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Abstract: - Geomorphological conditioning of rural and urban development in Satu Mare County. The 

interaction between the human and the geomorphological component involves specific aspects, due to the 
high intensity of the interferences between the two components, despite the relatively short period of time 
when they have taken place. The manner of materialization of these interactions has been directly influenced 
by the favourable or restrictive characteristics of the relief, manifested through the mediation of static 
(locational) or dynamic featuresThe geological, morphometric, climatic and land use features determined 

the manifestation of a large range of geomorphological processes in Satu Mare county. The type, intensity 
and manner of action of these processes reflects the way in which the environmental components relate 
between each other. The quantitative assessment of the stability of geomorphological areas as the landslides 
are concerned has been accomplished according to a computerized algorithm based on the model of infinite 

stability of slopes, conceived by relating the forces which tend to undermine the stability of the slopes 
(gravity) and the ones that maintain the stability (the force of friction and the cohesion of rocks). The main 
result of this working algorithm is the stability index, defined as the probability for an area to be stable in 
relation to the mass movement processes, when the parameters are equally distributed. The values obtained 

from the computerized analysis have been grouped into 5 stability classes. 
 

Key-words: restrictiveness, settlements, landslides, stability index 
 

 

1 Introducere 
Problema condiţionărilor induse de substrat 

asupra dezvoltării teritoriale este una larg 
abordată, atât in literatura de specialitate, cât şi 
în cadrul documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului. În acest din urmă context, studiile 
întreprinse pentru surprinderea particularităţilor 
morfologice dar mai ales dinamice ale reliefului 
se materializează, pe de o parte sub forma 
hărţilor de risc geomorfologic, precum şi a 
diverselor capitole în cadrul părţii scrise a 
documentaţiilor de specialitate.  
 Pentru teritoriul judeţului Satu Mare au fost 
realizate, în ultimii ani, o serie de sudii şi 
documentaţii care abordează problema sub-
stratului. Astfel, o lucrare deosebit de consistentă 
din punctul de vedere a informaţiei şi utilităţii 
este cea realizată sub egida Academiei Române 
(Driga, 2007) în care sunt analizate riscurile 
naturale, celor geomorfologice acordându-li-se o 

atenţie particulară. De altfel, studiul respectiv a 
stat la baza elaborării Planului de amenajare a 
teritoriului judeţean – PATJ Satu Mare – 
Secţiunea zone de risc natural. Tot la nivelul 
judeţului Satu Mare a fost elaborată Strategia de 
dezvoltare a judeţului Satu Mare până în 2020, în 
cadrul unui proiect finanţat de către Uniunea 
Europeană (COMPAS 20 – Concepţii şi 
Orientare Modernă, Planificare Armonioasă şi 
Strategică până în 2020, finanţat prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative din Fondul Social European). În 
cadrul acestei strategii au fost abordate, printre 
altele şi aspecte legate de calitatea mediului, 
precum riscurile naturale asociate substratului. 
Articolul de faţă îşi propune să detalieze anumite 
aspecte  ale problematicii riscurilor 
geomorfologice analizate (de către autorul 
principal al prezentului studiu) în documentul 
strategic menţionat, atât din punct de vedere 
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metodologic, cât şi din perspectiva unor 
reglementări necesare pentru o mai bună adaptare 
a dezvoltării localităţilor la constrângerile 
generate de substrat. 
 
2 Condiţionări geomorfologice induse 
de substrat în raport cu componenta 
antropică 

Complexitatea relaţiilor dintre substrat şi 
componenta antropică este cu atât mai crescută, 
cu cât omul, societatea umană se constituie, în 
perioada istorică, ca un agent geomorfologic cu 
acţiune directă asupra componentelor sistemului 
geomorfologic. 

Diferenţierile genetico – evolutive, 
morfologice, morfometrice şi morfodinamice 
dintre spaţiul de câmpie, deluros, depresionar şi 
montan au reflectare şi în modul de 
interacţionare a componentelor vizate. Pentru 
spaţiul de câmpie şi cel depresionar se constată 
o însumare a câtorva factori de favorabilitate 
care se reflectă în numărul ridicat de aşezări 
umane  şi o densitate crescută a căilor rutiere. 

