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EVALUAREA STĂRII DE FUNCŢIONALITATE A 
MORFOSISTEMULUI REGIONAL BRAŞOV-VALEA PRAHOVEI 

 
VIOREL GLIGOR1, SILVIU-FLORIN FONOGEA2 

 
 
Abstract: - The assessment of the morphological regional system Braşov-Prahova Valley functionality.  
The relief is an aspect of the geographical environment, which influence or determine the location and 
spatial features - functional human habitat. The morphometric traits, morphographical, morphogenetic and 
morphodynamic, which can be recognized favorability and restrictiveness, conditional relief in different 
sizes, shapes, texture and even the economic functions of settlements. 
At present it appears that the valley-slope systems have become intense concentration axis while human 
activities, even in areas vulnerable to natural processes of risk (flood-plains, slopes with high instability, 
active alluvial cones, cleared land, scarp mountains, wetlands, etc.). Moreover, landforms in 
morphodynamic equilibrium were subjected to human pressure gradually, sometimes anthropogenic load 
exceeding the maximum support, frequently resulting in dysfunctional situations of risk induced by 
geomorphic processes: landslides, heavy erosion, landfalls, compactions, swamps, mudflows, etc. 
 
Key-words: morphological structure, present-day erosional processes, landslides, torrential erosion, risk 
geomorphic, sheet erosion, vulnerability, Bucegi Mountains. 
 
 
1  Introducere 

În arealul montan al Văii Prahovei şi sudul 
Depresiunii Braşov se constată că interacţiunea 
îndelungată dintre componenta naturală şi cea 
antropică a dus la apariţia fenomenelor cu impact 
negativ asupra funcţionalităţii morfosistemului 
regional ca efect al poluării, intensificării 
proceselor erozionale şi trecerii definitive a unor 
zone cu peisaje naturale în categoria spaţiilor cu 
diferite grade de antropizare care prin remodelare 
au primit noi funcţii (turistice, rezidenţiale, 
agricole, industriale, de transport, etc). Analiza 
funcţională a sistemului regional Braşov-Valea 
Prahovei s-a focalizat pe identificarea şi 
valorizarea factorilor de favorabilitate şi 
restrictivitate sub aspectul utilizării optime a 
potenţialului morfologic al teritoriului prin 
prisma exploatării turistice, extinderii infra-
structurii edilitare, modernizării infrastructurii 
căilor de transport, exploatării agro-silvice, 
diminuării efectelor fenomenelor negative de 
impact, gestionării eficiente a situaţiilor de risc 

şi reconstrucţiei peisagistice. 
Principalele cauze care induc o stare de 

vulnerabilitate a sistemului teritorial la procesele 
de risc sunt: poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane, deprecierea locală a componentei 
biopedosferice, creşterea presiunii antropice 
asupra fondului natural cu impact direct asupra 
biodiversităţii şi peisajului (extinderea 
necontrolată a terenurilor intravilane, practicarea 
unui turism dezorganizat, deforestări iraţionale, 
suprapăşunat). Reţeaua hidrografică bogată a 
teritoriului este o resursă importantă, dar şi un 
factor de risc în ceea ce priveşte producerea 
inundaţiilor, viiturilor torenţiale, alunecărilor de 
teren şi a altor procese şi fenomene în care 
componenta hidro-atmosferică deţine un rol 
important (eroziune torenţială, denudare 
peliculară, curgeri noroioase, procese crio-nivale 
(gelifracţie, nivaţie, gelifluxie), surpări de maluri, 
fenomene endo- şi exocarstice, ş.a.).  
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400006, Cluj-Napoca, România, sfonogea@geografie.ubbcluj.ro 
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2  Potenţialul morfologic, substratul 
geologic şi tectonica regiunii 

Individualitatea perimetrului analizat, 
derivă din puternica fragmentare tecto-
structurală, asocierea unor entităţi litologice 
variate, morfologia diversificată şi complexele 

transformări evolutive, care sintetizează un 
spaţiu geografic de tip culoar intramontan, 
dezvoltat la contactul a două unităţi 
morfostructurale majore: în vest - Carpaţii 
Meridionali (Grupa Bucegi), iar în est - Carpaţii 
Orientali (Grupa Curburii) [Fig.1.].  

 

 
 

Fig. 1. Raporturile morfospaţiale ale teritoriului investigat cu unităţile vecine  
 

Complexitatea formelor de relief este 
exprimată de gradul mare de fragmentare 
morfologică, parametru care se corelează cu 
eterogenitatea structogenetică a regiunii, 
reflectată de relieful puternic denivelat, ca 
rezultat al unui complex de procese: deformarea 
tectonică a structurilor sedimentare, 
redirecţionarea talvegurilor de drenaj pe reţele 
de falii şi fracturi neotectonice, mişcări de 
reechilibrare izostatică asociate cu prăbuşiri şi 
subsidenţe locale, eroziune şi sedimentare 
fluviatilă, torenţială şi glaciară. Rezultanta 
geomorfologică a complexelor interacţiuni 
dintre tectonică, litologie, structură şi modelare 
subaeriană este sintetizată în matricea de 
evoluţie a reliefului actual, prin existenţa 

treptelor morfogenetice, dispuse etajat pe 
altitudine. 

Extins între localităţile Braşov şi Sinaia, în 
lungul celei mai circulate axe transcarpatice din 
România - Valea Prahovei, din punct de vedere 
geomorfologic teritoriul înscris spaţiului de 
investigaţie se suprapune (integral sau parţial) 
peste următoarele trepte morfogenetice [Fig. 2.]:  

I.  Treapta morfogenetică montană:  
a) compartimentul estic şi nord-estic al 
Munţilor Bucegi (abruptul prahovean); 
b) Munţii Timişului/Bârsei (Masivul 

Postăvaru, Clăbucetele Predealului, 
sud-estul Masivului Piatra Mare); 

c) versanţii estici ai Munţilor 
Baiului/Gârbovei (Munţii Baiul 
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Mare, Culmea Petru-Orjogoaia, 
Munţii Neamţului); 

II.  Treapta morfogenetică a bazinetelor 
depresionare şi culoarelor intramontane:   

a) bazinete depresionare suspendate şi 
de modelare selectivă (Predeal, 

Azuga, Buşteni-Poiana Ţapului, 
Sinaia); 

b) culoare intramontane (Culoarul 
Prahovei, Culoarul Timişului, 
Culoarul Râşnoavei); 

 

 
 

Fig. 2. Structura morfologică a sistemului regional Braşov-Valea Prahovei 
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III.  Treapta morfogenetică depresionară:  
 a) sectorul sud-vestic al Depresiunii 

Braşovului (Depresiunea Bârsei): 
Piemontul Braşovului, Piemontul 
Râşnovului, Piemontul Sohodolului, 
Câmpia piemontană a Bârsei. 

