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RISCURILE GEOMORFICE I PLANNINGUL 
TERITORIAL. APLICA IE ÎN PERIURBANUL 

MUNICIPIULUI BISTRI A

I.– A. IRIMU

ABSTRACT. - Geomorphic Risks and Land-Use Planning. Application in the 
Suburbs of Bistrita. The Risk, as a probable phenomenon that produces and that 
inevitably will lead to material losses and considerable human deaths presents 
different approaches in the national and international geographic literature, being 
associated, in general, to the durable development and the territorial planning. The 
activity of territorial planning is defined by three different types of activities: the 
diagnose of the geographical space (the inventory of the facts, actions, events, 
phenomena, socio- human and natural processes), the prognosis of the 
development or future evolution of the phenomena, processes (the stability or 
instability of some territories, from the tectonic, morpho-dynamic, socio- 
economical, socio-political, etc. point of view ) and the cartographic projection of
the territorial dimension of the antropic impact (maps of exploitation of the 
geographical space, maps of using the territory, maps of planning the zonal and 
regional urbanization). The SWOT analysis of the region has outlined some 
objectives specific for the diminishing the risks and the durable planning of the 
territory, which implies: the stabilization of the hillsides affected by contemporary 
geomorphologic processes determined by natural precipitations, the oscillations of 
the freatic level through: the improvement of the natural drainage and agro- pedo- 
ameliorative works; the collection of the coast springs; the remaking of the 
surfaces with trees abandoned in the last 15 years; the disposal of the natural 
causes that lead to the acceleration of the torrential erosion: the remaking of the 
forestry fond, the compactisation of the vegetal carpet through seeding with 
mixtures of small graminaceae, to be able to attenuate the leaking and disorganize 
the torrential flow in the hillsides; the disposal of the antropic causes that lead to: 
the acceleration of the torrential erosion and the presence of the processes of 
settlement; making the map of the environmental risk and of a plan of measures to 
strengthen the “strong” points (the SWOT analysis) of the periurban area through 
the reintroduction in the economical circuit and the terrains with geomorphical 
restrictivity; making the map of the state of the periurban environment of Bistrita 
(natural risks- measures of protection and conservation- the checking of the 
disfunctionalities).  

1. Considera ii generale 

Planningul teritorial este un proces spa io-temporal ce include politicile 
teritoriale i conceptul de amenajare teritorial . Planificarea este un proces 
„teoretic, mental, urmat de ac iuni practice” (Spitzer, 1995). 
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 Activitatea de planificare teritorial  este definit  de trei tipuri de activit i:
diagnoza spa iului geografic (inventarierea de fapte, ac iuni, evenimente, 
fenomene, procese naturale i socio-umane) i prognoza dezvolt rii sau evolu ia
viitoare a fenomenelor, proceselor (stabilitatea ori instabilitatea unor teritorii din 
punct de vedere tectonic, morfodinamic, socio-economic, socio-politic, etc.) i
proiec ia cartografic  a dimensiunii teritoriale a impactului antropic (h r i de 
bonitare a spa iului geografic, h r i de utilizare a teritoriului, h r i de planificare a 
urbanizarii zonale i regionale). 
 Documenta iile de amenajare a teritoriului (Cf. Art. 13 din H. 
382/2.04.2003) stipuleaz  ca exigen e minime de con inut, dou  etape importante: 
 de diagnoz , care analizeaz  situa ia existent i de prognoz care sus ine
strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu sau lung.  

2. Aplica ii în periurbanul municipiului Bistri a

2. 1. Premise litologice i morfotectonice 
Depozitele ce afloreaz  în periurbanul municipiului Bistri a apar in 

Neogenului, fiind reprezentate prin forma iuni badeniene, sarma iene  i cuaternare 
Depozitele de versant reprezint  o expresie a evolu iei în timp îndelungat a 
ansamblelor structural-litologice la contactul cu celelalte înveli uri geografice. 
Depozitele aluvionare înso esc pe toat  lungimea lor segmentele de râuri care 
traverseaz  zona periurban  a municipiului Bistri a (Bistri a, ieu, Budacu, Ro ua,
V.Racilor, V.T rpiului, V.Jelnei, V.Ghindei, V.Morii, V.Pinticului, Sl tini a).

Relieful Dealurilor Bistri ei argumenteaz  prin tr s turile sale 
morfometrice (hipsometrie, fragmentare, geodeclivitate, expozi ie, energie) i
morfologice (morfodinamica versan ilor, albiilor, luncilor) influen a litologiei, 
tectonicii (neotectonicii), structurii, climei, hidrografiei, vegeta iei, faunei i
componentei antropice (Fig.1). 

Dealurile ieului corespund structurii anticlinale Jabeni a – Monariu – 
S rata – ieu Sfântu, care se schi eaz  la limita sud-vestic  a Dealurilor Bistri ei.
Unitatea morfologic  se desf oar  în sud-vestul regiunii analizate, pe teritoriul 
comunei ieu M gheru i par ial pe teritoriul comunei Dumitra, prin 
compartimentul nordic, Dealurilor M gheru ului, subunitate desf urat  pe 
dreapta ieului, dincolo de confluen a cu Valea Bistri ei. Aceast  structur  (cut -
falie) constituie un element tectonic major, manifestat în relief îndeosebi datorit
conglomeratului de Jabeni a, antrenat în cutare, de vârst  badenian , puternic 
cimentat . Prezen a acestei forma iuni explic  parametrii morfometrici ce definesc 
Dealurile ieului. Altitudinile sunt cuprinse între 617 m (Mg. C st i) i 544 m 
(Dealul Buc ei), pentru interfluviile din stânga ieului i 379 m (P durea Slatinei) 
i 592 m în subunitatea Dealurile M gheru ului. Frecven  mare prezint  valorile 

altitudinale de 400-500 m ce marcheaz i principalele în eu ri. Fragmentarea
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reliefului prezint  valori în intervalul 1,5 km/km2–3,8 km/km2, iar energia de relief 
nu dep e te 275 m – 290 m, valorile medii situându-se în intervalul 80 – 90 m. 

