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DETERMINAREA GRADULUI DE VULNERABILITATE ŞI 
GESTIUNEA PROCESELOR GEOMORFOLOGICE DE RISC ÎN 
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII URBANISTICE. STUDIU DE CAZ: 

MUNICIPIUL CARANSEBEȘ

SoriN hadriaN PetreScu1, vioreL GLiGor2

Abstract: - Vulnerability assessment of the geomorphological risk processes and risk management in the 
context of urban development. The case of Caransebeș municipality. This study aims to identify and analyze, 
within the prosperous urban area of Caransebeș municipality, the main existing interractions between natural 
processes and in some cases, the anthropic activities such as agriculture practices, infrastructure development 
or industrial development. These interractions have developed in many cases in geomorphological risks such 
as torrential erossion, landslides, surface erossion or sloughing (which have always been a major problem for 
the entire Banat region) - all of these, in the context of a sustainable urban development of the above-mentioned 
town, as the regional main urban centre of the regional system of Caransebeș. The point we have started 
from was firstly to identify the main factors that caused the actual developing processes, then we analyzed 
their spatial distribution  within the administrative territory of the town. Also, we came with some control 
and management solutions for these processes. Some of these solutions are linked to technical structures, 
afforestation or draining systems.
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1. Introducere
Localizarea arealului studiat se suprapune 

limitei nordice a culoarului Timiș-Cerna, în 
partea de nord-est a județului Caraș-Severin, din 
sud-vestul României, pe coordonatele 45°25′17″ 
latitudine  nordică și 22°13′19″ longitudine estică 
[Fig.1]. Municipiul Caransebeș este amplasat în 
depresiunea de contact omonimă, fiind traversat 
de cursul superior al râului Timiș, de la sud la 
nord, dar și de râul Sebeș, care, venind dinspre 
est, face confluența cu Timișul, în interiorul ariei 
urbane. Totodată, municipiul este situat pe drumul 
european E70, care leagă oraşele Timișoara și 
Drobeta-Turnu Severin. Din punct de vedere 
administrativ, municipiul se învecinează cu 
comuna Sacu, la nord, comuna Obreja, în nord-
est, Turnu Ruieni, în est, Buchin, în partea sudică 
și Păltiniș, la vest. Pe de altă parte, municipiul 
cuprinde în componența sa localitatea Jupa, care 

îi este integrată din punct de vedere administrativ, 
drept cartier al municipiului. Este al doilea centru 
urban al județului, după municipiul Reșița (la o 
distanță de 43 km), cel mai apropiat oraș fiind 
Oțelu Roșu (19 km).

2. Metode și etape de lucru 
În ceea ce privește demersul metodologic 

urmat, acesta combină consultarea literaturii de 
specialitate și analiza informațiilor, cu prelucrarea 
datelor obținute pe baza observațiilor în teren. 
Ca o etapă premergătoare, s-a impus cercetarea 
materialelor cartografice existente, cât și studiul 
minuțios al hărților topografice (1:25 000). 

O primă etapă a fost reprezentată de 
o analiză generală a teritoriului studiat și a 
principalelor direcții de dezvoltare urbanistică 
a municipiului Caransebeș, cu accentul pus pe 
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dezvoltarea celor 4 zone industriale importante 
(în urma consultării P.U.G. Caransebeș). Ca 
suport cartografic, am utilizat ortofotoplanul, 
suplinit de cadre satelitare și harta topografică 
1:25 000 (2014). 

Cea de-a doua etapă, respectiv analiza 
în teren, s-a impus ca o necesitate în ceea ce 
privește confruntarea materialului cartografic 
cu realitatea din teren. Din acțiunile întreprinse, 
menționăm că au existat două subetape: toamna 
(noiembrie 2015) și primăvara (martie-aprilie 
2016), tocmai pentru observarea dinamicii 
proceselor și fenomenelor geomorfologice în 
diferite perioade ale anului. 

