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REZUMAT 

 

Bazinul hidrografic Lăpuş – ce acoperă o suprafaţă de peste 1.800km2 – este caracterizat 

de o mare varietate petrografică şi morfologică, fapt ce induce atât diferenţe majore în formele pe 

care le îmbracă fenomenele geomorfologice şi hidrologice de risc cât şi în distribuţia acestora la 

nivelul întregului bazin. 

Zecile de ieşiri pe teren în ultimii 20 de ani în perimetrul zonei studiate în această lucrare 

m-au convins atât de complexitatea fenomenologiei de risc cât şi de relative ignoranţă acordată de 

autorităţile locale, dar şi de comunitatea ştiinţifică, unor areale izolate ce prezintă procese 

accelerate de eroziune, alunecări de teren sau inundaţii. 

Amploarea pe care o îmbracă fenomenele geomorfologice şi hidrologice de risc nu se 

ridică la nivelul întâlnit în alte regiuni ale ţării. În raport cu vulnerabilitatea, hazardele nu induc un 

risc major pentru populaţie decât în foarte rare cazuri (ex. Glacisul Iricău), motiv pentru care am 

optat să mă axez aproape exclusiv pe determinarea susceptibilităţiide producere a fenomenelor de 

risc, în vederea luării din timp a unor decizii şi măsuri de prevenţie şi combatere a eroziunii, 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor la nivelul bazinului. 

Scopul studiului de faţă constă în identificarea celor mai potrivite modele calitative de 

analiză a susceptibilităţii de producere a fenomenelor geomorfologice şi hidrologice de risc pentru 

bazinul hidrografic Lăpuş. Detalierea acestui scop general se realizează prin intermediul 

următoarelor obiective: 

- Identificarea formelor erozionale, proceselor gravitaţionale şi arealelor afectate de viituri şi 

inundaţii în bazinul Lăpuş şi a principalelor caracteristici ale acestora; 

- Determinarea susceptibilităţii la eroziune, alunecări de teren şi inundaţii în arealul studiat; 

- Realizarea a trei studii de caz în cele mai susceptibile areale identificate în bazinul Lăpuş şi 

aplicarea unor metode corespunzătoare acestor areale; 

- Descrierea unor măsuri de reducere a riscului la eroziune, alunecări şi inundaţii din arealul 

studiat. 

Metodologiile de cercetare au fost alese atât în funcţie de gradul lor de utilizare în  

cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale, cât şi în funcţie de bazele de date disponibile. Acolo 

unde metodele alese nu au dat rezultatele scontate am aplicat metode adaptate factorilor din 

arealul studiat. SHALSTAB) şi la inundaţii (modelele WetSpa şi Hec-Ras). Aplicarea acestor 

metodologii se bazează pe utilizarea tehnicilor GIS de analiză spaţială, de la procesul de digitizare, 

până la generarea hărţilor de sinteză. 

Aplicarea acestor metode s-a bazat pe inventarierea formelor de eroziune, alunecărilor de 

teren şi a arealelor afectate de inundaţii prin incursiuni repetate în teren şi cartarea topografică a 

acestora, cât şi observarea şi consemnarea caracteristicilor de morfometrie şi morfologice ale celor 

mai reprezentative forme rezultate. Inventarul formelor erozionale, al alunecărilor de teren şi al 

zonelor afectate de inundaţii s-a făcut treptat, iniţial în cadrul practicilor de vară cu studenţii, mai 

apoi în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor iar ulterior în cadrul proiectelor pe 

fonduri structural sau al contractelor directe. La acestea se adaugă şi o foarte bună colaborare cu 

ONG-urile. 

Definirea conceptelor şi a metodologiei utilizate, cât şi prezentarea arealului studiat se 

bazează pe analiza şi sinteza surselor bibliografice de specialitate, atât româneşti, cât  şi 

internaţionale. La acestea se adaugă datele în format cartografic (hărţi topografice 1:50.000, 

1:5.000, geologice 1:200.000, 1:50.000, pedologice 1:200.000, ortofotoplanuri 0,5m) care au fost 

prelucrate în vederea extragerii informaţiei spaţiale prin georeferenţiere, digitizare şi rasterizare şi 

pe baza cărora, prin intermediul analizei spaţiale, s-au generat hărţi de sinteză sau hărţi noi. 
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Cercetarea în teren a inclus colectarea datelor de la administraţiile judeţene şi locale, din 

publicaţiile locale ale bibliotecii judeţene, intervievarea locuitorilor şi a reprezentanţilor 

instituţiilor menţionate, observaţii directe în teren, măsurători cu GPS. 