Fig. 1. Harta geomorfologic   general  (Irimu , 2005) 

 Geodeclivitatea terenului sau pantele prezint  valori de 35,1° - 55° în axul 
anticlinalului diapir (la vest de S r el) i 3° - 5° în perimetrul glacisului bazal al 
Dealurilor M gheru ului. Domin  ca frecven  categoriile III (5,1° - 15°) i IV 
(15,1° - 35°) de pant ,  specifice manifest rii proceselor de mi care în mas i a 
celor toren iale, iar categoriei a VI-a (> 55°) îi apar ine doar abruptul din Dl. 
Frigoriei (în mo ia satului Arcalia). 

Morfologia Dealurilor Cet ii exprim influen a tectonicii (anticlinalele 
Ghinda – Sl tini a i Bistri a – T ure) prin altitudinile de peste 600 m (Dealul 
Cet ii 680,9 m, Dealul Târgului 654,5m, Dealul Ciuhei 630,5 m, maximul 
altitudinal înregistrându-se în Piatra Pinticului – 740 m), i pe cea a litologiei 
sarma iene (vh - bs1). Fragmentarea reliefului este definit  de intervalul de valori 
cuprins între 1,2 km/km2 – 3,2 km/km2, valori care argumenteaz  o fragmentare 
ridicat , aspect demonstrat de numeroasele în eu ri i bazinete de eroziune l rgite. 
Fragmentarea mare a reliefului asigur  un grad înalt de accesibilitate în zon , dar 
limiteaz  exploatarea agricol  a tritoriului. Energia reliefului înregistreaz  valori 
medii cuprinse între 70 i 100 m. Geodeclivitatea terenului este demonstrat  prin 
frecven a mare a categoriilor III (5,1° - 15°) i IV (15,1° - 31°) de pant , respectiv a 
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terenurilor moderat înclinate i înclinate. Categoria a II-a de pant , slab înclinat
(2,1° - 5°), caracterizeaz  sectoarle bazale ale versan ilor, respectiv glacisurile. 

Dealurile Prislopului se desf oar  în nordul regiunii investigate, pe 
teritoriul comunelor Dumitra, Livezile i par ial pe teritoriul localit ii suburbane 
Sl tini a. Prezint  o fragmentare redus  la nivelul culmii interfluviale ce separ
bazinul hidrografic al Some ului Mare de cel al ieului, valorile fiind cuprinse 
între 0,6 km/km2 i 0,9 km/km2. La nivelul m gurilor densitatea fragment rii atinge 
valori de 1,5 – 1,8 km/km2, demonstrând friabilitatea depozitelor sarma iene, în 
raport cu conglomeratele i gresiile badeniene ce sus in forme de relief mai 
viguroase în nordul regiunii (cump na de ape Some  Mare – ieu). Aceste aspecte 
morfologice sunt reflectate în utilizarea terenurilor. Pe culmea interfluvial  sunt 
prezente, în petice, p durile de cvercinee i f gete, iar la nivelul inferior al 
m gurilor apar livezile de pomi fructiferi i viile (aflate în stare diferit  de 
degradare, datorit  abandonului agricol). Geodeclivitatea teritoriului este demonstrat
de frecven a mare a pantelor din categoria a II-a (2,1° - 5°) i a III-a (5,1° - 15°), iar 
pantele din categoria a IV-a (15,1° - 30°) sunt proprii doar frontului de cuest  de la 
Cepari i martorilor structuralo-erozivi sus inu i de conglomeratele badeniene de 
Jabeni a, respectiv: Culmea Albilor (730 m), Culmea Chiciurii (592,5 m). 

Dealurile Ghindei se desf oar  pe teritoriul comunelor Livezile, Budacu 
i al localit ii suburbane Ghinda, reprezentând subunitatea deluroas  ce vine în 

