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Cursul de lecţii Riscuri naturale este predestinat studenţilor ciclului II (masterat) cu scopul 
familiarizării cu noţiunile de risc, hazard, dezastru fiind impuse în problematica globală a cercetării 
ştiinţifice de evoluţie a fenomenelor cu consecinţe grave şi de dezvoltarea civilizaţiei. Creşterea 
pierderilor umane şi materiale datorate unor fenomene naturale extreme a dus la apariţia de noi iniţiative 
ştiinţifice pe plan internaţional, stabilirea tendinţei de evoluţie a acestor fenomene în timp şi spaţiu, 
precum şi strategiile posibile de atenuare a lor.  

Numărul mare de victime şi pagubele materiale au impus abordarea globală a acestor fenomene 
şi impunerea lor, treptată, ca obiect de studiu în instituţiile de învăţămînt. 
Cunoaşterea la nivel regional a intensităţii, duratei şi frecvenţei de manifestare a riscurilor naturale este 
condiţionată de sporirea manifestării acestora din ultimele decenii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  

- utilizarea metodelor tradiţionale şi moderne de cercetare în domeniul Științe ale mediului; 
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea rezultatelor cercetărilor proprii; 
- realizarea proiectelor de cercetare prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate, 

în special a instrumentelor bioinformatice; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare și elucidare a 

problemelor din domeniul profesional; 
- elaborarea și aplicarea unor strategii de muncă care ar permite eficientizarea şi sporirea gradului de 

responsabilitate în realizarea activităților din domeniu. 
Competențe specifice: 

- cunoașterea și aplicarea teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale domeniului Științe ale 
mediului; 

- identificarea subiectelor de cercetare importante pentru societate și elaborarea unui plan de realizare a acestora; 
- elaborarea sistemelor biologice - model pentru cercetare în anumite condiții de experimentare; 
- selectarea metodelor și tehnicilor de analiză adecvate obiectivelor de cercetare în domeniul Științe ale mediului 

cu evidențierea avantajelor și dezavantajelor acestora; 
- optimizarea procedeelor şi tehnicilor din alte domenii pentru a fi utilizate în realizarea obiectivelor propuse; 
- analiza datelor experimentale obţinute prin prisma teoriilor și conceptelor moderne cunoscute; 
- pronosticarea efectelor economice şi sociale ale realizărilor din domeniul Științe ale mediului;  
- utilizarea raţională a materialului biologic, reagenţilor şi utilajului specific pentru obţinerea rezultatelor. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 

− să identifice riscurile naturale după mai multe criterii 
− să cunoască caracteristica în parte a fiecărui hazard şi risc geologic  provocat de factorii endogeni. 



− să identifice riscurile geomorfologice conform diverselor procese ce stau la baza declanşării acestora. 
− să cunoască reprezentativitatea spaţială a hazardelor şi riscurilor hidrice. 
− să stabilească starea de degradare a mediului în urma declanşării riscurilor geografice. 
− să aprecieze principalele probleme cu care se confruntă omenirea în urma riscurilor geografice; 

Condiții prerechizit: audierea cursurilor Politici de dezvoltare regională și rurală, Bazele managementului 
regional, Schimbări climatice, Elaborarea și administrarea proiectelor, Cooperarea în economia ecologică, 
Responsabilitatea socială corporativă și etica afacerilor, Relații economice interregionale. 
Teme de bază: Riscurile naturale. Noţiuni şi concepte. Riscurile geografice geologice. Reprezentarea cartografică 
a hazardelor şi riscului. Hazarde şi riscuri geologice. Fenomene magmatice. Vulcanii. Hazarde şi riscuri geologice. 
Fenomene seismice. Ţunami. Hazarde şi riscuri geomorfologice şi de degradare a solurilor. Hazarde şi riscuri 
geomorfologice. Procese complexe de deplasare prin cădere.Hazarde şi riscuri geomorfologice. Procese  de 
deplasare prin sufoziune şi tasare. Hazarde şi riscuri geomorfologice. Alunecările de teren. Riscurile geografice 
hidrice. Inundaţiile.  Procese de albie. Avalanşele umede şi uscate. Undele de maree. Riscurile geografice climatice 
cu desfăşurare rapidă. Ciclonii tropicali. Fenomene atmosferice de risc. Definiţie şi clasificare. Riscurile geografice 
climatice cu declanşare rapidă. Tornadele şi trombele.  Aversele. Grindina. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, metoda comparativă, analiza și sinteza, metoda geografică. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare 
etc., (20%). 
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