Principalele obiective ale cercetării în teren 
au fost fundamentate pe efectuarea analizelor 
teritoriale de ordin cantitativ şi calitativ: 
observaţii asupra ratelor de manifestare şi a 
intensităţii fenomenelor, fotografierea proceselor 
active şi actualizarea prin cartarea elementelor 

mai recente decât cele conţinute de materialele 
cartografice, observarea amănunțită a relației 
dintre dezvoltarea urbanistică și răspândirea, 
respectiv gradul de risc indus de procesele 
geomorfologice și identificarea măsurilor optime 
de reechilibrare teritorială prin eliminarea stărilor 
critice (V. Gligor și colab., 2012).

Câmpul investigațiilor și metodele de 
cercetare folosite au fost nuanțate și focalizate 
treptat pe analiza componentelor geografice 
supuse transformărilor și remodelărilor structural-
environmentale. Identificarea relațiilor spațiale 
și a raporturilor de conlucrare sistemică s-a 
făcut pe baza observațiilor directe și a utilizării 

tehnicilor GIS (modelare computerizată folosind 
softul ArcMap 10.1). Cartarea proceselor și 
fenomenelor naturale de risc s-a bazat, mai întai, 
pe observarea cu ajutorul cadrelor satelitare, 
acțiune urmată de cercetarea și completarea 
ulterioară cu elemente identificate în teren.

 Fig. 1. Poziționarea geografică și relațiile spațiale ale municipiului Caransebeș 
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3. Relieful – factor de favorabilitate 
pentru dezvoltarea spațial-economică

Unul dintre cei mai importanți factori cu rol 
de vehiculator al dezvoltării economice prospere a 
unei așezări îl reprezintă poziționarea geografică. 
În linii mari, dealurile din jurul Caransebeșului 
sunt formate din depozite pliocene, străpunse de 
șisturi cristaline. Zona cea mai joasă o formează 
extremitatea sudică a Câmpiei Lugojului, care 
atinge zona depresiunii Caransebeș în partea de 
nord-vest (I. Petrescu-Burloiu, 1949).

Municipiul Caransebeș, fiind situat într-
un punct strategic, atât din punct de vedere 
a transportului rutier, cât și a celui feroviar 
(reprezentând un nod între Reșița, Oțelu Roșu, 
Hațeg și Drobeta Turnu-Severin), a beneficiat, 
spre deosebire de alte orașe din județul Caraș-
Severin (Reșița, Anina, Oțelu Roșu, Oravița) de 
un contact permanent cu regiunile învecinate, dar 
și de un acces mai facil la bunurile și avantajele 
puse în mișcare de fluxurile circulante (capital, 
produse agricole, animaliere, energetice, 
informaționale etc.) - [Fig. 2].

Traversarea municipiului de către drumul 
european E70, care leagă Timișoara de București 

(respectiv vestul țării, de sud și capitală) reprezintă 
un vector al dezvoltării și creșterii economice 
a centrului urban aflat într-o evoluție vizibil 
pozitivă. Municipiul în sine prezintă perspective 
favorabile pentru o dezvoltare urbanistică optimă,  
perspective marcate de următoarele coordonate: 

−	zona centrală a depresiunii în care este 
situat centrul urban este mărginită de o serie 
de dealuri ale căror cote altitudinale se reduc 
ca înălțime pe măsura coborârii spre centrul 
depresiunii (Vârful Corcana - 504 m, Vârful 
Piatra Albă - 464 m, Vârful Cucuiul lui Ecob - 
396 m);

−	existența (cu preponderență pe malul 
drept al Timișului) unui sistem extins de terase, 
cele de pe malul stâng fiind, în mare parte, 
puternic erodate de către râul Timiș [Fig. 3 și 4];

−	dispunerea aproximativ perpendiculară a 
culmilor dealuroase spre culoarul Timișului;

−	alternarea dealurilor cu văi adânci, 
înguste, lipsite de cursuri permanente, care 
îndeplinesc rolul de drumuri de acces către culmi;

−	frecventele diferențe de nivel nu constituie 
bariere în calea extinderii urbanistice viitoare, 
întrucât deja, în peisaj, și-au făcut apariția, în 
special în zona ,,cvasiruralului” Teiuș, din partea 

Fig. 2. Matricea teritorială de dezvoltare spațial-economică a municipiului Caransebeș
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estică a municipiului, o serie de adăposturi 
permanente cu caracter pur agricol.