contact cu Piemontul (vulcanogen-sedimentar) C limanilor. Continuitatea culmii 
interfluviale (dintre Valea Bistri ei i Valea Budacului) este întrerupt  de bazinetul 
depresionar al Ghindei. În perimetrul acestei subunit i deluroase afloreaz
depozitele sarma iene alc tuite din argile, argile carbonatice, nisipuri, tufuri i un 
orizont conglomeratic bine cimentat, la nivelul c ruia se men in cele mai mari 
în l imi: Vf. Copci tea (671 m), Dl. Coco ului (520,30 m), Dl. Mocilor (602,4 m), 
Dl. Pietrei (536 m), Vf. M gurii (674,8 m). Prezen a argilelor i mai ales a argilelor 
carbonatice (marne) în pachete groase, în alternan  cu nisipurile i orizonturi 
sub iri de tufuri, explic morfodinamica accentuat  a versan ilor i aportul de 
material deluvial i coluvio-proluvial în albia râurilor. Rezultatul este consemnat 
prin: dezvoltarea unor glacisuri bazale extinse (Dealul Coco ului, Dealul Viilor); 
prezen a v ilor subadaptate cu albii supraîn l ate i fenomene de b ltire a apei (prin 
ridicarea nivelului freatic), iar subordonat modificarea chimismului solurilor; 
apari ia unor perimetre cu alunec ri i alunec ri-surp ri: Valea Jelnei, Valea 
Z podie i versan ii nord-vestici ai Dealului Mocilor i Culmea Târgului. Apari ia
proceselor de mi care în mas  a fost condi ionat  în multe cazuri de interven ia
antropic  voluntarist  (Valea Ghindei, Valea Budu ului, Dealul Coco ului). 
Energia de relief se men ine în jurul valorii de 80 - 110 m în Dealul Coco ului, 
Dealul M gura, Dealul Ghindei i 60 – 70 m în Dealul Viilor. Geodeclivitatea 
teritoriului se încadreaz  în categoriile III (5,1° - 15°) i IV (15,1° - 30°) de pant ,
respectiv reprezentativi sunt versan ii cu pante moderate i înclinate. Pante foarte 
înclinate (categoria a V-a) 35° - 45° apar în Culmea Târgului, Dealul G zan,
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Dealul Coco ului, iar din categoria a VI-a, abrupturi, apar pe versan ii nordici ai 
Culmii Târgului, marcând râpa de alunecare, cu o desf urare de 400 – 450 m, din 
sudul municipiului Bistri a. Densitatea fragment rii reliefului se men ine între 
valorile de 0,7- 1,1 km/km2.

Depresiunea Dumitra apare sub aceast  denumire dup  localitatea cu 
acela i toponim, de i aceasta nu ocup  un loc central în cadrul depresiunii (cf. V. 
Gârbacea, 1957). În schimb hotarul comunei Dumitra perimetreaz  aproape în 
întregime limitele depresiunii. Depresiunea are o extensiune de 200 km2, iar 
originea ei este erozivo-acumulativ , cu tr s turi colinare (interfluvii rotunjite). 
Altitudinea medie de 300 m (308,2 m, Valea T rpiului) la nivelul albiei majore ori 
luncilor i 400–430 m la nivelul interfluviilor colinare, contureaz  treapta 
depresionar , mai joas  altitudinal cu 200 – 280 m fa  de unit ile deluroase din 
jur (Dl. Cet ii 680,96 m), dar cu o larg  deschidere spre culoarul de vale al 

ieului. Relieful (anticlinalelor Bistri a – T ure i Ghinda – Sl tini a i sinclinalelor 
Sigmir – Bl jenii de Jos i Jelna – T rpiu – Mintiu), asocieaz  culmi monotone, cu 
altitudini în jur de 400 m i v i largi, lipsite de terase. Acolo unde v ile au 
intersectat orizontul de sare (de vârst  badenian-wielician ) s-au format insule de 
soluri halomorfe (solone uri). Frecvent terenurile ml tinoase se identific  cu 
slatinile (terenuri ml tinoase s r turate) în sectoarele de lunc  a V ii T rpiului,
Valea Morii, Valea Ro ua i afluen ii ei de dreapta (între Cepari i Bl jenii de Jos). 
De asemenea aportul deluvial dinspre versan i diminueaz  capacitatea de transport 
al râurilor i competen a acestora. V ile prezint  paturi aluviale cu tendi e de 
supraîn l are, necesitând lucr ri de regularizare i dragare. Umiditatea mai ridicat
la nivelul v ilor este condi ionat i de men inerea nivelului freatic aproape 
epidermic datorit  stocajului de aluviuni.  

Depresiunea Livezile – Bârg u sau Iad – Bârg u, se desf oar  par ial pe 
teritoriul comunei Livezile, pe râul Bistri a, de la ie irea acesteia din munte i pân
avale de localitatea Unirea, cu o ramifica ie pe pârâul T nase. În Depresiunea 
Livezile – Bârg u predomin  relieful de vârst  cuaternar , reprezentat prin terase 
larg etalate pe versantul drept al Bistri ei. Între localit ile Livezile i Unirea, pe 
versantul stâng, se individualizeaz  un important fragment al terasei a doua (8 - 10 
m).Terasele sunt ariile cele mai stabile din punct de vedere morfodinamic i cele 
mai propice realiz rii unor infrastructuri tehnico-edilitare. 

Depresiunea Budac (cf. V. Mih ilescu, L. Some an, V. Gârbacea) 
cunoa te i alte denumiri în literatura de specialitate: Depresiunea Budu  (I. Sârcu); 
Depresiunea Ragla (V. Tufescu). Denumirea local  este cea de esul Budu ului,

esul Orheiului i esul Raglei, f r  ca nici unul din toponime ori oronime s
defineasc  specificul morfografic i morfologic al depresiunii.Având o suprafa  de 
18 – 20 km2, altitudini de 370 – 470 m, se prezint  ca o depresiune de eroziune, 
larg  (1,5 – 2,5 km), înscris  pe râul cu acela i nume, afluent de dreapta al ieului.
Nivelul depresionar include trei nivele de teras : terasa de lunc  (2 - 4 m), terasa a 
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II-a (9 – 11 m) i terasa a IV-a (25 – 30 m). Panta redus  a talvegului (sub 5 ‰) 
explic  slaba drenare i excesul de ap . Altitudinile scad de la 430 m (localitatea 
Jelna) la 380 m (localitatea Budu ), respectiv 350 m în localit ile Budacu de Jos i
Monariu. Este o depresiune tectonic i de eroziune, format  în urma mi c rilor
negative, care s-au manifestat în cuaternar, concomitent cu deplasarea continu
spre est i aluvionarea exercitat  de râul Budac. 

