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RISCUL GEOGRAFIC I PRE UL TERENULUI ÎN 
INTRAVILAN. STUDIU DE CAZ, LOCALITATEA 

MICE TI, JUDE UL CLUJ 

V. SURD, ZOTIC, V., V. PUIU, T. MAN 

ABSTRACT. - The Geographical Risc and Price of Land in the Built Area. 
Case Mice ti village, Cluj County. In the context of lasting development of the 
rural settlements, the quality of the land for built areas, gain a very important 
attention in nowadays. For this reason, we can expect at  large scale of price of the 
land, in connection with intrinsec and extrinsec factors of real and relative position 
(shadow areas, flood areas, landslides, proximity of the main road, electricity, 
quality of water etc.). The workpaper try to put in the light the role of the quality 
of the land in relation with the price, inside of the rural built area situated in 
proximity of big city, in our case Micesti village, about 20 km from Cluj-Napoca 
city, on second rank in national hierarchie of Romanian cities. 

1. Introducere  

În contextul dezvolt rii durabile a a ez rilor rurale, v zute prin prisma 
celor trei componente sistemice de baz  (popula ie, vatr i mo ie), terenurile 
situate în cadrul intravilanului constituie suportul fizic al amplas rii i dezvolt rii 
gospod riilor, construc iilor cu caracter public, elementelor de infrastructur  ale 
a ez rii. De calitatea terenurilor din intravilan (caracteristicile morfometrice i
morfologice), gradul de expunere i de afectare a acestora de fenomene 
nefavorabile i de risc geografic, poten ialul de comunica ie de care dispune, 
depind în mod direct caracteristicile cantitative i calitative ale vetrei (structur ,
textur , form , extindere spa ial ) i nu în ultimul rând aspectul peisagistic al 
a ez rii. Forma de exprimare a calit ii terenului din intravilan o reprezint  pre ul
acestuia pe unitatea de suprafa .

Pre ul unitar al terenului din cadrul intravilanului a ez rilor rurale are 
valori diferen iate,  descrescând de obicei odat  cu cre terea distan ei a ez rilor 
rurale fa  de ora , de drumurile de acces rutier de rang superior. De asemenea, 
pre ul terenului variaz i în func ie de gradul de echipare a intravilanului cu 
infrastructuri. Toate aceste elemente de diferen iere a pre ului terenului au un 
caracter obiectiv de departajare, îns  nu sunt toate necesare a fi luate în calcul. 
Completarea cu elementul de risc geografic a gamei de elemente luate în calcul 
pentru deducerea corect  a pre ului terenului este oportun  mai ales în contextul 
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specula iilor întreprinse în ultimul timp cu ocazia tranzac iilor funciare executate, a 
gir rii cu teren a unor credite sau împrumuturi. Pe de alt  parte, evaluarea real  a 
pre ului terenului va sc dea costurile înfiin rii unei noi construc ii sau gospod rii,
iar banii economisi i astfel s-ar putea investi în ameliorarea factorilor de risc 
existen i în cadrul amplasamentului terenului. 

2. Rela ia dintre riscul geografic i pre ul terenului 

Riscul geografic este extrem de divers în raport cu pozi ionarea teritoriilor 
la nivel global, continental, regional, zonal i local. Categoria riscurilor naturale i
gradul de periculozitate ale acestora pentru om rezult  din frecven a i intensitatea 
abaterilor fa  de ceea ce este “statuat” ca fiind normal. În paralel, se pun în 
eviden  riscurile de factur  antropic  rezultate ca urmare a unor implement ri de 
structuri discordante în raport cu gradul lor de solicitare i care se r sfrâng în chip 
nefericit asupra ansamblului de activit i dintr-un spa iu dat. Punerea în eviden  a 
riscurilor, indiferent de natura i intensitatea lor, corelate cu vulnerabilitatea 
structurilor antropice, conduce la o percep ie diferen iat  a valorii spa iului, 
fenomen ce trebuie eviden iat i cuantificat precis în cadrul oric rui plan de 
amenajare teritorial . Deducerea raportului existent între riscul geografic i
valoarea terenului reprezint  o nou  etap  în evaluarea poten ialului de dezvoltare a 
unei localit i. Pe baza acestui raport se poate stabili valoarea real  a terenului i în 
felul acesta aplicarea diferen iat  chiar i a taxelor i impozitelor percepute de c tre 
stat.

La baza deducerii raportului existent între riscul geografic i valoarea 
terenului se afl  o serie de coeficien i de pre  ob inu i pe baza calcul rii cre terii 
costurilor de execu ie a unei construc ii în func ie de restrictivit ile impuse de 
substrat (tabel 1). 

