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Cuvinte cheie: amenajarea teritoriului, restrictivitate, favorabilitate, morfologie, 

morfometrie, procese geomorfologice actuale, unităţi morfodinamice, schiţă de hartă 

geomorfologică, bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului; 

 
    CAPITOLUL I 

 

În ultimul timp, politicienii, economiştii, amenajiştii, pedologii, silvicultorii sau 

geografii sunt din ce în ce mai preocupaţi de creşterea coeziunii teritoriului prin 

diminuarea şi eliminarea disparităţilor socio-economice. Toate acestea se realizează în 

cadrul studiilor de amenajare. Pentru aceasta, trebuie să se efectueze o radiografiere amplă 

a elementelor cadrului natural şi a celui antropic cu scopul reliefării disfuncţionalităţilor 

înregistrate la nivelul acestora.  

În prezentul studiu, s-a evidenţiat rolul reliefului în amenajarea teritoriului, oferind o 

perspectivă de analiză complexă a acestuia, care ar trebui efectuată în cadrul studiilor de 

amenajare. Trebuie să admitem că tema este una îndrăzneaţă, care trădează o anumită doză 

de subiectivism şi atrage criticile altor specialişti implicaţi în amenajare, care se vor grăbi 

să evidenţieze domeniul pe care îl studiază ca fiind prioritar. În aceste condiţii ar trebui să 

fim cât se poate de obiectivi şi să admitem faptul că: relieful este suport pentru 

amenajare; este factor care restricţionează sau favorizează lucrările de amenajare prin 

morfologia, morfometria şi morfodinamica formelor de relief; este elementul cadrului 

natural în funcţie de care se iau decizii şi care este modificat atunci când se intervine 

asupra altor componente; geomorfologul este primul specialist consultat cu privire la 

suprafeţele pretabile pentru o anumită utilizare; la procesele care afectează formele de 

relief sau care pot fi declanşate în condiţiile unei utilizări incorecte sau excesive a unor 

resurse; la măsurile ce trebuie adoptate pentru a stopa procesele geomorfologice în 

vederea reintegrării în circuitul agricol sau silvic a suprafeţelor etc.  

Aspectele menţionate mai sus au fost evidenţiate la nivelul bazinului superior şi 

mijlociu al văii Streiului. Acesta este o unitate bine individualizată şi complexă din punct 

de vedere geomorfologic, cu o suprafaţă de aproximativ 1.559km² (Fig.1). 

În general, lucrările de amenajare şi strategiile de dezvoltare se efectuează şi se 

implementează la nivel de unitate administrativ-teritorială pentru a evita problemele care 

apar vis-à-vis de direcţionarea fondurilor. În aceste condiţii, mulţi vor spune că analiza ar fi 

trebuit să vizeze o unitate administrativă. Însă, aceştia scapă din vedere faptul că limitele 
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administrative nu coincid cu cele fizico-geografice şi, astfel, demersul nu şi-ar mai fi avut 

rostul. De aceea, s-au avut în vedere, în construirea bazei de date şi în calcularea unor 

indici, doar unităţile administrativ-teritoriale incluse integral în arealul de studiu (Baru, 

Pui, Sălaşu de Sus, Sântămărie-Orlea, Sarmizegetusa, Toteşti, Densuş, Răchitova, G-ral 

Berthelot şi Haţeg). Baza complexă de date care a fost realizată poate fi utilizată în viitor în 

elaborarea strategiilor de dezvoltare pentru aceste unităţi. 

                       
                              Fig.1. Poziţia geografică a bazinului superior şi mijlociu al văii Streiului 

 

Pentru realizarea acestui studiu ne-am propus o serie de obiective, din care am 

selectat următoarele: 

 evaluarea restrictivităţii şi favorabilităţii reliefului în amenajarea teritoriului; 

 stabilirea unei metodologii optime de investigaţie a rolului reliefului în amenajarea 

teritoriului; 

 construirea unei baze de date pornind de la materiale cartografice din perioade 

diferite privind dinamica modului de utilizare al terenului şi modificările antropice asupra 

formelor de relief; 

 analiza celorlalte componente ale cadrului natural şi a celui antropic în raport cu 

relieful; 

 propunerea unor lucrări de amenajare, privind ameliorarea sau stoparea unor 

procese ce destructurează formele de relief, pentru o mai bună gestionare a teritoriului; 

 identificarea şi analiza spaţială a modificărilor modului de utilizare al terenului şi a 

modificărilor antropice asupra formelor de relief; 

 identificarea consecinţelor în plan geomorfologic ale intervenţiilor antropice şi 

măsurile ameliorative întreprinse până în prezent sau care se impun în viitor; 

 împărţirea teritoriului în unităţi morfodinamice şi relaţionarea lor cu modul de 

utilizare al terenului; 
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 elaborarea unei schiţe de hartă geomorfologică pentru arealul de studiu folosind 

tehnicile GIS; 

 analiza şi elaborarea hărţilor de hazard; 

 

CAPITOLUL II. ISTORICUL CERCETĂRILOR 

 

Pentru a ştii ce trebuie să se facă, unde, de ce şi cum, şi, mai ales, pentru a avea o 

imagine clară asupra teritoriului analizat, a fost necesară consultarea mai multor lucrări 

ştiinţifice din domeniul geologic, paleogeografic (Maxim, 1957, Orghidan, 1969, Coteţ, 

1973), geomorfologic (de Martonne, 1907, Niculescu, 1965, Grumăzescu, 1975, Ilinca, 

1976, Urdea, 2000, Drăguţ, 2003, Ardelean, 2010, etc.) hidrologic (Ujvari, 1959, 1972, 

Diaconu, 1971), climatic (Atlasul climatologic, 1966), biogeografic (Geanana, 1992-

2000, studii de amenajament ale ocoalelor silvice, Direcţia Silvică, Deva), agro-pedologic 

(studii realizate de Oficiul de Cercetări şi Studii Agrochimice a judeţului Hunedoara), 

geoecologic (Duma, 1998), turistic (Floca, 1957, Trufaş C-ţa şi Trufaş, 1986, Krautner, 

1984), istoric (Daicoviciu et al., 1989), demografic (Popa, 1999, 2000) etc.  

 

CAPITOLUL  III.  CADRU CONCEPTUAL ŞI    

                                         METODOLOGIC 

 

Încă de la începutul acestui demers ştiinţific s-a avut în vedere faptul că trebuie să 

se răspundă următoarei întrebări: „De ce <relieful, factor determinant în amenajarea 

teritoriului>, şi nu <relieful, factor determinant în organizarea teritoriului/spaţiului 

geografic/planning-ul teritorial/planificarea teritorială?>”. Trebuie să recunoaştem faptul 

că activitatea desfăşurată în acest sens nu este una facilă, ci din potrivă, multitudinea 

definiţiilor întâlnite, confuziile care se fac, te bulversează. Tocmai, de aceea, am considerat 

ca fiind necesară urmarea unui cadru legal, nu doar în ceea ce priveşte definirea 

conceptelor, ci mai cu seamă metodologia de elaborare a studiilor de amenajare. 

Având în vedere tema studiului, s-a stabilit o metodologie optimă de investigaţie 

(Fig. 2). Este adevărat, această metodologie vizează o singură componentă care interesează 

în amenajare, dar activităţile, care trebuie desfăşurate în elaborarea studiilor de amenajare, 

coincid în mare parte cu cele prevăzute în metodologia de elaborare a studiilor de 

amenajare.  
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În etapa de documentare s-au utilizat diverse surse de informare (digitale, 

fotografii, imagini satelitare, materiale cartografice din diverse domenii şi perioade, 

rapoarte şi studii de specialitate etc.) pentru a obţine informaţii legate de modul de utilizare 

al terenului, hidrografie, climă, pedologie, biogeografie, infrastructură, geomorfologie, 

intervenţii antropice asupra formelor de relief etc. De asemenea, s-au inventariat formele 

de intervenţie antropică în teritoriu, precum şi procesele geomorfologice declanşate şi 

formele de relief rezultate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fig. 2. Metodologia generală folosită 

 

În etapa de interpretare şi analiză s-au obţinut hărţile tematice referitoare la 

morfologie, morfometrie, modul de utilizare al terenului, clase de soluri, clase de roci, 

hidrografie etc. De asemenea, s-a elaborat o schiţă de hartă geomorfologică, folosind 

tehnica GIS, care cuprinde doar acele forme de relief şi procese care interesează în 

amenajare. Acestea au fost reprezentate sub forma a 38 de strate în format vectorial, la care 

se adaugă informaţiile în format raster referitoare la declivitate şi umbrire (Fig.13). 

