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Cuvinte – cheie: riscuri naturale, dezvoltare durabilă, bazin morfohidrografic, 

Gurghiu, modele, utilizarea spaţiului geografic, managementul riscurilor. 

Tema lucrării Riscurile naturale şi dezvoltarea durabilă în bazinul morfohidrografic 

al Gurghiului a fost motivată de utilitatea viitoare a unui astfel de studiu pentru bazinul 

Gurghiului, din perspectiva dezvoltării durabile a acestui teritoriu.  

Scopul lucrării îl reprezintă  o analiză detaliată a riscurilor naturale existente sau 

potenţiale care constituie o ameninţare directă sau indirectă asupra funcţionalităţii şi 

dezvoltării socio-economice a sistemului teritorial reprezentat de bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului şi propunerea unor soluţii pentru o dezvoltare durabilă a teritoriului analizat. 

Atingerea acestui scop s-a realizat prin îndeplinirea unor obiective specifice, precum:  

- Fundamentarea bibliografică în domeniu şi aprofundarea noţiunilor şi conceptelor 

cu care se va opera pe parcursul cercetării; 

- Realizarea unei analize a factorilor fizico-geografici şi antropici care contribuie la 

declanşarea unor fenomene periculoase, cu efecte distructive asupra sistemului 

socio-economic şi asupra mediului înconjurător; 

- Analiza tipologiei hazardelor naturale a căror incidenţă a fost semnalată în bazinul 

morfohidrografic al Gurghiului, identificarea cauzelor care le generează, a 

modului de desfăşurare şi localizarea în teren a proceselor şi fenomenelor de risc;  

- Analiza şi evaluarea probabilităţii de producere a hazardelor naturale şi 

reprezentarea cartografică a arealelor susceptibile la producerea unor anumite 

fenomene, cartografierea arealelor cu vulnerabilitate mare la hazardele analizate şi 

spaţializarea riscului asociat hazardelor naturale; 

- Analiza modului de utilizare a spaţiului geografic şi felul în care acesta 

influenţează declanşarea sau desfăşurarea unor anumite fenomene de origine 

naturală; 

- Propunerea unor măsuri de combatere şi atenuare a efectelor induse de riscurile 

naturale şi propunerea unor strategii în contextul dezvoltării durabile a sistemului 

teritorial analizat. 

Metodologia de cercetare a urmărit pe de o parte identificarea  şi analiza riscurilor 

naturale care se constituie în factori restrictivi generatori de disfuncţionalităţi la nivelul 

sistemului teritorial analizat, şi pe de altă parte pe găsirea unor soluţii care să permită 

rezolvarea problemelor impuse de acţiunea hazardelor naturale asupra sistemului social. În 
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vederea atingerii scopului propus, metodologia abordată a pornit de la analiza datelor 

existente (în arhivele primăriilor, în arhiva ocoalelor silvice de stat, la S.G.A. Târgu-Mureş şi 

Reghin, în bazele de date electronice, la Centrul Meteororologic Regional Transilvania Sud), 

combinat cu metodele de teren (observaţia, măsurători), au fost analizate modele analoage de 

producere a unor evenimente pe baza cărora s-a realizat o analiză detaliată a situaţiei 

existente şi o prognoză a unor evenimente viitoare care asociază riscul în spaţiul bazinal al 

Gurghiului.  

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui studiu s-au desfăşurat în trei etape 

principale: etapa de documentare şi fundamentare a noţiunilor şi conceptelor cu care se va 

opera pe parcursul acestei lucrări, delimitarea arealului de studiu, colectarea datelor 

disponibile referitoare la arealul de studiu şi la problematica abordată; etapa de teren, care a 

oferit suportul necesar dezvoltării studiului (susţinută de cartările geomorfologice, 

pedologice, bonitarea terenului, evaluarea calitativă a solului şi a modului de utilizare a 

terenurilor); etapa de sinteză şi ordonarea logică a ideilor în vederea elaborării studiului 

(utilizându-se metode statistico-matematice şi de analiză GIS).  

 

CAPITOLUL I. 

RISCURI NATURALE: CONCEPTE, PARADIGME ŞI METODE DE 

CERCETARE 

În cadrul primului capitol sunt abordate principalele definiţii şi accepţiuni din 

literatura română şi internaţională referitoare la conceptele de hazard, vulnerabilitate şi risc, 

precum şi câteva noţiuni conexe, cum sunt: susceptibilitatea, expunerea, rezilienţa, percepţia, 

evaluarea ori managementul riscurilor. Acest prim capitol cuprinde patru subcapitole, în 

fiecare dintre acestea fiind prezentate schematic principalele abordări referitoare la 

conceptele menţionate, atât în literatura străină, cât şi în literatura românească.  

Riscul este o noţiune abstractă, uneori ambiguă, având mai multe înţelesuri, în funcţie 

de domeniile în care este utilizată. Numeroase abordări sunt receptate în geografie: riscul 

definit ca sistem, măsură, funcţie, ecuaţie, stare, efect, etc. În majoritatea definiţiilor, riscul 

este definit şi înţeles prin prisma binomului hazard-vulnerabilitate, de cele mai multe ori fiind 

produsul dintre cele două componente. Mulţi autori consideră un al treilea element ca având 

un aport semnificativ în calcularea riscului: expunerea – starea (indivizilor sau bunurilor care 
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pot fi valorificate economic) de a se afla în faţa acţiunii directe a unui fenomen natural (figura 

1), gradul de expunere fiind diferit şi variind de la o comunitate la alta, de la un individ la 

altul. Relaţia dintre om şi risc poate fi privită din două unghiuri: pe de o parte omul se află 

sub directa ameninţare (expus) a anumitor fenomene naturale, iar pe de altă parte, prin 

activităţile sale, omul influenţează în mod direct sau indirect declanşarea ori accentuarea 

acestora.  

 

Figura 1. Triunghiul riscului (adaptare după Crichton, 1999, preluat de St. Schneiderbauer şi Daniele Ehrlich, 

2006). 

Una dintre etapele esenţiale în cercetarea riscurilor naturale o reprezintă 

cartografierea riscurilor, care îmbină atât metodele calitative, cât şi cele cantitative ale 

cercetării riscurilor. Zonarea şi punerea în valoare a arealelor supuse diferitelor riscuri 

naturale are o importanţă deosebită pentru planingul teritorial. Hărţile de risc reprezintă o 

unealtă foarte eficientă pentru a reda distribuţia spaţială a hazardelor şi a riscurilor. 

Realizarea hărţilor de risc necesită parcurgerea câtorva etape esenţiale (figura 2).  

 

Figura 2. Etapele realizării hărţilor de risc. 
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CAPITOLUL II.  

DEZVOLTARE DURABILĂ: TERMENI ŞI ACCEPŢIUNI ÎN 

LITERATURA MONDIALĂ ŞI ROMÂNĂ 

 

Cel de al doilea capitol face referire la conceptul de dezvoltare durabilă, fiind 

subliniate pricipalele obiective pe plan european şi naţional privind realizarea acestui 

deziderat. Deşi iniţial conceptul de dezvoltare durabilă a luat naştere din relaţia societate – 

mediu înconjurător, în prezent aproape toate domeniile au la bază politici de dezvoltare care 

includ atingerea acestui obiectiv al dezvoltării durabile. În literatură există numeroase 

definiţii date conceptului, fiecare disciplină sau filosofie dându-i o notă distinctivă. 

Conexiunea dintre reducerea riscurilor provocate de hazardele naturale şi dezvoltarea 

durabilă rezidă în includerea conceptului în politicile externe de management al dezastrelor, 

între managementul riscurilor şi dezvoltarea durabilă stabilindu-se un raport de 

interdependenţă.  