Acestea se diferenţiază atât prin morfologia 
specifică pe care o exprimă în peisaj, cât şi prin 
ritmul şi intensitatea proceselor de modelare. 
Specificul morfodinamicii actuale la nivelul 
versanţilor este reflectat de morfologia rezultată 
sub acţiunea denudării peliculare, eroziunii 
torenţiale şi a proceselor gravitaţionale. 

Exprimarea prin indici cantitativi a 
particularităţilor morfometrice (hipsometrie, 
fragmentare, energie, geodeclivitate, expoziţie) 
alături de analiza complexelor morfologice 
(dinamica versanţilor, teraselor, luncilor) 
coroborată selectiv cu funcţia diagnostică a 
mutaţiilor structurilor peisagistice a permis 
identificarea modalităţilor optime de gestionare 
a spaţiului geografic şi aprecierea gradului de 
pretabilitate a structurilor teritoriale la 
amenajarea şi valorificarea turistică în sistem 
integrat. Din punct de vedere altimetric şi în 
general morfometric, relieful regiunii se 
desfăşoară pe o diferenţă de nivel de cca. 2000 
m (între 511 m, cota luncii la confluenţa Văii 
Ghimbăşel cu Valea Bârsei şi 2505 m, în 
Masivul Bucegi), ceea ce presupune o energie 
de relief accentuată şi un potenţial denudativ 
ridicat  [Fig. 3.]. 

Arealul montan integrat sistemului 
teritorial analizat aparţine unui spaţiu 
morfostructogenetic de contact în care se 
remarcă interferenţa dintre structurile faliate cu 
dezvoltare în succesiune marcate de prezenţa 
faliilor paralele, în releu şi a decroşărilor, care 
separă blocuri de fracturare tectonică şi 
structurile plicative cu dispunere longitudinală 
(NE-SV), reliefate ca anticlinale şi sinclinale 
deformate tectonic (sinclinalul Timişului, 
anticlinalul Postăvaru, sinclinalul Bucegilor, 
sinclinalul faliat al Baiului, anticlinalul Pichetul 
Roşu, sinclinalul bifurcat al Dihamului). 

Asociat acestora, apar structurile de 
fragmentare şi dislocare tectonică, cu poziţie de 
relativă independenţă faţă de unităţile adiacente, 
marcate prin secvenţe de şisturi cristaline (Culmea 

Zamora, versantul vestic al Masivului Postăvaru), 
eruptiv bazic (sectorul de confluenţă al văilor 
Azuga şi Prahova) şi klippe calcaroase (partea 
sudică a abruptului Bucegilor). Fundamentul 
zonei montane este alcătuit din şisturi cristaline 
vechi (seria de Leaota) care suportă în Munţii 
Bucegi un strat gros de peste 2000 m de 
conglomerate cretacice (conglomeratele de 
Bucegi), peste care repauzează local gresiile 
micacee şi conglomeratele de Babele. 

Sub aspectul evaluării "componentei de 
susţinere" (Cocean, 2005) prin prisma 
conexiunilor relaţionale dintre morfodinamica 
actuală, factorii riscogeni şi hazardele naturale, 
demersul metodologic necesită identificarea 
elementelor de conţinut şi specificitate care 
particularizează morfosistemul acestui perimetru. 
Dintre particularităţile morfologice reflectate de 
analiza efectuată, semnificative sunt următoarele:  

 diversitatea tecto-structurală şi 
varietatea petrografică, sub efectul 
modelării exogene a determinat existenţa 
mai multor tipuri genetice de relief, 
asociate pe spaţii restrânse în peisaje 
geomorfologice cu mare potenţial de 
atractivitate turistică: cueste etajate, 
abrupturi, suprafeţe structurale, brâne, 
forme antropomorfe (Babele, Sfinxul, 
Masa Ciobanului, ş.a.), chei, peşteri, 
doline, văi glaciare, circuri, creste, 
praguri, cascade (Velcea, 1961); 

 existenţa formelor de contact structural şi 
litologic, reliefate pe un fond tectono-
eroziv controlat de modelarea selectivă în 
spaţiul montan şi edificarea structurilor 
acumulative (piemonturi, glacisuri, 
conuri de dejecţie, terase, lunci) la 
contactul cu ariile depresionare şi 
culoarele intramontane, ca efect al 
convergenţei fluxurilor geomorfologice, 
reflectă conlucrarea regională şi 
funcţionalitatea de tip complementar 
între spaţiul montan şi cel depresionar 
periferic (Masivul Bucegi - Culoarul 
Prahovei; Masivul Postăvaru - 
Depresiunea Bârsei; Clăbucetele 
Predealului - bazinetul suspendat Predeal; 
Munţii Baiului – bazinetul Azuga); 

 diferenţe altimetrice însemnate între 
versantul drept al Văii Prahova, care 
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menţine un front abrupt cu o denivelare 
peste 1000 m, extins cca. 14 km lungime, 
arcuit spre nord şi sud, care mărgineşte 
Platoul Bucegilor situat la aproximativ 
2200 m, în timp ce munţii din stânga 
Prahovei (Baiului/Gârbovei) înregistrează 
1923 m în Vf. Neamţului şi 1895 m în 
Vf. Baiul Mare, iar la nord de Bucegi se 
ajunge la 1400 m, în înşeuarea Pichetu 
Roşu şi numai 800 m în Valea Râşnoavei;  

 valorile mari ale geodeclivităţii [Fig.4.] 
în sectorul abruptului estic al Bucegilor 

(40o-68o), comparativ cu versanţii 
Munţilor Baiului şi Clăbucetele 
Predealului (15°-30°) explică gradul 
mult mai ridicat de acoperire cu 
vegetaţie forestieră a versantului stâng al 
Prahovei, faţă de cel din partea dreaptă a 
acestei văi, precum şi susceptibilitatea 
teritoriului la procesele geomorfice de 
risc (deplasări uscate de material grosier, 
şiroire, avalanşe); 

 