În studiile de amenajare se realizează o zonificare pe criterii funcţionale, structurale 

şi de management urmând cinci direcţii: agricultură, silvicultură, industrie, turism şi 

servicii pentru creşterea coeziunii teritoriale prin reducerea disparităţilor socio-economice. 

Pentru identificarea potenţialului unui teritoriu, pentru o mai eficientă şi raţională 

gestionare a resurselor geomorfologice şi a proceselor geomorfologice actuale, în etapa de 
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2. INTERPRETARE ŞI 
ANALIZĂ Obţinerea materialelor 

cartografice 

Set de resurse: 
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 morfometrice 
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TEMATICE 

3. SINTEZĂ 
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sinteză, teritoriul a fost împărţit în trei unităţi morfodinamice pe baza a patru criterii: 

litologic, morfometric, morfologic şi dinamică, pe baza metodologiei propuse de 

Bergonzoni et al., 1995. 

Etapa de evaluare este parte din procesul de amenajare. Pentru a fi obiectivă, 

evaluarea a urmat proceduri clar stabilite de legislaţia aflată în vigoare. Aceasta s-a realizat 

cu scopul obţinerii hărţilor de hazard. 

Etapa de propunere implică acţiunile care ar trebui întreprinse pentru a ameliora, a 

îmbunătăţii o situaţie existentă, în acest fel, contribuind la protejarea patrimoniului natural. 

De asemenea, s-au sugerat modificările care se impun în ceea ce priveşte modul de 

utilizare al terenurilor.       

 

CAPITOLUL IV. RELIEFUL ŞI CELELALTE COMPONENTE ALE 

CADRULUI NATURAL 

 

Într-un studiu de amenajare se analizează toate componenetele cadrului natural şi se 

evidenţiază disfuncţionalităţile înregistrate la nivelul acestora. În cadrul acestui studiu, 

relieful a fost relaţionat cu celelalte componente environmentale (pedologice, agricole, 

forestiere şi faunistice) pe care le influenţează direct. Utilizarea acestora, lucrările de 

exploatare şi amenajare sunt condiţionate de aspectele morfologice, morfometrice şi de 

procesele geomorfologice actuale. În urma analizei efectuate, desprindem următoarele 

concluzii:  

 resursele pedologice sunt variate şi etajate în funcţie de altitudine; predomină 

cambisolurile (52,6%) şi spodisolurile (24,4%) specifice etajului montan (Fig. 3); 

 structura fondului funciar agricol variază de la o comună la alta în funcţie de 

aspectele morfologice şi morfometrice ale reliefului; peste 70% din fondul agricol este 

reprezentat de păşuni şi fâneţe, urmate de terenurile arabile;  

 intervenţiile antropice asupra fondului forestier (modificarea limitei superioare şi 

inferioare a pădurii, construirea unor drumuri forestiere, acţiuni de exploatare şi de 

tratamente aplicate, extinderea terenurilor cu altă destinaţie) şi a celui agricol (construirea 

drumurilor agricole, tehnici agricole inadecvate, neîntreţinerea suprafeţelor pomicole cu rol 

antierozionale etc.) au repercursiuni în plan geomorfologic (ex. reactivarea proceselor 

denudaţionale);  
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               Fig. 3. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Harta solurilor. 

 

 în urma reconstituirii modului de utilizare al terenului pentru aproape 200 de ani, s-

au identificat conversiile pe etape calculând rata de schimbare şi s-au desprins următoarele 

concluzii: suprafeţele artificiale, agricole şi acvatice au avut o tendinţă ascendentă spre 

deosebire de cele împădurite care s-au restrâns în fiecare etapă; terenurile din jurul 

localităţilor au fost utilizate în scopuri agricole, iar cele aria montană şi submontană au 

utilizare silvică (Fig. 4);             

         

                                    
   Fig. 4. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Dinamica modului de utilizare al terenului (1806-2005) 
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CAPITOLUL V. RELIEFUL. RESTRICTIVITATE ŞI FAVORABILITATE ÎN 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Relieful interesează în amenajare prin prisma favorabilităţii sau restrictivităţii date 

de aspectele morfologice, morfometrice şi de procesele geomorfologice actuale. 

Aspecte morfografice 

Forma văilor este determinată de evoluţia paleogeografică a spaţiului, de litologie şi 

tectonică, de particularităţile hidrografice ale cursurilor care le-au format, de factorul 

climatic etc.  

 Văile dezvoltate pe şisturi cristaline sunt adânci şi înguste, cu sectoare ce prezintă 

aspect de defileu; au un profil tipic de „V”, versanţii sunt abrupţi, şi au la bază surplombe, 

create de cursuri prin eroziune laterală (ex. Strei, Râu Bărbat, Râu Alb, Paroş, Sibişel etc.); 

 Văile dezvoltate pe granite, granitoide şi gnaise au profil în formă de „V” larg 

deschis şi versanţi cu aspect convex (ex. Râu Mare şi afluenţii săi de stânga, pe tronsonul 

Gura Apei-Brazi).  

 În categoria văilor dezvoltate pe calcare se disting văile oarbe (valea Lunca 

Hobenilor, valea Ohaba-Ponorului, valea Lolei, pârâul Şipot), care se termină, în aval, la 

baza unui abrupt (treaptă antitetică), apoi se continuă în subteran, şi văi în formă de chei 

(Crivadiei, Jgheabului). 

 Văile glaciare din Munţii Retezat, Godeanu şi Ţarcu au forma literei „U”.  

Văi dispuse în lungul unor falii se caracterizează prin stabilitate deoarece cursul se menţine 

pe aceeaşi direcţie, creându-şi un profil longitudinal concav şi un bazin de formă alungită 

(ex. Crivadia, Ohaba, Fizeşti, valea Băieştilor).  

Versanţii sunt condiţionaţi de litologie, structură şi de evoluţia în timp a proceselor 

denudaţionale. Pe şisturi cristaline, s-au dezvoltat versanţi complecşi, cu un sector convex 

în partea superioară şi unul concav în cea inferioară, separate de un sector rectiliniu, ce 

corespunde unei rupturi de pantă la nivelul căreia se realizează tranzitul.  

Văile care traversează sectoarele calcaroase au versanţi cu aspect de pereţi verticali 

la nivelul cărora se identifică surplombe laterale, ace, turnuri etc. (cheile Jgheabului, 

Crivadiei) (Foto 1). Aceştia pot fi utilizaţi pentru practicarea escaladelor. 
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Aspectul interfluviilor depinde de natura 

rocilor pe care se dezvoltă. În general, interfluviile 

păstrează foarte bine urmele de evoluţie a reliefului 

şi se încadrează, fie unor suprafeţe de denudaţie, 

fie unor forme glaciare şi periglaciare. 

 Interfluviile dezvoltate pe granitele şi 

granitoidele de pe partea stângă a Râului Mare, 

sunt înguste, mărginite de versanţi cu declivitate 

ridicată, împăduriţi. În cazul granodioritelor din 

Munţii Retezat, în sectorul afectat de glaciaţiunea 

cuaternară, prin retragerea versanţilor circurilor glaciare învecinate, au rezultat culmi foarte 

ascuţite, numite custuri. 

 Interfluviile dezvoltate pe şisturi cristaline din Munţii Şureanu, Retezat, Godeanu şi 

Ţarcu se prezintă sub forma unor culmi greoaie, alungite şi netede, cu declivităţi reduse 

(0,1°-2°), care au condiţionat apariţia mlaştinilor oligotrofe. În cazul în care la nivelul 

interfluviilor apar martori de eroziune şi acestea sunt scurte, trecerea spre sectoarele de 

vale se face prin intermediul unor versanţi drepţi, cu surplombe la bază. 

 Interfluviile dezvoltate pe calcare sunt netede, cu forme pozitive (lapiezuri, ace) 

sau negative (doline, uvale). Trecerea spre sectoarele de vale se face prin intermediul unor 

pereţi verticali (Foto 1). 

 Interfluviile dezvoltate pe roci sedimentare, cu grade diferite de rezistenţă la 

eroziune din NV, V şi E bazinului, se prezintă sub forma unor culmi alungite, cu profil 

longitudinal în trepte.  

