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STAREA MORFODINAMIC , HAZARDELE I
VULNERABILITATEA GEOMORFOLOGIC  ÎN 

DEPRESIUNEA I MUNCEII B II MARI 

S. FILIP

ABSTRACT. Morfodynamic state, hazards and geomorphological vulnerability 
in Baia Mare Depression and Mountains. The geological, morphometric, climatic 
and land use features determined the manifestation of a large range of 
geomorphological processes in Baia Mare Depression and Mountains. The type, 
intensity and manner of action of these processes reflects the way in which the 
environmental components relate between each other. The quantitative assessment of 
the stability of geomorphological areas as the landslides are concerned has been 
accomplished according to a computerized algorithm. The main result of this working 
algorithm is the stability index, defined as the probability for an area to be stable in 
relation to the mass movement processes, when the parameters are equally distributed. 
Another process which has a major significance in characterizing environmental 
relations having a geomorphological importance is soil erosion. The assessment of the 
soil erosion has been made in a cumulative manner for the three types of erosion (by 
rain drops, areal and linear), based on the Revised Universal Soil Loss Equation 
(RUSLE). The equation factors have been set according to the peculiar conditions of 
the analysed territory, starting from the generally accepted values for Romania. Using 
GIS techniques, a computerized data processing has been performed starting from an 
algorithm developed by the staff of the University of Illinois (Mitasova H. et alii 
1996).The synthesis of the information regarding the intensity of soil erosion and the 
gravitational stability of geomorphic areas facilitated the global evaluation of the 
morphodynamic state of the relief. The raster system combination of this quantitative 
information allowed the identification of the basic morphodynamic units of Baia Mare 
Depression and Mountains. The study of factors and conditions which induce 
situations of instability, of the slope processes, the hierarchy of their intensity and 
representativity, allowed the delimitation and mapping of areas with specific 
vulnerability in relation to landslides and (superficial and linear) erosion. This map 
reflects the type and intensity of geomorphological phenomena liable to produce on a 
certain area.

1. Procesele geomorfologice actuale 

În Depresiunea i Munceii B ii Mari particularit ile geologice, 
morfometrice, climatice i de utilizare a terenurilor au determinat manifestarea unei 
game largi de procese geomorfologice. Tipul, intensitatea i modul de ac iune al 
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acestor procese reflect  modul de intercondi ionare a componentelor 
environmentale. În cazul de fa  am avut în vedere procesele geomorfologice 
relevante prin suprafa a de manifestare i/sau intensitatea lor. 

O prim  categorie este reprezentat  de procesele gravita ionale. Un prim 
pas a fost identificarea arealelor cu manifestare a alunec rilor de teren sub forma 
celor lenticulare i superficiale în valuri. Astfel de areale sunt prezente pe flancul 
nordic al Mg. Blidar, unde afecteaz  scoar a de alterare pe vulcanite, în 
Depresiunea Chiuzbaia i în bazinul v ii Romanilor pe roci sedimentare de vârst
paleogen i pe glacisul de contact cu Depresiunea Baia Mare. Condi iile care au 
favorizat producerea acestor alunec ri sunt constituie de prezen a rocilor de tip 
argilos, supraînc rcarea cu vegeta ie i înclin ri ale suprafe elor geomorfice cu 
valori de 15º-26º, iar declan area lor s-a f cut fie prin supraumectare, fie prin 
instabilizarea bazei versan ilor ca urmare a eroziuni laterale a axelor de drenaj. În 
Depresiunea Baia Mare procesele de alunecare sunt prezente pe areale restrânse în 
unit ile piemontane (partea nord - estic  a piemontului b im rean, sudul 
piemontului Posta) i în glacisul de contact cu Munceii B ii Mari. Acestea sunt 
pozi ionate pe suprafe e de racord cu înclin ri de peste 8º i se încadreaz  în 
categoria celor superficiale sau medii.  

