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VULNERABILITATE I RISCURI ASOCIATE 
PROCESELOR GEOMORFOLOGICE ÎN 

 PLANNINGUL TERITORIAL  

I. A.  IRIMU

ABSTRACT. - Vulnerability and risks associated with geomorphic processes 
in territorial planning. The vulnerability derives from the fact that every 
geosystem owns different susceptibility in recording specific loses, in connection 
with the assumed risk. It is closely connected with its change resistance and its 
capability of adapting to new conditions of environment. The efficiency of this 
adaptation to risk rouses the level of resiliency of the potentially affected 
community by the geomorphic process. The activity of the territorial planning is 
closely related to the identification of territorial disfunctionalities and to their 
elimination through corrective measurements. This scientific method over poses 
the investigation methodology of vulnerability and risk, because it has two types 
of activities: the diagnosis of the geographical space or the gathering of facts, 
actions, happenings, phenomena, natural and socio-human processes, and the 
prognosis of the development or future evolution of the phenomena, processes 
through the argumentation of the stability or instability of some territories from the 
tectonic, morphological, socio-economical, socio-political point of view. The 
synthesis of these activities is materialized in the map of the territory’s 
vulnerability. It is related to every process that could provoke the instability of the 
territory (and especially in geomorphic terms, the instability of the slope), and the 
vulnerability of the territory to laniary erosion processes (fluid-torrential); the 
vulnerability of the territory at processes of: sliding, settlement, collapse, 
solifluction and creep, processes of flowing, etc. 

1. Introducere 

Terminologia, des uzitat  în ultimii ani, pentru semnalarea unor procese i
fenomene geografice cu poten ial distructiv, a condus la apari ia contextului 
informa ional definit prin: risc climatic, risc hidric, risc geomorfic, risc antropic, 
risc social, etc. Riscul nu poate fi atribuit, în contextul con tientiz rii fenomenului 
ori procesului, decât comunit ilor umane, prin urmare manifestarea scurgerii râurilor 
ori deplasarea maselor de aer, chiar în regim convectiv, nu poate argumenta 
con inutul no iunii de risc hidric ori climatic, ci mai degrab  pe cel de fenomen 
climatic ori hidric de risc. Parametrii morfometrici, morfografici i morfologici ce 
definesc un sistem geomorfologic supus unui stres climatic, hidric, seismic, care este 
capabil de a genera fenomene ori procese de risc, vor fi argumenta i prin propriet ile
geomorfosistemelor: vulnerabilitate, senzitivitate, rezilien i fragilitate.  
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Vulnerabilitatea deriv  din recunoa terea faptului c  fiecare geosistem 
posed  susceptibilitate diferit  de a înregistra daune specifice, conforme cu riscul 
asumat. Ea este strâns legat  de rezisten a la schimbare i de capacitatea de 
adaptare la noi st ri i condi ii de mediu. Eficien a adapt rii la risc ridic  nivelul de 
rezilien  al comunit ii poten ial afectate de procesul geomorfologic.  
 Vulnerabilitatea unui sistem geografic indic  o predispozi ie intrinsec  a 
acestuia de a se expune transform rilor în conformitate cu atributul fundamental al 
materiei – mi carea, dar i cu principiul I al termodinamicii, respectiv al 
conserv rii energiei. Vulnerabilitatea poate fi exprimat  ca o func ie a riscului 
geomorfic, eviden iind gradul de expunere la ac iunea factorilor exogeni ori 
endogeni. Expunerea la risc sau vulnerabilitatea geomorfosistemului exprim
indirect eficien a adapt rii, respectiv gradul de rezilien  al comunit ii poten ial 
afectate. 

Vulnerabilitatea unui sistem geomorfologic, indiferent de m rimea sa este 
definit  prin capacitatea acestuia de a fi afectat în urma unui hazard. Acceptând 
acest postulat, vulnerabilitatea unui sistem presupune disfunc ionalit i poten iale 
la nivel intern, care sunt într-o rela ie strâns  cu rezisten a la schimbare a 
sistemului, respectiv cu senzitivitatea sa i cu capacitatea de adaptare la noi st ri i
condi ii de mediu, în func ie de transform rile regionale ori locale. 
Disfunc ionalit ile poten iale expun sistemul geomorfologic la evolu ii nonlineare 
determinând  probabilitatea apari iei hazardului.