Caracterul ambivalent (restrictivitate/ 
favorabilitate) al unor caracteristici geomorfo-
logice provine din faptul că în cele mai multe 
cazuri complexitatea relaţiilor şi determinărilor 
cauzale variază în funcţie de condiţiile locale.  

Pentru compartimentele vestice şi centrale 
ale judeţului, larga extensiune a suprafeţelor 
cvasiorizontale (specifice subunităţilor de 
câmpie) se constituie ca factor de favorabilitate 
pentru amplasarea de construcţii civile sau 
industriale, dar pe de altă parte se constituie ca 
un factor care favorizează procese cu valenţe 
limitative (ex. stagnarea apei şi crearea unor 
medii supraumectate – ex. Mlaştina Ecedea, 
desecată şi introdusă în circuitul agricol). 

Pentru spaţiul montan se remarcă caracterul 

ambivalent al mediului geomorfologic (favorabil/ 
restrictiv), manifestat atât în arealul Culmii 
Codrului, dar mai ales în Munţii Oaşului şi în 
structurile vulcanice aparţinând Gutâiului. 
Compartimentele montane, vulcanice, ale 
Oaşului şi Gutâiului se constituie ca un areal în 
care prezenţa unor resurse de subsol (ex. 
mineralizaţii polimetalice, roci de construcţie) a 
reprezentat un permanent factor de atractivitate 

(Faur, 2011). Modelarea subaeriană a structurilor  

 
Fig. 1. Măguri vulcanice în Munţii Oaşului: Măgura 

Geamăna Mare (648 m) şi Măgura Cetăţeaua Mică 
(514 m) 

 
vulcanice până la stadiul actual a permis doar 
exploatarea nivelelor inferioare de mineralizaţie, 
cele superioare fiind înlăturate prin eroziune 
(Borcoş şi Lang, 1973, Borcoş et alii, 1979, 
Coteţ, 1970, Jude, 1986, Kovacs şi Fulop, 2002, 
Mac, 1992, Schreiber, 1985, Seghedi et alii, 
1995). Se adaugă apoi o configuraţie spaţială în 
care accesibilitatea crescută şi existenţa unor 
bazinete depresionare contribuie la constituirea 
unui mediu geomorfologic perceput ca favorabil 
de către comunităţile locale. Materializarea 
acestei percepţii o constituie existenţa aşezărilor 
umane în fiecare astfel de bazinete depresionare 
(ex. Cămârzana). În funcţie de extinderea 
bazinetelor depresionare, de morfologia de 
detaliu şi caracteristicile morfometrice şi 
morfodinamice ale suprafeţelor geomorfice, 
aceste aşezări utilizează la maximum potenţialul 

poziţional. Structura lor constituie forme de 

adaptare la cadrul geomorfologic, cu sectoare de 
răsfirare şi risipire care se îmbină în cuprinsul 
aceleiaşi aşezări (Velcea, 1964).  

Pe de altă parte, caracteristicile morfo-
metrice (pante care depăşesc uneori 35o, 
adâncimea fragmentării cu frecvente valori de 
peste 300 m, densităţi ale fragmentării cu valori 
de peste 4 km/km2) şi procesualitatea 
geomorfologică activă indusă de acestea se 
constituie ca factori limitativi în raport cu 
aşezările şi activităţile antropice. Reflectarea 
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acestor juxtapuneri cauzale se concretizează sub 
forma unor situaţii de restrictivitate 

geomorfologică (Filip, 2008), derivate de cele 
mai multe ori din instabilitatea gravitaţională a 
suprafeţei topografice. 

