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FENOMENE I ST RI GEOMORFOLOGICE DE RISC 
 ÎN DEPRESIUNEA I MUNCEII B II MARI 

S. FILIP

ABSTRACT. Geomorphological phenomena and states of risk in Baia Mare 
Depression and Mountains. The characteristics of the geomorphic component 
and its manner of interaction with the human component (starting from the 
situation of the existence or not of human elements over a certain area) lead to a 
change of environmental states and the shaping of risk states. These are set up as a 
consequence of the relation of geomorphological hazards with vulnerable 
elements. Due to their spatial location, the vulnerable elements present a certain 
exposure to certain geomorphological phenomena of risk. The classification of 
these values have been made taking into account the results obtained in previous 
studies (Filip S. 2008), stages of computerized analysis and the field observations, 
thus trying to group the areas with different degrees of risk according to reality as 
much as possible. We considered suitable the grouping in three classes of risk (iR, 
mR, sR), divided in subclasses having the following values: iR1 (2-3), iR2 (3-4), 
iR3 (4-5) within the class of low risk; mR1 (5-6), mR2 (6-10), mR3 (10-12), mR4 
(12-16) within the class of moderate risk; sR1 (16-20), sR2 (20-24), sR3 (24-30) 
within the class of high risk.A different category of areas with states of 
geomorphological risk (due to the human intervention) is the one associated with 
the mining works and primary processing of ores. The surface and underground 
mining involves geomorphological phenomena of instability, manifested in the 
shape of crumblings, landslides, compactions..

Key words: geomorphologic risk, vulnerability, urban and rural settlements, 
exposure, overlay. 

1. Sistemul rela ional cu determinare geomorfologic

Odat  determinat  starea morfodinamic  dintr-un anumit teritoriu i dup
evaluarea hazardelor geomorfologice (Filip S., 2008, a, b), abordarea sistemului 
rela ional poate trece la o nou  faz  de investigare: identificarea fenomenelor i
st rilor de risc geomorfologic. Abordarea rela iilor dintre sistemul geomorfologic i
componenta antropic  dintr-un teritoriu trebuie s  se concretizeze ca o etap
sintetic  de lucru, cu aplicativitate ridicat  în raport cu managementul teritorial, fie 
la nivel local, fie la sc ri spa iale mai largi. 

Complexitatea modului de interac ionare a componentei antropice cu cea 
geomorfic  deriv  din încercarea de a utiliza formele, procesele sau materialele din 
sistemul geomorfologic, din încercarea de a evita i minimiza efectele pe care 
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sistemul geomorfologic, prin dinamica sa le poate avea asupra componentei 
antropice i din încercarea componentei antropice de a se adapta condi iilor 
impuse de componenta geomorfic . Se contureaz  astfel situa ia în care 
componenta geomorfic  se constituie ca un element structural determinant i  ca 
matrice environmental . Sistemul rela ional indus de aceast  component  la nivel 
teritorial este unul complex, care antreneaz , prin ramurile de feed-back i celelalte 
componente teritoriale. Rezultatul acestui sistem rela ional se materializeaz
frecvent sub forma anumitor st ri environmentale. Rolul de matrice environ-
mental  a componentei geomorfice face ca frecvent, st rile environmentale s  aib
o determinare preponderent geomorfologic . În func ie de dinamica, intensitatea, 
ritmicitatea i durata de interac ionare aceste st ri pot fi: progresive, regresive, de
fragilitate i sta ionare.

Caracteristicile componentei geomorfice i modul de interac iune cu 
componenta antropic  (pornind de la situa iile de existen /inexisten  a elemen-
telor antropice pe un anumit areal) conduc la modificarea st rilor environmentale i
conturarea st rilor de risc. Acestea se constituie ca urmare a raport rii hazardelor 
geomorfologice la elementele vulnerabile; prin pozi ia spa ial  pe care o au, ele-
mentele vulnerabile prezint  o anumit expunere la anumite fenomene 
geomorfologice de risc. 

