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Cuvinte cheie: geomorfologie aplicată, Cluj-Napoca, metodologie, structură monoclinală, 

cueste, alunecări de teren, pretabilitate.  

 

Introducere 

 

Dintre suprafeţele ocupate de către om, relieful preexistent suferă cele mai intense 

modificări datorită activităţilor miniere şi construcţiilor din spaţiile urbane. În urma acestor 

schimbări introduse în sistemele geomorfologice formele şi procesele sunt afectate în mod 

ireversibil. Putem spune că raportul de interdependenţă dintre societate şi suportului natural, 

în aceste areale, este neglijat aproape în totalitate. 

De fiecare dată când spaţiile urbane sunt într-o perioadă de creştere foarte dinamică, 

pe lângă multe alte probleme ce necesită soluţionare rapidă, în primul rând, este necesară 

analiza suportului natural al activităţilor antropice, al reliefului. În astfel de circumstanţe 

creşte importanţa rolului geomorfologiei, şi în mod special al geomorfologiei aplicate, care 

este o ramură a acestei ştiinţe, al cărei scop a fost definit de către COATES (1971, 1976) ca 

„utilizarea practică a geomorfologiei pentru soluţionarea problemelor acolo unde omul 

doreşte să transforme sau să folosească şi să schimbe procesele superficiale” (citat de 

PANNIZA  1996; FILIP 2008). 

„Consecinţele geomorfologice ale urbanismului sunt aproape ignorate” (RĂDOANE, 

Maria 2007) deşi alterează foarte mult dinamica proceselor, respectiv: realizarea de drumuri; 

dislocarea de materiale; suprasarcina versanţilor cu construcţii; canale etc.. 

Spaţiul urban al oraşului Cluj-Napoca în ultimul deceniu a crescut semnificativ, pe 

seama cadrului natural. Actualitatea acestei probleme a condus la naşterea ideii de a elabora 

această lucrare pentru a încerca soluţionarea problemelor care se ivesc destul de des într-o 

regiune unde caracteristicile reliefului sunt atât de complexe.  

Pentru ca metodologia utilizată să aibă rezultate cât mai relevante, elaborarea lucrării 

necesita o abordare interdisciplinară a problemei. În urma acestei idei am creat o colaborare 

strânsă cu geologi, geotehnicieni, urbanişti etc. sperând că rezultatele vor fi utile şi pot fi 

utilizabile şi în alte domenii. 

După prezentarea generală a zonei de studiu, am urmărit să elaborăm o analiză detaliată a 

particularităţilor litologice şi geomorfologice. Au fost efectuate măsurători în teren, pe hărţi 

topografice şi aerofotograme,  în urma cărora au fost realizate hărţi tematice, schiţe şi grafice 

care au permis o analiză adecvată a proceselor şi a relaţiilor cu principalii factori cauzatori. 
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1. Aspecte introductive – rolul geomorfologiei aplicate în studiul zonelor urbane 

 
Acest capitol este destinat, în primul rând (subcapitolul 1.1.), prezentării unui scurt 

istoric al geomorfologiei aplicată pe plan internaţional şi naţional împărţit pe în trei etape: 

înainte de 1945; între 1945–1970; şi după 1970.  

În subcapitolul 1.2. trecem în revistă studiile, prin care se reflectă caracteristicile 

geologice (substratul) şi geomorfologice (relieful) ale zonei urbane Cluj-Napoca.   

 
 
 

2. Încadrarea oraşului în timp şi spaţiu 
 
 La delimitarea zonei studiate, în vederea unei mai bune analize, am luat în considerare 

doi factori: extinderea intravilanului şi limitele naturale (reţeaua hidrografică şi principalele 

culmi) ale spaţiului unde se încadrează oraşul (Fig. 1.).  

 

Fig. 1. Poziţia geografică a zonei de studiu 

În primele perioade oraşul a ocupat mai ales zonele cu risc geomorfologic scăzut, pe 

terasele Someşului Mic. Aceste trepte de relief au înclinare redusă şi sunt foarte favorabile 

pentru efectuarea construcţiilor, dar în urma creşterii numărului de locuitori în suprafaţa 

ocupată de către oraş, acesta a devenit din ce în ce mai mare, locuinţele s-au extins şi pe 

versanţi. La început s-au ocupat numai versanţii cu înclinare mai mică, dar în urma evoluţiei 

tehnicilor moderne au apărut construcţii în suprafeţe cu pante mai abrupte unde 

vulnerabilitatea faţă de riscuri geomorfologice este mai ridicată.  

Până la sfârşitul secolului XIX-lea creşterea ariei intravilanului era mai moderat, dar în 

secolul al XX-lea ritmul extinderii a crescut semnificativ. Din acest motiv am considerat 
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important o reconstruire a evoluţiei ariei construite în diferite perioade, pentru a înţelege mai 

bine relaţia dintre dinamica extinderii intravilanului şi cadrul natural, utilizând diverse surse 

cartografice. 

