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PREFAŢĂ 
 
 
 

Lucrări şi rapoarte de cercetare apare sub egida Centrului de Cercetare Degradarea 
Terenurilor și Dinamică Geomorfologică – DTDG. Are o apariţie dependentă de periodicitatea 
colocviilor, simpozioanelor sau de articole/proiecte de cercetare cu caracter semnificativ pentru 
cercetarea geografică în domeniu. 

Volumul V al publicaţiei Lucrări şi rapoarte de cercetare este dedicat sesiunii ştiinţifice 
care a avut loc în 8-10 noiembrie 2019, la Staţiunea Geografică Orşova a Facultaţii de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti. 

Articolele sunt elaborate de cercetători, cadre didactice şi/sau doctori, doctoranzi cu 
experienţă în domeniul riscurilor actuale. Ele se înscriu în tematica celei de-a patra sesiuni/ 
workshop asupra hazardurilor şi riscurilor naturale şi antropice, cu aplicaţii mai ales la teritoriul 
României. Volumul cuprinde, pe lângă articole, și programul sesiunii, inclusiv rezumatele. De 
asemenea, în acest număr inaugurăm preluarea unor teme de la lucrările practice ale masterului de 
Geomorfologie, teme prelucrate sub formă de articole. 

Materialul grafic şi cartografic în culori este realizat prin metode şi tehnici computerizate de 
elaborare a sistemelor teritoriale geografice. 

Editarea volumului aparţine colectivului editorial de specialitate al Editurii Universităţii din 
Bucureşti – Bucharest University Press, căruia îi adresăm sincere mulţumiri. 

În concluzie, lucrările din volumul de faţă sunt utile studenţilor care frecventează cursurile 
de la licenţă, master şi doctorat, precum şi celor care se interesează de problematica complexă şi 
actuală a riscurilor naturale, caracterizate prin dinamică şi efecte negative extrem de severe asupra 
omului şi mediului său de vieţuire. 

  
București, noiembrie 2021                                                       Prof. univ. dr. Florina Grecu 

  Director Centru de Cercetare DTDG 
 



 
DETERMINAREA DINAMICII ACTUALE A ALBIEI 
RÂULUI BUZĂU PRIN ANALIZA DIACRONICĂ, 
UTILIZÂND TEHNICI GIS. SECTORUL IZVOR – 

CONFLUENȚA CU RÂUL CRASNA  
 
 
Florina GRECU, Adriana ILIE, Robert DOBRE 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 
 

 
 

Abstract: Determination of the current dynamics of the riverbed of Buzău River through diachronic 
analysis using GIS techniques. The sector from the spring – the confluence with Crasna river. The study 
is structured in two parts. The first part focuses on the general geographical features that influence the 
dynamics of the riverbed, and the geographical position in the Carpathians of Curvature justifies the 
geological, tectonic, geomorphological and climatic aspects, as the main control factors. Depending on 
these, the riverbed dynamics is different on the three sectors of the Buzău valley in the analyzed region: 
the sector from the springs to Brădet / Acriș River, with the direction of flow from south to north; the 
sector from Brădet to Sita Buzăului of the Întorsura Buzăului Depression; the sector from Sita Buzăului to 
the confluence with Crasna River. The calculated morphometric parameters, the analysis of meanders and 
unravelings between 1980 and 2017, through comparativ analyzes, highlight differences between the 
three sectors and a strong dynamic in the depression sector. The current configuration of the Buzau River 
is the result of evolution and dynamics in at least three mountain sectors: 1) the Carpathian-Subcarpathian 
transversal course; 2) the formation of the course between the spring and Brădet (the confluence with 
Acriș River); 3) the course from the Întorsura Buzăului Depression. The study discusses the need for 
riverbed and slope improvement works, especially along the national road (DN10) and in localities. 
 
Rezumat: Lucrarea este structurată în două părți. Prima parte pune accent pe caracteristicile geografice 
generale care influențează dinamica albiei râului, iar poziția geografică în Carpații de Curbură justifică 
aspectele geologice, tectonice, geomorfologice și climatice, ca principali factori de control. În funcție de 
acestea, dinamica este diferită pe cele trei sectoare ale văii Buzăului în regiunea analizată: sectorul de la 
izvoare până la Brădet/Acriș, cu direcția de curgere de la sud la nord; sectorul Brădet – Sita Buzăului al 
Depresiunii Întorsura Buzăului; sectorul Sita Buzăului – confluența cu Crasna. Parametrii morfometrici 
calculați, analiza meandrelor și a despletirilor între anii 1980 și 2017, prin analize comparative, pun în 
evidență diferențe între cele trei sectoare și o dinamică accentuată în sectorul depresionar. Configurația 
actuală a râului Buzău este rezultatul evoluției și dinamicii în cel puțin trei sectoare montane: 1) cursul 
transversal carpatic-subcarpatic; 2) formarea cursului între izvor și Brădet (confluența cu Acriș); 3) cursul 
din Depresiunea Întorsura Buzăului. Studiul aduce în discuție necesitatea lucrărilor de amenajare a albiei 
și a versanților, cu precădere în lungul drumului național (DN10) și în localități. 
 
Keywords: Buzău River, riverbed dynamics, diachronic analysis, GIS, improvement works 

 
 

PARTEA I. 
FACTORI DE INFLUENȚĂ ȘI  
DE CONTROL 
 
Introducere, obiective 
 
Ca principal agent de modelare a reliefului, apa 
se manifestă activ prin procese de eroziune, 
transport și acumulare în râuri, formând și 
modelând albiile de râu sau talvegurile. 
Sinergismul dintre apă și suprafața topografică 

are caracter permanent, în scopul atingerii unei 
stări de echilibru dinamic. Stările de 
dezechilibru conduc la acțiuni excesive ale apei 
asupra reliefului fie prin inundații, fie prin 
secarea râurilor. În acest context, a apărut și 
dezvoltat în ultimele decenii hidrogeomorfologia 
ca domeniu al geomorfologiei fluviale ce 
studiază relația dintre procesele hidrologice și 
răspunsul reliefului la acestea, inclusiv riscurile 
naturale (Grecu 2016, 2018; Grecu et al. 2017, 
2018; Dumitriu 2020; Coulthard et al. 2012; 
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Costache 2016). Astfel, este de înțeles 
necesitatea abordărilor care vizează dinamica 
albiilor de râu într-o concepție multicriterială. 

Obiectivele studiului sunt de a identifica 
schimbările care au avut loc în albia râului 
Buzău, respectiv potențialul pe care îl are râul 
în modelarea reliefului, deci posibilitatea de a 
produce dezechilibre în cadrul natural (Negru 
2010) cu repercusiuni în activitățile antropice.  

Scopul studiului este ca, folosind metode 
tehnice și analitice, să determinăm modificările 
produse în albia râului influențate de factori 
naturali sau/și antropici între anii 1980 și 2017, 
să identificăm arealele care pot fi afectate de 
această dinamică a râului, în vederea utilizării 
unor măsuri de prevenire și combatere a 
dezechilibrelor cu efect negativ asupra 
populației și mediului. 

 
Așezarea geografică, date generale  
 
Analiza diacronică a dinamicii albiei s-a realizat 
pe râul Buzău, respectiv sectorul cuprins între 
izvor și confluența acestuia cu râul Crasna, ce 
are o lungime de aproximativ 52 de km. Astfel, 
din punct de vedere geografic unitatea analizată 
se înscrie în Carpații de Curbură, subunitățile 
Munții Ciucaș-Buzău și Clăbucetele Întorsurii 
(Figura 1), axată pe meridianul de 26.5 grade și 
paralela de 45.5 grade. 

Munții Buzăului sunt caracterizați în arealul 
de analiză prin subdiviziunile Munții Siriului cu 
Culmea Tătarului în centru, Muntele Mălâia în 
sud-estul zonei și Munții Podul Calului în est. 
De asemenea, nordul arealului de studiu este 
caracterizat de Clăbucetele Întorsurii Buzăului 
cu Depresiunea Întorsura Buzăului. Munții 
Teleajenului sunt reprezentați în arealul de 
studiu prin Masivul Ciucaș, localizat în  
sud-vest (Figura 1). 

Râul și bazinul său se desfășoară pe cinci 
județe, doar cursul superior analizat este pe 
teritoriul a trei județe: Prahova, Brașov și 
Covasna. Izvorul râului Buzău este localizat la 
limita dintre județul Prahova și județul Brașov, 
după care râul se desfășoară la nivelul județului 
Brașov, până la localitatea Brădet, de unde intră 
pe teritoriul județului Covasna până la confluența 
cu râul Crasna. La sud de acesta, râul Buzău 
este situat pe teritoriul județului Buzău, unde 
prezintă cel mai lung traseu în curgerea spre 

colectorul său, râul Siret (confluență realizată în 
județul Brăila). Situarea teritorial-administrativă 
are o importanță deosebită în luarea unor decizii 
privind managementul râului și bazinului.  

Până în prima localitate, Vama Buzăului, 
râul curge spre nord, printre poieni și dealuri 
împădurite. Apele sunt însoțite pe tot acest curs 
superior de un drum forestier, ce se continuă cu 
drumul comunal 49A; la Brădet, acesta se 
intersectează cu drumul național 10 (DN10), 
care urmează traseul râului Buzău în Carpați și 
Subcarpați. Principalii afluenți sunt Strâmbul și 
Dălghiul, pe stânga, adunând apele din Munții 
Ciucaș și Buzoelul, pe dreapta, cu izvoare în 
Munții Tătaru – Mălâia. 

După alți 14 km, Buzăul ajunge într-o 
întindere depresionară, unde își schimbă direcția 
de curgere, drumul său spre nord fiind „barat” de 
Munții Întorsurii (Ielenicz 1984). Sub această 
culme, calea ferată Brașov – Întorsura Buzăului 
străbate cel mai lung tunel din țară, cel de la 
Teliu, de 5 km lungime. Buzăul își schimbă din 
nou traseul, de data aceasta spre sud, traversând 
lanțul Carpatic de Curbură. 

 
Râul Buzău  
 
Date și opinii genetice 
 
Râul Buzău își are izvoarele în flișul carpatic, 
pe versantul nordic al Munților Ciucaș la 
aproximativ 1800 m formând cumpăna de ape 
cu râul Teleajen (care curge spre sud). 
Morfologia râului cu direcție inițial nordică 
prezintă caracteristici ale râurilor montane, cu 
văi înguste spre izvoare, cu sectoare ușor 
lărgite, dependente de condițiile geologice. 
Aproximativ din centrul orașului Întorsura 
Buzăului, râul se orientează spre sud-est și apoi 
spre sud (cu modificări ușoare). Bazinul râului 
de 5264 km2 se dezvoltă în Carpați, în 
Subcarpații Curburii și în Câmpia Română. 
Râul se varsă în Siret, având o lungime de 
334,4 km (Ujvari 1972). În profil longitudinal 
prezintă sectoare cu intensitate variată a 
raporturilor dintre eroziune și acumulare 
influențate de raporturile cu versanții și panta 
(în câmpie, la Banita, panta de 0,7 m/km – 
Minea 2011).  
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Figura 1. Localizarea râului Buzău – sectorul de la izvor la confluența cu râul Crasna 
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În sectorul montan se diferențiază următoarele 
sectoare (Grecu et al. 2017): 
-  sectorul de izvoare până la confluența cu 

râul Afiniș/localitatea Brădet; 
-  sectorul Întorsura Buzăului între Buzău – 

confluența Afiniș și localitatea Sita Buzăului;  
-  sectorul transcarpatic nordic (ardelean) între 

localitatea Sita Buzăului și confluența cu 
Harțagu, formează defileul Harțagu; 

-  sectorul transcarpatic intern (între Harțagu/ 
Băile Siriu și localitatea Siriu, include 
barajul Siriu); 

-  sectorul transcarpatic extern între localitățile 
Siriu și Păltineni marchează trecerea spre 
Subcarpați. 

 
Configurația actuală a râului Buzău este 

rezultatul evoluției și dinamicii în cel puțin trei 
sectoare montane: 1) cursul transversal 
carpatic-subcarpatic; 2) formarea cursului între 
izvor și Brădet (confluența cu Acriș); 3) cursul 
din Depresiunea Întorsura Buzăului.  

Râul Buzău s-a format în etape succesive, cu 
morfologii specifice, în corelare cu aspectele 
geologice, tectonice și morfostructurale din 
Curbura Carpaților. Cea mai discutată etapa 
este legată de cotul format de Buzău la 
Întorsură și, deci, schimbarea direcției de 
curgere spre sud (Orghidan 1969; Posea, 
Garbacea 1959; Posea 1971, 2005). Râurile de 
la Curbură sunt râuri transversale pe structura 
geologică, unele depășind linia marilor înălțimi. 
Buzăul formează în linia marilor înălțimi 
(Siriu-Penteleu) o vale îngustă tip cheie între 
confluențele cu Crasna și Harțagu. De altfel, 
caracteristicile morfologice, alternanța unor 
bazinete cu sectoare înguste, analiza profilului 
longitudinal și analiza nivelelor (Nordon 1933) 
sunt argumente în formarea antecedentă a 
Buzăului transcarpatic (Orghidan 1939, Naum 
1961, Posea 1971, 2005, Ielenicz 1984, Grigore 
1989). Acest aspect se reflectă și în dinamica 
versanților, activarea sau/și reactivarea proceselor 
de versant (alunecări de teren, eroziune etc.).  

Buzăul superior și cursul din depresiunea 
întorsurii sunt influențate de mișcările tectonice 
– subsidente în fundul depresiunii, de ridicare 
în partea de sud pe linia marilor înălțimi – și de 
structură (Visarion et al. 1977; Zugravescu  
et al. 1998; Molin et al. 2012). Organizarea 
rețelei de drenaj s-a realizat diferit în opinia 

unor autori, opinii ce trebuie luate în seamă ca 
etape în evoluția râului. Se acceptă, astfel, 
influența pe care a avut-o nivelul de bază mai 
coborât al Depresiunii Brașov în dezorganizarea 
unei paleorețele. O primă etapă se referă la 
existența unui paleo-Buzău cu izvoare în 
Harghita, peste depresiunea Brașov; această 
paleorețea (Posea, Garbacea 1959) includea 
Buzăul superior actual din Ciucaș ca afluent. 
Subsidența din Depresiunea Întorsurii a 
determinat concentrarea rețelei hidrografice 
spre un nivel local și apoi reorganizarea în 
funcție de jocul nivelelor de bază și al 
mișcărilor tectonice cuaternare (Iancu 1971). 
 
Stilul fluvial și amenajarea albiei 
 
Râul Buzău prezintă canale sinuoase deoarece 
raportul dintre lungimea desfășurată a talvegului 
și lungimea râului în linie dreaptă este sub 1.5, 
variind între 1.26 și 1.46. Râul tinde în sectorul 
Întorsurii Buzăului către canale meandrate, iar 
în prima parte a sectorului (spre izvor) se 
observă o trecere de la canale meandrate către 
canale sinuoase și apoi drepte. De altfel, după 
clasificarea lui Schumm (Grecu, 2018) depășirea 
pragului de 1.3 sau 1.2 face trecerea spre 
meandrare; putem considera, astfel, că râul Buzău 
în secțiunea analizată are o albie meandrată, 
situație atipică pentru un râu montan.  

Albia râului Buzău se poate descrie după 
indicele de sinuozitate ca fiind o albie sinuoasă, 
iar după indicele de împletire în mare parte 
albia se prezintă în stilul fluvial de tranziție. 
Prin termenul de tranziție se înțelege o fază 
intermediară între tipurile clasice, rezultat de 
fapt din evoluția procesului de meandrare sau a 
procesului de despletire, deci trecerea se face 
lent, de la un tip de canal la altul, prin aceste 
faze intermediare, spre atingerea unui echilibru 
între procesele de eroziune, transport și 
depunere (Grecu 2018). Coeficientul de despletire 
de 65% justifică existența ostroavelor și a 
reniilor, precum și rolul meandrării râului în 
geneza acestora. Amenajările albiei râului 
Buzău au fost identificate pe baza corelării cu 
procesul de eroziune din teren și a imaginilor 
satelitare (cu ajutorul Google Street View). În 
perimetrul localităților, Buzăul și afluenții au 
suferit ample lucrări de amenajare împotriva 
inundațiilor, cum sunt: digurile, ziduri de 
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sprijin, gabioane, consolidări de maluri, canale 
de scurgere pentru afluenți sau ziduri de sprijin 
în zona de confluență a afluenților cu emisarul 
Buzău (Anexa 3 – Imagini). Însă digurile 
întrerup fluxurile de apă și sedimentele dintre 
albia minoră și albia majoră. Astfel, din punct 
de vedere hidrologic, zonele umede din albia 
majoră își pot pierde funcționalitatea, iar din 
punct de vedere geomorfologic, lunca nu mai 
evoluează prin depunerea de aluviuni. Alte 
amenajări sunt realizate pentru rețeaua rutieră, 
numeroase poduri care trec peste râul Buzău, 
iar studiul vizează protejarea acestor elemente 
antropice, prin propunerea unor amenajări care 
să combată eroziunea laterală sau de adâncime 
ce pot afecta partea antropică: praguri de fund, 
ziduri de sprijin, epiuri și gabioane.  
 
Factori naturali de influență 
 
Particularități hidrogeomorfologice și 
climatice 
 
Râul Buzău, prin sectorul analizat, se 
localizează în zona carpatică, respectiv în 
Carpații Curburii, la nivelul Munților Buzăului. 
Astfel, din punct de vedere geomorfologic 
prezintă anumite particularități privind 
morfometria albiei, panta, hipsometria reliefului.  

Au fost realizate o serie de profiluri 
transversale în diferite sectoare de pe traseul 
râului Buzău între izvor și confluența cu râul 
Crasna (Figura 2, Figura 3). Astfel, din primul 
profil care a fost realizat în sectorul superior, 
spre izvor, se observă o albie îngustă mărginită 
de versanți înalți, după care în profilul al doilea, 
la intrarea în zona depresionară, albia râului se 
lărgește și pe malul stâng apar căi de 
comunicații și localități. La intrarea în 
depresiunea Întorsura Buzăului, atât în vestul 
localității, cât și în centrul acesteia (profilurile 
de pe linia a doua) se identifică o albie lată, cu 
un potențial de dezvoltare spre malul stâng, iar 
albia majoră de pe partea dreaptă este mult mai 
îngustă. Ultimele două profiluri prezintă 
schimbarea pe care o realizează albia la 
confluența cu un afluent, în cazul acesta 
confluența cu râul Crasna; astfel, înainte de 
confluență, albia are o lățime mult mai mare 
față de zona de confluență și posibilitatea de 
migrare către dreapta sau stânga. 

Parametri hidrogeomorfologici 
 
Dinamica albiei este influențată de caracteristicile 
hidrologice ale râului și bazinului hidrografic, 
de relația existentă între albia râului și versanți, 
de caracteristicile parametrilor hidrologici, cum 
sunt: panta râului, viteza și debitul afluenților și 
al râului colector, suprafața secțiunii 
transversale. 

Din zona de izvoare și până la confluența cu 
Acriș (circa 20 km), râul urmează un contact 
geologic dintre formațiunile cretacice mai puțin 
rezistente și conglomerate având o pantă de 
peste 60 m/km până la confluența cu Strâmbu, 
14 m/km la Vama Buzăului. De la Acriș, râul se 
orientează spre nord-est, intră în depresiunea 
tectono-erozivă, unde panta râului este redusă, 
circa 4-4,5 m/km. Procesele de acumulare duc 
la formarea ostroavelor și la frecvente inundații. 

Buzăul primește o serie de afluenți care 
amplifică debitul colectorului și suprafața 
secțiunii transversale. În zona de izvoare, până 
la confluența cu Dălghiu, debitele mici, de sub 
10 mc/s, asigură o suprafață transversală udată 
de sub 5 m2. Spre aval, la Vama Buzăului, 
debitele cresc, însă se reduce panta (sector de 
lărgire a văii); astfel, suprafața secțiunii 
depășește 20 m2, cu adâncimi sub 2 m și viteze 
reduse de sub 1,5-2 m/s. Râul curge prin 
depresiunea Întorsura Buzăului cu viteze reduse 
din cauza pantei. La ieșirea din depresiune, la 
Sita Buzăului, suprafața transversală udată 
atinge 40 m2 la debite de 50 mc/s, crește lățimea 
râului în detrimentul adâncimii (Ion Sever 
Minea 2011). Datele arată o corelare perfectă 
între valorile parametrilor hidrogeomorfologici: 
debitul lichid, panta, viteza, suprafața udată în 
secțiune transversală, lățimea râului. Aceste 
raporturi de interdependență influențează 
dinamica apei și procesele de eroziune, 
transport și acumulare prin care se creează 
forme specifice de albie sau au acțiune cu 
efecte negative asupra populației, cum sunt 
viiturile și inundațiile. 

Din punct de vedere hipsometric, râul 
străbate o zonă cu altitudini ce variază între 551 
și 1926 m, altitudinile reduse se găsesc în 
Depresiunea Întorsura Buzăului, iar altitudinile 
ridicate în Masivul Ciucaș, Muntele Mălâia sau 
Culmea Tătarului, în partea sudică a arealului 
(Figura 4). 
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Figura 2. Localizarea profilurilor transversale realizate în raport cu albia râului Buzău 
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Figura 3. Profiluri transversale pe râul Buzău în diferite sectoare 

 
Se remarcă faptul că în areal predomină în 

proporție de 47% altitudini ce variază între 551 
și 850 m (fundul depresiunii), urmate de 
altitudinile între 850 și 1150 m (44%). Pe de 
altă parte, într-o proporție mult mai redusă, de 
7%, se regăsesc altitudinile până în 1450 m, iar 
cele peste această altitudine sunt sub 1% în 
arealul de studiu. Morfometria pune în evidență 
caracterul depresionar cu deschidere spre nord 
și ar justifica o paleodrenare nordică a regiunii. 

Lunca râului are o înclinare ușoară spre albia 
minoră, panta longitudinală a râului scade în 
direcția de curgere de la 60‰ pe versanții 
montani la sub 10‰ în fundul depresiunii. 
Versanții din apropierea albiei au pante între 10 
și 25 de grade; acestea predomină pe întreg traseul 
râului Buzău, cu excepția fundului depresiunii, 
unde panta este de 0-10 grade (Figura 5).  

Se observă în Figura 5 dominanța pantelor 
(45%) de 10-25 de grade, care sunt în 
apropriere de albia râului. Astfel, se iau în 
considerare problemele pe care le poate face 
râul prin dinamica acestuia, respectiv la o 

eroziune laterală accentuată pe un versant cu o 
astfel de pantă poate declanșa o alunecare de 
teren, iar având în vedere că pe tot cursul său se 
regăsesc pe ambele maluri localități și drumuri 
rutiere, acestea pot fi foarte ușor afectate direct 
sau indirect de alunecări de teren care au ca 
factor declanșator tocmai o schimbare a cursului 
râului asupra căreia nu s-a intervenit din timp.  

De asemenea, mare parte din traseul râului 
Buzău analizat este urmat de căi rutiere, drumul 
comunal 49A în prima parte a sectorului, iar 
apoi drumul național DN10, ce prezintă o 
importanță deosebită în ceea ce privește 
protejarea acestuia și îmbunătățirea calității 
circulației. Aceste căi rutiere și construcții 
adiacente pot fi afectate de procesele de 
eroziune laterală ale râului sau de eroziunea în 
adâncime. Aceste procese pot fi neimportante 
în relief, deoarece nu se observă, însă în timp 
pot produce pagube asupra podurilor, râul 
erodând sub elementele din structura de 
rezistență a podului. Astfel, căile rutiere fiind 
afectate, indirect, la debite mari ale râului 
numeroase localități pot rămâne izolate. 



12  Florina GRECU, Adriana ILIE, Robert DOBRE 

 
Figura 4. Harta hipsometrică a arealului de analiză 
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Figura 5. Harta pantelor din arealul de analiză 
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Factorul climatic 
 

Climatic, regiunea analizată se înscrie în zona 
temperată, specifică munților cu altitudini 
medii din Carpații de Curbură. Un rol important 
în dinamica parametrilor climatici îl au 
caracteristicile morfografice și morfometrice 
ale reliefului, respectiv existența unei depresiuni 
(Depresiunea Întorsura Buzăului) cu lunci largi 
și terase, înconjurată de munți. Există, astfel, 
diferențe mari între datele climatice înregistrate 
pe fundul depresiunii și cele din rama depresiunii, 
între acestea existând însă o relație sistemică. 
Astfel, temperatura medie anuală la 1100-1200 
m este de circa 4,5 grade C; la circa 550-700m, 
la Întorsura Buzăului este de 6°C. Caracterul 
depresionar determină temperaturi foarte 
scăzute în anotimpul rece, cu zăpezi și înghețuri 
ce influențează scurgerea râurilor de primăvară. 

Pentru dinamica albiei sunt importante 
cantitățile de precipitații care influențează 
regimul scurgerii și vulnerabilitatea la eroziune 
a versanților, atât de pe versanții depresiunii, 
cât și din fundul depresiunii. În zona montană 
înaltă cad, în medie, peste 1000 mm anual, pe 
valea Buzăului; la Vama Buzăului, Dălghiu, 
Sita Buzăului, media anuală a precipitațiilor 
este de 800-900 mm; la Întorsura Buzăului sub 
600-700 mm, cu valori de 75-85 mm ce pot 
cădea doar în 24 de ore (Minea, 2011). 
 
Geologia 
 
Caracteristicile geologice, petrografice și 
litologice (Dumitrescu et al. 1970; Frunzescu, 
Brănoiu, 2004) explică, parțial, modul de 
desfășurare a traseului râului Buzău în cele trei 
sectoare (Figura 6), precum și vulnerabilitatea 
la procese de eroziune responsabile de 
dinamica albiei. Direcția de curgere a râului a 
fost influențată, însă, și de factori structurali și 
tectonici: 
1.  sectorul de la izvoare cu direcția de curgere 

de la sud la nord prezintă două subsectoare 
diferite, și anume: unul de la izvor și până la 
intrarea în zona depresionară, un sector 
montan ce străbate culmea Tătarului 
caracterizat de fliș șistos-grezos cu intercalații 
grezoase masive (fliș curbicortical). Astfel, 
valea râului este mai îngustă, cu unele canale 
sinuoase fără tendință de meandrare. Cel  
de-al doilea subsector, respectiv cel de la 

intrarea în zona depresionară până în zona 
localității Brădet, este alcătuit din roci mai 
puțin rezistente la eroziune: pietrișuri, 
nisipuri și nisipuri argiloase, fliș șistos-grezos 
(strate de Comarnic), fliș grezos cu 
intercalații grezose masive.  