Dintre numeroasele abord ri i defini ii ale riscului re inem faptul c  acesta 
se constituie ca „o categorie de stare desemnând conjunctura rela ional  care 
rezult  ca urmare a asum rii hazardului de c tre acei componen i ai sistemului care 
posed  capacitate de percepere a evenimentelor ” (Mac I., Petrea D., 2002 

2. Cuantificarea riscurilor geomorfologice 

O dificultate major  legat  de aprecierea riscului geomorfologic (mo-
mentul i forma de manifestare, magnitudinea i arealul de manifestare) este aceea 
indus  de caracterul dinamic nonlinear i auto-organizarea sistemelor geomorfo-
logice. Multitudinea rela iilor instituite între componente, senzitivitatea la con-
di iile ini iale i evolu ia pseudo-randomizat  a sistemelor environmentale 
determin  un comportament greu predictibil al acestora. Pe de alt  parte, se 
contureaz  situa ia în care modelarea riscului este realizat  în majoritatea cazurilor 
cu ajutorul unor ecua ii i metode matematice i fizice a c ror asem nare cu 
realitatea obiectiv  este redus . Aceste premise se constituie de regul  ca factori 
inhibitori pentru prognozarea i evaluarea fenomenelor geomorfologice de risc. 

În prezentul studiu, cuantificarea riscurilor de natur  geomorfologic  s-a 
f cut inând cont de faptul c  magnitudinea riscului depinde de hazardele 
geomorfologice i de vulnerabilitatea elementelor antropice (popula ie, bunuri 
materiale). Se contureaz  astfel situa ia în care magnitudinea riscului poate cre te
datorit  augment rii vulnerabilit ii sau a valorii elementelor expuse hazardelor. Pe 
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de alt  parte, în arealele unde nu exist  elemente de vulnerabilitate sau sunt lipsite 
de valoare, riscul este neglijabil. inând cont c  elementele legate de vulnera-
bilitatea componentelor antropice poate implica i o latur  economic  (cuanti-
ficarea valorii bunurilor), preciz m c  în cazul de fa  raportarea s-a f cut la 
indicatori cantitativi lega i de popula ie (densitatea popula iei) i la arealele 
construite din arealul de studiu (vetrele localit ilor).

Având în vedere reperele teoretice sus-men ionate a fost realizat harta 
fenomenelor de risc geomorfologic, ca produs final al unui demers metodologic în 
care etapele principale au fost constituite de: identificarea proceselor i ariilor cu 
hazarde geomorfologice (H); identificarea cauzelor de instabilitate geomorfic ;
identificarea elementelor vulnerabile (V). Primele dou  etape sunt prezentate în 
studii anterioare (Filip S., 2008, a, b), fiind preluate ca atare, împreun  cu 
produsele cartografice digitale aferente. Preciz m c  s-a pornit de la faptul c
starea morfodinamic  reflect  fidel „hazardul” ca fiind “conjunctura cauzal i
circumstan ele spa io-temporale de manifestare a fenomenului” (Mac I., i Petrea 
D., 2002), constituit ca o categorie fenomenologic  care reflect spontaneitatea 
proceselor evolutive i fenomenele de instabilitate care se manifest  în cadrul 
sistemelor departe de echilibru (idem). Conjunctura cauzal  a fost surpins  prin
analiza situa iilor de instabilitate induse gravita ional i a celor de instabilitate 
indus  prin eroziune liniar i în suprafa  (Filip, S., 2008, a, b). Spontaneitatea 
proceselor evolutive se reg se te prin prisma a ceea ce reprezint  echilibrul, ca 
rezultat al producerii de entropie i dezechilibrul, ca rezultat al negentropiei 
existente in sistem, care poten eaz  acumul rile cantitative i salturile calitative. 

În ceea ce prive te elementele antropice vulnerabile, abordarea lor s-a f cut 
în termenii densit ii popula iei la nivel de unitate administrativ-teritorial , a 
existen ei arealelor construite materializate sub forma suprafe elor intravilane la
care se adaug terenurile agricole. Utilizând metoda suprapunerii h r ilor i analiza 
computerizat  în sistem raster a acestor repere a fost posibil  regionarea
fenomenelor de risc geomorfologic.  