Capitolul este structurat pe patru subcapitole. Astfel, în primul subcapitol este 

prezentat succint istoricul conceptului de dezvoltare durabilă, de la prima definiţie din anul 

1987, până în prezent. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este prezentată în 

cadrul celui de al doilea subcapitol. Tot aici se face referire la modalitatea în care are loc 

aplicarea acestei strategii la nivel european, precum şi evaluarea acestui proces cu ajutorul 

indicatorilor dezvoltării durabile. La nivelul ţării noastre, desfăşurarea procesului de 

dezvoltare durabilă trebuie să aibă loc conform Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, 

fiind vizată creşterea economică a ţării şi alinierea la standardele economice ale UE, 

respectând în acelaşi timp prevederile/principiile dezvoltării durabile (dezvoltarea echitabilă, 

fără a pune în pericol mediul înconjurător). Desigur, realizarea acestui deziderat al dezvoltării 

durabile pe plan european şi mondial cuprinde şi o serie de aspecte limitative (subcapitolul 

2.4.), printre care amintim diferenţele de percepţie referitor la concept, recesiunea la nivel 

global (limitarea resurselor financiare pentru implementarea unor măsuri), discrepanţe în 

cadrul politicilor naţionale de aplicare a strategiilor de dezvoltare durabilă (cauzate de 

diferenţierile de ordin economic, social, cultural, politic, juridic). 

 



9 

 

CAPITOLUL III.  

RISCURILE NATURALE ÎN BAZINUL MORFOHIDROGRAFIC AL 

GURGHIULUI 

Analiza riscurilor naturale din bazinul morfohidrografic al Gurghiului s-a realizat în 

mai multe etape:  

 Analiza factorilor fizico-geografici care pot genera producerea unor procese naturale 

periculoase; 

 Analiza factorilor antropici care pot influenţa declanşarea sau desfăşurarea unor 

procese naturale; 

 Analiza calitativă şi cantitativă a hazardelor naturale din arealul studiat, plecând de la 

identificarea tipurilor de fenomene periculoase ce s-au produs în regiune, localizarea 

în spaţiu a acestora, caracteristicile de manifestare (plecând de la repere istorice 

consemnate sau păstrate în tradiţia orală); 

  Analiza efectelor hazardelor naturale asupra populaţiei, prin prisma vulnerabilităţii 

acesteia; 

 Evaluarea riscurilor naturale şi stabilirea claselor de risc. 

 

3.1. Factori fizico-geografici ce condiţionează  generarea hazardelor şi 

riscurilor naturale   

 

3.1.1. Poziţia geografică şi raporturile spaţiale cu unităţile vecine 

bazinului  morfohidrodrografic al Gurghiului 

Bazinul morfohidrografic al Gurghiului este situat în partea estică a Depresiunii 

Transilvaniei, suprapunându-se ariei vulcanice a Munţilor Gurghiu, în partea estică a 

bazinului, şi unităţii deluroase a Subcarpaţilor Reghinului şi culoarului terasat al Mureşului, 

în partea vestică. 

Din punct de vedere administrativ, bazinul analizat este situat în partea estică a 

judeţului Mureş (exceptând o mică fâşie în partea estică, ce aparţine judeţului Harghita), în 

cadrul regiunii de dezvoltare Centru (figura 3).  
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Figura 3. Incadrarea în teritoriul ţării a bazinului morfohidrografic al Gurghiului. 

 

3.1.2. Litologia şi tectonica 

 

Din punct de vedere litologic, bazinul morfohidrografic al Gurghiului trebuie analizat 

ţinând cont de trei nivele principale ale depozitelor: suprastructura vulcanică a munţilor 

Gurghiului, aglomeratele de origine vulcanică şi sedimentele cuaternare din partea vestică a 

bazinului. Cea mai mare parte din suprafaţa bazinului este acoperită de elemente de origine 

vulcanică, rezultate ale erupţiilor vulcanice la care se adaugă, desigur, depozite rezultate în 

urma eroziunii exercitate de factorii exogeni.  

  În Munţii Gurghiu s-au păstrat cel mai bine aparatele vulcanice ale suprastructurii. 

Acestea sunt constituite dintr-o calderă principală, înconjurată de conurile vulcanice cu 

înălţimi mai reduse decât în celelalte două masive, aflate la altitudini de 1500-1700 m. La 

baza conurilor se întind platourile de lavă vulcanică, între 1200-1400 m (foto 1), urmate de 

aglomeratele vulcanice şi piroclastite între 850-1100 m.  
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a       b   

Foto 1. a. Lavă vulcanică (versantul drept al pârâului Tămăşoaia Dobârlii); b. Lavă vulcanică cu lapilli (Fâncel).  

În partea centrală a bazinului domină breciile piroclastice de vârstă pleistocenă şi 

andezite cu amfiboli şi piroxeni pe crestele cu altitudini mai mari. În partea vestică a 

bazinului, în zona depresionară, domină depozitele neogene, reprezentate de argile marnoase, 

nisipuri, pietrişuri şi tufuri, în timp ce nisipurile, pietrişurile şi argilele cuaternare sunt 

specifice luncii râului. Apariţia sării în extremitatea vestică complică morfologia regiunii, 

sarea fiind prezentă prin sâmburi de străpungere la Orşova şi Jabeniţa.  

3.1.3. Relieful 

 

Din punct de vedere geomorfologic, evoluţia bazinului morfohidrografic al 

Gurghiului trebuie observată la nivelul celor trei trepte morfogenetice ale reliefului: treapta 

montană (reprezentată de Munţii Gurghiu), treapta piemontan-deluroasă (ce cuprinde 

depresiuni largi şi dealuri cu înălţimi piemontane) şi treapta de vale (reprezentată de valea 

râului Gurghiu, lunca uşor asimetrică a acestuia, şi terasele) , dispuse altitudinal între 1776 m 

(cel mai înalt con vulcanic -  vârful Seaca) şi 377 m (confluenţa cu râul Mureş, în apropiere 

de oraşul Reghin).  

Caracteristicile morfometrice ale reliefului prezintă valori influenţate de structura 

litologică, dispunerea formelor de relief în trepte, precum şi de modelarea realizată de unele 

procese geomorfologice actuale. Energia de relief prezintă valori cuprinse între 50 şi 374 m, 

cele mai mari valori fiind caracteristice părţii estice a arealului, dominată de crestele 

montane. Densitatea fragmentării prezintă valori ridicate la nivelul unor confluenţe (Cracul 
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Crucii, Isticeul), pe unele creste montane (Seaca), valorile maxime fiind cuprinse între 4,6 şi 

5 km/km². 

În partea estică a bazinului domină versanţii cu un profil convex, fiind mai abrupţi şi 

cu pante mai accentuate. Se remarcă gradul mare de acoperire cu vegetaţie de conifere. În 

zona piemontană, versanţii coboară uşor în trepte, cu lungi trene de grohotiş la baza lor. 

Versanţii din zona depresionară au mai degrabă un profil concav, fiind uşor ondulaţi. 

În ceea ce priveşte expoziţia versanţilor, dominanţi sunt versanţii cu expoziţie 

nordică, urmaţi de versanţii cu expoziţie vestică şi nord-vestică. Înclinarea versanţilor 

cunoaşte valori mai ridicate în zona montană, dar în general domină pantele cu valori 

cuprinse între 2.1 -5° şi cele cu valori între 5.1 – 15°. 

