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PROGRAMA ANALITICĂ 

Denumirea disciplinei RISCURI ŞI HAZARDE NATURALE 

 

Codul disciplinei USVFSEPMDSDAIV27 Semestrul IV Număr credite 3 

 
Facultatea Silvicultură  Numărul orelor pe semestru/activităţi1 

Domeniul Ecologie şi protecţia 
mediului  Total C S L P 

Programul de studiu Zi  42 28 14 - - 
 
Categoria formativă a disciplinei DS DF-fundamentală, DD-în domeniu, DS-de specialitate, DC-complementară 
Categoria de opţionalitate a 
disciplinei:  

DO-obligatorie(impusă), DA-opţională(la alegere),  
DL- facultativă (liber aleasă) DA 

 
Discipline 
Anterioare 

Obligatorii - 
Recomandate - 

 

Obiectivele 
disciplinei 

 Însuşirea corecta a noţiunilor teoretice referitoare la hazarde si riscuri 
 Cunoaşterea principalelor procese si fenomene externe cu impact asupra mediului si 

şi a activităţii socio umane  

Competenţe 
specifice 

1. Cognitive 
- să cunoască terminologia cu privire la riscuri şi hazarde; 
- să recunoască riscurile şi modul lor de declanşare; 
- să evidenţieze impactul riscurilor asupra mediului; 
- să aprecieze influenţa factorului antropic asupra declanşării şi diminuării 

riscurilor 
2. Tehnice / profesionale  

- să stabilească starea de degradare a mediului în urma declanşării riscurilor 
geografice; 

- să aprecieze gradul de expunere la risc pe plan local, regional, naţional; 
- să stabilescă mijloacele şi căile procedurale de prevenire şi combatere a  

fenomenelor declanşate de hazardele naturale 

Conţinutul 
instruirii 
Se va menţiona 
şi nr.de ore 
/teme/aplicatii 
 

Curs 28 ore 
1.  Riscuri şi hazarde. Noţiuni şi termeni utilizaţi în studierea fenomenelor 

extreme. Concept şi metodologie. 
2 ore 

2.  Hazardele şi evaluarea riscului. Clasificarea riscurilor şi hazardelor; 
Efectele hazardelor. Evaluarea riscului 

2 ore 

3.  Gestionarea riscurilor. Hazardele şi dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea 
durabilă în context global. Colaborarea internaţională la prevenirea şi 
combaterea efectelor negative ale hazardelor. Standarde intrnaţionale 

2 ore 

4.  Riscurile şi hazardele din România. Surse de risc care pot genera 
evenimente de insecuritate pentru populaţie şi construcţii. Fenomenle de 
risc natural şi riscurile la care sunt supuse construcţiile. 

2 ore 

5.  Regionalizări climatice, seismice, hidrologice şi geomorfice ale 
riscurilor din România Legislaţie cu privire la riscuri. Standarde şi 
normative aplicate in România. 

2 ore 

6.  Hazardele geologice si riscurile induse:  riscul seismic; riscul vulcanic; 
cauze, consecinţe  şi mod de gestionare 

2 ore 

                                                 
1 C – Număr de ore efective de curs, S – număr de ore de seminar, L – număr de ore alocate lucrărilor practice şi/sau de laborator, P – număr de 
ore alocate pentru proiect 
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7.  Hazardele geomorfologice şi riscurile induse (deplasările de teren; 
eroziunea de suprafaţă; eroziunea în adâncime; procese şi fenomene 
torenţiale; avalanşele) 

2 ore 

8.  Gestionarea riscurilor induse de hazardele geomorfologice 2 ore 
9.  Fenomene de risc şi hazard datorate climei: ciclonii tropicali şi 

tornadele; furtunile extratropicale; seceta şi deşertificarea; alte hazarde 
climatice 

2 ore 

10.  Fenomene de risc şi hazarde hidrologice: inundaţiile; risc torenţial 
viiturile torenţiale; posibilităţi de gestionare 

2 ore 

11.  Gestionarea riscurilor induse de hazardele hidrologice  
12.  Riscurile şi hazardele: oceanografice, biologice, astrofizice, biofizice 2 ore 
13.  Riscuri şi hazarde antropogene: agricultura şi degradarea accelerată a 

terenurilor; incendiile de pădure; exploatarea resurselor; riscurile 
tehnologice; poluarea aerului  