Pentru a fi concludent  opera ia de overlay, anterior au fost realizate 
reclasific ri ale valorilor cuprinse în harta st rii morfodiamice (Filip S., 2008) (ecart 
între 1 i 5, în func ie de intensitatea morfodinamicii), a valorilor cuprinse în harta 
elementelor vulnerabile (idem) (ecart între 1 i 3, în func ie de densitatea popula iei) 
i a celor din harta utiliz rii terenurilor (idem) (ecart între 1 i 3). Pentru aceast  din 

urm  hart  s-a procedat i la generalizarea modurilor de utilizare a terenurilor, 
ob inându-se în final 3 categorii majore: areale agricole, areale intravilane i
artificializate i areale forestiere i seminaturale. Caracterul economic dominant 
agrar, specific pentru numeroase a ez ri, a impus ca, la reclasificarea în sistem raster 
a h r ii, arealelor agricole s  le fie atribuit  aceea i valoare (3) ca i pentru arealele 
intravilane, în timp ce arealelor forestiere le-a fost atribuit  valoarea 2.
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Opera ia propriu-zis  de combinare a elementelor de tip raster s-a f cut pe 
baza formulei:       

R = H x V, 

unde:  R = riscul , H = hazardul i V = elementele vulnerabile. 
Produsul raster final este realizat la o rezolu ie de 20 m, iar valorile 

rezultate sunt cuprinse între 1 i 30, 1 corespunzând arealelor cu risc minim, iar 30 
corespunzând arealelor cu risc maxim. Clasificarea acestor valori s-a f cut inând
cont de rezultatele ob inute în etapele anterioare de analiz  computerizat i de 
observa iile efectuate pe teren, în încercarea de a grupa arealele cu diferite 
magnitudini a riscului într-un mod cât mai concordant cu realitatea (fig.1).  

Fig. 1. Distribu ia spa ial  a st rilor de risc geomorfologic în Depresiunea i Munceii B ii Mari. 
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S-a considerat oportun  gruparea pe trei clase de risc (iR, mR, sR),
subdivizate în subclase având urm toarele ecarturi valorice: iR1 (2-3), iR2 (3-4), 
iR3 (4-5) constituie clasa riscului inferior; mR1 (5-6), mR2 (6-10), mR3 (10-12), 
mR4 (12-16) constituie clasa riscului mediu; sR1 (16-20), sR2 (20-24), sR3 (24-
30) constituie clasa riscului ridicat.  

Analiza modului de distribu ie spa ial  a valorilor i subclaselor, sinteza 
rezultatelor ob inute prin analiz  computerizat i corelarea cu datele din teren, scot 
în eviden  faptul c  dominante sunt arealele apar inând clasei mR (82% din 
suprafa ), în timp ce arealele apar inând clasei iR totalizeaz  16% din suprafa ,
iar cele apar inând clasei sR de in doar 2% din suprafa a total  (fig.2). 

O prim  grupare spa ial  a subclaselor superioare (sR) este caracteristic
localit ilor din spa iul montan (Ulmoasa, Firiza, Blidari, Chiuzbaia), unde 
produsul H x V atinge frecvent valori de peste 16. Acelora i structuri habita ionale
le sunt specifice frecven e ridicate ale arealelor cu valori cuprinse între 12 i 16; 
cea de a doua grupare este caracteristic  unor localit i din Depresiunea Baia Mare  
asociate spa ial piemonturilor Baia Mare, Posta, Iad ra i Dealurilor Curtuiu ului. 
Se remarc  faptul c  întrunirea condi iilor de existen  a subclaselor sR1 i sR2 s-a 
realizat prin juxtapunerea situa iilor de morfodinamic  accentuat  cu prezen a
arealelor locuite. Fenomenele geomorfologice de risc sunt constituite de alunec rile
de teren i eroziunea toren ial . Astfel de areale au frecven  ridicat  în unele 
cartiere din ora ele Baia Mare (Valea Ro ie, Borcut i Ferneziu) i Baia Sprie, 
precum i în unele a ez ri rurale din Depresiunea Baia Mare (Sise ti, Gro i, V lenii 

omcutei, Finteu u Mare, F rca a, Sârbi). Elementele de vulnerabilitate sunt 

Fig. 2. Ponderea suprafe elor cu riscuri geomorfologice: a. Depresiunea Baia 
Mare; b. Munceii B ii Mari.
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reprezentate de popula ie i vetrele localit ilor, cu dot rile edilitare i gospod riile 
aferente. Pagubele posibile sunt semnificative, cu posibilitatea afect rii structurii de 
rezisten  a construc iilor i în mod excep ional chiar i cu victime umane.  
Subclasa sR3 se constituie ca o excep ie, cu prezen  nesemnificativ  în arealul de 
studiu. Analiza comparativ  a suprafe elor expuse fenomenelor de risc 
geomorfologic în spa iul depresionar i cel montan relev  ponderi reduse în ambele 
cazuri (2% i respectiv 1%). Ponderea mai ridicat  pentru spa iul depresionar se 
explic  prin existen a unui num r mai mare de elemente  vulnerabilitate în raport cu 
fenomenele geomorfologice de risc; spa iul montan, în ciuda dominan ei 
suprafe elor expuse hazardelor geomorfologice „de ine” un num r mai redus de 
elemente vulnerabile (num r de localit i, suprafe e intravilane mai pu in extinse, 
densit i mai mici a popula iei).