3.1.4. Clima 

Dispunerea reliefului pe trepte altitudinale influenţează în mod direct climatul (cu 

temperaturi care scad treptat cu cât creşte altitudinea). Climatul temperat-continental prezintă 

diferite nuanţări între zonele colinare şi domeniul montan, temperatura medie fiind cuprinsă 

între 6 şi 8º C. Precipitaţiile medii anuale se încadrează între 800 şi 950 mm, maximul de 

precipitaţii fiind atins la Fâncel: 1244,2 mm/an. Primăvara sunt înregistrate ploi abundente, 

care favorizează adesea declanşarea unor procese geomorfologice. Combinarea fenomenului 

de încălzire bruscă a vremii la începutul primăverii cu ploile abundente determină debite 

ridicate, astfel de situaţie ducând adesea la viituri. Maximul de precipitaţii este atins în luna 

iulie, atât la postul hidrometric Lăpuşna (815 m), cât şi la postul hidrometric Ibăneşti (460 m) 

(figura 4). Acest lucru este explicabil datorită ocurenţei mari a furtunilor puternice din 

anotimpul cald, cu mari cantităţi de precipitaţii într-un timp scurt (uneori mai puţin de 24 h). 

  

Figura 4. Precipitaţii medii lunare în perioada 2000-2010 (stg. -  la postul hidrometric Lăpuşna, dr. - la postul 

hidrometric Ibăneşti).  
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3.1.5. Hidrografia 

Bazinul morfohidrografic al Gurghiului face parte din bazinul superior al Mureşului, 

Gurghiul fiind afluent de stânga al râului Mureş. Forma bazinului morfohidrografic este uşor 

alungită, cu dezvoltare asimetrică, afluenţii de stânga ai Gurghiului având o lungime mai 

redusă în raport cu cei de dreapta. Lungimea râului Gurghiu este de 55 km, iar suprafaţa 

bazinului morfohidrografic este de aproape 585 km².  

Debitele cele mai mari sunt înregistrate primăvara, ca urmare a topirii stratului de 

zăpadă şi a precipitaţiilor de primăvară (aprilie-mai). Debite mari sunt înregistrate vara, în 

urma ploilor convective. Cu totul excepţional, sunt înregistrate debite mari iarna, pe fondul 

unei încălziri bruşte a vremii, cum s-a întâmplat în 27 decembrie 1995. Cele mai mari debite 

ale râului măsurate între 1986 şi 2009 la postul hidrometric Ibăneşti (460 m) s-au înregistrat 

în anii 1995 (199 mc/s), 2000 (182 mc/s) şi 2006 (86.5 mc/s), producându-se viituri, pagubele 

înregistrate fiind mai însemnate în anul 1995 (figura 5).  

 

Figura 5. Debitele maxime înregistrate între anii 1986-2009 la postul hidrometric Ibăneşti (460 m). 

3.1.6. Vegetaţia 

În bazinul morfohidrografic al Gurghiului, vegetaţia prezintă o etajare în funcţie de 

altitudine, pădurile acestui bazin ocupând mai mult de jumătate din suprafaţa lui, gradul de 

împădurire a bazinului fiind de peste 60 %. Pădurile din cadrul acestui bazin prezintă o 

etajare în funcţie de climat şi de altitudine: până la înălţimea de 600 m domină foioasele, între 



14 

 

600-1000 m se găsesc răşinoase în amestec cu foioase (etajul dominant), în timp ce 

răşinoasele pure se află la altitudini de peste 1000 de metri.Speciile dominante sunt fagul şi 

molidul (figura 6). 

 

 

Figura 6. Proporţia speciilor în pădurile din bazinul Gurghiu (după amenajamentele silvice ale O.S. Gurghiu şi 

O.S. Fâncel, 2011). 

 

În cadrul bazinului morfohidrografic al Gurghiului, datorită procentului mare de 

împădurire, multe procese sunt atenuate (cum este cazul inundaţiilor sau a proceselor 

geomorfologice în arealul montan, puternic împădurit). Însă, despăduririle care au avut loc în 

vederea extinderii păşunilor au implicat instalarea proceselor actuale: eroziune areală, 

eroziune liniară (rigole, ogaşe, torenţi, ravene), alunecări de teren. Acest lucru se traduce în 

teren printr-o rată mai mare de extindere a proceselor geomorfologice actuale în partea 

vestică a bazinului (unde domină păşunile, fâneţe, suprafeţe destinate culturilor agricole) în 

comparaţie cu partea estică (unde domină versanţii cu un grad mare de împădurire).   

 

3.1.7. Fauna  

Fondul de vânătoare se caracterizează prin diversitate: cerbi, căprioare, mistreţi, iepuri 

şi cocoşi de munte. Influenţa indirectă a vânatului în declanşarea unor hazarde naturale este 

foarte importantă, în acest sens vătămările produse la nivelul arborilor scad rezistenţa 

acestora în faţa acţiunii unor factori abiotici, cum ar fi vântul.  
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3.1.8. Solurile 

Învelişul de soluri se compune dintr-o diversitate de tipuri, subtipuri, varietăţi. Astfel, 

pe cuprinsul bazinului au fost identificate şase clase de soluri, fiecare cuprinzând mai multe 

tipuri şi subtipuri de soluri. Dominante sunt tipurile de soluri care aparţin claselor andosoluri 

(AND) şi cambosoluri (CAM), la care se adaugă luvisoluri, protisoluri, antrisolurilor şi 

spodisoluri. 

 

3.2. Factori antropici implicaţi în generarea riscurilor naturale  

 

Factorul antropic, reprezentat de populaţie şi activităţile acesteia, prezintă o mare 

importanţă în declanşarea ori accentuarea efectelor unor fenomene naturale extreme. 

Dezvoltarea continuă a societăţii a determinat creşterea impactului pe care activităţile 

antropice îl au asupra mediului înconjurător. Astfel, defrişările necontrolate, subminarea 

bazei versanţilor, suprapăşunatul sau păşunatul neraţional, agrotehnicile necorespunzătoare, 

lipsa sau numărul insuficient al lucrărilor necesare pentru reducerea efectelor unor procese şi 

fenomene naturale reprezintă doar o parte din acţiunile antropice care influenţează în mod 

direct sau indirect generarea hazardelor naturale şi a riscurilor induse. Omul reprezintă în 

acelaşi timp principalul agent care intervine prin lucrări şi tehnici ameliorative în gestiunea 

riscurilor induse de hazardele naturale.  

Influenţa factorilor antropici implicaţi în generarea riscurilor naturale la nivelul 

arealului studiat s-a analizat prin prisma densităţii locuitorilor şi a numărului de locuitori pe 

comună, prin prisma densităţii locuinţelor, iar în final s-a analizat modul de exploatare a 

resurselor teritoriului şi de utilizare a terenurilor (figura 7).  
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Figura 7. Utilizarea terenurilor în bazinul morfohidrografic al Gurghiului (conform Anuarului Statistic al 

Judeţului Mureş, 2009). 

 

3.3. Hazardele şi riscurile naturale în bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului 

Etapa care a urmat identificării factorilor fizico-geografici şi antropici care sunt 

implicaţi în generarea unor hazarde naturale în arealul studiat a fost succedată de identificarea 

şi localizarea în teritoriu a principalelor fenomene naturale care asociază riscul în bazinul 

Gurghiului.  

3.3.1. Tipuri de hazarde naturale în bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului 

Bazinul morfohidrografic al Gurghiului este afectat, în mod frecvent şi cu intensităţi 

variabile de hazarde determinate de producerea unor fenomene de origine naturală sau mixtă, 

ce pot fi grupate în patru categorii: hazarde geomorfologic, hazarde meteo-climatice, hazarde 

hidrice şi hazrade environmentale.  

3.3.1.1. Hazarde geomorfologice 

În bazinul morfohidrografic al Gurghiului au fost identificate următoarele procese 

geomorfologice, generate pe de o parte de factori naturali, cât şi de intervenţia antropică: 
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alunecări de teren (vechi - parţial stabilizate şi alunecări active – foto 2), surpări şi rostogoliri 

de pietre,  eroziune (areală, eroziune liniară, eroziunea laterală a râurilor), înmlăştinire. 

