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ABSTRACT. -Constraints, Thresholds and Risk Environmental States in the 
Municipality of Zalău. In the process of urban knowledge and development, all the 
focused elements of the urban system suffer considerable changes. The establishments’ 
number and the adjacent facilities have continuously increased; the human made urban 
system, the technical equipping and the transportation and circulation network have 
significantly augmented. If the initial natural endowing imposed some limits for human 
settling, land use or resource utilization for material or energetic purposes, the upholding 
society’s requirements made the geospatial constraints even more aggressive and thus 
triggered risk thresholds and critical environmental states. The late economic decline is 
responsible for a generalized urban decline. Beside the geospatial constraints, new 
habitation, hydraulic and environmental thresholds appeared that require additional studies, 
projects and investments in order to assure an acceptable environmental protection level. 
 
Key - words: constraints, risk thresholds, environmental states, adjacent faults, geographic 
convergence, gravitational movements, urban pollution 

 
 Aşezările urbane din Depresiunea Transilvaniei prin localizarea lor într-un 
spaţiu eterogen sub raportul structurii şi definiţiei sunt supuse la diverse 
constrângeri teritoriale. De la acestea decurg apoi constrângeri urbanistice, 
arhitecturale şi funcţionale. Abordarea ştiinţifică integrată a acestor geoidentităţi 
presupune o cercetare multidisciplinară şi pluriinformaţională. Nu este nici intenţia 
şi nici scopul a ceea ce urmărim şi vom expune în scurta noastră reflexie asupra 
Municipiului Zalău. Constrângerile naturale poartă amprenta factorilor iniţiali de 
înzestrare. 
 Constrângerile tectostructurale sunt date de horstul Meseşului cu un front 
abrupt spre nord-vest. Cele două falii care încadrează horstul „Falia Meseş” şi 
„Falia Parameseş” au dus la apariţia unor denivelări mari (500 – 1000 m) cu vădite 
stări de instabilitate dinamică şi, respectiv, cu riscuri asociate. La extremitatea 
nordică culmea cristalină a Meseşului este întreruptă brusc de „falia Moigradului” 
peste care funcţionează „Poarta Meseşană” şi prin care bazinul Panonic comunică 
cu Bazinul Transilvaniei 
 Constrângerea tectostructurală este împlinită către nord-vest de anticlinalul 
Aghireş-Panic-Crişeni reliefat prin altitudini de 350-400 m. Între culmile 
menţionate Meseş, Panic, Aghireş, s-a dezvoltat pe fundul structural al sinclinalului 
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Fig. 1. Municipiul Zalău - Zonare funcţională: 1. Zona rezidenţială; 2. Zona industrială;  

3. Zona agroindustrială; 4. Zona de transporturi; 5. Zona comercială; 6. Zona administrativ-
culturală; 7. Zona de spaţii verzi şi agrement; 8. Curbe de nivel; 9. Şosele; 10. Cale ferată 

 
Zalăului relieful de vale. Componentele acestuia: lunci, terase, conuri aluviale au 
favorizat localizarea aşezărilor, cu precădere oraşul Zalău. 
 Constrângerile litologice survin de la formaţiunile petrografice sedimentare 
ce repauzează peste fundamentul cristalin al Depresiunii Zalău. Indiferent de vârsta 
lor (danian – paleocene, miocene) domină marne, argile, conglomerate şi nisipuri. 
Formaţiunile mai noi, pliocene, apar pe suprafeţe extinse şi constau tot din marne, 
nisipuri şi pietrişuri; local sunt şi iviri de argile, conglomerate şi gresii. Toate 
formaţiunile sedimentare menţionate sunt susceptibile, din punct de vedere 
geomorfologic la o mobilizare accentuată prin alunecări (Fig. 2), surpări tasări şi 
eroziune prin denudare peliculară şi ravenaţie. 
 În consecinţă, versanţii care descind spre valea Zalăului şi afluenţii acesteia 
au fost şi sunt afectaţi de procese geomorfologice gravitaţionale: alunecări, surpări, 
prăbuşiri şi de procese de eroziune lineară: ravene, torenţi. 
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           Constrângerile morfo-
hidrografice sunt rezultatul 
unei conexiuni între relieful 
dealurilor şi piemonturilor ce 
circumscriu Depresiunea 
Zalău şi apele ce dreneează 
spaţiul teritorial. Ariile joase 
din spaţiul depresiunii 
constituite de lunci sunt 
afectate de exces de apă cu 
efecte negative pentru 
aşezări, căi de comunicaţie şi 
legumicultură. Din cauza 
dezgolirii versanţilor de 
vegetaţie forestieră apar 
„praguri” hidraulice sub 
formă de viituri puternice pe 
văi şi pâraie provocând 
eroziuni în terenurile din 
hotarul localităţilor, în 

special a oraşului Zalău. 
 În structura geomorfologică a vetrei oraşului au jucat rol trei convergenţe 
morfohidrografice: 

- Prima este la vărsarea pârâului Meseş în Valea Zalăului (Fig. 1). Acest 
sector compus de luncă, terase simetrice şi versanţi sub formă de glacisuri 
a favorizat constituirea nucleului principal al aşezării. Un singur „val 
urban” a mai fost posibil, cel dinspre Brădet, deoarece celelalte suprafeţe 
de versant sunt cu deluvii groase, alunecări de teren şi tasări. 