Senzitivitatea poate fi definit  (Mac, Petrea, 2001) prin rezisten a
structural i func ional  a geomorfosistemului exprimat  prin eficien a
conexiunilor de autoreglare, viteza de transmitere a fluxurilor de substan  , energie 
i informa ie. Modific ri nesemnificative în sistem pot induce schimb ri majore ale 

acestuia, dup  cum capacitatea de r spuns a reliefului (geomorfosistemului) la 
schimb rile mediului i la impulsurile din afar , chiar de mare intensitate sau 
magnitudine (alunec ri de teren, ravena ie, modific ri ale morfologiei albiilor etc.) 
pot fi asimilate (R doane, 2002), f r  a deranja echilibrul sistemului 
geomorfologic.

Rezilien a reprezint  capacitatea geomorfosistemului de a- i men ine 
integritatea structural i func ional  în condi ii de perturba ii, precum i viteza cu 
care va reveni la condi ii echivalente de echilibru prin asimilarea schimb rilor 
induse de perturba ii. Absen a r spunsului sistemului geomorfologic 
(geomorfosistemului) la perturba ii (schimb ri climatice, modific ri ale regimului 
scurgerii, impact antropic voluntarist, etc.) marcheaz  instalarea riscului. 

Fragilitatea este un indicator derivat din asocierea celor dou  propriet i
anterior amintite, respectiv senzitivitatea i rezilien a. Ea rezult  din senzitivitatea 
geomorfosistemului corelat  cu rezilien a sa, ca reac ie la un anumit tip de 
schimbare i la m rimea acesteia. O senzitivitate ridicat  este asociat  cu o 
rezilien  sc zut i indic  un geomorfosistem cu fragilitate înalt , susceptibil de a 
provoca daune majore prin fluctua ii la condi iile-limit . Rezilien a eficient  poate 
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men ine în condi ii de echilibru dinamic chiar i geomorfosistemele care 
traverseaz  periodic crize func ionale survenite pe fondul instal rii unor episoade 
evolutive metastabile.  
 Evaluarea stabilit ii geomorfologice a unui teritoriu implic i perceperea 
declinului, de aceea se impune elaborarea unui management adecvat care poate 
duce la cre terea rezilien ei i implicit la diminuarea gradului de risc. 