 Interfluviile alcătuite exclusiv din depozite sedimentare neconsolidate (nisipuri, 

pietrişuri, bolovănişuri) (ex. piemontul Râului Bărbat), sunt netede şi au declivităţi şi grade 

de fragmentare reduse, ceea ce permite utilizarea acestora ca terenuri agricole. 

În urma analizei expoziţiei versanţilor, s-au desprins următoarele concluzii:  

predomină versanţii umbriţi şi semi-umbriţi (59,9%), fapt ce restricţionează extinderea 

habitatelor şi modul de utilizare al terenului; locuinţele, construcţiile de interes public şi a 

reţeaua stradală s-au adaptat în funcţie de orientarea versanţilor; expoziţia versanţilor 

condiţionează modul de utilizare a terenului (versanţii umbriţi sau semi-umbriţi au 

utilizare silvică, iar cei însoriţi şi semi-însoriţi, în cultura plantelor, pomicultură şi 

viticultură). 

 
Foto 1. Pereţi verticali (bazinul superior al 

văii Streiului, amonte de satul Petros, com. 

Baru) 
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Aspecte morfometrice care trebuie avute în vedere în amenajare sunt: altitudinea, 

declivitatea, densitatea şi adâncimea fragmentării reliefului.  

Pentru stabilirea treptelor hipsometrice s-a avut în vedere limita superioară a 

aşezărilor permanente şi a desfăşurării activităţilor antropice. Cele două trepte (285-900m 

şi 901-2466m) prezintă aspecte restrictive şi favorabile în amplasarea locuinţelor, 

desfăşurarea vieţii şi a activităţilor economice. Toate aşezările permanente şi principalele 

activităţi economice se desfăşoară în ecartul altimetric de 285-900m.  

Clasele de pante s-au stabilit în funcţie de pantele critice pentru iniţierea anumitor 

procese geomorfologice şi desfăşurarea activităţilor antropice propuse de Ichim şi 

Bordeianu, 1970, Ungureanu, 1978, Grigore, 1979, Goudie, 1990, Surdeanu, 1998 şi 

Irimuş et al., 2005.  Predominarea suprafeţelor cu pante de 6,1°-17° şi 17,1°-35° indică 

faptul că cea mai mare parte din teritoriu este restrictiv pentru amplasarea construcţiilor şi 

a infrastructurii (Fig.5). 

La nivelul suprafeţelor cu declivităţi de 0,1°-2° sunt amplasate localităţile (Haţeg, 

Păclişa, Toteşti, Unciuc, Nalaţivad, Vadu, Cârneşti, Reea, Ostov, Ostrovel, Hăţăgel, 

Sibişel, Bărăştii Haţegului etc.), precum şi căile rutiere şi cele feroviare, cu poate că 

prezintă risc la producerea inundaţiilor. Suprafeţele cu pante de 2,1°-6°, ce se suprapun 

glacisurilor de contact, conurilor de dejecţie şi trenelor de grohotiş, nu impun restricţii în 

amplasarea construcţiilor (Zeicani, Păucineşti, Sarmizegetusa, Clopotiva, Râu de Mori, 

Nucşoara, Mălăieşti, Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos, Coroieşti, Râu Alb, Uric, Petros, Ciula 

Mare, Fărcădin etc.). 

Numărul aşezărilor permanente amplasate la nivelul suprafeţelor cu declivităţi de 

6,1°-17° este mic deoarece panta de 17° este panta prag pentru construcţii (Fizeşti, Federi, 

Răchitova).  

Densitatea fragmentării reliefului este un parametru care oferă o bună imagine 

asupra gradului de fragmentare al reliefului şi, de aceea, trebuie avută în vedere în 

activitatea de amenajare a teritoriului. S-a obţinut o gamă variată de valori de la <3km/km² 

la >9km/km². Valori ridicate (6,1-9km/km²) şi foarte ridicate (>9km/km²) s-au înregistrat 

în bazinetele de confluenţă, care sunt „pieţe de adunare a apelor” (ex. Pârâul Cald- Pârâul 

Rovinelor; Strei-v. Sasu; Strei-v. Jigureasa; Crivadia- V. Răchiţei; Strei-Băruşor; Râu 

Bărbat-Murguşa; V. Văratecului- V. Dreptului etc.). 
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                       Fig. 5. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Declivitatea.    

 

În aceste bazinete de confluenţă sunt amplasate localităţile Baru, Fizeşti etc. Celelalte 

localităţi sunt amplasate la nivelul suprafeţelor cu fragmentare <3km/km² (Haţeg, 

Nalaţivad, Vadu, Reea, Toteşti, Păclişa, Cârneşti, Ostrov, Hăţăgel, Râu Bărbat, Râu Alb, o 

parte din Pui etc.), de 3,1-6km/km² (Baru, Livadia, Pui, Ruşor, Râu Mic, Sălaşu de Jos, 

Zeicani, Hobiţa, Uric, Ohaba-Sibişel etc.), de 6,1-9km/km² (Sibişel, Sâmpetru, Săcel, Râu 

de Mori, Suseni, Clopotiva, Răchitova, Densuş,  Fizeşti, Ohaba-Ponor, Crivadia, Merişor 

etc.) (Fig.6). Valorile ridicate ale fragmentării se reflectă în structura adunată sau risipită a 

aşezărilor. 

Împreună cu densitatea fragmentării şi pantele, adâncimea fragmentării reliefului 

reflectă gradul de evoluţie al reliefului şi demonstrează prin valorile sale cât de apropiate 

sau îndepărtate sunt bazele locale de eroziune, cât de intensă a fost eroziunea liniară, care 

este proporţia înălţimii versanţilor, şi unde sunt posibile rupturi de echilibru în morfologia 

bazinului. Valori cuprinse între 0-50m/km² caracterizează suprafeţele interfluviale din aria 

piemonturilor de acumulare. Declivitatea şi densitatea fragmentării au valori mici. Acest 

lucru a permis amplasarea şi extinderea localităţilor Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos, Ohaba de 

sub Piatră, Zăvoi, Ostrov, Ostrovu Mic, Unciuc, Cârneşti, Păclişa, Toteşti, Reea, Bărăştii 

Haţegului, Vadu, Sântămărie-Orlea, Haţeg, Hăţăgel, Râu Bărbat şi Ponor. Alte localităţi, 

precum: Baru, Petros, Livadia, Pui, Galaţi, Ruşor, Râu Alb, Râu Mic, Coroieşti, Paroş, 

Peştera, Ohaba-Sibişel, Săcel, Sâmpetru, Valea Lupului, Tuştea etc. sunt amplasate la 
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nivelul suprafeţelor cu fragmentare cuprinsă între 50,1-100m/km². Construcţiile sunt 

dispuse de-a lungul reţelei hidrografice, în albia majoră pe podurile teraselor de luncă.  

         
Fig. 6. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Densitatea fragmentării reliefului.    
 

Formele de relief 

sunt rezultatul acţiunii 

factorilor endogeni şi 

exogeni, naturali (climatici, 

hidrologici) şi antropici. 

Având în vedere 

faptul că în bazinul superior 

şi mijlociu al văii Streiului 

există o mare varietate 

litologică, se are în vedere o 

clasificare a rocilor în 

funcţie de caracteristicile 

fizico-mecanice, al comportamentului la acţiunea apei şi a proprietăţilor tehnice pornind de 

la clasificarea realizată de Teodorescu, 1984. Cea mai mare extindere o au rocile tari, 

compacte (magmatice şi metamorfice), rezistente la eroziune, care alcătuiesc fundamentul 

ariei montane (61,7%). Trecerea de la rocile tari, compacte la cele neconsolidate se face 

prin intermediul unor pachete de roci semitari în alternanţă cu roci moi şi neconsolidate. 

Pachetele de roci neconsolidate reprezintă 18,6% din total şi se regăsesc la nivelul luncilor, 

a piemonturilor şi teraselor care le mărginesc (Fig. 8). Acestea au rezultat în urma 

dezagregării rocilor tari şi semitari din aria montană şi submontană. 

 
Fig. 7. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Adâncimea 

fragmentării reliefului.    
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             Fig. 8. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Clasele de roci. 