Bazinetele depresionare Sigmir, Sl tini a, Ghinda i Cu ma se înscriu 
morfologiei unit ilor deluroase, dar prezint  func ionalit i specifice ariilor 
depresionare. Unele func ioneaz  ca depresiuni de tip butonier  (Ghinda, Sl tini a), 
altele exprim  concordan a dintre tectonica substratului i morfologie (bazinul 
Sigmir), pozi ionat  în aria sinclinal  Sigmir – Bl jenii de Jos, iar bazinetul 
depresionar al Cu mei se define te ca o depresiune de contact morfo-petrografic, 
piemont – molas  neogen , sus inând un poten ial peisajistic de excep ie.

Bazinetele depresionare Ghinda i Sl tini a înscrise anticlinalelor diapire, 
prezint  numeroase izvoare s rate (Valea Sl tini ei, Sl tini a), datorit  intersect rii 
orizontului de sare de c tre pârâul Sl tini a i toren ii ce br zdeaz  versan ii
Dealurilor Ghindei. 

Bazinetul Sigmir, desf urat în aria suburban  a municipiului Bistri a, 
prezint  o morfologie similar  ariilor depresionare, respectiv interfluvii rotunjite, 
v i largi, subadaptate, ml tinoase ori cu tendin e de îml tinire.

Bazinetul Cu mei este înconjurat de martori structuralo-erozivi (Cet uia
Cu mei (954 m) i Piatra lui Iacob (948 m), martori ce marcheaz  retragerea 
abruptului vulcanic spre est. Altitudinea medie a bazinetului depresionar se 
situeaz  în jurul valorii de 650 – 700 m, rezultând o energie de relief de 250 – 300 
m, în raport cu nivelul piemontan cuaternar. Caracterul de ad post al bazinetului 
ofer  un important poten ial climatic i turistic ce poate fi valorificat în viitor. 

Culoarul ieului str bate longitudinal regiunea, fiind dominat de terasele 
inferioare ale ieului: terasa de lunc  (2-6 m), terasa a-II-a (8-12 m) i terasa a-III-
a (20-30m), cea mai extins  în aval de confluen a cu Bistri a, bine reprezentat  pe 
dreapta ieului.

Culoarul Bistri ei se desf oar  între confluen a Bistri ei cu ieul i
localitatea Unirea. L rgimea culoarului este de 1,5 km în zona de confluen , iar în 
perimetrul municipiului Bistri a atinge maximul de desf urare în profil 
transversal, respectiv 2,5 km (confluen a V ii Ghindei cu Valea Bistri ei). 
Morfologia culoarului este impus  de relieful de terase. 

Piemontul C limanilor prezint  caracterele unei regiuni deluroase înalte, 
cu altitudini medii la nivel interfluvial de 650 – 800 m i cu v i puternic adâncite, 
rezultând o energie a reliefului de 150 – 200 m. Altitudinile mari sunt sus inute de 
prezen a aglomeratelor vulcanice, microaglomeratelor vulcanice, breciilor i
microbreciilor piroclastice, cineritelor.  
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2. 2. Riscul geomorfologic în regiunea periurban  a municipiului Bistri a
 Într-o astfel de abordare este necesar  o delimitare clar  a riscurilor induse 
de fenomene care î i au desf urarea în interiorul zonei periurbane Bistri a i cele 
care pot fi induse de fenomene care î i au originea în afara ei, dar care prin 
transmitere pot genera pagube aici. Analiza s-a direc ionat spre :
 - identificarea factorilor favorabili în definirea oportunit ilor dezvolt rii 
teritoriului în concordan  cu pricipiile dezvolt rii durabile i ecologizarea spa iului 
comunitar; 
 - identificarea factorilor restrictivi, ce condi ioneaz  impunerea unor 
politici teritoriale, care s  limiteze impactul uman sau s  modereze intensitatea 
procesului de deteriorare a peisajelor geografice i a echilibrului dintre 
componentele peisagistice: substrat, comunitate si mediu hidro-atmosferic;
 - identificarea disfunc ionalit ilor peisajului geografic, impuse de 
manifestarea proceselor naturale (geologice, tectonice, climatice, hidrice, 
geomorfologice, biologice, pedologice) ori antropice voluntariste, materializate în
hazarde si riscuri geomorfologice.

Periurbanul  Bistri ei este expus unor disfunc ii legate de factorii de risc 
natural: alunec ri, tas ri, toren ialitate, inunda ii,dar vulnerabilitate mare prezint  la 
procesele de mi care în mas  (alunec ri, surp ri, curgeri de noroi) i la eroziune 
toren ial , aflate în diverse stadii de dezvoltare. Aceste procese sunt produse pe un 
fond de instabilit i mai vechi, astfel încât actualele areale active sunt reactiv ri 
par iale ale unor arii de instabilitate de vârst  istoric  ori geologic
(postpleistocene).

Prezen a s rii i a gipsurilor vine s  complice modul de manifestare al 
proceselor prin accelerarea dinamicii lor. De regul  procesele actuale afecteaz  atât 
depozitele superficiale (deranjate într-o activitate dinamic  anterioar ) cât i roca în 
loc, iar pe versan i reg sim antren ri de materiale pe grosimi variabile (de ordinul 
metrilor pân  la zeci de metri) ce fac ca interven iile s  fie post producere, foarte 
costisitoare i, de multe ori, cu rezultate incerte. 