Astfel, ca o însumare a factorilor de 
favorabilitate sus menționați, dar și ca urmare a 
prețului mic propus de autoritățile locale pentru 
concesionarea parcelelor (0,07 €/m2) în cadrul 
orașului, s-au conturat 4 zone industriale în curs 
de dezvoltare, ușor accesibile și atractive, atât 
pentru investiții locale, cât și pentru cele străine.

4. Evaluarea gradului de risc al 
teritoriului

Relieful din cadrul zonei administrativ-
teritoriale a municipului Caransebeș a suferit 
importante modificări în ceea ce privește 
morfologia, fragmentarea și manifestarea 
fenomenelor morfodinamice de-a lungul unei 
evoluții geocronologice interesante, de la 
ramificația Paratethysului din pliocen, până 
la depresiunea de contact din prezent, supusă 
modelării proceselor geomorfologice actuale. 

Odată cu retragerea apelor, arterele hidrografice, 
astăzi afluenți ai Timișului, au efectuat un proces 

de eroziune energic care a avut ca rezultat 
depunerea de aluviuni în punctele de intrare 
ale afluenților în axul culoarului, sub formă de 
conuri de dejecție (I. Petrescu-Burloiu, 1949). 
Zona centrală a teritoriului pe care este amplasat 
municipiul în prezent prezintă un substrat alcătuit 
în preponderență din gresii, argile, marne, 
pietrișuri, în esență roci friabile, slab consolidate, 
fapt pentru care rezistivitatea terenului la 
procesele geomorfologice actuale este destul de 
redusă, pragul critic pentru declanșarea acestora 
fiind unul scăzut, premisă de la care am pornit și 
noi în efectuarea cercetărilor.

Procesele predominante în zona luncii 
Timișului sunt marcate de sufoziune și tasăre 
locală, înmlăștiniri, dar și eroziune de suprafață. 
Excesul de umiditate și înmlăștinirile sunt, de 
altfel, procesele specifice pentru toată regiunea 
istorică a Banatului, măsuri de stopare a acestora 
efectuându-se încă din perioada austro-ungară. 
De asemenea, prezența depozitelor loessoide 

Fig. 3. Desfășurarea teraselor râului Timiș la nord de municipiul Caransebeș

Fig. 4. Dispunerea teraselor râului Timiș, la sud de municipiul Caransebeș
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galben-roșcate, cu intercatații marnoase care, în 
Dealul Valea Mare, la nord de municipiu, prezintă 
o grosime de aproximativ 3,0 m, a favorizat 
derularea unor procese geomorfologice asociate 
eroziunii liniare și areolare.

În ceea ce privește versanții, principalele 
procese modelatoare sunt reprezentate de  
ravenarea accentuată (cu un maximum al 
dezvoltării în nord-estul orașului), dar și de 
alunecări de teren superficiale (Linc Ribana, 
2002). Factorii care au conlucrat întru 
dezvoltarea proceselor de ravenare sunt atât de 
natură climatică, morfologică, cât și antropică. 
Din punct de vedere climatic, acțiunea ploilor, 
în special a celor torențiale, pe terenurile lipsite 
de protecție (în aceste areale, activitatea de 
păstorit fiind intensă) favorizează concentrația 
scurgerii puternice din punct de vedere al 
debitului și vitezei. Șuvoaiele, odată formate, se 
direcționează legic spre rețele hidrografice vechi 
sau preiau traseul ,,cărărilor de oi”. Din punct 
de vedere morfologic, versanții, prin lungimea 
profilului și declivitate, asigură realizarea 
unei scurgeri concentrate a apei în lungul unor 
talveguri ramificate de drenaj, care, ulterior, au 
condiționat apariția și evoluția formelor asociate 
eroziunii torențiale (rigole – ravene – ogașe – 
torenți).  