 

 
3. Metodologia cercetării  

 

Metodologia cercetării acestui studiu de geomorfologie aplicată a fost elaborată în faza 

preliminară şi am încercat să nu ne abatem de la obiectivele propuse. Am parcurs riguros cele 

trei etape propuse:  

 Activitatea de documentare şi informare: rapoarte ştiinţifice, surse mass-media, 

planuri de dezvoltare locale şi regionale, disfuncţionalităţi teritoriale sub raport juridic, 

documente cartografice, informaţii geologice şi geomorfologice, fotografii mai vechi şi 

recente; am realizat o hartă digitală detaliată despre arealul studiat pe baza hărţilor topografice 

1:5 000 şi 1:25 000 etc.. 

 Activitatea în teren: prin detalierea hărţii geologice pentru a surprinde schimbările 

litologice ce influenţează susceptibilitatea versanţilor la procese geomorfologice; inventariere 

detaliată a proceselor geomorfologice din zona de studiu, mai ales a factorilor responsabili de 

producerea fenomenelor; pentru a surprinde procesele geomorfologice în timp şi să studiem 

deschiderile săpate pentru fundamentarea construcţiilor, am conceput un sistem de 

monitoring, care a funcţionat cu ajutorul elevilor şi al studenţilor.  

 Interpretare a datelor şi analiza rezultatelor: prin sintetizarea datelor pe baza 

corelaţiilor dintre frecvenţa procesului şi intensitatea sa şi mărimea zonei sau arealului 

susceptibil de a suporta o instabilitate sau o disfuncţie peisagistică (alunecare, creep, 

solifluxiune, tasare etc.). În urma comparării şi ierarhizării rezultatelor obţinute vom  putea să 

formulăm concluziile şi soluţiile referitoare la susceptibilitatea versanţilor la procese 

geomorfologice de risc, cu scopul de a utiliza suprafeţele în mod optim. 

 Evaluarea riscului geomorfologic pentru activităţile antropice, referitoare la 

susceptibilitatea versanţilor am realizat-o pe baza indicatorilor şi metodologiei propuse de 

către SCHREIBER (1994) şi adaptată la spaţiul urban al oraşului Cluj-Napoca de către 

colectivul condus de BUZILĂ (2002), cu unele modificări. Această metodă am combinat-o cu 

metodologia propusă de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (2000) în 

ghidul de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii 

construcţiilor (indicativ GT019 - 98).     
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4. Factori de control ai proceselor geomorfologice actuale ce pot fi favorizanţi şi 

restrictivi în dezvoltarea spaţiului urban  
 

 
 Peisajul geomorfologic actual s-a format 

într-un timp îndelungat sub acţiunea agenţilor şi 

proceselor morfogenetice. Aceştia au acţionat 

în mod continuu, dar cu intensitate variabilă, 

asupra suprafeţei topografice moştenite, 

rezultând o serie de forme. Acţiunea proceselor 

geomorfologice este influenţată de anumiţi 

factori de control: geologici, relief preexistent, 

climatic, hidrologic, pedologic, vegetaţie, 

antropic.  

 În acest capitol prezentăm 

caracteristicile geologice, în mod general, 

referitoare la întreaga zonă studiată. Pe 

teritoriul municipiului Cluj-Napoca se regăsesc 

depozite Paleogene (Eocen Superior, Oligocen), 

Neogene (Miocen Inferior – Mediu) şi 

Pleistocene, Holocene structurate în mai multe 

formaţiuni cu denumiri locale (acestea au fost 

prezentate cu ajutorul unei coloane 

litostratigrafice, Fig. 2). Structura monoclinală 

şi caracteristicile formaţiunilor influenţează atât 

morfodinamica actuală cât şi evoluţia formelor.  

La interfaţa dintre substratului şi agenţilor de 

modelare externă sunt situate depozitele 

superficiale. Pentru analiza acestor formaţiuni şi elaborarea hărţii cu depozitele superficiale 

(eluviale, deluviale, coluviale, proluviale) am studiat foraje geotehnice.  

 În subcapitolul 4.2. prezentăm în mod sistematic formele de relief care au luat naştere 

în urma fragmentării depozitelor Paleogene şi Neogene. Someşul Mic şi-a adâncit valea lui cu 
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caracter subsecvent  în aceste strate necutate, la fel şi valea Nadăşului, rezultând un relief de 

eroziune şi acumulare fluviatilă. 

 Relieful structural, determinat de structura monoclinală şi de succesiunea 

formaţiunilor litostratigrafice variate, este reprezentat în zona studiată prin: interfluvii sub 

forma suprafeţelor structurale; numeroşi martori de eroziune; cueste; abrupturi. 

Reliefului sculptural. Am tratat mai detaliat relieful fluviatil (suprafeţe de eroziune, 

versanţi, terase) care la rândul lui a fost modelat de către procesele denudaţionale (eroziune în 

suprafaţă, torenţialitate, alunecări de teren). Acordând atenţie speciale nivelelor de terasă care 

sunt suprafeţele cele mai propice utilizării în construcţiile urbane, cartarea lor se bazează atât 

pe observaţii proprii cât şi pe literatura de specialitate.  