Evaluarea cantitativ  a stabilit ii suprafe elor geomorfologice în raport cu 
alunec rile de teren a fost realizat  utilizând extensia SINMAP (Pack R.T., 
Tarboton D.G., Goodwin C.N., 1998, 2001) din programul ArcView 3.x. 
Algoritmul de lucru are la baz  modelul stabilit ii infinite a versan ilor (Hammond 
et al., 1992) conceput prin raportarea for elor care tind s  destabilizeze versan ii
(gravita ia) i cele care contribuie la men inerea stabilit ii (for a de frecare i
coeziunea rocilor). În cadrul acestui model a fost luat  în considerare i presiunea 
apei din porii rocilor în starea de saturare suficient  pentru a genera o scurgere 
lateral  propor ional  cu suprafa a de drenaj.

Modelul stabilit ii infinite a versan ilor a fost conceput ca raport între 
factorii de stabilizare/destabilizare (Hammond et al., 1992): 

unde: SI - indicele de stabilitate; Cr - coeziunea rocii mam ; Cs - coeziunea solului; 
 - panta; s - densitatea solului în stare umed ; w - densitatea apei; g - accelera ia

gravita ional ; D - grosimea solului; Dw - grosimea startului de ap  în sol;  - 
unghiul de frecare intern .

Considerând grosimea solului ca fiind perpendicular  pe versant, atunci 
grosimea solului h - Dcos , astfel c  ecua ia (1) devine: 

(1)
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unde: FS = factorul de stabilitate; w = Dw/D = hw/h, w = umiditatea 
relativ ; C - (Cr+Cs)/h sg; C -coeziunea relativ ; r - w/ s, r - raportul dintre 
densitatea apei i cea a solului. 

 Se remarc  faptul c  unghiul de frecare intern  tinde s  se reduc  odat
cu cre terea presiunii apei în pori i astfel are loc o sc dere a for ei de stabilitate.

În aceste condi ii ecua ia (2) reprezint  forma adimensional  a stabilit ii
infinite a versantului pentru modelul propus. Analiza computerizat  ia în 
considerare panta i umiditatea pentru fiecare punct al gridului realizat, 
presupunându-se c  ceilal i parametri sunt constan i sau au o distribu ie constat  pe 
areale largi i implicit faptul c  grosimea solului este constant .

În ceea ce prive te factorul w din ecua ia (2), se consider  c  este 
dependent de forma suprafe elor geomorfice i c , în general, valorile cele mai 
mari ale umidit ii solului sunt în arealele convergente i concave. Acest fapt este 
relevant în m sura în care se accept  faptul c  de regul , alunec rile de teren au o 
pozi ionare legat  de situa iile de convergen  topografic  (Montgomery D.R., 
Dietrich W.E., 1994 cita i de Pack R.T. et al., 1998). În plus, se consider  c
scurgerea subsuperficial  este dependent  de suprafa a specific  de captare (a), rata 
fluxului (R) i transmisivitatea solului (T), astfel c :

 unde raportul R/T reflect  umiditatea relativ  în cazul unei st ri sta ionare
a ratei fluxului i drenajului.  

Prin introducerea factorul w (3) în ecua ia factorului de stabilitate, ecua ia
(2) devine: 

inând cont de cele ar tate mai sus, se poate aprecia c  sursele majore de 
incertitudine ale acestui model sunt constituite variabilitatea spa ial  a factorilor C, 

i T. În condi iile în care se consider  c  R/T = x, tan  = t, cu distribu ia
uniform  a factorilor C, x i t între limitele inferioare i superioare (C1, C2, x1, x2,
t1, t2), se poate calcula indicele de stabilitate conform ecua iei:

(4)

(2)

(3)
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Pentru arealele unde FSmin este mai mic decât 1, se consider  c  exist  o 
probabilitate crescut  de instabilitate. Acesta reprezint  probabilitatea spa ial
indus  de factorul de incertitudine asociat elementelor C, tan i T. În arealele 
unde FSmin < 1, poate fi definit indicele de stabilitate ca SI = Prob(FS>1). În cazul 
în care C = C2, x = x1 i t= t2, poate fi definit factorul de stabilitate dup  cum 
urmeaz :

În cazul în care FSmax< 1 , atunci SI = Prob (FS>1) = 0. 
Pentru arealul de studiu inputurile acestui model sunt cele de natur

morfometric  (panta, suprafa a de drenaj), geotehnice (rezisten a  rocilor) i hidro-
climatice (indicele de umiditate). Pentru fiecare parametru a fost realizat  câte o 
reprezentare de tip raster. Întrucât nu au fost disponibile date concrete cu privire la 
parametrii geotehnici, au fost luate în considerare limitele inferioare i superioare 
posibile pentru arealul de studiu. Astfel, pentru raportul R/T liminf = 2000 iar limsup
= 3000, pentru C liminf = 0,05 iar limsup = 0,25.  