2.  sectorul cu direcția de curgere de la vest  
la est își desfășoară traseul în Depresiunea 
Întorsura Buzăului, unde depozitele  
fluvio-lacustre de suprafață se caracterizează 
prin roci moi, puțin rezistente la eroziune 
(nisipuri și pietrișuri), ceea ce a permis 
meandrarea albiei, iar coeficientul de 
sinuozitate indică o trecere către canale 
meandrate (sau procesul este stopat prin 
amenajări: ziduri de sprijin și gabioane). În 
partea nordică a depresiunii, la nord de 
localitatea Brădet, se situează Clăbucetele 
Întorsurii Buzăului, cu roci dure ale flișului 
cretacic, precum gresii și șisturi marnoase. 

3. sectorul cu desfășurare nord-sud, de la 
ieșirea din localitatea Întorsura Buzăului și 
până în localitatea Zăbrătău, râul urmărește 
rocile moi din zona depresionară. În est sunt 
roci mai dure precum stratele de Comarnic 
cu fliș șistos-grezos, dar și fliș grezos. La 
sud de localitatea Zăbrătău râul străbate 
stratele de Comarnic, fliș șistos-negru și fliș 
grezos (gresii de Siriu), valea începe să se 
îngusteze – proces caracteristic. 

 
Condiții pedologice 
 
Albia râului Buzău se formează în soluri 
neevoluate, tipice pentru o albie de râu (Figura 7). 
Sectorul râului Buzău ce își desfășoară traseul 
în zona depresionară prezintă soluri aluviale 
(fac parte din clasa solurilor neevoluate), cu un 
profil slab structurat, care este alcătuit din 
materiale neconsolidate (Demeter, 2009).  

Se formează pe suprafețe plane sau ușor 
ondulate, fiind supuse inundațiilor periodice; 
necesită amenajări specifice pentru a fi utilizat 
în agricultură (Florea 1963). Specific arealului 
de analiză este solul brun acid (din clasa 
cambisoluri), care reapare și în zona de 
confluență Buzău-Crasna. El este reprezentativ 
pentru zona montană, iar materialul parental 
este alcătuit din depozite aluvio-deluviale de 
cuvertură, cu textură mijlocie grosieră, cu 
schelet care provine din alterarea flişului grezos. 
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Figura 6. Harta geologică a arealului de analiză 
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Figura 7. Harta solurilor din arealul de analiză 
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Utilizarea terenurilor 
 
Utilizarea terenurilor reflectă caracteristicile 
geomorfologice, respectiv o depresiune 
intramontană (Figura 8), cu desfășurare largă a 
luncii și teraselor folosite pentru construcții și 
culturi agricole. În sectorul din amonte și din 
rama depresiunii, modul de utilizare a 
terenurilor este caracterizat de păduri de foioase 

și păduri de amestec, iar izolat pajiști naturale 
sau pășuni, ceea ce indică un sector montan cu 
versanți ce prezintă o vegetație naturală. Fundul 
depresiunii este parțial antropizat prin 
construcții, areale cu pășuni și terenuri arabile 
agricole. Aceste utilizări necesită o protecție 
împotriva inundațiilor. Astfel, se regăsesc în 
acest sector numeroase amenajări desfășurate în 
albia râului Buzău. 

 

 
Figura 8. Utilizarea terenurilor în Depresiunea Întorsura Buzăului 
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PARTEA A DOUA. 
 
METODOLOGIE, ANALIZE   
 
Metode, mijloace, date utilizate 
 
Surse de date 

Date Sursa Tip date Utilizarea datelor 

Râul Buzău – 1980 Harta topografică a 
României 1:25000 Vector, linie - extragerea informațiilor 

morfometrice ale râului din 1980 

Râul Buzău – 2017 Ortofotoplan 2017 Vector, linie - extragerea informațiilor 
morfometrice ale râului din 2017 

DEM DEM România Raster - din DEM RO s-a decupat DEM 
pentru zona de lucru 

                                                                               
Utilizarea terenurilor Corine Land Cover 2018 Vector, poligon - analiza multicriterială 

Geologia Harta geologică a României 
1:200000 Vector, poligon - analiza multicriterială 

Rețeaua rutieră Open Street Map 2020 Vector, linie - analiza multicriterială; hărți 
Rețeaua hidrografică Open Street Map 2020 Vector, linie - analiza multicriterială; hărți 

Localități Open Street Map 2020 Vector, poligon - analiza multicriterială; hărți 
UAT ANCPI Vectori, poligon - analiza multicriterială; hărți 

Cote altitudinale Harta topografică a 
României 1:25000 Vectori, punct - analiza multicriterială; hărți 

 
Pentru acest studiu s-au utilizat atât date 
vectoriale, cât și date raster. Din categoria 
datelor raster fac parte Harta topografică a 
României, în proiecție Gauss-Krüger, ce a fost 
întocmită după cel de-al Doilea Război 
Mondial și redă peisajul geografic din perioada 
1951-1958, însă tipărirea foilor de hartă s-a 
realizat între anii 1958 și 1961, la scara 
1:25.000. Un alt material raster este reprezentat 
de Ortofotoplanul din 2017, descărcare ANCPI, 
utilizat pentru a extrage informații actuale 
asupra dinamicii albiei, important pentru a 
realiza o analiză diacronică. EU-DEM (The 
Digital Elevation Model over Europe), alt raster 
utilizat, ce este un model digital de elevație 
realizat de programul Copernicus, gestionat de 
Comisia Europeană (https://www.eea.europa. 
eu/data-and-maps/data/eu-dem#tab-european-
data).  

Vectorii Corine Land Cover (CLC) 
reprezintă setul de date european de referință 
pentru modul de acoperire a terenului. 
Acoperirea terenului se realizează în 44 de 
clase și este produsă cu asistența rețelei Eionet 
a Agenției Europene de Mediu, care contribuie 
cu propriile date produse în principal prin 
interpretarea vizuală a imaginilor prin satelit de 
înaltă rezoluție. Mai mulți vectori au fost 

extrași Open Street Map (OSM), adică un 
proiect ce creează și distribuie date geografice 
gratuite pentru întreaga lume, care apoi pot fi 
prelucrate și editate, ducând la rezultate precum 
materiale cartografice, studii geografice etc.  

 
Etape de lucru 

 
Pentru realizarea studiului s-au parcurs mai 
multe etape de lucru: formarea bazei de date 
pornind de la resursele deținute, raster sau 
vector, apoi etapa de prelucrare a acestor date 
în materiale cartografice care să ducă la 
rezultatul dorit, respectiv dinamica albiei. De 
asemenea, pe tot parcursul elaborării temei s-au 
utilizat informațiile bibliografice referitoare la 
geografia regiunii și la însușirea metodologiei 
și a tehnicii de elaborare a dinamicii albiei de 
râu. O parte dintre aceste informații și 
deprinderi au fost realizate în cadrul cursului de 
Geomorfologie dinamică a albiilor de râu (autor 
și predator prof. univ. dr. Florina Grecu) și în 
cadrul lucrărilor de laborator (sub îndrumarea 
conf. univ. dr. Dobre Robert).  

Pentru prelucrarea datelor și afișarea 
acestora a fost nevoie de utilizarea a trei 
programe: ArcMap, CurveExpert Professional 
și Excel. 
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ArcMap este componenta principală dintre 
programele de procesare geospațială ArcGIS oferite de 
Esri și este utilizată în primul rând pentru vizualizarea, 
editarea, crearea și analizarea datelor geospațiale. 
ArcMap permite utilizatorului să editeze datele, să 
exploreze, iar în final să creeze hărți. Pentru studiul de 
față a reprezentat programul de bază, în care s-au 
realizat toate materialele cartografice, s-au făcut analize 
și s-au vizualizat datele.  

CurveExpert Professional este o soluție multiplă de 
platformă pentru montarea curbelor și pentru analiza 

datelor. Datele pot fi modelate folosind o serie de 
instrumente de modele de regresie liniară, modele de 
regresie neliniare, metode de netezire sau diverse tipuri 
de      splines. Astfel, acest program a fost util pentru a 
obține tipurile de eroziune, dar și sectoarele de echilibru 
ale râului, indicând și punând în evidență sectoarele ce 
pot crea probleme în peisaj.  

Excel, program de calcul-tabel, a fost necesar pentru 
studiu deoarece s-au realizat tabele și calcule asupra 
suprafețelor, în urma cărora s-au făcut diagrame. 

 
E
T
A
P
A 

HARTA 
REALIZATĂ 

DATE 
UTILIZATE FUNCȚIILE UTILIZATE 

 

Harta hipsometrică DEM Clasificarea DEM în 4 clase și simbolizarea prin culori; 
Harta geodeclivității DEM ArcToolbox – Spatial Analyst Tools – Surface – Slope; 
Harta utilizării 
terenurilor CLC 2018 ArcToolbox – Analysis Tools – Extract – Clip 

Harta geologică Vectori geologie RO 
- ArcToolbox – Analysis Tools – Extract – Clip; 
- Adăugare atribut cu tipul de rocă pe baza vârstei din Excel-ul cu 
legenda_geologie; 

Harta solurilor  Vectori soluri RO - ArcToolbox – Analysis Tools – Extract – Clip; 

 

I 

 
Calcularea 
parametrilor 

Harta topografică RO 
 
Ortofotoplan 
DEM 

- vectorizare râu linie și poligon anii 1980 și 2017; 
- vectorizare linii de lucru: lungime în linie dreaptă; 
- calcularea lungimilor: Tabela de atribute - Field - Calculate Geometry - 
Length; 
- identificare de pe DEM cota maximă și minimă; 
- toate datele s-au trecut într-un tabel din Excel, unde s-au calculat: 
coeficientul de sinuozitate, diferența de nivel, panta albiei.  

Meandrele 

 
Harta topografică RO 
 
Ortofotoplan 
 
Vector linie râu 1980 
și 2017 
 
Vector linie râu în 
linie dreaptă 
 

- vectorizare meandre cercuri; 
- calculare lungime cercuri: Tabela de atribute - Field - Calculate 
Geometry - Length; 
- calculare raza cercuri: Tabela de atribute - Field - Field Calculator - 
lungime (3.1415*2) 
- cercurile vor fi modificate cu Split pentru a putea calcula doar lungimea 
meandrului; 
- vectorizare traverse cu linii perpendiculare pe meandre și lungimea în 
linie dreaptă râu, calculare lungime; 
- datele se trec în table Excel, unde se vor calcula: sinuozitate meandru, 
asimetrie dreapta și stânga, amplitudine meandru; 
- se urmează etapele pentru anii 1980 și 2017. 

Despletiri 

Harta topografică RO 
 
Ortofotoplan 
 
Vector linie râu 1980 
și 2017 

- vectorizare linie a brațelor principale și secundare formate pe cursul 
râului; 
- calculare lungime: Tabela de atribute - Field - Calculate Geometry - 
Length; 
- datele se trec în tabel Excel, unde se vor calcula: coeficientul de 
despletire - suma brațe și lungime braț principal/lungime braț principal; 
- se urmează etapele pentru anii 1980 și 2017. 

Împletiri 

Harta topografică RO 

Ortofotoplan 

Vector linie râu 1980 
și 2017 

- vectorizare linie lungime ostroave și lungime totală despletire; 
- calculare lungime: Tabela de atribute - Field - Calculate Geometry - 
Length; 
- datele se trec în tabel Excel, unde se va calcula coeficientul de împletire; 
- suma lungime ostroave/lungime despletire; 
- se urmează etapele pentru anii 1980 și 2017. 

Traverse 

Harta topografică RO 

Ortofotoplan 

Vector linie râu 1980 
și 2017 

Harta pantelor 

- vectorizare linie traverse; 
- calculare lungime; 
- datele se trec în Excel, unde se realizează un grafic care se va corela cu 
parametrii: pante, geologie, sol, utilizare terenuri, amenajări.  
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Eroziune râu pe 
sectoare 

Ortofotoplan 
 
Vector linie râu 2017 

- vectorul linie râu 2017 se va împărți în sectoare de 50 m: Split-Into 
Equal Parts; 
- pentru fiecare sector se va trece o cotă medie absolută: 3D Analyst 
Tools - Functional Surface - Add Surface Info, rezultă Z_mean; 
- informațiile Id și cote din tabela de atribute se vor introduce în 
programul CurveExpert Professional, unde se va realiza grafic: 
CurveFinder - Polynomial Regressions from degree 2 to 2; 
- noile date (Z_trend) se vor copia în Excel, unde se va realiza o diferență 
între Z_trend - Z_mean; 
- valorile negative arată eroziunea în adâncime; cele pozitive, mai mari de 
1.5, eroziunea laterală; restul – echilibru; 
- diferența se introduce în ArcMap și va fi simbolizată pe sectoare. 

II 

Amenajările 
Harta topografică Ro 
 
Ortofotoplan 
 
Vectorul eroziune 
 

- se vectorizează amenajările existente în albia râului, plus elemente 
antropice; 
- se identifică sectoarele cu eroziune și se stabilește necesitatea unor 
amenajări prin vectorizare; 
- se simbolizează cu roșu amenajările existente și cu verde amenajările 
propuse; 
- în Excel se inventariază amenajările în funcție de utilitatea lor pentru: 
eroziune laterală sau eroziune în adâncime. 

  
Schema de lucru 

 
 

Analiza diacronică a dinamicii albiei 
 
Calcularea parametrilor și rezultate 
 
Parametrii râului Buzău constau în lungimea 
râului, lungimea râului în linie dreaptă, 
coeficientul de sinuozitate, cota maximă și 
minimă, diferența de nivel și panta albiei. 
Acești parametri au fost calculați pe sectoare, 
care au fost împărțite astfel: sectorul I – între 
izvor și Brădet, sectorul II – între Brădet și Sita 
Buzăului, iar sectorul III – între Sita Buzăului și 
confluența cu râul Crasna (Tabel nr. 1).  

Lungimea râului se calculează în funcție de 
vectorizarea realizată pe ortofotoplan și pe 

harta topografică a României; astfel, valoarea 
lungimii este puternic influențată de interpretarea 
și vectorizarea cât mai fidelă a realității. 
Diferența între lungimea râului din 1980 și cea 
din 2017 este de 1261 m în sectorul I, 234 m în 
sectorul II și 38 m în sectorul III. Cea mai mare 
diferență se constată în sectorul I deoarece este 
și cel mai lung sector analizat, dar această 
diferență există deoarece râul a prezentat o 
dinamică, respectiv sunt mai multe sinuozități 
cu dimensiuni mai mari în anul 2017 față de 
anul 1980 și astfel s-a schimbat valoarea 
lungimii. Această dinamică se datorează 
schimbării pantei în succesiunea unor sectoare 
de îngustare cu cele de lărgire a văii. 
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Tabel nr. 1. Morfometria râului Buzău 

 
 

Sectorul II prezintă o diferență negativă 
deoarece este sectorul din depresiunea 
Întorsurii Buzăului, astfel că albia râului în 
această zonă este într-un proces de amenajare 
antropică pentru a combate eroziunea și pentru 
protecția localităților și a infrastructurii rutiere 
la inundații. 

Coeficientul de sinuozitate este dat de 
raportul dintre lungimea râului și lungimea 
râului în linie dreaptă. Atât în 1980, cât și în 
2017, acest parametru are valori peste 1, dar 
sub 1.5 (valoare care arată tendința spre 
meandrare); în sectorul II, unde în anul 1980 
era de aproximativ 1.5, amenajările efectuate 
până în prezent au diminuat valorile 
coeficientului de sinuozitate. 

Cota maximă (cota A) reprezintă altitudinea 
pe care o are râul la izvor, iar cota minimă  
(cota B) este altitudinea pe care o are râul la 
confluența cu râul Crasna. Diferența dintre 
aceste cote este reprezentată de diferența de 
nivel, iar pentru râul Buzău există o diferență 
de nivel de 649 m, ceea ce înseamnă că se pot 
observa multe schimbări în relief, având în 
vedere că râul este localizat într-o zonă 
montană și depresionară. 

Panta albiei este raportul dintre diferența de 
nivel și lungimea râului în procente. În cazul de 
față, panta albiei ne indică albii care în sectorul 
I și III au tendința de meandrare față de panta 
din sectorul II, unde este mult mai mare. Din 
nou se accentuează rezultatul amenajărilor ce 
au loc în albia râului Buzău în zona Întorsurii 
Buzăului. 

 
Meandrele 
 
Formarea meandrelor este datorată eroziunii 
laterale pe care o are râul, faptul că un mal 
poate deveni concav reprezintă un întreg proces 
în care sunt implicați mai mulți factori: 
geologia, solul, utilizarea terenurilor și panta. 
Meandrele sunt sinuozitățile, buclele, create de 

râu prin eroziunea laterală, alternată cu 
acumulările laterale. Astfel, în profil transversal 
albia va prezenta un mal concav și unul convex 
(Carling et al., 2014; Grecu, 2018). În Tabelul 
nr. 2 se prezintă toate meandrele identificate pe 
cursul râului, atât în 1980, cât și în 2017, iar 
aceste meandre au diferite lungimi. Astfel, 
diferența dintre lungimi este reprezentată în 
tabel în ultima coloană, unde culoarea roșie 
indică meandrele care și-au mărit lungimile, 
galben meandrele care prezintă o micșorare a 
lungimilor, verde meandrele apărute, iar n/a 
reprezintă meandrele ce nu s-au păstrat în timp. 
Analiza s-a realizat pe trei subsectoare ale 
râului Buzău, de la izvor la confluența cu 
Crasna; astfel, s-au identificat și calculat 
meandrele pentru fiecare sector.  

Sectorul I, care vizează râul Buzău de la 
izvor până la localitatea Brădet: s-au observat 
54 de meandre ce însumează 8 meandre noi 
apărute și 36 de meandre care au suferit 
modificări, precum și 10 care nu s-au menținut, 
iar 20 și-au micșorat dimensiunile cu 3-450 m, 
iar 15 meandre s-au dezvoltat având dimensiuni 
mai mari cu 2-300 m. 

Sectorul II prezintă situația meandrelor de 
la localitatea Brădet la localitatea Sita Buzăului. 
Se identifică 22 de meandre, dintre care 2 
meandre nou-apărute și 2 meandre care nu s-au 
mai menținut. Pe de altă parte, numărul 
meandrelor ce și-au mărit dimensiunea este 
egal, respectiv 9 meandre au lungimile mai 
reduse, cu valori de la 1 la 100 m, iar 9 
meandre și-au mărit lungimile între 20-300 m. 

Sectorul III prezintă evoluția meandrelor 
între Sita Buzăului și confluența cu râul Crasna, 
ceea ce indică 52 de meandre, dintre care 2 
meandre nou formate, iar 11 ce nu s-au păstrat 
în timp. Meandrele care și-au mărit dimensiunile 
sunt în număr de 25, mai mari cu 25-750 m, iar 
14 meandre s-au micșorat cu 4-400 m față de 
dimensiunile din 1980. 
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Tabel nr. 2. Lungimea meandrelor pe sectoare: 
creșterea (roșu), micșorarea (galben), apărute (verde), dispărute (n/a) 
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Diferențele între lungimile meandrelor arată 
faptul că are loc o dinamică a albiei, însă 
aceasta diferă de la un sector la altul. În 
sectorul I au avut loc diferențe mari în ceea ce 
privește modificarea meandrelor, ceea ce indică 
o activitate activă a albiei râului, însă în 
sectorul II, prin faptul că se intervine prin 
diferite amenajări, se observă acest fapt și din 
diferențele reduse între dimensiunile meandrelor. 
De asemenea, sectorul III prezintă cea mai 
pronunțată dinamică din punct de vedere al 
formării sau modificării meandrelor, o situație 
oarecum normală înainte de intrarea în defileu. 

 
Analiza comparativă a parametrilor 
meandrelor și dinamica eroziunii 

 
Atât pentru anul 1980, cât și pentru anul 2017 
s-au identificat și obținut anumiți parametri 
specifici meandrelor: circumferința, raza, 
lungimea, lungimea aeriană, sinuozitatea 
meandrului, asimetria dreapta și stânga, 
amplitudinea meandrului. Toți acești parametri 
au fost reprezentați în tabelele nr. 3, 4 și 5 
(Anexa 2).  

Circumferința s-a calculat deoarece, pentru 
identificarea meandrelor, s-a apelat la un 
artificiu. În prima etapă s-au vectorizat cercuri, 
iar bucla cercului trebuia să surprindă cât mai 
fidel bucla meandrului. Pentru că în acest pas 
meandrele erau cercuri, s-a putut calcula raza 
acestora. Pentru a se putea obține valoarea 
lungimii meandrului, aceste cercuri au fost 
decupate, astfel încât s-a păstrat doar arcul de 
cerc care copia fidel meandrul. Pentru anul 
1980 cele mai mici lungimi ale meandrelor au 
fost de 98.54 m pentru sectorul I, 49.41 m 
pentru sectorul II, iar sectorul III are cel mai 
mic meandru, cu lungimea de 44.91 m. Valorile 
maxime diferă foarte mult, respectiv sectorul I 
are meandre ce ating 1436.04 m, sectorul II are 
cele mai mici meandre, maximul fiind de 
334.16 m, pe când sectorul III are meandre cu 
lungimi de 908.68 m. Meandrele identificate 
pentru anul 2017 au valoarea minimă pentru 
sectorul I de 38.61 m, sectorul II de 46.32 m și 
sectorul III de 84.06 m, pe când valoarea 
maximă a scăzut pentru sectorul I la 1371.32 m 
și pentru sectorul III la 845.07, iar sectorul II 
prezintă o creștere de 435.13 m. Pe aceste 

segmente s-a putut calcula lungimea aeriană, 
care este distanța măsurată în linie dreaptă 
dintre capetele unei bucle ce reprezintă meandrul. 

Sinuozitatea meandrului reprezintă raportul 
dintre lungimea meandrului și lungimea aeriană, 
ce prezintă valori peste 1, care însă nu depășesc 
1.5. Se observă o diferență, respectiv că în anul 
1980 sinuozitatea este mai redusă pentru 
sectorul II și sectorul III, dar pentru sectorul I 
depășește 1.5 punctual, ceea ce indică o 
tendință de meandrare. În anul 2017, 
sinuozitatea tinde mai mult către 1.5, ceea ce 
indică dinamica activă a albiei, însă nu se 
depășește această valoare, deoarece s-a 
amenajat albia în diverse puncte.  

Amplitudinea sau lățimea fâșiei active este 
distanța măsurată perpendicular pe lungimea 
meandrului. Aceasta s-a calculat pe baza 
identificării asimetriei meandrului, dacă acesta 
este deplasat către malul drept sau către malul 
stâng și care este valoarea cu care s-a deplasat. 
Astfel, pentru anul 1980 cea mai mare 
deplasare a meandrului este de 2263,02 m către 
stânga în sectorul I, 1079,9 m către stânga în 
sectorul II și 667,70 m spre stânga în sectorul 
III. De asemenea spre dreapta au avut loc 
deplasări până în 900 m. Pe de altă parte, cea 
mai mică deplasare pentru anul de referință 
1980 s-a realizat tot către partea stângă, care 
este de 24,97 m în sectorul I, 10,61 m în 
sectorul II și 4 m în sectorul III. Pentru anul 
2017, cea mai mare deplasare a meandrelor față 
de asimetria râului se realizează tot spre stânga 
și este de 2161,59 m în sectorul I, 1078,81 m în 
sectorul II și 667,66 m în sectorul III, iar cele 
mai mici deplasări se realizează tot spre stânga 
în sectoarele II și III, cu până la 5 m, pe când în 
sectorul I amplitudinea este spre dreapta cu 
22,92 m.  

În Figura 9 se pot observa meandrele în cei 
doi ani analizați, 1980 și 2017. Astfel, în ambii 
ani meandrele s-au menținut în cursul superior, 
nu se constată o dinamică a acestora, datorită 
rocilor consolidate, deci o evoluție în timp 
îndelungat. În cursul desfășurat în zona 
depresionară se observă o dinamică, respectiv 
meandrele au lungimi variabile, și aici au 
apărut cele mai multe meandre noi. De 
asemenea, tot în acest sector multe meandre nu 
s-au mai menținut. Astfel, râul începe să aibă 
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meandre din ce în ce mai mari și mai dese, 
deoarece substratul și solul permit ca procesul 
de eroziune să aibă loc mai intens. De 
asemenea, meandrele își măresc lungimea și 
densitatea acestora crește, iar acest lucru este 
permis de geologie, care în acest sector prezintă 
roci mai moi și friabile, ca nisipuri, pietrișuri, 
argile, dar și solurile sunt mai fertile, iar 
utilizarea terenurilor este axată pe terenuri 
agricole. Astfel, aceste meandrări ale râului au 
fost încetinite în procesul lor de formare, 
deoarece impun o serie de probleme în erodarea 
terenurilor atât prin degradare, cât și prin 
inundațiile pe care le poate produce. Așadar, se 
evidențiază aici construirea mai multor 
amenajări realizate pentru consolidarea malurilor, 
protecția drumurilor și a podurilor. În cursul 
inferior, către confluența cu râul Crasna, 
meandrările sunt dense, însă de lungimi mult 
mai mici, nu se observă o dinamică pronunțată, 
iar acest lucru este dovedit și de coeficientul de 
sinuozitate, care nu indică canale meandrate.  

 
Despletiri/împletiri 

 
Despletirile reprezintă ramificări ale brațului 
principal al râului sau canale de scurgere 
adiacente între care se pot forma ostroave, 
bancuri, insule. Atât pentru anul 1980, cât și 
pentru anul 2017 s-au identificat aceste 
despletiri astfel: brațul principal (cursul normal 
al râului), brațele secundare care au fost 
numerotate, apoi s-a calculat lungimea acestora. 
Pe baza acestor lungimi s-a obținut coeficientul 
de despletire, care reprezintă raportul dintre 
suma lungimilor tuturor brațelor și lungimea 
brațului principal. 

În Figura 10 sunt prezentate eșantioane cu 
diferite despletiri de pe parcursul râului. Astfel, 
în cursul superior, despletirile sunt evidențiate 
în anul 2017 și acestea sunt cu doar două brațe 
și cu lungimi mici, coeficientul fiind până în 2. 
Despletirile sunt mai pronunțate și cu lungimi 
mai mari de la intrarea râului în zona 
depresionară, unde relieful, panta și geologia 
permit dezvoltarea acestora. De remarcat că în 
anul 1980 despletirile erau mult mai puține, 
respectiv s-au identificat doar 3 despletiri, 
folosind ca material cartografic Harta 
topografică a României 1:25000. Acest lucru se 

evidențiază în Tabelul nr. 6 a) (Anexa 2), în 
comparație cu Tabelul nr. 6 b) (Anexa 2), unde 
sunt 19 despletiri identificate pe râul Buzău în 
sectorul de la izvor la confluența cu Crasna. 
Despletirile nou formate sunt mult mai dense și 
mai pronunțate în relief, iar ostrovele formate 
între aceste canale sunt înierbate, arătând 
dinamica râului, dar și procesul prin care se 
obțin aceste despletiri este îndelungat. 