 Clima (subcapitolul 4.3.) prin elementele sale de radiaţie solară, temperatură, 

precipitaţii poate determina ritmul, durata şi intensitatea proceselor geomorfologice actuale. 

În zona studiată efectele factorului climatic fiind în strânsă legătură cu activităţile antropice 

(despăduririi, suprasarcinii versanţilor, suprapăşunat) pot avea consecinţe negative asupra 

sistemului morfologic. 

 Caracteristicile reţelei hidrologice de suprafaţă a fost în mare măsură modificată în 

urma regularizării şi canalizării albiilor. Regularizarea albiilor Someşului Mic şi ale 

Nadăşului, în sectoarele din oraş, erau necesare din mai multe motive: îmbunătăţirea 

condiţiilor de scurgere, prevenirea inundaţiilor, limitarea eroziunii laterale (stabilizarea 

malurilor) şi eroziunii în adâncime (construirea mai multor praguri de fund). 

 În mod natural vegetaţia ar trebui să reducă în mare măsură efectele negative ale 

proceselor erozionale (de suprafaţă sau areală) şi ale proceselor de deplasare în masă, dar în 

zonele urbane acest rol se pierde treptat din cauza activităţilor antropice. În zona studiată 

vegetaţia îşi pierde treptat rolul protector în menţinerea stării de echilibru al scoarţei de 

alterare de pe versant. Fiind îndepărtată de pe suprafeţe extinse, posibilitatea de reducere sau 

chiar stabilizare a proceselor geomorfologice actuale prin intermediul covorului vegetal este 

foarte scăzută, nu poate diminua impactul picăturii de ploaie asupra solului sau energiei 

scurgerii pe versant. Dar indiferent de gradul de acoperire trebuie luate în considerare efectele 

lor pozitive. 



 

9 

5. Analiza complexă a zonei urbane Cluj-Napoca vizând susceptibilitatea terenurilor la 

procese de versant, bazată pe date geomorfologice şi geologice 

 

Tehnologia construcţiilor a evoluat foarte mult în ultimele decenii şi din acest motiv 

presupunem că suntem capabili să includem în spaţiul cu construcţii şi aceste suprafeţe de fapt 

periculoase. În acest caz, vorbim de pante vulnerabile, din punct de vedere a construcţiilor, iar 

acele, unde alcătuirea petrografică permite (calcar compact), avem posibilitatea să construim 

şi pante cu declivitate de 70º. 

 Din acest motiv este necesară analiza complexă calitativă−cantitativă a formelor de  

relief şi a stării actuale a acestora. La proiectarea amplasamentelor nu este de ajuns numai 

întocmirea studiilor geotehnice care au un caracter punctual, ci la fel de importantă este şi 

elaborarea unor studii ce vizează întregul mediu geologic şi geomorfologic, unde se va 

amplasa construcţia. Nu se poate extrage numai o porţiune din sistemul funcţional, fiindcă în 

timp se poate  transforma într-un mediu ostil.  

Pentru ca studiu de geomorfologie aplicată să fie cât mai adecvat, am împărţit zona 

urbană a oraşului Cluj-Napoca în trei regiuni mai mari:  

I. Dealurile dintre Someşul Mic şi Nadăş; 

II. Versanţii din dreapta Someşului Mic;  

III. Versanţii din stânga Nadăşului şi Someşului Mic.  

Pentru fiecare sector am realizat cartare geologică, geomorfologică detaliată bazată pe 

planuri topografice la scara 1:5000 editate în anii 1971. Aceste planuri topografice le-am 

digitizat cu scopul de a avea un suport cartografic cât mai adecvat şi detaliat.  

Parametri morfometrici ai reliefului au fost calculaţi de pe DEM-ul (Digital Elevation 

Model) derivat de pe planurile topografice la scară mică. Acesta este un suport grid, cu o 

dimensiune a pixelilor de 1x1 m pentru a surprinde cât mai detaliat schimbările valorice care 

survin. Am calculat parametri pe întreaga zonă studiată dar şi separat pentru fiecare regiune 

studiată, pentru un studiu cât mai adecvat. 

Gradul de expunere la riscuri geomorfologice (la procese de versanţi) l-am identificat 

în primul rând vizând gradul de susceptibilitate şi stadiul de evoluţie al  proceselor de 

modelare, prin analiza intercondiţionărilor dintre procese şi indicatori cantitativi-calitativi ai 

reliefului (date geologice şi date geomorfologice), climat şi hidrologie.  

Datorită regionării spaţiului oraşului şi în urma suprapunerii mai multor strate tematice 

– harta geologică; harta proceselor geomorfologice actuale; harta hipsometrică a reliefului; 

harta geodeclivităţii; harta expoziţiei versanţilor; harta energiei reliefului; harta densităţii 
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fragmentării reliefului; harta utilizării terenurilor – am reuşit evaluarea cantitativă a riscurilor 

geomorfologice pentru activităţile antropice şi susceptibilităţii versanţilor la procese 

geomorfologice de versant. 