2.  Riscurile naturale i planningul teritorial 

 Amenajarea teritoriului (România) – aménagement du territoire (Fran a) – 
territorial planning sau Spatial and Regional Planning (Regatul Unit) – Ruimtelijke 
Planning (Olanda) – Raumordnung (Belgia) – Landesplanung (Germania) sunt 
activit i identice prin con inut i urm resc printr-un complex de ac iuni
organizarea spa iului geografic, conform unei planific ri realizate de comunit ile 
umane, care s  asigure promovarea continu  a progresului social i economic, pe 
fondul ecologiz rii i dezvolt rii durabile a spa iului comunitar. Planningul sau 
planificarea teritorial  este un proces spa io-temporal ce include politicile 
teritoriale i conceptul de amenajare teritorial . Activitatea de planificare teritorial
este indisolubil legat  de identificarea disfunc ionalit ilor teritoriale i de 
eliminare a acestora prin m suri corective. Acest demers tiin ific se suprapune 
metodologiei de investiga ie a vulnerabilit ii i riscului, întrucât presupune dou
tipuri de activit i: diagnoza spa iului geografic sau inventarierea de fapte, ac iuni,
evenimente, fenomene, procese naturale i socio-umane, i prognoza dezvolt rii 
sau evolu ia viitoare a fenomenelor, proceselor prin argumentarea stabilit ii ori 
instabilit ii unor teritorii din punct de vedere tectonic, morfodinamic, socio-
economic, socio-politic etc. 
 Diagnoza asigur : identificarea factorilor de risc; analiza structurii, 
compozi iei i func ionalit ii lor în teritoriu; identificarea pragurilor critice care 
declan eaz  fenomenul sau procesul de risc; rela ionarea componentelor 
geosistemice în definirea instabilit ii geomorfosistemelor, hidrosistemelor, 
sociogeosistemelor, ecosistemelor etc.; instrumentarea metodologic  a studiilor de 
caz i analiza SWOT. 
 Activit ile debuteaz  cu localizarea factorului sau factorilor de 
instabilitate (Fi); delimitarea i cartografierea ariei (S), zonei, regiunii, expuse 
proceselor sau fenomenelor de risc pe baza fotogramelor sau imaginilor satelitare, 
bazei topografice, m sur torilor GPS, arie sau arii care prezint  o anumit
vulnerabilitate i întocmirea unui raport de analiz  SWOT. 
 Realizarea unei prognoze pe termen lung sau scurt presupune o analiz
riguroas  a componentelor geosistemice. Riscul natural nu reflect  numai 
vulnerabilitatea geosistemic , a componentelor mediului fizico-geografic (versant, 
albie, lunc , teras , plaj  etc.) ci i vulnerabilitatea sociosistemic  (structura i
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func iunile comunit ilor rurale i urbane; infrastructura c ilor de comunica ie; 
bugetele regionale, locale sau bugetul na ional.
 Activit ile de planificare teritorial  trebuie concepute în baza 
paradigmelor dezvolt rii durabile i sustenabilit ii teritoriului. Strategiile alese 
pentru atingerea obiectivelor, pe termen lung (protec ie garantat ), pe termen mediu
(adoptarea unor metode flexibile de garantare a investi iilor) i pe termen scurt
(f r  garantarea investi iilor), al turi de asigurarea la riscurile naturale sau sociale 
ale comunit ilor umane, trebuie s  demonstreze eficien a activit ilor de planning 
teritorial.
 Aceasta presupune analiza rezilien ei sociosistemelor i geosistemelor, 
respectiv a capacit ii societ ii (comunit ilor umane) de a surmonta i a se 
reconstrui dup  un eveniment (hazard) sau a geosistemelor de a reveni la stadiul de 
echilibru (graded) dup  producerea unui eveniment extrem (hazard, risc). 

Metodologia geomorfologic  de investigare în etapa de diagnoz  se alege 
în raport cu specificul de manifestare al procesului (ravena ie, alunec ri de teren, 
surp ri, pr bu iri, avalan e de pietre ori z pad ) care induce prin prezen a lui, un 
risc geomorfologic.

Analiza cauzelor i condi iilor producerii unui hazard, se realizeaz  dup
metodologia agreat  la nivel na ional i interna ional. Astfel, pentru identificarea 
cauzelor de producere i desf urare a  alunec rilor de teren, analiza se va 
direc iona spre identificarea gradului de vulnerabilitate seismic . Cutremurele de 
p mânt  sunt apreciate ca intensitate seismic  pe scara MSK conform STAS 11 
100/1993 i dup  parametrii de zonare a seismicit ii teritoriului, conform 
normativului P100/1992, luându-se în calcul perioada medie de revenire a 
cutremurelor cu intensitate mai mare de 6 grade pe scara Richter. Se analizeaz  de 
asemenea impactul produs de  ploile toren iale, topiri bru te de z pad , accidente
la lucr rile existente pe cursurile râurilor (rupturi de baraje, diguri, canale), erori 
umane legate de exploatarea construc iilor hidrotehnice, de opturarea albiei râurilor 
prin depozitarea de diverse materiale, amplas ri necorespunz toare de construc ii 
noi, exploat ri agricole voluntariste, etc.), dar i  subminarea bazei versan ilor de 
c tre râuri, toren i, ac iunea înghe ului i dezghe ului, defri area abuziv  a 
planta iilor i p durilor. Activitatea de diagnoz  va cuprinde i evaluarea dinamicii 
alunec rilor de teren, astfel cele active sunt considerate cele care se desf oar
(STAS 11 100/1993) în urma declan rii unei alunec ri primare, reactive, dar au 
perioade de stabilitate i acalmie; inactive, alunec rile care pot fi latente i se pot 
activa oricând; abandonate, alunec rile la care cauzele producerii au fost înl turate, 
iar alunec rile stabilizate, cele care prin metode de remediere au fost relativ 
stabilizate.