Coeficientul de calcul al pre ului real are o descre tere exponen ial , acesta 
fiind 1 în cazul riscului de intensitate I (foarte mic) i tinzând c tre valoarea 0 în 
cazul riscului de intensitate V (foarte mare) (fig. 1). 

Fig. 1. Rela ia dintre intensitatea riscului geografic i coeficientul de calcul al 
pre ului terenului 
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Tabel nr. 1. Rela ia dintre valoarea riscului geografic i coeficientul de  calcul al pre ului 

Element Categorii 
Intensitate risc I II III IV V 
Coeficient calcul 1 0,90 0,70 0,40 0 

Aplicarea acestor coeficien i de calcul al pre ului terenului, în raport cu 
intensitatea riscului geografic, la o parcel  de 100 m2, a c rui pre  de referin  este 
de 1 000 000 lei, pune în eviden  urm toarele diferen ieri (tabel 2). 

Tabel nr. 2. Determinarea pre ului final al terenului 

Intensitate risc Coeficient 
de calcul 

Pre  de referin
(100 m2) Pre  real 

I 1 1 000 000 1 000 000 
II 0,9 1 000 000 900 000 
III 0,7 1 000 000 700 000 
IV 0,4 1 000 000 400 000 
V 0 1 000 000 0

3. Determinarea pre ului terenului în cadul intravilanului 
localit ii Mice ti, jude ul Cluj 

În deducerea real  a pre ului terenului din cadrul intravilanului localit ii 
Mice ti (cel de referin  fiind de cca. 1 000 000/100 m2) se impune parcurgerea mai 
multor etape: 
- definirea i cartarea în teren a proceselor i fenomenelor generatoare de risc 

geografic în cadrul intravilanului localit ii;
- transpunerea în GIS a bazei de date i executarea har ii proceselor i

fenomenelor nefavorabile i de risc geografic; 
- executarea h r ii riscului geografic; 
- vectorizarea parcelelor de teren din intravilan i calcularea suprafe ei acestora; 
- aplicarea coeficientului de calcul al pre ului real al terenului pentru fiecare 

parcel  în raport de clasa de risc geografic în care se încadreaz  acesta i
suprafa a pe care o are; 

- transpunerea în GIS a datelor rezultate i executarea h r ii pre ului real al 
terenului din intravilanul localit ii.

3.1. Definirea i cartarea riscului geografic 
Procesele i fenomenele generatoare de risc din cadrul perimetrului 

localit ii Mice ti, jude ul Cluj sunt destul de diverse, predominante fiind cele de 
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natur  morfologic i hidric , acestea influen ând în mod hot râtor valoarea 
terenului.

Procese geologice. Din punct de vedere seismic perimetrul localit ii se 
încadreaz , în conformitate cu Normativul P 100-92,  în zona de periculozitate F,
ceea ce corespunde, în cazul declan rii unui cutremur de p mânt, unui risc mic de 
producere a pagubelor. Structura substratului nu “faciliteaz ” amplificarea undelor 
seismice prin efect de rezonan  sau efect de întârziere. Totu i, în anumite condi ii
specifice, un seism de 6 grade poate provoca prin efect indirect pagube anumitor 
gospod rii din localitate prin destabilizarea unor versan i, afla i în prezent într-un 
echilibru fragil.

Procese hidrice. Reprezentat de rev rsarea apelor de suprafa  (1). Din 
punct de vedere hidrologic o inunda ie este orice cre tere a nivelului apei dintr-un 
curs de ap  peste malurile albiei majore. Cauzele ce provoac  inunda ii se împart 
în:
- cauze primare (precipita ii lichide abundente, fie de tip averse sau ploi de lung

durat ; topirea rapid  a z pezii, produs  în urma invaziei de aer cald, cel mai 
adesea coroborat i cu c deri importante de precipita ii lichide, structura 
substratului din cadrul bazinului); 

- cauze derivate (forma bazinului hidrografic, textura solului, tipul asocia iilor 
vegetale);

- cauze secundare (tipul i gradul de utilizare a teritoriului, trendul de modificare 
în utilizarea teritoriului, procese de albie, lucr ri hidrotehnice i calitatea lor, 
trendul climatic etc.).  

Consecin e destructive pân  în prezent au avut numai inunda iile
catastrofale de tipul celor din 1970, care au o periodicitate de 35-50 de ani. În 
ultimul timp, datorit  cre rii unui lac amonte de localitate, inunda iile toren iale au 
sc zut mult în intensitate, dar a crescut gradul de periculozitate în cazul 
inunda iilor catastrofale prin posibilitatea distrugerii barajului. Sunt amenin ate de 
astfel de procese un num r de 15 gospod rii.