5.2. Dealurile dintre Someşul Mic şi Nadăş 

Această regiune constituie o zonă foarte interesantă atât, din punct de vedere geologic, 

geomorfologic, cât şi urbanistic. Este situată în centrul oraşului, dar totodată reprezintă şi o 

zonă periferică a acestuia. Din punct de vedere geologic, este foarte complexă (litologie 

diversificată fragmentată de falii) ce se reflectă şi în morfologia zonei.  

Tăietura Turcului parcă ar despărţi această regiune în două sectoare, din acest motiv 

am deosebit două sectoare mai mici, dar câteva caracteristici sunt tratate împreună.  

Asimetria dintre versanţii cu expunere nordică şi sudică este evidentă şi caracteristică 

pentru această întreagă regiune. Această asimetrie, în primul rând, se datorează litologiei 

monoclinale şi eroziunii laterale a Someşului Mic.  

 5.2.1. Sectorul dintre Cetăţuie şi Tăietura Turcului 

 Este o regiune studiată, în mod repetat de mai multe generaţii de geologi şi 

geomorfologi. În principiu studiile elaborate se grupează în jurul două mari tematici:  

• vulnerabilitatea la procese de versant – alunecări şi prăbuşiri – de multe ori cu 

consecinţe tragice (SZADECZKY-KARDOSS 1918, 1932; XANTUS 1942; MESZAROS et al. 1976; 

TREIBER et al. 1973; BUZILĂ 2002); 

• din punctul de vedere a posibilităţii construcţiilor (CLICHICI  et al. 1990; TOVISSI 

2004).  

Deşi ştim că este o regiune cu probleme, totuşi vrem să construim pe aceşti versanţi cu 

stabilitate mai scăzută.  

5.2.2. Sectorul dintre Tăietura Turcului şi valea Haitas – Cheile Baciu 

 Este o regiune mai complexă din punct de vedere geologic şi geomorfologic decât cea 

tratată anterior (la est de Tăietura Turcului). Mai este o diferenţă semnificativă, deocamdată 

are un grad de urbanizare mai scăzută şi sunt mai puţine construcţii. Dar această stare poate să 

se schimbe foarte rapid, fiindcă oraşul se extinde şi aceste zone relativ apropiate, pot deveni − 

într-un viitor apropiat − suprafeţe acoperite cu construcţii. În partea de sud (dinspre Cartierul 

Grigorescu) urcă străzi pe versanţi foarte înclinaţi (în jur de 15-35°), dar cu un grad ridicat de 

risc faţă de procesele de versanţi. În extremitatea nordică  a acestei zone (pe margini, sub 

nivelul Muzeului Etnografic), odată cu înfiinţarea parcului industrial, noi suprafeţe au fost 

construite. Zonele acoperite cu păduri (Pădurea Hoia) şi păşuni pot fi reamenajate. 
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În cazul dealurilor dintre Someşul Mic şi Nadăş, pe baza analizei susceptibilităţii 

versanţilor, în condiţiile naturale actuale am identificat următoare areale cu grad diferit de risc 

natural (Fig. 10). 

 Zone cu risc foarte mic suprapuse interfluviilor, podurilor de terase, luncilor. În aceste 

areale se pot efectua construcţii aproape fără risc.  

 Zonelor cu risc mic în care se înscriu versanţii nordici. La est de Tăietura Turcului 

aceste suprafeţe sunt în cea mai mare parte acoperite cu construcţii. În general locuinţe 

particulare, mici, dar sunt şi amplasamente mai mari cum este de exemplu stadionul CFR. 

Pentru astfel de construcţii au fost necesare lucrări suplimentare, şi fundaţia peluzelor a fost 

adâncită până la 20-25 m pentru siguranţa obiectivului.  

La vest de Tăietura Turcului, pe aceşti versanţi încă sunt spaţii verzi, cu păduri şi 

păşuni. Muzeul Etnografic, care este amplasat pe fragmentul terasei a IV-a, se încadrează în 

această zonă.  

 

 

    Fig. 8. Casă fisurată (str. Rosetti, 2008)        Fig. 9. Str. Rosetti (2008)  

 

Zone cu risc mediu ocupă suprafeţe restrânse şi în cea mai mare parte sunt utilizate ca 

păşuni, terenuri agricole sau spaţii verzi. Doar parţial ele sunt acoperite cu construcţii, de 

exemplu, valea derazională pe care este amplasată str. Rosetti. O parte a construcţiilor din 

perimetrul acestei străzi sunt avariate (Fig. 8.) din cauza proceselor gravitaţionale (mai ales 

alunecări şi creep). Aceste procese sunt accelerate de trepidaţia cauzată de trafic din ce în ce 

mai intens (Fig. 9). 
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În zonele cu risc mare şi spre foarte mare se încadrează versanţii cu expunere sudică, 

de pe stânga Someşului Mic. Aceşti versanţi sunt acoperiţi cu depozite deluviale de grosimi 

variabile sunt foarte instabili şi gradul lor de susceptibilitate la procese de versant este mare. 

