
Institutul de Ecologie și Geografie

Seminarul Științific dedicat
Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

13 octombrie 2022, ora 14.00
(sala 253, str. Academiei, 1, mun. Chișinău)

În anul 2002, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a decis să continue sărbătorirea
Zilei Internaționale pentru Reducerea Dezastrelor Naturale (rezoluția 56/195 din 21 ianuarie 2002), ca
mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv
prevenirea acestora, atenuarea efectelor și pregătirea împotriva dezastrelor. Totodată potrivit rezoluției nr.
64/200 din 21 decembrie 2009, s-a stabilit ca ziua de 13 octombrie să fie Ziua Internațională pentru
Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale.

Conform terminologiei adoptate (UN, IDNDR, Geneva, 1992), prin dezastru se înțelege o gravă
întrerupere a funcționării unei societăți, care generează pierderi umane, materiale sau modificări nefaste a
mediului, care nu poate fi refăcute prin resursele acesteia.

Dezastrele sunt determinate de riscuri ca evenimente rare și extreme, apărute în mediul natural sau
generate de activitatea umană, care afectează negativ viața oamenilor, proprietatea, mediul sau domeniul
social-economic.

În baza cercetărilor științifice, realizate în cadrul proiectului 20.80009.7007.08 „Modelarea spațio-
temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor” Program de
Stat (2020-2023), vor fi prezentate cele mai recente studii științifice din domeniul manifestării și reducerii
riscului dezastrelor naturale:

1. Riscuri asociate perioadei reci a anului de pe teritoriul Republicii Moldova
Raportor: dr., cerc. șt. coord. Cojocari Rodica

2. Estimarea cantitativă a eroziuniii solului în bazinul hidrografic Tigheci
Raportor: dr., cerc. șt. sup. Bunduc Tatiana

3. Relația dintre modul de utilizare a terenului și procesele geomorfologice din cadrul
bazinului hidrografic Cubolta
Raportor: cerc. șt. Canțîr Angela

4. Manifestarea în timp și spațiu a fenomenului de grindină pe teritoriul Republicii
Moldova
Raportor: cerc. șt. stag. Botnari Aliona

5. Estimarea prejudiciilor cauzate de vânturile cu consecințe semnificative pe teritoriul
Republicii Moldova
Raportor: dr., cerc. șt. sup.Mîndru Galina

Seminarul Științific va fi transmis on-line, pe platforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83651084396?pwd=TWZwUi9scEYvVXhKejB0UVZGdllYdz09

Meeting ID: 836 5108 4396

Passcode: 293901

și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI)

https://idsi.md/tv

https://us02web.zoom.us/j/83651084396?pwd=TWZwUi9scEYvVXhKejB0UVZGdllYdz09
https://idsi.md/tv