Se constată că maximul coeficientului de 
despletire este de 2.5, ceea ce reprezintă un 
potențial mic către despletire, deoarece panta 
albiei este mare, astfel că și viteza de curgere a 
apei se mărește, iar eroziunea și transportul nu 
se pot menține, prin urmare nu se îndeplinesc 
condițiile de formare a despletirilor.   

Împletirile sunt legate de despletiri, deoarece, 
odată identificate despletirile, se pot identifica 
și aceste împletiri care reprezintă ostroavele 
formate de brațele râului. Pentru fiecare 
împletire se va identifica fiecare ostrov pentru 
care se calculează lungimea lui în linie dreaptă, 
însă se calculează și lungimea întregii despletiri, 
linia dreaptă care unește capetele despletirii. 
Aceste valori ajută la calcularea coeficientului 
de împletire, ce reprezintă raportul dintre lungimea 
totală a ostroavelor pe lungimea despletirii.  

În Figura 11 se evidențiază faptul că acolo 
unde existau despletirile mai pronunțate, valabile 
pentru anul 2017, atunci și împletirile sunt mai 
pronunțate, cu mai multe ostroave. Din nou, 
cursul mijlociu, în zona depresionară, permite o 
vizualizare mai exactă a împletirilor, iar pentru 
anul 2017 s-au identificat mai multe împletiri.  

Acest lucru se poate observa și din Tabelul 
nr. 7 a) și b) (Anexa 2), unde numărul împletirilor 
este mult mai mare în anul 2017 față de anul 
1980; este același număr cu cel al despletirilor, 
pentru că se calculează pe baza lor.  

Coeficientul de împletire diferă foarte mult, 
cel din anul 1980 față de cel din 2017, astfel că 
în anul 1980 coeficientul are și valori 
subunitare, minima fiind de 0,72, iar maxima 
de 0,86, ceea ce în anul 2017 coeficientul de 
despletire este predominant supraunitar, cu 
puține valori subunitare și în general acest 
coeficient este dat de împletirile din cursul 
superior. Astfel, coeficientul crește de la 
minima de 0,74 la maximum de 1,45, ambele 
valori mai mari față de anul 1980, arătând că 
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din acest punct de vedere râul prezintă o 
dinamică în timp, are un potențial de împletire 
mai mare. 

De menționat faptul că, dacă aceste 
despletiri și împletiri din ambii ani ar fi putut să 
fie corelate, s-ar observa mult mai bine 
dinamica lor; în anul 2017 exista un număr 
mult mai mare de despletiri și împletiri, 
renunțându-se astfel la o corelare între acestea.  

 
Traverse 
 
Traversele reprezintă linii perpendiculare 
trasate la distanțe egale din versant în versant 
sau din fruntea de terasă în cealaltă frunte de 
terasă de pe malul opus, care sunt perpendiculare 
pe râu. Aceste traverse au rolul de a evidenția 
prin lungimea lor potențialul pe care îl are râul 
în a migra către stânga sau către dreapta. În 
Figura 12 se evidențiază o serie de eșantioane 
care reflectă lungimea traverselor în cele trei 
sectoare ale râului.  

În sectorul superior, între izvor și localitatea 
Brădet, traversele se împart într-o serie cu 
lungimi reduse și o serie cu lungimi mult mai 
mari. Astfel, au cele mai mici lungimi și sunt 
cele mai scurte traversele de la izvor până la 
intrarea râului Buzău în zona depresionară. 
Această situație reflectă caracteristicile geologice 
în restricționarea deplasării albiei spre dreapta 
sau spre stânga. De asemenea, în partea a doua 
a sectorului I traversele cresc în dimensiune, 
deoarece relieful de depresiune, panta și 
geologia permit migrarea râului către stânga sau 
către dreapta, însă datorită utilizării terenurilor cu 
terenuri agricole și localități se propun 
amenajări în albie pentru protecția acestora. 

În cel de-al doilea sector al râului, de la 
confluența râului Afiniș până la Întorsura 
Buzăului, se observă cele mai mari traverse. 
Acest lucru este permis de către substratul 
geologic, sectorul aflându-se în totalitate în 
Depresiunea Întorsurii Buzăului. Dinamica 
albiei este stopată de către amenajările ce s-au 
construit, precum dig, ziduri de sprijin și 
gabioane. 

Al treilea sector, de la Întorsura Buzăului 
spre confluența cu râul Crasna, are o dinamică 

mai pronunțată în prima parte a sectorului. Aici 
sunt cele mai lungi traverse, acest lucru fiind 
indicat și de geologie, care se prezintă cu un 
substrat moale de pietrișuri și nisipuri, și de 
soluri aluviale. Aici, râul are cele mai multe 
deplasări, atât către dreapta, cât și spre stânga, 
însă tendința observată până în acest punct al 
analizei de a se deplasa către stânga se menține, 
deoarece deplasările cele mai pronunțate se 
realizează către malul stâng. În ultima jumătate, 
traversele scad în dimensiune, deoarece din nou 
geologia este cea care limitează dinamica 
albiei.  

Din figurile 13, 14 și 15 se observă grafic 
lungimea traverselor care sunt corelate cu toți 
parametrii cadrului natural. Astfel, de la 
traversa 1 până la 30 substratul geologic de fliș 
șistos-grezos cu intercalații masive grezoase nu 
permite o eroziune laterală activă. Începând de 
la traversa 31 până la traversa 56 rocile sunt un 
amestec de fliș grezos cu gresii, conglomerate, 
nisipuri și pietrișuri care pot fi ușor dislocate de 
către apă, iar în timp râul are posibilitatea de a 
migra către dreapta sau către stânga, dacă nu se 
intervine prin amenajări antropice specifice. În 
sectorul II, geologia se menține, însă se observă 
dimensiunea mult mai mare a traverselor, iar 
râul este limitat de utilizarea terenurilor, respectiv 
de spațiul construit. Astfel s-au construit și se 
propun alte amenajări pentru protejarea 
spațiului antropic. Pentru sectorul III, graficul 
arată diferențele în acest sector, respectiv prima 
jumătate, unde râul încă traversează zona 
depresionară și prezintă traverse mai lungi, față 
de a doua jumătate, unde traversele sunt mai 
mici din cauza rocilor (multe sectoare cu fliș 
șistos-grezos cu intercalații grezoase masive), 
dar și roci mai friabile (pietrișuri, nisipuri și 
conglomerate).  

În concluzie, analiza traverselor pune în 
evidență raporturile directe între procesul 
meandrării (eroziunii laterale) și dimensiunile 
traverselor. Astfel, metoda traverselor se înscrie 
ca metodă de analiză a sinuozității râului și a 
vulnerabilității la eroziune laterală. Ea poate 
servi și în analiza evoluției râului pe termen 
mediu.
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Figura 13. Corelarea traverselor cu elementele cadrului natural și antropic pe râul Buzău în sectorul de la izvor 

spre localitatea Brădet (sector I) 

 
 

 
Figura 14. Corelarea traverselor cu elementele cadrului natural și antropic pe râul Buzău în sectorul de la 

localitatea Brădet spre ieșirea din localitatea Întorsura Buzăului (sector II) 
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Figura 15. Corelarea traverselor cu elementele cadrului natural și antropic pe râul Buzău în sectorul de la ieșirea 

din localitatea Întorsura Buzăului spre confluența cu râul Crasna (sector III) 
 

 
Eroziunea râului 
 
Procesul de eroziune este cel mai important 
atunci când se studiază albia unui râu, deoarece 
formele de relief prezente în această treaptă de 
relief sunt create de către eroziune, care poate 
avea mai multe forme: eroziunea laterală 
responsabilă de meandrarea râului, de 
despletiri, de maluri concave sau eroziune în 
adâncime responsabilă de adâncimea talvegului 
sau producerea unor pagube asupra podurilor. 
Eroziunea este influențată de elementele 
cadrului natural, însă și de anumite intervenții 
antropice în albia râului, cum sunt exploatările 
de pietriș sau nisip (în râul Buzău în sectorul de 
analiză nu s-a identificat nicio balastieră). 
Procesele de eroziune în albie devin mai active, 
datorită pantei și încărcăturii mai mari în 
sedimente. Sedimentele de fund determină apa 
să-și găsească alte talveguri, râurile încep să se 
despletească, devin puternic instabile. 
Mecanismele dinamicii albiilor fluviale prezintă 
unele diferențieri pentru albiile cu patul din roci 
dure, numite albii de eroziune, și albiile cu pat 
aluvial sau albii mobile. Există și o a treia 

grupă de albii, și anume cele semicontrolate de 
rocă în loc, respectiv existența unor sectoare în 
rocă și sectoare formate în depozite aluviale. 
Formele de echilibru ale albiei rezultă din 
interacțiunea dintre variabilele forțelor impuse 
de apa curgătoare și rezistența la eroziune a 
substratului. Albiile formate în sedimente 
neconsolidate se adaptează mai ușor schimbărilor 
din curgerea râului (Grecu 2018, Toroimac  
et al., 2010). 

Pentru râul Buzău (sectorul de la izvor până 
la confluența cu Crasna), cu ajutorul programului 
CurveExpert Professional s-a putut identifica 
eroziunea laterală și în adâncime pe sectoare, 
dar și sectoarele în care râul este în echilibru. 
Graficul din Figura 16 a) și b) prezintă porțiuni 
convexe ce reprezintă eroziunea laterală și 
porțiuni concave ce arată eroziunea în adâncime, 
iar sectoarele rectilinii sunt porțiunile în care 
râul este în echilibru. 

Analiza graficelor pune în evidență 
predominarea eroziunii în adâncime, a 
echilibrului în zona de la izvoare până la Brădet 
și a eroziunii laterale în depresiune. 
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Figura 16. Graficul eroziunii. Program CurveExpert Professional 

 
Amenajări antropice în albia majoră a 
râului și dinamica albiei 
 
Amenajările existente au fost extrase de pe 
Harta topografică a României pentru anul 1980, 
iar pentru anul 2017 amenajările s-au identificat 
de pe Ortofotoplan. Astfel, aceste amenajări 
sunt din categoria amenajărilor pentru 
combaterea sau prevenirea unor procese 
geomorfologice: canal de scurgere pentru a 
combate viteza viiturilor sau îndiguire pentru a 
combate inundațiile și meandrările râului, ori 
pot fi amenajări din categoria elementelor 
antropice, cum sunt podurile, căi rutiere. 
Amenajările propuse au fost decise în urma 
vizualizării materialele raster, dar și a 
vizualizării imaginilor Street View care reflectă 
realitatea, iar aceste amenajări sunt pentru a 
preveni eroziunea laterală care se observă atât 
pe hărți, cât și în imaginile de pe Google: ziduri 
de sprijin sau ziduri de sprijin cu epiuri, 
gabioane, iar în aval de poduri au fost propuse 
praguri de fund pentru a proteja aceste elemente 
antropice, dar și epiuri acolo unde râul erodează 
către pilonii de sprijin ai podului. 

În cazul amenajărilor existente se face 
referire atât la cele din 1980, dar și la cele din 
2017, care au fost corelate și validate cu Google 
Street View, actualizat în 2019. Astfel, au 
existat propuneri de amenajări în anumite 
sectoare ale râului Buzău indicate de eroziune, 
care ulterior au fost validate cu imaginile din 
2019, unde acestea s-au identificat ca fiind noi 
amenajări construite în albia râului și 
inventariate în tabele ca existând deja.  

Se constată că acel dig construit încă din 
1980, începând cu km 30 al râului, în 
localitatea Întorsura Buzăului, a avut unele 
urmări, respectiv râul nu s-a mai dezvoltat în 
mod natural, a ajuns să aibă în dreptul acestui 
dig un sector de echilibru, neputând să mai 
realizeze meandrări cu despletiri sau să aibă loc 
o eroziune laterală. Însă această stare de 
echilibru nu este formată pe întreaga lungime a 
digului, existând atât sectoare cu eroziune în 
adâncime, dar în proporție mare eroziune 
laterală, ceea ce indică dinamica râului și 
necesitatea consolidării amenajărilor existente. 
Celelalte amenajări existente intră în categoria 
amenajărilor propuse conform cu analiza 
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eroziunii, însă validate de imaginile Google 
Street View 2019 ca fiind nou construite sau în 
construcție. 

Amenajările propuse sunt, în primul rând, 
legate de protejarea podurilor. Astfel, acolo 
unde există un pod și în aval de pod sunt 
segmente din râu ce prezintă eroziune în 
adâncime, s-au propus praguri de fund, așa cum 
este cazul podurilor din Tabelul nr. 8 (Anexa 2) 
numerotate cu 10, 12, 27, 32, 37, 40 și 65, iar 
tot pentru protejarea podurilor acolo unde 
eroziunea laterală este activă s-au propus ziduri 
de sprijin sau gabioane, ca în cazul podurilor 
46, 55, 59.  

Pe de altă parte, în cazul eroziunii în 
adâncime pe sectoare mai mari s-au propus 
praguri de fund sau succesiuni de praguri 
pentru a combate eroziunea în adâncime și 
pentru a forma o stare de echilibru, precum și, 
de asemenea, pentru a combate alunecările de 
teren sau declanșarea acestora – cazul 
amenajărilor numerotate în Tabelul nr. 8 cu: 34, 
39, 41, 79, 81, 86, 88, 89 și 90. 

Amenajările au fost propuse în primul rând 
pentru a proteja drumuri rutiere, poduri sau 
case – astfel, pentru a combate eroziunea 
laterală, care din sectorul mijlociu al râului poate 
provoca și anumite procese geomorfologice, 
pentru că eroziunea acționează asupra bazei 
versantului și atunci pot fi declanșate alunecări 
de teren sau degradarea terenurilor. Amenajările 
sunt următoarele: gabioane sau ziduri de sprijin 
pentru a stabili malurile, zid de sprijin cu epiuri 
pentru a împiedica apa să erodeze la baza 
pilonilor podurilor și să curgă pe sub pod, 
diguri unde eroziunea laterală este mai 
pronunțată și pot fi afectate localități sau 
suprafețe mai mari de terenuri cu amenajări 
antropice. Pentru a combate eroziunea în 
adâncime, în primul rând s-au propus praguri 
de fund în aval de poduri, pentru a nu se 
produce eroziunea sub aceste elemente și să 
afecteze stabilitatea podurilor, dar s-au propus 
praguri de fund și în sectoarele unde eroziunea 
în adâncime este activă și versanții sunt 
instabili, astfel că se pot declanșa procese 
geomorfologice. 

Așadar, conform cu datele din Tabelul nr. 8, 
din lungimea totală a râului analizat, respectiv 
sectorul de la izvor la confluența cu râul 

Crasna, de aproximativ 51,8 km este afectat de 
eroziune în adâncime pe o lungime de 19 km, 
reprezentând 37%. Eroziunea laterală acționează 
pe 22 km din lungimea sectorului de râu 
analizat, reprezentând 43%. Râul se află în 
echilibru doar pe 20% din lungimea totală, 
reprezentând numai 10 km. 

Diferite tipuri de amenajări au fost identificate 
pe albia râului Buzău, iar în anumite sectoare se 
prezintă situația actuală a albiei, pentru care se 
propun amenajări conform cu analiza (imaginile 
sunt prezentate în Anexa 3): 
- eroziune în adâncime – propunere praguri de 

fund (km 18+535) pentru protecția podului 
de la km 18+475, localitatea Vama Buzăului; 

- podul de la km 27+665 la intrarea în 
localitatea Întorsura Buzăului, eroziune în 
adâncime, propunere în aval praguri de fund; 

- la km 27+700 se identifică canalul de 
scurgere pentru râul Afiniș la confluența cu 
emisarul Buzău; 

- podul de la km 34+225 și zid de sprijin pe 
stânga râului (km 34+425); 

- sector de râu afectat de eroziunea în 
adâncime. Se propune o succesiune de 
praguri de fund (de la km 39+950 până la 
41+625) pentru protecția drumului DN10 și 
combaterea alunecărilor de teren; 

- zid de sprijin și gabioane la km 43+735 al 
râului, pentru protecția construcțiilor și a 
DN10 

Aceste amenajări au fost propuse conform 
cu eroziunea laterală și în adâncimea rezultată; 
ulterior au fost identificate ca fiind amenajări 
noi, construite în anul 2019 (Anexa 4): 
- propunere gabioane la km 45+310 pentru 

protecția DN10 (se identifică un sector 
afectat de eroziunea laterală); 

- sector de râu afectat de eroziunea laterală (se 
propun praguri de fund pentru combaterea 
alunecării de teren de pe malul stâng și 
protecția construcțiilor – locuințe și DN10); 

- zid de sprijin amenajat la km 46+050 pentru 
combaterea alunecării de teren din imaginea 
anterioară. În această secțiune se constată că 
râul este în stare de echilibru; 

- sector de râu afectat de eroziunea laterală și 
acumulări în procesul de meandrare, 
propunere consolidare maluri prin gabioane 
pe partea stângă și dreaptă (km 48+160); 
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- sector de râu afectat de eroziune în adâncime 
(se propun succesiuni de praguri de fund 
pentru combaterea alunecării de teren de pe 
malul drept și protecția drumului DN10); 

- sector de râu afectat de eroziunea laterală, se 
propune consolidarea malului drept prin 
gabioane (km 50+310). 

 
Concluzii 
 
Așadar, analiza dinamicii albiei s-a bazat pe doi 
ani de studiu, 1980 și 2017. Este important să 
se observe cum era râul în trecut și care este 
stadiul actual pentru a înțelege evoluția sa și 
pentru a preconiza cum urmează să se schimbe 
albia râului (Costache, 2016).  

S-a constat că evoluția albiei este strâns 
legată de factorii cadrului natural și s-au 
evidențiat trei sectoare ale râului. Astfel, în 
sectorul superior râul are un pat al albiei cu roci 
dure, care a împiedicat dezvoltarea unor 
meandre mari, deci râul nu a prezentat deplasări 
vizibile spre stânga sau spre dreapta. Tot în 
acest sector și solul cu utilizările terenurilor 
indică faptul că râul nu a suferit o dinamică în 
lateral, are o tendință de adâncime, iar 
utilizările sunt specifice unei altitudini mari, 

respectiv păduri și pajiști. Din punct de vedere 
al amenajărilor, acest sector se impune prin 
numeroase praguri de fund.  

Cel de-al doilea sector al râului ce străbate 
depresiunea Întorsura Buzăului reprezintă 
secțiunea cea mai dinamică. Însă acest potențial 
ridicat de meandrare, despletire, eroziune în 
lateral sau în adâncime este restricționat. În 
acest sector se identifică cele mai multe 
amenajări construite pentru combaterea eroziunii 
râului și protecția căilor de comunicație și a 
construcțiilor, deoarece în acest sector sunt 
numeroase localități.  

Ultimul sector se identifică prin schimbarea 
albiei, care devine mai îngustă, de la ieșirea din 
zona depresionară și intrarea în zonă montană 
din nou, până la confluența cu Crasna. Acest 
sector prezintă iarăși limitări impuse de 
geologie, pantă și utilizarea terenurilor, specifice 
zonei montane. S-au identificat amenajări care 
au fost construite pentru protecția infrastructurii 
rutiere (drum național și poduri) și pentru 
combaterea eroziunii laterale și în adâncime, 
dar și a alunecărilor de teren de pe malul stâng, 
râul fiind un factor cauzator pentru declanșarea 
acestor procese geomorfologice. 
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A N E X E 
 

ANEXA 1 ( FIGURI) 
 

 
Figura 1. Dinamica meandrelor râului Buzău în sectorul de la izvor – confluența cu Crasna  

între 1980 și 2017 
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Figura 2. Despletirile râului Buzău între 1980 și 2017 
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Figura 3. Împletirile râului Buzău între 1980 și 2017 
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Figura 4. Traversele și migrarea râului 

 
 



36  Florina GRECU, Adriana ILIE, Robert DOBRE 

 
Figura 5. Amenajări existente și propuse în funcție de eroziune 
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ANEXA 2 (TABELE) 
 

Tabel 1. Morfometria meandrelor râului Buzău între 1980-2017, sector I

 
 

Tabel 2. Morfometria meandrelor râului Buzău între 1980 și 2017, sector II 
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Tabel 3. Morfometria meandrelor râului Buzău între 1980 și 2017, sector III 
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Tabel 4. Despletirile râului Buzău din anii: a – 1980 și b – 2017 
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Tabel 5. Împletirile râului Buzău din anii: a – 1980 și b – 2017 
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Tabel 6. Amenajări existente (roșu) și propuse (verde) în funcție de eroziune și echilibrul râului 
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ANEXA 3 (IMAGINI) 
 

 
Eroziune în adâncime – propunere praguri de fund (km 18+535) pentru protecția podului  

de la km 18+475, localitatea Vama Buzăului 

 
Eroziune laterală spre stânga, la ieșirea din localitatea Vama Buzăului;  

râul Buzău traversează o zonă depresionară – nu necesită amenajări specifice 

 
Podul de la km 27+665 la intrarea în localitatea Întorsura Buzăului;  

eroziune în adâncime, propunere în aval – praguri de fund 
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La km 27+700 se identifică canalul de scurgere pentru râul Afiniș,  

la confluența cu emisarul Buzău. 
 

 
Podul de la km 34+225 și zid de sprijin pe stânga râului (km 34+425) 

 

 
Podul de la km 37+170 și gabioanele propuse pentru eroziunea laterală  

(au fost identificate ca fiind existente, deoarece în 2019 se constată că sunt amenajări nou-construite) 
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Sector de râu afectat de eroziunea în adâncime. Se propune o succesiune de praguri de fund  

(de la km 39+950 până la 41+625) pentru protecția drumului DN10  
și combaterea alunecărilor de teren 

 

 
Zid de sprijin și gabioane la km 43+735 al râului pentru protecția construcțiilor și a DN10 
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ANEXA 4 (IMAGINI) 
Aceste amenajări au fost propuse conform cu eroziunea laterală și în adâncime rezultată; 

ulterior, au fost identificate ca fiind amenajări nou-construite, în anul 2019. 
 

 
Propunere gabioane la km 45+310 pentru protecția DN10  

(se identifică un sector afectat de eroziunea laterală) 

 
Sector de râu afectat de eroziunea în adâncime, se propun praguri de fund pentru  

combatereaalunecării de teren de pe malul stâng și protecția construcțiilor (locuințe și DN10). 

 
Zid de sprijin amenajat la km 46+050 pentru combaterea alunecării de teren din imaginea anterioară.  

În această secțiune se observă că râul este în stare de echilibru. 
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Sector de râu afectat de eroziunea în adâncime, propunere consolidare maluri prin gabioane 

 pe partea stângă și dreaptă (km 48+160) 
 

 
Sector de râu afectat de eroziune în adâncime, se propun succesiuni de praguri de fund  
pentru combaterea alunecării de teren de pe malul drept și protecția drumului DN10. 

 

 
Sector de râu afectat de eroziunea laterală, se propune consolidarea 

malului drept prin gabioane (km 50+310). 
 

 
Sursă imagini: Google Street View 
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Abstract: Complexitatea naturală a unui teritoriu trebuie înţeleasă ca o combinaţie dinamică de factori 
care reacţionează între ei, în mod constant, în cadrul unui sistem aflat într-o stare de echilibru relativ – 
peisajul geografic. În timp geologic şi istoric, peisajul natural corespunzător unităţilor montane care intră 
în alcătuirea bazinului hidrografic Bicaz a cunoscut transformări repetate, generate de evoluţia continuă a 
componentelor iniţiale, dar şi de apariţia unor componente noi şi, implicit, a unor relaţii noi (de 
intercondiţionare, de dominare sau subordonare), care i-au schimbat sensul evolutiv. Analiza 
componentelor mediului geografic din bazinul Bicaz indică o intensitate relativ ridicată a proceselor care 
coordonează dinamica peisajului. Ritmul acestei dinamici, particularităţile ei de manifestare şi efectele 
asupra condiţiilor de echilibru existente între componentele naturale şi antropice ale peisajului sunt 
diversificate şi destul de variabile pe traseul văii principale, asigurând funcţionalitatea peisajului şi 
menţinerea stării de echilibru. 
 
Cuvinte-cheie: peisaj geografic, diversitate funcțională, vulnerabilități teritoriale 

 
 

Introducere  
 
Peisajele sunt considerate unităţi teritoriale 
dinamice complexe, rezultat al interacţiunii şi 
legăturilor reciproce dintre componentele 
mediului natural (biotice şi abiotice), sub 
influenţa transformatoare a omului, exercitată 
prin diverse activităţi social-economice (Mac 
1990, Ielenicz 1995, Forman 1999, Burel et 
Baudry 2003, Bastian et al. 2006).  

Macrostructural, sunt alcătuite din aceleaşi 
tipuri de elemente, grupate în două mari 
categorii: sistemul natural, format din şase 
componente de bază (relieful, ca reflectare a 
alcătuirii petrografice şi tectono-structurale, 
clima, hidrografia, vegetaţia, fauna, solul), şi 
sistemul social-economic, cu patru componente 
(populaţia, activităţile, aşezările omeneşti, 
comportamentul comunităţilor umane) (Ianoş 
2000). Modalităţile infinite în care acestea se 
combină în timp şi spaţiu generează unităţi de 
peisaj deosebite prin nuanţele cantitative şi 
calitative ale conţinutului, cu reflectare în 
structura de amănunt. Evidenţierea unităţilor de 
peisaj presupune delimitarea unor ansambluri 

spaţiale caracterizate printr-o evoluţie comună 
şi o fizionomie relativ omogenă, pe baza unor 
criterii specifice (Bolos, 1992, Drăguţ, 2000). 

Prezentul studiu propune utilizarea unităților 
de peisaj ca unități teritoriale de analiză pentru 
a evidenția eventualele vulnerabilități derivate 
din modul în care se realizează angrenajul 
relațional între elementele sistemului geografic. 
Dată fiind complexitatea relaţiilor de 
intercondiţionare şi subordonare stabilite la 
nivelul fiecărui component, în anumite etape 
evolutive este lesne de înţeles că peisajul 
geografic va înregistra fizionomii şi moduri de 
alcătuire foarte variate, determinând dimensionarea 
spaţiului care va căpăta o anumită uniformitate 
structurală, dinamică, funcţională.  
 
