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Dana Go iu, Virgil Surdeanu (2007), No iuni fundamentale în studiul 
hazardelor naturale. Editura Presa Universitar  Clujean , Cluj-Napoca, 
(141 p., 12 figuri, 21 tabele i 223 titluri bibliografice) 

 Lucrarea abordeaz  o tem  de mare 
actualitate tratat  la un nivel tiin ific elevat pe baza 
unei vaste i recente bibliografii din domeniul 
hazardelor naturale i a unor minu ioase cercet ri de 
teren efectuate de autori de-a lungul mai multor ani. 
 Meritul autorilor const  în faptul c  au reu it
s  defineasc  conceptele i no iunile utilizate în 
studiul hazardelor, oferind celor interesa i (studen i,
cercet tori, practicieni) posibilitatea aplic rii corecte 
a terminologiei folosite la nivel mondial. 
 Structura lucr rii este în deplin
concordan  cu tema aleas , iar cele  patru capitole 
i numeroasele subcapitole sunt bine propor ionate 
i expuse într-o succesiune logic .

 În prima parte a lucr rii se pun în eviden  tendin ele generale  manifestate 
în cercetarea hazardelor i a riscurilor naturale. Neclarit ile ap rute în definirea 
no iunilor utilizate în studiul riscurilor i hazardelor naturale i definirea no iunilor 
conexe constituie, de asemenea, probleme abordate în prima parte a lucr rii.

În a doua parte a lucr rii referitoare la hazardele naturale se abordeaz
numeroase aspecte referitoare la definirea, clasificarea, perceperea i
managementul hazardelor. 

Partea a treia intitulat  sugestiv “Vulnerabilitatea – m sur  calitativ  a 
sistemelor supuse unui anumit risc” este cea mai consistent , deoarece se dezbat 
foarte multe aspecte, dintre care men ion m: no iunile utilizate în studiul 
vulnerabilit ii, definirea conceptului de vulnerabilitate, tipologia i evaluarea 
vulnerabilit ii

Riscul indus de hazardele naturale este titlul celui de al patrulea capitol în 
care problematica tratat  este, de asemenea, foarte variat i expus  într-o 
succesiune logic : definirea, clasificarea, percep ia, evaluarea (principii, tipuri, 
etape) i managementul riscului.  

De remarcat faptul c  în cadrul unor capitole autorii prezint  studii de caz 
prin care cu o deosebit  dib cie ofer  cititorului posibilitatea de a însu i i aplica  
diverse metode moderne de cercetare a hazardelor naturale. 

Prin con inutul tiin ific bogat, numeroasele informa ii pe care le con ine, 
modul de prezentare i aplicabilitate, lucrarea “ No iuni fundamentale în studiul 
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hazardelor naturale” se impune ]n literatura româneasc  de specialitate. Prin 
contribu iile aduse la cunoa terea teoretic  a problematicii legate de  hazardele 
naturale, lucrarea poate fi considerat i un îndrum tor metodologic pentru 
studierea fenomenelor  naturale extreme. Din aceste motive o recomand m
studen ilor, practicienilor i cercet torilor din domeniile care studiaz  hazardele 
naturale (geografie, geologie, tiin a mediului, urbanism etc.). 
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