Producerea unor fenomene naturale de altă origine, cum ar fi cele meteo-climatice 

(doborâturile de vânt) sau hidrice (inundaţiile) pot genera, „în cascadă”, apariţia unor procese 

geomorfologice. Astfel, producerea doborâturilor de vânt generează adesea o puternică 

eroziune a solului (datorată masei de material – tulpini, crengi, material detritic). Inundaţiile 

generează lărgiri ale albiei râului, erodarea puternică a malurilor.  

În ceea ce priveşte localizarea hazardelor geomorfologice, s-a constatat o mai mare 

extindere în partea vestică a bazinului analizat, spre deosebire de cea estică, acest lucru fiind 

influenţat în primul rând de gradul mare de acoperire cu vegetaţie forestieră în partea estică. 

Tabelul următor prezintă localizarea proceselor geomorfologice în satele componente ale 

celor patru comune din bazinul Gurghiului (tabelul 1). 

Tabelul 1 

 Localizarea proceselor geomorfologice în cele patru comune din bazin 

 

Nr. crt. Tipul de proces Localitatea 

1.  Eroziunea în suprafaţă Ibăneşti, Gurghiu, Jabeniţa 

2.  Ogaşe, rigole 

Ibăneşti, Hodac, Jabeniţa, 

Solovăstru, Glăjărie, Gurghiu, 

Orşova 

3.  Ravene Ibăneşti 

4.  Torenţi Ibăneşti, Orşova, Caşva 

5.  Alunecări de teren stabilizate Ibăneşti, Ibăneşti Pădure 

6.  Alunecări de teren active  Ibăneşti, Caşva, Solovăstru 

7.  Surpări şi rostogoliri de pietre Păuloaia, Toaca, Ibăneşti 

8.  Eroziunea în albie Orşova, Orşova Pădure 

9.  Înmlăştinire 
Extravilanul comunei Gurghiu (în 

Pădurea Mociar) 
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Foto 2. Alunecarea activă de la Caşva, pe versantul drept al Gurghiului (aprilie 2010). 

3.3.1.2. Fenomene climatice periculoase şi hazardele induse 

În bazinul morfohidrografic al Gurghiului, fenomenele meteorologice care prezintă 

cel mai mare pericol sunt cele de scurtă durată şi de mare intensitate (cum sunt furtunile 

violente de primăvară şi vară, adesea asociate cu vânturi puternice). La acestea se adaugă 

desigur şi fenomenele de durată medie dintre care bruma şi îngheţul care pot surveni mai 

devreme (provocând pagube culturilor agricole), sau târziu, când vegetaţia este deja începută 

(aprilie). Ploile cu durată prelungită favorizează creşterea debitelor, iar ninsorile abundente 

pot provoca leziuni la nivelul arborilor, datorită grosimii stratului de zăpadă acumulat şi 

menţinerii acestuia pe o perioadă mai îndelungată. 

Vântul puternic reprezintă pentru bazinul Gurghiului hazardul climatic cel mai 

periculos, cu consecinţe directe asupra ecosistemelor forestiere şi indirecte asupra activităţilor 

economice (exploatarea forestieră). Doborâturile produse de vânt (termen folosit mai cu 

seamă în silvicultură) se referă la vătămările produse la nivelul arboretului ca urmare a 

acţiunii vântului (I. Popa,2007). Cele mai afectate sunt ecosistemele forestiere montane, iar 

dintre acestea, arboretele de molid sunt cele mai vulnerabile.  

În bazinul Gurghiului, doborâturile catastrofale sunt mai rare, cele mai mari calamităţi 

fiind înregistrate în anii 1975 şi 2010. Cea mai puternică doborâtură s-a înregistrat în 

noiembrie 1975, volumul total rezultat în urma acestei doborâturi depăşind 500000 m³ (după 

Cronica O.S. Valea Gurghiului 1968-2005). Cel mai recent eveniment s-a produs în noaptea 

dintre 14 şi 15 iunie 2010, în timpul unei vijelii. Au fost afectate atât  arboretele mai bătrâne 

(răşinoase şi foaioase) cât şi arboretele mai tinere (inclusiv fag de 20-30 de ani),  pe o 

suprafaţă totală de 5953 ha din U.P. II Isticeu (O.S. Fâncel) şi parţial în U. P. I Glăjărie 
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(acelaşi ocol). Volumul total calamitat a depăşit 200000 m³. Daunele provocate arborilor au 

fost diverse: smulgeri din rădăcină, rupturi şi îndoiri de trunchiuri, rupturi de crengi şi de 

vârfuri (foto 3 a, b).  

a      b  

Foto 3. a şi b. Arbori doborâţi în iunie 2010, în U.P. II Isticeu. 

3.3.1.3. Hazarde hidrice 

Pe râul Gurghiu, viiturile se produc în general în lunile martie, aprilie, august şi 

octombrie. Ele se produc ca urmare a ploilor (abundente) şi a fenomenului de încălzire bruscă 

a vremii care duce la topirea stratului de zăpadă. Datorită gradului mare de acoperire cu 

vegetaţie, amploarea viiturilor este redusă, în special în amonte. Viituri se pot forma şi pe 

afluenţii Gurghiului, pe fondul unor precipitaţii abundente, determinate de furtuni de scurtă 

durată, dar cu cantităţi semnificative. Cele mai semnificative viituri care au determinat 

inundaţii de amploare s-au înregistrat în mai 1970 (foto 4 a, b), iulie 1975 şi decembrie 1995. 

 

a b  

Foto 4. a şi b. Efectele inundaţiilor din 1970 la Lăpuşna (fotografii realizate de ing. E. Negulescu). 
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3.3.1.4. Hazarde biologice şi environmentale 

În bazinul morfohidrografic al Gurghiului, aceste tipuri de hazarde sunt determinate 

de invaziile de insecte, care atacă vegetaţia forestieră, provocând dezechilibre importante la 

nivelul acestor ecosisteme. Dintre dăunătorii care atacă arborii din acest areal, cei mai 

importanţi sunt gândacii de scoarţă din familia ipidelor, în special Ips Typographus, cunoscut 

şi sub denumirea de gândacul mare de scoarţă al molidului, această specie de gândaci atacând 

în mod special arboretele de molid, mai cu seamă arborii afectaţi de doborâturi de vânt. 

Impactul acestor invazii asupra echilibrului ecosistemelor forestiere este foarte mare, 

pagubele produse la nivelul arborilor de către dăunători scazând valoarea ecologică şi 

economică a acestora. 

3.3.2. Analiza şi evaluarea riscurilor naturale din bazinul 

morfohidrografic al Gurghiului 

Analiza şi evaluarea riscurilor s-a axat pe trei categorii de procese şi fenomene 

naturale care au o incidenţă mai mare în teritoriu: procesele geomorfologice actuale 

reprezentate de procesele de deplasare în masă (alunecări de teren şi surpări) şi eroziunea 

solului, hazardele hidrice – reprezentate de inundaţii şi fenomenele climatice periculoase – 

reprezentate de doborâturile de vânt. În analiza riscurilor induse de hazardele naturale  în 

bazinul morfohidrografic al Gurghiului au fost combinate metodele de analiză calitativă şi 

metodele de analiză cantitativă, rezultând valori numerice ce au fost analizate şi prelucrate cu 

ajutorul tehnicilor GIS.   