Aceste procese, în trecut, nu au creat probleme mari, fiindcă suprafeţele înclinate au fost 

utilizate, în primul rând, ca podgorii şi livezi, dar odată cu creşterea numărului de locuitori ai 

oraşului s-a ivit necesitatea de a se ocupa şi aceste suprafeţe vulnerabile. Locuinţele, care sunt 

amplasate pe versanţii din această zonă, au fundaţii profunde şi sunt construite pe mai multe 

nivele, asemănător teraselor, cu scopul de a se ancora cât mai bine.  

 

Fig. 11. A-B. Zona alunecată deasupra str. Drăgălina nr. 88 (A. 2010 febr.; B. 2010 aug.)  
C-D. încercări de stabilire a versanţilor prin asecrea pânzei freatice de deasupra blocurilor (C. 

2007 iun.; D. 2010 sept.) 
 

Trebuie să menţionăm că aceste construcţii amplasate rămân vulnerabile la procese de 

versant. Nu numai construcţiile de pe versant au un grad de risc foarte ridicat, dar şi cele de la 

baza lor, fiindcă materialul deplasat poate crea pericol. Pentru înlăturarea acestor probleme au 

fost efectuate lucrări de stabilizare şi de drenare a apelor subterane şi de suprafaţă. Problema 

este că aceste lucrări au fost efectuate numai pe suprafeţe foarte restrânse (Fig. 11.C-D), sub 

Cetăţuie, pentru a proteja blocurile construite la baza versanţilor. La vest de acest areal totul a 
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rămas neschimbat (Fig. 11.A.). Alunecările se reactivează de fiecare dată când perioadele cu 

precipitaţii sunt mai îndelungate şi acest fapt s-a dovedit şi în 2010 (Fig. 11. B). 

 

5.3. Versanţii din dreapta Someşului Mic  

 Cea mai mare parte a oraşul şi a intravilanului ocupă aceşti versanţi nordici ai Dealului 

Feleacului.  

Extinderea în această direcţie s-a desfăşurat în mod firesc, fiindcă în secţiunea 

inferioară a versanţilor sunt poduri de terase extinse; pante mai reduse; eroziunea liniară 

nesemnificativă; intensitatea proceselor gravitaţionale scăzută (cel puţin în partea vestică şi 

centrală a oraşului).  

Spre secţiunile mijlocii ale versanţilor identificarea teraselor este mai grea, fiindcă 

sunt fragmentate şi mascate de deluvii (în general pe seama depozitelor sarmaţiene) originare 

din părţile superioare a versanţilor. 

În secţiunea superioară a versanţilor se pot identifica suprafeţele de nivelare 

(MORARIU, MAC 1967). Suprafaţa de nivelare superioară (de pe culmea Dealului Feleacului) 

este evidentă, se observă uşor, dar delimitarea suprafeţei de eroziune medii şi inferioare 

creează probleme, fiindcă, în mare măsură, au fost afectate şi distruse de procesele 

geomorfologice. 

Caracteristicile morfologice ale versanţilor din dreapta Someşului Mic se schimbă de 

la luncă spre interfluviu (pe profil transversal), dar fiecare sector delimitat are originalitatea 

lui aparte in sistemul morfologic al zonei studiate.  

Sectorul dintre valea Popii şi valea Becaş este dominată de prezenţa depozitelor 

sarmaţiene.  

La est de valea Becaş  prezenţa cutelor diapire de sub depozitele sarmaţiene au 

determinat un relief aparte.  

 

5.3.1. Sectorul dintre valea Boşor şi valea Popii 

Morfologia sectorului dintre valea Boşor şi valea Popii este determinată de prezenţa 

formaţiunilor Eocene, cu caracteristici asemănătoare dealurilor dintre Someşul Mic şi 

Nadăşul. 

În această regiune am extins zona studiată până la valea Boşor, fiindcă versanţii 

nordici şi estici ai Dealului Gârbăului sunt suprafeţe pe seama cărora se extinde oraşul.   

În afară de lunca şi terasele inferioare (Cartierul Mănăştur) ale Someşului Mic, sudul  

şi sud vestul acestei regiuni este deocamdată ocupat de spaţii verzi (Pădurea Mănăştur, Capu 
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Dealului, Făget, Dealul Gârbăului), dar această situaţie se pare că se va schimba, fiindcă 

oraşul a început să se extindă pe versanţi de-a lungul văilor Gârbăului, Pleşcăi şi Popii. 

Structura litologică, condiţiile climatice din diferite perioade şi eroziunea fluviatilă au 

influenţat în mod direct formarea reliefului actual, acestora li se adaugă în prezent 

modificările generate în morfologia relieful – uneori nebănuite, dar de multe ori cu bună 

ştiinţă − de către activităţile antropice distructive. 

 

 5.3.2. Sectorul dintre valea Popii şi valea Becaşului 

 În formarea morfologiei actuale a regiunii studiate au jucat rol important procesele 

fluviatile şi cele de versant. În prezent, activităţile antropice au preluat controlul în formarea 

reliefului.  

Relieful format în partea superioară a versanţilor are caracter erozivo-structural, iar în 

partea inferioară se caracterizează printr-un relief predominant acumulativ (importante fiind 

nivelele de terasă). 