Procesele gravitrope de tipul alunecărilor 
superficiale se datorează, în primul rând, existenței 
argilei și nisipurilor în substrat, respectiv a 
depozitelor slab consolidate, constituite în mare 
parte din aluviuni și formațiuni sedimentare. 
Totuși, vulnerabilitatea la alunecări de teren 
este una restrânsă din punct de vedere spațial, 
întrucât majoritatea versanților sunt împăduriți, 
fie natural, fie în urma lucrărilor de amenajare.

Activitatea și modelarea antropică a 
cunoscut o precipitare puternică mai ales până 
în anul 1989, zona orașului resimțind o presiune 
antropică ridicată, care, bineînțeles, s-a diminuat 
pe parcursul anilor ’90. În prezent însă, activitățile 
antropice contribuie activ la declanșarea și 
evoluția unor procese și fenomene care, în mod 
ironic, dar logic, au repercusiuni negative asupra 
dezvoltării urbanistice a municipiului. Dintre 
principalele activități antropice generatoare de 
disfuncționalități în teritoriu, cu impact pentru 
dezvoltarea urbanistică, au fost identificate 
următoarele:

−	 excavațiile pentru exploatarea argilei 
(nord-estul municipiului, zona industrială 
carboniferă, zona aeroportului, zona cartierului 
Valea Cenchii, zona Teiuș);

−	 suprapășunatul, construcția saivanelor și 
adăposturilor pentru ovine;

−	 neglijența efectuării lucrărilor de 
construcție și modernizare a infrastructurii de 
transport;

−	 executarea arăturilor transversal 
pe curbele de nivel; 

−	 efectuarea de defrișări iraționale.
În urma cercetărilor realizate asupra 

spațiului analizat, au fost identificate următoarele 
zone de risc, care pot fi diferențiate în funcție de 
valoarea gradientului, astfel:

1. Zonele de risc ridicat, aferente zonei 
nord-estice a teritoriului analizat (Dealul Sborești, 
Dealul Valea Mare, Dealul Cătana Moartă și 
Dealul Căbunești), la vest de municipiu, respectiv 
de-a lungul cursului Timișului, între cartierul 
Valea Cenchii și zona industrială a gării (frecvente 
disfuncționalități generatoare de inundații) și 
zona aeroporului Caransebeș (zonele adiacente 
cursului Potocului și Sebeșului). Izolat, nuclee 
de risc ridicat au fost identificate în dealurile 
de la sud de Teiuș (Dealul Piatra Albă, Dealul 
Corcana și Dealul Cucuiul lui Ecob). Principalele 
procese sunt legate de o morfodinamică activă, 
caracterizată prin existența ravenelor, torenților 
și a alunecărilor superficiale. În cazul versanților, 
alternarea acestora cu văi adânci și cu energie 
mare de relief, la care se adaugă o declivitate 
ridicată a permis activarea unor deplasări de mase 
sub forma alunecărilor de teren. Dintre cauzele 
antropice, pe care le considerăm drept cauze 
directe, se numără neglijența efectuării lucrărilor 
tehnice și de modernizare a infrastructurii de 
transport, pășunatul excesiv, excavările pentru 
crearea unor spații de depozitare a deșeurilor etc. 

2. Zonele de risc moderat cuprind, 
terasele a IV-a și a III-a ale Timișului, în dreptul 
confluenței acestuia cu pârâul Zlagna, versanții 
sudici de vârstă pliocenă ai Teiușului și Țarina 
Jupei. Principalele procese identificate sunt 
reprezentate de o torențialitate accentuată, 
alunecări superficiale izolate și eroziune de 
suprafață extinsă pe areale largi (în special de-a 
lungul cursului Potocului, Zlagnei și a zonei 
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aeroportului). Printre factorii care au condus 
la derularea proceselor anterior menționate, se 
numără suprapășunatul, excavările pentru argile, 
defrișările izolate, dar neselective și a practicării 
unei agriculturi neglijente.