 

3.3.2.1. Susceptibilitatea terenurilor la procese de deplasare în masă 

Analiza susceptibilităţii la procese de deplasare în masă s-a dovedit necesară pentru 

studiul riscurilor naturale din bazinul morfohidrografic al Gurghiului, în condiţiile în care 

aceste procese pot avea consecinţe negative asupra funcţionalităţii sistemelor naturale şi 

sociale. Metodologia folosită în analiza susceptibilităţii la procese de deplasare în masă s-a 

bazat pe metoda numerico-cartografică (M.C. Turrini, P. Visintainer, 1998), plecând de la 

bonitarea (rating) parametrilor care influenţează sau pot influenţa declanşarea proceselor, 

raţionamentele fiind susţinute de analizele din teren, consultarea hărţilor şi a 
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ortofotoplanurilor, analiza modului de manifestare a proceselor respective şi specificitatea 

teritorială a arealului studiat. Metoda bonitării a fost combinată cu metoda cartografică, prin 

prelucrarea valorilor cu ajutorul tehnicilor GIS şi obţinerea hărţilor de susceptibilitate în 

funcţie de fiecare parametru analizat şi a hărţii de susceptibilitate globală. Parametrii luaţi în 

considerare pentru analiza susceptibilităţii terenurilor la procese de deplasare în masă în 

bazinul morfohidrografic al Gurghiului au fost: litologia, altitudinea, panta, adâncimea 

fragmentării, densitatea fragmentării, orientarea versanţilor, solul şi utilizarea 

terenurilor. Pentru fiecare parametru s-a realizat o reclasificare a claselor de valori, fiecărei 

clase findu-i acordată o notă de la 1 la 5, în funcţie de importanţa sa în declanşarea ori 

accentuarea proceselor de deplasare în masă – alunecări de teren şi surpări (tabelul 2).  

Tabelul 2 

Clasele de susceptibilitate în funcţie de indicii de susceptibilitate 

Indicele de susceptibilitate (IS) Clasa de susceptibilitate  

1 Susceptibilitate foarte mică 

2 Susceptibilitate mică 

3 Susceptibilitate medie 

4 Susceptibilitate mare 

5 Susceptibilitate foarte mare 

 

În urma operaţiilor de reclasificare a hărţilor tematice în funcţie de indicii obţinuţi, 

transformarea lor în sistem raster şi însumarea utilizând uneltele GIS (Raster Calculator), s-a 

obţinut harta susceptibilităţii terenurilor la procese de deplasare în masă (figura 8). 

Susceptibilitatea totală a fost obţinută aplicând formula:  

ST = [(Litologia*25) + (Solurile*20) + (Panta*10) + (Altitudinea*10) + (Orientarea 

versanţilor*15) + (Utilizarea terenurilor*10) + (Adâncimea fragmentării*5) + 

(Densitatea fragmentării*5)] / 100,  unde: 

ST Susceptibilitatea Totală 

5, 20, 25....etc. reprezintă valoarea procentuală a fiecărui parametru considerat. 
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Figura 8. Harta susceptibilităţii totale la procese de deplasare în masă. 
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Din analiza hărţii susceptibilităţii se observă că terenurile care prezintă o 

susceptibilitate mare şi foarte mare la procese de deplasare în masă sunt situate în partea 

vestică a bazinului, în timp ce arealele situate în zona montană şi piemontană prezintă o 

susceptibilitate medie şi mică ori foarte mică la astfel de procese. 

3.3.2.2. Susceptibilitatea terenurilor la eroziunea în suprafaţă 

Pentru analiza susceptibilităţii terenurilor la eroziunea în suprafaţă a fost folosit 

modelul U.S.L.E. (Universal Soil Loss Equation), după formula: 

E = K*Ls*S*C*Cs, unde: 

E – rata medie de eroziune în suprafaţă exprimată în tone/ha/an; 

K – coeficientul de corecţie pentru agresivitatea climatică; 

Ls – factorul topografic reprezentat atât de lungimea versantului (m), cât şi de înclinarea 

acestuia;  

S – coeficientul de corecţie pentru erodabilitatea solului; 

C – coeficientul de corecţie în funcţie de gradul de acoperire cu vegetaţie şi folosinţele 

terenului; 

Cs – coeficientul de conservare a solului.  

Rata medie anuală a eroziunii  solului pentru bazinul morfohidrografic al Gurghiului a 

fost calculată conform formulei menţionate, utilizând tehnicile GIS (funcţia Raster Calculator 

a modulului Spatial Analyst), valorile obţinute variind între 0,1 şi 1 tone/ha/an (harta 

eroziunii în suprafaţă). Valorile cele mai mari ale eroziunii în suprafaţă sunt caracteristice 

pentru partea vestică a bazinului, valorile de peste 1 tone/ha/an ale ratei medii de eroziune 

caracterizând terenurile agricole ale celor patru comune (figura 9). Clasele de 

susceptibilitatea la eroziune au fost stabilite în funcţie de clasele de valori ale ratei anuale de 

eroziune (tone/ha/an), după cum urmează: 

Tabelul 3 

Susceptibilitatea la eroziune areală 

 
Eroziune (tone/ha/an) Gradul de susceptibilitate 

0 – 0,1 Susceptibilitate foarte mică 

0,1 – 0,2 Susceptibilitate mică 

0,2 – 0,5 Susceptibilitate medie 

0,5 - 1 Susceptibilitate mare 

>1 Susceptibilitate foarte mare 
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Figura 9. Harta susceptibilităţii terenurilor la eroziune în suprafaţă (modelul U.S.L.E.). 
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Pentru validarea modelului, s-a realizat o comparaţie cu harta proceselor 

geomorfologice actuale şi cu observaţiile din teren (foto 5).  

 

a       b   

Foto 5. a. Eroziunea solului (comuna Ibăneşţi), b. Eroziunea solului (comuna Gurghiu), mai 2009. 

 

3.3.2.3. Vulnerabilitatea populaţiei la hazarde geomorfologice 

 

Lipsa de coerenţă a datelor existente referitor la pagubele provocate de procesele 

geomorfologice ce s-au produs în trecut în arealul studiat care să permită o analiză statistică a 

vulnerabilităţii, a impus o analiză spaţială a vulnerabilităţii, elementele expuse riscului fiind 

considerate aşezările umane (cele 30 de localităţi din bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului). Astfel, pentru realizarea hărţii de vulnerabilitate la procese geomorfologice 

actuale s-a aplicat, în GIS, metoda interpolării spaţiale IDW (Inverse Distance Weighting), 

funcţie a modulului Spatial Analyst a pachetului ArcGIS 9.3, pe baza localizării prealabile a 

proceselor geomorfologice actuale (harta proceselor geomorfologice actuale). Stabilirea 

claselor de vulnerabilitate a avut la bază metoda bonitării, în funcţie de importanţa economică 

a pagubelor potenţiale ale proceselor geomorfologice. Astfel, în funcţie de aceasta s-au 

cuantificat de la 1 la 5, procesele geomorfologice actuale, a căror reclasificare a fost necesară 

pentru facilitarea analizei. Astfel, vulnerabilitatea foarte mare este caracteristică sud-estului 

satului Gurghiu, satelor Orşova, Orşova Pădure, Ibăneşţi, versantul stâng al Văii Păuloaia şi 

versantul stâng al Văii Pietroasa. Cea mai mare parte a teritoriului este caracterizată prin 

vulnerabilitate mare şi medie la procesele geomorfologice actuale, în timp ce zona montană şi 

piemontană este caracterizată printr-o vulnerabilitate mică şi foarte mică, acest lucru 

datorându-se concentrării aşezărilor omeneşti în vestul bazinului, între confluenţa Gurghiului 

cu pârâul Fâncel (în est) şi confluenţa cu râul Mureş (în vest).  
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3.3.2.4. Vulnerabilitatea populaţiei la inundaţii 

Conform S.G.A. Mureş, zona inundabilă avută în considerare în planul de apărare 

împotriva inundaţiilor la nivelul Administraţiei bazinale Mureş este reprezentată de lunca 

Gurghiului între Zimţi (comuna Ibăneşti) şi confluenţa cu Mureşul, plus o mică suprafaţă din 

satul Lăpuşna. Pentru această zonă a fost avută în vedere o probabilitate de 1% de producere 

a unei inundaţii. Harta vulnerabilităţii la inundaţii pentru bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului s-a realizat după Planul de Situaţie nr. 7 în care este cartată zona inundabilă 

pentru râul Gurghiu.  