În acest sector este situată vatra antică a oraşului şi datorită condiţiilor naturale 

(suprafeţe extinse sunt alcătuite de podul teraselor inferioare) favorabile, în prima etapă de 

dezvoltare, pe lângă lunca Someşului Mic, spaţiile construite au ocupat partea inferioară a 

versanţilor din acest sector. Dar extensia dinamică a oraşului nu s-a oprit. În ultimul timp au 

apărut din ce în ce mai multe construcţii în secţiunea medie a versanţilor Dealului Feleacului. 

 

 5.3.3. Sectorul dintre valea Becaşului şi valea Zăpodie 

 Este situat în estul oraşului. Datorită cutelor diapire colinele, cu altitudini în jur de 500 

m, din acest sector se deosebesc din punct de vedere structural şi morfologic de celelalte 

sectoare studiate. Până în 1990, numai o porţiune foarte mică a acestui sector, terasele 

inferioare, (TI, TII, TIII) au intrat în intravilanul oraşului. În urma extinderii oraşului, din 2009 

s-a mărit suprafaţa intravilanului şi au fost înglobate arii extinse. Luând în considerare că 

locuitorii oraşului îşi cumpără case şi terenuri în comuna Gheorgheni, interesul va creşte, în 

mod semnificativ, pentru aceste zone.  
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Pe versanţii din dreapta Someşului Mic se pot delimita zone cu risc foarte mic 

(nesemnificativ) care se suprapun podurilor de terase (de-a lungul Someşului Mic şi în partea 

inferioară a versanţilor) şi interfluviilor.  Dintre procesele care afectează aceste suprafeţe, în 

cazul teraselor, trebuie să amintim tasările, iar muchiile interfluviilor sunt erodate de 

alunecări.  Aici este situat centrul oraşului, şi unele porţiuni ale cartierelor Mănăştur, Plopilor, 

Mărăşti, Bulgaria, Someşeni, Andrei Mureşanu, Gheorgheni sau Aurel Vlaicu. 

Zonele cu risc mic se suprapun părţilor mijlocii ale versanţilor (cartierele Zorilor şi 

Zorilor Sud, Bună Ziua, Andrei Mureşanu sau versanţii Dealului Sopor). În general sunt 

suprafeţe stabilizate, dar în multe locuri, datorită caracteristicilor fizico-chimice ale depozite 

superficiale, se pot declanşa alunecări de teren. Pe fruntele teraselor sunt foarte frecvente 

procesele de creep.  

Zonele cu risc mediu se suprapun ariilor unde domină prezenţa depozitelor argiloase, 

marnoase, nisipoase paleogene, în vestul regiunii studiate (Dealul Gârbăului, versanţii văii 

Popii) şi neogene (sarmaţiene) în partea de est a regiunii studiate (Delaul Borzaş). Sunt 

afectate de procese derazionale (alunecări de teren, creep, solifluxiuni), de organisme 

torenţiale şi de eroziunea în suprafaţă. 

Zonele cu risc mare şi spre foarte mare se pot identifica în părţile superioare ale 

versanţilor şi pe versanţii foarte accentuaţi (versanţii văii Pleşcăi, Gârbăului şi Boşor, sectorul 

superior a Dealului Feleacului). În primul rând, sunt dominate de alunecări de teren, care în 

prezent sunt stabilizate, dar se regăsesc şi regiuni cu alunecări active. Alunecările în multe 

cazuri sunt reactivate sau declanşate de către activităţile antropice. 
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5.4. Versanţii din stânga Nadăşului şi ai Someşului Mic 

În această regiune situată la nord de valea Nadăşului şi a Someşului Mic, deocamdată 

intravilanul oraşului, ocupă doar lunca – terasa a I-a a şi o fâşie îngustă a părţii inferioare a 

versanţilor (Fig. 4.18). În proiectele urbanistice actuale aceste regiuni sunt considerate ca 

posibile suprafeţe unde se poate extinde oraşul. De exemplu, pe versanţii Dealului Sfântu 

Gheorghe este proiectat Cartierul Tineretului (deocamdată lucrările au fost întrerupte), sau pe 

versanţii Dealul Lomb extinderea Cartierul Lombului. Datorită gardului ridicat de 

fragmentare a teraselor din această regiune, şi a dificultăţii construcţiei pe versanţi, oraşul se 

extinde în mod general de-a lungul văilor Chintăului şi Popeştilor.  

Cele două sectoare delimitate sunt: sectorul dintre valea Nadăşului şi al Chintăului; 

sectorul dintre valea Chintăului şi valea Caldă. Acestea se deosebesc de unităţile tratate 

anterior, mai ales, prin înclinarea şi orientarea versanţilor, prin altitudini sau prin 

caracteristicile reliefului şi proceselor morfologice. Din aceste motive, ne-am hotărât să le 

analizăm separat. 