Rezultatul principal al acestui algoritm de lucru îl constituie indicele de 
stabilitate, definit ca probabilitatea ca un areal s  fie stabil în raport cu procesele de 
deplasare în mas , în condi iile distribu iei uniforme a parametrilor. Teoretic, valorile 
ob inute pot varia între 0 (areale cel mai pu in stabile) i 10 (stabilitate maxim ), îns
pentru arealul de studiu au fost luate în considerare valori de peste 0,1. Clasele de 
stabilitate au fost stabilite prin generalizare, inând cont de condi iile observate în teren 
(frecven a, tipul i suprafa a ocupat  de alunec rile de teren). 

Valorile ob inute prin analiza computerizat  au fost grupate în 5 clase de 
stabilitate dup  cum urmeaz : (0-1) areale cu instabilitate ridicat , (1,1 – 2) areale 
cu instabilitate moderat , (2,1 – 3) areale cvasi-stabile, (3,1 – 8,5) areale cu 
stabilitate moderat i (8,5 – 10) areale cu stabilitate ridicat  (fig.1). În func ie de 
valoarea indicelui de stabilitate, starea suprafe elor respective poate fi modificat
prin interven ia unor factori de instabilizare cu intensitate diferit . Astfel, pentru ca 
starea arealelor cu valoare cuprins  între 8,5 i 10 s  fie modificat  este nevoie de 
ac iunea unor factori cu intensitate crescut , în timp ce arealele cu valori cuprinse 
între 0 i 1 au nevoie de interven ia unor ac iuni de stabilizare. 

(5)

(6)
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O situa ie aparte este constituit  de procesele de dezagregare în blocuri 
manifestat  pe suprafe ele înclinate. Asocierea cu procesele gravita ionale de 
rostogolire i pr bu ire conduce la generarea trenelor de grohoti  par ial fixate 
(ex.Mg. Chiuzbaia). 

 Un alt proces cu semnifica ie major  în caracterizarea rela iilor
environmentale cu semnifica ie geomorfologic  este eroziunea solului.

Fig. 1. Indicele stabilit ii gravita ionale pentru suprafe ele geomorfice din Depresiunea 
i Munceii B ii Mari
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Eroziunea produs  de ap , sub diversele sale forme de organizare (pic turi
de ap , scurgere în pânz , scurgere liniar ) este principalul mecanism morfogenetic 
manifestat în prezent în Depresiunea i Munceii B ii Mari. Efectivitatea 
geomorfologic  a acestui proces este influen at  de o serie de factori, dintre care o 
semnifica ie mai aparte au caracteristicile morfometrice (panta, adâncimea, 
densitatea fragment rii, curbura), caracteristicile covorului vegetal i interven ia
factorului antropic. 

Consider m c  eroziunea reprezint  unul din rezultatele rela iei de tip 
determinist instituit  între diversele componente environmentale. Este vorba despre 
ap  (component  environmental  cu func ie de agent geomorfologic), sol 
(component  environmental  de sintez ), relief (component  environmental  cu rol 
de suport, organizare i distribu ie) i societatea uman  (componenta 
environmental  apreciat  în cazul de fa  prin rolul activ în generarea unui mod de 
utilizare a terenurilor i interac iunea cu componenta vegetal ).

Studiul suprafe elor afectate de diferitele forme de eroziune hidric  a 
permis eviden ierea autoorganiz rii formelor i maniera sinergic  în care aceste 
forme ac ioneaz . Rezultanta morfologic  a acestor forme de organizare a apei i a 
modului de erodare prezint  o varietate larg . Atât în spa iul depresionar cât i în 
cel montan au fost identificate areale în care sunt prezente atât regolitul de 
pluviodenuda ie, cât i rigolele i ravenele. Pe suprafe ele de racord pe care se 
manifest  astfel de forme de eroziune se constat i existen a unor forme de 
acumulare, conturându-se situa ii de integrare genetic i spa ial  în sistemele 
geomorfologice.  