Elementele expuse cuprind 189 case la care se adaugă peste 200 de anexe 

gospodăreşti. Cele mai multe case şi anexe gospodăreşti expuse se află situate în lunca râului 

Gurghiu pe raza localităţii Solovăstru (peste 70). Suprafaţa de teren agricol care poate fi 

afectată de inundaţii este de 466,45 ha (în special fâneţe şi teren arabil). La acestea se adaugă 

22 de podeţe (din care unul din beton), drumurile judeţene şi comunale aflate în contiguitatea 

zonelor inundabile, în comuna Solovăstru (satele Solovăstru şi Jabeniţa) lungimea totală a 

reţelei stradale expuse fiind de 4,9 km la care se adaugă 0,3 km din DJ 154 E. Obiectivele 

culturale expuse sunt reprezentate de căminul cultural de la Dulcea, şi grădiniţa aflată în 

acceaşi clădire. Gradul de vulnerabilitate creşte odată cu mărirea impactului antropic, prin 

amenajări în zona inundabilă ori prin lipsa unor lucrări de cărăţare a albiei râului Gurghiu şi a 

afluenţilor acestuia. 

 

3.3.2.5. Vulnerabilitatea pădurilor din bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului la doborâturi produse de vânt 

 

Vulnerabilitatea foarte mare la doborâturi de vânt pentru arealul studiat este 

caracteristică arboretelor din U.P. I şi II ale O.S. Fâncel şi U.P. VIII a O.S. Valea Gurghiului, 

unde domină răşinoasele, iar media de vârstă este de aproximativ 85 de ani, ceea ce indică un 

grad mare de instabilitate a arborilor la acţiunea vântului. Consistenţa medie a arborilor este 

de 0,5, iar în ceea ce priveşte clasa de producţie domină clasa a II-a şi clasa a III-a de 

producţie. O situaţie deosebită poate fi remarcată în zona montană înaltă, unde chiar dacă 

sunt dominante arboretele de molid, vulnerabilitatea este foarte mică, din cauza altitudinii 
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mari care explică durata redusă a perioadei de vegetaţie la molid, şi implicit un indice de 

zvelteţe mai mic. De asemenea, în acelaşi areal, se remarcă vârsta mult mai redusă a arborilor 

(plantaţii tinere), precum şi un grad redus al impactului antropic (aria protejată Seaca). 

Vulnerabilitatea foarte mică la doborâturi produse de vânt este caracteristică şi arealelor unde 

domină arboretele de amestec (cu dominanţa fagului), mai rezistente la vânturile puternice. 

Aceste fenomene nu afectează în mod direct omul, nepunând în pericol viaţa sau sănătatea 

omului, însă pagubele indirecte sunt semnificative, doborâturile de vânt constituind un factor 

perturbator atât din punct de vedere ecologic, cât şi din punct de vedere economic – al 

bioproducţiei forestiere. 

 

3.3.2.6. Vulnerabilitatea totală a populaţiei din bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului la hazarde naturale 

 

Vulnerabilitatea la hazarde naturale în cadrul arealului studiat poate fi analizată din 

două perspective: vulnerabilitatea directă a populaţiei (ameninţare directă) şi vulnerabilitatea 

indirectă (ameninţarea ce se răsfrânge asupra unor activităţi ale locuitorilor: exploatarea 

forestieră, agricultura, turismul rural). 

Vulnerabilitatea totală (figura 10) a fost calculată cu ajutorul GIS ca sumă a tuturor 

vulnerabilităţilor analizate pentru hazardele naturale susceptibile să se producă în arealul 

studiat, după următoarea formulă:  

Vt = Vi + Vd + Vg , unde: 

Vt  - vulnerabilitatea totală,; 

Vi  - vulnerabilitatea la inundaţii; 

Vd - vulnerabilitatea la doborâturi produse de vânt; 

Vg - vulnerabilitatea la procese geomorfologice actuale.  
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Figura 10. Harta vulnerabilităţii totale a populaţiei din  bazinul morfohidrografic al Gurghiului la hazarde 

naturale (procese geomorfologice, inundaţii, doborâturi de vânt). 
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3.3.2.7. Evaluarea risculului indus de hazardele naturale în bazinul 

morfohidrografic al Gurghiului 

În studiul de faţă, cele două tipuri de evaluare (calitativă şi cantitativă) au fost 

utilizate, cu ajutorul tehnicii GIS, formula de calcul al riscului fiind: 

R = (St + Ser) * Vt,  

unde: 

R – este riscul indus de hazardele naturale; 

St – este susceptibilitatea la procese de deplasare în masă;  

Ser –este susceptibilitatea terenurilor la eroziune în suprafaţă; 

Vt – este vulnerabilitatea totală, calculată ca sumă a vulnerabilităţii la procese 

geomorfologice actuale, a vulnerabilităţii la inundaţii şi a vulnerabilităţii la doborâturi de 

vânt. 

Se observă o pondere mare a suprafeţelor caracterizate prin risc mare şi foarte mare la 

hazarde naturale (peste 70 % din suprafaţa totală a arealului), pe când arealele caracterizate 

prin risc mic şi foarte mic reprezintă doar 14 % (tabelul 4, figura 11).  

Tabelul 4 

 Ponderea gradelor de risc din suprafaţa totală a arealului de studiu 

 

Grad de risc Suprafaţa (km²) % din totalul suprafeţei 

Risc foarte mic 11.4 2 

Risc mic 67.8 11,8 

Risc mediu 79.3 13,5 

Risc mare 226.4 38,7 

Risc foarte mare 198.2 34 

Total 583,3 100 
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Figura 11. Harta riscului la hazarde naturale în bazinul morfohidrografic al Gurghiului. 
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CAPITOLUL IV. 

 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI  UTILIZAREA SPAŢIULUI 

GEOGRAFIC ÎN BAZINUL MORFOHIDROGRAFIC AL 

GURGHIULUI 

Modul în care locuitorii acestei zone au amenajat spaţiul geografic şi au utilizat 

resursele naturale ale solului sau subsolului a imprimat în timp anumite carcateristici 

fundamentale care stau astăzi la baza definirii identităţii acestui bazin. Utilizarea spaţiului 

geografic, înţelegând prin aceasta utilizarea resurselor naturale, modificarea unor subsisteme 

geografice, intervenţii antropice la nivelul geocomponentelor spaţiului geografic şi inducerea 

unei stări de dezechilibru în funcţionalitatea sistemelor naturale reprezintă o consecinţă a 

intervenţiei antropicului în transformarea şi modelarea spaţiului. La acestea se adaugă 

dezechilibrele induse de hazardele naturale, care se constituie în factori de risc în evoluţia şi 

dezvoltarea sistemului teritorial. 

Criteriile luate în considerare în analiza utilizării spaţiului în bazinul morfohidrografic 

al Gurghiului au fost criteriul geomorfologic, criteriul biotic şi criteriul antropic. Ţinând cont 

de cele trei criterii de utilizare a spaţiului geografic au fost identificate trei tipuri de modele 

de expoatare a spaţiului geografic în bazinul morfohidrografic al Gurghiului: modelul antropo 

– rural, modelul forestier şi modelul păşunilor şi fâneţelor. Bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului reprezintă un spaţiu rural, în care activităţile dominante ale locuitorilor sunt 

exploatarea lemnului şi agricultura, spaţiu rural care tinde spre o modernizare continuă, 

păstrând în acelaşi timp o mare parte a valorilor tradiţionale. 