 

Pentru analiza factorului climatic, s-au utilizat date din Atlasul climatologic (1966) 

şi de la posturile pluviometrice Gura Apei, Râu de Mori, Pui, Fizeşti şi Haţeg, şi s-au 

desprins următoarele particularităţi: 

 în ansamblu, clima bazinului superior şi mijlociu al văii Streiului este de tip 

carpatic; 

 diferenţele mari de altitudine (peste 2200m) determină o variaţie considerabilă a 

elementelor climatice pe verticală;  

 cantitatea anuală de 

precipitaţii are o distribuţie 

spaţială neuniformă (Fig.9); 

 cantităţile lunare sunt 

mai reduse în sezonul rece, când 

masele de aer au un conţinut mai 

redus în vapori de apă şi 

convecţia termică este foarte 

slabă; cea mai mare parte din 

precipitaţii se produc în intervalul aprilie-septembrie, ceea ce determină intensificarea 

proceselor de versant; 
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Fig. 9. Cantitatea anuală de precipitaţii (1999-2007) 
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 Factorul hidrologic nu doar modelează formele de relief, ci şi direcţionează 

amenajarea teritoriului. Analizând aspectele hidrologice, reţinem următoarele: 

 viiturile  sunt frecvente în lunile de primăvară (aprilie) şi vară (iulie, august), dar şi 

în cele de toamnă (octombrie) şi au origine pluvială;  

 valorile debitelor minime s-au înregistrat în intervalul septembrie-aprilie (în lunile 

de toamnă şi iarnă) datorită reducerii cantităţii de precipitaţii şi a diminuării rezervelor de 

apă subterană; 

 pe majoritatea râurilor, volumul cel mai mare al scurgerii medii este caracteristic 

pentru lunile de primăvară (martie-aprilie-mai), când la topirea zăpezilor din zonele înalte 

se adaugă precipitaţiile ceea ce asigură o alimentare abundentă (Fig.10); 

 

                    
0

1

2

3

4

5

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Q
m

ed
 (m

c/
s)

Pui
Gura Apei
Pădăşel
Fizeşti
Râuşor
Galbena

 
      Fig.10.Debite anuale la staţiile hidrometrice din bazinul superior şi mijlociu al văii 

Streiului (1999-2007) 

Prin intervenţiile sale, omul s-a dovedit a fi cel mai activ agent morfogenetic, 

care, pe de o parte, a corectat procesele gemorfologice, a implementat construcţii pentru a-

şi îmbunătăţii condiţiile de viaţă, iar pe de altă parte, a intensificat procesele şi a declanşat 

dezechilibre. Pentru o evaluare corectă, trebuie să se evalueze intervenţiile antropice din 

perspectivă istorică, geomorfologică, socio-economică şi amenajistică. De-a lungul 

timpului s-au efectuat lucrări de îmbunătăţiri funciare (Foto 2 şi 3), de regularizare şi 

îndiguire a cursurilor (Foto 4), amenajări hidroenergetice, de construire şi extindere a 

infrastructurii (Foto 5), de exploatare a resurselor subsolului şi a agregatelor de construcţie 

din albiile râurilor (Foto 6 şi 7) etc. (Fig. 11). 
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Însă, omul este un element activ, cu rol decizional în amenajarea teritoriului, care 

trebuie consultat şi informat cu privire la stadiul în care se află procesul de amenajare 

deoarece amenajarea se face de către şi pentru oameni. De asemenea, este element de 

presiune, fapt evidenţiat în urma calculării unor indici de artificializare. Cu cât valoarea 

indicilor este mai mare, cu atât intervenţiile asupra formelor de relief au fost mai profunde. 

Pentru perioada luată în considerare, trendul este unul descendent în toate cazurile. 

Presiunea antropică cea mai ridicată este în cazul unităţilor administrativ-teritoriale la 

nivelul cărora se desfăşoară activităţi industriale (Haţeg) sau agro-industriale (Baru) şi 

            
Foto 2. Sistem de irigaţii la Ostrovu Mare (com. 

Râu de Mori) (august, 2009) 

 

Foto 3. Lucrări antierozionale pe versantul stâng al Râului 

Bărbat (sat Hobiţa, com. Pui), afectat de alunecări de teren, 

eroziune în adâncime şi  în suprafaţă (septembrie, 2010) 

             
Foto 4. Lucrări de îndiguire a albiei râului 

Sibişel, amonte de loc. Sâmpetru (com. 

Sântămărie-Orlea)(august 2009) 

Foto 5. Versatul drept al v. Crivadia, consolidat ca urmare a 

lărgirii părţii carosabilului în dreptul loc. Crivadia (com. 

Băniţa) (iunie, 2010) 

           
Foto 6. Cariera de exploatare a argilei Galaţi, 

com. Pui ( sept. 2009) 

Foto 7. Cariera de exploatare a bauxitei, Dl. Comarnic, sat 

Federi, com. Pui ( august 2009) 
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ponderea suprafeţelor agricole sau forestiere este mică. De cele mai multe ori, această 

presiune este reflectată în peisaj. 

 

 
Fig. 11.Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Modificări antropice reflectate în peisajul 

geomorfologic în prezent 

 

Tipuri genetice de relief 
 Relief structural şi petrografic 

Formele de relief pe structuri discordante, care dau spectaculozitate peisajului 

geomorfologic, sunt văile epigenetice. Cursurile, cu izvoarele în aria cristalină a Munţilor 

Şureanu (ex. valea Jgheabului, Şipot), s-au adâncit în calcarele jurasice dispuse peste 

şisturile cristaline, creându-şi sectoare de chei. În lungul văii Streiului s-au identificat 

câteva sectoare epigenetice, atât în sectorul superior (între confluenţa cu valea Apa Rea şi 

intrarea în Depresiunea Haţegului, amonte de localitatea Petros), cât şi în cel mijlociu 

(între Ohaba de sub Piatră şi Ciopeia).  

Formele de relief pe structuri cutate (anticlinale, sinclinale, sinclinale suspendate, văi 

de anticlinale) se reflectă în peisajul geomorfologic al arealului de studiu.  

Formele de relief pe structuri faliate sunt reprezentate de abrupturi şi văi tectonice.  
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Sub aspect litologic, în amenajare interesează formele de relief alcătuite din roci 

rezistente la eroziune, care le conferă stabilitate. Multe dintre forme pot fi incluse în 

circuitul turistic datorită spectaculozităţii generate de varietatea litologică.  

Relieful dezvoltat pe granite şi granitoide de pe partea stângă a bazinului Râului 

Mare, aval de acumularea Gura Apei până la Brazi, se caracterizează prin interfluvii 

înguste încadrate de văi adânci, cu versanţi abrupţi. Cel dezvoltat pe granodiorite (partea 

dreaptă a bazinului Râu Mare), prezintă următoarele particularităţi:  

→ în sectorul afectat de glaciaţiunea cuaternară, interfluviile au fost reduse la creste foarte 

înguste şi scurte (custuri), ca urmare a oscilaţiilor masei de gheaţă; văile au profil 

transversal tipic de troghuri; 

→ în afara sectorului glaciar, interfluviile sunt rotunjite, alungite, greoaie, puţin 

fragmentate de reţeaua hidrografică; văile au aspecte de „V” larg deschis, mărginite de 

versanţi cu profil convex;   

Forme de relief dezvoltate pe şisturi cristaline sunt prezente în bazinele superioare 

ale Muncelului, Băruşorului, Râului Bărbat, Sibişel, bazinul superior al Streiului, nordul şi 

centrul Munţilor Godeanu, în Munţii Ţarcu, bazinul superior al Breazovei, parţial în 

bazinul Ruşor, Râu Alb, Paroş şi Sălaş. Interfluviile sunt uşor rotunjite sau înguste, 

separate de văi adânci mărginite de versanţi abrupţi. În Munţii Şureanu, interfluviile sunt 

greoaie, netede şi conservă suprafeţele de denudaţie. 

Relieful carstic introduce o notă discordantă în peisaj prin spectaculozitatea creată. 

De la cele mai simple (lapiezuri, doline, uvale, pereţi vericali, avene etc.), până la cele mai 

complexe (carstoplene, peşteri), formele de relief carstic sunt bine reprezentate atât la 

suprafaţă, cât şi în subteran. Cele care atrag atenţia sunt pereţii verticali, crestele 

calcaroase, pilonii, turnurile şi acele, din arealul Cioclovina- pârâul Crivadia.  

În arealul carstic, reţeaua hidrografică, cu izvoarele în  zona rocilor necarstificabile, 

îşi crează văi transversale epigenetice (Ohaba-Ponor, Jgheabului, Strei) şi sectoare de văi 

oarbe (valea Ohaba-Ponorului la intrarea în Fundătura Ponorului şi Lunca Hobenilor în 

Fundătura Hobenilor). 