Lucrarea este compusă din şase capitol şi mai multe subcapitole, în relaţie cu fenomenele 

geografice de risc. Capitolul de faţă prezintă pe scurt scopul, obiectivele, metodologia utilizată, 

structura lucrării, un scurt istoric al cercetărilor geografice în bazinul Lăpuşului şi mulţumiri. 

Capitolul patru tratează procesele erozionale prezente pe teritoriul bazinului Lăpuş.  

Identificarea şi inventarierea principalelor forme de eroziune torenţială se constituie în baza 

alegerii metodelor de lucru pentru analiza susceptibilităţii la eroziune. Cele mai multe forme de 

eroziune inventariate sunt de tipul eroziunii torenţiale, deoarece sunt uşor de identificat atât pe 

teren cât şi pe ortofotoplanurile cu rezoluţia de 0,5m. Datorită caracterului agresiv al proceselor 

erozionale, harta din anexă include doar procese erozionale actuale, subliniind încă o dată 

diferenţa de caracter temporal între cele trei fenomene studiate.  

Aplicarea modelului USLE pentru întreg bazinul Lăpuş şi a modelului SATEEC pentru 

subbazinul hidrografic Prislop a dus la identificarea celor mai susceptibile areale la eroziunea 

superficială (în cazul bazinului Lăpuş) şi la eroziunea torenţială (în cazul bazinului Prislop). Soft-

ul de modelare ales pentru determinarea susceptibilităţii la eroziune a solurilor din bazin a fost 

USLE, dată fiind utilizarea pe scară largă a acestui model. Rezultatele au fost comparate cu 

repartiţia formelor inventariate de eroziune torenţială, validarea indicând o suprafaţă foarte mare 

afectată de eroziune în areale modelate cu susceptibilitatea minimă. Motivul poate fi explicat atât 

din prisma faptului că modelul a fost gândit pentru modelarea eroziunii superficiale, dar şi prin 

calitatea îndoielnică a datelor de intrare în model. Din acest motiv, studiul de caz, ales în bazinul 

hidrografic Prislop, a fost modelat cu ajutorul modelelor de eroziune conţinute în extensia 

SATEEC. Harta cumulată a eroziunii superficiale cu eroziunea torenţială reflectă îndeaproape 

realitatea din teren, utilizând aceleaşi date de intrare în model ca şi în cazul modelării USLE.În 

capitolul cinci am realizat inventarul proceselor gravitaţionale de pe întreg teritoriul bazinului 

Lăpuş şi am aplicat modelul de susceptibilitate al alunecărilor descris în HG 447/2003 la nivelul 

zonei studiate. În cazul alunecărilor de teren, nu s-a putut face o distincţie clară între alunecările 

vechi şi cele noi, între cele stabile şi instabile sau între alunecările active şi cele inactive, raportat 

la nivelul întregului bazin hidrografic. Toate alunecările de teren identificate sunt inventariate, 

acestea având o frecvenţă mai ridicată în glacisurile şi piemonturile montane, dar şi în unităţile 

deluroase din interiorul depresiunilor. Ca studiu de caz am ales glacisul Iricău, ce reprezintă la ora 

actuală arealul cu cel mai mare risc de producere a alunecărilor de teren, mai ales datorită 

importantelor pagube materiale produse asupra arealelor rezidenţiale din Municipiul Baia Mare. 

Metodologia aplicată pentru studiul de caz include atât consacratele modele SMORPH şi  

SHALSTAB dar şi o metodologie proprie derivată din numeroasele investigaţii în arealul studiat. 

Soft-urile de modelare alese pentru determinarea susceptibilităţii la alunecări de teren în bazinul 

Lăpuş au fost SINMAP şi metodologia descrisă în HG 447/2003. În cazul ambelor modelări, 

rezultatele au fost coerente cu realitatea din teren, deşi pentru anumite zone marcate cu 

susceptibilitate maximă, alunecările de teren nu se produc. Acest fapt poate fi datorat şi calităţii 

bazei de date utilizate dar şi importanţei mari acordate factorilor morfometrici şi petrografici de 

către metodele utilizate. De asemenea se remarcă apariţia fenomenelor de alunecare şi în zone în 

care susceptibilitatea modelată este aproape nulă. Acest fapt poate fi explicat prin faptul ca au fost 

inventariate şi alunecările vechi, stabilizate. Pentru studiul de caz, în cazul alunecărilor de teren, 

am ales glacisul Iricău, situat în intravilanul Municipiului Baia Mare. Este poate cea mai afectată 

zonă de alunecări din perimetrul întregului bazin. Am ales să aplic 4 modele de susceptibilitate, 

două consacrate: SHALSTAB şi SMORPH, şi două metodologii proprii, adaptate situaţiei din 
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teren şi bazelor de date realizate. Validarea rezultatelor s-a făcut prin suprapunere directă a 

alunecărilor existente peste clasele de susceptibilitate rezultate din modelări. Calitatea rezultatelor 

finale a fost influenţată şi de faptul că nu toate alunecările au putut fi inventariate, motivul fiind 

dat atât de proprietăţile private împrejmuite, cât şi de reticenţa rezidenţilor. 