Inundabilitatea teritoriului prin ridicarea apelor freatice (sau stagnarea 
apelor pluviale la suprafa ) (2). Procesul are drept cauz  precipita iile abundente i
de lung  durat  ce duc la o supras turare a solului la care se adaug  prezen a
orizonturilor impermeabile din substrat, având ca efecte umectarea infrastructurilor 
subterane i igrasierea construc iilor.

Procese geochimice. Se manifest  prin prezen a unor anomalii geochimice 
în zon , atât pozitive (prezen a argilelor s r turate), cât i negative (lipsa iodului) i
existen a unor bariere geochimice naturale (gleice, carbonatice etc.) sau tehnogene 
(ramblee, baraje) în calea fluxurilor de migrare a elementelor i a compu ilor 
chimici (3). Pentru ultimele, efectele se manifest  prin modificarea brusc  a 
condi iilor geochimice ce permite o concentrare a unor substan e i asocia ii
geochimice, care, dup  atingerea unui anumit prag devin nocive pentru popula ia
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local . Fenomenul devine periculos când este amplificat de prezen a unor poluan i
de origine antropic .

Procese geomorfologice. Procese de albie (de colmatare - agradare) (4)
destul de active, sunt o reflec ie a ruperii echilibrului morfodinamic în cadrul 
bazinului hidrografic. Au mai degrab  un impact indirect, prin amplificarea 
consecin elor inunda iilor. Procesele coluvio-proluviale se manifest  prin 
depunerea materialului erodat de pe versan i la baza acestora i duc la o sc dere 
considerabil  a valorii terenurilor, a cre terii costurilor de între inere a drenurilor 
etc.

Procesele erozionale se manifest  foarte activ în zona studiat , reflectând 
un mod total necorespunz tor de valorificare a terenurilor agricole. Sunt prezente 
prin irul complet: eroziune areal  (denudare pelicular  pluvial ), iroire i
ravena ie, de la forme incipiente la toren i bine dezvolta i.

 Dup  intensitatea proceselor i gradul de periculozitate (de apari ie-
extindere), arealele au fost conturate mai multe areale în care procesele erozionale 
se manifest  diferit: areale cu eroziune areal i în adâncime declan at , extinse 
pân  la faza de badlands (6.I); areale cu eroziune areal i în adâncime declan at
de gradul 2, ce se manifest  prin apari ia solurilor trunchiate – regosoluri, 
erodisoluri (6.II); areale cu eroziune i procese de sp lare a solului sub covor 
vegetal degradat (6.III) i areale cu eroziune regresiv  (6.IV). Ele apar asociate cu 
alte procese (alunec ri, creep etc.), amplificându-le i la rândul lor fiind amplificate 
de acestea din urm .

Procesele de deplasare în mas  afecteaz  mai mult arealele situate în afara 
intravilanului. Au fost depistate zone cu alunec ri de teren profunde (peste 5 m) 
(8.I), cu efect poten ial de distrugere total  a infra i suprastructurilor, zone cu 
alunec ri superficiale (1 – 5 m) (8.II), cu efecte de degradare accentuat  a 
construc iilor i infrastructurilor, zone cu alunec ri în brazde (sub 1 m) (8.III) cu 
efecte mai ales asupra calit ii terenurilor agricole, în primul rând a p unilor i cu 
rol de provocare-amplificare a multora din procesele mai sus amintite. 

Procesele de curgere de tipul solifluxiunilor (9.s) i deplas rile lente ale 
particulelor pe versant tip creep (9.k) duc la o degradare lent  a terenurilor, pot 
afecta anumite infrastucturi, cum ar fi ziduri de sus inere, piloni de sus inere a 
re elei electrice etc. 

Tasarea (12.t), proces mecanic de îndesare a unor roci (argilo-nisipoase, 
nisipo-argiloase, depozite neconsolidate coluvio-proluviale), duce la o deformare 
accentuat  a construc iilor prin apari ia unor fisuri specifice. Relativ pu in
dezvoltate sunt procesele de gonflare a argilelor i marnelor (12.g). Ele se dezvolt
de obicei pe argile pr foase i în func ie de amplitudine i frecven  duc la 
degradarea pân  la distrugere a construc iilor amplasate pe astfel de terenuri. De i
nespectaculoase, prin ignorarea acestor procese s-a ajuns la degrad ri semnificative 
a multor construc ii i anexe, unele ap rute relativ recent. Aceast  stare de fapt face 
indinspensabil  efectuarea unor prospec iuni geotehnice în vederea stabilirii 
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normelor de amplasare i fundare a construc iilor noi în cadrul intravilanului 
localit ii Mice ti.