Arealul de studio 
 
Situat în partea central-estică a Carpaţilor 
Orientali, bazinul hidrografic Bicaz se 
înfăţişează cu trăsături complexe de unitate 
geografică, cu multiple caracteristici de 
interferenţă peisagistică locală (Figura 1.a). 
Ţinând seama de faptul că acest râu deţine o 
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suprafaţă bazinală de 568 kmp şi o lungime 42 
km, rezultă şi rolul pe care l-a jucat în evoluţia 
geografică regională, în ierarhizarea reţelei de 
văi din sistemul hidrografic al Bistriţei şi în 
dinamica recentă a modelării reliefului. Sub 
aspect tectono-structural, amplasamentul 
bazinului morfohidrografic Bicaz corespunde 
parţial cristalinului moldav sau al Bistriţei 
propriu-zise, peste care se suprapune cea mai 
mare şi mai complexă cuvetă marginală 
mezozoică – sinclinalul marginal extern al 
Hăghimaşului. Pe latura estică, cristalinul şi 
cuvertura lui mezozoică domină flişul carpatic 
printr-o denivelare tectono-erozivă clară, care 
poate fi urmărită pe aliniamentul format de doi 
dintre afluenţii Bicazului: Bistra şi Dămuc. 

Regional, bazinul se suprapune subunităţilor 
periferice joase ale Masivului Ceahlău 
(versantul nordic) şi ale Munţilor Tarcău 
(versantul sudic) în sectorul inferior, constituite 
dintr-un complex de culmi cu dispunere radiară 
(mai evidente pe partea stângă, unde picioarele 
de munte desprinse din platoul central 
conglomeratic al Ceahlăului pătrund digitat 
printre afluenţii Bicazului). Limita naturală, 
morfohidrografică, dintre cele două masive 
montane este impusă chiar de râul Bicaz. 
Sectorul superior al bazinului este inclus 
Munţilor Hăghimaş, alcătuiţi dintr-un complex 
de culmi cu dispunere nord-sud, în lungul unor 
falii, şi care sunt secţionate median de valea 
transversală a Bicazului (Figura 1.b). 

 

 
Figura 1. Încadrarea teritorială a bazinului hidrografic Bicaz: a. în partea centrală a  

Carpaților Orientali; b. unitățile morfologice și hidrografice principale pe care le include 
 

Sub aspect hidrografic, Bicazul se înscrie 
printre afluenţii mai importanţi ai Bistriţei, în 
bazinul căreia se încadrează cu un procent de 
12,5 % din suprafaţa totală. Această poziţie în 
bazinul hidrografic al Bistriţei se reflectă în 
evoluţia paleogeografică, dar şi în dinamica 
actuală a peisajului. 

 
Materiale și metode  
 
Pentru a evidenția modificările intervenite, în 
timp, în tabloul peisagistic general al bazinului 
hidrografic Bicaz a fost aplicată o analiză 
secvențială, etapizată (Figura 3), pornind de la 
cunoașterea structurii peisagistice rezultate din 
interferenţa componentelor de mediu și până la 

identificarea arealelor vulnerabile, care necesită 
conservare și protecție.  

Interpretarea datelor cantitative ale 
componentelor geografice s-a realizat prin 
metode de cartografie digitală, utilizând 
aplicații GIS, care au facilitat realizarea unor 
hărți specifice, constând în inventarierea, 
delimitarea spațială, ierarhizarea celor mai 
reduse areale (unităţi elementare), caracterizate 
prin deplina omogenitate a componentelor 
structurale: o microformă de relief, acoperită de 
un singur tip de sol, de vegetaţie (Schreiber et 
al. 2003) (Figura 2). 

Adaptată la specificul geografic al bazinului 
Bicaz, diagnoza peisajului, constând în delimitarea 
unităţilor teritoriale omogene, s-a realizat în 
funcţie de:  

  

  1a 1b 
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- particularităţile reliefului, îndeosebi clasele 
de înclinare şi expoziţie a suprafețelor de 
versant. Prin suprapunerea tematică a 
categoriilor de pantă şi de expoziţie au 
rezultat 15 unităţi teritoriale omogene sub 
aspect morfologic, din care rezultă 
dominarea netă a suprafeţelor însorite şi 
semi-însorite cu înclinare de 5-150. 

- modul de utilizare a terenurilor, ca identificare 
a modificărilor impuse prin activităţi 
antropice. În acest scop, au fost separate 8 
categorii de folosință a terenurilor, prin 
interpretarea materialului cartografic 
reprezentat de planuri topografice la scara 
1:5000 şi ortofotoplanuri (fotograme aeriene 
cu rezoluţia de 0,5 m), realizate în anul 
2015. Harta tematică a evidențiat dominanţa 
evidentă a suprafeţelor forestiere, urmate de 
cele ale asociaţiilor ierboase. 

 

 
Figura 2. Delimitarea unităților elementare  

de peisaj 
 

 
Figura 3. Metodologia analizei peisajului  

(după Bolos, 1992) 

Evaluarea impactului s-a realizat prin 
ierarhizarea peisajelor, consemnată în harta 
tipurilor și subtipurilor peisajului geografic, 
rezultată din întrepătrunderea sau chiar 
suprapunerea unităţilor elementare de peisaj cu 
funcţionalităţi şi evoluţie similare, prin 
utilizarea criteriilor multiple de clasificare. 

Dimensiunea intervenţiei antropice a fost 
cuantificată prin determinarea unor indici 
sintetici de evaluare a dinamicii peisajului, sub 
impulsul componentei umane, indici rezultaţi 
din diferite raporturi ale datelor statistice: 
densitatea populației și densitatea agricolă, 
presiunea umană, indicele de naturalitate. 

 
Rezultate și discuții  

 
Complexul condiţiilor geografice din bazinul 
Bicaz determină o intensitate relativ ridicată a 
proceselor care coordonează dinamica peisajului. 
Ritmul acestei dinamici, particularităţile ei de 
manifestare şi efectele asupra condiţiilor de 
echilibru existente între componentele naturale 
şi antropice ale peisajului sunt diversificate şi 
destul de variabile pe traseul văii principale, 
asigurând funcţionalitatea peisajului şi menţinerea 
stării de echilibru (Figura 4). 

Schimbările de fond ale peisajului pe cale 
naturală se desfăşoară în prezent pe două 
direcţii principale, impuse de componenta 
morfologică (ce imprimă elemente de detaliu 
structurii particulare a peisajului, ele fiind 
exprimate în principal prin procese şi forme de 
relief actuale) şi componenta hidrografică (ce 
se înscrie în caracteristicile tipice ale peisajului 
geografic prin trăsături diferenţiate ale 
compartimentelor bazinale, începând de la 
obârşii şi continuând cu sectoarele cursurilor 
superioare, mijlocii şi inferioare, la care se 
includ nuanţări impuse de localizările principalilor 
afluenţi ai râului). 

Indiferent de natura proceselor care 
afectează regiunea analizată, este evident ritmul 
avansat de denudare şi evoluţie a reliefului, ca 
reflex al diversităţii petrografice. Structura 
reliefului, prin funcţia de factor-suport al 
peisajului, impune adaptarea celorlalte componente 
şi transformarea continuă a relaţiilor de 
interdependenţă, în conformitate cu situaţiile 
nou-create prin manifestarea proceselor de 
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modelare. Raportate la scara timpului, 
procesele actuale, care imprimă elementele de 
dinamică ale peisajului din bazinul Bicaz, sunt 
o continuare a celor desfăşurate de-a lungul 
etapelor şi fazelor pre-holocene, proprietate 
care asigură continuitatea tipurilor de peisaj.  

Dacă în primele etape evolutive, care au 
condus la individualizarea şi structurarea 
elementelor majore ce participă în alcătuirea sa, 
starea peisajului era una de echilibru dinamic, 
cu evoluţie în sens progresiv, iar transformările 
produse pe cale naturală erau asimilate în timp 
îndelungat, apariţia omului şi implicarea lui în 
valorificarea potenţialului natural au determinat 
schimbări ample şi rapide în bilanţul cantitativ 
al peisajului. Se evidenţiază, astfel, rolul 
determinant ce îi revine din punct de vedere al 
funcţionalităţii peisajului (Figura 5). 

În spaţiul bazinului Bicaz, influenţa antropică 
asupra peisajului se manifestă în sens direct, 
prin acţiuni de exploatare a resurselor primare, 
construcţii social-economice sau, indirect, prin 
poluare şi circulaţie, îndeosebi turistică. 

Gradul relativ scăzut de umanizare a 
spaţiului în bazinul Bicaz se reflectă în 
particularităţile acţiunilor de valorificare, pe 
plan local, a resurselor de care dispune peisajul, 
acţiuni care, în majoritatea lor, sunt limitate în 
timp, spaţiu şi intensitate. Din acest motiv, 

nuanţele peisagistice induse sunt schimbătoare 
şi reversibile. Acest fapt este evidențiat printr-o 
serie de indici rezultați din prelucrarea datelor 
obţinute de la Institutul Naţional de Statistică la 
nivelul anului 2015, pentru unităţile teritorial-
administrative care se înscriu, total sau parțial, 
în limitele bazinului Bicaz. 

Indicele de densitate a populației apreciază 
cantitativ raportul dintre numărul de locuitori şi 
suprafaţa pe care aceştia se distribuie: D=N/S 
(loc./kmp), însă intensitatea şi implicaţiile 
presiunii antropice sunt mai bine evidenţiate de 
valorile densităţii agrare (fiziologice), calculată 
prin raportarea numărului de locuitori la 
suprafaţa agricolă: Dagr=N/Sagr (loc/100 ha). 
În bazinul Bicaz densitatea generală a populaţiei 
înregistrează o valoare medie de 28,51 loc./kmp, 
cu variaţii spaţiale importante între sectorul 
vestic, slab populat (sub 10 loc./kmp, şi cel 
estic, care concentrează majoritatea aşezărilor 
(46 loc./kmp în Bicaz Chei şi peste 60 loc./kmp 
în spaţiul urban al oraşului Bicaz). Densitatea 
agricolă evidenţiază aceeaşi influenţă redusă a 
prezenţei omului în ansamblul Bazinului, prin 
valoarea medie de 28 loc./100 ha, cu 
intensificare spre est, unde populaţia este 
concentrată în aşezări rurale mari (127 loc./100 
ha la Bicaz Chei sau mai mari în spaţiul urban 
din extremitatea estică) (Tabelul nr. 1). 

 

 
Figura 4. Peisaje cu diferite grade de naturalitate (Culmea Curmăturii) 

 
Tabelul nr. 1. Densitatea generală a populaţiei şi densitatea agricolă 

Localitate 
indice Bicaz* Gheorgheni* Taşca Bicazul 

Ardelean Bicaz Chei Dămuc Lunca de 
Jos* 

densitatea generală 
(loc./kmp) 62,1 88,3 28,5 37,7 46,2 19,1 40,1 

densitatea agricolă 
(loc./100 ha) 320,4 167,3 98,2 76,1 127,6 50 61,7 

* valorile sunt calculate pentru întreaga suprafaţă a unităţilor administrative, care depăşeşte limitele bazinului 
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Figura 5. Utilizarea terenurilor (metodologia LPIS, 

după ortofotoplanuri 1:5000) 
 

Indicele de presiune umană evaluează 
intensitatea impactului antropic asupra 
peisajului prin diferite categorii de folosinţă a 
terenurilor (valorificarea resurselor naturale). 
Se calculează prin formula: P=S/N, unde S 
reprezintă suprafaţa ce revine categoriei de 
folosinţă luată în considerare. Reprezentative 
pentru starea peisajului din bazinul Bicaz sunt 
suprafeţele forestiere şi suprafeţele agricole, cu 
ponderi mai însemnate ale păşunilor şi fâneţelor 
şi o reprezentare foarte slabă a terenurilor 
arabile sau a livezilor. Presiunea umană 
exercitată asupra pădurilor nu este foarte mare, 
fapt evidenţiat de valorile mari, cu mult peste 
cele recomandate FAO (minim 0,3 ha/loc. 
pentru pădure şi minim 0,4 ha/loc. pentru 
arabil), ale hectarelor de pădure ce revin pe 
locuitor. Media pe bazin este de 2,89 ha/loc., cu 
valori mai ridicate în centru şi vest (extindere 
mare a pădurilor, grad redus de locuire) şi mai 
reduse în est (pondere mare a aşezărilor) 
(Tabelul nr. 2). 

 
Tabelul nr. 2. Presiunea umană exercitată prin diferite categorii de folosinţă 

Localitate 
indice Bicaz* Gheorgheni* Taşca Bicazul 

Ardelean 
Bicaz 
Chei Dămuc Lunca de 

Jos* 
Spăd/N (ha/loc.) 1,27 0,52 2,47 1,37 1,35 3,4 0,87 
Sagr/N (ha/loc.) 0,31 0,59 1,01 1,31 0,78 1,98 1,61 

* valorile sunt calculate pentru întreaga suprafaţă a unităţilor administrative, care depăşeşte limitele bazinului 
 

Indicele de naturalitate rezultă din raportarea 
suprafeţei forestiere la suprafaţa totală a unităţii 
de studiu, după formula: Inat=(Spăd/S)100. 
Valorile obţinute pentru bazinul Bicaz reflectă 
starea echilibrată a peisajului pentru cea mai 
mare parte a teritoriului. Altfel, localităţile 
Dămuc, Bicaz Chei şi Taşca, cu valori ale 
naturalităţii de peste 60, evidenţiază existenţa 
unor peisaje cu echilibru ecologic apropiat de 
cel iniţial, iar celelalte unităţi administrative, cu 
valori ale naturalităţii cuprinse între 45 şi 60, se 
remarcă prin peisaje cu echilibru ecologic 
relativ stabil. Valoarea medie a indicelui de 
naturalitate, calculată pentru întreaga suprafaţă 
a bazinului, este de 62, reflectând starea 
echilibrată a peisajului său. 

Tipurile de activităţi antropice, care au 
intervenit în modificarea superficială sau 
profundă a alcătuirii şi structurii unora dintre 

componentele peisajului, sunt reprezentate, 
după cum rezultă din valorile calculate pentru 
indicii menționați, prin valorificarea silvo-
pastorală a spaţiului (Figura 6), concentrarea 
aşezărilor umane şi, pe areale mult mai 
restrânse, exploatarea resurselor minerale în 
carieră sau în mină. 

Analiza spaţială şi temporală a peisajului 
conduce la identificarea factorilor care-l menţin 
în forma prezentă şi stabilirea elementelor, 
interacţiunilor şi energiilor responsabile de 
structura şi stadiul actual, adică evaluarea 
diagnostică şi prognoza referitoare la dinamica 
ulterioară a peisajului. În limitele bazinului 
Bicaz funcţiile principale ale peisajelor asigură 
utilizarea turistică a spaţiului, exploatarea 
limitată a materiilor prime minerale şi vegetale 
şi, cel mai important, protejarea şi conservarea 
naturii (Figura 7) 
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Figura 6. Pretabiliatea terenurilor la folosință silvică 

 

 
Figura 7. Ariile naturale protejate 

 

Complexul peisagistic specific bazinului 
Bicaz este rezultatul conlucrării, în timp, mai 
întâi a componentelor naturale, cărora li s-au 
adăugat, în ultima fază evolutivă, cele antropice. 
Desfăşurarea altitudinală, fragmentarea şi 
înclinarea reliefului au limitat sever interferenţa 
elementului uman în structura naturală a 
peisajului, motiv pentru care unităţi peisagistice 
cu pondere însemnată se înscriu în categoria 
celor naturale şi subnaturale (Figura 8). Doar 
văile evoluate, cu largă deschidere, au fost 
valorificate ca axe de circulaţie şi au permis 
stabilirea populaţiei în zonele joase, cu climat 
de adăpost, dar ferite de inundaţii. Popularea  
s-a efectuat pe măsura diminuării suprafeţelor 
ocupate de ecosistemele forestiere, cu efecte 
indirecte asupra reliefului (prin nivelări, 
excavări), cursurilor de apă (îndiguiri, taluzări, 
devieri de curs sau acumulări acvatice) și 
solurilor. Peisajele derivate sunt mai mult sau 
mai puţin dezechilibrate. Toate au păstrat, însă, 
capacitatea de a relua sensul evolutiv normal, 
numai în contextul diminuării elementelor de 
antropizare. 

 

 
Figura 8. Tipurile și subtipurile peisajului geografic 
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Concluzii 
 
Elaborarea unor prognoze de peisaj, 
fundamentate prin analiza potenţialului de care 
acesta dispune (diagnoza aplicată) în acord cu 
cerinţele socio-economice, stă la baza zonării 
funcţionale peisagistice, în scopul utilizării 
adecvate a peisajului dintr-un teritoriu. Procesul 
de zonare constă în delimitarea spaţială a 
activităţilor antropice care asigură funcţionarea 
structurilor superficiale individuale ale 
peisajului, în conformitate cu condiţiile proprii. 
Pentru desemnarea funcţiilor individuale este 
necesară cunoaşterea functionalităţii de 
ansamblu a peisajului, în acord cu potenţialul 
global, şi, astfel, determinarea funcţiei generale 
dominante. 

Valorile tuturor indicatorilor şi indicilor prin 
care s-a realizat evaluarea dinamicii și 
funcţionalităţii peisajului din bazinul Bicaz 
conduc către aceleaşi concluzii. Cuantificarea 
presiunii umane exercitate asupra componentelor 
naturale ale peisajului (prin ocuparea şi 
utilizarea solului, modificarea potenţialului 
ecologic) evidenţiază intensitatea scăzută şi 
limitată spaţial a activităţilor antropice cu 
efecte structurale negative, ceea ce a permis 
menţinerea unei structuri teritoriale echilibrate, 
stabile, a cărei dinamică este coordonată 
îndeosebi prin schimbări calitative şi cantitative 
înregistrate în regim natural, în evoluţie 
normală. 
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Abstract: As the European Year of Rail, the year 2021 is dedicated to exploring the most sustainable, 
innovative and safe means of transport. In line with the Global Challenges of the 21stCentury, the context 
is favorable for developing a policy path towards enhanced EU Mobility, against the backdrop of the 
European Green Deal and for effectively contributing to the implementation of the EU Strategy on 
Suitable and Smart Mobility.   
Considering the fact that Inrix’s 2020 Global Traffic Scorecard has confirmed that Bucharest was the 
most congested city globally, it is obvious that traffic congestion is a significant problem for Romania. 
Given the growing traffic congestion in populated cities caused mainly by individual mobility, the shift to 
rail solution for shuttle traffic is supported by European examples. Promoting public transport as  
cost-efficient and sustainable alternative to individual or motorized transport is an approach with multiple 
perspectives: supporting the mobility of people, reducing the level of greenhouse gas emissions and the 
level of pollutant emissions, decongesting the road network, etc. 
 
Keywords: metropolitan, railway, decongestion, green transport 

 
 
Introduction  
 
The impact of the COVID-19 pandemic has 
been huge on all sectors of human activities. In 
line with the Global Challenges of the 21st 
Century, now is the right context for 
developing the policy path towards EU 
Mobility1, against the backdrop of the 
European Green Deal2 and for effectively 
contributing to the achievement of the EU 
Strategy on Suitable and Smart Mobility3. 

The metropolitan train concept is a local or 
regional railway system that offers a public 
transport service for large urban areas, which 
ensures the mobility of the population in and 
around the big cities. The concept has been 
successfully implemented in various urban 
areas of Europe. In order to meet the  

                                                
1 European Commission, Transport Modes, Rail, 2021, 
available at: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail_en.  
2 European Commission, “The European Green Deal”, 
2021, available at: https://ec.europa.eu/info/strategy/ 
priorities-2019-2024/european-green-deal_en. 
3 European Commission, Transport Themes, Mobility 
Strategy, 2021, available at: https://ec.europa.eu/ transport/ 
themes/mobilitystrategy_en. 

country-specific recommendations of the 
European Semester4, it is necessary to 
implement initiatives meant to facilitate the 
green transition, with the potential for 
economic growth and job creation. Thus, the 
implementation of the metropolitan train in 
Romania becomes a necessity and a smart way 
for bridging the gap between population 
mobility and traffic decongestion. 

In Europe, the S-Bahn or RER metropolitan 
train (Vienna, Zurich, Paris, Munich, Berlin) 
often connects the central areas with the 
localities in the metropolitan area or in the 
proximity distance. Currently, in Romania the 
concept of metropolitan train is not yet 
implemented. According to an analysis 
presented by UITP and UIC5, the total number 
                                                
4 European Commission, The European Semester, 2021, 
available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester_en. 
5 European Rail Research Advisory Council, “Regional 
and Suburban Railways”, 2016, available at: 
https://errac.org/wp-content/uploads/2013/07/FOSTER-
RAIL-RSR-Study-final-Printed-V2.pdf. 
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of passengers transported in the metropolitan 
public transport service represents approximately 
90% of the total number of railway passengers 
and 50% of the total number of passengers. 

In the context of the European Green Deal, 
by 2050, Europe should reduce emissions (CO2, 
NOx, PM) from transport by 90% on all means 
of transport (European Commission, 2019). To 
achieve this target, it is recommended to: 
impose stricter standards in terms of pollution 
resulting from road transport; digitization of 
transport, by increasing automated mobility; 
stimulating multimodal transport; improving 
public transport (including the implementation 
the concept of metropolitan train); implementing 
an automated traffic management system meant 
to decongestion urban traffic; implementing 
smart applications and mobility as a service 
(Teodor 2021). 

The main aim of this study is to create and 
apply a complex and documented methodology 
that prioritizes investment projects regarding 
the financing and implementation of the 
metropolitan train concept in order to justify the 
need for investments. This aspect is essential 
given that the European non-reimbursable 
funds allocated to Romania for the financing 
period 2021-2030 are oriented towards green 
transport solutions and are insufficient in 
relation to the country’s development needs. 
 
Study area 
 
The analysis regarding the implementation of 
the metropolitan train concept was carried out 
at the level of the entire country and aimed at 
the objective analysis of all the county seat 
municipalities. 

 
Methodology 
 
The methodology proposed is focusing on the 
use of GIS techniques (Geographic Information 
Systems), applying cartographic and statistic 

methods, creating a multicriteria analysis, 
proposing a score function that will ensure a 
proper weighting of the parameters identified to 
be relevant and also providing support for the 
concept implementation. 

 
Stages of analysis: 
1. Identification of the central railway stations 

in each county seat, identification of the 
railway lines and railway stations within a 
radius of 30 km. The 42 county seat 
municipalities in Romania are characterized 
by the presence of radial routes that depart 
mainly from the central station and connect 
with densely populated areas nearby. 

 
After identifying the routes that could have 

the greatest attraction for shuttle traffic, several 
significant indicators were calculated for each 
route: population served, turnover, number of 
employees, number of economic agents along 
the route, university indicator, airport connection, 
tourist connection, traffic congestion, time and 
speed indicator. 

 
2. Extraction of the characteristics of the 

identified routes: 
● Overlapping to the TEN-T Core, TEN-T 

Comprehensive, secondary network;  
● single line / double line; 
● electrified line / non-electrified line; 
● modernization status: modernized line, 

partially modernized, SF in progress, in 
project, in plan for modernization, not 
modernized. 

 
3. Identification of areas of influence by 

creating buffer zones at a distance of 5 km 
on either side of the routes. 

 
4. Identification of territorial administrative 

units in the buffer zone, calculation of the 
total number of ATUs for each identified 
railway route. 
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Figure 1. County seats ant the areas of influence 

 

 
Figure 2. Status of electrification of identified railway lines 



58   Mădălina TEODOR, Robert DOBRE 

 
Figure 3. Buffer zones at a distance  

 

 
Figure 4. Territorial administrative units in the buffer zone 
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5.  Extraction of relevant information, depending 
on the intersecting ATUs, for each identified 
route: population number (year 2015 - 
ANCPI), turnover (year 2019 - topfirme.ro), 
number of economic agents (year 2019 - 
topfirme.ro), the number of employees (year 
2019 - topfirme.ro), the number of university 
centers and students enrolled at the county 
seat level (year 2018 - insse.ro), the number 
of passengers for each airport (2019 - 
insse.ro , for the airport in Brașov was used 
the forecast from the Feasibility Study), the 
number of overnight stays (2019 - insse.ro). 

6.  Calculation of the time difference of the 
distances covered by the identified routes, 
both on the road and on the railway (for 
details see summary table). 

7.  Calculation of the railway commercial 
speed. The commercial speed was calculated 
by relating the length of the route to the time 
calculated for the railway considered in one 
hour. To calculate the railway time, the 
length of the routes was used in relation to 

the train speed depending on the type of rail 
(electrified - 120 km/h or non-electrified - 
110 km/h) to which was added the time 
required to stop the train in all stations of the 
route (3 minutes or the number of stations on 
each route). The final value of the county 
seat municipality represents the arithmetic 
average of the values obtained for each 
route. 

8.  Weighting, using a score function, of the 
identified criteria and ranking the county 
seat municipalities according to the 
justification of the relevance of the 
implementation of the metropolitan train 
concept. 

 
Results and discussions 
 
According to the proposed formula, the 
prioritization showed that the five most 
important metropolitan train are represented by: 
Bucharest, Cluj-Napoca, Iași, Brașov and 
Constanța cities (Figure 5). 

 
 

 
Figure 5. The hierarchy of the metropolitan train in Romania after applying the methodology 
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Figure 6. Hierarchy of metropolitan trains in Romania using 9 criteria 

 

 
Figure 7. Hierarchy of county residences according to the population/km criterion 

 

 
Figure 8. Ranking of county residences according to the turnover criterion 

 

 
Figure 9. Hierarchy of county residences according to the criterion of the number of economic agents 
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Figure 10. Ranking of county residences according to the number of employees criterion  

 

 
Figure 11. Hierarchy of county residences according to the criterion of university potential  

 

 
Figure 12. Hierarchy of county residences according to the criterion of the number of passengers at the airport 

 

 
Figure 13. Ranking of county residences according to the number of nights slept by tourists 
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Figure 14. Ranking of county residences according to the criterion of time saving / congestion 

 

 
Figure 15. Hierarchy of county residences according to the criterion of commercial speed 

 
 

Correlations regarding the hierarchy of 
county seat cities and the criteria used: 

Analyzing the graphs below, it is observed 
that there is a strong linear positive correlation 
between the hierarchy of the metropolitan train 
and some criteria such as the population 
criterion, the number of economic agents, the 
number of employees, the university potential. 

The criteria for the number of overnight 
stays and the number of passengers at the 

airport show a moderate positive correlation 
(r2=0,59 and 0,69). 