În spa iul montan efectivitatea geomorfologic  este inhibat  de substratul 
petrografic cu duritate ridicat i de propor ia crescut  a suprafe elor acoperite de 
p dure. În consecin , canalele de drenaj au o morfodinamic  mai redus , iar 
conurile de dejec ie au dimensiuni mici, cu rate reduse de agradare i cu frecvente 
forme incipiente de acoperire cu vegeta ie. În spa iul depresionar se manifest
forme toren iale anemice i reduse ca i frecven . Cele mai importante morfologii 
de tip toren ial sunt prezente în compartimentele sudice ale Piemontului Posta – 
Iad ra, acolo unde de fapt se întrunesc condi ii propice, f r  îns  ca efectivitatea 
geomorfologic  a acestora s  fie semnificativ .

Evaluarea eroziunii solului s-a realizat în manier  cumulativ  pentru cele 
trei forme de eroziune (prin pic turi de ploaie, în suprafa i liniar ) având la baz
Ecua ia Universal  Revizuit  a Eroziunii Solului, (RUSLE). 

E = R x K x C x LS x P.    (7) 

unde:    E - valoarea estimat  a eroziunii solului (t/ha/an);
 R - factorul de erozivitate a ploilor; 
 K -factorul de erodabilitate a solului; 
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 C - factorul de eroziune a solului în func ie de modul de utilizare a   
       terenurilor; 
 LS - factorul topografic al lungimii versan ilor i pantei; 
 P  -factorul amenaj rilor antierozionale; 

Factorii ecua iei au fost aprecia i în func ie de condi iile particulare ale 
teritoriului studiat, pornind de la valorile general acceptate pentru România (Mo oc
M. et al., 1975). Utilizând tehnici GIS s-a realizat procesarea computerizat  a 
datelor, pornind de la un algoritm de calcul dezvoltat de un colectiv de la 
University of Illinois (Mitasova H. et al., 1996, 1998).  

Un prim pas l-a constituit analiza computerizat  a unor parametri 
geomorfometrici cu relevan  în studiul eroziunii solului, utilizând softuri dedicate 
i extensiile aferente (ArcView 3.x). Ca baz  de lucru a fost utilizat Modelul 

Digital de Eleva ie cu rezolu ia de 10 m. Pentru eliminarea erorilor care apar în 
procesul de generare a DEM-ului a fost apoi realizat  “corectarea” acestuia prin 
umplerea sink-urilor, ca premis  a corectitudinii hidro-geomorfologice a acestuia. 
Pa ii urm tori au constat în generarea unor reprezent ri de tip raster pentru diver i
parametri: panta, direc ia scurgerii i acumularea scurgerii, cu ajutorul c rora a fost 
calculat factorul LS (length slope factor) din ecua ia de eroziune.

Rezultatul final a fost ob inut prin completarea formulei eroziunii cu 
factorii men iona i i combinarea reprezent rilor spa iale de tip raster cu ace tia
pentru arealul de studiu. Men ion m c   factorul R are valori cuprinse între 0,08 (în 
spa iul depresionar) i 0,15 (în spa iul montan) (Mo oc M. et al.,, 1975), iar 
factorului P i-a fost atribuit  valoarea 1. 

Valorile estimate (calculate) ale eroziunii solului reflect  fidel modul de 
condi ionare reciproc  a factorilor de control. Pentru arealul montan este 
caracteristic  o eroziune care, în general, nu dep e te 0,4 t/ha/an, în ciuda unor 
valori ridicate ale factorului LS. Acest lucru se datoreaz  efectului de inhibare a 
eroziunii, indus de componenta vegetal , care reu e te s  contrabalanseze 
poten ialul morfodinamic ridicat. Sunt prezente îns i areale în care valoarea 
eroziunii are valori cuprinse între 0,4 i 2 t/ha/an, cu larg  r spândire în Glacisul 
B ii Mari i în Depresiunea Chiuzbaia, adic  acolo unde se realizeaz  o 
juxtapunere a valorilor ridicate a factorilor din ecua ia eroziunii i unde, în plus, 
este semnificativ  interven ia antropic  asupra modului de utilizare a terenurilor. 
Arealele care înregistreaz  valori ridicate ale eroziunii (2,1 – 5 t/ha/an i peste 5 
t/ha/an) au extensiune redus , cu prezen  în acelea i unit i geo-environmentale 
men ionate mai sus. 