3. Zonele de risc scăzut, suprapuse într-o 
proporție covârșitoare arealelor afectate de 
eroziune de suprafață și formare de rigole în stadii 
incipiente, dar și procese de tasare și sufoziune, 
izolate. Aceste procese sunt specifice zonei de 
luncă a Timișului, la sud de municipiu, la vest 
de zona industrială din zona Șesu Roșu, dar și 
a dealurilor Zlagnei, cartierului Balta Sărată și 
Țarinii Nemțești. Zonele menționate necesită 
lucrări de diminuare sau stopare imediată a 
evoluției proceselor, întrucât, aflându-se într-
un stadiu incipient, sunt mai ușor de gestionat 
și îmbunătățit calitativ decât cele aflate într-un 
stadiu avansat de risc.

În ceea ce privește arealele afectate de 
înmlăștiniri frecvente sau constante, am ales 
să le tratăm separat, la nivelul întregii unități 
administrativ-teritorial a Caransebeșului, 
deoarece reprezintă cea mai frecventă 
disfuncționalitate în ceea ce privește afectarea 

terenurilor. Problemă generală pentru toată 
regiunea Banatului, în cazul municipiului 
Caransebeș, acest proces se datorează și existenței 
fostei cetăți locuite din perioada medievală. 
Această constatare bazându-se pe existența, până 
în 1718, a cetății Caransebeșului, care dispunea 
de șanțuri adânci de apărare cu apă, dar și de o 
baltă pentru pescuit.  De altfel, prezența straturilor 
impermeabile aproape de suprafață și existența 
unor izvoare, dar și inundațiile neînsemnate, dar 
suficiente ale Timișului, Sebeșului, Zlagnei și 
Potocului permit crearea și menținerea acestor 
suprafețe înmlăștinite [Fig. 5].

 5 . Propuneri de măsuri și lucrări pentru 
diminuarea și combaterea riscurilor

Nu în ultimă instanță, interdependența 
dintre dezvoltarea urbanistică a municipiului 
Caransebeș și gestiunea proceselor gemorfologice 
de risc este un fapt de sine stătător care ne-a tras, 
în mod firesc, atenția. Astfel, pentru viitoarea 
dezvoltare spațial-economică a centrului urban, 
la un nivel optim, se impun următoarele măsuri 
de diminuare și, unde este cazul, de combatere 

Fig. 5. Vulnerabilitatea teritoriului la procesele geomorfologice de risc
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totală a proceselor morfodinamice identificate. 
Măsurile țin fie de efectuarea unor lucrări tehnice 
de amenajare, fie de construirea unor sisteme de 
combatere, fie de acțiuni comune, derulate între 
autoritățile locale și parte a comunității în cauză. 
Măsurile propuse se bazează, pe lângă tipologia 
proceselor identificate, pe zonificarea unității 
administrativ-teritoriale din perspectiva gradului 
de risc, în 3 zone de intervenție [Fig. 6]:

−	 zone cu risc ridicat (1): necesită 
măsuri complexe de diminuare și combatere 
a torențialității accentuate, ravenării intense, 
alunecărilor de teren active, inundațiilor, 
revărsărilor frecvente și proceselor de înmlăștinire 
extinse spațial;

−	 zone cu risc moderat (2): solicită măsuri 
de combatere a eroziunii în suprafață, deplasărilor 
de mase materiale pe versanți (curgeri noroioase, 
alunecări superficiale) și eroziunii liniare (ogașe);

−	 zone cu risc scăzut (3): se impun măsuri 
care să cuprindă suprafețe extinse afectate de 
tasări locale și sufoziune, eroziune în suprafață 
(stadiul incipient), dar și rigole în curs de 
consolidare și înmlăștiniri izolate.

În ceea ce privește tipologia proceselor 
și fenomenelor generatoare de situații 
disfuncționale cu impact urbanistic actual și de 
perspectivă, pe baza investigațiilor efectuate în 
scopul identificării celor mai eficiente soluții, 
considerăm că sunt necesar a se realiza mai multe 
lucrări de intervenție asupra teritoriului analizat. 
Astfel, pentru terenurile afectate de procese de 
torențialitate și ravenare se propun următoarele 
măsuri de acțiune:

−	 efectuarea de amenajări agrosilvice, de 
forma împăduririlor, canalelor de coastă, valuri de 
pământ sau plantarea perdelelor antierozionale, 
în vederea diminuării gradului de organizare a 
scurgerii pe versanți (dealurile Teiușului, Valea 
Mare, Dealul Cărbunești);

−	 măsuri hidrotehnice de compensare a 
pantei râpei de obârșie a ravenelor (gabioane, 
plase, împletituri);

−	 cleionaje simple sau stratificate din 
răchită sau salcâm (esențe locale abundente), 
suplinite de gabioane din rocă sau ciment.