A correlation of 0.50 shows that the 25% 
variance is common and a correlation of 0.10 
shows 1% common link between variables 
(Rummel 1976). The value of 0,02 for r2 
indicates that there is no linear dependence 
between variables (Taraldsen 2020, Hotelling 
1953).

 
 

 
Figure 16. The correlation between the metropolitan train hierarchy and the population/km criterion 
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Figure 17. The correlation between the metropolitan train hierarchy and the turnover criterion 

 

 
Figure 18. The correlation between the metropolitan train hierarchy and the criterion  

of the number of economic agents 
 

 
Figure 19. The correlation between the metropolitan train hierarchy and the number of employees criterion  

 

 
Figure 20. The correlation between the metropolitan train hierarchy and the criterion of university potential  

 

 
Figure 21. The correlation between the hierarchy of the metropolitan train and the criterion of the number of 

passengers at the airport 
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Figure 22. The correlation between the hierarchy of the metropolitan train and the criterion of the number of nights 

slept by tourists 
 

 
Figure 23. The correlation between the metropolitan train hierarchy and the time gain/congestion criterion 

 

 
Figure 24. The correlation between the metropolitan train hierarchy and the commercial speed criterion 

 
 

Conclusions 
 
Currently, most cities in Romania are oriented 
towards the use of personal cars. The success of 
the implementation of the metropolitan train in 
the country depends on the conditionality of the 
existence of a radial railway network, in order 
to ensure the connection between the densely 
populated areas. The rail network must also 
have certain characteristics in order to ensure 
decent traffic. Thus, it is necessary to 
implement works to modernize both the railway 
lines, platforms, stations and the purchase of 
rolling stock. For the metropolitan service to be 
attractive, it is necessary for it to bring clear 
advantages such as: timed service, safe 

conditions, no delays but also ensuring a trip in 
modern and digital space. 

  Promoting public transport as a cost-
effective and sustainable alternative to 
individual or motorized transport is a multi-
perspective approach: supporting human 
mobility, reducing the level of greenhouse gas 
emissions and the level of pollutant emissions, 
decongesting the road network, etc. (European 
Commission 2021 f). In this sense, in Romania 
the legislation has been amended to achieve the 
development of metropolitan rail passenger 
transport. 

The implementation of the metropolitan 
train in Romania is becoming a necessity and 
an intelligent way to reduce the gap between 
population mobility and traffic decongestion.
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Abstract: The hydrographic basin of the Vedea River is situated in the southern part of the country and 
covers two landforms: a platform (Cotmeana Platform) and a plain (Teleorman Plain). The hydrographic 
basin of the Vedea River is bordered to the west by the Olt and Călmățui river basins and to the east by 
the Argeș river basin. Most of this hydrographic basin (4/5) belongs to three subunits of the Teleorman 
Plain. From the point of view of the precipitations and the debits registered on the tributaries of the Vedea 
river, 2005 stands out due to the very large amount and duration of the precipitation period, being thus a 
historical year. The value of precipitation at Alexandria Station in 2005 is a record in terms of the annual 
precipitations amount registered in the last 100 years at that meteorological station. In 2005, five flood 
episodes occurred in the hydrographic basin of the Vedea River, and 86 localities were affected, 30 of 
which were flooded 2-3 or even 4 and 5 times. The damages were very high, especially within the 
counties of Teleorman and Olt. The analysis of these extreme hydrological events and the damages 
caused by them in the hydrographic basin of the Vedea River in 2005 highlighted the causes of their 
occurrence and the need to carry out adequate programs to prevent and manage such situations. 
 
Keywords: floods, the hydrographic basin of the Vedea River, damages, precipitations. 

 
  

Introducere 
 
Între fenomenele hidrologice extreme, care se 
pot manifesta la un moment dat în orice bazin 
hidrografic din România, inundațiile sunt 
dezastrele cel mai des întâlnite. În ultimele 
decenii, frecvenţa inundaţiilor în ţara noastră a 
crescut şi s-au produs pagube considerabile atât 
obiectivelor economice, proprietăților private, 
infrastructurii de transport, cât și mediului 
înconjurător. 

În România, în cursul secolului trecut şi 
până în prezent, cele mai mari dezastre cauzate 
de inundații au avut loc în anii 1926, 1970, 
1975, 1991, 2005, 2010 și 2014. Intervalul de 
timp între episoadele de inundaţii mari s-a redus 
continuu. Astfel, intervalul între inundaţiile din 
1926 şi cele din 1970, de aproape o jumătate de 
secol, a continuat să se reducă, trecând de la 14-
16 ani la numai 4-5 ani după anul 2000, ceea ce 
creează mari probleme de ordin socio-economic 
şi de mediu. 

După numărul de decese cauzate de 
inundaţii (1000 de decese în 1926), se poate 

spune că inundațiile reprezintă al doilea 
dezastru din istoria recentă a României, după 
cutremurul din 1977, când au fost înregistrate 
1641 decese. În plus, după pagubele materiale 
înregistrate, inundațiile recente din 2005, 
împreună cu cutremurul din 1977, reprezintă 
cele mai semnificative dezastre naturale din 
istoria ţării, valoarea distrugerilor înregistrate 
fiind estimată la 2 miliarde USD pentru fiecare 
dintre cele două evenimente.  

Numai în primul deceniu al secolului XXI 
inundaţiile au generat daune de 5 miliarde 
USD, ceea ce înseamnă o pierdere medie 
anuală de 483 milioane USD. Aproape jumătate 
din suma respectivă a fost generată de 
inundațiile din 2005, numărul victimelor din 
această perioadă ajungând la 208 persoane 
(Senzaconi și colab, 2010). 

Luând în considerare amploarea dezastrelor 
provocate de inundaţii, ne propunem să 
analizăm evenimentele hidrologice care s-au 
manifestat în bazinul hidrografic Vedea în anul 
2005, cu referire la cauzele inundațiilor, zonele 
inundate şi tipul pagubelor produse. 
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Zona de studiu 
 
Bazinul hidrografic Vedea este situat în partea 
de sud a țării, desfăşurându-se pe două trepte de 
relief: platformă (Platforma Cotmeana), în 
partea de nord, unde Vedea şi principalii ei 
afluenţi îşi au izvoarele, constituind întregul 
bazin superior și câmpie (Câmpia 
Teleormanului, în partea centrală şi de sud). 
Câmpia Teleormanului, care se desfăşoară pe 
aproape 4/5 din cuprinsul bazinului, este 
reprezentată prin trei subunități ale acesteia: 
Câmpia Piteștiului, Câmpia Găvanu-Burdea și 
Câmpia Boianului.  

Bazinul hidrografic Vedea este limitat în 
partea de vest de bazinul hidrografic Olt și 
Călmățui, iar în partea de est de către bazinul 
hidrografic Argeș. Cu o uşoară orientare de la 
nord-vest spre sud-est, bazinul hidrografic al 
Vedei se desfăşoară din Platforma Cotmeana 
până la Dunăre pe mai mult 200 km, distanţă 
între izvoarele Vedei, la cca. 550 m altitudine şi 
vărsarea ei în Dunăre, la mai puţin de 60 m (în 
fruntea teraselor) şi chiar 20 m în albia Dunării. 

Panta medie de scurgere a râului Vedea este 
de 2,11 m/km, cu valori mai mari în cursul 
superior (5 m/km). Aceasta scade mult în sudul 
Platformei Cotmeana, astfel că între izvor şi 
Roşiorii de Vede, pe 126 km lungime, panta 
este de 2,5 m/km (Florina Grecu 2012: 87). În 
sudul câmpiei panta se reduce la 2 m/km, fiind 
de 1,9 m/km între Cervenia şi vărsarea Vedei în 
Dunăre. Ca urmare, cursurile apelor în bazinul 
mijlociu, dar mai ales în bazinul inferior 
meandrează puternic, uneori excesiv, ca în 
cazul afluenţilor Burdea, Tecuci, Tinoasa, ori 
prezintă pe anumite sectoare braţe desprinse din 
cursul principal, cum este, de exemplu, cazul 
colectorului principal Vedea, între Alexandria 
şi Roşiorii de Vede sau al Teleormanului şi al 
afluentului acestuia, Teleormănelul, în sectorul 
Schela-Perii Broşteni. 

Această caracteristică a reţelei hidrografice, 
ce favorizează vulnerabilitatea la inundaţii, se 
asociază orizontalităţii reliefului câmpiei 
teleormănene, pe alocuri aceasta prezentând 
uşoare denivelări-găvane, în care precipitaţiile 
bogate stagnează, putând să dea naştere la 

acumulări temporare sau de mai lungă durată, 
simple băltiri sau chiar bălţi, ce pot scoate din 
circuitul agricol suprafeţe mari de terenuri 
cultivate. 

Bazinul hidrografic Vedea se extinde pe o 
suprafață de 5430 km², reprezentând 2,3% din 
suprafaţa ţării (Atlasul Cadastrului Apelor din 
România, 1992). 

Jumătatea sudică a bazinului respectiv 
corespunde din punct de vedere administrativ 
judeţului Teleorman, jumătatea nordică fiind 
împărţită aproape egal între judeţele Argeş (la 
est) şi Olt (partea vestică). Acelaşi raport se 
regăseşte şi în cadrul reţelei de aşezări omeneşti.  

Cu rare excepţii, satele din bazinul 
hidrografic Vedea se află situate în lungul 
văilor apelor, pe fruntea câmpurilor, a teraselor 
şi, uneori, chiar coborând în albia majoră a 
râurilor mari. 

Reţeaua hidrografică Vedea-Teleorman este 
formată din 78 cursuri de apă ce totalizează 
2036 km, densitatea medie fiind de 0,37 
km/km2. Densitatea cea mai mare a reţelei se 
află în jumătatea de nord a bazinului, în 
Platforma Cotmeana, unde aceasta este puternic 
fragmentată de Vedea şi Teleorman cu afluenţii 
lor de gradul I (Plapcea, Vediţa, Cotmeana, 
Albota), la rândul lor aceştia având numeroşi 
afluenţi care îşi au izvoarele chiar în partea 
nordică a Platformei Cotmeana. 

O particularitate a reţelei o constituie prezenţa 
a doi colectori importanţi, Vedea şi afluentul ei 
principal, Teleormanul, cu o dimensiune 
comparabilă cu a Vedei, pe care îl primeşte la 
numai 25 km de vărsarea ei în Dunăre. 

Exceptând bazinul superior, cea mai mare 
parte a bazinului hidrografic Vedea (4/5 din 
suprafaţa lui) este parte componentă a Câmpiei 
Române, prezentând astfel aceleaşi caracteristici 
climatice ca şi partea centrală a acesteia. 

În conformitate cu ultimele regionări 
climatice ale teritoriului României (Geografia 
României, vol. V, cap. 1.3. Câmpia 
Teleormanului), această parte a Câmpiei 
Române aparţine sectorului climatic de 
tranziţie de la influenţele submediteraneene şi 
oceanice atenuate la cele continentale de 
ariditate.
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Figura 1. Poziţia geografică a bazinului hidrografic Vedea în cadrul ţării  

(sursă hartă: autor) 
 

În evoluţia regimului hidrologic al bazinului 
Vedea, temperatura aerului îşi manifestă 
influenţa diferenţiat în funcţie de evoluţia 
anuală. Iarna, temperaturile scăzute produc 
fenomene de îngheţ pe râuri şi lacuri, reducerea 
pierderilor de apă prin evapotranspiraţie sau 
chiar absenţa acestui fenomen. Vara, datorită 
temperaturilor mai ridicate, se intensifică 
procesul de evaporare a apei pe suprafeţele 
libere, iar pe interfluviile acoperite procesul 
evapotranspiraţiei este mult mai intens. În 
sezonul cald debitul râurilor mari scade mult, 
iar mulţi afluenţi secundari în bazinul mijlociu 
şi inferior al Vedei devin văi seci. 

Conform datelor înregistrate în perioada 
1961-2006 la staţiile meteorologice Stolnici 
(staţie situată în nordul bazinului hidrografic 
Vedea, aproape de limita dintre platformă şi 
câmpie) şi Alexandria (situată în câmpie, în 
sudul bazinului Vedea), rezultă că temperatura 
medie anuală a aerului din arealul studiat 
variază între 10,20C la Stolnici şi 10,880C la 
Alexandria. Între cele două staţii este o 
diferenţă de circa 100 km pe direcţia nord-sud, 
existând o amplitudine termică anuală de 
aproximativ 0,680C.  

Precipitaţiile atmosferice constituie factorul 
determinant al formării scurgerii apei în bazinul 
Vedea. Principalii factori genetici ai acestora 
sunt activitatea ciclonică şi procesele 
convective, ultimele manifestându-se în sezonul 
cald, producând ploi abundente, de scurtă 
durată şi pe suprafeţe mici. Acest element 
climatic comportă o serie de particularităţi 
generate în principal de altitudine şi de 
configuraţia generală a reliefului, gradul de 
acoperire cu vegetaţie, tipurile de sol ş.a. 

Pentru bazinul hidrografic Vedea, 
precipitaţiile medii multianuale sunt cuprinse 
între 837 l/m² la Stolnici şi 523 l/m² la 
Alexandria. Cele mai bogate precipitaţii cad în 
lunile mai, iunie şi iulie, perioadă când se pot 
produce apele mari sau chiar viituri. 

Analizând datele pluviometrice de la cele 
două staţii meteorologice, în intervalul 1961-
2018, se observă că s-au înregistrat mai mulţi 
ani cu exces de precipitaţii, dintre care se 
detaşează anii 1966, 2005 şi 2014. La 
Alexandria, cantitatea anuală de precipitaţii a 
fost de 836,6 l/m² în 1966, de 1067 l/m² în 2005 
şi de 814,7 l/m² în 2014. Comparând cu situaţia 
la nivelul întregii ţări, se constată că anul 1966 
este specific doar bazinului Vedea şi că 
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următorul an cu exces de precipitaţii este 2005, 
după patru decenii. Anii 2005 şi 2014 se înscriu 
în situaţia generală la nivelul întregii ţări. O 
particularitate o constituie şi faptul că între 
2005 şi 2014 în bazinul hidrografic Vedea nu 
are loc un alt episod major, precum a fost anul 
2010, la nivelul întregii ţări. 

Anul 2005, comparativ cu mediile anuale, 
caracterizează întregul bazin hidrografic Vedea 
printr-un exces de precipitaţii. Un volum 
consistent de precipitaţii a fost înregistrat încă 
din iarnă (peste 40 l/m² lunar), crescând în luna 
mai şi menţinându-se la cote ridicate tot 
sezonul cald (mai, peste 157 l/m², iulie 226,3 
l/m², septembrie 200 l/m²), volum care se 

regăseşte în debitele râurilor din bazin. Ca 
urmare, în anul 2005, în bazinul hidrografic 
Vedea s-au înregistrat mai multe perioade cu 
exces de precipitaţii. 

Valoarea înregistrată la staţia Alexandria în 
anul 2005 este un record în ceea ce priveşte 
cantitatea anuală de precipitaţii înregistrate în 
100 de ani la staţia meteorologică respectivă. 
Acest volum de apă s-a înregistrat ca urmare a 
unui complex de factori climatici, favorabili 
producerii lor. 

Anul 2005 a fost, deci, un an istoric din 
punct de vedere al precipitaţiilor şi al debitelor 
înregistrate pe cursurile de râu din bazinul 
hidrografic Vedea. 

  

 
Figura 2. Cantitatea de precipitații înregistrată în anul 2005 la stația meteorologică Alexandria  

(sursa datelor: ROCADA) 
 

Analiza inundațiilor şi a pagubelor înregistrate 
în bazinul hidrografic Vedea în anul 2005 

 
Cantităţile mari de precipitaţii în bazinul 
hidrografic Vedea în anul 2005 au dus la 
înregistrarea de debite istorice pe majoritatea 
cursurilor de ape şi au produs pagube însemnate 
celor trei judeţe pe teritoriul cărora se 
desfăşoară bazinul hidrografic Vedea. O 
particularitate a anului 2005 o constituie 
înregistrarea unor cantităţi mari de precipitaţii 
pe parcursul a 10 luni, fapt care a dus la 
producerea mai multor episoade de inundații. 
Astfel, au existat zone care au fost afectate de 
inundaţii de patru sau chiar de cinci ori.  

Analiza inundaţiilor din anul 2005 
evidenţiază cinci perioade cu cele mai 
însemnate cantităţi de precipitaţii. 
 
I. Perioada 15.02-09.03.2005 

 
Din cauza precipitațiilor căzute, a cedării apei 
din stratul de zăpadă și a scurgerilor de pe 
versanți s-au produs creșteri de debite și 
niveluri, care au dus la depășirea cotelor de 
atenție și inundație la următoarele stații 
hidrometrice: 
o Buzești, pe Vedea, în data de 17.02.2005, 

ora 06:00. S-a înregistrat nivelul (H)=389 
cm, cu 39 cm peste cota de inundație 
(CI=350 cm); 
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o Buzești, pe Vedea, în data de 06.03.2005, 
ora 15:00. S-a înregistrat H=430 cm, cu 20 
cm sub cota de pericol (CP=450 cm); 

o Vârtoape, pe pârâul Câinelui, în data de 
17.02.2005, ora 14:00. S-a înregistrat  
H=248 cm, cu 48 cm peste cota de inundație 
(CI=200 cm); 

o Tătărăștii de Sus, pe Teleorman, în data de 
06.03.2005, ora 18:00. S-a înregistrat  
H=204 cm, cu 4 cm peste cota de inundație 
(CI=200 cm); 

o Alexandria, pe Vedea, în data de 
07.03.2005. S-a înregistrat H=356 cm, cu 20 
cm peste cota de atenție (CA=330 cm).

 

 
Figura 3. Frecvența inundațiilor/UAT  

(sursa datelor: Rapoarte de sinteză întocmite în anul 2005 la nivelul județelor  
după fiecare eveniment de inundație; harta: autor) 

 
În perioada respectivă au fost înregistrate 

următoarele cantități de precipitații cumulate: 
● Alexandria – 44 l/mp; 
● Tătărăștii de Sus – 35 l/mp; 
● Teleormanu – 51 l/mp. 

Fenomenele hidrometeorologice manifestate 
în a doua jumătate a lunii februarie şi în prima 
decadă a lunii martie au afectat 8 localităţi, 
producând pagube importante: 
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Tabel nr. 1. Pagube înregistrate în bazinul hidrografic Vedea în perioada 15.02.-09.03.2005* 
 

TOTAL PAGUBE 
ÎN PERIOADA  

15.02-09.03.2005 

Case (nr.) 
Anexe 

gospodărești 
(nr.) 

Poduri și 
podețe 

DC 
(km) 

Teren 
agricol 

(ha) 

Pășune 
(ha) Fântâni 

35 4 3 0.3 49 41 15 
*Date prelucrate după Rapoartele de sinteză întocmite în anul 2005 la nivelul județelor după fiecare eveniment de inundație 

 
II. Perioada 27.05-13.06.2005  
 
Au fost înregistrate următoarele cantități de 
precipitații cumulate: 
● Alexandria – 224,7 l/mp, maxim 21,8 l/mp 

în data de 06.06.2005; 
● Tătărăștii de Sus – 160 l/mp, maxim 50 l/mp 

în data de 08.06.2005; 
● Teleormanu – 178 l/mp, maxim 21 l/mp în 

data de 01.06.2005; 
● Vârtoape – 104 l/mp, maxim 37 l/mp în data 

de 31.05.2005; 
● Ciobani – 114 l/mp, maxim 54 l/mp în data 

de 09.06.2005. 
 
Aceste cantități mari de precipitații au dus la 

depășirea cotelor de atenție, inundație și pericol 
la următoarele stații hidrometrice: 

o Buzești, pe Vedea, în data de 09.06.2005, 
ora 06:00. S-a atins cota de pericol H=450 
cm (CP=450 cm), iar la ora 18:00 s-a 
înregistrat cota maximă de 590 cm; 

o Văleni, pe Vedea, în data de 09.06.2005. S-a 
depășit cota de atenție (CA=250cm), cota 
maximă fiind înregistrată la ora 20:00, de 
312 cm, cu 12 cm peste CA=300 cm; 

o Alexandria, pe Vedea, în data de 
10.06.2005. S-a depășit cota de inundație 
(CI=380 cm), cota maximă fiind de 462 cm, 
cu 82 cm peste CI; 

o Vârtoape, pe pârâul Câinelui, în data de 
13.06.2005. S-a atins H=287 cm, cu 87 cm 
peste CI (CI=200 cm); 

o Tătărăștii de Sus, pe Teleorman, în data de 
10.06.2005. S-a depășit CI cu 65 cm 
(CI=200 cm). 

 

 
Figura 4. Cantitățile de precipitații (l/m²) înregistrate în perioada 27.05-13.06.2005  

(sursa datelor: ROCADA) 
 

În acest interval, precipitațiile abundente și 
revărsarea cursurilor de apă au dus la decesul a 
două persoane (una în localitatea Mavrodin și 
cealaltă în municipiul Alexandria) și la 
afectarea a 26 de localități din cele 3 județe pe 
care se întinde bazinul (11 localităţi în judeţul 

Teleorman, 14 în Olt, 1 în Argeş). De 
asemenea, s-au înregistrat pagube materiale 
însemnate. Au fost inundate 414 case, 888 
anexe gospodărești, 2039 hectare teren agricol, 
38 poduri şi podeţe, 46 km drumuri judeţene, 
12 km drumuri comunale, 693 fântâni. Cele mai 
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afectate au fost localităţile judeţului Olt, peste 
90% din totalul celor inundate în întregul bazin. 
 
III. Perioada 02.07-17.07.2005 
 
În această perioadă, pe parcursul a două 
săptămâni, s-au produs căderi masive de 
precipitații, care au totalizat următoarele 
cantități cumulate: 
o Potcoava – 199 l/mp în 52 ore; 
o Buzești – 197,8 l/mp 48 ore; 
o Văleni – 298,0 l/mp în 51 ore; 

o Ciobani – 183 l/mp; 
o Alexandria – 292,8 l/mp, cu maximul de 127 
l/mp în data de 15.07.2005; 
o Tătărăștii de Sus – 192,4 l/mp, cu maximul 
de 130 l/mp atins în data de 03.07.2005; 
o Vârtoape – 89,5 l/mp, cu maximul de 40 
l/mp atins în data de 12.07.2005; 

În acest interval de timp, prima jumătate a 
lunii iulie, a căzut cea mai mare cantitate de 
precipitații înregistrată pe tot cursul anului, 
acesta fiind deja al treilea episod de inundații 
înregistrat în acest bazin în anul 2005.  

 

 
Figura 5. Cantitățile de precipitații (l/m²) înregistrate în perioada 02-17.07.2005  

(sursa datelor: ROCADA) 
 

Nivelurile și debitele înregistrate la stațiile 
hidrometrice, care erau deja crescute, au dus la 
depășirea cotelor de apărare, astfel: 
● Buzești, pe râul Vedea, în data de 
03.07.2005. S-a atins cota de 581 cm (CP=450 
cm); 
● Văleni, pe Vedea, în data de 03.07.2005. S-a 
atins cota de 430 cm (CI=300 cm); 
● Alexandria, pe Vedea, în data de 
04.07.2005. S-a atins cota de 618 cm (CP=500 
cm); 
● Vârtoape, pe pr. Câinelui, în data de 
04.07.2005. S-a atins cota de 370 cm (CP=300 
cm); 
● Tătărăștii de Sus, pe Teleorman, în data de 
03.07.2005. S-a atins cota de 292 cm (CP=250 
cm); 
● Teleormanu, pe Teleorman, în 04.07.2005. 
S-a atins cota de 308 cm (CP=280 cm). 

Din cauza precipitațiilor abundente și a 
revărsării cursurilor de apă, în acest interval și-
au pierdut viața 4 persoane și s-au înregistrat 
cele mai mari pagube materiale din anul 2005. 
Au fost inundate 3440 de case, 2740 anexe 
gospodărești și 44.898 ha teren agricol. Au fost 
distruse 57 podeţe şi afectaţi 11 km drumuri 
naţionale, peste 171 km drumuri judeţene şi 
114 km drumuri comunale, dar şi 69 km de 
reţele electrice. Au fost inundate 11450 fântâni 
şi 27.526 animale au fost ucise. Cele mai 
afectate au fost localităţile din judeţele 
Teleorman (51 localități) şi Olt (12 localități). 
În județul Teleorman inundaţii puternice s-au 
produs prin creşterea debitelor râurilor Vedea, 
Teleorman, Pârâul Câinelui, Burdea, Claniţa şi 
Tisar. În cazul localităţii Zâmbreasca 
precipitaţiile bogate au dus la ruperea barajului 
pe râul cu acelaşi nume. 
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În judeţul Olt au avut loc creşteri mari de 
debite pe râurile Vedea, Vediţa, Plapcea şi 
Dorofei, care au inundat 12 localităţi şi peste 
1900 ha terenuri agricole. 

 
IV. Perioada 04.08-25.08.2005 
 
A patra perioadă, ce a acoperit mare parte din 
luna august, s-a manifestat cu precipitații 
abundente, mai ales în cuprinsul judeţului 
Teleorman şi numai într-o proporţie mai mică şi 
în judeţul Olt. Cumulate, cantitățile de 
precipitații au atins următoarele valori:  
● Văleni – 81 l/mp în 24 ore; 
● Alexandria – 134,2 l/mp; 
● Tătărăștii de Sus – 144 l/mp; 

● Teleormanu – 112 l/mp; 
● Vârtoape – 20,5 l/mp. 

Aceste cantități de precipitații au dus la 
depășirea cotelor de apărare astfel: 
● Buzești, pe râul Vedea, s-a atins cota de 464 

cm (CP=450 cm); 
● Alexandria, pe Vedea, în data de 18.08.2005 

s-a atins cota de 400 cm (CI=380 cm); 
● Vârtoape, pe pârâul Câinelui, în data de 

18.08.2005 s-a atins cota de 278 cm  
(CI=200 cm); 

● Tătărăștii de Sus, pe Teleorman, în data de 
17.08.2005 s-a atins cota de 190 cm 
(CA=160 cm). 

 

 
Figura 6. Cantitățile de precipitații înregistrate în perioada 04.08-25.08.2005  

(sursa datelor: ROCADA) 
 

Şi în această perioadă s-au înregistrat pagube 
materiale importante. Au fost afectate 424 case, 
953 anexe gospodărești, 331 ha teren agricol, 
3097 fântâni, 50 km drumuri judeţene şi 66 km 
drumuri comunale. O caracteristică a inundaţiilor 

din luna august o constituie faptul că acestea au 
fost provocate aproape numai din cauza ploilor 
abundente şi a perioadei lungi, de aproape trei 
săptămâni, cât au durat continuu acestea.