 

3 Metodologia de studiu 
Preocupări privind evaluarea probabilităţii 

de producere a alunecărilor de teren prin analiză 
computerizată sunt destul de numeroase în 
România, fiind propuse diverse modele, atât din 
partea mediului academic (ex. Armaş, 2011, 
Bilaşco et alii, 2011, Petrea et alii, 2014, 
Surdeanu et. alii, 2008), dar şi la nivel de 
reglementări în domeniul amenajării teritoriului 
şi urbanismului (ex. H.G. 382/ 2003, Legea 
447/2003). Aşa cum s-a precizat în partea 
introductivă, pentru judeţul Satu Mare este de 
remarcat studiul realizat de către un colectiv de 
autori (Driga et alii, 2007), care s-a bazat pe 
metodologia regăsită în Ghidul pentru 
redactarea hărţilor de risc la alunecare a 
versanţilor pentru asigurarea stabilităţii 
construcţiilor  (Indicativ GT–019–98). În studiul 
de faţă evaluarea gradului de stabilitate a 
versanţilor în raport cu procesele de alunecare s-
a realizat prin intermediul indicelui de 

stabilitate (Hammond, 1992), definit ca 
probabilitatea ca un areal să fie stabil în raport 
cu procesele de deplasare în masă, în condiţiile 
distribuţiei uniforme a parametrilor. Algoritmul 
de calcul al indicelui de stabilitate include o 
serie de parametri morfometrici şi geotehnici ai 
substratului: panta, umiditatea, coeziunea 
solului, densitatea solului în stare umedă, 
transmisivitatea solului, unghiul de frecare 
internă, (Pack et alii, 1998, 2001). Pentru fiecare 
parametru a fost realizată câte o reprezentare de 
tip raster cu o rezoluţie de 20 m. Întrucât nu au 
fost disponibile date concrete cu privire la 
parametrii geotehnici, au fost luate în 
considerare limitele inferioare şi superioare 
posibile pentru arealul de studiu 

 
4 Rezultate 

În teritoriul analizat, restrictivitatea 
substratului se manifestă ca urmare a existenţei 
următoarelor seturi de caracteristici: caracte-

ristici tectonice, structurale şi petrografice; 
caracteristici morfometrice; caracteristici morfo-
dinamice. Combinarea acestor caracteristici şi 
raportarea lor la activităţile şi structurile 
antropice scoate în evidenţă existenţa unor 
areale cu diferite tipuri de restrictivitate. Din 
punctul de vedere al interferenţelor cu sistemul 
de aşezări, importanţa cea mai ridicată o au 
alunecările de teren. 

Analiza preliminară a trăsăturilor reliefului 
în judeţul Satu Mare scoate în evidenţă faptul că 
există o bună corelare între acestea şi modul de 
distribuţie a localităţilor în teritoriu. Astfel din 
totalul de 235 de localităţi existente, cele mai 
numeroase (~65%) sunt amplasate în arealele de 
maximă favorabilitate morfologică. Este vorba 
despre areale care se suprapun în cea mai mare 
parte pe suprafeţe plane sau cvasiorizontale 
(lunci, terase, interfluvii) ori pe suprafeţe de 
racord cu înclinare redusă şi medie. 

În raport cu instabilitatea gravitaţională a 
suprafeţei geomorfologice, valorile obţinute prin 
analiză computerizată au fost grupate în 5 clase 
de mărime, după cum urmează: (0,28-2,3) 
areale cu instabilitate ridicată, (2,4 – 3,6) 
areale cu instabilitate moderată, (3,7 – 5,3) 
areale cvasi-stabile, (5,4-8,1) areale cu 

stabilitate moderată şi (8,2 – 10) areale cu 

stabilitate ridicată. În funcţie de valoarea 
indicelui de stabilitate, starea suprafeţelor 
respective poate fi modificată prin intervenţia 
unor factori de instabilizare cu intensitate 
diferită. Astfel, pentru ca starea arealelor cu 
valoare cuprinsă între 8,2 şi 10 să fie modificată 
este nevoie de acţiunea unor factori cu 
intensitate crescută, în timp ce arealele din 
prima clasă au nevoie de intervenţia unor acţiuni 
de stabilizare.  