  
Fig.3. Harta adâncimii fragmentării                        Fig.4. Harta geodeclivităţii   

 
 poziţionarea geografică favorabilă a 

Culoarului Prahovei, între centrul şi 
sudul ţării, i-a conferit în timp o funcţie 
importantă, de axă de legătură 
transcarpatică, ceea ce a contribuit la 
umanizarea accentuată a acestuia, 
demonstrată de existenţa pe distanţa de 
numai 18 km a patru oraşe - Predeal, 
Azuga, Buşteni şi Sinaia - cu rol major în 

dirijarea fluxurilor turistice spre spaţiul 
montan adiacent; 

 predominarea indicilor geomorfometrici 
(energie, pantă, lungime) cu valori medii 
se remarcă în cazul culoarelor 
intramontane, piemonturilor marginale, 
culmilor montane nivelate, bazinetelor 
depresionare suspendate şi versanţilor cu 
glacisuri prelungi; acest fapt atestă 
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existenţa unui relief compus din forme 
echilibrate morfodinamic, desfăşurarea 
proceselor actuale de modelare 
înregistrând o intensitate mai mare 
numai în perimetrul morfostructurilor 
dezvoltate pe formaţiuni mai puţin 
consolidate ale flişului cretacic, cu 
friabilitate ridicată şi a celor grefate pe 
litologii calcaros-conglomeratice; 

 specificitatea geomorfologică exprimată 
de peisajul morfostructurilor dezvoltate 
pe depozitele flişoide (stratele de Sinaia) 
are ca trăsătură definitorie distribuţia 
relativ omogenă a indicilor cantitativi 
care păstrează fragmente ale unui relief 
matur, ce demonstrează atingerea unor 
stări succesive de echilibru morfo-
dinamic, în evoluţia sa; acest aspect este 
marcat de interfluviile prelungi, cu 
altitudini sensibil egale şi forme 
tentaculare dispuse etajat, care indică 
fazele şi nivelele de modificare succesivă 
a direcţiilor de fragmentare a reliefului; 

 nota morfologică dominantă care derivă 
din modul de asociere al elementelor în 
teritoriu (vârfuri, interfluvii, versanţi, 
văi) şi fizionomia acestora este definită 
de coordonatele înscrise pe fondul 
structural de dezorganizare spaţial – 
morfologică, prin: vârfuri cu aspect 
piramidal, platouri mărginite de 
abrupturi, culmi aplatizate secţionate de 
înşeuări, interfluvii radiale cu profil 
longitudinal mixt, marcate de numeroase 
denivelări şi ramificări pe mai multe 
nivele, văi ale căror linii de profil (largi, 
înguste, adânci, cu fundul plat, rupturi de 
pantă în talveg), evidenţiază contactele 
structural-petrografice, care atestă faptul 
că în actuala etapă de evoluţie 
diferenţierile litologice sunt mai 
importante decât cele structurale în 
modelarea reliefului. 

 
3  Situaţiile disfuncţionale şi stările de 
risc   

Prin fenomene geomorfologice de risc se 
înţelege ansamblul proceselor geomorfologice 
endogene şi exogene care prin intensitatea de 

manifestare, extensiune spaţială, durată şi 
frecvenţă, caracter relativ temporar sau 
permanent au un impact negativ asupra 
condiţiilor de mediu (Grecu, 2009), asupra 
activităţilor economice şi asupra componentei 
sociale, concurând la modificarea geocompo-
nentelor, cu efecte vizibile în peisaj.  

Relieful actual al sistemului teritorial 
analizat este supus la modificări permanente 
datorită acţiunii proceselor modelatoare 
contemporane, potenţate atât prin impactul 
direct al factorului antropic asupra morfologiei 
locale, cât şi indirect prin modificarea structural 
- funcţională a celorlalte componente ale 
geosistemului. Pot fi menţionate în acest sens 
activităţile agricole, pastorale, industriale, 
defrişările, amenajările cursurilor de ape, 
drenajele, precum şi expansiunea edilitară şi 
amenajările de spaţii pentru diferite necesităţi 
sociale, comerciale şi de agrement.  

Pe baza informaţiilor de ordin cartografic, 
statistic, fotografic şi a sintezelor documentare, 
alături de investigaţiile efectuate pe teren, în 
urma proceselor de prelucrare a datelor, 
reprezentare spaţială şi analiză teritorială prin 
tehnici GIS, au fost evidenţiate situaţiile 
disfuncţionale şi stările de risc, atât la nivelul 
componentelor elementare, cât şi în cadrul 
structurilor de conlucrare ale morfosistemului 
regional Braşov-Valea Prahovei. 

Condiţiile morfologice (pantă peste 55o, 
grohotişuri mobile, roci gelive, puternic fisurate), 
climatice (manifestare intensă a proceselor de 
dezagregare prin îngheţ-dezgheţ şi insolaţie, 
amplitudini termice mari şi cicluri gelive dese, 
avalanşe), coroborate cu presiunea antropică 
indusă prin practici turistice inadecvate 
(supradimensionare), indică existenţa unui grad 
ridicat de risc în aria montană a abruptului 
prahovean. Pe fondul unei astfel de litologii 
procesele şi fenomenele de risc geomorfic şi 
hidric se manifestă cu intensitate şi imprimă 
reliefului o morfologie caracteristică în care se 
asociază forme generate de scurgerea concentrată 
a apei (rigole, ravene, ogaşe, torenţi) cu cele 
provenite în urma deplasării maselor materiale pe 
versanţi (alunecări de teren profunde şi 
superficiale, curgeri solifluidale, creeping, 
căderi de stânci, etc.).  
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Alternanţa gresiilor şi conglomeratelor cu 
alte petrotipuri este marcată prin frecvente 
rupturi de pantă, umeri litologici şi surplombe, 
forme de eroziune selectivă (Velcea, 1961) 
frecvent întâlnite în profilul longitudinal al 
văilor (Valea Râşnoavei, Valea Coştila, Valea 
Albă, Valea Lamba Mare, Valea Cracul 
Dihamului, Valea Glăjeriei, Valea Velicanului 
ş.a.). Contextul litologic explică, astfel 
favorabilitatea, intensitatea şi diversitatea 
proceselor de modelare, aceste formaţiuni 
prezentând un grad ridicat de susceptibilitate la 
eroziunea în suprafaţă şi prin curenţi 
concentraţi precum şi la eroziunea prin 
deplasarea materialelor solide pe versanţi 
(curgeri de sol, creeping, alunecări de teren, 
prăbuşiri). Peisajul geomorfologic actual, 
dezvoltat pe astfel de formaţiuni, este dominat 
de spălări în suprafaţă, şiroiri şi ravenări, 
procese întâlnite frecvent pe frontul 
denivelărilor morfologice şi în sectoarele de 
obârşie ale văilor. Asociat acestora, apar şi 
procese de alunecare pe vechi depozite 
deluviale, reactivate în urma adâncirii şi eroziunii 
regresive a ravenelor (Culmea principală a 
Munţilor Baiului).  