 
Tabel nr. 2. Centralizarea pagubelor înregistrate în perioada 04.08-25.08.2005* 

 
TOTAL 

PAGUBE 
PERIOADA 

04.08-
25.08.2005 
22 localități 

afectate 

Case 
(nr.) 

Anexe 
gospodărești 

(nr.) 

Obiective 
socio-

economice 

Poduri 
și 

podețe 

DJ 
(km) 

DC 
(km) 

Teren 
agricol 

(ha) 
Fântâni CH 

Rețele 
electrice 

(km) 

424 953 1 21 50.1 66.36 331.38 3097 1 0.3 

* Date prelucrate după Rapoartele de sinteză întocmite în anul 2005 la nivelul județelor după fiecare eveniment de inundație 
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V. Perioada 19.09-06.10.2005 
 
A fost cea de-a cincea perioadă în care au fost 
afectate localitățile din bazinul hidrografic 
Vedea, din cauza cantităților mari de 
precipitații. Cumulat, acestea au înregistrat 
următoarele valori: 
● Alexandria – 186,2 l/mp; 
● Tătărăștii de Sus – 208 l/mp; 
● Teleormanu- 189,8 l/mp; 
● Vârtoape 230 l/mp; 
● Ciobani – 113,5 l/mp. 
 

Cantitățile mari de precipitații căzute în 
această perioadă au dus la depășiri ale cotelor 
de apărare pe cursurile de apă din bazinul 
hidrografic Vedea astfel: 
● Buzești, pe râul Vedea. S-a atins cota de 560 

cm (CP=450 cm); 
● Alexandria, pe Vedea. S-a atins cota de 427 

cm (CI=380 cm); 

● Vârtoape, pe pârâul Câinelui. S-a atins cota 
de 345 cm (CP=300 cm); 

● Tătărăștii de Sus, pe Teleorman. S-a atins 
cota de 264 cm (CP=250 cm); 

● Ciobani, pe Cotmeana. S-a atins cota de 300 
cm (CP=300 cm). 
În urma precipitațiilor abundente și mai 

puţin a revărsării cursurilor de apă au fost 
afectate 54 localități, fiind inundate 325 case, 
1305 anexe gospodărești și 1667 ha teren 
agricol. Au fost distruse 137 poduri şi podeţe, 
peste 139 km drumuri judeţene şi 217 km 
drumuri comunale. De asemenea, au fost 
inundate 6805 fântâni. 

Această a cincea etapă s-a manifestat 
aproape exclusiv în localităţile din jumătatea 
sudică a bazinului hidrografic Vedea, 
corespunzând în cea mai mare parte judeţului 
Teleorman.

 
Tabel nr. 3. Pagube produse de inundaţii în tot anul 2005* 

 Total bazin 
hidrografic Vedea Judeţul Argeş Judeţul Olt Judeţul Teleorman 

Localităţi 86 18 16 52 
Persoane decedate 6 - 3 3 
Case  4636 103 2165 2368 
Anexe gospodărești  5890 - 2096 3794 
Obiective socio-
economice 54 - 22 32 

Poduri şi podeţe 251 52 66 133 
Drumuri naţionale (km) 11,42 0,07 - 11,35 
Drumuri judeţene (km) 406,8 2,6 85,2 319 
Drumuri comunale (km) 410,9 30,3 127,4 253,2 
Construcții hidrotehnice 38 2 3 33 
Teren agricol (ha) 48984 1527 2559 44898 
Fântâni 22060 40 602 21418 
Animale moarte 49403 - 32194 17209 

* Date prelucrate după Rapoartele de sinteză întocmite în anul 2005 la nivelul județelor după fiecare eveniment de inundație 
 

Inundaţiile din cursul anului 2005 în 
cuprinsul bazinului hidrografic Vedea au 
produs pagube foarte mari într-un număr 
important de localităţi (86) prin inundarea şi 
avarierea multor case, anexe gospodăreşti, 
poduri şi podeţe, drumuri comunale şi judeţene, 
prin inundarea terenurilor agricole şi 
compromiterea culturilor, prin inundarea 
fântânilor lipsind populaţia de sursa de apă 
potabilă etc. 

Cele mai multe pagube s-au înregistrat în 
localităţile din Câmpia Găvanu-Burdea şi 

Câmpia Boianului, corespunzând în cea mai 
mare parte judeţului Teleorman. Astfel, 60% 
din localităţi, 50% din case şi ⅔ din anexele 
gospodăreşti afectate aparţin judeţului Teleorman, 
cât şi ¾ din drumurile judeţene şi comunale. De 
asemenea, în acelaşi judeţ, au fost afectate 
terenurile agricole (9/10 din totalul suprafeţelor 
inundate) şi fântânile (peste 9/10 din totalul 
acestora în tot cuprinsul bazinului hidrografic 
respectiv). 

Această situaţie se leagă de faptul că peste 
jumătate din suprafaţa bazinului hidrografic 
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Vedea aparţine judeţului Teleorman şi că acest 
teritoriu este, în întregul lui, un relief de câmpie 
joasă, plană, cu unele areale uşor denivelate, 
găvane, ce permit băltiri temporare cauzate de 
precipitaţii bogate. Într-o mai mică măsură 
aceeaşi situaţie se regăseşte în partea de vest a 
bazinului hidrografic aparţinând judeţului Olt şi 
cu totul episodic în partea de nord-est 
aparţinând judeţului Argeş. 

 
Principalele cauze care au dus în anul 2005 
la producerea inundațiilor în bazinul 
hidrografic Vedea 

 
Cauzele inundaţiilor din 2005 sunt, în principal, 
cauze naturale, dar a căror acţiune a fost 
amplificată de diverse intervenţii antropice. 

Situat la est de Olt, în aria de contact a 
maselor de aer ce pătrund în Câmpia Română 
din direcţii opuse, bazinul hidrografic Vedea 
este beneficiarul unor cantităţi de precipitaţii 
medii anuale ceva mai mari decât în Câmpia 
Olteniei sau în centrul şi estul Câmpiei Române. 
Totuşi, în mod obişnuit, aceste precipitaţii nu 
duc la creşteri excesive de debite ale râurilor şi 
la inundaţii puternice care provoacă pagube 
importante. 

În condiţiile anului 2005, însă, căderea unor 
cantităţi mari de precipitaţii, cumulat 200 l/mp, 
constituie cauza principală. Acestea s-au suprapus 
în perioada de primăvară peste un strat de 
zăpadă consistent deja existent. De asemenea, 
ploile au continuat pe parcursul a 10 luni din 
întregul an, cu episoade repetate de precipitaţii 
cu mari cantităţi de apă în intervale scurte de 
timp. Dacă media multianuală a precipitaţiilor 
la Alexandria a fost în ultima jumătate de secol 
de 523 l/mp, în anul 2005 cantitatea anuală de 
precipitaţii a fost de două ori mai mare (1067 
l/mp), numai în data de 15 iulie 2005 
înregistrându-se un maxim de 127 l/mp. 

Ca urmare a debitelor produse, precum și a 
timpului mare de solicitare al acestora, digurile 
de apărare ale localităților au fost avariate. 

Defrișarea pădurilor și efectuarea 
necorespunzătoare a unor lucrări agrotehnice au 
facilitat procesele de eroziune. Acestea au 
condus la mărirea coeficientului de scurgere pe 
versanți și la antrenarea unor cantități mari de 
aluviuni în timpul creşterii debitelor apelor. 

Inundaţiile din anul 2005 au arătat şi de 
această dată insuficienţa managementului 
riscului la inundaţii în cadrul acestui bazin. 
Astfel, inexistența rigolelor, a șanțurilor de 
scurgere a apelor pluviale sau neîntreținerea 
celor existente constituie o cauză frecventă a 
inundaţiilor care au avut loc pe multe cursuri de 
ape în bazinul mijlociu şi inferior al Vedei. 

O altă cauză generată de comportamentul 
neadecvat, neglijent, al locuitorilor o constituie 
felul în care se gestionează în acest bazin 
gunoaiele de orice fel. Resturi vegetale (lemne, 
paie, coceni) şi deşeurile menajere, plastice, 
antrenate de ploi de pe versanţi sau din albiile 
râurilor obturează secțiunile de scurgere a 
podurilor și podețelor, ducând chiar la avarierea 
acestora la viiturile mari de pe cursurile de ape.  

Prezenţa de stâne cu oi şi capre sau a altor 
construcţii improvizate pentru activităţi 
sezoniere, chiar în albia majoră a Vedei sau a 
altor afluenţi mai mari ai acestui râu, nu au 
contribuit la o mai bună gestionare a riscului la 
inundaţii, ci, deseori, au crescut riscul de 
inundaţii prin resturile materiale lăsate în urma 
lor în văile apelor sau în imediata vecinătate a 
acestora. Semnalăm şi practica unor localnici 
de a arunca materiale rămase în urma unor 
construcţii sau demolări, ori de gunoaie 
menajere chiar în albia râurilor sau în 
aproprierea acestora. În toate aceste cazuri, 
apele de şiroire şi viiturile mari ale râurilor 
antrenează toate aceste deşeuri spre firul apei şi 
duc la producerea de dezastre. 

 
Măsuri legislative întreprinse după 
inundațiile produse în anul 2005 
 
Pentru limitarea efectelor inundațiilor și a 
diminuării acestora în viitor, au fost întreprinse 
mai multe măsuri legislative. Astfel, România, 
care nu a avut în cursul secolului trecut o 
strategie de apărare împotriva inundațiilor, a 
elaborat în anul 2005 Strategia Națională de 
management al riscului la inundații, pe termen 
scurt și mediu, care fost aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1854/22.12.2005. Ea 
a fost corelată cu planurile de amenajare a 
teritoriului, ținându-se cont de hidrologia 
modificată a râurilor. 
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Urmare a inundațiilor cu efecte deosebit de 
grave, produse în județele Teleorman şi Olt, 
cauzate de avarierea mai multor baraje mici 
exploatate necorespunzător, a fost promovată 
Ordonanța de urgență nr. 138/2005 privind 
exploatarea în siguranță a acumulărilor cu 
folosință piscicolă, de agrement sau locală, din 
categoriile de importanță C și D. Conform 
acesteia, barajele mici trebuie să funcționeze 
numai pe baza autorizațiilor de gospodărire a 
apelor.  

O măsură foarte importantă o constituie 
elaborarea Programului de realizare a Planului 
național pentru prevenirea, protecția și 
diminuarea efectelor inundațiilor și a finanțării 
acestuia (H.G. 1309/2005). Programul respectiv 
vizează amenajarea complexă a bazinelor 
hidrografice, prin corelarea lucrărilor executate 
în albia râului cu lucrări de amenajare a 
versanților. 

În vederea capacității de răspuns a 
autorităților locale, au fost elaborate Manualul 
Prefectului și Manualul Primarului pentru 
managementul situațiilor de urgență în caz de 
inundații. 

 
Concluzii 
 
După cantitatea mare anuală de precipitaţii 
înregistrată la staţiile meteorologice, durata 
intervalelor cu ploi (două până la trei 
săptămâni), suprafaţa afectată a bazinului şi 
efectele acestor fenomene hidrometeorologice 
extreme, 2005 a fost pentru bazinul hidrografic 
Vedea un an deosebit, foarte ploios şi cu efecte 
socio-economice importante. Această situaţie 
nu este singulară pentru bazinul hidrografic 
Vedea, la alte valori petrecându-se şi în alţi ani, 
înainte sau după 2005 (1975, 2014). 
Precipitaţiile abundente din 2005 au fost 
consecinţa firească a situării acestui bazin 
hidrografic în aria de întâlnire a unor mase de 
aer purtătoare de precipitaţii bogate pe o 
perioadă mai mare de timp. 

O particularitate a acestui an o constituie 
prezenţa a mai multor intervale de timp cu 
precipitaţii bogate, pe parcursul a 10 luni. 
Primul interval (a doua jumătate a lunii 
februarie-prima decadă din martie) a combinat 
precipitaţii abundente cu topirea zăpezii. Al 
doilea interval (sfârşitul lunii mai-jumătatea 
lunii iunie) s-a suprapus unui interval normal de 
precipitații abundente pentru sudul ţării. S-a 
manifestat cu mai multă putere în partea de est 
a bazinului hidrografic Vedea şi a produs 
inundaţii mari în localitățile din judeţul Olt. Cel 
de-al treilea interval (primele două săptămâni 
ale lunii iulie), cel mai amplu, s-a manifestat 
prin precipitaţii foarte bogate, după o primăvară 
şi ea destul de ploioasă, cu deosebire în bazinul 
mijlociu şi inferior al Vedei, producând pagube 
mari, atât în localitățile din judeţul Olt, cât şi în 
cele din județul Teleorman. La scurt timp, în 
luna august, pe parcursul a trei săptămâni s-au 
înregistrat precipitaţii bogate, preponderent în 
bazinul mijlociu, cu inundaţii şi pagube mari 
mai mult în localităţi din judeţul Teleorman. 
Ultimul episod, al V-lea, s-a produs în ultima 
decadă a lunii septembrie-prima săptămână a 
lunii octombrie, cu precipitaţii şi inundaţii mari 
tot în judeţul Teleorman. 

Efectele acestor intervale de precipitații 
abundente, din primăvară până la mijlocul 
toamnei, s-au manifestat prin inundaţii repetate 
şi de mare amploare, care au afectat în multe 
cazuri de 2-3 şi chiar 4-5 ori, zeci de localităţi, 
obiective economice, drumuri, mii de hectare 
de terenuri cultivate etc. Pagubele produse de 
aceste fenomene hidrometeorologice extreme 
au fost foarte mari, cu deosebire pentru 
localităţi aparţinând judeţelor Teleorman şi Olt. 

Inundaţiile şi pagubele produse în bazinul 
hidrografic Vedea în cursul anului 2005 nu sunt 
doar consecinţa cantităţilor mari de precipitaţii 
din acest an, ci şi a unui management inadecvat 
al cursurilor de apă şi al suprafeţelor învecinate, 
precum şi a unor practici vechi ale locuitorilor 
care duc la degradarea mediului în acest bazin 
hidrografic.
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Abstract: Des millions de personnes dans plus de 100 pays sont périodiquement exposés à au moins l’un 
des phénomènes: tremblement de terre, cyclone, inondation ou sécheresse. Les catastrophes générées par 
ces aléas naturels causent plus de 184 décès par jour dans diverses régions du monde (P.N.U.D, 2008). 
L’inondation demeure aujourd’hui, l’une des catastrophes les plus dangereuses et les plus fréquentes et 
ce, en raison du changement climatique et de l’urbanisation rapide (Grecu, 2016).  

L’Algérie est l’un des pays confrontés à ces phénomènes, qui provoquent souvent d’importants dégâts 
matériels et humains; durant ces dernières décennies, la population de Bejaia (Nord centre d’Algérie) a 
été de plus en plus exposée aux risques d’inondations, feux de forêt, séismes et glissements de terrain qui 
ont provoqué des dommages sur les populations et leurs environnements. La ville de Ghardaïa (ville 
désertique au Sud du pays) aussi a subit des pertes humaines et des dommages importants lors de la crus 
de 2008, dont 47 victimes, une centaine de maisons et équipements détruits. Actuellement, environ 30222 
habitants et 6471 logements sont exposés au risque inondation dans cette ville. 

La succession des inondations qu’enregistrent les villes interpelle les chercheurs vers une nouvelle 
façon de réfléchir et de penser la ville et la gestion des zones inondables; La dynamique de l’urbanisation 
en zone à risque accroît la priorité que constitue l’élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI).  

Cette modeste recherche tend à répondre aux questions suivantes: Quelle est la spécificité du risque  
« Inondation » dans une zone urbaine? Quelle opportunité d’élaborer un PPRI dans le cadre de la gestion 
des risques et d’amélioration de la résilience urbaine? 

Evaluer le risque « Inondation » veut dire apprécier, estimer, quantifier et mesurer la valeur de l’aléa. 
Il s’agit aussi de délimiter, localiser, identifier, chiffrer et analyser l’importance de la vulnérabilité. Cette 
étude a été réalisée dans le cadre de projet fin d’études dans la gestion des villes et la prévention des 
risques d’inondation. Elle traite la prise en charge des risques dans l’aménagement de l’espace et des 
territoires, la réduction de la vulnérabilité, ainsi, la détermination et la délimitation des zones à risques 
pour une bonne résilience.  

En effet, la réalisation d’un modèle d’étude des risques « Inondation », dans le bassin versant, 
nécessite l’étude des paramètres hydrogéologiques, climatologiques et morphologiques. Une corrélation 
entre ces aspects et l’état d’aménagement urbain des sites permettra de réaliser la carte du zoning du 
risque, puis établir son règlement.  
 
Mots clés: Urbanisation, Inondation, Bejaia, Ghardaïa, Aléas, Enjeux, Vulnérabilité, Hydrogéomorphologie, 
PPRI, Résilience. 

 
 

Introduction   
 
Les villes algériennes n’échappent pas à cette 
situation. Plusieurs phénomènes ont touché des 
grandes parties de plusieurs villes du pays. Ils 
ont atteint dans des cas, le degré d’une 
catastrophe nationale. Les exemples sont 
nombreux : les inondations de Bab El Oued 
(2001) et Ghardaïa (2008), Bejaïa (2002) etc. 

Aujourd’hui, les inondations sont au rang de 
premier risque naturel, elles ont à leur origine 

des évènements météorologiques-hydrologiques 
qui, à cause de leur nature stochastique1, sont 
très difficiles à prévoir quant à leur période de 
retour et leur intensité. Elles sont d’autant plus 
à redouter lorsqu’elles se produisent en ville, là 
où se situe une forte concentration des activités 
humaines. « Ainsi les inondations sont à 
l’origine de plus de 80% des catastrophes 
                                                
1 Le mot stochastique est synonyme d'aléatoire et 
s’oppose par définition au déterminisme. 
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naturelles enregistrés dans  le monde entre 1996 
et 2006 provoquant ainsi des dégâts estimés à 
500.000 de personnes décédées et de 600 
milliards de dollars de pertes économiques. De 
ce fait, elles sont les catastrophes naturelles les 
plus spectaculaires qui produisent le plus de 
dégâts.  » (KLIJN T, 2008) ; Par conséquent, 
les activités économiques sont fortement 
perturbées et les coûts pour la société 
deviennent exorbitants d’où la nécessité de 
prévoir et d’empêcher le retour de ces 
catastrophes. L’étude des risque naturels en 
Algérie est devenue une action indispensable 
dans la gestion des espaces urbains, la prise en 
compte des différents phénomènes est en train 
de constituer une base importante dans 
l’élaboration des dispositifs réglementaires de 
prévision des risques naturels, notamment, les 
mouvements de terrain, les inondations. 
(AMIRECHE Hamza, 2010) 

C’est l’un des risques majeurs qui touche 
fréquemment les espaces urbains, par leurs 
effets dévastateurs, une prise en charge 
sérieuses de ce phénomène appâtait actuellement 
plus qu’une nécessité, que ce soit par l’autorité 
publique représentée par l’Etat, ou bien par les 
chercheurs et les scientifiques. L’analyse de 
l’interaction complexe entre l’urbanisation et 
l’inondation et l’aggravation des phénomènes à 
risque se démontre comme une brèche de 
recherche à des résultats prometteurs.  

Dans ce sens, le rôle d’un chercheur apparait 
primordial. Notre contribution se démontre 
comme un essai de proposition d’une stratégie 
de lutte et de prévention contre les risques 
inondation. Il s’agit de l’intérêt d’élaboration 
des PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation) ; Ceci, à travers une lecture 
approfondie du terrain, une concertation avec 
les acteurs de la ville (autorités, société civile et 
habitants) et enfin une intégration de nouvelle 
méthodes et outils dans la gestion des risques 
comme les SIG et les NTIC.  

Notre étude a pris comme exemple les villes 
de Ghardaïa et Bejaïa, pour plusieurs raisons. 
En effet, ces villes représentent un bon exemple 
par rapport aux caractéristiques du bassin 
versant de la d’oued M’Zab et de la Soummam, 
et la forte vulnérabilité due à la densité de la 
population. De plus, elles témoignent du 

passage de plusieurs civilisations, d’une grande 
épaisseur historique et de nombreuses 
potentialités touristiques qui méritent d’être 
valorisées et protégées.  

 
Terrain d’étude  
 
Les conditions d’accumulation des eaux de pluies 
en milieu urbain répondent à des critères multiples, 
caractérisant des bassins versants souvent de 
faible superficie (quelques dizaines, voire au 
plus la centaine de kilomètres carrés). Il s’agit entre 
autres de critères hydrauliques, orographiques, 
géomorphologiques, ou pédologiques, aussi bien 
naturels qu’anthropiques. Techniquement, les 
surfaces urbanisées tendent à augmenter les 
volumes d’eau ruisselée, donc les débits et les 
vitesses d’écoulement. Elles augmentent dans 
le même temps la superficie des zones 
vulnérables. Les caractéristiques de l’écoulement 
des eaux pluviales dans les villes ont fait l’objet 
de nombreux rapports et recherche. Mais, sans 
résultats concrets. Aujourd’hui, il y’a lieu de 
formuler des propositions pour l’établissement 
d’un relevé des villes menacées par un 
événement analogue à celui à l’origine de la 
catastrophe de Bab El Oued.   

L’inventaire des inondations à travers notre 
pays pour la période allant de 1969 à 2008, 
(voir la figure N° 01) révèle qu’il n’existe pas 
de régions prémunies contre ce risque et que 
ces évènements sont imprévisibles dans le 
temps et dans l’espace. Juste un rappel, un pays 
comme le nôtre, les inondations ont marqué 
comme l’une des catastrophes naturelles les 
plus nombreuses dont plusieurs étaient 
dévastatrices. Les dégâts matériel et les pertes 
humaines qu’engendre les inondations sont 
colossaux, que ce soit sur le plan humain ou 
matériel (KHALED Foudil, 2012). Selon 
l’office mondiale de météorologie ; environ 1.5 
milliard de personnes dans le monde ont été 
victimes des crues de 1991 à 2000.  

Les plus récentes sont: 
⮚ Inondations d’Octobre 2008 (Ghardaïa) : 

plus de 40 morts et des dégâts matériels très 
lourds. 

⮚ Inondation de Décembre 2002 (Bejaïa) : 02 
décès et des dégâts matériels estimés en 
milliards de dinars. 
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⮚ Inondations du 10 Novembre 2001 (Bab  
El-Oued à Alger) : 733 décès et 3000  
sans-abri et une partie de la capitale fût rasée. 

⮚ Inondations d’Octobre 2000 (Ouest algérien) : 
Plus de 24 décès. 

⮚ Inondations d’Octobre 1994 (plusieurs 
régions de pays) : 60 décès et des dizaines 
de blessés pendant 10 jours. 

⮚ Inondations d’ Octobre 1993 (Oued R’hiou, 
wilaya de Ghilizane): 22 décès et 14 Blessés. 

 
En effet, on peut constater que la majorité 

des victimes des inondations sont des habitants 
des villes dont une grande partie est implantée à 
proximité des oueds. En outre, les vallées ont 
été, à travers l’histoire des zones ayant une 
attractivité sur les établissements humains pour 
la recherche d’une proximité à l’eau comme 
source de vie, et satisfaire leurs besoins. Mais 
malheureusement, ce mode de vie a disparu 
avec la disparition de ces civilisations. 
Aujourd’hui et avec l’explosion démographique 
et la croissance urbaine, la consommation de 
l’espace a prit d’autres formes à savoir que les 
ravins des oueds sont envahis par les 
constructions anarchiques sans prendre compte 
de l’aléa inondation, qui peut se produire en 
tout moment, l’absence de mesures de 

protection contre ce phénomène et des 
défaillances de la gestion urbaine de la part de 
l’Etat. De ce fait, le territoire national est 
presque totalement exposé aux risques de crue, 
tant il n’ya pas de mesures de protection contre 
ce phénomène au niveau des villes et des 
centres urbains. 

Le constat tiré à partir des rapports réalisés 
par les services concernés montre qu’il ya une 
relation entre les inondations et l’urbanisation, 
qui se traduit par l’occupation du sol et les 
phénomènes naturels. Effectivement, un rapport 
complexe dû à la croissance de l’espace urbain 
signifiant plus de terrains imperméables, par les 
mauvaises interventions de l’homme, des 
aménagements malvenus et peu conformes aux 
aptitudes réelles du milieu qui contribuent à 
l’augmentation de sa vulnérabilité. 

Devant l’ampleur croissante du risque 
hydrométéorologique comme l’inondation, les 
scientifiques, les politiciens et les gestionnaires 
en ont fait une priorité. Le grand nombre de 
travaux réalisés au cours de ces dernières 
années dans chacune de ces disciplines en 
témoigne. Cependant, Cela demande un travail 
interdisciplinaire et intersectoriel dont les 
acteurs principaux sont les hydrologues, les 
aménageurs et les gestionnaires de la ville. 

 

 
Figure 1: Algérie, Inventaire des inondations (de 1969 à 2008) 
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(source: Larbi BEHLOULI, Les risques majeurs liés à l’eau, ANRH, 2009) 
Si le travail d’un hydrologue peut se résumer 

en la recherche de la distribution des pluies en 
espace et en temps, le travail d’un gestionnaires 
de la ville concerne le passage d’une 
interprétation des données vers une conception 
théorique et appliquée qui vise la prise en 
charge du risque d’inondation à travers des 
outil et méthodes bien définies. 

 

  
 

 
Figure 2. Ville de Bejaia: Inundation d’Octobre 2007 

Ville de Ghardaïa inondation de Novembre 2008 
(source: les auteurs) 

 
Materiel et méthodes  
 
L’ÉLABORATION DES PPRI: UNE 
SOLUTION QUI S’IMPOSE 
 

Une bonne gestion du risque nécessite dans un 
premier temps une bonne connaissance du 
phénomène étudié. En deuxième temps, les 
services concernés doivent être dotés de 
moyens humains et matériels pour faire face au 
risque. Les outils cartographiques de délimitation 
des zones à risque selon la vulnérabilité sont 
aujourd’hui indispensables.  