Amenajarea spa iului geografic bistri ean în zona periurban  a 
Municipiului Bistri a a reclamat urm torul demers metodologic geomorfologic : 
 - identificarea oportunit ilor oferite de treptele morfogenetice prin 
geodeclivitate, fragmentare, expozitie, stabilitate morfotectonic , în exploatarea 
antropic  a teritoriului (infrastructura edilitar , infrastructura c ilor de transport, 
exploatarea agricol i silvic  (Fig.2), exploatarea turistic );
 - identificarea ariilor vulnerabile la diferite procese geomorfologice: de 
tasare, de alunecare si curgeri noroioase, de dizolvare i pr bu ire i de subsiden ;
 - raportarea ponderii suprafe elor cu declivitate u oar i moderat  la 
suprafa a total  periurban ;
 - raportarea suprafe elor cu declivitate mare i accentuat  la suprafa a
totala periurban ;
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 - raportarea tipurilor de procese pe categorii de pant  utilizând metoda 
diagramei i  metoda matricial  (m rimea celulei = 25 000 mp); 
 - corelarea frecven ei proceselor (semnelor de instabilitate) cu suprafa a
total  a ariei periurbane i calcularea indicelui de instabilitate Ii, conform formulei 
de CERG: Ii=Fi /F x Si/S; Fi- nr.semn.inst/proces i; F-nr.total de semn.inst.; Si- 
suprafa a zonei ocupate de proces i; S- sup.totala a ariei periurbane; Ii- indicele de 
instabilitate);
 - ierarhizarea perimetrelor vulnerabile (mare, moderat , mic ) i realizarea 
h r ii vulnerabilit ii ariei periurbane la procese geomorfologice. 

Reflectarea vulnerabilit ii ariei periurbane la procesele geomorfologice în 
pretabilitatea terenurilor pentru exploat ri agricole i silvice (Fig. 2) prin: 

Fig. 2. Harta pretabilitatii terenurilor (PATZ, 2005) 

- identificarea terenurilor neproductive (alunec ri recente, curgeri 
noroioase, s r tur ri, ravena ie intens , pr bu iri, surp ri) la nivel de localitate i
raportarea lor la terenurile productive (arabil,p uni si fâne e, livezi,p dure):
Livezile (6,7 ha); Cu ma (2,7 ha); Bl jeni (1,3 ha); 
 - identificarea terenurilor silvice afectate de procese geomorfologice 
contemporane i raportarea lor la terenurile productive: Bistri a (41,8 ha); Cu ma 
(37 ha); Bl jeni (20,5 ha);  
 - identificarea terenurilor agricole cu procese hidrice secundare, 
condi ionate de morfodinamica contemporan : terenuri cu exces de umiditate 
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datorat drenajului încetinit de vegeta ia ierboas , pe terenuri abandonate agricol: 
Dumitra (7,8 ha /3,77%); Cepari(1,80 ha/1,76%); T rpiu (3,30 ha/2,55%); 
 - întocmirea Bilan ului teritorial la nivel de localitate, care reliefeaz
disfunc ionalit ile teritoriale induse de procesele geomorfologice în zona 
periurban  a Municipiului Bistri a.

Pornind de la faptul c  în arealul studiat, o mare extindere au depozitele 
sedimentare sarma iene i badeniene, reprezentate prin argile i nisipuri în 
alternan e cu litologii mai dure, gresii i tufuri, zona periurban  a Bistri ei este 
expus  la disfunc ii legate de factorii de risc natural: alunec ri, tas ri,toren ialitate, 
inunda ii toat  gama de procese de mi care în mas  (alunec ri, surp ri, curgeri de 
noroi) i la eroziune toren ial  aflat  în diverse stadii de dezvoltare. Aceste procese 
sunt produse pe un fond de instabilitate mai vechi, astfel încât actualele areale 
active sunt reactiv ri par iale ale unor arii de instabilitate de vârst  istoric  sau 
geologic  (postpleistocene). Prezen a s rii i a gipsurilor vin s  complice modul de 
manifestare al proceselor prin accelerarea dinamicii lor. De regul  procesele 
actuale afecteaz atât depozitele superficiale (deranjate într-o activitate dinamic
anterioar ) cât i roca în loc, iar pe versan i reg sim antren ri de materiale pe 
grosimi variabile (de ordinul metrilor pân  la zeci de metri) ce fac ca interven iile 
s  fie post producere, foarte costisitoare i, de multe ori, cu rezultate incerte. 