Subclasele de risc din categoria medie (mR) sunt caracteristice pentru cea 
mai mare parte a arealului de studiu (81% din suprafa a depresiunii Baia Mare i
86% din suprafa a munceilor). Condi iile de existen  a subclaselor mR s-au 
întrunit ca urmare a largii extensiuni a terenurilor agricole i forestiere cu 
vulnerabilitate la fenomene de hazard geomorfologic de intensitate medie (eroziune 
în suprafa , liniar i alunec ri de teren) i datorit  prezen ei vetrelor de localit i
i expunerii acestora la diverse fenomene de hazard geomorfologic. Aceast  din 

urm  situa ie comport  îns  nuan ri, în sensul c  valorile produsului H x V de 
pân  la 16 i în special cele care constituie subclasa mR4 sunt rezultatul amplas rii 
i dezvolt rii vetrelor de localit i pe suprafe e geomorfice care, chiar dac  nu 

prezint  caracteristici evidente de instabilitate pot produce pagube materiale ca 
urmare a proceselor de tasare (supraînc rcarea prin construc ii, dep irea capacit ii 
portante i a pragurilor geotehnice a substratului). În cazul arealelor apar inând
subclasei mR3 pagubele posibile sunt reduse, chiar dac  este vorba despre areale 
construite cu func ie reziden ial  sau industrial ; fenomenele geomorfologice de 
risc posibil a se manifesta nu afecteaz  decât suprafe e mici i f r  implica ii asupra 
structurii de rezisten  a construc iilor civile. În cazul arealelor apar inând subclasei 
mR4 pagubele posibile sunt mai mari decât în cazul precedent, cu afectarea 
structural  a construc iilor, dar f r  a se pune problema victimelor ca urmare a 
producerii fenomenelor geomorfologice de risc. Cea mai bun  reprezentare a 
acestei subclase se constat  în cazul localit ii Ulmoasa, în condi iile unui substrat 
argilos, care induce o susceptibilitate crescut  pentru producerea alunec rilor de 
teren, f r  îns  ca acestea s  se manifeste intens i pe spa ii extinse. Interac iunile 
dintre componenta geomorfic i elementele de vulnerabilitate pot îns  evolua spre 
augmentarea morfodinamicii f când posibil  transla ia spre clasele superioare de 
risc (sR1, sR2). Cea mai compact  grupare a arealelor cu mR3 i mR4 este 
pozi ionat  la contactul dintre spa iul depresionar i cel montan. Se juxtapun aici 
arealele cu hazarde geomorfologice de tipul alunec rilor de teren i eroziunii liniare 
cu zone reziden iale aferente localit ilor T u ii M gher u , Baia Mare, T u ii de 
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Sus i Baia Sprie. O problem  specific  este aceea a tendin ei extinderii zonelor 
reziden iale din aceste localit i tocmai spre spa iile cu poten ial morfodinamic 
ridicat i expunerea asumat  la riscuri din clasa sR. Acela i comportament 
voluntarist se manifest i în cadrul spa iului montan, cu prec dere în depresiunile 
Chiuzbaia, Firiza i Blidari, unde se contureaz  noi zone reziden iale prin 
construirea caselor de vacan  de c tre locuitorii din Baia Mare. Pentru arealele din 
subclasa mR2 aferente spa iului montan se remarc  faptul c  valorile cuprinse între 
6 i 10 sunt rezultatul poten ialului morfodinamic ridicat care induce fenomene de 
hazard cu intensitate medie i mare, în condi iile în care utilizarea terenurilor este 
preponderent forestier . În acest sens, trebuie subliniat faptul c  pentru cea mai 
mare parte a spa iului montan este specific  larga r spândire a popula iilor
arboricole apropiate vârstei optime de exploatare forestier  (80-110 ani), având 
deci valoare economic  maxim .