- A doua, localizată la vărsarea pâraielor Sărătura şi Caselor în valea 
Zalăului a oferit spaţiu pentru extinderea oraşului. Pe partea centrală a 
conului aluvial depus de valea Sărata s-a construit un al doilea nod stradal 
cu un trafic rutier foarte activ. Din cauza pantelor accentuate ale 
versantului drept şi instabilităţii terenurilor, extinderea vetrei a fost 
limitată, asimetrică, cu riscuri mari la surpări şi prăbuşiri (Întreprinderile 
Ceramica, fabrica de Mobilă, gara veche şi gara nouă). 

- A treia convergenţă, la vărsarea râurilor Miţii şi Crişenilor în Valea 
Zalăului, marcată de luncă largă şi terase etajate a oferit terenuri pentru 
dezvoltarea zonei industriale şi a celui de-al treilea „nod de circulaţie”. 
Din cele expuse rezultă că oraşul Zalău s-a dezvoltat într-un „spaţiu 

constrâns” morfologic şi hidrologic şi a luat configuraţia celor trei convergenţe 
morfohidrografice. Dezvoltarea dominant longitudinală, cu numai trei noduri de 

Fig. 2. Distribuţia alunecărilor de teren cu efecte de 
risc în zona municipiului Zalău 
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ramificaţii – praguri de forfecare şi riscuri asociate a condus la „rupturi” în 
legăturile teritoriale ale oraşului. Ca urmare, arealele constituite mai nou s-au 
ramificat pe valea Sărmaşului, Malea Miţii şi pe clinele versanţilor. Treptat s-a 
conturat un peisaj de „wildhouse” (case sălbatice) cu stări environmentale critice. 

Stări environmentale critice apar nu numai în privinţa amplasării şi 
realizării habitatului, ci şi în multe alte situaţii dintre care menţionăm: 

- sistemul de alimentare cu apă; 
- sistemul de epurare a apelor uzate (orăşeneşti şi industriale); 
- sistemul de colectare, transportare şi depozitare a deşeurilor. 

Pe scurt pot fi identificate şi prezentate zone de riscuri: 
- Zona versantului stâng al Văii Meseş (cartier Brădet, cartier Stadion, strada 

Olarilor); 
- Zona stradală Gh. Lazăr (parcul Central – Cimitir – Tribunal); 
- Zona rezervoarelor de apă – Ceramică; 
- Zona Parcului Poporului; 
- Zona Traian – Vişinilor; 
- Zona Dumbrava II. 

Constrângerile induse mediului urban Zalău survin şi de la sistemele 
environmentale de regresivitate. Fără echivoc trebuie menţionate aici deşeurile, 
care pot fi grupate în: deşeuri urbane, deşeuri industriale, deşeuri periculoase 
(petrol, gaze, lacuri etc.). Riscuri ambientale au apărut, totodată, de la lipsa 
amenajării ariilor de depozitare a deşeurilor, precum şi de la amplasarea zonelor de 
depozitare. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie zona din estul localităţii 
Crişeni. 

Pentru evitarea stărilor environmentale de risc pe lângă parcurgerea 
treptelor din ciclul cunoaşterii geografice se impun parcurgerea întregului lanţ de 
abordare şi execuţie: de la constatativ, explicativ, la normativ, operaţional şi 
aplicativ.  

Din analiza factorilor de mediu rezultă câteva concluzii: 
- în urma investigaţiilor privind concentrarea pulberilor şi gazelor în diferite 

zone ale oraşului şi împrejurimi au condus la concluzia că efectele cele mai 
pronunţate se resimt în oraşul Zalău în zona de locuinţe Dumbrava-Nord 
situată în imeditata vecinătatea a Regiei Autonome RENEL. Ponderea 
importantă în emisiile de noxe în atmosferă rezultată din activitatea 
agenţilor economici o au: Filiala electro-centrale Zalău prin arederea unor 
cantităţi însemnate de lignit; 

- calitatea cursurilor de apă de suprafaţă, deşi se menţine critică, are o 
tendinţă uşoară de ameliorare, de refacere a biotopului acvatic, favorabil 
biocenozei, urmare a diminuării cantităţilor de noxe evacuate în ape; 

- prin existenţa unor factori geomorfologici şi climatici specifici fenomenele 
intense de eroziune şi alunecări a unor zone de suprafaţă întinse, a zonelor 
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cu exces de umiditate au relevat necesitatea executării unor lucrări 
ameliorative parţial executate în perioadele anterioare dar sistate în 
prezent; 

- pădurile sunt relativ stabile din punct de vedere fito-sanitar, se menţine 
poluarea unor suprafeţe de 387 ha pădure în vecinătatea centralei 
termoelectrice Zalău. 
Sintetizând, putem aprecia faptul că fenomenul de depreciere a calităţii 

factorilor de mediu stagnează, manifestând tendinţe uşoare, dar certe, de 
ameliorare. Tendinţele de îmbunătăţire a calităţii mediului nu reflectă întrutotul 
efortul depus de agenţii economici. 
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