilizarea terenului, eroziunea solului
Ɂi pierderea acestuia, despČduririle, pierderea biodiversitČĩii,
poluarea solului, apei Ɂi aerului, schimbČrile de topo- Ɂi micro- climat
etc. OdatČ cu schimbarea sistemului de proprietate dupČ 1989, alte
aspecte de degradare au apČrut (creɁterea arealelor defriɁate,
abandonarea sistemelor de irigare etc.). Prin urmare, vulnerabilitatea
comunitČĩilor a crescut, la fel frecvenĩa Ɂi amploarea hazardelor
naturale (secete, inundaĩii, miɁcČri de teren, eroziune etc.).
Procesul prin care solul îɁi pierde calitatea iniĩialČ (atât
cantitativ, cât Ɂi în ceea ce priveɁte capacitatea de producĩie) Ɂi care
poate fi declanɁat de urmČtori factori de stres: eroziune, reducere a
materiei organice, contaminare, salinizare, tasare, pierdere a
biodiversitČĩii, impermeabilitate, alunecČri de teren Ɂi inundaĩii
(Propunere de DirectivČ a Parlamentului European ɂi a Consiliului de
Stabilire a Cadru pentru Protecĩia Solului).
În zona studiatČ, procesul este influenĩat de utilizarea
necorespunzČtoare a resurselor de sol, de tehnicile agricole Ɂi de
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10.

Dezastru

11.

Dezvoltarea
durabilČ

12.

Evaluarea riscului

13.

Expunerea

pČɁunatul excesiv; este prezent mai ales pe suprafeĩele unde a avut
loc o intervenĩie umanČ cu impact negativ (defriɁČri, schimbarea
utilizČrii terenurilor, drenarea apei etc.).
O perturbare gravČ a funcĩionČrii unei comunitČĩi sau a unei
societČĩi care implicČ un numČr mare de persoane, materiale, pierderi
economice sau de mediu, impactul rezultat Ɂi care depČɁeɁte capacitatea
comunitČĩii afectate sau societČĩii de a face faĩČ prin propriile resurse
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction).
O situaĩie gravČ de acest tip a fost generatČ de inundaĩiile din
primavera anului 2006, atunci când în mai multe aɁezČri s-au
înregistrat pagube. Cea mai grav afectatČ a fost localitatea Rast (800
de gospodČrii inundate, 140 de case distruse, în conformitate cu
datele furnizate de Inspectoratul Judeĩean pentru Situaĩii de
UrgenĩČ, Dolj), iar criza a necesitat reconstrucĩia satului spre nord la
mai mult de cinci kilometri, pe o locaĩie sigurČ, dar, o data cu
pagubele materiale, distrugerea de bunuri, pierderea serviciilor,
perturbČrilr socio-economice Ɂi degradarea mediului, s-a generat Ɂi o
serie de probleme sociale semnificative.
Dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fČrČ a compromite
posibilitatea generaĩiilor viitoare de a-Ɂi 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
dezvoltČrii durabile prin reducerea pierderilor Ɂi dezvoltarea bunelor
practici (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction).
ReprezintČ o metodologie pentru a determina natura Ɂi gradul de
risc prin analiza hazardelor potenĩiale Ɂi evaluarea condiĩiilor existente
de vulnerabilitate care împreunČ ar putea aduce prejudicii persoanelor
expuse, proprietČĩilor, serviciilor, mijloacelor de subzistenĩČ Ɂi
mediului de care depind.
Evaluarea riscului (Ɂi cartografierea riscului asociat) include: o
analizČ a caracteristicilor tehnice ale hazardelor, cum ar fi localizarea
lor, intensitatea, frecvenĩa Ɂi probabilitatea; analiza expunerii Ɂi
vulnerabilitČĩii, inclusiv fizicČ, socialČ, sČnČtate, economicČ Ɂi de
mediu; evaluarea eficienĩei capacitČĩilor predominante Ɂi alternative
de adaptare la scenariile de risc probabil. AceastČ serie de activitČĩi
este uneori cunoscutČ ca un proces de analizČ a riscului (2009 UNISDR
Terminology on Disaster Risk Reduction).
Populaĩia, proprietČĩile, sistemele sau alte elemente prezente în
arelele expuse hazardului, care sunt supuse unor potenĩiale pierderi
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction).
Elementele expuse în zona de studiu pot fi cuantificate prin
numČrul de persoane care trČiesc sau activeazČ în/lângČ luncČ (mediu
rural Ɂi sČracie, pentru cea mai importantČ parte), prin tipurile de
active existente, prin facilitČĩile Ɂi activitČĩile economice.
Vulnerabilitatea specificČ elementelor expuse la oricare hazard Ɂi
riscurile asociate trebuie sČ fie evaluate Ɂi aduse la cunoɁtinĩa tuturor
pČrĩilor interesate din aria de interes.