Relieful sculptural este reprezentat de suprafeţele de denudaţie şi de piemonturi, 

care se grupează în două categorii: de eroziune şi de acumulare. 

Piemonturile de eroziune se dispun la contactul cu aria montană şi prezintă o 

litologie eterogenă (şisturi cristaline, micaşisturi şi paragnaise, depozite sedimentare 

daniene, paleogene, miocene şi pliocene). Se prezintă sub forma unor interfluvii cu profil 

longitudinal în trepte, ce corespund unor suprafeţe de eroziune. Sunt alungite sau scurte şi 
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înguste, intens fragmentate, dominate de martori de eroziune, sau netede, aplatizate (vestul, 

nord-vestul şi nordul bazinului, cele dintre Râu Alb şi Şerel), care conservă suprafeţele de 

eroziune. Cele dintre valea Sibişelului şi valea Răchiţei (afluent de stânga a pârâului 

Crivadia), datorită structurii litologice (roci cristaline, sedimentare pliocene şi cretacice), 

sunt puternic înclinate, apărând sub forma unor contraforturi, dominate de martori de 

eroziune.  

Piemonturile de acumulare au fost construite de râurile ce coboară din Munţii 

Retezat şi Ţarcu şi sunt reprezentate de câmpia piemontană, conuri de dejecţie holocene şi 

terase. Se prezintă sub forma unor suprafeţe uniforme, înclinate de la sud spre nord, 

fragmentate de organisme torenţiale, alcătuite din pietrişuri, nisipuri şi bolovănişuri.  

Relief fluvio-denudaţional. În urma analizării procesele geomorfologice actuale, 

trebuie adoptate măsuri în activitatea de amenajare pentru stoparea lor.  

Eroziunea în suprafaţă se dezvoltă atât în aria montană, cât şi în cea depresionară 

atunci când condiţiile favorabile de iniţiere şi dezvoltare sunt îndeplinite (litologie, 

declivitate, expoziţie, precipitaţii, interveţii antropice etc.) (Foto 10). Acest proces îl 

precede pe cel de eroziune în adâncime. Prin urmare, cauzele care stau la baza iniţierii şi 

evoluţiei acestora sunt similare. Totuşi, se remarcă factorul antropic, ca fiind cel mai 

agresiv (cărările de animale, suprapăşunatul, drumurile de pământ şi scoaterea din 

funcţiune a lucrărilor antierozionale). Şiroirile formate în timpul ploilor se pot dezvolta, 

conturându-se rigole, ogaşe şi ravene.   

Rigolele au fost identificate pe suprafeţele lipsite de vegetaţie din perimetrul zonelor 

de exploatare a resurselor (cariere, halde de steril de la Boiţa şi Comarnic), parcelele 

arabile dispuse perpendicular pe curbele de nivel (Boiţa, Baru etc.), în lungul drumurilor de 

pământ, la nivelul versanţilor de pe care vegetaţia lemnoasă a fost exploatată (bazinul 

superior al Streiului, bazinul superior al Băruşorului).  

Mult mai evidente pe versanţi sunt ogaşele. S-au identificat ogaşe stabilizate, semi-

active şi active pe versanţii din jurul localităţilor Livezi, Boiţa (Foto 11), Ciula Mare, Ciula 

Mică, Vălioara, Răchitova, Densuş, Râu de Mori, Valea Dâljii, Sâmpetru, Săcel, Mălăieşti, 

Paroş, Coroieşti, Hobiţa, Livadia, Ohaba-Ponor etc., pe versantul drept al Streiului între 

Ponor şi Pui etc., precum şi în lungul drumurilor de pământ. Cele stabilizate sunt fie 

înierbate, fie fixate cu tufişuri şi mărăcinişuri. Cele semi-active au partea inferioară fixată 

prin înierbate sau cu vegetaţie lemnoasă, iar cea superioară este activă, ogaşul înaintând 

regresiv în amonte. Cele active nu sunt protejate de covorul vegetal şi evoluează în ravene. 

Lungimile acestora variază între 5-80m.  
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Ravene se dezvoltă la nivelul versanţilor şi ating lungimi de până la 500m, lăţimi 

cuprinse între 3-40m şi adâncimi de 2-20m. Au fost identificate ravene stabilizate (aval de 

satul Mălăieşti), active (versantul drept al Streiului la Livadia, versanţii din jurul 

localităţilor Ciula Mare, Ciula Mică etc.), continue (versanţii din jurul localităţilor 

Răchitova, Ciula Mare, Ciula Mică etc.) şi discontinue (versantul drept al Streiului la 

Livadia etc.). 

Cele mai avansate forme de eroziune în adâncime sunt torenţii. S-au efectuat lucrări 

de corectare a unor organisme torenţiale din bazinul superior al văii Streiului şi al Râului 

Mare. Pentru reducerea pantei, au fost realizate praguri şi baraje, iar confluenţele au fost 

dirijate. Activitatea intensă a acestora se reflectă în morfologia canalului de scurgere, 

parazitat de aluviuni de diverse dimensiuni şi de plutitori. Tranzitul, fiind intens, a 

determinat înălţarea nivelului de bază şi înfundarea barbacanelor, iar materialele au fost 

evacuate peste deversor şi depuse pe drumuri.  

Eroziunea selectivă afectează formele de relief alcătuite din pachete de roci cu 

grade diferite de rezistenţă la eroziune. Procesul a fost identificat la nivelul versantului 

drept al Streiului între Livadia şi Băieşti (Foto 12), asociat de multe ori cu cel de 

coraziune; la nivelul versanţilor Dl. Gomodin şi Ciurila, amonte de localitatea Sâmpetru; 

versantul stâng al Văii Bălţii, amonte de Ciopeia etc. 

Alunecările de teren ridică cele mai multe probleme întrucât scot din circuitul agricol 

şi silvic suprafeţe considerabile, iar măsurile de combatere, pe lângă faptul că  sunt 

costisitoare, se dovedesc a fi ineficiente atunci când factorii declanşatori nu sunt înlăturaţi. 

Areale cu alunecări de teren au fost identificate în estul bazinului, între Baru şi Merişor; 

pe versantul stâng al pârâului Galbena între Răchitova şi Haţeg; versantul drept al văii 

Sibişelului; versanţii văii Vâlceaua (sat Săcel) (Foto 13); pe versanţii Dl. Glămeia, Livadia; 

versantul drept al Streiului, între Ponor şi Pui; în bazinul Fizeşti; pe valea Streiului superior 

etc. Majoritatea alunecărilor de teren s-au produs în Depresiunea Haţegului, fapt explicabil 

prin litologia dominantă şi prin aspectele morfologice şi morfometrice ale formelor de 

relief.  
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Foto 10. Efectele surprapăşunatului pe versantul drept 

al v. Vâlceaua, amonte de Săcel, com. Sântămărie-

Orlea (oct., 2010) 

Foto 11. Ogaşe, versantul drept al v. lui Ponii (sat 

Boiţa, com. Răchitova) (aug., 2009) 

                     
Foto 12. Eroziune selectivă (Livadia, com. Baru) (iulie, 

2010) 

Foto 14. Alunecări de teren pe versantul stâng al 

văii Vâlceaua, Săcel, com. Sântămărie-Orlea (oct., 

2010) 

S-au identificat alunecări superficiale, deplasive, stabilizate, foarte vechi şi vechi, la 

nord de satul Livezi şi pe versanţii din bazinul Galbena, şi active, cu râpe de desprindere ce 

ating înălţimi de 2-10m (Livadia, versantul drept al văii Streiului între Ponor şi Pui, Fizeşti, 

Săcel, Sâmpetru, Ciula Mică, Ciula Mare, Livezi, Boiţa, Tuştea, Haţeg, versantul drept al 

Streiului la Băieşti etc.). Alunecările vechi stabilizate au fost reactivate în urma subminării 

bazei versantului de cursurile de apă sau prin construirea drumurilor, datorită distrugerii 

livezilor create cu scopul stabilizării versanţilor, a practicării păşunatului excesiv, a 

construirii căilor de comunicaţie etc.  