În cazul versanților afectați de alunecări de 
teren și alte tipuri de deplasări gravitaționale se 
impun:

Fig. 6. Zonele de intervenție asupra proceselor de risc și măsurile propuse
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−	 nivelări ale suprafețelor afectate, urmate 
de efectuarea de împăduriri cu arbuști eficienți în 
stabilizarea solului, cu un sistem de înrădăcinare 
puternic (cătină, salcâm, salcie, măceș);

−	 construcția de ramblee pe versanții 
alcătuiți din depozite slab consolidate (marne, 
nisipuri, pietrișuri);

−	 informarea localnicilor cu privire la 
necesitatea efectuării aratului în lungul curbelor 
de nivel și urmărirea atentă a modului în care este 
respectată această prevedere;

−	 îngrijirea și regenerarea livezilor 
abandonate sau aflate în diferite stadii de 
îmbătrânite.

Pentru combaterea fenomenelor de 
inundații și revărsări se vor avea în vedere 
următoarele măsuri:

−	 îndiguirea sectoarelor de albie cu 
vulnerabilitate hidrică din vecinătatea centrului 
urban, prin amenajare de poldere și lucrări de 
drenare (în special zona Valea Cenchii, zona 
parcului Teiuș, cartierul Splaiul Sebeșului și zona 
Gării);

−	 efectuarea periodică a lucrărilor de 
curățare a albiei Timișului și adâncire a patului 
aluvial.

În vederea reducerii proceselor de 
eroziune în suprafață, pentru teritoriul analizat, 
se impune respectarea mai multor măsuri, dintre 
care principale sunt următoarele:  

−	 înierbarea suprafețelor afectate cu plante 
care protejează solul: graminee și leguminoase 
perene (lucernă, trifoi);

−	 evitarea dezmiriștirilor cu grape cu 
discuri și cu mașini care frezează solul;

−	 semănatul culturilor prășitoare în lungul 
pe curbelor de nivel;

−	 săparea pomilor din livezi (dealurile 
Teiușului, zona aeroportului), doar strict în jurul 
fiecărui pom fructifer;

−	 reducerea numărului de animale pe 
unitatea de suprafață, și astfel a intensității 
pășunatului.

6.  Concluzii
În urma investigațiilor efectuate asupra 

teritoriului municipiului Caransebeș au fost 
identificate o serie de elemente care susțin un 
cadru optim de implementare a politicilor de 
dezvoltare urbanistică: multiple relații spațiale 
derivate din poziționarea geografică, pretabilitatea 

reliefului la amenajare și accesibilitatea ridicată, 
favorabilitatea condițiilor hidro-climatice, 
existența fluxurilor circulante constante facilitate 
de infrastructura de transport etc. 

Analizele realizate au reliefat, însă, și 
existența unor factori de ordin restrictiv sub 
aspectul valorificării și gestionarii integrate a 
teritoriului, care creează fenomene asociate 
situațiilor disfuncționale induse prin riscuri 
geomorfologice și hidrice, manifestate nuanțat 
în funcție de intensitatea, ritmul de propagare 
și impactul intervențiilor antropice prin grade 
diferite de vulnerabilitate a teritoriului la 
procesele de eroziune torențială, alunecări 
de teren, inundații, eroziune în suprafață, 
înmlăștiniri, tasare și sufoziune.

În funcție de condițiile care întrețin 
morfodinamica actuală a teritoriului studiat, 
tipologia proceselor riscogene cu impact 
urbanistic și perspectivele de dezvoltare 
durabilă, pe seama cercetării realizate se impune 
implementarea urgentă a măsurilor de acțiune cu 
scop de eliminare/reducere a stărilor critice și 
prioritizarea lucrărilor de intervenție, diferențiate 
după clasele de risc identificate.         
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