Evaluarea Ɂi reducerea hazardelor naturale Ɂi tehnologice
14.

Inundaĩiile

15.

Hazard

16.

Hazard biologic

Acoperirea temporarČ cu apČ a unui teren, în mod normal emers.
Acest hazard include inundaĩiile cauzate de râuri (DunČre Ɂi afluenĩii
sČi), precipitaĩii Ɂi sursele subterane, neincluzând inundaĩiile produse
de sistemele de canalizare (Directiva 2007/60/CE, adaptatČ); prin
amploare Ɂi duratČ, ar putea genera victime umane Ɂi pagube
materiale, care, la rândul lor, perturbČ activitČĩile social-economice
din zona afectatČ (Planul de Amenajare a Teritoriului Naĩional
Român, Secĩiunea V).
SchimbČrile datorate presiunii umane din Lunca DunČrii au fost
menite sČ reducČ riscul la inundaĩii prin diguri de apČrare Ɂi baraje.
Cu toate acestea, unele activitČĩi umane (cum ar fi dezvoltarea
aɁezČrilor umane Ɂi de bunuri economice în luncČ,
reducerea
capacitČĩii de retenĩie naturalČ a apei prin exploatarea terenurilor) Ɂi
deciziile, împreunČ cu modelul variaĩiei precipitaĩiilor Ɂi alte
caracteristici ale schimbČrilor climatice contribuie la creɁterea
probabilitČĩii Ɂi a impactului negativ al inundaĩiilor.
Un fenomen periculos, o substanĩČ, activitČĩi umane sau condiĩiile
care pot duce la pierderi de vieĩi omeneɁti, rČniri sau alte efecte
asupra sČnČtČĩii, pagube materiale, pierderea mijloacelor de trai Ɂi
întreruperea serviciilor, perturbČri sociale Ɂi economice sau daune
aduse mediului (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction).
Cercetarea Luncii DunČrii se referČ la caracteristicile a douČ
categorii principale de hazarde: naturale (care rezultČ dintr-o
varietate de surse geologice, meteorologice, hidrologice Ɂi biologice)
Ɂi tehnologice.
Cele mai importante hazarde naturale în zona de interes se
referČ la secetČ, inundaĩii, vânturi de mare vitezČ, furtuni, miɁcČri în
masČ, eroziune eolianČ, eroziune prin apČ etc. Deoarece aceste douČ
clase mari de hazarde acĩioneazČ uneori în combinaĩii complexe,
poate fi adČugatČ o a treia categorie (hazarde complexe), în timp ce,
dacČ studiem populaĩia ca agent direct al hazardelor, hazardele
socio-naturale (cum ar fi infracɃionalitatea) ar putea fi, de asemenea,
luate în considerare.
Proces sau fenomen de origine organicČ sau transmis prin vectori
biologici, inclusiv expunerea la microorganisme patogene, toxine Ɂi
substanĩe bioactive, care poate duce la pierderea de vieĩi, leziuni,
boli sau alte efecte asupra sČnČtČĩii, pagube materiale, pierderea
mijloacelor de trai Ɂi de servicii, sociale Ɂi perturbare economicČ, sau
daune aduse mediului înconjurČtor (2009 UNISDR Terminology on
Disaster Risk Reduction).
Majoritatea localitČĩilor din Lunca DunČrii nu sunt dotate cu
platforme specializate de colectare a deɁeurilor Ɂi nu dispun de reĩele
de canalizare, evacuarea dejecĩiilor animaliere este în general
întâmplČtoare, iar toaletele sunt plasate în fiecare curte din mediul
rural – toate aceste elemente se pot constitui în agenĩi potenĩiali 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 Ɂi
perii sunt doar douČ dintre speciile cele mai afectate din zonČ).
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17.