Pentru a stabili relaţia dintre producerea alunecărilor de teren şi factorii pregătitori, 

declanşatori şi cei care le întreţin, s-a utilizat metoda ratei de frecvenţă (Lee şi Pradhan, 

2006). Pe baza rezultatelor obţinute, deducem următoarele:  

 majoritatea alunecărilor afectează versanţii umbriţi şi semi-umbriţi; 

 probabilitatea de producere a alunecărilor de teren pe versanţi cu declivitate de 

2,1°-6° şi 6,1°-17° este mare şi foarte mare; 

 suprafeţele cu fragmentare orizontală ridicată (>9km/km²) prezintă o foarte mare 

susceptibilitate de producere a alunecărilor de teren; 
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 probabilitatea de producere a alunecărilor de teren este mare şi foarte mare în cazul 

suprafeţelor cu energie de relief de 50,1-100km/km² şi 100,1-150km/km²; 

 majoritatea alunecărilor se produc la nivelul formelor de relief alcătuite dintr-o 

alternanţă de roci semitari, compacte cu roci moi şi neconsolidate, în jurul localităţilor G-

ral Berthelot, Fărcădin, Tuştea, Ciula Mare, Ciula Mică, Breazova, Livadia, Merişor etc.; 

 suprafeţele modificate în urma exploatării resurselor, livezile, păşunile şi fâneţele 

sunt cele mai susceptibile la producerea alunecărilor de teren; 

S-a determinat distanţa dintre suprafaţa afectată de alunecări de teren şi anumite 

elemente antropice (aşezări, infrastructură de transport) şi s-a constat faptul că aşezări 

precum: G-ral Berthelot, Fărcădin, Tuştea, Ciula Mare, Ciula Mică, Livezi, Livadia, 

Crivadia, Merişor etc. şi infrastructura rutieră şi feroviară pe tronsonul Baru-Merişor 

(Fig.12) sunt cele mai vulnerabile la producerea alunecărilor de teren. 

         
          Fig. 12. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Vulnerabilitatea la alunecări de teren.             

 

În activitatea de amenajare, trebuie avute în vedere atât procesele fluviale, cât mai cu 

seamă formele de relief rezultate, pentru a şti ce lucrări trebuie executate, unde şi de ce. 

Dintre procesele fluviale, cele de eroziune atrag întotdeauna atenţia amenajiştilor, prin 

amploarea pe care o dobândesc. Aceste procese au o intensitate mare în lunile de 

primăvară- început de vară, când se înregistrează debite mari ca urmare a topirii zăpezii, 

conjugată cu producerea precipitaţiilor.  

O atenţie deosebită trebuie acordată eroziunii laterale atunci când este vorba de 

cursuri adâncite în roci neconsolidate, care îşi formează maluri concave, afectate de 
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surpări. Aceste maluri ajung să aibe înălţimi de peste 3m, aşa cum este cazul râului Strei în 

dreptul localităţii Băieşti sau Râuşor.  

Formele de relief glaciar şi periglaciar din arealul de studiu se caracterizează 

printr-o mare atractivitate, fapt ce permite valorificarea acestora în cadrul unor activităţi 

turistice. Dar, trebuie avute în vedere nu doar formele care dau spectaculozitate peisajului 

(vârfuri piramidale, văi glaciare, circuri glaciare etc.), ci şi cele instabile din punct de 

vedere dinamic, de tipul grohotişurilor, a râurilor de pietre şi a culoarelor de avalanşe.  

Tipurile genetice de relief analizate sunt redate în această schiţă de hartă 

gemorfologică (Fig.13). Aceasta are un caracter general, având în vedere suprafaţa 

analizată şi scopul studiului, însă atunci când se va efectua o lucrare de amenajare, se va 

realiza un material cartografic de detaliu. Acesta trebuie să redea formele de relief, care vor 

fi utilizate şi care constituie baza pentru amenajare, modificările suferite ca urmare a 

intervenţiilor antropice şi procesele geomorfologice care trebuie stopate. 

          
                Fig. 13. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Harta geomorfologică generală. 

 

Unităţile morfodinamice din bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului sunt 

suprafeţe eterogene din punct de vedere litologic, morfometric, morfodinamic, care se 

pretează pentru anumite utilizări. Ele sunt o bază pentru desfăşurarea activităţilor umane, 

pentru manifestarea proceselor morfodinamice şi pentru extinderea celorlalte componente 

environmentale. 

Unitatea morfodinamică a albiilor majore. Sub aspect litologic, se caracterizează 

prin eterogenitate, însă predomină depozitele neconsolidate. Procesele care se desfăşoară 

sunt din categoria celor fluviale gravitaţionale (surpări), supraumectare şi inundaţii. În 
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aceste condiţii, se impune realizarea unor lucrări de desecare, de regularizare şi de 

protejare a malurilor. După 1975, s-au realizat ample lucrări de amenajare a albiilor 

(Râului Mare, Streiului, Sibişelului, Râului Bărbat etc.) cu caracter conservativ şi de 

modificare (propriu-zise şi lucrative) pentru a le stabiliza şi a combate inundaţiile.  

Unitatea morfodinamică a piemonturilor include suprafeţe rezultate în urma 

proceselor de eroziune şi acumulare. Se caracterizează printr-o mare diversitate litologică, 

morfometrică şi morfodinamică. În alcătuirea lor intră roci cu diverse caracteristici fizico-

mecanice şi grade de rezistenţă la eroziune, de la cele tari, compacte la cele moi şi 

neconsolidate. Procesele denudaţionale au o largă răspândire, în special, la nivelul 

piemonturilor de eroziune, alcătuite din pachete de roci cu grade diferite de rezistenţă la 

eroziune, şi caracterizate prin declivităţi şi fragmentări ridicate. 

Unitatea morfodinamică a interfluviilor şi versanţilor din aria montană 

modelaţi de procese glaciare şi periglaciare se caracterizează sub raport litologic printr-o 

mare omogenitate. Formele de relief prezintă declivităţi mai mari de 2,1°, fragmentare 

ridicată şi energie de relief >100m/km², fapt ce demonstrează existenţa unor baze de 

eroziune puternic adâncite şi a unor cursuri mature. Pe lângă intensele procese periglaciare 

care modelează formele de relief (interfluvii, versanţi), acţionează şi eroziunea selectivă şi 

procesele gravitaţionale (rostogoliri, avalanşe, alunecări de teren, surpări). Versanţii sunt 

acoperiţi de vegetaţie forestieră cu rol de protecţie. Cei cu pante >35° sau cei cu pante până 

la 35° sunt protejaţi de păduri a căror exploatare se face în conformitate cu normele 

prevăzute în studiile de amenajament. La nivelul interfluviilor se păstrează păşuni pe baza 

cărora, în timpul perioadei estivale, se practică păstoritul.  

 

                      CAPITOLUL VI. HAZARDE ŞI RISCURI 

 

Orice studiu de amenajare a teritoriului trebuie să conţină o analiză a riscurilor, cu 

evidenţierea zonelor expuse sau afectate de acestea (inundaţii, alunecări de teren, 

cutremure). Evaluarea hazardelor naturale trebuie să fie obiectivă, unanim acceptată, de 

aceea s-au urmat procedurile clar stabilite de legislaţia aflată în vigoare. 

Evaluarea hazardului la cutremure 

Nu s-au elaborat hărţi pentru arealul de studiu, ci s-au utilizat hărţile de risc seismic, 

legislaţia şi normativele aflate în vigoare elaborate pentru întreg teritoriul ţării, deoarece 

bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului se află într-o zonă cu seismicitate redusă 

(www.cutremur.net). 
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Evaluarea hazardului la alunecări de teren 

Pentru evaluarea hazardului la alunecări de teren s-a utilizat metodologia din  H.G. 

nr. 447/2003, care trebuie urmată în orice studiu de amenajare. Validarea rezultatelor s-a 

facut prin suprapunerea stratului cu alunecări peste harta obţinută. Peste 81% din alunecări 

au fost identificate la nivelul unor suprafeţe cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor 

de teren (Fig.14). 

Ariile cu potenţial scăzut de 

producere a alunecărilor de 

teren deţin cea mai mare pondere 

şi se suprapun piemonturilor de 

acumulare şi interfluviilor din aria 

montană protejate de vegetaţie. Din 

punct de vedere litologic, se 

identifică o mare omogenitate, 

fiind alcătuite din roci neconsolidate (piemonturi de acumulare) sau roci tari, compacte. 

Acestea reprezintă 53,2% din suprafaţa totală a teritoriului analizat. 