4.3.1. Modelul  antropo-rural 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, bazinul morfohidrografic al Gurghiului 

include patru comune, alcătuite din 30 de sate, cele mai multe sate aparţinând comunelor 

Ibăneşti – 10 şi Gurghiu – 10, iar cele mai puţine comunei Solovăstru – 2. Cele patru comune 

se întind de-a lungul râului Gurghiu, în partea vestică a bazinului, acolo unde trăsăturile 

reliefului au permis aşezarea vetrelor.  

Tradiţionalul se îmbină (de cele mai multe ori în mod fericit) cu modernul. Astfel, în 

special după 1989, în satele de pe Valea Gurghiului au pătruns elemente regăsite în general în 

mediul urban, cu scopul de a uşura cât mai mult viaţa ţăranului român. Păstrarea unor 

elemente tradiţionale în cadrul gospodăriilor din bazinul Gurghiu (cum ar fi icoana la 
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căpătâiul patului) dă o notă de specificitate acestora. În ceea ce priveşte activităţile 

locuitorilor, domină cele comerciale, agricole şi forestiere.  

Sistemul comunal al Văii Gurghiului reprezintă unul dintre cele mai mari sisteme 

comunale din microregiunea Reghin (Andreea Man, 2009, teza de doctorat), atât prin prisma 

numărului mare de sate şi de locuitori, cât şi ca extindere. Zona se remarcă prin tradiţiile 

populare şi bogăţia etnografică, acestea reprezentând doar unul dintre motivele pentru care s-

a luat hotărârea înfiinţării unei comunităţi locale a Văii Gurghiului, în anul 2006.  

 

4.3.2. Modelul forestier 

Lemnul a reprezentat şi reprezintă principala resursă de care dispune bazinul 

Gurghiului, fondul forestier fiind de peste 40000 ha în anul 2009 (tabelul 5). 

Tabelul 5 

Fondul forestier din Bazinul Gurghiu (2009) 

Ocolul Silvic 

Gurghiu 

Ocolul Silvic 

Fâncel 

Ocolul Privat 

Ghindari 

fond 

forestier 

proprietate 

a statului 

15065 

ha 

fond 

forestier 

proprietate 

a statului 

12243 

ha 

  

fond 

forestier 

privat 

4368 

ha 
fond 

forestier 

privat 

7704 

ha 

fond forestier 

privat 

(propirietatea 

comunei 

Chiheru) 

600 

ha 

plantaţii 

recente  

45,7 

ha 

plantaţii 

recente 

19,4 

ha 

   

Suprafaţa mare ocupată de păduri şi vegetaţie forestieră a determinat exploatarea 

acestei resurse încă de la începutul secolului al XIX-lea. Se exploatează îndeosebi molid şi 

fag, arborii exploataţi provenind din produse accidentale (doborâturi de vânt), de igienă 

(arbori care se usucă pe picior) şi principale (incluse în planurile decenale). Coordonarea 
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activităţilor forestiere şi supravegherea acestora este realizată de Direcţia Silvică Mureş, prin 

intermediul ocoalelor silvice.  

Lemnul reprezintă materie primă pentru industria instrumentelor muzicale, municipiul 

Reghin fiind unul dintre cele mai mari centre ale acestei industrii din Europa. Aici se produc 

o mare varietate de instrumente muzicale: viori, chitare, instrumente de suflat. La Hodac şi 

Gurghiu, producerea fluierelor a cunoscut o veche tradiţie. De asemenea, lemnul este folosit 

în producerea lucrărilor de artizanat, în decorarea lui fiind folosite simboluri tradiţionale 

specifice zonei Văii Gurghiului. 

4.3.3. Modelul păşunilor şi fâneţelor 

Din totalul suprafeţei agricole, păşunile reprezintă doar 13 % (adică 7386 ha), iar 

fâneţele 12 % (6631 ha), restul fiind ocupat de terenuri arabile (cu suprafeţe mult mai reduse) 

şi păduri. Pe lângă pajiştile naturale, există păşuni create de om prin defrişarea vegetaţiei 

arbustive. Ţinând cont de faptul că o mare parte a suprafeţei bazinului este acoperită cu 

vegetaţie forestieră, dar şi de factorii pedologici şi climatici restrictivi pentru cultivarea 

plantelor, dominantă este creşterea animalelor (figura 12), păşunile şi fâneţele constituind 

suportul pentru dezvoltarea acestei ramuri a agriculturii (a doua ocupaţie a locuitorilor, după 

exploatarea lemnului). 

 

Figura 12. Efectivele de animale în comunele din bazinul morfohidrografic al Gurghiului pentru anul 2010 (date 

din P.A.A.R. al judeţului Mureş). 
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Dintre cele patru comune, cea mai extinsă suprafaţă agricolă o are comuna Ibăneşti: 

30590 ha. Însă, cea mai mare parte a acesteia este ocupată de păduri: peste 25800 ha. Acesta 

a fost motivul pentru care comuna a fost declarată zonă montană defavorizată, conform 

Ordinului nr. 335 din 10.05.2007. În prezent se observă o încurajare a reluării şi revigorării 

agriculturii, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean şi zonal. Absorbţia unor fonduri 

europene şi investiţiile în agricultură ar putea însemna o revigorare a economiei locale. 

Constituirea unor asociaţii a crescătorilor de animale (Ibăşteanca, Tocarul) la nivel local 

reprezintă un prim pas spre încurajarea dezvoltării acestei ramuri a economiei.  

 

CAPITOLUL V. 

MANAGEMENTUL RISCURILOR NATURALE ŞI DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A BAZINULUI MORFOHIDROGRAFIC AL GURGHIULUI 

 

În cadrul acestui capitol au fost abordate într-o primă etapă măsurile de combatere şi 

atenuare a riscurilor induse de hazardele naturale analizate, a căror aplicare este condiţionată 

de resursele materiale şi umane de care dispune sistemul teritorial. În ce-a de-a doua parte a 

capitolului au fost analizate resursele de care dispune bazinul Gurghiului în cazul producerii 

unor dezastre naturale (inundaţii şi alunecări de teren), precum şi care sunt actorii şi 

atribuţiile acestora în cadrul schemei de management al riscurilor naturale. În finalul 

capitolului au fost propuse o serie de obiective ce trebuie atinse în vederea dezvoltării 

durabile a teritoriului bazinal analizat.  

 

5.1. Măsuri de atenuare şi combatere a efectelor induse de riscurile 

naturale în bazinul morfohidrografic al Gurghiului 

Aplicarea unui anumit set de măsuri trebuie să se realizeze în funcţie de dinamica 

fenomenului care trebuie estompat sau eliminat, precum şi în funcţie de factorii declanşatori 

ori favorizanţi ai procesului sau fenomenului respectiv.  
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5.1.1. Măsuri prevăzute pentru combaterea şi atenuarea efectelor 

produse de hazardele geomorfologic 

În cadrul acestui set de măsuri au fost propuse: măsuri pentru eliminarea sau 

stabilizarea alunecărilor de teren (dintre care amintim lucrările hidroameliorative şi agro-

pedoameliorative, lucrări hidrotehnice, stabilizarea terenurilor prin plantaţii pomicole sau 

înierbare, evitarea lucrărilor de săpare la baza versanţilor, etc.), măsuri pentru reducerea 

efectelor proceselor de surpare şi prăbuşire (consolidarea taluzurilor drumurilor forestiere, 

utilizarea de plase), măsuri care să ducă la eliminarea cauzelor care stau la baza producerii 

proceselor de ravenare şi torenţialitate (îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor pe 

versanţi, evitarea suprapăşunatului, etc.), măsuri pentru reducerea efectelor eroziunii 

malurilor (decolmatarea albiilor, realizarea de baraje care să corecteze scurgerea apei în 

albie).  

a   b   

Foto 6. a şi b. Lucrări de corectare a torenţilor în micro-bazinul Tireu (iunie 2011). 