Activitatea de prognoz  sus ine strategia de dezvoltare. Se formuleaz
propuneri cu caracter director, care vizeaz  prevenirea, atenuarea, eliminarea sau 
acceptarea riscurilor geomorfologice, în concordan  cu obiectivele de dezvoltare 
din documenta iile de amenajare a teritoriului. Strategia de dezvoltare pe termen 
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scurt, mediu sau lung va fi definit  în baza unei inform ri: cu privire la perioada 
medie de revenire a cutremurelor cu intensitate mai mare de 60 Richter i ini ierea
unor m suri în caz de urgen , asupra unor ac iuni privind amenajarea bazinelor 
hidrografice prin lucr ri structurale din albia râului i de pe versan i în scopul 
reducerii elementelor caracteristice ale viiturilor; ac iuni privind combaterea 
inunda iilor prin lucr ri de îndiguire a scurgerii de pe versan i, împ duriri, 
reducerea suprafe elor impermeabile; definirea zonelor care trebuie scoase de sub 
inunda ii i a zonelor a c ror inundare are un rol util. De asemenea, vor fi stipulate 
în strategii, necesitatea încheierii unor contracte de asigurare de bunuri materiale i
asigur ri de via ; schimbarea modului de folosin  a terenului i l sarea terenului în 
regim liber de inundare; ac iuni privind amenajarea teritoriului cu risc de alunecare 
prin împ durire, schimbarea culturilor, modific ri în utilizarea terenurilor etc. 

3.  Realizarea h r ilor vulnerabilit ii i riscului geomorfologic 
   

Instabilitatea sistemelor geomorfologice sau geomorfosistemelor este 
considerat  ca o func ie a senzitivit ii acestora, respectiv r spunsul la schimb rile
interne (pant , meteoriza ie, geochimism) i externe (precipita ii, oscila ii termice, 
ac iuni mecanice, impact antropic etc), dar i un atribut al fragilit ii rela iilor
dintre componen ii sistemului geomorfologic. 

Vulnerabilitatea poten ial  amplificat  prin hazard va exprima amploarea 
riscului geomorfologic, respectiv pierderea de vie i umane i bunuri materiale i
culturale (R = V x A). Raportând vulnerabilitatea unui geomorfosistem la 
senzitivitatea acestuia, respectiv la m sura r spunsului acordat impulsului 
(procesului ori evenimentului geomorfologic) noi particulariz m diferen ierea 
teritorial i regional  a spa iului geografic sau realiz m o regionare a 
vulnerabilit ii în func ie de un anumit proces (alunecare, ravenare, tasare, etc). 

Evaluarea vulnerabilit ii unui teritoriu i ierarhizarea acesteia presupune 
din partea cercet torului parcurgerea urm toarelor etape: 
- inventarierea factorilor i condi iilor ce definesc vulnerabilitatea sistemelor 

geomorfologice: litologici, tectonici, climatici, hidrologici, biotici, antropici; 
- delimitarea ariilor, zonelor, regiunilor cu vulnerabilitate specific  (ravenare, 

toren ialitate, alunec ri de teren, tasare, creep, curgere noroioas , curgere de p mânt,
avalan e de pietre, avalan e de z pad  etc.); 

- ierarhizarea vulnerabilit ii arealelor în raport cu frecven a, intensitatea i
reprezentativitatea procesului (fenomenului, evenimentului) i gradul de activitate 
(activ, pasiv, reactiv); 

- construc ia h r ii vulnerabilit ii i întocmirea legendei. 
Harta vulnerabilit ii terenului la procese de deplasare în mas  ori fluvio-

toren iale va reflecta i managementul bun sau defectuos al exploat rii teritoriului, 
dac  va fi raportat  la modul de folosin  a teritoriului. 
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Întocmirea h r ilor de vulnerabilitate este o cerin  reclamat  de studiile 
regionale cu destina ie practic  ce vizeaz  amenajarea i organizarea teritoriului, 
dezvoltarea regional  durabil , evaluarea i bonitarea terenurilor agricole i silvice.  