Prezenţa aliniamentelor de izvoare în estul 
şi nordul Bucegilor, la altitudinea de cca. 1400 
m, respectiv la limita dintre sinclinalul 
conglomeratic şi formaţiunile stratelor de Sinaia 
(marne, marno-calcare, calcare fin granulate), 
precum şi în Munţii Baiului, unde apare la 
rupturile de pantă din profilul longitudinal al 
văilor ce coboară din acest masiv spre Prahova 
(Valea Feţei, Valea Şipa, Valea Zamora, Valea 
Rea, Valea Câinelui), constituie un factor de 
maximă favorabilitate în declanşarea proceselor 
erozivo-denudaţionale. Susceptibilitatea 
depozitelor flişului cretacic la eroziune este 
exprimată de valorile densităţii reţelei de drenaj 
(2,1-2,7 km/km2) din lungul văilor Prahova şi 
Azuga [Fig.5.]. Entităţile litologice cu grad 
mare de fisuraţie întreţin mecanismele unei 
complexe dinamici geomorfice, iniţiată pe 
fondul de propagare a meteorizaţiei, ceea ce are 
ca efect morfogenetic, accentuarea liniilor de 
contact structural şi petrografic, care ulterior 
constituie axele de inserţie şi atac pentru 

eroziunea liniară şi selectivă. În peisajul actual, 
multe dintre acestea sunt transpuse morfologic 
în abrupturi structuralo – erozive, care însoţesc 
văile adânci, alături de creste, stânci izolate şi 
vârfuri asociate cu trene bazale de gelifracte, 
eluvii şi cuverturi de distrucţie extinse. 

Etajarea reliefului în perimetrul investigat 
pe trei trepte morfogenetice, care fac  racordul 
între domeniul alpin al Munţilor Bucegi şi 
spaţiul depresionar al Bârsei, determină o 
nuanţare a proceselor riscogene şi a 
categoriilor de vulnerabilitate a teritoriului la 
hazardele naturale, în strânsă corelaţie cu 
morfodinamica specifică la nivelul fiecărui 
subsistem morfologic. Astfel, zona înaltă 
montană este dominată de procesele crio-
nivale, sub limita superioară a pădurii 
acţionează modelarea fluvială, procesele de 
deplasare în masă, eroziunea şi acumularea 
torenţială, iar în rocile carstificabile se 
manifestă procesele de dizolvare, tasare, 
dezagregare ş.a. 

Pe fondul de receptare diferenţiată a 
radiaţiei solare, funcţie de expoziţia versanţilor 
şi declivitate, se constată ritmuri de propagare 
inegale şi repartiţii spaţiale diferite ale 
proceselor morfodinamice elementare. Rata 
mai mare a denudării, prin procese facilitate de 
infiltraţia şi scurgerea apei (alunecări de teren, 
ravenare, eroziune peliculară), se semnalează 
pentru versanţii însoriţi (S, SV) şi semiânsoriţi 
(SE, V), în timp ce pe versanţii umbriţi (N, NE) 
şi semiumbriţi (E, NV), predomină 
solifluxiunea, alunecările superficiale şi 
dezagregarea, deoarece o mare parte a scurgerii 
din perioadele de tranziţie ale anului, se 
desfăşoară pe suprafaţa îngheţată a solului 
[Fig.6.].  

În spaţiul alpin al Masivului Bucegi există 
areale afectate de procese de eroziune areolară 
şi liniară (ogaşe, ravene, torenţi), cu risc mare 
la degradare. În sectorul Vârful cu Dor – Jepii 
Mici se constată că suprafeţele vulnerabile la 
procesele şi fenomenele naturale de risc prezintă 
o concentrare mai mare în jurul vârfurilor 
montane (Vârful cu Dor, Vf. Furnica, Vf. Piatra 
Arsă şi Vf. Jepii Mici). 
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Fig. 5. Harta densităţii fragmentării                                    Fig.6. Harta expoziţiei versanţilor 
 

Treapta morfogenetică depresionară, 
culoarele intramontane şi bazinetele de eroziune 
diferenţială sunt dominate de acumulări sub 
forma conurilor aluviale, galcisurilor proluvio-
coluviale şi piemonturilor cu fragmentare 
colinară (Cioacă, Dinu, 2005). Aceste structuri 
morfologice sunt frecvent afectate de procese 
morfohidrografice, iar degradările de teren 
cauzate de ele iau alte însuşiri în sectoarele 
cu geodeclivitate scăzută (ablaţie pluvială, 
denudare peliculară, alunecări de teren, 
solifluxiuni, creeping). Adâncirea talvegurilor 
de drenaj şi subminarea bazei versanţilor prin 
eroziune induc stări de dezechilibru în 
funcţionalitatea sistemelor vale-versant, 
reliefate prin existenţa ariilor afectate de 
procese de surpare şi alunecare care afectează 
depozite superficiale sau chiar roca subiacentă.  

În cazul revărsării cursurilor de apă şi 
viiturilor torenţiale, aceste sectoare de îngustare 
a văilor prezintă risc de inundabilitate ridicat 
datorită profilului transversal al albiilor şi 

meandrării puternice a cursurilor, care fac dificilă 
evacuarea excedentului hidric numai la nivelul 
albiei minore. Astfel, la ape mari pot fi afectate 
porţiuni de drumuri şi căi ferate, reţele electrice, 
aşezări omeneşti, obiective industriale şi terenuri 
agricole aflate în proximitatea cursurilor de ape, 
ceea ce solicită urgente măsuri de realizare a 
lucrărilor hidrotehnice (decolmatarea albiilor şi 
văilor torenţiale, apărarea şi consolidarea 
malurilor, stabilizarea versanţilor, construcţia de 
baraje de retenţie a aluviunilor, diguri pentru 
combaterea viiturilor, etc.).  

Manifestarea proceselor şi fenomenelor 
cauzatoare de riscuri hidrice în cadrul 
morfosistemului regional Braşov-Valea Prahovei 
trebuie corelată cu existenţa condiţiilor de mediu 
favorabile în acest sens:    

 ariile joase (culoare de vale, bazinete de 
modelare selectivă, depresiuni) prezintă 
funcţia geografică de receptor al fluxurilor 
energo-materiale direcţionate dinspre 
spaţiul montan; 
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 existenţa a numeroase izvoare la periferia 
glacisurilor şi piemonturilor (zona de con-
tact dintre Depresiunea Braşov şi rama 
montană) generează o alimentare abunden-
tă a pânzelor freatice şi a apelor de 
suprafaţă; 

 lipsa lucrărilor integrate de corectare a 
torenţilor şi de combatere a eroziunii în 
ariile vulnerabile la procese de degradare a 
terenurilor;  

 despăduriri masive efectuate în bazinele 
de recepţie ale unor cursuri de apă şi prin 
extinderea perimetrelor construite (Azuga, 
Predeal, Poiana Braşov, Buşteni, Sinaia);  

 capacitate mare de transport a materialelor 
pe versanţi şi de relocare hidrodinamică a 
aluviunilor la nivelul albiilor în cazul 
precipitaţiilor torenţiale (Valea Cerbului, 
Valea Izvorului, Valea Zamora, Valea 
Râşnoavei, Valea Ghimbavului, Valea 
Azugii);  

 blocarea căilor de acces (poduri şi podeţe) 
cu rădăcini şi resturi lemnoase transportate 
de torenţi (Valea Babei, Valea Izvorului, 

Valea Cerbului, Valea Leuca, Cracul 
Dihamului); 

 existenţa unor împrejmuiri şi anexe 
gospodăreşti în proximitatea malurilor 
neconsolidate ale organismelor torenţiale 
(Azuga, Râşnov, Buşteni, Sinaia). 