O particularitate aparte este legat  de larga r spândire a suprafe elor din 
subclasa mR1. Este vorba despre arealele apar inând luncilor i teraselor inferioare
ale râurilor din Depresiunea Baia Mare, unde, în ciuda dominan ei st rilor de 
echilibru dinamic a formelor de relief, larga extensiune a terenurilor agricole, 
vulnerabile, constituie elementul generator al unor astfel de st ri de risc.  

Arealele cu valori din categoria inferioar  (iR) de in ~ 16% din suprafa
(13% în cadrul spa iului montan i 17% în cadrul depresiunii). Prezen a semnifi-
cativ  a acestor areale se remarc  în spa iul depresionar asociat piemonturilor Baia 
Mare i Posta-Iad ra. Dominante sunt arealele din subclasa iR2, în condi iile în 
care hazardele geomorfologice pe aceste areale nu comport  intensit i deosebite, 
iar modul de utilizare a terenurilor este dominant forestier. 

O categorie aparte a arealelor cu st ri de risc geomorfologic (risc 
geomorfologic indus antropic) este cea asociat  exploat rilor miniere i prelucr rii 
primare a minereurilor. Exploatarea de suprafa i cea în subteran induc fenomene 
de instabilitate geomorfologic  manifestate prin surp ri, pr bu iri, tas ri.

Juxtapunerea spa ial  a unor astfel de areale cu instabilitate geomorfologic
indus i a elementelor vulnerabile concur  la crearea situa iilor de risc 
geomorfologic care, în urma observa iilor în teren le-am încadrat în subclasele mR3 
i mR4. Transla ia acestor areale în subclasele superioare de risc este posibil  în 

condi iile în care are loc extinderea zonelor reziden iale ale localit ilor din 
vecin tatea exploat rilor miniere (Baia Sprie, Chiuzbaia, Baia Mare) i
introducerea unor noi elemente de vulnerabilitate în aria de manifestare a 
hazardelor geomorfologice induse antropic.  

Cea de a doua particularitate a st rilor de risc geomorfologic induse 
antropic este aceea c  uneori se asociaz  iazurilor de decantare rezultate în urma 
proceselor de prelucrare primar  a minereurilor. De regul  aceste areale apar in
subclaselor iR, în condi iile în care suprafa a acestor iazuri nu intr  în categoria 
terenurilor agricole i nu sunt incluse în intravilanul localit ilor. Specificul deriv



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
III
. N
r. 7
/ 2
00
9

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

146

îns  din  faptul c  valorile crescute ale eroziunii pe flancurile acestor iazuri conduc 
la generarea unor st ri geomorfologice de risc asociate axelor de drenaj (sR1, sR2)
ca urmare a procesului supraîn l are i anastomozare a albiilor; în anumite situa ii 
este posibil  producerea unor fenomene geomorfologice de risc manifestate sub 
forma ruperii digului de amorsare i deversarea stocurilor lichide din interiorul 
iazurilor  pe suprafe ele adiacente i în axele de drenaj învecinate. Se întrunesc 
astfel condi iile manifest rii unor st ri de risc environmental  (cazul Bozânta Mare, 
februarie 2002) prin mecanisme de ac iune în cascad  a cauzelor i consecin elor.
Aceste st ri se caracterizeaz  prin complexitate i num r ridicat de componente 
environmentale care pot fi afectate (hidric , biotic , edafic i antropic ). Pe de alt
parte fenomenele geomorfologice de risc asociate iazurilor de decantare induc st ri
de risc la distan  fa  de aria de manifestare propriu-zis .

Tot ca un element de particularitate a st rilor de risc geomorfologic în 
Depresiunea i Munceii B ii Mari, se remarc  faptul uneori sunt posibile situa ii de 
cre tere a rezilien ei (inversul vulnerabilit ii) elementelor environmentale
antropice. Acest fenomen are loc ca urmare a evolu iei i adapt rii la condi iile de 
stres (hazarde i constrângeri geomorfologice) percepute de-a lungul mai multor 
genera ii. Reac ia la factorii de stres se reflect  în comportamente diferen iate, în func ie
de gradul de dezvoltare economic i social  a comunit ilor, nivelul de preg tire
individual , implicarea autorit ilor, etc. Comportamentul poate îmbr ca aspecte variate, 
de la delimitarea sau marcarea ariilor cu risc geomorfologic, la consolidarea suprafe elor 
instabile sau abandonarea suprafe elor percepute ca fiind cu risc intolerabil (neasumarea 
riscului).
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