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Ştefan Bilaşco (2008), Implementarea G.I.S. în modelarea viiturilor de 
versant. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, (193 p.). 
 

Între fenomenele geografice 
extreme cu caracter catastrofal, care au 
produs pagube materiale şi numeroase 
pierderi de vieţi omeneşti,  se înscriu şi 
viiturile de versant. Impactul puternic 
al inundaţiilor provocate de viiturile de 
versant a impus acordarea unei atenţii 
sporite acestui fenomen. 

Lucrarea abordează o temă de 
mare actualitate şi anume modul în 
care funcţiile GIS pot fi implementate 
în metodele de estimare şi simulare a 
viiturilor de versant. Structura lucrării 
este în deplină concordanţă cu tema 
aleasă şi cele patru capitole cu 
numeroase subcapitole sunt bine 

proporţionate şi expuse într-o succesiune logică. 
Lucrarea este structurată pe patru capitole, care interconectate se 

materializează într-un model hidrologic pentru implementarea G.I.S în 
modelarea viiturilor de versant.  

În primul capitol se definesc arealele de geneză şi manifestare a 
viiturilor de versant, identificându-se metodologia clasică de calcul a 
debitelor maxime şi structura unor modele hidrologice-G.I.S.  

În capitolul doi al lucrării autorul a realizat o baza de date G.I.S 
primară (georeferenţiere, vectorizare, DEM) şi derivată (direcţia şi 
acumularea scurgerii, definirea şi ordinul reţelei hidrografice, definirea 
canalului de drenaj a apei etc.), care prezintă o importanţă deosebită în 
procesul de modelare deoarece ea constituie punctul de plecare pentru orice 
tip de model hidrologic.  

În capitolul trei al lucrării sunt prezentate modalităţile prin care se 
poate utiliza G.I.S la estimarea scurgerii pentru probabilităţi rare, pe versanţi 
şi în bazine hidrografice mici. În acest sens se abordează mai multe aspecte 
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referitoare la: selectarea bazinelor hidrografice; cuantificarea G.I.S a 
elementelor şi variabilelor de calcul; implementarea G.I.S în calculul 
debitelor maxime; proceduri de validare prin metoda hidrografului unitar şi 
prin analiza de frecvenţă.  

Ultimul capitol este consacrat identificării prin mijloace 
geoinformatice a arealelor cu diferite categorii de risc de apariţie a viiturilor 
de versant pe baza a două modele hidro-G.I.S, care, interconectate, se 
materializează într-un model complex de determinare a riscurilor.  
 Lucrarea, prin caracterul său metodologic, are meritul de a pune la 
dispoziţia utilizatorilor de programe informaţionale geografice metode şi 
modele de extragere automată a variabilelor de intrare în ecuaţiile de calcul 
ale debitelor maxime provenite din viituri. De asemenea, lucrarea  mai pune 
la dispoziţia specialiştilor mijloace de implementare a acestor variabile în 
ecuaţiile de calcul şi determinarea digitală a arealelor cu risc de manifestare 
a viiturilor.  

Prin contribuţiile aduse la cunoaşterea modalităţilor în care funcţiile 
GIS pot fi implementate în metodele de estimare şi simulare a viiturilor de 
versant, lucrarea poate fi considerată şi un îndrumător metodologic pentru 
studierea fenomenelor naturale extreme. Din aceste motive o recomandăm 
studenţilor, practicienilor şi cercetătorilor cu preocupări din domeniile 
hidrologiei şi mediului. 
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