Dac  în zona de sud-est (Cu ma) frecvent se pot întâmpla c deri de blocuri 
i favorizarea eroziunii toren iale, în partea de vest a comunei Livezile, atât pe 

stânga cât i pe dreapta v ii Bistri ei, apar areale cu alunec ri de teren par ial active 
(sub Dl. Bucinului i Poiana Corbului). 
 Produse în afara intravilanului ele produc disfunc ionalit i spa iului
agricol i prin favorizarea proceselor de eroziune în suprafa i toren ialit ii, i
pot contribui la un exces de aluviuni în V. Cu mei i Bistri ei. Faptul c , în V. 
Cu mei versan ii sunt lipsi i de vegeta ie, tranzitul de material f cut spre albia 
major  poate produce în moliri cu repercursiuni grave asupra tranzitului de ap i
traficului rutier. Acelea i fenomene se pot produce i pe V.Racilor, cu afectare a 
spa iului reziden ial din Livezile. 
 În extravilanul municipiului Bistri a problemele legate de instabilitatea 
versan ilor sunt mai evidente pe Valea Ghindei (bazin superior) care poate afecta 
intravilanul i DJ Bistri a-Ghinda. Pe stânga v ii Ghinda instabilitatea se remarc  la 
est de Valea Caprei, afectând vechea livad i poate creea disfunc ionalit i
drumului jude ean amintit. 
 Versan ii nordici ai Culmii Târgului prezint  areale de instabilitate 
declarat  pe interfluviul dintre v ile T rpiu i Castanilor; pe versantul stâng al v ii 
Sigmir i în partea de NV a locali ii Vii oara. De asemenea probleme de 
instabilitate evident  cauzate de alunec ri de teren, par ial active sunt semnalate în 
mo ia satului Sigmir, pe versantul drept al v ii Ciurg ului i pe Dl. Lazului (la N 
de vatra satului). În toate cazurile procesele de alunecare sunt înso ite de 
dezvoltarea organismelor toren iale care accentueaz  instabilitatea i pot creea 
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disfunc ionalit i majore nu numai utiliz rii terenurilor (livezi cu prec dere) cât i
drumurilor de acces spre acestea, D.J. Bistri a-Sigmir sau spa iilor locuite (Sigmir – 
extravilan).
 În zona Comunei Budacu probleme de mare vulnerabilitate sunt 
înregistrate în zona satului Jelna, pe versantul stâng i drept al v ii Nucetului ,vale 
folosit i de D.J. Bi tri a-Jelna. Acestea, pe lâng  faptul c  vor creea 
disfunc ionalit i traficului rutier vor putea afecta i spa iul construit din Jelna. În 
partea de E a satului Budu  este de asemenea pus  în eviden  o serie de 
instabilit i care afecteaz  terenuri cu destina ie agricol i care, prin accelerarea 
eroziunii toren iale pot creea disfunc ionalit i tranzitului pe colectorul principal 
(Budacu), care în sector are o pant  hidraulic  redus  (coeficient ridicat de 
sinuozitate). Tronsonul de albie major , pe toat  lungimea lui, poate fi confruntat 
cu exces de umiditate. B ltiri, înml tiniri ce vor scoate din circuitul productiv 
spa iul luncii. Extensiunea mare a spa iilor cu folosin  p une i livad , m re te
tranzitul de mas  de pe versan i în albiile majore.
 În cazul comunei ieu-M gheru , probleme de instabilitate evident  sunt 
semnalate în zona locali ii Arcalia, în perimetrul versan ilor nordici ai Dealului 
Fâna elor, sub forma alunec rilor de teren pu in profunde (în brazde i lenticulare), 
par ial stabilizate. La acestea se adaug  inciziunea puternic  a v ilor de tip 
toren ial, care tranziteaz  în albia major  importante cantit i de aluviuni ce pot 
creea disfunc ionalit i în domeniul agricol, în spa iul construit al vetre localit ii
Arcalia i în cazul tronsonului rutier S r el-Arcalia, al drumului jude ean (DJ). Pe 
versantul drept al v ii ieului acelea i probleme sunt semnalate în perimetrele 
localit ilor Crainim t i ieu M gheru . Cu o aten ie deosebit  trebuie tratat
Valea M gheru ului cu mare poten ial de tranzit aluvionar ce poate crea 
disfunc ionalit i pe DJ Bistri a-Beclean, dar i în spa iul construit al localit ii. 
Furnizarea materialului aluvionar (prin aport deluvial) se realizeaz  la nivelul 
cursului superior al V. M gheru ului, care se suprapune bazinetului depresionar al 
Sigmirului. Modificarea regimului scurgerii V ii ieului, în special al pantei 
scurgerii i adâncirii albiei minore, se va reflecta în modificarea dinamicii 
versan ilor din bazinul V ii M gheru ului i reactivarea „amfiteatrelor” de 
alunecare stabilizate sau par ial stabilizate. Una dintre disfunc ionalit ile majore în 
aceast  comun  apar ine cursului ieului, care în urma frecventelor viituri de 
prim var  î i poate schimba cursul, sec ionându- i propriile meandre ori preluând 
meandre mai vechi, p r site (belciuge). Pe lâng  zonele cu exces de umiditate 
existente pot ap rea altele noi i importante suprafe e agricole pot deveni improprii 
desf ur rii unor activi i profitabile sau eficiente. Valea ieului „controleaz ” de 
asemenea morfodinamica în bazinul morfohidrografic al V.Ro ua. Cursul inferior 
al V. Ro ua se desf oar  în perimetrul cadastral al comunei intereag. În zona de 
confluen  a V ii Ro ua cu Valea ieului, albia ieului atinge maximul de 
meandrare (2,1-3,8), aspect ce se materializeaz  în cre terea suprafe elor cu exces 
de umiditate i indirect în modific ri ale chimismului solului. 
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 Bazinul morfohidrografic al V ii Bl jeni prezint  în sectorul inferior, de 
confluen  cu Valea Ro ua, caractere de subadaptabilitate a cursului râului i
tendin e de l rgire, prin activizarea versan ilor nordici ai Dealului Bl jeni, prin 
procese toren iale în special i de sp lare în suprafa .
 În cadrul comunei Dumitra disfunc ionalit ile pot s  apar  în lungul DJ 
Bistri a-N s ud, în sectoarele de pant  ale tronsonului rutier (în lungul V ii 
Pinticului), dar i în lungul v ii Ro ua prin suprafe ele supuse excedentului de 
umiditate, ce induc, secundar, prezen a proceselor de tasare. De asemenea sunt de 
remarcat marile arii de instabilitate pozi ionate la N – NE de satul Dumitra (Dealul 
Stej relu 559,2 m); în Dealul Frambe , pe versantul drept al V ii erpilor; la SE i
SV de satul T rpiu, în bazinetul toren ial Pârâul Lung; pe versantul stâng al 
pârâului Valea Lung , în perimetrul denumit ”În Tufi ”, dar i pe versan ii sudici ai 
Dealului Fe ei i Dealul Grant. La acestea se adaug  dezvoltarea accentuat  a 
scurgerii în suprafa i a organismelor toren iale, care contribuie la „colmatarea” 
albiilor majore ale V ii T rpiului i implicit a V ii Ro ua i transformarea ei într-o 
arie cu exces de umiditate. 

