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Potrivit Rezoluţiei 64 / 200 din 21 decembrie 2009,

adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 

s-a stabilit ca ziua de 13 octombrie să fie desemnată Ziua Internaţională 

pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, 

ca mijloc de promovare a unei culturi globale 

cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, 

inclusiv prevenirea acestora, dar şi pregătirea pentru dezastru. 

Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin dezastre se înţelege o 

degradare serioasă a societăţii, care produce pierderi umane şi materiale importante,

sau modificări majore ale mediului, 

care depăşesc capacitatea de răspuns a comunităţii respective, 

utilizând mijloacele proprii disponibile. 

Pentru societatea afectată este nevoie de un răspuns de sprijin extraordinar 

din afara ei pentru a putea reveni la starea de normalitate.

Dezastrele sunt evenimente produse din cauze naturale sau provocate 

de om care duc la pierderi omeneşti şi la pagube materiale foarte mari,

fiind necesară acţiunea unui număr foarte mare de forţe şi mijloace de intervenţie



Experţii Programului de Dezvoltare a ONU (UNDP), au 

elaborat definirea unificată a RISCULUI HAZARDURILOR

naturale (Disaster Risk Index, DRI) care constă în 

probabilitatea consecinţelor negative şi a pierderilor 

prevăzute ce rezultă din interacţiunea fenomenelor 

periculoase de provenienţă naturală, antropică şi a 

condiţiilor de vulnerabilitate.

VULNERABILITATEA sunt condiţiile determinate de factorii 

naturali, sociali, economici şi ecologici sau procesele, care 

intensifică expunerea unei sau altei comunităţi influenţei 

pericolului (Reducing Disaster Risk, global report, 2005). 





Noţiunea de risc nu poate fi tratată izolat de cea de frecvenţă şi probabilitate, din care, în 

mod firesc, derivă. De asemenea, noţiunea de risc nu poate fi tratată izolat nici de cea de 

timp (sau perioadă) de retur a unui eveniment extrem, sursa lor comună şi logică, fiind tot 

probabilităţile de producere a evenimentelor extreme. Și în sfîrșit, noţiunea de risc nu poate fi 

tratată izolat fără o delimitare în spațiu a arealelor vulnerabile către manifestarea acestora. O 

abordare altfel decât cea cantitativă a riscurilor geografice dintr-un anumit teritoriu nu poate 

fi posibilă întrucât, risc înseamnă în primul rând cantitatea sau magnitudinea cu care se 

manifestă sau ar putea să se manifeste un fenomen concret, în speţă climatic, pe o 

anumită scală temporală, dar și spațială (Bogdan O, 2009). Cunoașterea manifestării spațio-

temporale a riscurilor climatice este extrem de importantă, deoarece de aceasta depinde în 

mare măsură posibilitățile de atenuare a consecințelor lor de manifestare în diferite domenii 

de activitate umană.



Global +0,74C

România +0,5C

R.Moldova +1,06C

Global +0,6C

România +0,3C

R.Moldova+ 0,9C

Cît de rapid se petrec 

schimbările climatice în 

Republica Moldova ??

1901-1999

1901-2005





Estimările efectuate asupra extremelor termice denotă că 
acestea în ultimul timp (2000-2018) se repetă cu regularitate.

The stages of climate 

evolution

T min. abs. T max.abs. At

I 2000-2009 -24,2 39,5 63,7/51,2 

(1989-1999)

II 2010-2018 -25,1 42,4 67,5

III 2000-2018 -24,2      2006

-21,8 2010

-25,1      2013

-23,8      2014

-24,6      2015

-22,7      2017

-22,8      2018 

36,3      2009

36,6       2001

36,6 2010

37,2 2002

37,5 2008 

38,5 2000

39,5 2007

42.4 2012

36,6 2013

38,8 2014

38,6 2015

37,0 2016

39,2 2017

37,1 2018



Mulţumim pentru atenție!
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