În spa iul Depresiunii B ii Mari este specific  larga extensiune a suprafe elor
în care eroziunea estimat  este cuprins  între 0,5 i 2 t/ha/an, precum i a suprafe elor 
în care aceasta tinde spre zero, în condi iile prezen ei luncilor, podurilor de teras i a 
suprafe elor interfluviale cvasiorizontale. Valori de 0,5 – 2 t/ha/an au o frecven  u or 
crescut  în Dealurile Curtuiu ului i în bazinele hidrografice afluente Sise tiului din 
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sectorul sudic al Piemontului Baia Mare, în timp ce suprafe ele cu valori de peste 
2,1t/ha/an au prezen  insular i extensiuni reduse. 

Confirmarea rolului decisiv pe care îl au parametrii morfometrici în 
inducerea unei anumite intensit i a eroziunii s-a f cut i prin analiza computerizat
 realizat  cu ajutorul extensiei Terrain Analysis din cadrul programului ArcView 
3.x.. Rezultatul acestei analize este materializat sub forma a doi indici: de umiditate 
(TWI) i puterea de eroziune a scurgerii (SPI). 

Primul indicator reflect  valoarea estimat  a gradului de saturare în ap  a 
solului i este definit ca raport între suprafa a de drenaj (As) i pant  (S): TWI = ln 
(As/S) (documenta ie ESRI, dup  Wilson and Gallant, 2000).  

Analiza h r ii distribu iei indicelui de umiditate permite eviden ierea 
faptului c  cele mai ridicate valori sunt asociate suprafe elor de lunc , podurilor de 
teras i interfluviilor din spa iul depresionar, în timp ce în spa iul montan aceste 
valori sunt prezente doar în mod excep ional, pe suprafe e nesemnificative. 

Cel de al doilea indicator reprezint  m sura erozivit ii scurgerii i este 
definit ca produsul dintre suprafa a de drenaj i pant : SPI = ln (As x S) 
(documenta ie ESRI, dup  Wilson and Gallant, 2000). În conformitate cu 
caracteristicile morfometrice ale reliefului, valorile maxime ale acestui indice sunt 
asociate spa iului montan, unde de in o pondere însemnat . În Depresiunea Baia 
Mare valori medii i ridicate ale acestui indice sunt caracteristice pentru bazinele 
hidrografice din sudul piemontului b im rean (Gro i, Bârg u, S veni a, Cia, 
Sise ti), în Dealurile Curtuiu ului i pe suprafe ele de racord din Piemontul Posta-Iad ra . 

Combinarea particular  a componentei hidrice, biotice, a solului i
suprafe elor cvasiorizontale, în condi iile interven iei antropice prin defri are, 
conduce uneori la generarea unor areale geo-environmentale de supraumectare 
pozi ionate pe interfluviile din Piemontul Posta i Iad ra. În aceste areale, 
interven ia antropic  a schimbat echilibrul natural al suprafe elor în cauz  prin 
înl turarea p durii, cu rol de absorb ie a surplusului hidric, augmentându-se rolul 
factorului topografic i pedologic în rela iile environmentale de tip determinist i
sinergetic. Pe de alt  parte, se remarc  faptul c  manifestarea spa ial  a valorilor 
ridicate ale acestui indice de umiditate în luncile Some ului i L pu ului au 
determinat interven ia orientat  a factorului antropic asupra arealelor respective, 
prin realizarea unor lucr ri de desecare. 