Hazard geologic

18.

Hazard
geomorfologic

19.

Hazard
hidrometeorologic

20.

Hazard natural

21.

Hazardul seismic

Proces geologic sau fenomen care poate provoca pierderi de vieĩi
omeneɁti, rČniri sau alte efecte asupra sČnČtČĩii, pagube materiale,
pierderea mijloacelor de trai Ɂi de servicii, perturbČri sociale Ɂi
economice, sau daune aduse mediului.
Pentru zona de studiu, hazardele geologice includ cutremurele de
pČmânt Ɂi procesele geofizice conexe (miɁcČri de teren, alunecČri,
prČbuɁiri de suprafaĩČ Ɂi a resturilor sau a fluxurilor de noroi, mai ales
pe partea bulgarČ). Factorii hidrometeorologice sunt factori importanĩi
în generarea unora dintre aceste procese (Terminologie 2009 UNISDR
Terminology on Disaster Risk Reduction, adaptat).
O ameninĩare sau o succesiune de ameninĩČri asupra comunitČĩilor
umane sau de factori de mediu rezultate din caracteristici ale
instabilitČĩii suprafeĩei terestre, chiar dacČ cauzele acestei instabilitČĩi
au o naturČ diferitČ (endogenČ: cutremure; exogene: climatice,
activitČĩi antropice etc.) (Gares et al., 1994, adaptat).
În Lunca DunČrii, riscurile geomorfologice sunt în mare parte
prezente la contactul abrupt al luncii cu unitČĩile de relief vecine, dea lungul malurilor, pe suprafeĩele acoperite cu nisip etc. Ele sunt în
cea mai mare parte considerate ca fiind legate de schimbČrile de
peisaj care afecteazČ sistemele umane. Procesele care produc
schimbČrile sunt rareori de naturČ geomorfologicČ, putând fi
considerate mai degrabČ de naturČ atmosfericČ, hidrologicČ sau
antropicČ (ibidem).
Proces sau fenomen din naturČ, atmosferic sau hidrologic, care
poate provoca pierderi de vieĩi omeneɁti, rČniri sau alte efecte asupra
sČnČtČĩii, pagube materiale, pierderea mijloacelor de trai Ɂi de
servicii, perturbČri sociale Ɂi economice sau daune aduse mediului
(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, adaptat).
Pentru zona de studiu, hazardele hidrometeorologice includ
furtuni, grindinČ, viscol, ninsori, inundaĩii, secetČ, valuri de cČldurČ
sau de frig etc. Condiĩiile hidrometeorologice pot fi, de asemenea, un
factor în producerea altor hazarde, precum alunecČrile de teren,
incendii ale vegetaɃiei, epidemii, transportul Ɂi dispersarea
substanĩelor toxice etc.
Termenul este folosit pentru a descrie un hazard actual, precum
Ɂi condiĩiile latente ce pot genera astfel de evenimente viitoare.
Hazardele naturale pot fi caracterizate prin amploare sau intensitate,
viteza de debut, durata Ɂi arealul pe care se extind. De exemplu,
secetele sunt lente în dezvoltare Ɂi estompare, Ɂi de multe ori
afecteazČ întreaga luncČ din sectorul analizat (partea româneascČ), în
timp ce miɁcČrile rapide de teren pot afecta zone abrupte restrânse
de pe partea bulgarČ (2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk
Reduction, adaptat).
Probabilitatea de apariĩie a unui cutremur de o anumitČ
magnitudine, la un moment dat Ɂi într-un spaĩiu dat. Se exprimČ prin
parametrii ce caracterizeazČ miɁcarea terenului în timpul
cutremurului (accelerare, vitezČ, miɁcare etc.).
Frecvenĩa Ɂi intensitatea unor astfel de hazarde nu sunt
semnificative în zonČ, dar vulnerabilitatea este mare, mai ales din