Modificările datorate activităţii antropice 
din ultimii ani, precum defrişarea unor suprafeţe 
forestiere, supraîncărcarea versanţilor cu 
construcţii, modificarea unghiului de pantă al 
taluzurilor, excavaţiile la baza versanţilor pentru 
construirea de locuinţe sau căi de acces, 
intervenţia antropică prin păşunat şi practicile 
turistice iraţionale au avut ca efect activarea/ 
reactivarea unor procese de versant (alunecări 
de teren, surpări, curgeri noroioase, ravenaţie, 
etc), cu posibile efecte dezastruoase în viitorul 
apropiat prin extinderea nucleelor de 
instabilitate morfologică şi a vulnerabilităţii 
structurilor antropice (habitat rural şi urban, 
populaţie, structuri agrare, unităţi industriale, 
reţele de căi de comunicaţie, amenajări turistice) 
[Fig.7.].    

 

 
 

Fig. 7. Profil geomorfologic transversal peste Valea Prahovei (zona Sinaia) 
1 – Gresii masive; 2 – conglomerate de Bucegi; 3 – fliş şistos grezos ruginiu (stratele de Piscu cu Brazi); 4 – 

depozite deluvio-coluviale; 5 – depozite de terasă; 6 – fliş calcaros; 7 – ax de sinclinal; 8 –  aluviuni recente; 9 
– terase (T1, T2); 10 – falii, fracturi, decroşări; 11 – zonă vulnerabilă la alunecări de teren prin supraîncărcarea 

versanţilor cu construcţii (versantul estic al Muntelui Furnica). 
 

Impactul asupra reliefului al amenajărilor 
destinate construcţiei viitoarei autostrăzi 
(Bucureşti - Braşov ) va fi ridicat şi în unele 
cazuri greu de anticipat, datorită numeroaselor 

variabile ce intră în ecuaţia realizării acestui 
proiect. Lucrările care vor avea importanţă în 
dinamica albiei Prahovei pe de-o parte şi în 
dinamica versanţilor pe de alta, sunt 
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reprezentate de cele hidrotehnice şi de 
stabilizare a versanţilor (Dobre, 2011). Din cei 
36 km ai tronsonului IV (Comarnic - Braşov), 
aproape ¾ se vor desfăşura în albia Prahovei, 
lucru ce presupune în primul rând rectificări de 
curs, stabilizarea malurilor, îndiguiri, 
gabioane, canale de drenaj, pereţi de piatră sau 
de sprijin şi construirea unui lac de retenţie şi 
de reglare a debitului. Aceste lucrări vor avea 
ca efect dispariţia microformelor de albie, 
intensificarea eroziunii liniare în aval de baraj şi 
a celei laterale în amonte, iar local se vor 
schimba nivelele de bază, fapt ce va avea 
consecinţe în dinamica versanţilor şi în 
modificarea ponderii proceselor de versant 
(Grecu, 2004, cf. Dobre, 2011). 

Echilibrul precar al unor versanţi, dată fiind 
structura geologică [Tabelul. 1.] (rocă de bază 
compusă din strate de Sinaia aflate într-un 
stadiu avansat de alterare, sistem complicat de 
fracturi şi fisuri, grad ridicat de 
montmorillonitizare a fracţiunii argiloase) şi 
acţiunea factorilor favorizanţi (lipsa vegetaţiei 
forestiere, precipitaţii abundente, factorul 
gravitaţional, intervenţia antropică, etc.) poate fi 
uşor deranjat, prin executarea unor lucrări de 
construcţii (Sinaia - zona Dealul Aosta-Furnica; 
Braşov - zona Dealul Melcilor-Tâmpa; Predeal - 
zona Cioplea, zona Vlădeţ, Dealul Gâlma Mare; 
Râşnov - Dealul Pleşii-Dealul Ascuţit; Azuga - 
str. Baiului, str. Parcului). 

 
Tabelul. 1. Evaluarea susceptibilităţii teritoriului la procesele naturale de risc 

 
EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂŢII TERITORIULUI LA  

PROCESELE NATURALE DE RISC 
 

UNITATEA/ 
SUBUNITATEA 

GEOMORFOLOGICĂ 
INDICI 

MORFODINAMICI 
FONDUL 

LITOLOGIC 
PROCESE GEOMORFICE ŞI 

HIDRICE DE RISC 
1. CÂMPIA 
PIEMONTANĂ 
A BÂRSEI 
a) câmpii piemontane cu 

fragmentare redusă; 
b) câmpii piemontane 

terasate; 
c) şes aluvial inundat 

periodic. 

- altitudine: între 511 – 550 m; 
- declivitate: de 0–5o  
- energia reliefului: prezintă valori de   0-
100 m/km2; 
- densitatea fragmentării: 0,5 -0,8 
km/km2; 
- expoziţia versanţilor: slab diferenţiată. 

- aluviuni cuaternare (grosimi 
de peste 800 m  ale 
formaţiunilor pleistocene); 
 
- depozite aluvionare recente 
(nisipuri, pietrişuiri, mâluri 
fine).  

- procese geomorfice de albie: 
eroziune laterală, acumulări de 
aluviuni, sedimentarea materialelor 
fine aflate în suspensie şi înălţarea 
patului aluvial; 
- procese antropice (excavări, 
drenaje, îndiguiri); 
-procese de tasare şi subsidenţă 
locală. 

2. ZONA 
PIEMONTURILOR ŞI 
GLACISURILOR 
MARGINLE 
 
a) Piemontul Braşovului 
b) Piemontul Râşnovului   
c) Piemontul Sohodolului 

- altitudine: între 850 m (Piemontul 
Sohodolului ) şi 550 m la contactul cu 
câmpia aluvială; 
- declivitate: 1-5o la contactul cu câmpia 
piemontană şi 5-15o în aria piemontană 
înaltă;  
- energia reliefului: 150 - 200 m/km2 
(piemonturile marginale) 50-150 m/km2 
(la contactul cu câmpia piemontană); 
-densitatea fragmentării: 0,6-1,7km/km2 
- expoziţia versanţilor: slab diferenţiată. 