La nivel de localităţi, analiza statistică a 
suprafeţelor susceptibile la alunecări de teren 
scoate în evidenţă următoarele aspecte: 
- număr relativ ridicat de aşezări pe al căror 

teritoriu se întrunesc condiţii de instabilitate 

ridicată a substratului în raport cu 
alunecările de teren pe o suprafaţă de peste 

10% din intravilan. Este vorba despre 
localităţile: Oraşu Nou (28,8 % din 
intravilan), Orbău (28,6 %), Cămârzana 
(19,7% din intravilan), Vagăş (19,6% din 
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intravilan), Turulung (18,4% din intravilan), 
Babţa (16,9% din intravilan), Ser (14,6% din 
intravilan), Moiseni (14,4% din intravilan), 
Târşolţ (14,1% din intravilan), Tămăşeni 
(13,9% din intravilan), Cehal (13,9% din 
intravilan), Hodod (13,8% din intravilan), 
Iegherişte (10% din intravilan); 

- număr ridicat de aşezări pe al căror teritoriu 
se întrunesc condiţii de instabilitate 

moderată a substratului în raport cu 
alunecările de teren, pe o suprafaţă de peste 

30% din intravilan: în această categorie se 
încadrează localităţile: Halmeu Vii (66,4% 
din intravilan), Lelei (58,3% din intravilan), 
Ser (56,48% din intravilan), Vagăş (51,16 % 
din intravilan), Cuta (51% din intravilan), 
Hodod (50% din intravilan), Prilog Vii 
(45,6% din intravilan), Cehal (44,7% din 

intravilan), Şirlău (44,64% din intravilan), 
Giurtelecu Hododului (44,2% din 
intravilan), Soconzel (43,9% din intravilan), 
Moiseni (43,5% din intravilan), Babţa (43% 
din intravilan), Călineşti (42,2% din 
intravilan), Bolda (40,6% din intravilan), 
Stana (39,8% din intravilan), Iegherişte 
(38,1% din intravilan), Raţiu (37,7% din 
intravilan), Cămârzana (37,6% din 
intravilan), Bârsău de Jos (34,2% din 
intravilan), Târşolţ (32,4% din intravilan), 
Nadişu Hododului (32,4% din intravilan), 
Orbău (32,1% din intravilan), Luna (32% 
din intravilan), Solduba (31,6% din 
intravilan), Lechinţa (30,8% din intravilan), 
Tămăşeni (30% din intravilan), Giorocuta 
(30% din intravilan), Bicău (30% din 
intravilan), Prilog (30% din intravilan). 

 

 
 

 

Fig. 2. Ponderea suprafeţelor cu instabilitatea ridicată şi moderată la nivelul intravilanelor din judeţul 
Satu Mare 
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Însumarea celor două categorii de suprafeţe 
(cu instabilitate ridicată şi cu instabilitate 
moderată) conduce la conturarea unor situaţii în 
care în unele localităţi, peste 50% din suprafaţa 
este afectată de astfel de condiţii de restrictivitate. 
Se încadrează în această categorie următoarele 
localităţi:  Ser (71,1% din intravilan), Vagăş 
(70,7% din intravilan), Halmeu Vii (69,9% din 
intravilan), Hodod (64,1% din intravilan), Lelei 
(61,8% din intravilan), Orbău (60,7% din 
intravilan), Babţa (59,9% din intravilan), Cuta 
(59,2% din intravilan), Cehal (58,6% din 
intravilan), Moiseni (57,9% din intravilan), Oraşu 
Nou (57,5(% din intravilan), Cămârzana (57,3(% 
din intravilan), Călineşti (52,2% din intravilan), 

Soconzel (51,7% din intravilan) [Fig. 2]. 
Se constată că, corespunzător modului de 

distribuire a formelor de relief la nivelul judeţului, 
majoritatea localităţilor posibil a fi afectate de 
alunecări de teren sunt poziţionate în partea estică 
a judeţului. 