Activit ile de inventariere a factorilor i condi iilor ce definesc 
vulnerabilitatea ori instabilitatea geomorfosistemelor vor urma protocolul unui studiu 
geomorfologic regional: delimitarea arealului i raporturile de spa ialitate cu unit ile 
vecine, identificarea parametrilor de specificitate al arealului sau zonei i integrarea 
lor în demersul general de dezvoltare durabil  a regiunii.Prin urmare revine 
cercet torului geomorfolog de a identifica regiunile instabile din punct de vedere 
morfodinamic, ce ar putea genera declan area unor procese i fonomene de risc. 
Identificarea regiunilor morfodinamice instabile presupune derularea urm toarelor 
activit i: analiza i interpretarea fotografiilor aeriene; analiza morfometric i
morfologic  a reliefului pe h r i topografice (Gauss pentru România) la scara de 25 
000 i 50 000; analiza h r ilor de utilizare i exploatare a solului (cadastrale, PUD-
urile, PUZ-urile, PATZ-urile); analiza h r ilor geologice i coloanelor stratigrafice; 
utilizarea chestionarelor tematice la nivelul institu iilor locale i regionale (prim rii, 
centre silvice, birouri cadastrale, ap rare civil , regii de alimentare cu ap i regii 
locale de transport); cartografierea itinerant i areal  a terenului. 

Sinteza acestor activit i este materializat  în harta vulnerabilit ii 
teritoriului (Fig.1). Ea este raportat  fiec rui proces susceptibil de a declan a
instabilitatea teritoriului ( i în special în termeni geomorfologici, instabilitatea 
versantului), respectiv vulnerabilitatea teritoriului la procese de eroziune liniar
(fluvio-toren ial ); vulnerabilitatea teritoriului la procese: de alunecare, de tasare, 
de surpare i pr bu ire, solifluxiune i creep, procese de curgere, etc. 

Construc ia h r ii vulnerabilit ii are în baz  principiile generale ale 
elabor rii h r ilor geomorfologice speciale sau tematice, respectiv: proiec ia
limitelor regiunii analizate pe harta topografic  în curbe de nivel (Gauss) la scara 
optim  de analiz  cerut  de beneficiar  (1:10 000; 1:25 000; 1:50 000); asigurarea 
fondului topografic de referin  al h r ii (cote topografice, orononime, hidronime, 
toponime); perimetrarea ariilor ori sectoarelor cu instabilitate; definirea sau 
explicarea parametrilor de instabilitate (litologie, tectonic , diapirism, hidromorfism, 
impact antropic, etc); ierarhizarea vulnerabilit ii teritoriului în raport de agresivitatea 
factorilor genetici (litogenetici, climatici, hidrici, biotici, antropici) i elaborarea 
indicilor cantitativi i calitativi ai vulnerabilit ii; delimitarea arealelor cu indici 
apropia i ai vulnerabilit ii, în raport cu legenda propus .

În proiectarea limitelor regiunii analizate, dar i a perimetrelor afectate sau 
vulnerabile unui anumit tip de impact (proces geomorfologic) se va apela la 
istoricul investiga iei regiunii, utilizând toate sursele i canalele de informare 
asupra cadrului environmental: rapoarte tiin ifice, surse mass-media, planuri de 
dezvoltare locale i regionale, disfunc ionalit i teritoriale sub raport juridic, 
documente cartografice, informa ii geologice i geomorfologice, etc. 
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Fig. 1.  Zona periurban  a Municipiului Bistri a. Harta vulnerabilit ii (Irimu  ,I., 2004) 

Ierarhizarea teritoriului în raport cu vulnerabilitatea sa la manifestarea unui 
proces geomorfologic se va realiza i fundamenta prin metode morfometrice i
statistico-matematice i va fi transpus  în h r i de sintez  realizate în baza 
corela iilor dintre frecven a procesului i intensitatea sa i  m rimea zonei sau 
arealului susceptibil de a suporta o instabilitate sau o disfunc ie peisajistic
(badlands, alunecare, curgere, tasare, sufoziune, etc.). 