2. Starea morfodinamic

Sinteza informa iilor cu privire la intensitatea eroziunii solului i
stabilitatea gravita ional  a suprafe elor geomorfice a facilitat aprecierea global  a 
st rii morfodinamice a reliefului, iar combinarea în sistem raster a acestor 
informa ii cantitative a permis identificare unit ilor morfodinamice elementare 
(fa ete) din Depresiunea i Munceii B ii Mari (fig.2).  
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Fig. 2. Starea morfodinamic  a reliefului în Depresiunea i Munceii B ii Mari 
(eS - echilibru sta ionar; eD - echilibru dinamic; eDm1 -  echilibru dinamic metastabil cu 

morfodinamic  redus ; eDm2 -  echilibru dinamic metastabil cu morfodinamic  moderat ; eDm3 -  
echilibru dinamic metastabil cu morfodinamic  accentuat )

Pentru Depresiunea B ii Mari caracteristica principal  este aceea c  sunt 
dominante suprafe ele aflate în echilibru dinamic (68% din suprafa ). Acestor 
unit i morfodinamice le este caracteristic  desf urarea unor fluxuri 
geomorfologice relativ reduse ca intensitate, fapt ce permite o adaptare de tip liniar 
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a morfologiei, f r  schimb ri radicale sau bru te. Acest lucru se datoreaz  în 
principal dominan ei suprafe elor cu înclin ri reduse, i a celor cvasiorizontale 
(poduri de teras , interfluvii lunci). Pentru aceste unit i schimbarea st rii 
morfodinamice necesit  interven ii sau modific ri semnificative asupra factorilor 
de control. O pondere însemnat  în spa iul depresionar (27%) o au suprafe ele 
aflate în echilibru dinamic metastabli (fig.3). De cele mai multe ori, aceste unit i
morfodinamice se suprapun suprafe elor de racord, frun ilor de teras , bazinetelor 
erozionale (ex. bazinetele Gro i, Bârg u, Cia, Berchezoaia, C icana) apar inând
piemonturilor Baia Mare, Posta i Iad ra, dar având o frecven  ridicat i în 
Dealurile Curtuiu ului.  

Pentru aceste situa ii este specific  o derulare mai neuniform  a evolu iei
reliefului, cu manifestarea unor momente-prag, care induc nevoia unei re-adapt ri a 
sistemelor în cauz . Se remarc  faptul c  interven ia antropic  asupra acestor 
unit i morfodinamice trebuie s  fie f cut  în limitele puterii de absorb ie a 
perturba iilor, în caz contrar fiind posibil  inducerea unor rupturi majore de 
echilibru i generarea unor procese radicale de readaptare a sistemelor 
geomorfologice. 

Unit ile cu morfodinamic  moderat au pondere relativ redus  în cadrul 
depresiunii (~ 2%) i sunt asociate unor situa ii „insulare”, pe spa ii restrânse, 
induse de juxtapunerea unor elemente care favorizeaz  instituirea i manifestarea 
pe timp îndelungat a proceselor erozionale sau a deplas rilor în mas . De regul
aceste suprafe e sunt bine marcate în sistemul  environmental, cu aspect de 
fragilitate a covorului ierbos, într-un context de utilizare antropic  de tip 
voluntarist. Tot cu pondere redus  a suprafe ei, se înscriu unit ile morfodinamice 

Fig. 3. Ponderea unit ilor morfodinamice în Depresiunea B ii Mari (a) i Munceii B ii Mari (b) 
 1 
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în echilibru sta ionar, asociate suprafe elor de lunc , în care procesele 
geomorfologice dominante sunt cele de eluviere – iluviere, cu poten ial 
morfogenetic redus i pozi ionare înafara ac iunii factorilor perturbatori. 
 Pentru Munceii B ii Mari caracteristica principal  este dat  de larga 
extensiune a unit ilor cu morfodinamic  moderat  (51% din suprafa ). Acest fapt 
este explicabil prin larga extensiune a suprafe elor de racord cu înclin ri ce asigur
o intensitate crescut  a fluxurilor geomorfologice. Factorul inhibitor principal este 
constituit de prezen a componentei forestiere aflat  la maturitate, care reduce 
semnificativ ac iunea eroziv  a apei, astfel c  efectivitatea geomorfologic  este 
destul de redus . Se remarc  îns  faptul c  aceste suprafe e prezint  o 
susceptibilitate ridicat  la schimbarea st rii morfodinamice în condi iile 
interven iilor antropice neadecvate sau în condi iile manifest rii unor factori 
perturbatori naturali (ex. subminarea versan ilor prin eroziunea lateral  a râurilor).