O retrospectiv  sintetic  asupra ariilor vulnerabile, expuse unor procese 
geomorfologice i hidrice de risc, la nivelul c rora se pot crea disfunc ionalit i de 
exploatare a spa iului geografic (alunec ri, tas ri, inunda ii, etc.) din regiunea 
periurban  a municipiului Bistri a, este prezent i în harta sintetic  a 
vulnerabilit ii teritoriului i expunerii la risc geomorfic i hidric, hart  ce 
fundamenteaz  principiile ierarhiz rii i region rii riscului geografic în periurbanul 
municipiului Bistri a.

Evaluarea implic rii factorului antropic în morfodinamica contemporan  a 
periurbanului bistri ean este reflectat  în modul de utilizare a teritoriului i
restrictivitatea teritorial  impus  de prezen a diapirului, prin procesele 
geomorfologice specifice pe care le sus ine. Fondul forestier departajeaz  din punct 
de vedere cantitativ componentele administrative ale teritoriului periurban : 
municipiul Bistri a (3657 ha, respectiv un grad de împ durire de 25,1%), de 
comunele Livezile (2745 ha, respectiv 25,1%), Dumitra (18,6%) i ieu-M gheru
(1297 ha, respectiv 21,7%), Budacu de Jos (cu 854 ha, respectiv 14,1%) i

intereag  (cu 903 ha, respectiv 12,8%). 

3. Analiza  SWOT i m surile preconizate pentru atenuarea 
riscului geomorfic 

Analiza SWOT a regiunii a conturat câteva obiective specifice pentru 
atenuarea riscurilor i amenajarea durabil  a teritoriului, care vizeaz : stabilizarea 
versan ilor afecta i de procese geomorfologice contemporane determinate de 
precipitatii naturale, oscilatiile nivelului freatic prin: îmbun t irea drenajului 
natural si lucr ri agro-pedo-ameliorative (Sigmir, Valea Jelnei, Valea Budacului); 
captarea izvoarelor de coast  (Dealul Ghinzii, Dealul Coco ului; bazinetul 
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Dorolea); refacerea suprafe elor pomicole abandonate ori desfiin ate în ultimii 15 
ani; eliminarea cauzelor naturale care conduc la accelerarea eroziunii toren iale: 
refacerea fondului forestier; compactizarea covorului vegetal prin îns mân are cu 
amestec de graminee de talie; eliminarea cauzelor antropice care conduc la: 
accelerarea eroziunii toren iale si prezen a proceselor de tasare; elaborarea h r ii 
riscului environmental i a unui plan de m suri care s  înt reasc  punctele “tari” 
(analiza SWOT) ale zonei periurbane prin reîntroducerea in circuitul economic si al 
terenurilor cu restrictivitate geomorfologic .
 Diagnoza realizat  în faza I a proiectului asupra cadrului natural al 
periurbanului municipiului Bistri a a condus la identificarea perimetrelor cu 
disfunc ionalit i i a cauzelor care stau la baza producerii sau existen ei acestora. 
Principalele disfunc ionalit i sunt legate de riscurile naturale: geomorfologice i
hidrologice. Tipologia fenomenelor de risc natural s-a realizat conform cu 
Hot rârea nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind exigen ele minime de con inut ale documenta iilor de amenajare a 
teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale (publicat  în Monitorul 
Oficial, partea I nr. 263 din aprilie 2003) i Legea nr. 575/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului na ional, Sec iunea a V-a – zone de risc natural. 
 Riscurile geomorfologice sunt determinate de vulnerabilitatea mare a 
terenurilor în pant  la alunec ri de teren i procese de toren ialitate, iar culoarele 
de vale ( ieului, Bistri ei, Budacului) la procese de tasare.

