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Irimu , Ioan Aurel (2006), Hazarde si riscuri asociate proceselor 
geomorfologice în aria cutelor diapire din Depresiunea Transilvaniei, Edit. Casa 
C r ii de tiin , Cluj-Napoca (287 p., 57 figuri incluse în text i 327 titluri 
bibliografice). 

Lucrarea Hazarde si riscuri asociate proceselor geomorfologice în aria 
cutelor diapire din Depresiunea Transilvaniei aduce în fa a cititorilor un demers 
tiin ific valoros prin aportul substan ial la cunoa terea unui teritoriu complex sub 

aspectul diversit ii structurale i morfologice, diferen ierilor cantitative i
calitative privind resursele solului i subsolului, a modului de utilizare a terenurilor 
i implicit a caracteristicilor habitatului. La nivel teritorial aspectele amintite stau la 

baza unui spectru rela ional extrem de divers (din care nu lipsesc nici aspectele de 
contrarietate), stabilit în leg tur  cu factorii de ordin social-economici (componenta 
demografic , spa iile construite, elementele de infrastructur .a.), reflectate 
corespunz tor în specificitatea st rilor func ionale instalate la nivelul subunit ilor
componente. 

Demersul tiin ific se grefeaz  pe introspec ia minu ioas  a caracteristicilor 
geologice i geomorfologice ale teritoriului supus investiga iei, analiz  realizat  la 
microscar , cu mult  acurate e, într-o binecunoscut  lucrare anterioar  consacrat
deja în literatura geomorfologic  româneasc . Departe de a fi o transpunere inedit
a unor cercet ri existente, autorul reu e te s  demonstreze printr-un demers logic, 
conving tor structurat, modul în care informa iile sistematice despre un areal dat 
pot dobândi relevante valen e suplimentare atât sub aspect cognitiv cât mai ales sub 
aspectul utilit ii în contextul planific rii i gestiunii teritoriului. 

Astfel, în primele dou  capitole, autorul procedeaz  la o analiz  critic
comparativ  a accep iilor consacrate privind conceptele de hazard, vulnerabilitate 
risc, reu ind s  contureze un tablou coerent privind problematica conceptual
privitoare la fenomenele extreme, lucru meritoriu în contextul în care acesta este 
frecvent grevat de limpezimea necesar  datorit  polisemiilor i inconsecven elor 
întâlnite în unele susse bibliografice. Pe lâng  argumenta ia privind semnifica iile
i necesit ile ce intervin în procesul de planning teritorial ca urmare a ocuren ei 

poten iale a hazardelor i riscurilor asociate proceselor i fenomenelor 
geomorfologice, sunt expuse i exemplificate, prin studii de caz elocvente, cele mai 
reprezentative sisteme de cartografiere i evaluare a acestor fenomene. Acestea, pe 
lâng  faptul c  ofer  informa ii pertinente, cu reale semnifica ii de ordin practic, se 
pot constitui în modele de mare utilitate ce pot fi aplicate în cele mai diverse 
conjuncturi spa io-temporale de c tre cei interesa i.
                                                
 Irimu  I. A. (1998) Relieful pe domuri i cute diapire în Depresiunea Transilvaniei, Ed. 
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Cel de-al treilea capitol ofer  cititorilor posibilitatea s  disting  cu mult
claritate premisele de ordin tectonic, litologic, climatic i hidric ce stau la baza 
model rii reliefului în aria cutelor diapire transilvane i mai ales s - i formeze o 
imagine veridic  despre caracteristicile definitorii ale morfologiei abordat  atât în 
sens morfometric cât, mai ales, rela ional-din perspectiva interac iunilor dintre 
substrat, forme, procese geomorfologice contemporane i efectele mi c rilor
neotectonice.

Ultimul capitol al lucr rii este cel mai reprezentativ sub aspectul 
implica iilor de ordin metodologic i aplicativ. Bazat pe o impecabil  cunoa tere de 
detaliu a terenului, autorul ne aduce în prim plan o serie de st ri reprezentative ce 
definesc teritoriul prin prisma echilibrului dintre componenta geologo-
geomorfologic i componentele socio-economice. Aplica iile realizate în arii 
diapire diferen iate neotectonic i morfologic, statueaz : natura raporturilor dintre 
albiile râurilor i versan i; tipurile de impact antropic i natura proceselor 
geomorfologice pe care le asociaz ; procesele geomorfologice contemporane i
riscurile asociate; m surile ce se impun pentru reabilitarea mo iilor i a vetrelor 
rurale, regiunilor periurbane, terenurilor afectate de fenomene i procese 
geomorfologice contemporane. 

Excelent ilustrat , cu peste 50 de h r i, grafice i imagini, de cea mai bun
calitate-atât în sensul con inutului, cât i în cel grafic, lucrarea Hazarde si riscuri 
asociate proceselor geomorfologice în aria cutelor diapire din Depresiunea 
Transilvaniei, elaborat  de c tre Irimu  I.A. i recent ap rut  la Editura C r ii de 

tiin  din Cluj-Napoca întrune te cu certitudine numeroase elemente de ordin 
conceptual, metodologic i practic de natur  s  suscite interesul speciali tilor
geomorfologi i deopotriv  a celor de alte forma ii ce se reg sesc, prin interesele i
c ut rile comune, în sfera planningului teritorial.       

          

D NU   PETREA 