 

5.1.2. Măsuri de combatere a efectelor produse de inundaţii 

Lucrările de apărare împotriva inundaţiilor care au fost executate până în acest 

moment cuprind lucrări de consolidare a malurilor, prin gabioane, şi de regularizare, în 

special în zona localităţilor Ibăneşti (foto 7), Hodac, Gurghiu şi Solovăstru. 
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Foto 7. Lucrare de consolidare de maluri şi regularizarea cursului râului Gurghiu, comuna Ibăneşti (iunie 2011). 

 

5.1.3. Măsuri de combatere a efectelor produse de hazardele climatice 

Măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori (vânt sau 

zăpadă) sunt incluse în amenajamentele silvice ale celor două ocoale silvice. Acestea includ 

un set de măsuri de gospodărire şi protecţie care vizează pe de o parte mărirea rezistenţei 

individuale a arboretelor periclitate, iar pe de altă parte asigurarea unei stabilităţi mai mari a 

întregului fond forestier. În vederea eficientizării aplicării măsurilor de gospodărire a 

arboretelor afectate este necesară o inventariere a tuturor arealelor afectate de-a lungul 

timpului, a cauzelor care stau la baza producerii acestora, urmate de o clasificare a 

suprafeţelor respective în funcţie de gradul de afectare precum şi cartarea lor. Printre măsurile 

prevăzute în amenajamentele silvice sunt incluse: împădurirea golurilor (lizierelor) rezultate 

în urma extragerii arborilor doborâţi,  realizarea lucrărilor de îngrijire şi igienă adecvate, 

Adoptarea unor tratamente care să asigure menţinerea sau formarea arboretelor cu rezistenţă 

crescută la acţiunea vântului, realizarea arboretelor cu o compoziţie apropiată de cea naturală 

(numită compoziţie-ţel), etc. 

5.1.4. Măsuri de combatere a efectelor produse de invaziile de insecte 

În prezent, metodele folosite pentru depistarea şi combaterea dăunătorilor sunt cursele 

cu feromoni, fie cele tubulare, fie cele de tip barieră, acestea din urmă dovedindu-se mai 

eficiente. Dintre acestea din urmă, se folosesc atât cursele triunghiulare, cât şi cursele pâlnie 

(foto 8), geam sau cursele Teysson. 
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Foto 8. Capcană cu feromoni împotriva dăunătorilor Ips Typographus, în U.P.VIII Sirod, O.S. Gurghiu 

(septembrie 2010). 

 

5.2. Măsuri de prevenire a riscurilor naturale în cadrul bazinului 

morfohidrografic al Gurghiului 

Protejarea unor situri naturale vulnerabile reprezintă în prezent cea mai importantă 

măsură preventivă adoptată în cadrul arealului studiat. În cadrul bazinului morfohidrografic al 

Gurghiului există patru arii naturale protejate: Rezervaţia naturală Seaca, Molidul de 

rezonanţă de la Lăpuşna, aria aturală protejată Pădurea Mociar şi aria naturală Poiana 

Narciselor.  

 

5.3. Gestiunea riscurilor naturale din bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului 

Pe lângă setul de măsuri necesare pentru combaterea sau reducerea efectelor pe care 

hazardele naturale le au asupra sistemului teritorial reprezentat de bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului, este imperativă realizarea unui inventar al resurselor de care dispune comunitatea 

în vederea realizării acţiunilor de gestiune a crizei generate de producerea unui anumit 

fenomen, dar şi elaborarea unei scheme de acţiune în caz de dezastru.  

Actorii implicaţi în gestiunea riscurilor naturale în bazinul morfohidrografic al 

Gurghiului sunt cei prezentaţi în figura 13:   
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Figura 13. Principalii actori ai gestiunii riscurilor în bazinul morfohidrografic al Gurghiului.  

 

5.4. Riscurile naturale şi dezvoltarea  durabilă în bazinul 

morfohidrografic al Gurghiului 

Dezvoltarea socio-economică reflectă gradul de pregătire a populaţiei pentru a 

înfrunta şi depăşi criza instalată odată cu producerea unui fenomen natural, resursele 

materiale şi umane de care dispune un anumit teritoriu, indicând totodată gradul de rezilienţă 

a populaţiei şi a sistemelor socio-economice afectate. Dezvoltarea socio-economică a 

teritoriului analizat, care include relansarea agriculturii (în mod special a zootehniei) şi 

exploatarea forestieră (utilizând din ce în ce mai mult tehnicile ecologice de exploatare, care 

se referă la o compensare a tăierilor cu împăduriri), precum şi valorificarea potenţialului 

turistic natural şi antropic, se află în strânsă legătură cu posibilitatea de aplicare a măsurilor 

incluse în planul de management al riscurilor naturale. Astfel, gradul de rezilienţă este direct 

proporţional cu creşterea economică a sistemului teritorial analizat. 
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În vederea dezvoltării durabile a teritoriului bazinal analizat trebuie atinse o serie de 

obiective, printre care: exploatarea durabilă a unor resurse naturale, reabilitarea şi 

reconstrucţia infrastructurii rutiere, atragerea investiţiilor străine, realizarea de parteneriate 

economice între unităţile administrativ-teritoriale ale arealului, dezvoltarea resursei umane şi 

ocuparea forţei de muncă, securizarea arealelor expuse riscurilor, creşterea rezilienţei 

populaţiei la dezastre naturale. 

Analiza riscurilor generate de hazardele naturale în cadrul bazinului morfohidrografic 

al Gurghiului a relevat faptul că acestea se constituie în adevărate sincope generatoare de 

disfuncţionalităţi atât la nivelul geosistemelor, cât şi al sistemelor socio-umane. diminuarea 

acestor disfuncţionalităţi reprezintă un demers în lipsa căruia obiectivele propuse pentru 

dezvoltarea durabilă ar fi inutile. Neadoptarea măsurilor prevăzute pentru managementul 

riscurilor pot restricţiona conturarea oricărei strategii de dezvoltare. Spre exemplu, 

neadoptarea măsurilor privind combaterea şi reducerea efectelor induse de riscurile 

geomorfologic fac zadarnice eforturile autorităţilor de a investi şi de a atrage fonduri externe 

pentru dezvoltarea zootehniei. 
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CONCLUZII 

Necesitatea elaborării unui studiu privind fenomenele periculoase care asociază riscul 

pentru bazinul morfohidrografic al Gurghiului a fost dovedită de lipsa informaţiilor privitoare 

la măsurile de intervenţie ale comunităţilor locale in cazul manifestarii unor fenomene 

geografice extreme. Studiul de faţă a reliefat următoarele aspecte: peste 70 % din suprafaţa 

bazinului este supusă riscului mare şi foarte mare, producerea unor procese şi fenomene 

naturale periculoase induce disfuncţionalităţi la nivelul sistemelor naturale şi antropice, 

exploatarea neraţională a unor resurse naturale a determinat accelerarea unor procese, 

necesitatea includerii managementului riscurilor naturale în strategiile de dezvoltare durabilă 

a sistemului teritorial reprezentat de bazinul morfohidrografic al Gurghiului, importanţa 

materialelor cartografice în exprimarea spaţială a riscului şi nevoia utilizării acestora în 

strategiile de reducere a riscurilor. 

În concluzie, realizarea acestui studiu s-a dovedit necesară şi utilă din perspectiva 

posibilităţii includerii lui în studiile la nivel regional. De asemenea, pe viitor se impune o 

abordare mai atentă a hazardelor naturale şi riscurilor asociate, atât la nivel local, cât şi la 

nivel regional. În egală măsură, precizia şi acurateţea studiilor de risc sunt necesare în scopul 

diminuării discrepanţelor dintre managementul riscurilor şi dezvoltarea durabilă a teritoriilor.  
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