- depozite sedimentare 
provenite din fliş cretacic 
acoperite de depozite 
cuaternare (nisipuri, 
pietrişuri, argile); 
 
 
- pietrişuri villafranchiene 
înecate sub aluviunile 
câmpiei piemontane înalte   
(Piemontul Sohodolului). 

- procese fluvio-torenţiale 
manifestate pe fondul umidităţii  
freatice abundente şi a formaţiunilor 
slab consolidate; 
 
- eroziune în suprafaţă şi alunecări 
de teren, creeping, curgeri 
solifluidale; 
 
- procese de tasare şi subsidenţă 
locală. 

 
3. MUNŢII  BAIULUI 
 
a) Culmea Baiul Mare 
b) Culmea Petru – 

Orjogoaia 
c) Culmea Neamţului 

 
 

- altitudini mai ridicate în compartimentul 
montan nordic (1923m – Vf. Neamţului, 
1907m – Vf. Şteviei) şi mai coborâte în 
Culmea Baiul Mare (1895m – Vf. Baiul 
Mare, 1660 m – Vf. Mierlei) 
- declivitate: 25-35o (la nivelul culmilor 
interfluviale) şi 15-25o (pe cursul mijlociu 
şi inferior al văilor); 
- energia reliefului: 300 – 500 m/km2; 
- densitatea fragmentării: 0,3 -1,4 
km/km2; 
- expoziţia versanţilor: N-NE şi V-NV 
(Culmea Petru – Orjogoaia), altenanativ  
S-SE/V-NV (pe versanţii  drenaţi de 
reţeaua    perpendiculară pe V. Prahovei şi 
cei din  cursul superior al Văii Azugii). 

- complex grezos-marnos de 
tip fliş (strate de Sinaia) 
alcătuit din formaţiuni 
sedimentare moi sau 
semidure (marno-calcare, 
gresii calcaroase cu diaclaze 
umplute cu calcit, marne, 
argile - între 50-80%);  
- structuri de fragmentare şi 
dislocare tectonică, cu 
poziţie de relativă 
independenţă faţă de 
unităţile adiacente, marcate 
prin secvenţe de şisturi 
cristaline (Culmea Zamora) 
şi eruptiv bazic (confluenţa 
văilor Azuga şi Prahova). 

- procese crionivale (gelifracţie, 
nivaţie şi gelifluxie) manifestate pe 
toată întinderea masivului cu 
intensitate mai mare la peste 1600 m 
(deasupura limitei superioare a 
pădurilor) timp de 8/ 9 luni/an; 
 
- procese nivo-torenţiale asociate cu 
procesele de denudare peliculară; 
 
- procese antropice (păşunat excesiv 
şi defrişări); 
 
- procese de mecanice (tasare, 
dislocare, rostogolire) generate de 
avalanşe şi torenţi de pietre. 
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EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂŢII TERITORIULUI LA  
PROCESELE NATURALE DE RISC 

 
UNITATEA/ 

SUBUNITATEA 
GEOMORFOLOGICĂ 

INDICI 
MORFODINAMICI 

FONDUL 
LITOLOGIC 

PROCESE GEOMORFICE ŞI 
HIDRICE DE RISC 

 
4. MUNŢII  TIMIŞULUI 
 
a) Masivul Postăvarul  
b) Clăbucetele 

Predealului 
c) Masivul Piatra Mare  

- se înscriu treptelor altimetrice de 900-
1200 m  (compartimentul dintre masivele 
Postăvaru şi Bucegi) şi 1200-1600 m 
(Masivul Postăvaru,  Clăbucetul Taurului, 
Azugii şi Muntele Susaiului);  
- declivitate: valori > 50o (Muchia Cheii), 
30-50o (versanţii N şi NE ai Masivului 
Postăvaru) , 20-35o (Clăbucetele 
Predealului); 
- energia reliefului: predomină valorile de 
400 – 500 m/km2 (Culmea Postăvaru) şi 
de 200- 400 m/km2 în restul teritoriului; 
-densitatea fragmentării: 0,3-1 km/km2; 
- versanţii cu expoziţie N-NE şi V-NV 
predomină în Masivul Postăvaru şi pe o 
fâşie continuă ce uneşte nordul abruptului 
Bucegilor cu Munţii Baiului, iar cei cu 
orientare S-SV şi E-SE apar spre Culoarul 
Timişului şi Râşnoavei.   

- în Masivul Postăvaru şi 
Piatra Mare predomină rocile 
carstificabile (calcare, 
conglomerate); 
 
 
- izolat, apar  marne, pietrişuri 
şi nisipuri pleistocen 
inferioare (zona Poiana 
Braşov); 
 
 
- în Clăbucetele Predealului 
predominante sunt 
formaţiunile flişului calcaros, 
alături de care apar şi petece 
de conglomerate polimictice 
şi fliş şistos grezos ruginiu.  

- procese şi fenomene endo – 
exocarstice de dimensiuni reduse; 
- deplasări gravitaţionale de mase 
materiale de tip rostogoliri, 
prăbuşiri, surpări şi avalanşe cu 
frecvenţă mai mare pe versanţii cu 
pante de 45 -50o; 
 
- procese de alunecare şi 
solifluxiune pe litologii cu grad 
ridicat de plasticitate şi slabă 
coeziune (marne, argile, nisipuri); 
- procese hidrice de risc şi fenomene 
asociate (viituri torenţiale, alunecări-
surpări, eroziunea malurilor şi 
destabilizarea maselor de roci 
riverane). 

 
5. MUNŢII  BUCEGI 
 
a) Platoul montan alpin 
b) Abruptul prahovean 

- altitudinea: scade de la nord (2505m - 
Vf. Omu, 2498 m - Vf. Coştila) către sud 
(2030 m -Vârful cu Dor, 1942 m – 
Muntele Vânturişul) 
-declivitate: accentuată în zona abruptului 
estic ( 50- 68o) şi mai redusă pe platoul 
alpin (15-20o); 
 
- energia reliefului: 700 – 1000 m/km2 - în 
zona abruptului şi mai redusă în 
perimetrul platoului (150-300 km/km2);  
-densitatea fragmentării: valorile cresc 
spre baza masivului 0,7 -2,4 km/km2; 
- expoziţia versanţilor: predominant E,NE 
şi N (în zona abruptului), S şi SV pe 
culmile platoului. 