Obiectivele specifice propuse i m surile de amenajare a teritoriului 
derivate din direc ia de dezvoltare i prevenire a alunec rilor de teren i protec ia
mediului împotriva efectelor acestor fenomene au vizat urm toarele ac iuni : 

A.Eliminarea sau stabilizarea alunec rilor de teren declan ate prin cauze 
naturale (precipita ii atmosferice, eroziunea apelor curg toare, ac iunea apelor 
subterane) prin: îmbun t irea drenajului natural al solului prin lucr ri specifice de 
îmbun t iri funciare (combaterea eroziunii solului) aplicate într-un complex de 
lucr ri hidroameliorative i agro-pedoameliorative (nivelare, modelare, 
agroterasare) pe versan ii afecta i de alunec ri active (Sigmir, Valea Jelnei, Valea 
Z podie, Dealul Viilor i Dealul Coco ului; îmbun t irea regimului de scurgere a 
apelor de suprafa  pe versan i prin lucr ri agrotehnice i hidrotehnice care s
transforme scurgerea liniar  în nonliniar , atenuând intensitatea eroziunii în 
adâncime: bazinul V ii Târpiului sau Valea Lung , Valea Pinticului, Valea 
Cu mei, versantul drept al V ii Budacului (perimetrul intravilan); captarea 
izvoarelor de coast  cu debit permanent prin lucr ri de drenaj pe versan i i la baza 
versan ilor (bazinele hidrografice ale v ilor Jelnei, Dorolea, Cu mei, Pinticului).

B. Eliminarea sau stabilizarea alunec rilor de teren din cauze antropice 
(defri area  abuziv  a p durilor, p unat abuziv, excav ri la baza versan ilor
pentru diverse construc ii) prin: stabilizarea i valorificarea terenurilor alunecate 
prin împ duriri i planta ii pomicole; refacerea suprafe elor pomicole abandonate 
ori desfiin ate în ultimii 15 ani (în vederea recuper rii terenurilor arabile i de 
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p unat); evitarea execut rii de deblee la baza versan ilor, în vederea proiect rii ori 
redimension rii c ilor de comunica ie (rutiere, feroviare) din perimetrul vetrei 
localit ilor: Jelna, Ghinda, Sigmir, S r el, Simione ti, Monariu, Budacu de Jos, 
Budu ); evitarea înc rc rii sau supraînc rc rii versan ilor cu construc ii de orice 
tip; stabilizarea alunec rilor de teren active.

Prevenirea proceselor de toren ialitate, tasare i protec ia mediului
împotriva efectelor acestor procese i fenomene se va realiza prin: 
 A. Eliminarea cauzelor naturale care conduc la accelerarea eroziunii 
toren iale, respectiv: refacerea fondului forestier i planta iilor pomicole, distruse 
prin defri are i abandon agricol în perimetrul localit ilor: Dumitra (Dl. Trei 
Stejari, Dl. Zaif, Dl. Pe Tabl ), Cu ma, Dumbrava, Monariu); îmbun t irea
regimului de scurgere a apelor de suprafa  pe versan i prin lucr ri de agroterasare; 
compactizarea covorului vegetal prin îns mân are cu amestec de graminee de talie 
mic , care s  atenueze scurgerea în pânz i s  dezorganizeze scurgerea toren ial .

B. Eliminarea cauzelor antropice care conduc la accelerarea eroziunii 
toren iale, respectiv: abandonarea agrotehnicii de lucru a terenurilor agricole prin 
executarea ar turilor perpendicular pe curba de nivel sau de-a lungul pantei 
versan ilor (Monariu, Cepari, S r el, Sigmir, ieu M gheru ); construc ia de 
garduri naturale (prin împletire) i evitarea barajelor din beton pe axul de scurgere 
(talveg) al toren ilor.

C. Eliminarea cauzelor naturale i antropice care condi ioneaz  prezen a
proceselor de tasare, prin: coborârea nivelului freatic prin executarea de drenuri 
adânci; evitarea înc rc rii terenurilor de lunc  cu construc ii de orice tip; evitarea 
amplas rii construc iilor în ariile de aflorare a diapirului (s rii): S r el, Sl tini a, 
S rata, Bobeica; efectuarea drenurilor de suprafa  la nivelul luncilor i podurilor 
teraselor fluviale pentru a preveni apari ia fenomenelor de dizolvare i formarea 
dolinelor în ariile salifere (Sl tini a, Cepari, Dumitra, Mintiu);  

Prevenirea degrad rii terenurilor prin alunec ri de teren, tasare i
toren ialitate se va realiza prin: cooperarea cu autorit ile jude ene i locale din 
zona de studiu în vederea întocmirii h r ilor de risc la alunec ri de teren, procese 
de toren ialitate i tasare, pentru ariile i zonele în care s-au identificat elemente i
factori de risc i declarea acestora ca „zone de risc la alunec ri de teren” conform 
Legii 575/2001; întocmirea studiilor geotehnice care s  ofere solu iile tehnice de 
consolidare a versan ilor instabili prin lucr ri de art  speciale (ziduri de sprijin, 
coloane benoto); urm rirea caracteristicilor terenurilor afectate de eroziunea 
toren ial , procese de tasare, procese de alunecare, în vederea cunoa terii 
tendin elor de evolu ie a proceselor respective i prognoz rii producerii riscurilor 
geomorfologice, care pot s  afecteze comunit ile umane; avertizarea organelor i
întreprinderilor interesate, cât i a factorilor de decizie în cazurile de extindere i
intensificare a acestor procese purt toare de risc geomorfic.

Planningul teritorial în aria cutelor diapire impune o abordare diferen iat
în raport cu restul unit ilor morfogenetice transilvane, datorit  mobilit ii
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neotectonice a diapirului peritransilvan, dar mai ales modului de exploatare 
turistic  a resurelor salifere ale regiunii. Punerea în eviden   a celor dou  categorii 
de resurse (sare, popula ie) nu poate fi realizat  în absen a abord rii riscului 
geomorfic al regiunilor salifere peritransilvane. 
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