2 ore 

14.  Riscurile şi dezvoltarea durabilă. 2 ore 
Seminarii 14 ore 

1. Analiza de frecvenţă şi evaluarea cantitativă a riscului  2 ore 
2. Inventarul şi clasificarea elementelor expuse la factori de risc 2 ore 
3.  Evaluarea urmărilor probabile ale unui dezastru 2 ore 
4.  Hărţile de risc. Cartografierea zonelor de risc. 2 ore 
5. Particularităţile calculelor economice legate de combaterea efectelor 

negative induse de hazardele naturale 
2 ore 

6. Metode de evaluarea a urmărilor probabile ale unor dezastre 2 ore 
7. Evaluare finală 2 ore 

Strategii 
didactice 

Curs:  
- resurse procedurale: prelegerea, prezentarea logica si deductiva, conversatia 

euristica, explicatia, dezbaterea constructiva,, conversaţia euristică, explicaţia, 
demonstraţia (prin acţiune efectivă); 

- resurse materiale: materiale grafice, modele 3D, obiecte reale, modele 
virtuale; 

Seminarii:  
- resurse procedurale: analiza de caz, studiul de caz, problematizarea, simularea 

de situatii, metode de lucru in grup, individual si frontal, ateliere (grupuri) de 
lucru, metode de dezvoltare a gandirii analitice, inovative si critice, 
portofoliul, studiul documentelor curriculare si al bibliografiei. 

- resurse materiale: internet, materiale grafice, modele 3D, obiecte reale, soft 
specializat în grafica pe calculator 

 
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control) C 
Forme şi 
metode de 
evaluare 
(exprimare 
procentuală) 

- examen / colocviu / lucrari practice  60 % 
- activităţi aplicative: seminar / laborator / lucrări practice 20 % 
- probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, eseu, portofoliu, proiect) 20% 
- alte activităţi (precizaţi):……………………………………………………… - 

Standarde 
curriculare 
de 
performanţă 
 

Standarde minime pentru nota 5: 
- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 
- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

Standarde minime pentru nota 10: 
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate; 
- exemple analizate, comentate; 
- mod personal de abordare şi interpretare; 
- parcurgerea bibliografiei; 

Bibliografie 
pentru 
elaborarea 
C/S/L/P 

1.  BĂLOI V.: Combaterea eroziunii solului şi regularizarea cursurilor de apă, 
Editura Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti, 1967 

2.  BOJOI I.: Eroziunea solului. Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 
1992 
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3.  BOGDAN O, NICULESCU E.: Riscurile climatice din România, Academia 
Română, Bucureşti, 1999 

4.  BĂLTEANU D., ALEXE R.: Hazarde naturale şi antropogene, Editura Corint, 
Bucureşti,  

5.  CIORTUZ I.: Amelioraţii silvice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 
6.  GIURGIU V.: Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple, Editura Ceres, Bucureşti, 

1988 
7.  GRECU F.: Hazarde şi riscuri naturale, Editura Universitară, Bucureşti, 2004 
8.  MOŢOC M.: Eroziunea solului pe terenurile agricole şi combaterea ei, Editura 

Agro-Silvică, Bucureşti 1963 
9.  MUNTEANU S., TRACI C., et al: Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale 

prin lucrări silvice şi hidrotehnice, Editura Academiei, Bucureşti 1991(vol. I) 
1993(vol. II): 

10.  SOCOROVSCHI V et al: Riscuri şi catastrofe, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – 
Napoca, 2002 

11.  SURDEANU V.: Geografia terenurilor degradate. Presa Universitară Clujeană, 
Cluj Napoca, 1998 

12.  RĂDOANE N., I. ICHIM, et al: Ravenele. Forme, procese, evoluţie, Presa 
Universitară Clujeană,  Cluj Napoca, 1999 

13.  TRACI C., COSTIN E., Terenurile degradate şi valorificarea lor pe cale 
forestieră, Editura Agro-Silvică, Bucureşti 1966 

14.  Zăvoianu I. Hazarde naturale şi antropogene. Bucureşti, 1999. 
15.  Legislaţie, standarde şi normative din domeniu 

Bibliografie 
minimală 
pentru 
studenţi 

1.  GRECU F.: Hazarde şi riscuri naturale, Editura Universitară, Bucureşti, 2004 
2.  BĂLTEANU D., ALEXE R.: Hazarde naturale şi antropogene, Editura Corint, 

Bucureşti, 
3.  Zăvoianu I. Hazarde naturale şi antropogene. Bucureşti, 1999 

 
 
 
 

Coordonator de disciplină Gradul didactic Titlul ştiinţific Semnătura 

CIORNEI IOAN Şef lucrări 
 

drd. 
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