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* * * (2007), Riscurile naturale din Jude ul Satu Mare, Editura ARVIN PRESS, 
Bucure ti, (206 p., 56 figuri, 17 tabele i 85 titluri bibliografice). 

 Lucrarea “Riscurile naturale din Jude ul Satu Mare” coordonat  de un 
colectiv format din arhitect Aurelian Gheorghiu, dr. Basarab Victor Driga, prof. dr. 
ing. Augustin Popa, diplomat universitar Sorin Zaharia, reprezint  rezultatul unei 
cercet ri interdisciplinare, realizate de speciali ti de la institute cu diferite profile 
de activitate (Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucure ti, Consiliul 
jude ean Satu Mare, Biroul de Proiectare, Expertize, Studii, Cluj-Napoca, S.C. 
“Geoproiect”. SRL, Baia Mare, Facultatea de Geografie a Universit ii Babe -
Bolyai, Cluj-Napoca). 
 Meritul echipei interdisciplinare const  în faptul c  a reu it s  elaboreze o 
lucrare foarte bine documentat  în domeniul cercet rii riscurilor naturale, cu o 
structur  adecvat  temei abordate i cu un caracter aplicativ remarcabil. Astfel, în 
prima parte a lucr rii se analizeaz  unit ile geografice din Jude ul Satu Mare, 
terminologia i conceptele utilizate în studiul hazardelor i for ele declan atoare ale 
hazardelor. În partea a doua se abordeaz  probleme legate de elaborarea h r ilor de 
risc la alunec rile de teren, la inunda ii i de risc seismic, precum i de impactul 
activit ilor miniere asupra mediului. Partea a treia a lucr rii include un capitol 
foarte cuprinz tor intitulat “Studii de caz “ în care sunt tratate în detaliu riscurile la 
care sunt expuse ora ul T nad i un num r de apte comune. În cadrul fiec rei 
localit i au fost identificate teritoriile expuse la alunec ri de teren , inunda ii i la 
riscul seismic i au fost elaborate h r ile de risc aferente. 

Contribu iile originale reg site în majoritatea capitolelor lucr rii sunt 
rezultatul sistematiz rii, prelucr rii i interpret rii corecte a unui fond mare de date, 
cercet rilor de teren minu ioase efectuate timp de mai mul i ani, utiliz rii unor 
metode moderne de investiga ie i a cunoa terii celei mai recente bibliografii din 
domeniul cercetat. Ilustra ia grafic i cartografic  a problemelor analizate este 
bogat , reprezentativ i de o deosebit  calitate. Cunoa terea foarte bun  a terenului 
este dovedit i prin numeroase fotografii realizate de autori cu ocazia deplas rilor
efectuate i care completeaz  în mod adecvat materialul ilustrativ . 
 Prin con inutul tiin ific bogat, numeroasele informa ii pe care le con ine, 
modul de prezentare i aplicabilitate, lucrarea “Riscurile naturale din Jude ul Satu 
Mare” se impune cu autoritate în literatura româneasc  de specialitate. Ea 
constituie o surs  apreciat  de documentare pentru studen i, practicieni i
cercet torii din domeniile care studiaz  riscurile naturale (geografie, geologie, 
tiin a mediului, urbanism etc.). 

                                                            VICTOR SOROCOVSCHI 