Procesele de degradare a covorului vegetal prin suprap unat i defri ri
(19) sunt foarte extinse. În afara pierderii capacit ii de produc ie a p unilor i
implicit a dec derii sectorului zootehnic, prin pereclitarea rolului protector 
recunoscut al vegeta iei naturale, aceste procese duc la o intensificare vizibil  a 
proceselor de versant, cu repercursiuni directe asupra stabilit ii vetrei localit ii 
Mice ti, situate în cea mai mare parte la baza acestor versan i.

Zooantropocenozele transmisive (B), prezente în cadrul ecosistemelor 
naturale au devenit o problem  destul de acut  pentru zon  (anumite cazuri fiind 
chiar mediatizate în presa local ). Se manifest  prin reducerea valorii produselor 
zootehnice i prin afectarea unui num r tot mai mare de localnici ( i nu numai). 
Cauza este totu i mai mult de factur  social , costurile ac iunilor de reducere i cea 
profilactic  fiind peste nivelul de suportabilitate a popula iei locale. 

Procesele analizate apar de obicei suprapuse, astfel c  arealele depistate au 
o înc rc tur  complex  (fig.1). Gradul de periculozitate a proceselor (dup
frecven a apari iei, intensitate, amploare) a fost stabilit pe trei clase valorice: a - 
mare; b - medie; c - mic .

De asemenea, pentru scopul propus i anume stabilirea regulamentului de 
urbanism, procesele nefavorabile i periculoase analizate au fost clasificate în:  
- procese ce determin  interdic ie total  de construire: 6.Ia,b; 8.Ia,b; 8.IIa,b;
- procese ce determin  interdic ie temporar  de construire, pân  la stabilizarea 

situa iei: 2a; 6.Ic; 8.Ic; 8. IIc;
- procese ce determin  autorizarea de construire cu condi ii: 1c; 2b,c; 3a,b; 

4a,b; 6.IIa,b; 6.IIIa,b; 6.IVa; 9a,b; 12a,b;
- procese ce determin  amenaj ri/restric ii de folosire a teritoriului: 3c; 4c; 6.IIc; 

9c; 12c; B.3 (P.U.G. – R.L.U, vol.1, 1999).  

Tabel nr. 3. Rela ia dintre intensitatea proceselor i fenomenelor nefavorabile i
riscul generat pentru parcelele de teren. 

Procese i fenomene nefavorabile Intensitate Intensitate risc 
Inunda ie 
Alunec ri de teren 

I
I, II V

Inunda ie 
Tas ri
Alunec ri 

II
I

III
IV

Ape freatice aproape de suprafa
Tas ri
Eroziune 

I, II 
II

I, II 
III

Tas ri
Creep
Eroziune 

III
I, II 
III

II

Celelalte procese i fenomene naturale III I 
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Inventarierea proceselor i fenomenelor de risc i transpunerea lor la 
nivelul unui plan reprezint  premisa pentru demararea celei de-a doua etape i
anume executarea h r ii riscului geografic. Definirea riscului geografic în cazul 
parcelelor de teren agricol din intravilan vizeaz  corelarea tipologiei i intensit ii
fenomenelor de risc ce afecteaz  aceast  component  (cele de natur
morfodinamic i hidric  în special) i pretabilitatea parcelelor de a fi utilizate 
pentru amplasarea de construc ii i/sau infrastructuri (fig. 3).

Construc iile i infrastructurile reprezint  componenta static  a unei vetre 
de a ez ri. De calitatea amplasamentului ales pentru acestea (pozi ia în cadrul 
vetrei, tipologia i intensitatea riscului geografic) depinde în primul rând siguran a
i durata de exploatare care se reflect  în final în calitatea locuirii. La aceasta se 