 

5.4.1. Sectorul dintre valea Nadăşului şi valea Chintăului 

Acestui sector îi aparţin două unităţi cu caracteristici aparte: Dealul Viilor (420 m) 

între valea Nadăşului şi valea Popeştilor; Dealul Lomb (682 m, vf. Popeşti) şi Dealul Steluţa 

între valea Popeştilor şi valea Chintăului. Versanţii au în general expunere sudică şi limitează 

oraşul spre nord-est. Caracteristicile reliefului sunt determinate de structura monoclinală a 

regiunii care a fost fragmentată de afluenţi din stânga ai Nadăşului şi Someşului Mic (valea 

Popeştilor şi valea Chintăului respectiv de către afluenţii acestora). În general suprafeţele 

înclinate au fost în mod intens erodaţi de procese de eroziune în suprafaţă şi de alunecări de 

teren. Versanţi formaţi pe depozite sarmaţiene (Formaţiunea Marnelor de Iris) au aspect 

vălurit şi sunt afectate de procese de mişcări în masă (alunecări, creep, solifluxiuni) şi 

eroziune areală. 

 

5.4.2. Sectorul dintre valea Chintăului şi valea Caldă 

Acest sector, cunoscut sub denumirea Dealul Sfântu Gheorghe este interfluviul dintre 

valea Chintăului-Someşului Mic şi Valea Caldă. Zonei studiate îi aparţine interfluviul şi 

versanţii spre valea Chintăului şi Someşului Mic, dar trebuie să menţionăm că teritoriul 

administrativ al oraşului se extinde mult mai spre nord.  
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Altitudinile coboară treptat de la vest la est: în Dealul Râpos sunt cele mai mari 

altitudini 478,8 m; la Fânaţele Satului 513 m; mai spre est la martorul de eroziune denumit La 

Pipa 478,2 m; la Dealul Ţigla 395 şi unde se termină confluenţa Someşului Mic cu Valea 

Caldă sunt doar 333 m.  

Caracteristicile geomorfologice sunt determinate, în primul rând, de prezenţa 

Formaţiunilor de Iris (sarmaţiene) şi de către activităţile antropice care au avut rol important 

în formarea morfologiei actuale.  
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Versanţii dinspre valea Chintăului, cu expunere sud-vestică, în părţile superioare sunt 

remodelaţi de alunecări vechi (pleistocene), profunde, de tip glimee, cea mai însemnată fiind 

cea de la Dealul Râpos. Formarea acestor glimee şi abrupturile din partea superioară a acestor 

versanţi se datorează alternanţei orizonturilor de tufuri vulcanice, nisipuri, conglomerate, 

gresii, marne. Secţiunea medie şi inferioară a acestor versanţi este afectată de alunecări 

superficiale (care pot fi mai vechi sau recente) lenticulare sau sub formă de curgeri, de 

solifluxiuni şi creep. 

Versanţii din stânga Nadăşului şi Someşului Mic, în general, sunt susceptibile la 

procese geomorfologice de versant ce se poate datora, în primul rând, litologiei, energiei 

reliefului  şi activităţilor antropice.  

 În categoria zonelor cu risc foarte mic se încadrează podurile de terase (TI) şi 

interfluviile (acestea fiind suprafeţe foarte restrânse şi din punct de vedere al utilizării 

nesemnificative). 

 Zonele cu risc mic se racordează interfluviilor sub formă de suprafeţe structurale, şi la 

rândul lor ocupă iarăşi suprafeţe restrânse.  

 Cele mai extinse suprafeţe se încadrează în categoria zonelor cu risc mediu. 

Deocamdată sunt suprafeţe temporar stabilizate (datorită gradului de împădurire sau 

activităţilor antropice cu scop de a stabiliza versanţii prin plantaţii) dar sunt afectate de 

procese geomorfologice (alunecări teren mai vechi şi mai noi în general cu adâncimi mici; 

creep; solifluxiuni; eroziune difuză etc.). Pe versanţii afluenţilor văilor principale apar procese 

de mişcări în masă (mai ales în regiunea Dealul Lomb). 

 

Fig. 23. Versanţii din stânga Nadăşului şi ai Someşului Mic: harta susceptibilităţii la procese 
geomorfologice 

În categoria zonelor cu riscuri mari şi spre foarte mari se încadrează părţile superioare 

ale versanţilor şi se remarcă printre aceste zone ambii versanţi ai văii Chintăului, unde pe 

lângă alunecări vechi de mici adâncimi, sunt frecvente alunecările de profunzimi mai mari, de 

tip glimee. 
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6. Concluzii  

 Arealul studiat este o zonă de contact atât din punct de vedere natural cât şi economic 

este atrăgător pentru oamenii din apropiere sau din alte regiuni ale ţării. Unii se stabilesc în 

zonele din apropiere (în zona metropolitană a oraşului), alţii gravitează cât mai aproape de 

centrul oraşului. 