La nivelul unităţilor administrativ – 

teritoriale, ponderea diveritelor categorii de 
suprafeţe se asociază într-o mare varietate de 
situaţii, în condiţiile în care, chiar şi în cazul celor 
din estul judeţului, unele compartimente se 
suprapun pe subunităţi de relief care, prin 
morfometrie, structură geologică şi petrografie nu 
induc susceptibilitatea unei morfodinamici 
gravitaţionale semnificative.  

 

Tabelul 1. 

Ponderea categoriilor de stabilitate a suprafeţei topografice la nivelul unităţilor administrativ – 
teritoriale din judeţul Satu Mare 

Nr. 
crt. 

UAT 

Categoria de stabilitate a suprafeţei topografice (conform valorii 
calculate a indicelui de stabilitate gravitaţională) 

(% din suprafaţa administrativă) 

Instabilitate

ridicată 

Instabilitate

moderată 

Qvasi-

stabilitate 

Stabilitate 

moderată 

Stabilitate

ridicată 

1. ACÎŞ 0,1 1,2 2,1 4,6 92 

2. AGRIŞ 0 0 0,1 1,2 98,8 

3. ANDRID 0 0 0,3 1,9 97,7 

4. APA 0 0 0 0,2 99,8 

5. ARDUD 0,1 4,6 9 11,6 74,7 

6. BÂRSĂU 10 42,8 25,5 12,7 9,1 

7. BĂTARCI 34,9 18,9 10,4 8,6 27,2 

8. BELTIUG 1,2 12,1 11 9,3 66,3 

9. BERVENI 0 0 0 0,1 99,9 

10. BIXAD 25,9 20,6 11,5 7,2 34,8 

11. BOGDAND 19,4 41,1 17,4 9 13,1 

12. BOTIZ 0 0 0,2 0,6 99,2 

13. CĂLINEŞTI OAŞ 12,1 16 11 8,4 52,5 

14. CĂMÂRZANA 45,8 32,1 12,2 5,5 4,5 

15. CĂMIN 0 0 0 0,4 99,6 

16. CĂPLENI 0 0 0 0 100 

17. CAREI 0 0 0 1 98,9 

18. CĂUAŞ 0 0 0 0,1 99,9 

19. CEHAL 18,1 40,4 19 11,4 11,1 
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Nr. 

crt. 
UAT 

Categoria de stabilitate a suprafeţei topografice (conform valorii 

calculate a indicelui de stabilitate gravitaţională) 
(% din suprafaţa administrativă) 

