
Departamentul de Geografie al Universității din Craiova în perioada mai 2012 - noiembrie 2013 

este implicat în desfăşurarea proiectului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria privind 

Evaluarea hazardelor naturale si tehnologice in lunca Dunarii, la graniţa Româno-Bulgară, 

sectorul Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopole (ROBUHAZ-DUN), prin Programul de 

Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013. 

 

Proiectul își propune să aducă informații noi cu privire la hazardele naturale și tehnologice din 

aria transfrontalieră româno-bulgară și să mărească transparența acestora din punct de vedere al 

disponibilității și diseminării către toți actorii interesați (autorități locale, municipalități, inspectoratele 

pentru situații de urgență etc.). Unul din obiectivele principale ale proiectului îl reprezintă evaluarea 

incidenței hazardelor naturale și tehnologice pentru asigurarea protecției mediului și dezvoltarea 

durabilă a ariei de studiu.  

 

Unul din principalele rezultate îl constituie elaborarea unei baze de date comună, integrată în 

format digital (Sisteme Informaţionale Geografice), pentru sectorul Luncii Dunării cuprins între 

Calafat-Vidin şi Turnu Măgurele-Nikopole. Proiectul vizează identificarea fenomenelor naturale 

periculoase (inundaţii, secete, ploi torenţiale, alunecări) şi a principalelor surse de degradare a mediului 

care afectează spaţiul analizat, evaluarea vulnerabilităţii socio-economice a populaţiei şi localităţilor la 

acestea şi identificarea unor metodologii comune de cercetare în vederea elaborării hărţilor specializate 

privind hazardele naturale şi tehnologice. 

 

Evaluarea hazardelor naturale şi tehnologice în lunca Dunării, la graniţa Româno-Bulgară, 

sectorul Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopole prevede următoarele obiective: 

1. Elaborarea în comun a unei baze de date GIS integrate pentru lunca Dunării, sectorul Calafat – Vidin 

– Turnu-Măgurele – Nikopole 

2. Identificarea tipologiilor hazardelor naturale şi tehnologice 

3. Evaluarea vulnerabilităţii la hazarde naturale şi tehnologice 

4. Elaborarea de hărţi specializate ale hazardelor naturale şi tehnologice 

5. Evaluarea calităţii solului şi a apei şi a vulnerabilităţii pânzei freatice la poluarea cu nutrienţi, 

pesticide şi metale grele 

6. Identificarea celor mai bune strategii de dezvoltare durabilă pentru protecţia mediului 

7.Diseminarea rezultatelor cercetării către actorii interesaţi din regiunea transfrontalieră prin 

organizarea în comun a unor evenimente 

 

Departamentul de Geografie, Universitatea din Craiova, în calitate de Partener 5 participă la 

următoarele activităţi: 

1. Prima întrunire a Comitetului Director, Bucureşti 

2. Realizarea website-ului proiectului  

Actualizare secțiunea Noutăți și Evenimente cu informații despre Campaniile de diseminare 

efecuate  

3. Elaborarea unei baze comune de date GIS 

Elaborare baze de date SIG pentru partea românească: soluri, localizare hazarde naturale și 

antropice, susceptibilitate la eroziunea solurilor, indicatori de vulnerabilitate  

4. Identificarea tipologiilor hazardelor naturale şi tehnologice 

Teminologia comună de bază utilizată în cadrul proiectului  

Hazardele naturale – clasificare și analiză 

Descrierea detaliată a solurilor  

Hazardele tehnologice – clasificare și analiză  

5. Masă rotundă comună despre „Evaluarea şi cartografierea hazardelor,” Bucureşti 



6. Masă rotundă comună despre „Evaluarea şi cartografierea hazardelor”, Sofia 

7. Campanii de teren pentru efectuarea de măsurători cu ajutorul radarului LIDAR pentru obţinerea 

unui model al terenului detaliat 

8. Elaborarea indicilor de vulnerabilitate pentru hazardele naturale şi tehnologice 

Hazardele naturale și tehnologice și efectele lor potențiale 

Conceptul de vulnerabilitate în evaluarea hazardelor 

Nivele de vulnerabilitate și elaborarea indicilor de vulnerabilitate 

9. Stabilirea unei metodologii comune pentru hărţile de hazard 

Stabilirea unei metodologii comune pentru hărțile de hazarde geomorfologice 

Metode euristice versus metode statistice pentru hărțile de hazarde geomorfologice 

10. Întrunirea interimară a Comitetului Director, Sofia 

11. Elaborarea de hărţi specializate privind hazardele naturale şi tehnologice 

 Principalele tipuri de hazarde tehnologice în aria de studiu (localizare)  

Hărți pentru principalii indicatori demografici, grupuri vulnerabile, infrastructura tehnică și alți 

indicatori legați de societate și mediu (populație temporar absentă din gospodărie, populație 

absentă îndelung din gospodărie, structura pe sexe și grupe de vârstă a populației, dotările 

locuințelor, modul de utilizare a terenului, presiunea antropică asupra mediului) 

Harta susceptibilității eroziunii solului 

12. Campanii de teren pentru evaluarea vulnerabilităţii solului şi apei la poluare 

13. Procesarea şi interpretarea datelor privind calitatea solului şi a apei 

14. Întrunirea finală a Comitetului Director, Craiova 

15. Şcoala de vară româno-bulgară cu tema „Dezvoltarea durabilă şi hazardele naturale şi tehnologice 

din Lunca Dunării” pentru studenţi, tineri cercetători, 6 zile, Craiova-Calafat 

16. Diseminarea rezultatelor prin diverse acţiuni şi evenimente 

 Campanie informare în August 2012 

 Campanie diseminare în Iunie 2013 

 Campanie diseminare în Septembrie 2013 

 Participare la a XX-a  Conferință Științifică Internațională “Muzeul şi cercetarea 

ştiinţifică”, organizată între 12-14 septembrie 2013 de către Secția de Științele Naturii a 

Muzeului Olteniei, Craiova, România (BIODIVEST 2013)  cu articolul:  

Typology of hazards within the Danube floodplain, the Calafat – Turnu Măgurele sector 

 Participare la Conferința Internațională “Hazardele naturale – legături între știință și 

practică”, 8-11 Octombrie 2013, Academia Sârbă de Științe și Arte, Belgrad, Serbia cu 

articolele:  

Analytical evaluation of social vulnerability to natural and technological hazards within the 

Danube floodplain, the Calafat - Turnu Măgurele sector (Romania) 

Mapping soil erosion susceptibility using GIS techniques within the Danube floodplain, the 

Calafat - Turnu măgurele sector (Romania) 

 

Rezultatele proiectului vor oferi suport ştiinţific factorilor decizionali de la nivel local şi regional 

în vederea managementului fenomenelor extreme şi identificării celor mai bune strategii de 

dezvoltare durabilă şi de protecţie a mediului. De asemenea, se urmăreşte creşterea gradului de 

conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte reacţia la fenomene periculoase din spaţiul româno-

bulgar cuprins între Calafat-Vidin şi Turnu Măgurele-Nikopole al Luncii Dunării printr-o serie de 

campanii de teren menite să disemineze rezultatele proiectului prin diverse materiale grafice accesibile 

mai multor grupuri ţintă (elevi, studenţi, proprietari de terenuri, factori de decizie locali etc.). 

 

Pentru mai multe detalii se poate accesa site-ul proiectului www.robuhaz-dun.eu 

http://www.robuhaz-dun.eu/