Într-un interval de 20 de ani (după 1995) au crescut mult necesităţile de a acoperi cu 

construcţii suprafeţe extinse. În multe cazuri s-a neglijat suportul natural. În prezent, 

suprafeţele relativ stabile (cu înclinări mici sub 5º) ale zonei urbane sunt acoperite cu 

construcţii. Pentru a câştiga noi suprafeţe au rămas două soluţii:  

- extinderea pe direcţie est–vest: de-a lungul văii Someşului;  

- extindere nord–sud: pe versanţi şi tentacular pe văile afluenţilor principali ai 

Someşului.  

Datorită acestor circumstanţe  a venit ideea de a elabora această lucrare cu caracter de 

geomorfologie aplicată. 

 Caracteristicile geologice ale zonei studiate sunt reflectate de trăsăturile morfologice. 

Morfologia părţii de vest a zonei studiate (la vest de valea Popii–Cetăţuie – valea Popeştilor) 

unde domină depozitele Eocene-Oligocene cu orizonturi semnificative de calcar, este foarte 

diferită de morfologia părţii estice unde domină depozitele sarmaţiene mai friabile (nisipoase, 

marnoase, argiloase pe alocuri cu intercalaţii de tufuri vulcanice). În afara suprafeţelor de 

luncă şi teraselor inferioare, pe întregul teritoriu se poate afirma că datorită particularităţilor 

stratigrafice, fizico-mecanice ale depozitelor sarmaţiene (argiloase, nisipoase slab cimentate – 

Formaţiunea de Iris) sau rupeliene (bogate în minerale argiloase – Formaţiunea de Moigrad şi 

Dâncu)  versanţii sunt predispuşi la procesele gravitaţionale (alunecări şi creep).  

 Condiţiile topoclimatice impuse de relief  imprimă un fel de ritmicitate sezonieră, 

anuală sau multianuală, dar efectele lor se simt foarte slab în procesele geomorfologice. 

Cantitatea anuală a precipitaţiilor, în schimb, poate conduce la declanşarea proceselor 

gravitaţionale în masă, cantităţile mai mari de precipitaţii din 1970, 1999 şi 2010 au activat 

mişcările în masă (de exemplu pe versanţii sudici ai Dl. Cetăţuia). 

 În prezent, activităţile antropice se pot considera cei mai agresivi şi activi factori 

modelatori care pot induce schimbări stabilităţii versanţilor. În zona studiată aceste activităţi 

nu se pot considera fenomene ocazionale sau aleatoare, fiindcă omul este prezent peste tot. În 

multe cazuri, procesele gravitaţionale s-au declanşat datorită: formării taluzurilor neadecvate 

(şi de multe ori lucrările au fost întrerupte din lipsă de fonduri deschiderile au rămas 
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deschise); creşterii umidităţii depozitelor superficiale în mod artificial (de ex. spargerea unor 

conducte); defrişările; suprasarcina versanţilor cu construcţii. 

 Coroborarea caracteristicilor geologice şi geomorfologice cu factorii de risc 

geomorfologic a condus la delimitarea unor areale cu pretabilitate diferenţiată în amenajările 

urbane.  

 1. Luncile, podurile de terasă, suprafaţa de nivelare inferioară şi unele porţiuni ale 

interfluviului dintre valea Someşului Mic şi Nadăş au un grad înalt de pretabilitate pentru 

amenajările urbane. Sunt afectate în foarte puţină măsură de procese geomorfologice, în 

primul rând, de tasări şi creep. Pe lunci şi podurile de terase sunt amplasate: centrul oraşului, 

cartierele oraşului şi o parte a parcurilor industriale. Interfluviul dintre valea Someşului Mic şi 

valea Nadăşului este pretabil pentru construcţii pe porţiunea situată între Cetăţuie şi Tăietura 

Turcului.  

 2. Versanţii cu expunere nordică ai interfluviului dintre valea Someşului Mic şi valea 

Nadăşului; secţiunea medie a versanţilor nordici ai Dealului Feleacului sunt suprafeţe care 

prezintă risc mic pentru amenajările urbane. Sunt afectaţi de procese geomorfologice cu 

amplitudine redusă: alunecări superficiale (unele stabilizate), creep, eroziune în suprafaţă. 

 3. Versanţii Dealului Lomb şi Dealului Sfântu Gheorghe, ai Pădurii Mănăştur, ai văii 

Popii, ai Dealului Borzas, str. Rosetti prezintă risc mediu la procese geomorfolocice prin 

diferite procese derazionale (creep, alunecări de teren active, pseudosolifluxiuni), ravenaţie. 

Au pretabilitate scăzută şi se pot utiliza pentru amenajări urbane prin lucrări suplimentare.  

4. Versanţii cu expunere nordică ai Delurilor dintre valea Someşului Mic şi Nadăş, 

secţiunea superioară a versanţilor cu expunere nordică a Dealului Feleac, versanţii din stânga 

şi dreapta văii Pleşcăi, versanţii din stânga şi dreapta văii Gârbăului, partea superioară a 

Dealului Lomb şi Sfântu Gheorghe prezintă suprafeţe cu grad ridicat la riscuri 

geomorfologice: alunecări de teren (superficiale şi de adâncime), creep, ravenaţie sau 

torenţialitate. Aceste suprafeţe nu sunt pretabile la amenajări urbane. 
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