Capitolul şase, tratează problema inundaţiilor la nivelul la nivelul bazinului hidrografic 

Lăpuş. Modelarea hidrologică de bazin s-a realizat în intervalul 2002 – 2004 în  cadrul proiectul 

FP5 “Tisza River Project” cu ajutorul modelului WetSpa realizat de Universitatea Liberă din 

Bruxelles. Studiul de caz pentru modelarea hidrodinamică a fost ales în cursul inferior a văii 

Suciu, amonte de confluenţa cu râul Lăpuş, datorită istoricului de inundabilitate al localităţii Suciu 

de Jos şi a stării deplorabile de întreţinere a digurilor construite după inundaţiile din 1970. În ceea 

ce priveşte inundaţiile, am marcat zonele modelate cu scenariul de probabilitate medie (pentru 

debite maxime cu probabilitate de depăşire 1% - respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 

100 de ani), aceasta fiind valoarea calculată de Administraţia Naţională „Apele Române” pentru 

întreg teritoriul naţional. Harta propusă de către Administraţia Naţională „Apele Române” a fost 

modificată şi completată cu informaţiile culese în teren sau modelate în programele WetSpa şi 

Hec-RAS. Valoarea de 3% a zonelor susceptibile la inundaţii, marchează acest fenomen de risc ca 

dominant în bazinul Lăpuşului. Modelul hidrologic de bazin a fost realizat în cadrul proiectului 

FP5 „Tisza River Project” (Contract No:EVK1-CT-2001-00099) „Modele integrate de bazin la 

scară reală pentru susţinerea deciziilor de management al resurselor de apă şi mediului”, utilizând 

softul de modelare WetSpa. Ca şi cercetător în cadrul acestui proiect, am avut sarcina de a realiza 

baza de date utilizată ulterior în rularea modelului. Rezultatele acestei modelări pot fi utilizate 

pentru controlul inundaţiilor sau poluărilor accidentale, un instrument deosebit de util în vederea 

ulterioarelor modelări hidraulice sau de bazin, şi în managementul silvic. Validarea modelului s-a 

făcut prin comparaţie directă cu valorile reale măsurate în intervalul 29 noiembrie 1999 – 3 august 

2000 la staţiile hidrologice din bazinul Lăpuşului.  

Studiul de caz pentru inundaţii a fost ales în cursul inferior al văii Suciu, atât din motivul 

zonelor afectate în timpul inundaţiilor din 1970, cât şi prin îngustimea culoarului de vale situate 

între localităţile Suciu de Sus şi Suciu de Jos. Soft-ul ales a fost Hec-RAS, acesta fiind unul din 

cele mai populare softuri ce generează modele unidimensionale. Rezultatele obţinute în urma 

modelării m-au intrigat, motivul fiind zonele afectate de inundaţii în 1970. Chiar şi în condiţiile 

unui debit mare, suprafaţa afectată rămâne relativ redusă, afectând doar casele noi situate în 

imediata apropiere a albiei minore. Acest fapt se explică atât printr-o pantă mare ce generează o 

viteză ridicată a apei în perimetrul albiei minore cât şi prin amplasarea noilor zone rezidenţiale 

preponderent pe terase. Lucrările de dragare şi îndiguire executate după inundaţiile din 1970 au 

avut şi ele o influenţă benefică ce se reflectă în arealele reduse de susceptibilitate la inundaţii. 

Lucrarea se încheie cu o serie de concluzii precum şi o listă bibliografică. Lucrarea de faţă 

se doreşte o continuare şi o completare a studiilor realizate până în prezent pentru bazinul 

hidrografic Lăpuş, în vederea aducerii în atenţia comunităţii ştiinţifice, a populaţiei şi a 

autorităţilor problematica riscului asociat eroziunii, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.  

Considerăm că, din prisma rezultatelor obţinute, ţintele majore ale acestui demers ştiinţific 

laborios au fost atinse, conştientizând însă faptul că aria de studiu merită eforturi în plus pentru 

nuanţarea unor concluzii foarte importante din punct de vederea al caracterului aplicativ al acestui 

gen de cercetare. Această lucrare a beneficiat de sprijinul financiar oferit prin contractul 

POSDRU/159/1.5/S/133391, proiect strategic “Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă 

pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiinţele Vieţii, 

Mediului şi Pământului”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 