Instabilitate
ridicată 

Instabilitate
moderată 

Qvasi-
stabilitate 

Stabilitate 
moderată 

Stabilitate
ridicată 

20. CERTEZE 44,9 24,4 11,5 7,2 12 

21. CIUMEŞTI 0 0 0,8 5,9 93,3 

22. CRAIDOROLŢ 0 0 0,2 1,2 98,6 

23. CRUCIŞOR 7 26,8 23,5 16,3 26,4 

24. CULCIU 0 0 0 0,8 99,2 

25. DOBA 0 0,1 0,7 1,6 97,7 

26. DOROLŢ 0 0 0,1 0,3 99,7 

27. FOIENI 0 0,1 0,9 5,9 93,2 

28. GHERŢA MICĂ 25,5 18,9 12,5 7,6 35,6 

29. HALMEU 1 1,2 0,8 0,5 96,5 

30. HODOD 7,9 48,9 21,7 11,1 10,4 

31. HOMOROADE 6,5 22,2 19,5 19 32,8 

32. LAZURI 0 0 0,3 1,2 98,6 

33. LIVADA 0 0,1 0,8 2,8 96,3 

34. 
MEDIEŞU 

AURIT 
0,9 1,2 0,5 0,9 96,5 

35. MICULA 0 0,2 1,6 4,3 93,9 

36. MOFTIN 0 0 0,1 0,5 99,4 

37. NEGREŞTI OAŞ 38 17,6 7,7 6,2 30,4 

38. ODOREU 0 0 0 0,7 99,3 

39. ORAŞU NOU 21,3 22 14,1 10,6 31,9 

40. PĂULEŞTI 0 0 0 0,1 99,9 

41. PETREŞTI 0 0 0 0,2 99,8 

42. PIR 0,6 11,8 15,8 17,2 54,6 

43. PIŞCOLŢ 0 0 1,3 6,5 92,2 

44. POMI 1,6 11,7 9,1 8,3 69,3 

45. PORUMBEŞTI 0 0 0,2 1,3 98,5 

46. RACŞA 34,3 22,7 8,3 18,2 16,5 

47 SĂCĂŞENI 7,6 21,9 15,6 15 39,8 

48 SANISLĂU 0 0 1,5 5,5 93 

49 SANTĂU 0 0 0,4 2,9 96,7 

50 SATU MARE 0 0 0,2 0,9 98,8 

51 SĂUCA 0,8 16,8 22,5 23,6 36,2 

52 SOCOND 11,8 39,2 21,3 12,7 15 

53 SUPURU 8 21,3 14,3 12,4 44 
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Nr. 

crt. 
UAT 

Categoria de stabilitate a suprafeţei topografice (conform valorii 

calculate a indicelui de stabilitate gravitaţională) 
(% din suprafaţa administrativă) 

Instabilitate
ridicată 

Instabilitate
moderată 

Qvasi-
stabilitate 

Stabilitate 
moderată 

Stabilitate
ridicată 

54 TARNA MARE 38,9 15 7,1 4,9 34,1 

55 TÂRŞOLŢ 31,5 23,9 13,7 11,6 19,4 

56 TĂŞNAD 1,8 12,2 9,4 9,8 66,8 

57 TEREBEŞTI 0 0 0,3 2,2 97,5 

58 TIREAM 0 0 0,1 1,1 98,9 

59 TURŢ 28,6 19,8 11,2 8,9 31,4 

60 TURULUNG 4,2 2 1 0,7 92 

61 URZICENI 0 0 0,7 3,4 95,8 

62 
VALEA 

VINULUI 
7,7 13,2 10,5 12,7 55,8 

63 VAMA 36,6 23,3 11,2 7,9 21 

64 VETIŞ 0 0 0,1 0,5 99,5 

65 
VIILE SATU 

MARE 
0,3 5,7 11,1 17,2 65,7 

 
O notă aparte trebuie făcută asupra faptului 

că starea morfodinamică a suprafeţei 
topografice poate fi modificată atât în condiţiile 
producerii unor fenomene meteo-climatice 
extreme (ex. precipitaţii abundente într-un 
interval scurt de timp, precipitaţii suprapuse pe 
perioada de topire a zăpezii, etc.), cât şi în 
condiţiile unor intervenţii antropice de natură să 
instabilizeze gravitaţional versanţii (ex. lucrări 
de construcţie, defrişări, etc.).  

 
5 Concluzii 

Cuplul elementelor de tip favorabilitate/ 
restrictivitate induse de către substrat se 
concretizează în cadrul judeţului Satu Mare sub 
forma unor contexte teritoriale diverse. Se 
conturează o grupare a localităţilor cu 
restrictivitate geomorfologică semnificativă în 
estul, sud-estul şi nordul judeţului, acolo unde 
ponderea suprafeţelor cu instabilitate  moderată 
şi ridicată atinge şi chiar depăşeşte 50% din 
intravilan.  

În raport cu fenomenele de risc analizate, 
preocupările autorităţilor locale trebuie să 
vizeze aspecte cum ar fi: delimitarea sau 
marcarea ariilor cu risc; consolidarea 

suprafeţelor instabile; restricţii în regimul 
construcţiilor incluse în PUG-uri, regulamente 
locale de urbanism, strategii de dezvoltare, şi 
alte documente care jalonează dezvoltarea 
teritorială, ajungându-se în anumite situaţii la 
instituirea interdicţiei de non aedificandi. 
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