- fundament alcătuit din 
şisturi cristaline vechi (seria 
de Leaota); 
- conglomerate cretacice 
(conglomeratele de Bucegi);  
- gresii micacee şi 
conglomerate de Babele;  
- calcare jurasice sub formă 
de blocuri masive izolate 
(klippe) incluse în masa 
conglomeratelor;  
- în zona alpină nordică apar 
blocuri de granit gnaisic; 
- intercalaţii de gresii 
conglomeratice, cu 
susceptibilitate mare la 
eroziune. 

- procese crio-nivale facilitate de 
friabilitatea rocilor, fisuraţia intensă 
şi caracterul geliv al petrotipurilor; 
- procese gravitaţionale de deplasare 
a materialului grosier pe versanţii cu 
fronturi abrupte (rostogoliri, 
prăbuşiri, surpări);  
- în etajul alpin procesele fluviale au 
caracter areolar denudaţional pe 
suprafaţa versanţilor, acţiunea 
acestora fiind blocată cca. 8-10 
luni/an de precipitaţiile solide; 
- procese de tasare şi coroziune 
chimică sub acţiunea zăpezii; 
- procese de acumulare a 
gelifractelor la baza versanţilor; 
- procese de solifluxiune şi creeping 
(rata solifluxiunii înregistrează sub 
50 cm/zi). 

 
6. BAZINETELE 
DEPRESIONARE 
SUSPENDATE ŞI DE 
MODELARE 
SELECTIVĂ 
 
a) Predeal 
b) Azuga 
c) Buşteni - Poiana 

Ţapului 
d) Sinaia 

 

-  aparţin treptei altimetrice de  900 -
1200 m; 
- declivitate: 5 -15o (ariile centrale joase) 
şi 15 - 200 (zona glacisurilor de contact); 
- energia reliefului: prezintă valori de   
100-300 m/km2; 
- densitatea fragmentării: 0,3-0,7 km/km2 
(Predeal); 1,0 -1,7 km/km2 (Azuga) 1,7 -
2,4 km/km2 (Buşteni, Sinaia); 
 - expoziţiile N-NE şi E apar pe versantul 
drept al Văii Prahovei şi Azugii precum şi 
pe un areal extins în bazinetul  suspendat 
Predeal; expoziţia V şi SV este 
predominantă pe versantul stâng al Văii 
Prahovei.   

 
 
- depozite deluviale 
gravitaţionale, depozite 
proluviale, depozite 
aluvionare de terase şi de 
lunci; 
 
 
- depozite de materiale 
restratificate antropic (movile 
de pământ, ramblee). 

 
- procese hidrice de risc şi fenomene 
asociate (viituri torenţiale, eroziune 
de mal, acumulări excesive de 
aluviuni); 
- defrişarea necontrolată şi 
distrugerea vegetaţiei spontane; 
-supraîncărcarea versanţilor  cu 
construcţii; 
- redirecţionări ale talvegurilor de 
drenaj; 
- relocări de materiale; 
- excavaţii şi taluzări pe versanţi; 
- desecări şi drenaje  în perimetrele 
cu excedent hidric. 

 
7. CULOARELE 
INTRAMONTANE 
 
a) Culoarul Prahovei 
b) Culoarul Timişului 
c) Culoarul Râşnoavei 

 

- altitudine: între 900 - 1200 m (Culoarul 
Prahovei) şi 700 - 900 m (Culoarul 
Timişului şi Râşnoavei); 
- declivitate: 15-20o; 
- energia reliefului: 100 – 300 m/km2 

(Culoarul Prahovei şi Râşnoavei) şi 400 – 
500 m/km2 (Culoarul Timişului); 
- densit. fragmentării: 1,4 -2,4 km/km2; 
- expoziţie:  versanţii cu expoziţie N şi NE 
din Culoarul Prahovei  prezintă  o 
fragmentare morfologică ridicată; 
versanţii cu orientare E şi SE  (Culoarul 
Timişului); expoziţia predominant N-NE 
şi  S-SE în Culoarul Râşnoavei. 

- stratele de Sinaia (fliş 
grezos) şi un complex de 
gresii şi marne (fliş marnos), 
cu care se găsesc asociate 
calcare recifale masive; 
 
- alternanţă de gresii dure, 
calcaroase, negricioase cu 
diaclaze de calcit, de sişturi 
marnoase şi calcare fine alb-
cenuşii, dispuse în stratele 
puternic dislocate (intens 
cutate şi faliate). 

- viituri torenţiale, eroziune de mal, 
inundarea terenurilor prin revărsarea  
apei în lunci; 
- procese de deplasare a maselor 
materiale pe versanţi (alunecări de 
teren, curgeri, creeping, 
solifluxiuni); 
- procese de eroziune fluvio-
torenţială; 
- surpări şi prăbuşiri locale de 
taluzuri şi maluri slab consolidate; 
- procese de tasare şi subsidenţă 
locală. 
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4 Zonificarea teritoriului în funcţie de 
tipologia şi impactul proceselor 
geomorfice 
 Distribuţia regională a formaţiunilor 
geologice, a fragmentării reliefului şi a structurii 
modului de folosinţă al terenurilor influenţează 
diversitatea, amploarea şi specificul proceselor 
geomorfologice actuale, ceea ce induce 
diferenţieri morfodinamice între unităţile 
montane şi ariile depresionare. Modificarea 
altitudinală a regimului de acţiune a agenţilor de 
modelare (amplitudinea mare a reliefului - cca. 
2000 m) şi complexitatea structurii orografice a 
morfosistemului Braşov-Valea Prahovei 
(masivele muntoase deţin 68% din teritoriu) a 
condiţionat existenţa a două etaje morfogenetice 
diferenţiate în funcţie de acţiunea preponderentă 
a proceselor crio-nivale şi fluvio-torenţiale. 
 Subetajul crio-nival, caracterizează 
culmile montane înalte, situate deasupra limitei 
superioare a pădurii din Munţii Bucegi, dar şi 
culmile mai joase, lipsite de pădure din munţii 
Timişului şi Baiului, unde predominante sunt 
procesele nivo-criogene. Durata mare a stratului 
de zăpadă, temperaturile scăzute, oscilaţiile 
termice diurne şi lipsa covorului vegetal ca 
protecţie eficientă determină apariţia proceselor 
crio-nivale (nivo-criogene) puse în evidenţă de 
acţiunea gelifracţiei şi nivaţiei: acumulări de 
grohotiş (trene proluvio-deluviale), solifluxiuni, 
culoare de avalanşe, râuri de pietre, relief 
rezidual, etc. Se remarcă o dinamică deosebit de 
activă a crestelor montane şi versanţilor din 
masivele Bucegi (Vf. Omu, Bucşoiul Mare, 
Ţigăneşti, Mălăeşti, Coştila, Caraiman, Jepii 
Mici, Piatra Arsă, Muntele Furnica, Vârful cu 
Dor, etc.), Postăvarul (Munchia Cheii) şi 
Baiului (culmile Neamţului, Petru-Orjogoaia, 
Baiul Mare). 