adaug i costurile de înfiin are i exploatare. În cazul amplasamentelor ce nu sunt 
afectate de risc geografic sau intensitatea acestuia este foarte mic , valoarea 
investi iei se compune din valoarea terenului la care se adaug  valoarea imobilului. 
În cazul amplasamentelor în care se observ  o cre tere a riscului valoarea 
investi iei va cre te prin ad ugarea la pre ul terenului i a imobilului a unei valori 
suplimentare de asigurare sau de management a riscului. Din punct de vedere 
economic acest  valoare suplimentar  se impune a fi dedus , dup  p rerea noast ,
din valoarea terenului i nu ca i cost suplimentar. Astfel va rezulta valoarea real  a 
terenului care trebuie s  includ  în pre ul s u (raportat la pre ul de referin  pentru 
o unitate de suprafa ) i costurile necesare asigur rii sau managementului riscului 
geografic. Aceast  valoare reprezint  produsul dintre intensitatea riscului geografic 
(morfodinamic i hidric în special) i a coeficien ilor de calcul al pre ului amintit 
mai sus. În acest sens cele mai periculoase fenomene i procese sunt cele de 
inunda ie i alunec ri de teren de intensitate I i II, acestea generând risc de 
intensitate mare i foarte mare pentru utilizarea parcelelor de teren din intravilan 
pentru construc ii. Aceast  intensitate mare a riscului geografic atrage o sc dere 
pronun at  a valorii terenului tocmai datorit  posibilit ilor eminente ce exist  pe 
astfel de parcele s  se produc  pagube (fig. 2).

Din analiza reparti iei spa iale a riscului geografic la nivelul vetrei se poate 
observa c  aceasta evit  ariile cu risc maxim, dar se dezvolt  din plin în ariile cu 
risc mediu i mare. Acest aspect concur  la sc derea valorii parcelelor de teren ce 
ofer  astfel condi ii medii i slabe de favorabilitate pentru dezvoltarea 
construc iilor.

Pentru determinarea pre ului real al terenului s-a analizat reparti ia spa ial
a coeficientului de calcul al pre ului, care este în strâns  corela ie cu intensitatea 
riscului (fig. 3). Astfel, coeficientul de calcul se poate observa c , se distribuie 
spa ial în cadrul vetrei în raport de intensitatea riscului. Aceast  reparti ie nu 
urm re te limitele parcelelor ap rând astfel cazuri când pentru calcularea pre ului
unei parcele se impune aplicarea a doi sau mai mul i coeficien i. Acest aspect 
îngreuneaz  efectuarea manual  a calculelor, astfel c , am aplicat metoda calcului 
diferen iat elaborat în GIS. Aceasta a permis calcularea diferen iat  a pre ului real 
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al terenului pentru toate subparcelele rezultate în cadrul unei parcele în urma 
reparti iei spa iale a coeficientului de calcul, iar ulterior prin însumarea pre urilor
par iale s-a reu it ob inerea pre ului final (fig. 4). Pentru finalizarea acestui demers 
s-a mai folosit i suprafa a (ha) pentru fiecare parcel  de teren, care s-a ob inut prin 
planimetrarea în GIS. Tot cu aceast  ocazie s-a acordat pentru fiecare parcel i un 
num r topografic ce permite organizarea unei baze numerice de date cu referire la 
fiecare parcel  (suprafa , proprietar, tipul i intensitatea proceselor i fenomenelor 
nefavorabile, intensitatea riscului, pre ul de referin , coeficientul de calcul al 
pre ului în care se incadreaz , pre ul par ial i real) util  în gestionarea i controlul 
circula iei terenului în intravilan. 

În ceea ce prive te pre ul real al parcelelor de teren din intravilanul 
localit ii Mice ti, acesta oscileaz  în limite foarte largi, de la valoarea 0 lei în 
cazul unor parcele care sunt afectate în totalitate de risc de intensitate V pân  la 
parcele care au valoarea pre ului de referin  raportat la suprafa a parcelei, acestea 
nefiind afectate de nici un fenomen sau proces generator de risc.  

În concluzie, parcelele de teren care au valoare mare sunt i cele mai 
favorabile pentru construc ii, investi ia în terenuri cu valoare mare garantând 
durabilitatea acestora. Parcelele de teren cu valoare redus  sunt atractive din punct 
de vedere a pre ului, pe de o parte, dar nesigure pe de alt  parte în ceea ce prive te
durabilitatea construc iei. Pentru a aduce aceste parcele la nivele optime de 
exploatare pentru construc ii se impun efectuarea de investi ii suplimentare, care 
deduse trebuie s  se încadreze între valoarea real  a terenului i valoarea de 
referin  a acestuia. 
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Fig. 1. Procese i fenomene de risc geografic (localitatea Mice ti, jud. Cluj) 
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Fig. 2. Areale cu diferite grade de intensitate a riscului geografic 
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Fig. 3. Reparti ia spa ial  a coeficientului de calcul al pre ului terenului
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Fig. 4. Reparti ia spa ial  a pre ului real al terenului 