La réduction des dommages causés par les 
crues en villes nécessite d’abord une parfaite 
identification des zones présentant un risque 
d’inondation ainsi que les facteurs aggravants. 
Cette connaissance des zones inondables est un 
outil précieux pour la conception des plans 
d’occupation des sols, la définition du mode de 
construction des ouvrages de protection ainsi 
que la mise en place d’un système de prévision 
et d’alerte rapide lors des situations 
météorologiques exceptionnelles et ce pour 
permettre d’anticiper et de réduire l’ampleur 
des dégâts. La démarche adoptée ici a été 
examiné dans un travail de recherche réalisé à 
l’université de Constantine en vue de 
l’obtention d’un ingéniorat d’Etat en « gestion 
des villes ». Les résultats de la recherche sont 
présentés comme suite : 

La connaissance du risque passe inévitablement 
par une conception d’une cartographie des 
zones inondables laquelle requiert l’intégration 
du facteur « risque » dans tout projet socio-
économique devant être initié. 

La conception de cette cartographie 
impliquera le découpage des territoires selon le 
niveau du risque et nécessite de ce fait la 
connaissance des éléments suivants : 
1. Les donnes topographiques du terrain en 

introduisant des modèles numériques de 
terrain (MNT) et l’utilisation des systèmes 
d’information géographique(SIG). 

2. La connaissance parfaite des paramètres 
hydrologiques des bassins versants et 
l’historicité des crues catastrophiques de ces 
régions, afin d’assurer une prévision des 
crues. 

3. L’élaboration de cette cartographie dans le 
processus d’élaboration des projets urbains 
et sociaux économiques ne peut être que 
salvatrice pour les collectivités locales et 
territoriales dans la mesure où permettra 
d’éviter la redondance des scenarii 
catastrophiques tel celui de Bab El Oued 
2001 et celui de Ghardaïa 2008. 

 
Face à cette situation, il est fort intéressant 

de réaliser ce type d’étude sur les risques 
d’inondation, de faire un inventaire des 
manifestations hydrologiques et de rechercher 
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les causes naturelles et anthropiques afin 
d’améliorer d’une part, la connaissance des 
données hydrogéomorphologiques de la ville et 
d’autre part, de fournir une cartographie des 
zones à risques. De même, dans les pays ne 
disposant pas encore de systèmes de prévisions 
des crues, il est intéressant de trouver une 
alternative ou moins partielle à la gestion du 
risque et le contrôle de l’urbanisation.  

A la lumière de deux études académiques 
faite par l’auteur (Khaled Foudil, 2010, 2015) 

sur le sujet des inondations urbaines, une d’un 
mémoire d’ingéniorat intitulé : urbanisation et 
cartographie du risque d’inondation, essai 
d’élaboration d’un PPRI pour la ville de 
Ghardaïa, (2010) et d’une thèse de magister 
intitulée : Ville et risque d’inondation : essai 
d’élaboration d’un PPRI, cas du Quartier 
Iryahene de Bejaia (2015). Nous allons 
proposer une démarche d’élaboration d’un 
PPRI qui correspond au contexte algérien 
comme suite : 

  

 
Figure 3. Démarche d’élaboration d’un PPRI qui correspond au contexte algérien  

(source : Khaled Foudil, « Villes et inondations, essai d’un PPRI pour le quartier Iryahene Bejaia »,  
thèse de Magister, Institut de Gestion et techniques urbaines, université Salah BOUBNIDER,  

Constantine 3, Janvier 2016) 

 
La même démarche a été adoptée pour le cas 

de la ville de Ghardaïa. (Figure 3). 
Prévention des inondations doit être conçue 

à l’échelle d’un bassin-versant ou tronçon de 
vallée. Cette approche du risque ne s’oppose à 
l’élaboration de PPRI dès lors que les mesures 

proposées sont cohérentes entre les diverses 
entités de la ville et du même bassin. En effet, 
c’est l’approche qu’on a explorée et par 
laquelle on a essayé d’élaborer un PPRI pour le 
quartier d’Iryahene de Bejaia et de la ville de 
Ghardaïa.

 

  

  
Elaboration des PPRI 

  

ETAPE I :  
Etude des 

caractéristiques du 
bassin versant et 

processus 
d’urbanisation 

  
- Caractéristiques du bassin 

versant 
- Processus d'urbanisation 

  Carte d'etat des 
lieux 

   

  

ETAPE II :  
Etude et évaluation 

de l’aléa « 
Inondation » dans la 

ville 

  
- Approche 

hydrogéomorphologique 
- Etude hydrologique 
- Travail du terrain 

  Carte des aléas 

   

  
ETAPE III : 

De l'évaluation de la 
vulnérabilité à la 
détermination des 

enjeux 

  
- Etude des POS 

- Inventaires des degat 
- Les enjeux 

 

  Carte des enjeux 

   

  

ETAPE IV : 
De la Gestion du 

risque « Inondation 
» à l’élaboration 

d’un PPRI 

  
- Gestion du risque 
- Zogange 

reglementaire 
- Reglement PPRI 

  Carte de zonage 
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Figure 4. Cartographie des zones inondables (cas de la ville de Ghardaïa) 

(source : Khaled Foudil KOULLA Yacine « Urbanisation et cartographie du risque d’inondation, essai d’un PPRI pour 
la ville de Ghardaïa ». Mémoire d’ingénieur d’Etat en gestion et techniques urbaine. Faculté sciences de la terre de la 

géographie et de l’aménagement du territoire. Université MENTOURI Constantine. Promotion juin 2010) 
 

Cependant, les PPRI doivent être réalisé et 
conçus dans une démarche intégrée de gestion 
des risques. Avant tout, il faut d’abord recenser 
l’ensemble des risques qui peuvent toucher le 
territoire, la deuxième étape consiste en 
l’évaluation de ces risques, leurs nature, 
intensité, une tentative de compréhension du 
phénomène a risque. Une fois, le risque est 
évalué, il y’a lieu de prendre des décisions dans 
le sens à prendre en charge les risques avec la 
mobilisation de tous les moyens nécessaires et 
disponible pour faire face. Cette prise décision 
vaut un plan d’action sur le cours, moyen et 
long terme. La prise en charge du risque n’est 
pas uniquement des décisions à prendre, elle est 
aussi des réalisations sur le terrain qui visent à 
minimiser la gravité et l’intensité d’un 
phénomène donné ; c’est une démarche 
circulaire qui reprend toujours les mêmes 
phases de travail. La figure suivante résume la 
démarche décrite. 

Il ne saurait y avoir de stratégie de 
prévention et de gestion des catastrophes 
naturelles et des risques majeurs sans un 
découpage écologique tenant compte des 
aspects tant physiques que biologiques, 
géographiques permettant d’identifier des 
territoires homogènes. Une fois ces entités 
naturelles identifiées, localisées et 
cartographiées ; une maîtrise des facteurs du 
milieu est indispensable. L’aménagement sur 
des bases écologiques n’est pas une question 
exclusivement politique comme c’est le cas en 
Algérie, c’est d’abord une question technique 
qui se base surtout sur les composantes de 
l’espace à travers une description fine 
permettant une cartographie à grande échelle 

des potentialités, de leur exploitation et de leurs 
menaces. (BENABDELI Kheloufi, 2012) 

 

 
Figure 5. Schéma descriptif de la démarche de gestion 

des risques (source : auteur, 2015) 
 
Resultants et discussions  
 
La succession des catastrophes qu’enregistrent 
les villes dans sa configuration actuelle 
interpelle les chercheurs vers une nouvelle 
façon de réfléchir et de penser la ville. En effet, 
la prise en charge du risque majeur dans le 
processus de production et de gestion des villes 
est aujourd’hui plus qu’une nécessité, il est une 
pierre angulaire dans le processus de 
l’urbanisation dans tous ces états. La gestion du 
risque inondation, qui s’oriente davantage 
aujourd’hui vers une gestion de la vulnérabilité, 
et la mise en valeur des milieux humides 
amènent les scientifiques et les gestionnaires du 
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territoire à s’interroger sur le passé de ces 
milieux, l’identité de ces territoires, voire la 
mémoire des lieux. 

En plus des moyens informatiques et outils 
d’aide à la décision dans la gestion des risques, 
notre pays est sensé de faire face à ces 
phénomènes dangereux à travers une stratégie 
nationale de lutte contre les inondations dans 
l’objectif de diminuer les dégâts humains et 
matériels causés à chaque hiver et même dans 
d’autres saisons pluvieuses. A notre avis, cette 
stratégie doit être conçue dans une échelle 
globale qui fait intervenir plusieurs secteurs et 
dans un cadre d’une pluridisciplinarité. Dans ce 
sens, il y’a lieu de souligner certains point et 
facettes de cette stratégie. 
1) La maîtrise de l’urbanisation;  
2) La protection contre les crues; 
3) L’information préventive; 
4) La promotion d’une culture de la prévention 

du risque : C’est un facteur essentiel de toute 
approche intégrée à la prévention de 
catastrophe d’inondation, elle peut être 
atteinte à travers l’organisation d’activités et 
manifestations scientifiques et techniques 
impliquant l’ensemble des acteurs 
concernés. Dans les régions exposées au 
risque, il est nécessaire d’instaurer une 
véritable culture de risque par la 
sensibilisation des riverains (organisation du 
retour d’expérience, porté à connaissance du 
risque, exercice d’alerte en priorité dans les 

régions les plus menacées et actions 
éducatives…) 

 
Conclusions 
 
A la lumière de notre réflexion, il est nécessaire 
de dire que la lutte contre les crues, inondations 
et aléas naturels s’est fixé plusieurs objectifs. 
Le principal est de réduire les pertes humaines, 
et dégâts matérielles et économiques. Nous 
cherchons à travers ce papier d’adapter des 
méthodes et des outils issus de la recherche, 
pour mieux comprendre la croissance des villes 
et leurs consommations légales et rationnelles 
de l’espace, ceci d’une part, et d’autre part, 
pour bien gérer les cours d’eau, leurs régimes et 
leurs zones inondables. 

Enfin, l’analyse des récentes inondations 
dans notre pays met en évidence l’insuffisance 
des méthodes utilisées jusqu’ici pour prévoir, 
évaluer et gérer objectivement le risque 
inondation. Donc, il est urgent de reconnaître 
les possibilités offertes par d’autres approches, 
celle la cartographie des zones inondable 
(Elaboration des PPRI) et la promotion de la 
culture de prévention contre les risques 
d’inondation, qui propose des réponses concrètes 
au problème posé. Il devient nécessaire 
également de mettre en œuvre des travaux 
interdisciplinaires, associant naturalistes 
hydrauliciens, aménageurs et des gestionnaires 
de villes à la fois au niveau des recherches, des 
applications et de la vulgarisation.  
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Abstract: This paper is focusing on the analysis of the demographic transformations produced gradually 
inside the population of this town. In order to highlight these changes, the analysis takes into account the 
following indicators: numeric evolution of the population, natural balance, migration balance, Ratio of 
active/inactive people in the population, total balance. The Municipality of Orșova benefits from a natural 
environment whose features have favored the birth and development of this human settlement. Recently, 
the evolution of most demographic phenomena in this area, has been mainly influenced by the political, 
economic and social conditions exiting there, while the influence of the natural environment has been 
greatly reduced. The town’s population saw a growth in numbers up until 1992, when it reached its peak 
of 15,944 inhabitants (birth rate growth and decrease of mortality rates). However, the economic hardship 
encountered after that year caused the population to shrink again (to12578 inhabitants in 2018, and 12239 
inhabitants in 2020). 

The natural balance of the population has known a descending evolution, from 1.69‰ in 1992 to –
5.10‰ in 2016, the indicator then registers a slight improvement when the value of -4.61 ‰ is reached in 
2018, so that in 2019 the lowest value is reached -6,24‰. The positive values of the migration balance 
registered in 2011, 2016, after these years the values become negative, with a downward evolution until 
2019 when the lowest value is registered -1.37 ‰. 

This negative evolution of indicators reflecting both the natural dynamics of the population and the 
migration trends, was caused by the economic indicators, due to a slightly positive trend in the economic, 
social, administrative area. This situation was a hardship encountered by the town of Orșova, which had a 
negative impact on the birth rate and prompted the population to migrate towards bigger cities 
(Timișoara, Bucharest), or to other were countries. After 2016, we could see a slight improvement of 
these demographic temporary one because after 2018 the situation worsens due to the increase of the 
unemployment rate. 
 
Keywords: population, demographic indicators, numeric evolution, negative natural balance, migration, 
need to attract investors. 

 
 

Introduction 
 
The geodemographic evolution of the 
population of this territory is directed on the 
components of the population dynamics, the 
analysis considering the national and local 
context, the variations of the geodemographic 
indicators being in accordance with the 
historical and political evolution of the area. 

This paper seeks to highlight the fact that 
current changes in demographic factors are 
conditioned by economic, political and social 
factors.  

It should be emphasized that the role of local 
authorities is to take action to address 
demographic problems. These problems can be 
corrected through coherent economic and social 

policies that increase the standard of living by 
attracting investments that generate well-paid 
jobs, improve the educational and medical 
system. Between these factors there are 
relations of mutual determination, in which the 
management of local authorities is paramount. 
A human settlement is built in a place that 
offers the best natural conditions for such 
settlement to thrive. Human settlements are not 
set-up and developed just anywhere but rather 
in certain areas of the earth˝.1 The factors 
influencing the humanization of a territory are:  

                                                
1 Conea I. (1937), „Geografia satului românesc – așezare, 
formă, structură”, Sociologie Românească, Anul II, Nr. 
2-3, februarie-martie, pp. 1-2. 
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▪ natural favorable factors (location and 
accessibility, landforms, climate, vegetation, 
fauna, hydrographical features, natural 
resources); 

▪ historical factors (how long the area has 
been inhabited and inhabitation continuity); 

▪ political factors (political subordination – 
foreign occupation); 

▪ economic factors ((economic development). 
 
Studied area  
 
Thanks to its features (location in the temperate 
climate area -44°43′24″latitude N and 
22°24′16″ longitude E, the depression landform 
comprising low terraces and higher crests with 
altitudes between 150 m and 300 m, mild 
climate, with Sub-Mediterranean influences, 
fertile soils, permanent water sources – the 
Danube, the Cerna river, forestry vegetation 
and fauna) the natural environment in this area 
has provided favorable condition for an early 

humanization (the development of human 
communities, specific cultures, human settlements, 
agricultural, manufacturing, industrial and 
commercial activities) and for a continuous 
inhabitation of the region, proven by 
archaeological discoveries (traces of cultures 
dating back to the bronze and the iron era; 
traces of the Getae – Dacian culture, prior to 
the Dacian-Roman era), by the maps drawn up 
by various authors over the years, by the 
censuses and population records kept and by 
other historic documents.  

The town of Orșova has developed at the 
intersection between the Almăj Mountain Crests 
and the Orșova Depression, on both sides of the 
Cerna Gulf. The landforms in this area comprise:  
❑ hills 

• the Alion Hills (317 m), Ozoina Hills 
(314 m) and Drănac Hills (526 m) 
towards the east; 

• the Moșului Hills (267m), Poienile Lungi 
and Bisericii Hills, towards the west. 

 

 
Figure 1. Satellite map of the town of Orșova 

 
Terraces 
  
• With an altitude of 110-130 meters, the 

Danube’s 4th terrace has been seriously 
modified by land settlement and levelling, to 
make room for the new town of Orșova. 

• All pieces of land with altitudes below 70 
meters – including the 3rds, 2nd and 1st 
terraces, and the Cerna everglade, have been 

flooded by water from the artificial lake 
built there, giving birth to the Cerna Gulf. 
The historical, political and economic 

factors have been the ones to influence the 
creation and development of this human 
settlement. The existence and evolution of this 
place had been documented since 157 A.D., in 
an inscription mentioning, for the first time, 
epigraphically, the name of the town: Tisierna.  
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Photo 1. The town of Orșova before the construction 

of the Hydropower Plant   
                   

 
Photo 2. The town of Orșova now (2021) 

 
However, this line of existence was 

suddenly cut short between 1966 and 1972, 
when the old settlement was completely 
flooded, once the “Porțile de Fier I” 
Hydropower Plant was built. The town was 
moved to a new location and reconstructed, 
about 3-4 km north of the old settlement. 

 
The main economic units in the Municipality 
of Orșova 
  
▪ THE ORSOVA SHIPYARD (in Romanian: 

SANTIERUL NAVAL ORSOVA) (Builds 
vessels and other floating structures, it is the 
largest economic unit in the Municipality of 
Orşova.)  

▪ THE HARBOUR OPERATION COMPANY 
– NATIONAL ROAD DEPARTMENT, 
ORSOVA, PERMANENT WORKING 
FACILITY (In Romanian: SOCIETATEA 
PENTRU EXPLOATARE PORTUARĂ S.A 
SECTIA DE DRUMURI NATIONALE 
ORSOVA, PUNCT DE LUCRU STABIL) 

▪ S.C. TAKATA-PETRI ROMANIA S.R.L. – 
WORKING FACILITY, field of activity: 

manufacturing parts and accessories for 
motor vehicles; 

▪ S.C. FLORICOLA S.A., service provider, 
focusing mainly on freight transportation by 
road; 

▪ S.C. MERIDIAN CC SRL – main fields of 
activity: wholesale, retail sale, tourism 
services, extracting, processing and trading 
slate (the company operates the slate mine 
located in the village of Podeni); 

▪ S.C. ENERGOUTILAJ PREST-SERV S.R.L 
– main field of activity: freight transportation 
by road;  

▪ S.C. GOKIDS TOYS - main field of 
activity: manufacturing games and toys; 

▪ S.C. WEST CARGO TRANS S.R.L. – main 
field of activity: international freight transport;  

▪ S.C. TRI-CO-TEX S.R.L. – main field of 
activity: manufacturing other clothing items; 

▪ S.C. MECANICA S.A. ORSOVA – 
focusing mainly on manufacturing rolling 
stocks; 

▪ SC DOMNUL GEO SRL, Orşova Lucrative 
Facility, Piaţa 1800 – main field of activity: 
producing bread and pastry products;  

▪ SC STIGO SRL – main field of activity: 
intermediating commercial transactions with 
construction materials; 

▪ T.C.I.T. SRL – main field of activity: 
construction of residential and non-
residential buildings;  

▪  S.C. HIDROTEHNICA ORSOVA – main 
field of activity: construction of residential 
and non-residential buildings;  

▪ PETROM GAS STATION, 
commercialisation of oil products; 

▪ S.C. ASTRA S.A. MEHEDINTI – a storage 
facility for food products;  

▪ S.C. COBRA SRL – main field of activity: 
freight transportation by road;  

▪ S.C. BOAT COMPANY – repair and 
maintenance of vessels and boats; 

▪ PIAŢA 1800 – food market; 
▪ S.C. BILLA ROMANIA S.R.L, Orşova 

Branch; 
▪ SUPERMARKET S.C. SPAR S.R.L; 
▪ S.C. REWE ROMANIA S.R.L. (PENNY 

MARKET); 
▪ S.C. MERIDIAN CC S.R.L. – main field of 

activity: commerce   
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▪ S.C. CARPATIS SDS S.R.L. – main field of 
activity: retail sale of garments; 

▪ S.C. MAGIC DECOR S.R.L – sale of home 
appliances  

▪  S.C. GLASFARBE DM GROUP – main 
field of activity: wholesale of lumber, 
construction materials and sanitary equipment;   

▪ CEC BANK, Orşova Branch; 
▪ BCR S.A.;  
▪ BRD Groupe Societé Generale, Orşova 

Branch;  
▪ RAIFFEISEN BANK, Orşova Branch; 
▪ SC RDS & RCS SA, telecommunication 

activities via wired networks.  
Until 2016, most of these economic units 

reduced the number of their employees, due to 
the economic hardship they encountered. After 
2016, we could see a slight improvement of the 
situation.  

A healthy development of tourism in this 
town would bring both economic and social 
benefits: an income growth at town level, the 

creation of new jobs, sustainable environmental 
protection and the preservation on the town’s 
anthropogenic heritage, better infrastructure 
development, etc. This would lead to a 
stabilization and then a growth of the local 
population and it might even attract new 
population from the nearby region or from 
other counties.  

The promotion of tourism in the area by 
local authorities and the support provided by 
the EU through European funds to this sector 
corroborated with the growing interest of 
Romanian and foreign tourists to get to know 
the area generated after 2016 a slight increase 
in accommodation and leisure services, 
implicitly an increase in jobs and a stabilization 
of population mobility. 

When it comes to accommodation facilities 
(the number of existing structures), there was a 
significant growth from 1 unit in 1992, to 7 
units in 2016 – thus, an obviously positive 
evolution.

  

 
Figure 4. Evolution of accommodation facilities 

 
The population is not just a statistic element, 

a sum of individuals or a system evolving only 
based on the number of births, deaths, arrivals 
and departures. The population is a complex 
system, whose evolution is influenced by the 
inter-dependence between natural, biological, 
social, economic, cultural and historic factors.  

 
Materials and methods 
 
We have used a wide range of bibliographic 
materials, statistical data (from Tempo on-line 
database of the National Institute of Statistics) 
and information gathered from our own 

observation in the field, in the elaboration of 
this article. The statistical data and the 
information collected in the field have been 
rigorously processed (in a series of indicators 
that have been calculated) and structured in 
tables, in diagram-like graphic representations 
which paint a clear picture of the analyzed 
phenomena. Among the working methods used, 
we mention: analysis, synthesis, the historic 
method, the indicators’ method, the comparative 
method, the inductive and the deductive 
method. For the indicators, comparative analyses 
were performed by using data collected and 
processed for the years 1992, 2002, 2011, 2016, 
2018, 2019, 2020. 
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Results and discussions 
 
1. Numeric evolution of the population 
 
The population of the analyzed settlement has 
had a fluctuating evolution over time, in terms 
of numbers, due to the modifications occurred 
in the birth rate, mortality rate and due to 
certain migratory movements. This evolution is 
the materialization of the relations existing 
between the social structure and the economic 
development of the area – two factors that are 
in a permanent relation of mutual 
conditionality. 

There was an increase of the population, 
from 5,795 inhabitants in 1910 to 8160 in 1930; 
then, in the following period – 1930-1948 the 
population number dropped again to 5107, due 
to the negative effects of the war; this was then 
followed by a growth in the number of 
inhabitants, up until 1992, when the population 
level reached its peak of 15944 inhabitants 
(there was a growth in the birth rate and a 
decrease of mortality – triggered by 
demographic optimism, political stability, the 
state’s pro-birth policies, the economic 
development recorded during that period, the 
improvement of the healthcare system; there 
was also an intense migration from the rural to 

the urban area, caused by forced 
collectivizations, by better life standards 
available in the urban area, by an increased 
access to cultural events, to education, etc.). 

The economic reforms that followed led to a 
decreasing trend in the population numbers. 
Thus, in 2002, the population of Orșova 
amounted to 15127 inhabitants and later, in 
2018, this number was even lower: 12578 
inhabitants and 12239 inhabitants in 2020. This 
drop was caused by an increase of mortality 
rates, migration and a reduced birth rate, mainly 
triggered by the economic turmoil. “There are 
permanent modifications recorded in the 
numbers and the structure of the population, 
caused by entries and exists from the system. 
Entries in the system are recorded as the 
number of living babies born in the analyzed 
population plus the number of people migrating 
from other demographic systems while the exits 
are recorded as the number of deaths plus the 
number of people moving to other human 
settlements.”1 

The population’s annual growth rate was 
positive between 1956 and 1966 when it 
reached its maximum level of 5.58% (a time of 
maximum socialist economic growth) and it 
stayed positive between 1977 and 1992, 
although at lower levels. 

 

 
Figure 5. Numeric evolution of the population in the Municipality of Orșova 

(source: www.insse.ro) 
 
 

1 Braghină C. (2000), Așezările umane din dealurile piemontane dintre Motru și Gilort, Editura Tehnică, București, p. 33. 
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Figure 6. Evolution of the population’s annual average growth rate  

(source: data processed from www.insse.ro) 
 

After that, the population’s annual growth 
rate started recording negative values (between 
1992 and 2002, this indicator was at -0.51%, 
between 2002-2011, the population’s average 
annual growth rate was at -1.01%, lower than 
the previous period of time; it then reached -
1.26% between 2011 and 2016 and -1.39% 
between 2016 and 2018, and -1,34% between 
2018-2020 – due to a high mortality rate, a low 
birth rate and a significant migration of the 
population towards the outside). 

The populations growth rate was directly 
influenced by the economic dynamics, as most 
national and international companies avoided 
the Municipality of Orșova. 

 
Population dynamics  
 
The population dynamics in a territory is the 
result of all actions and phenomena related to 
the natural and the migration movements of 
such population. “The total number of 
inhabitants in a country or a region is the result 
of two components acting in synergy ... natural 
movement... migration movement...”1 

 
Natural dynamics  
 
The natural balance of a population is given by 
the difference between its birth rate and its 
mortality rate. These are directly influenced by 
natural, economic, social, political and historic 
factors. The natural balance of Orșovei’s 
population had a decreasing evolution, from 

                                                
1 Erdeli, G., Dumitrache, L. ( 2009) Geografia populației 
mondiale, Editura Universitară, București, p. 70 

1.69‰ in 1992, to – 5.10‰ in 2016, then, there 
was a slight improvement of the situation, with 
this indicator reaching the level of -4.61‰ in 
2018. But in 2019 there is a downward 
evolution when the value of -6.24‰ is reached. 

 The modernization of a society leads to a 
lower birth rate while a serious drop in the birth 
rate has negative impacts on that society, at 
social, economic and cultural level, having a 
negative influence on the available workforce. 

Between 1992 and 2016, the birth rate in the 
Municipality of Orșova had constantly dropped, 
from 11.41‰ to 5.10‰. In 2018, this indicator 
grew to 6.20‰ (this growth was generated by 
two factors: firstly, the state had taken active 
measures to increase birth rates, by granting 
childcare indemnities and secondly, the number 
of people of childbearing age, had established 
in the territory) but it was still lower than the 
mortality rate, which also increased slightly. In 
2019 the value decreases slightly reaching the 
value of 5.5 ‰. 

 

 
Figure 7. Dynamics of the population’s natural 

movement  
(source: processed data from www.insse.ro) 

 
The mortality rate in the Municipality of 

Orșova had an oscillating evolution, from 

http://www.insse.ro/
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9.72‰ in 1992, to 11.04‰ in 2002, when it 
reached its highest value, then, moving on to a 
decreasing evolution between 2002 and 2011, 
followed by an increase, from 9.70‰ in 2011 
to 10.20‰ in 2016 and, then, to 10.81‰ in 
2018. These last values, although they show a 
growing trend, they are still lower than the ones 
recorded in 2002, because the percentage of 
elderly people among the population is lower 
now than it was in 2002. The mortality rate in 
2019 increase at 11,74‰. 

The mortality rate increased due to the 
economic transition, the problems encountered 
in the healthcare system, a culture of unhealthy 
eating and a higher percentage of elderly people 
among the population. 