Subetajul fluvio-torenţial, include sistemul 
interfluviilor secundare separate de văi şi 
culoare intramontane, alături de aria 
depresionară şi bazinetele de eroziune 
diferenţială. Abundenţa precipitaţiilor şi 
predominarea versanţilor cu pantă medie (8-15o) 
şi a celor înclinaţi (15-35o) determină conlucrarea 
spaţială dintre procesele de eroziune şi transport 
din lungul albiilor fluviatile şi a talvegurilor 
elementare de drenaj şi procesele de eroziune 
areolară (ablaţie pluvială, denudare peliculară, 

curgeri solifluidale, alunecări de teren, ş.a.) pe 
fondul defrişărilor iraţionale, valorificării 
inadecvate a terenurilor şi a constituţiei litologice 
cu grad ridicat de plasticitate şi slabă coeziune 
(marne, argile, nisipuri). Intensitatea, durata şi 
ritmicitatea lor este condiţionată, în primul rând, 
de regimul precipitaţiilor, îndeosebi al ploilor 
torenţiale, motiv pentru care acţiunea lor este 
maximă în timpul primăverii şi începutul verii. 
Eroziunea laterală şi acumulările de albie din 
lungul văilor Timiş, Bârsa, Ghimbăşel, Prahova, 
Azuga, Zamora şi Cerbului impun o accentuată 
dinamică şi instabilitate a albiilor în timpul 
marilor viituri. Îndiguirile şi canalizările realizate 
au estompat parţial propagarea riscului hidric. 

Disfuncţionalităţile semnalate sub aspectul 
potenţialului de producere a alunecărilor de 
teren şi a altor procese şi fenomene de risc 
natural cu implicaţii asupra modului de 
valorificare optimă a teritoriului, la nivelul 
spaţiului investigat, au condus la delimitarea 
următoarelor tipuri de zone [Fig.8.]:  

1. Zone cu terenuri afectate de eroziune 
slab-moderată, cu risc mediu de 
producere a alunecărilor de teren şi 
solifluxiunilor, dar cu risc ridicat de 
accentuare a eroziunii fluvio-torenţiale. 
Aceste areale se întâlnesc în câmpiile 
piemontane cu fragmentare redusă, pe 
versanţii cu pante de 5-15o din etajul 
culoarelor de vale şi al bazinetelor 
depresionare şi cu declivităţi 35o din 
spaţiul montan. Riscul de accentuare a 
eroziunii este foarte ridicat în caz de 
păşunat abuziv sau alte activităţi care pot 
afecta calitatea fondului biopedosferic 
(defrişări, incendii, turism supradimen-
sionat). Pentru construcţii nu sunt 
probleme speciale, cu excepţia celor 
determinate de pantă, configuraţia 
terenurilor, riscul declanşării eroziunii în 
adâncime şi inundabilitate; 

2. Zone cu terenuri instabile afectate de 
eroziune puternic-excesivă, cu alunecări 
relativ vechi şi/sau stabilizate, dar cu risc 
de activare în anii ploioşi sau prin 
schimbarea folosinţelor (defrişări, 
desţeleniri), lucrări de destabilizare a 
versanţilor (terasări, excavări), încărcare 
cu construcţii grele (clădiri, şosele). 
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Aceste areale sunt caracterizate din 
punct de vedere geomorfologic de 
relieful de tip colinar caracteristic 
zonelor piemontane şi de masive 
montane fragmentate de reţele 
hidrografice mărginite de versanţi cu 

altitudini medii şi înclinări în general 
până la 45o. Producerea viiturilor este 
însoţită de intense procese de eroziune 
laterală şi eroziune în adâncime 
(lineară). Nivelul apelor freatice se află 
la adâncimi mai mici de 5,0 m;  

 

 
Fig.8. Harta vulnerabilităţii teritoriului la procesele geomorfice de risc 
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3. Zone cu terenuri stabile, dar cu 

fenomene locale de deplasări 
gravitaţionale ale materialelor pe 
versanţi (declivitate > 45o) - parţial sub 
vegetaţie naturală (păduri, pajişti), 
afectate moderat de procese erozivo-
denudaţionale, care prezintă fenomene 
locale de prăbuşiri, căderi de stânci, 
rostogoliri şi avalanşe. Relief montan 
intens fragmentat, utilizat ca resursă în 
economia forestieră, agropastorală, 
turism pentru sporturi de iarnă şi 
ecoturism. Din punct de vedere al 
substratului litologic nu sunt practic 
limitări pentru construcţii. Factorul 
restrictiv se datorează includerii unor 
teritorii în categoria ariilor naturale 
protejate, precum şi gradului mare de 
înclinare al versanţilor, ceea ce 
favorizează căderile de stânci, rezultate 
prin procese de gelifracţie şi nivo-
torenţialitate.    

5  Concluzii 
Regiunea Braşov-Valea Prahovei privită 

din perspectiva complexităţii structurale şi a 
dinamicii  georelaţionale la diferite niveluri 
scalare se identifică prin următoarele trăsături: 

 este o regiune de convergenţă a fluxurilor 
teritoriale provenite din raporturile 
spaţial-funcţionale cu entităţile geografice 
adiacente prin schimburi de procesare 
energo-materială; 

 prezintă o structură polifuncţională 
rezultată din conlucrarea elementelor 
facilitate de complexitatea cadrului 
natural: coridor infrastructural major 
(grefat pe morfologia de „tip culoar 
intramontan”) şi vector de convergenţă a 
fluxurilor turistice (indus odată cu 
valorificarea conştientă a potenţialului 
natural şi a patrimoniului cultural local); 

 este o axă de intensă umanizare care din 
punct de vedere a stabilităţii morfo-
sistemice prefigurează amplificarea 
disfuncţiilor în cazul în care relaţiile om-
natură au un puternic caracter conflictual 
(consum de spaţiu, supraexploatarea 
resurselor naturale, saturarea demografică 
şi tehnică a peisajului geografic, ş.a.); 

 dezvoltarea funcţiei turistice în timp se 
instituie ca potenţial factor de 
accentuare a presiunii antropice asupra 
teritoriului al cărui impact va fi resimţit 
şi la nivelul componentei morfologice.  
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