Ariile cu potenţial mediu de producere a alunecărilor de teren reprezintă 31,6% 

din suprafaţa bazinului şi se caracterizează din punct de vedere litologic printr-o mare 

omogenitate, fiind alcătuite din roci tari, compacte, alterate sau fisurate. Peste acestea se 

dispun orizonturi de roci neconsolidate. Alunecările de teren afectează aceste depozite, 

fixate de vegetaţie forestieră, care nu mai constituie un factor de protecţie, ci un factor 

declanşator, prin propria greutate. 

Ariile cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren reprezintă 15,1% 

din suprafaţa bazinului şi apar la nivelul piemonturilor de eroziune alcătuite din roci 

semitari, compacte (alterate) în alternanţă cu roci moi şi neconsolidate. Versanţii au 

declivităţi cuprinse între 6,1°-35°, intens fragmentate de organisme torenţiale. Alunecările 

de teren inventariate sunt superficiale, noi, active, apărute ca urmare a evoluţiei formelor 

de eroziune liniară. De asemenea, au fost identificate şi alunecări vechi, reactivate în urma 

unui management ineficient al procesului (distrugerea lucrărilor antierozionale, 

suprapăşunat, introducerea păşunilor şi livezilor în categoria terenurilor arabile). La aceşti 

factori declanşatori se adaugă: încărcarea versanţilor cu construcţii, subminarea bazei 

versanţilor prin construirea unor drumuri sau de către cursurile de apă, prin eroziune 

laterală etc. (Fig.15).  
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                 Fig.14. Validarea rezultatelor 
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Dintre cele 11 unităţi administrativ-teritoriale, doar în comuna Toteşti nu se întrunesc 

condiţii favorabile pentru producerea alunecărilor de teren. În toate celelalte, la nivelul 

piemonturilor de eroziune sau de acumulare alcătuite din pachete de roci cu grade diferite 

de tărie, declivităţi de 2,1°-6° şi 6,1°-17°, şi modelate de factorul antropic, susceptibilitatea 

de producere a alunecărilor de teren este medie şi ridicată (Tabel I). 

 

Tabel I. Repartiţia probabilităţii de producere a alunecărilor de teren la nivel de unităţi 

administrativ-teritoriale 
              Probabilitate de producere a alunecărilor de teren Comune 

redusă (%) medie (%) medie-

mare(%) 

mare(%) foarte 

mare(%) 

BĂNIŢA 44,7 18,7 5,7 0,7 30,3 

BARU 36,0 50,2 4,5 3,6 6,0 

DENSUŞ 68,1 4,5 5,2 11,1 11,1 

G-RAL 

BERTHELOT 

48,8 1,0 9,2 29,5 11,5 

HAŢEG 58,1 0,2 0,5 17,4 23,9 

PUI 32,4 34,4 6,0 16,0 11,3 

RĂCHITOVA 33,6 26,4 10,8 25,7 3,5 

RÂU DE MORI 69,6 22,6 3,2 0,8 3,8 

SARMIZEGETUSA 52,6 21,5 9,1 10,1 6,7 

SĂLAŞU DE SUS 57,7 18,8 6,1 11,8 5,6 

SÂNTĂMĂRIE-

ORLEA 

40,2 36,4 4,0 7,8 11,6 

TOTEŞTI - - - - - 

               
Fig. 15. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Harta probabilităţii producerii alunecărilor de 

teren 
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Evaluarea hazardului la inundaţii 

Inundaţiile au fost cauzate de creşterea nivelului pânzei freatice (Toteşti), de viituri 

produse pe râuri (Strei, Sibişel, Fizeşti) (Baru, Pui; Sântămărie-Orlea) sau cauzate de 

torenţii de versant (Baru, Pui, Sălaşu de Sus, Sântămărie-Orlea, Densuş, Răchitova) (Fig. 

16). În continuare, aceste comune sunt susceptibile la producerea inudaţiilor cauzate de 

factorii menţionaţi mai sus.  

                     
Fig. 16. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Harta hazardului la inundaţii. 

 

 

CAPITOLUL VII. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SITUAŢIEI 

ACTUALE 

 

În acest demers, s-a pornit de la premiza că relieful este baza de susţinere pentru 

amenajare. Se acţionează asupra reliefului pentru a-l face util într-o anumită direcţie sau în 

mai multe direcţii, pentru a ameliora, a îmbunătăţii o situaţie existentă. 

Având în vedere faptul că arealul de studiu este foarte mare (peste 1.559km²), 

lucrările propuse au caracter general. În viitor, în cazul în care se vor elabora studii de 

amenajare la nivel de unitate administrativă, în urma analizelor de detaliu, se vor propune 

lucrări punctuale. Pornind de la unităţile morfodinamice stabilite în Capitolul V, se vor 

face propuneri de amenajare strict legate de relief cu scopul de a elimina disfuncţiile şi de 

a-i valorifica potenţialul. Toate aceste lucrări au efecte pe termen lung, şi sunt în spiritul 

dezvoltării durabile (Fig.17). 

Pentru unitatea morfodinamică a albiilor majore propunem (Fig.17): 
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 efectuarea unor lucrări de drenare la nivelul suprafeţelor cu exces de umiditate 

pentru ca acestea să fie incluse în circuitul agricol (Haţeg, Toteşti, Sântămărie-

Orlea, Pui, Baru); 

  amenajarea suprafeţelor prin înierbare şi taluzare pentru a limita infiltrarea apei 

provenite din precipitaţii, având în vedere faptul că nivelul pânzei freatice este la 

mai puţin de 2m adâncime (Haţeg, Toteşti, Păclişa, Toteşti, Cârneşti);  

 calibrarea secţiunii transversale prin tăierea buclelor de meandru şi eliminarea 

braţelor secundare (pe Strei între Baru şi confluenţa acestuia cu Râul Mare, la 

Subcetate); 

 realizarea unor lucrări conservative (diguri de protecţie) la nivelul malurilor 

afectate de surpări şi cu înălţimi mari (pe raza localităţilor Ruşor, Băieşti, malul 

drept al râului Strei care atinge înălţimi de peste 3m), precum şi în cadrul 

localităţilor; acolo unde acestea există, se impune întreţinerea lor (Baru, pe râul 

Strei, pârâul Crivadia, Muncel, Băruşor; Pui, pe Râu Bărbat, Fizeşti); 

 protejarea căilor de comunicaţie prin construirea unor diguri (Petros, pe râul Strei şi 

pârâul Crivadia; Pui, pe râul Strei; în Ruşor, pe pârâul Ruşor); 

 ecologizarea suprafeţelor unde au funcţionat sau, încă, funcţionează balastiere şi 

staţii de sortare (Baru, Livadia, Ponor, Băieşti, Ohaba de sub Piatră, Ciopeia) după 

ce acestea şi-au încheiat activitatea; 

 nu se vor amenaja platforme de depozitare a deşeurilor menajere; 

Pentru unitatea morfodinamică a piemonturilor de acumulare, propunem următoarele 

lucrări de amenajare (Fig.17): 

 înlăturarea excesului de umiditate prin efectuarea unor lucrări de desecare pe raza 

comunelor Baru, Pui, Sălaşu de Sus, Sântămărie-Orlea, Toteşti etc.; 

  există posibilitatea de extindere a intravilanului (comunele Râu de Mori, 

Sântămărie-Orlea, Pui); 

 stabilizarea formelor de relief afectate de alunecări superficiale şi eroziune în 

adâncime prin aplicarea unor măsuri agrotehnice şi silvice (interfluviul dintre Râu 

Alb şi Ruşor; versantul drept al Sibişelului în preajma satelor Săcel şi Sâmpetru); 

 efectuarea unor lucrări hidrotehnice şi agrotehnice pentru a colecta apele pluviale şi 

pentru a reduce activitatea proceselor de eroziune în adâncime (versanţii din jurul 

satelor Săcel, Sâmpetru, Livadia);  

  compactizarea covorului vegetal după ce acesta a fost îndepărtat ca urmare a 

practicării păşunatului excesiv prin însămânţări cu specii ierboase menţionate în 
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subcapitolul 4.3., pentru a stopa procesele erozionale (izlazurile comunale din jurul 

localităţilor Petros, Baru, Livadia, Ponor, Hobiţa, Băieşti, Fizeşti, Ohaba-Ponor, 

Ruşor, G-ral Berthelot, Fărcădin, Boiţa, Ciula Mare, Ciula Mică, Răchitova, 

Densuş etc.); 

 practicarea arăturilor în lungul curbelor de nivel şi nu în lungul pantei versantului 