Suprafe ele în echilibru dinamic metastabil ocup  ~ 26% din suprafa a
montan ; de regul  sunt asociate depresiunilor intramontane (Blidari, Firiza, 
Ulmoasa, Chiuzbaia), fapt ce le confer  o susceptibilitate ridicat  de schimbare a 
st rii morfodinamice, în condi iile interven iilor antropice asupra morfologiei sau 
modului de manifestare a agen ilor geomorfologici.  

Situa ia de echilibru dinamic (22%) este asociat  suprafe elor interfluviale, 
umerilor de teras i luncilor din spa iul montan, în timp ce arealele cu morfodinamic
accentuat  însumeaz  doar 1%, iar cele în echilibru sta ionar sunt aproape inexistente. 
Se remarc  faptul c , condi ii de manifestare pentru o morfodinamic  accentuat  se 
întrunesc doar pe suprafe e reduse, în condi iile unor valori ridicate ale înclin rii 
suprafe elor de racord, de concentrare a scurgerii pe acestea i de manifestare a 
proceselor gravita ionale (alunec ri de teren, pr bu iri, rostogoliri). Astfel de areale 
sunt prezente în m gurile Chiuzbaia, Blidar, Strâmba, Hârcea, Paprad, Tufoi, în 
bazinele v ilor Jidoaia, Borcut, în Depresiunea Ulmoasa, etc. 

3. Hazardele i vulnerabilitatea geomorfologic

Analiza h r ii vulnerabilit ii specifice scoate în eviden  o clar
determinare a factorului morfometric i a celui morfodinamic în generarea 
diferitelor situa ii de vulnerabilitate. Astfel, în raport cu procesele de eroziune 
arealele cu cea mai sc zut  vulnerabilitate specific  sunt prezente în diferitele 
compartimente din Depresiunea Baia Mare: lunca i terasele inferioare ale 
Some ului, L pu ului, S sarului i Bârs ului, cea mai mare parte din Piemontul 
Iad ra i compartimentul nordic al Piemontului Baia Mare.  

Arealele cu vulnerabilitate moderat  la procesele erozionale au cea mai 
bun  reprezentare în spa iul montan, acolo unde se întrunesc condi ii morfometrice, 
morfodinamice i de interven ie antropic . Atrage aten ia propor ia semnificativ  a 
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suprafe elor cu vulnerabilitate moderat  la eroziune în depresiunile intramontane 
Chiuzbaia, Ulmoasa i în perimetrul glacisului de contact munte-depresiune. 

Arealele cu vulnerabilitate crescut  la eroziune sunt prezente pe suprafe e
reduse în condi ii de poten ial morfodinamic accentuat, prezente doar în spa iul 
montan. Ponderea i pozi ia lor spa ial  este îns  nesemnificativ .

În raport alunec rile de teren se eviden iaz  faptul c arealele cu 
vulnerabilitate specific  redus  sunt grupate în principal în spa iul depresionar, în 
condi iile frecven ei crescute a suprafe elor cvasiorizontale i cu înclinare redus .
Arealele cu vulnerabilitate moderat  în spa iul depresionar sunt asociate unor mici 

Fig. 4. Ariile cu vulnerabilitate specific  în Depresiunea i Munceii B ii Mari 
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suprafe e din Piemontul Posta – Iad ra, Dealurile Curtuiu ului i Piemontul Baia 
Mare.

În spa iul montan se remarc  dominan a suprafe elor cu vulnerabilitate 
moderat  în raport cu alunec rile de teren. Acest fapt se datoreaz  întrunirii 
condi iilor de favorabilitate legate de prezen a scoar elor de alterare cu component
argiloas i a suprafe elor cu înclin ri de peste 8 .

În direct  coresponden  cu prezen a factorilor naturali favorizan i, sunt 
prezente i areale (reduse ca extensiune) cu vulnerabilitate ridicat  fa  de 
alunec rile de teren. Aici se includ suprafe ele asociate versan ilor cu înclinare 
mare de pe v ile Borcut, B i a, Romanilor, Usturoiului; o situa ie particular  este 
aceea a ariilor în care vulnerabilitatea ridicat  la alunec rile de teren se datoreaz
prezen ei rocilor argiloase, a a cum este cazul Depresiunii Ulmoasa, Bazinul V ii 
Romanilor i în glacisul B ii Mari. 
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