Realizarea h r ilor vulnerabilit ii terenurilor este reclamat  de proiectele 
de tip PATR, PATZ, PATIJ, PUZ i PUG. Procesul de planificare i amenajare 
teritorial  implic  nu numai proiec ia viitoare a spa iului i mai ales argumentele 
dezvolt rii durabile a acestui spa iu, dezvoltare sus inut  de „pilonii” stabilit ii
tectonice, rezisten ei rocii la tasare, forfecare i translatare sau glisare. Cei care vor 
lua decizii privind reu ita acestor proiecte vor analiza expozi ia la risc sau 
vulnerabilitatea acestor zone. 

Rapoartele tiin ifice vin din cele mai multe ori în contradic ie cu proiectul 
„arhitectonic” al model rii spa iului. Neconcordan a dintre cele dou  laturi poate 
duce la pierderi materiale i uneori de vie i omene ti. Cunoa terea terenului i
limitelor de construc ie impuse de vulnerabilitatea acestuia la alunec ri, tas ri,
surp ri, raven ri, etc., ofer  solu ia tehnic  a proiect rii spa iului într-o nou
dimensiune func ional , astfel ca noua configura ie s  sus in  stabilitatea terenului 
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i siguran a a ez rii (ex.construc ii de piloni, realizarea viaductelor seci, sunt 
solu ii pentru optimizarea spa iului cu escedent de umiditate). 

Construc ia h r ii vulnerabilit ii se va realiza la o scar  de 1:50.000 sau 
1:25000. Argumentele pentru aceste sc ri de reprezentare sunt pertinente. Sc rile 
mai mici 1:75000, 1:400 000 asigur  o regionare a fenomenului, procesului, în 
raport de frecven a lui ori frecven a arealelor cu un anumit proces/unitate de 
suprafa  (ha sau km2), în timp ce sc rile mari de 1:25000, prin caracterul lor 
analitic surprind procesul f r  a-l integra regiunii i a oferi posibilitatea de 
moderare sau stingere a acestuia, iar pe de alt  parte s-ar împiedica de apari ia 
hazardului ori a riscului geomorfologic.  

Legenda h r ii vulnerabilit ii va reflecta cre terea gradual  a 
periculozit ii procesului (proceselor) de la slaba manifestare (vulnerabilitate mic )
sau difuzia lui în teritoriu (vulnerabilitate medie) pân  la dezvoltarea accelerat  a 
acestora în teritoriu (vulnerabilitate mare) sau identificarea cu procesul 
(vulnerabilitate foarte mare). 

Elaborarea h r ii de risc (Fig.2) reprezint faza sintetic  a studiului sau 
analizei i se sprijin  pe suportul informa ional al fazei analitice, respectiv: 
detectarea ariilor vulnerabile ale terenului i elaborarea h r ilor de vulnerabilitate, 
identificarea hazardelor i disfunc iilor peisajistice pe care le condi ioneaz ,
evaluarea riscului i ierarhizarea acestuia. Opera iile sunt urm toarele: asigurarea 
bazei cartografice prin trasarea re elei hidrografice permanente i temporare, vetrei 
localit ilor, înscrierea oronimelor, hidronimelor i toponimelor, lacuri, b l i , 
cariere, etc; suprapunerea seturilor de h r i realizate anterior (litologic , tectonic ,
a vulnerabilita ii) peste harta de baz i delimitarea ariilor cu vulnerabilitate 
ridicat , medie, slab  sau nul , înscriind prin semne conven ionale i tipul 
proceselor ; delimitarea  arealelor în conformitate cu gradul de risc propus în faza 
analitic i în conformitate legenda propus .

Termenii ierarhiz rii riscului argumenteaz  c  o alunecare, de i veche, 
constituie aproape întotdeauna un element de fragilitate a mediului. Acest aspect 
este luat în analiza factorial  din perspectiva costuri – beneficii. Costurile pentru 
stabilizarea  unui versant afectat de o alunecare de teren trebuie s  fie compatibile 
cu importan a investi iei pentru stabilizarea ariei supuse analizei din diverse 
motive: existen a unor cl diri de patrimoniu; este singura cale de acces spre un 
obiectiv strategic; este singura solu ie agreat  de comunitate ca reac ie la risc, etc. 

