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Este cunoscut faptul că mediul înconjurător şi societatea umană suportă adesea
acŃiunea unor fenomene extreme periculoase cu origine diferită, naturală sau antropică, ce
pot produce dereglări distructive şi brutale în anumite sisteme sau situaŃii prestabilite.
Aceste evenimente (cutremure, erupŃii vulcanice, tsunami, alunecări de teren, furtuni,
inundaŃii, secete, incendii, accidente tehnologice, situaŃii conflictuale etc.) se produc, de
regulă, pe neaşteptate şi pot provoca numeroase victime în rândul oamenilor şi animalelor,
un volum mare de pagube materiale, dezechilibre ecologice şi chiar grave tulburări ale
stării psihice şi morale a populaŃiei ce intră sub incidenŃa fenomenului respectiv.
BilanŃul dezastrelor ecologice arată că acest gen de evenimente s-a multiplicat
continuu, cu efecte tot mai apocaliptice şi diversificate. Mai mult, în ultimii ani, aceste
fenomene şi-au schimbat structura probabilistică şi intensitatea în raport cu acelaşi tip de
fenomene înregistrate cu un deceniu în urmă, ceea ce îngreunează orice măsură de
prevenŃie.
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Is well-known the surrounding environment and human society often bears the
action of some extremely dangerous phenomena with diverse origin, natural or human,
being able to produce destructive and brutal detuning in certain established systems or
situations. These events (earthquakes, volcanic eruptions, tsunami, land slides, storms,
flows, drought, fires, technological accidents, conflict situations etc.) are usually produces
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unexpectedly and can provoke many victims as humans and animals, a large volume of
material wastages, ecological unbalances and even hard disturbances of psychological and
moral state of population being under the incidence of respective phenomenon.
The ecological disasters summing-up shows this genre of events continuously
multiplied, with more apocalyptical and diversified effects. Moreover, these phenomena
changed their probabilistic structure and intensity in report to the same type of phenomena
registered a decade ago, this hardening any prevention measure.
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