(comunele Baru, Răchitova, Sarmizegetusa, Densuş, Pui etc.); 

 ecologizarea perimetrelor de exploatare a resurselor (Galaţi, comuna Pui); 

Pentru unitatea morfodinamică a piemonturilor de eroziune, propunem (Fig.17): 

 efectuarea unor lucrări antierozionale la nivelul suprafeţelor afectate de eroziune 

superficială, selectivă şi în adâncime; aceste terenuri se recomandă a nu se folosi ca 

terenuri arabile sau păşuni (la nivelul versanţilor din jurul localităţilor G-ral 

Berthelot, Tuştea, Crăguiş, Boiţa, Ciula Mare, Ciula Mică, Răchitova, Ştei, Densuş, 

Breazova, Sarmizegetusa, Mălăieşti, Uric etc.; interfluviul dintre Râu Mare şi 

Sibişel etc.); 

 efectuarea unor lucrări de eliminare a cauzelor producerii alunecărilor de teren prin 

realizarea unor drenuri în fruntea alunecării, a unor puţuri de drenaj, şi de stăvilire a 

efectelor prin construirea unor ziduri care să preia presiunea masei din corpul de 

alunecare (între Baru şi Pasul Merişor, cariera de la Crivadia întrucât se poate 

forma un torent care va debuşa pe calea ferată); în unele cazuri astfel de lucrări au 

fost adoptate (ex. între Baru şi Pasul Merişor), însă trebuie întreţinute, având în 

vedere faptul că procesele sunt deosebit de active; 

 modificarea drenajului natural prin lucrări hidroameliorative şi agro-pedo-

ameliorative (nivelare, modelare, agroterase) (comunele Răchitova, G-ral Berthelot, 

Densuş, Pui); 

 refacerea suprafeţelor pomicole (versantul stâng al pârâului Galbena, versantul 

drept al pârâului Breazova etc.), care au fost abandonate sau desfiinţate, şi care au 

stopat procesele geomorfologice; 

 modificarea modului de utilizare al terenurilor afectate de procese denudaţionale: 

terenuri arabile/păşuni→livezi/suprafeţe împădurite (ex. comunele G-ral Berthelot, 

Densuş, Sarmizegetusa, Râu de Mori, Sântămărie-Orlea, Pui, Baru, Băniţa etc.);  

 plantarea suprafeţelor afectate de alunecări de teren cu vegetaţie lemnoasă (lemn 

câinesc, pin comun, pin negru, sânger, anin negru etc.) sau ierboasă care să le 

stabilizeze şi să asigure, prin evapotranspiraţie, eliminarea excesului de umiditate; 
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 corectarea organismelor torenţiale prin construirea unor praguri antierozionale şi 

baraje, precum şi refacerea celor existente (comunele Densuş, Răchitova, Râu de 

Mori, Sântămărie-Orlea etc.); 

  ecologizarea perimetrelor de exploatare a resurselor (ex. carierele şi haldele de 

steril) (a se vedea soluţiile propuse mai sus) (Crivadia, comuna Băniţa; Arsuri, 

comuna Baru; Comarnic, comuna Pui; Râu de Mori);  

Pentru unitatea morfodinamică a versanţilor şi interfluviilor din aria montană, se 

impun (Fig. 17): 

 corectarea torenţilor prin efectuarea unor baraje şi praguri antierozionale deoarece 

acestea distrug infrastructura de transport (în bazinele Streiul Superior, Râu Bărbat, 

Râu Mare etc.); 

 împădurirea bazinetelor de recepţie a torenţilor de pe valea Streiului superior şi 

Băruşor cu molid; 

 ecologizarea perimetrelor de exploatare a granitului şi granodioritului de pe valea 

Netişului şi a suprafeţelor de la nivelul cărora s-a înlăturat vegetaţia cu ocazia 

efectuării lucrărilor de amenajare hidroenergetică a Râului Mare; 

 evitarea executării unor deblee la baza versanţilor pentru amplasarea unor drumuri 

forestiere sau pentru redimensionarea celor existente atunci când în alcătuirea 

acestora intră pachete de roci cu grade diferite de rezistenţă la eroziune; 

 îndiguirea cursurilor pentru a stopa procesul de eroziune laterală care duce la 

subminarea bazei versanţilor şi pentru a proteja drumurile (Streiul Superior); 

  protejarea versanţilor, caracterizaţi prin declivităţi mari (>35°), cu vegetaţie 

forestieră; 

 amenajări turistice: valorificarea turistică a formelor de relief carstic (Munţii 

Şureanu), glaciar şi periglaciar (Munţii Retezat, Godeanu, Ţarcu) şi antropic (lacul 

de acumulare Gura Apei);  

 practicarea rafting-ului la ape mari de primăvară-vară pe cursul superior al 

Streiului; ar putea fi inclus şi Râul Bărbat, însă trebuie să se aibe în vedere faptul că 

debitul acestuia este controlat antropic; 

 amenajarea unor pârtii de schi pe versanţii umbriţi ai Munţilor Retezat în comunele 

Baru, Pui, Sălaşu de Sus; 

 valenţele peisagistice deosebite permit practicarea drumeţiilor; 
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                       Fig.17. Bazinul superior şi mijlociu al văii Streiului. Propuneri 

 

 

  CONCLUZII 

 

Prin prezentul studiu propunem o perspectivă de analiză complexă a rolului reliefului 

în amenajare. Pentru aceasta, s-a construit o bază de date variată, privind aspectele 

litologice, pedologice, biogeografice, geomorfologice, demografice, artificializarea 

peisajului, modificări antropice, hazarde naturale etc., care poate fi utilizată în studiile 

viitoare de amenajare ale unităţilor administrativ- teritoriale, întrucât respectă legislaţia în 

vigoare. 

Arealul de studiu a fost împărţit pe baza unor criterii complexe în unităţi pe care le-

am numit „morfodinamice” pentru o mai bună gestionare a resurselor geomorfologice şi a 

proceselor actuale. Fiecare unitate prezintă anumite particularităţi care o fac sau nu 

favorabilă amenajărilor şi utilizării. 

→ Unitatea morfodinamică a albiilor majore se pretează pentru utilizarea agricolă 

(culturi de câmp, grădinărit, păşuni, fâneţe în funcţie de soluri), cu menţiunea că trebuie să 

se efectueze anumite lucrări de amenajare (hidroameliorative, conservative, modificatoare, 

de ecologizare). 

→ Unitatea morfodinamică a piemonturilor de acumulare se caracterizează prin 

aspecte morfologice şi morfometrice care permit extinderea intravilanului. La nivelul 

acestor suprafeţe trebuie să se menţină utilizarea agricolă (creşterea animalelor, cultura 

plantelor (cereale, cartof), pomi fructiferi, păşuni) pentru că nu prezintă restricţii în ceea ce 
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priveşte accesul maşinilor agricole. Trebuie, însă, să se aibe în vedere presiunea antropică 

ridicată care stă la baza declanşării unor intense procese erozionale, ce evoluează în 

procese de mişcare în masă, şi la faptul că există suprafeţe care nu pot fi utilizate decât 

după efectuarea unor lucrări hidroameliorative şi antierozionale. 

→ Unitatea morfodinamică a piemonturilor de eroziune instabile din punct de 

vedere dinamic prezintă un grad ridicat de restrictivitate. Primele măsuri care trebuie să 

fie întreprinse sunt menite să amelioreze şi să aducă stabilitate formelor de relief afectate 

de eroziune şi alunecări de teren. Se impune menţinerea utilizării agro-silvice (păşuni, 

fâneţe, suprafeţe împădurite), cu menţiunea că păşunatul trebuie restricţionat la nivelul 

păşunilor slab productive. Suprafeţele împădurite nu se impun a fi supuse lucrărilor de 

exploatare întrucât pădurea are rol de protecţie. 

→ Unitatea morfodinamică a versanţilor şi interfluviilor din aria montană  se 

caracterizează, de asemenea, printr-un grad ridicat de restrictivitate, care nu permite 

utilizări variate (ex. amplasarea construcţiilor, a drumurilor). Activităţile care se pot 

desfăşura sunt din categoria celor agro-pastorale, silvice şi turistice (drumeţii, escaladă, 

schi, rafting, turism ştiinţific). Întrucât aceste forme sunt incluse în limitele parcurilor, 

exploatarea resurselor şi alte intervenţii antropice sunt restricţionate. 
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