Ierarhizarea riscului geomorfologic poate s  r spund  comunit ilor locale 
sau regionale în termeni economici, administrativi, ecologici ori environmentali. 
Termenii economici vor fi defini i prin pierderi materiale: cl diri, osele, autostr zi, 
c i ferate, re ele de transport pe cablu (telescaun, teleferic, teleschi), aerodromuri, 
baraje, etc. Ierarhizarea riscului din punct de vedere administrativ va r spunde
restric ion rii unor activit i: interdic ia de construire a imobilelor de orice tip; 
limitarea construc iilor pe anumite paliere (P+1; P+2; P+3); restric ionarea
transportului greu (>3,5t), reducerea vitezei de transport în sectorul X sau Y, etc. 
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Dintre metodele de ierarhizare a riscului, mai facile pentru bazinele 
molasice, cu depozite friabile (argile, argile carbonatice, nisipuri) în alternan  cu 
orizonturi mai dure (gresii, tufuri, calcare)  sunt Metoda Champenoise i Metoda
Modenez .

Metoda Champenoise are la baza ierarhiz rii sau grad rii riscului st rile
calitative i cantitative ale hazardului. Acest  metod  a stat la baza produc iei de 
h r i ZERMOS (Irimu , 1997). Analiza st rilor calitative conduce la conturarea a 
trei categorii de risc: 
 A. Risc înalt (culoare de reprezentare: ro ie) cuprinde perimetre ce au fost 
anterior afectate de alunec ri de teren; perimetre ce prezint  semne de activitate 
prezent  ori alunec ri vechi, în prezent reactivate; perimetre susceptibile surp rilor,
pr bu irilor iminente; arii seismice active. Aceste perimetre înregistreaz  semne de 
activare sau de activitate cel pu in o dat  într-o perioad  de 5 ani. 
  B. Risc mediu (culoare de reprezentare: portocaliu) cuprinde perimetru cu 
alunec ri vechi, neactivate, prezentând instabilitate poten ial ; mi c ri difuze, 
superficiale sau repta ie, cu volum mic. Prezint  factori de stabilitate defavorabil .

C. Risc nul sau slab (culoare de reprezentare: verde) sunt considerate zone 
stabile, unde nu au fost identificate nici o deplasare i nu exist  nici un factor de 
instabilitate. În aceast  categorie de risc sunt înscrise i zonele unde subzist
incertitudinea asupra stabilit ii. Aceste zone sunt reprezentate în aceia i culoare, 
dar nuan ate, cu rezerve. 

Figurarea indicilor cantitativi pe h r ile de risc geomorfologic reprezint  o 
activitate laborioas  ce vizeaz  o cuantificare a efectelor proceselor 
geomorfologice ce condi ioneaz  apari ia hazardelor i riscurilor geomorfologice,
respectiv analiza cantitativ  prin intermediul indicilor numerici: coeficien i de 
instabilitate; coeficien i statistici de regresie, coeficien i geotehnici de securitate. 

Un model de analiza cantitativ  prin intermediul coeficien ilor numerici de 
instabilitate a fost aplicat de colectivul Calcagni, Palmentola i Penneta (1982), de 
la Universitatea din Bari, la regiunea Lucanie ( Italia de Sud). Autorii elaboreaz
un set de cinci h r i pe baza utiliz rii coeficien ilor numerici atribui i instabilit ii
pantelor, depozitelor superficiale, structurii (unghiul format de panta versantului i
orizontul depozitului sau stratul geologic); tipul de folosin  agricol . Fiecare 
coeficient corespunde ca valoare particip rii factorului de instabilitate sau 
hazardului la producerea riscului. Pentru coeficien ii de instabilitate autorii 
stabilesc 7 trepte valorice raportate la cele patru grupe de factori (pant , litologie, 
structur , utilizarea terenurilor) i atribuie coeficien i maximi 6-7 pentru zonele 
stabile; 2-3 pân  la 5 pentru zonele cu stabilitate variabil i 0-1 pentru cele 
poten ial instabile sau zone cu alunec ri de teren  (Tabelul 1 ). 
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Tabelul 1.  Coeficien ii de instabilitate a versan ilor corela i cu factorii de instabilitate 
(dup  Calcagni, Palmentola, Penneta, 1982) 

Factori/coeficien i 2 1 0 
Pant 0-100 10-200 200

Litologia 
gresii 
conglomerate 
nisipuri

aluviuni 

marne 
argile 
depozite  
(deluviale)de pant

Structura 

strate orizontale 
strate aclinale 
unghiul structural 
 > 450

înclinarea stratelor 
este conform  cu 
panta sau mai mare 
decat a pantei 

înclinarea stratelor 
este conform  cu 
panta sau mai mare 
decat a pantei 

Utilizarea solului 
sau terenurilor 

terenuri arabile 
legumicultur

p duri 
planta ii de m slin

terenuri necultivate 
p uni, vii

Metoda Modenez  ini iat  de un colectiv valoros de cercet tori: Panizza, 
Castaldini, Bisci, Pambianchi, Gentili de la Universitatea din Modena i
Universitatea din Camerino aduce în ierarhizarea riscului coeficientul geotehnic de 
securitate (F), care exprim  raportul dintre rezisten a substratului i for a motrice, i
el permite, teoretic, o distinc ie între zonele stabile (F>1) i zonele instabile (F<1), 
dar i o gradare a riscului în interiorul zonei instabile. Metoda const  în selectarea 
arealului de investigat pe baza h r ilor tectonice, litologice sau suplinirea acestora cu 
harta geologic i harta geomorfologic , pentru aceia i scar . Urm torul pas îl 
reprezint identificarea i selectarea litotipurilor i integrarea lor pe clase 
petrografice (argile, dolomite, calcare, evaporite, fli , filite, ofiolite, gnaise, etc).  

Studiul caracteristicilor lito-tehnice se realizeaz  în urm toarea opera ie de 
laborator, urmat de elaborarea h r ii lito-tehnice i vizeaz  compozi ia
mineralogic , gradul de cimentare, tipul de stratificare, coeficientul geotehnic i
susceptibilitatea la riscul seismic. Urm toarea etap  este configurat  de studiul
parametrilor morfometrici i morfologici ai regiunii (altitudine, grad de 
fragmentare a reliefului, geodeclivitate, expozi ia versan ilor, grosimea depozitelor 
deluviale i coluviale, raportul treptelor morfogenetice, areale cu procese 
geomorfologice active sau stabilizate i susceptibilitatea reactiv rii lor prin impuls 
seismic.Ultima opera ie o reprezint studiul susceptibilit ii seismice prin analiza 
situa iei tectonice a regiunii în timp contemporan i paleogeografic. Aceast
opera ie presupune: identificarea liniilor tectonice; identificarea abrupturilor 
geomorfologice i interpretarea lor în corela ie cu liniile de fracturare, faliere, 
fisurare tectonic ; calculul densit ii fragment rii tectonice (prin raportarea 
lungimii însumate a linilor de falie, fractur , fisur  tectonic  la suprafa a regiunii i
la scara h r ii; elaborarea h r ii susceptibilit ii seismice. 
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Fig. 2.  Zona periurban  a Municipiului Bistri a.  Harta riscului geomorfologic 
(Irimu ,Vescan, 2005) 

În procesul de planificare teritorial , analiza morfometric i morfologic  a 
terenului este direc ionat  spre securitatea construc iilor, productivitatea i
randamentul flosin elor agricole, conturarea perimetrelor cu risc nul sau minor în 
proiectarea construc iilor edilitare; delimitarea perimetrelor cu resurse ale 
subsolului de importan  na ional , perimetrarea zonelor cu impact seismic; 
perimetrarea zonelor cu impact tectono-erozional, etc. 

Vulnerabilitatea spa iului geografic i riscurile naturale asociate au 
devenit obsesii pentru membrii comunit ilor statelor dezvoltate ale lumii, 
popula ia con tientizând natura efectelor. Firmele de asigur ri sunt din ce în ce mai 
solicitate i mai antrenate în evaluarea cauzelor, elaborarea scenariilor, strategiilor 
i programelor de instruire a popula iei pentru a dep i „criza” declan at  de 

producerea riscului. Pornind de la aceste considerente, proiec ia unui management 
teritorial care s  asigure dezvoltarea durabil , trebuie s  fie instrumentat pe 
disfunc iile teritoriale induse de vulnerabilitatea geomorfologic , hidric , climatic
i antropic .
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