 

 
Figure 8. Ratio of active/inactive people in the 

population  
(source: processed data from www.insse.ro) 

 
The ratio of active people in the population 

decreased during the analyzed period from 
35.24% in 1992, 29.08% in 2002, 19.78% in 
2011and then it increased reaching the value of 
24,75% in 2019.  

  

 
Figure 9. Population structure by age groups  

(source: processed data from www.insse.ro) 
 
Thus we can talk about the beginning of a 

phenomenon called population ageing in the 
Municipality of Orșova, starting from 1992, 
when the ratio of elderly people in the 
population was 11.97%, till 2018, when it grew 

considerably to 26.18%. At the level of 2019 it 
decreases slightly reaching the value of 
24.02%. We can thus talk about a rapid 
demographic ageing. 
 
Territorial dynamics  
 
Territorial dynamics study people’s movements 
in a territory, across certain distances, due to 
various causes, either with or without an actual 
change of their domicile. The elements of 
territorial dynamics have been analyzed by 
counting the departures and arrivals in the 
municipality.  

The positive values of the migratory balance 
were registered in 2011 and 2016 when it 
reached the value of 0.08‰. After this year, 
these values turned negative and they kept 
decreasing until 2019, when they reached their 
lowest level of -1,37‰. This improvement was 
prompted by a drop in both the emigration and 
the immigration rate. 

 

 
Figure 10. Evolution of the migration balance  

(source: processed data from www.insse.ro) 
 

The increase in the emigration rate from 
2018-2020 was due mainly because the young 
population had been leaving to other countries 
to find better paying jobs, in an effort to have a 
decent life. The number of such departures 
reached its peak in 2019. 

 

 
Figure 11. Dynamics of the population’s migration 

movement  
(source: processed data from www.insse.ro) 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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The emigration and immigration rates have 
low values in 2002, 2011 amid a stabilization of 
the population (especially those capable of 
procreation, which is generally more open to 
territorial mobility) in the territory. The value 
of the immigration rate decreases from 2016 
reaching the value of 0.64 ‰ in 2019, and the 
emigration rate increases. 

 

 
Figure 12. Unemployment rate evolution 

 
Although the unemployment rate had a 

decreasing trend until 2018, it failed to stop 
leaving the locality. At the level of 2019, the 
unemployment rate increases, reaching the 
value of 6.31%. In 2019, the emigration rate 
increases, reaching the value of 2.01 ‰.  

Over the past few years, there has been a 
decreasing evolution of the indicators related to 
the population’s natural dynamics and its 
migration movements in this territory – caused 
by the economic hardship that the town of 
Orșova has been going through, which had a 
negative impact on the birth rate and prompted 
the population to migrate either to more 
developed cities (Timișoara, Bucharest), to 
other countries or to the rural area.  

 
Evolution of the total balance 
 
The total balance of the municipality’s 
population had been decreasing from 1992 till 
2019, when it reached its lowest value (-7.61‰). 
Between 2016 and 2018, the population balance 
showed some slight signs of improvement. 
 

 
Figure 13. Total balance evolution  

(source: processed data from www.insse.ro) 

Conclusions   
 
Despite the existence of favorable physical-
geographical conditions, that would facilitate 
humanization and economic development in the 
area, the Municipality of Orșova has been 
going through a period of demographic, 
economic, social and administrative regress. 

Poor management of local authorities 
regarding the attraction of new investors, 
economic difficulties encountered by existing 
economic agents and the weak involvement of 
the authorities in supporting them have 
generated negative developments, in general, of 
demographic indicators. 

 However, from 2016 to 2018, we noticed a 
slight improvement of the demographic indicators 
(against the background of a slight recovery of 
the birth rate, a relative constancy of the 
mortality rate), generated by the small positive 
evolutions recorded in the economic sector 
(especially in the tourism area), as well as in 
the administrative and in the social domains.  

Strategies for sustainable development of the 
municipality were established (support for the 
development of assistance for networks of 
enterprises and professional associations, local 
marketing to encourage exports; improving 
transport infrastructure, including cross-border; 
improving business infrastructure by creating 
technological, industrial, commercial sites , 
agriculture and crafts; improving public 
services to the population (social services); 
rehabilitation of urban areas (including green 
areas, cultural and historical heritage, sports 
and recreational activities, parking lots, 
pedestrian areas, parks); development of 
tourism and capitalization of natural heritage 
and cultural heritage -historical)2, but they are 
difficult to implement due to the lack of 
specialists in the local and central administration 
to attract the necessary funds for development. 

After 2018 the situation of demographic 
indicators worsens again against the background 
of rising unemployment. 

                                                
2 PUG – Municipiul Orșova, județul Mehedinți, 2014,  
pp. 74-76. 
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Thus, the growing trends encountered in 
these sectors should not only continue, but they 
should also be extended, via development 
strategies, public policies and, most of all, by 

attracting investors; all these would later lead to 
an improvement of the demographic indicators 
in the area and a better development of the 
community, on all fronts. 
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Abstract: The role of tourist services for the local economy of Orsova municipality. The concerns for 
balanced economic and social development in the territorial profile have currently known new 
dimensions. Development of the infrastructures and the local services, are essential elements in 
capitalizing of the economic potential of Orșova Municipality. 

Located on the shores of Cerna Bay, near the famous Danube Cazane (Cazanele Mari și Mici, dug in 
the limestones of Ciucarul Mic and Ciucarul Mare), Orșova enjoys the beauty of mountain landscapes, 
with a specific floristic, faunal and geological, which led to the declaration of the region as a complex 
nature reserve (Parcul Natural Porțile de Fier). 

The tourist activity focuses on the capitalization of some resources and through actions and tourist 
products. This are realized through the infrastructures created by man for this purpose, respectively the 
accommodation infrastructure, public alimentation, transport and leisure, the aim being to attract as many 
as possible tourists. 

Regarding the potential of the socio-economic development of the locality, it is analyzed through the 
prism of the four reference indicators: territory, population, economic activity and infrastructure. Starting 
from the premise that a locality develops based on its strong elements, a series of methods were used to 
conduct the study, aiming to highlight the role of tourism in the development of the local economy. 
 
Keywords: turism, activitate economică, servicii turistice, Municipiul Orșova. 

 
 
Introducere 
 
Turismul constituie una dintre cele mai 
importante componente ale economiei naţionale. 
România se bucură de un potenţial turisic 
diversificat, favorizând practicarea turismului 
în aproape toate zonele ţării şi sub toate formele 
posibile (turism urban, turism rural, turism 
balnear, turism de echitaţie etc.).  

„Municipiul Orșova, se desfășoară într-un 
amfiteatru natural la confluența râului Cerna cu 
fluviul Dunărea, într-una dintre cele mai 
frumoase depresiuni ale Defileului Porțile de 
Fier, pe locul fortăreței antice Dierna.” (Oglindoiu 
A.M., Carablaisă S., Roangheș-Mureanu A.M., 
2018, p. 9). 

Poziţia Municipiului Orşova a facilitat 
existența unor peisaje montane deosebite, cu un 
specific floristic, faunistic și geologic, fapt ce a 
dus la declararea regiunii ca rezervație naturală 
complexă. Toate aceste elemente naturale, dar 
și cele antropice, au stat la baza dezvoltării unei 
game diversificate de tipuri de turism, 

înscriindu-se în rândul localităților cu un 
potențial ascendent de dezvoltare. Obiectivele 
de atracție pe care le oferă orașul, precum și 
împrejurimile acestuia fac ca Orșova să 
reprezinte un centru turistic puternic în această 
parte a țării. 
 
Cadrul conceptual 
 
În literatura de specialitate, sunt utilizate o serie 
de concepte și terminologii legate de conceptele 
de turism și patrimoniu turistic, opiniile 
cercetătorilor fiind reliefate într-o serie de 
studii individuale sau colective. 

Conceptul de turism a fost dezbătut îndelung, 
primele conturări ale noțiunii defineau turismul 
ca „un fenomen al timpurilor moderne, bazat pe 
creşterea necesităţii de refacere a sănătăţii şi 
schimbare a mediului, de cultivare a sentimentului 
de receptivitate faţă de frumuseţile naturii… 
rezultat al dezvoltării comerţului, industriei şi 
perfecţionării mijloacelor de transport.” 
(Cândea M., Simon T., 2006, p.11) 
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Figura 1. Harta topografică și ortofotoplan Orșova  

(sursa: Oglindoiu A.M., Carablaisă S., Roangheș-Mureanu A.M., 2018) 
 

La sfârşitul secolului XIX, literatura de 
specialitate a luat amploare, iar activitatea 
turistică a devenit de interes major, putându-se 
vorbi despre o evoluție în timp a stabilirii 
sensului acestui termen. 

Ca activitate economică, în literatura de 
specialitate există o multitudine de definiții 
semnificative ale turismului. Dintre acestea, 
cele mai importante sunt: 
● 2001 – turismul presupune un ansamblu de 

activităţi pentru satisfacerea nevoilor de 
consum ale călătorilor, respectiv „principala 
activitate economică de ocupare a spațiului, 
dar și spații turistice polivalente, unde 
activitatea turistică se derulează în paralel cu 
alte activități” (Cândea M., Bran F., 2001,  
p. 243) 

● 2004 – „un fenomen economico-social 
propriu civilizaţiei moderne, puternic 
ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, aflat 
într-o relaţie de intercondiţionalitate cu 
aceasta” (Minciu R., 2004, p. 9); 

● 2006 – „ansamblul activităților nonlucrative 
ale omului, în afara ariei de reședință” 
(Cândea M., Simon T., 2006, p. 11); 

● 2006 – „o activitate complexă ce presupune 
deplasarea, staționarea de la câteva ore, la 
mai multe zile și realizarea, într-o localitate, 
pe un traseu sau într-o regiune, a unui scop 
precum recreearea, odihna, tratamentul” 
(Ielenicz M., Comănescu L., 2006, p.10); 

● 2014 – „turismul este un fenomen cultural, 
deoarece cultura unei ţări, reprezintă tot ceea 

ce omul a creat până acum.” (Gheorghilaş 
A., 2014, p. 16); 

● 2014 – „Turismul este o prioritate și pentru 
Uniunea Europeană, datorită contribuției 
sale, atingerea obiectivelor sale sociale și 
economice, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă și dezvoltarea 
regională, dezvoltarea durabilă, o dezvoltare 
naturală și mai bună a patrimoniului cultural 
și modelarea unei identități europene. 
Importanța acesteia este subliniată în 
discursurile și lucrările publice, în special 
din partea Comitetului Economic și Social 
European și a Comitetului Regiunilor, 
susţinut în Tratatul de la Lisabona, în 
articolul 2 E.” (Roangheș-Mureanu A., 
Tudoricu A., 2014, p. 112); 

● 2018 – „turismul este abordat ca o industrie 
ce presupune efectuarea de călătorii, (...) cu 
minimium o înnoptare, cu oricare dintre 
scopurile următoare sau o combinație a 
acestora: recreere și divertisment, vizitarea 
rudelor și a prietenilor, afaceri, educație, 
religios, medical, cultural etc. și care implică 
achiziția și consumul de diverse produse și 
servicii în cadrul destinației vizitate și pe 
parcursul deplasării în și de la acesta.” (Bode 
O.R., 2018, p. 21). 

 
Și cum activitatea turistică se bazează pe 

obiectivele turistice existente (naturale sau 
antropice) și favorizează o creștere economică, 
în arealele unde este prezentă, se impune a fi 
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analizată amănunțit, în special prin atragerea 
unui număr semnificant de turiști, și mai ales 
dezvoltarea infrastructurii de cazare, alimentație 
publică, agrement sau tratament. 

Obiectivele turistice antropice, existente în 
prezent la nivelul localității, au fost ridicate de 
om în alte scopuri, însă au ajuns în această 
ipostază de potenţial turistic, devenind 
reprezentative pentru o anumită zonă  

 
Metodologie 
 
Elementele cadrului natural (relieful, clima, 
hidrografia) joacă un rol decisiv în dezvoltarea 
localităţii. Totuşi, determinarea nivelului de 
dezvoltare a turismului în Municipiului Orşova 
este influenţată de importanţa acordată acestui 
segment de către consiliul local, dar şi de 
antreprenorii antrenaţi în activităţi caracteristice 
acestui element. 

Astfel, se dorește a se evidenția o analiză a 
profilului localității, din perspectiva activităților 
turistice existente, dar și rolul pe care aceste 
activități le determină sau le-ar putea determina 
în dezvoltarea segmentului economic.  

Investigația are la bază o analiză teoretică și 
una practică, acestea având drept obiectiv 
atingerea scopului general. Analiza teoretică 
sau suportul teoretico-ştiinţific al cercetării se 
bazează pe lucrări şi studii fundamentale ce fac 
referire la arealul supus analizei, cu precădere 
asupra activităţilor turistice desfăşurate aici. 
Perioada de referință care s-a dorit a fi analizată 
a fost 2000, 2010 și 2020, dar pentru că anul 
2020 a fost un an la nivelul căruia economia a 
fost puternic afectată de pandemia generată de 
Covid, s-a luat în calcul și anul 2019. Cauza 
scăderii economice (la nivel național și mai ales 
local) a constituit-o pandemia de Sars Cov-2 
(un virus puternic care a declanșat o epidemie 
atât la nivel național, cât și mondial), activitatea 
turistică fiind cea mai grav afectată, din cauza 
diminuării sau chiar întreruperii activităților 
atât la nivelul unităților de cazare, cât și la 
nivelul celor de alimentație publică sau tratament. 

În ceea ce privește analiza practică, aceasta 
s-a materializat prin prelucrarea de date 
statistice, rezultatele fiind prezentate sub forma 
unor hărţi şi grafice. Datele utilizate provin de 
la Direcția Județeană de Statistică a județului 

Mehedinţi, precum şi de la Institutul Naţional 
de Statistică. 

 
Analiza serviciilor turistice la nivelul 
localităţii Orşova 
 
Municipiul Orșova este o destinație atractivă 
atât pentru vizitarea obiectivelor turistice, dar si 
pentru turismul de tranzit 

Orşova este o localitate ce a luat ființă ca un 
important centru industrial, fiind declarat oraș 
în anul 1923. În perioada următoare, Orșova se 
dezvoltă în strânsă corelație cu funcțiunile 
zonei Drobeta Turnu Severin, cunoscându-se 
faptul că „între aceste două centre urbane se 
prefigurează axul unui viitor sistem de 
localități”. (***, Județele patriei, Mehedinți. 
Monografie, 1981, p. 105).  

Potențialul turistic al localității Orșova este 
important, având elemente caracteristice mai 
multor tipuri de turism. Amintim turismul 
sportiv (pe suprafața orașului se organizează 
excursii pe Dunăre cu nave de diferite 
capacități, schi nautic, cicloturism, precum și 
alte forme de turism sportiv), turismul religios 
(este foarte reprezentativ prin Mânăstirea 
Sfânta Ana, Mânăstirea Vodița, Mânăstirea 
Mraconia, Catedrala Catolică Orșova etc.), 
turismul speologic (aici se găsește Centrul de 
cercetare a mediului şi de efectuare a studiilor 
de impact – Staţiunea Geografică a Facultăţii de 
Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti), 
turismul cultural-istoric (Tabula Traiana, 
cetatea Trokule, capul regelui Decebal sculptat 
în stâncă), ecoturismul (Parcul Natural Porțile 
de Fier, cu 14 rezervații științifice cu protecție 
integrală) etc. 

Activitatea turistică se axează pe valorificarea 
unor resurse, prin acțiuni și produse turistice. 
Acestea se realizează prin intermediul 
infrastructurii create de om în acest scop, 
respectiv infrastructura de cazare, alimentație 
publică, transport și agrement, scopul 
constituindu-l atragerea unui număr cât mai 
mare de turiști.  

 
a. Infrastructura de cazare 
 
Cererea turistică reprezintă un aspect important 
în analiza pieței turistice existente în localitatea 
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Orșova, analiză ce are la bază o serie de 
indicatori turistici, precum: numărul de sosiri, 
numărul de înnoptări ale turiștilor, durata medie 
a șederii, indicele de utilizare netă a capacității 
de cazare în funcțiune. 

Analiza cererii turistice are în vedere tipul 
unităților de cazare existente (hotel, pensiune, 
cabană etc.) și se exprimă prin densitatea 
circulației turistice. 

Rezultatele analizei cererii turistice are în 
vedere tipul unităților de cazare existente 
(hotel, pensiune, cabană etc.) și se exprimă prin 
densitatea circulației turistice. Astfel, densitatea 
circulației turistice la nivelul localității Orșova 
a fost calculată pentru anii 2000, 2010, 2019 și 
2020 și scoate în evidență o curbă fluctuantă, cu 
scăderi ale valorilor la nivelul anului 2010, o 
creștere semnificativă la nivelul anului 2019 și 
apoi o scădere bruscă la nivelul anului 2020. 
Această fluctuație se datorează scăderii 
numărului de locuitori (de la 15.393 locuitori în 
2000 la 12.239 în anul 2020), dar impactul cel 
mai mare îl are numărul de sosiri care a 
înregistrat modificări semnificative. Prin faptul 
că la nivelul anului 2020 a apărut și această 
pandemie dată de SARS-COV-2, impactul a 
fost și mai puternic în ceea ce privește 
activitățile turistice existente la nivelul 
localității, lucru ce reiese din calculul densității 
circulației turistice (vezi Figura 2). 

 

 
Figura 2. Reprezentarea densității circulației turistice 

la nivelul Municipiului Orşova 
(sursa: prelucrare date INS) 

 
În ceea ce privește numărul de unități de 

cazare (numărul de structuri de cazare), 
creșterea este semnificativă, de la 2 unități la 
nivelul anului 2000 la 8 unități în anul 2020 
 

(vezi Figura 3). În ceea ce privește repartiția pe 
tipuri de unități de cazare, predominante au fost 
pentru toată perioada unitățile de tip hotel. De 
remarcat, totuși, ar fi faptul că în anul 2000 nu 
exista niciun hostel; în schimb era o tabără 
pentru școlari și preșcolari, situație care s-a 
modificat în următorii 20 ani (vezi Figura 4). 

 

 
Figura 3. Evoluția numărului de unități de cazare  

la nivelul Municipiului Orșova  
(sursa: prelucrare date INS) 

 

 
Figura 4. Evoluția numărului de unități de cazare pe 

tipuri la nivelul Municipiului Orșova  
(sursa: prelucrare date INS) 

 
Numărul sosirilor și numărul înnoptărilor 

reprezintă și ele indicatori semnificativi pentru 
o analiză corectă a evoluției activităților 
turistice. Analiza celor doi indicatori este 
variabilă cu scăderi și creșteri diferențiate, 
impresionante fiind valorile anului 2020, când 
numărul sosirilor și numărul de înnoptări au 
fost influențate de pandemia declanșată de 
Covid (vezi Figura 5 și Figura 6). 
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Figura 5. Evoluția numărului de sosiri în unități de 

cazare pe tipuri de structuri  
(sursa: prelucrare date INS) 

Figura 6. Evoluția numărului de înnoptări în unități 
de cazare pe tipuri de structuri 

(sursa: prelucrare date INS) 
 

b. Infrastructura de alimentație publică 
 
Alimentaţia publică reprezintă una dintre 
laturile importante ale servirii turistice, 
încadrându-se în categoria serviciilor de bază. 
Deşi ca activitate economică alimentaţia 
publică nu este destinată să satisfacă în 
exclusivitate nevoia consumatorului turist, ea 
„se asociază tot mai frecvent activităţilor de 
turism, iar dinamica ei este din ce în ce mai 
influenţată de evoluţia circulaţiei turistice” 
(Turcu D., Weisz J., 2008, pp. 88-89). 

Alături de baza de cazare, structurile de 
alimentație din localitatea analizată contribuie 
la conturarea profilului agroturistic și la 
creșterea forței de atracție a fluxurilor turistice. 

Spre deosebire de structurile de cazare, cele 
de alimentație publică pot fi utilizate și de 
populația rezidentă, acesta fiind motivul pentru 

care pentru multe dintre ele nu există o statistică 
exactă a numărului de unități existente. 

Marea majoritate a structurilor de alimentație 
publică aparțin structurilor de cazare turistică 
(în saloane pentru micul dejun, saloane pentru 
recepții și chiar în restaurantele proprii). Pe de 
altă parte, există unitățile de alimentație ce 
funcționează individual și care se adresează 
unei game diversificate de consumatori. 

Pentru analiza pieţei serviciilor de alimentaţie 
publică din municipiul Orșova s-au utilizat 
proceduri de cercetare, care au combinat studiul 
datelor statistice şi al celor bibliografice. 
Potrivit rezultatelor, curba valorilor numărului 
de unități de alimentație publică a fost ușor 
flexibilă, cu o creștere la nivelul anului 2010, 
ca apoi, în 2019, să înregistreze o scădere 
ușoară, lucru ce s-a menținut și în anul 2020 
(Figura 7). 

 

          
Figura 7. Tipuri, categorii și numărul de locuri aferente unităților de alimentație publică 

(sursa: prelucrare date statistice Ministerul Turismului) 
 

Astfel, raportul dintre numărul de locuri de 
cazare și numărul de locuri la mese se 
consideră a fi optim pentru satisfacerea 

nevoilor turiștilor atunci când valorile sunt de 1 
turist/1 loc și neoptim când valorile sunt 
subunitare, adică de 2-3 turiști/1 loc masă (fapt 
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ce ar duce la o aglomerație la servirea mesei și, 
implicit, la nesatisfacerea turistului). Pentru 
localitatea Orșova, acest raport evidențiază o 
situație mai mult decât mulțumitoare, la nivelul 
anului 2020, nevoile de satisfacere a turiștilor 
fiind, per total, de 5 locuri/1 turist. Analiza pe 

tipuri este, totuși, diferențiată, în avantaj fiind 
locurile în structuri de tip restaurant (cu 4,9 
locuri/1 turist), iar în dezavantaj barurile de zi 
și cofetăriile (cu 0,36, respectiv 0,15 locuri/1 
turist) (vezi Tabel 1). 

 
Tabel 1. Rezultatul raportului dintre numărul de locuri de alimentație publică și numărul de locuri de cazare 

(sursa: prelucrare date statistice) 
 2000 2010 2019 2020 

Nr. total locuri de cazare 379 58 180 200 
Nr. locuri in 
structuri de 
alimentație 
publică 

Total  997 1185 1095 1095 
Restaurant  895 1083 993 993 
Bar de zi 72 72 72 72 
Cofetărie  30 30 30 30 

 
c. Structurile de agrement  

 
Cunoscându-se faptul că agrementul vizează 
destinderea şi reconfortarea fizică a turistului, 
divertismentul şi dezvoltarea capacităţilor sale, 
într-o analiză a activităților turistice existente la 
nivelul unei localități se impune a fi analizate și 
structurile de agrement existente aici. 

Pentru localitatea Orșova, caracteristice sunt 
plimbările în aer liber, plimbările pe faleza 
Dunării, excursiile cu microbuze și autocare, 
vizitarea unor obiective turistice – biblioteci, 
grădini de vară, piscine, plimbări cu 
ambarcațiuni pe Dunăre etc. 

Cele mai căutate sunt plimbările cu șalupa 
spre Cazanele Dunării. Două șalupe rapide 
plimbă turiștii, în fiecare zi, de la debarcaderul 
situat în Orșova spre Cazane.  

Tabula Traiana și Bustul lui Decebal atrag 
turiștii prin efectul grandios pe care îl exprimă. 
Bustul lui Decebal a fost realizat în perioada 
1994-2004 de către 12 sculptori, la ideea 
omului de afaceri Iosif Constantin Drăgan. 
Executarea lucrării s-a desfășurat la înălțime, 
manual, cu ciocanul pneumatic, șpițul și 
barosul. Trebuie luat în calcul faptul că Tabula 
Traiana reprezintă începutul drumului 
suspendat al lui Traian pe teritoriul Daciei, 
aceasta constituind sigura tabulă rămasă din 
cele 10 construite la vremea respectivă. 

Alte elemente de agrement caracteristice 
orașului sunt: peșterile Ponicova și Veterani. La 
Peștera Ponicova se poate ajunge doar cu 
șalupa, parcurgând 500 de metri sub peretele 
Ciucarului Mare până la gura peșterii. O altă 

intrare în peșteră se poate face pe pârâul 
Ponicova, care a format un pod natural, în 
calcare. Peștera are mai multe galerii (Galeria 
Liliecilor, Galeria Ogașului Ponicova, Sala 
Coloanelor, Galeria Scării, Galeria cu Argilă), 
dar din păcate nu este amenajată pentru turism. 
Vizitarea acesteia este recomandată doar sub 
supravegherea unui ghid, cu echipament 
adecvat. Peștera Veterani reprezintă un punct 
turistic important, deoarece este prima peșteră 
din lume care a fost cartată de om, iar pe de altă 
parte e o mare sursă de interes datorită 
diverselor legende și istorii precizate de-a 
lungul secolelor de diverse personalități 
(legende precum: dacii se închinau aici lui 
Zamolxis, turcii și austriecii se adăposteau în 
scopuri militare sau aici se aflau comorile 
Mariei Tereza sau ale țarului sârb Obrenovici). 

Agrementul este reprezentat și de parcurile 
existente la nivelul orașului (Parcul Ion 
Dragalina, Parcul I.C. Brătianu sau Parcul de 
Nord), parcuri la nivelul cărora se regăsesc 
terenuri de volei, baschet, handbal, teren de 
tenis, piscine acoperită cu terasă, piste pentru 
rolleri, amfiteatre în aer liber, perete de 
escaladă etc. 

 
d. Structuri de transport 
 
Transporturile au implicatii directe atât în 
dezvoltarea schimburilor de produse și activități 
pe plan local, național și internațional, cât și în 
sfera socială, influențând și asigurând realizarea 
călătoriilor. Sub acest aspect, orașul Orșova 
constituie un important nod în circulația rutieră, 
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asigurată de DN 6/E70 – Bucureşti - Alexandria 
- Caracal - Craiova - Drobeta-Turnu Severin - 
Caransebeş - Lugoj - Timişoara - Sânnicolau 
Mare - Cenad - Ungaria – și de DN 57 – Orşova - 
Moldova Nouă - Oraviţa - Moraviţa, cu 
vulnerabilitate mare la procese 
hidrogeomorfologice (Grecu et al. 2012, 
Carablaisa et al. 2015). Circulație feroviară este 
asigurată de magistrala București – Timișoara, 
iar cea navală asigura legătura directă cu 
localitățile din Defileul Dunării (din Gara 
Fluvială Orșova până spre localitățile din 
Clisura Dunării) și cu cele din lungul Dunării 
spre amonte și aval de defileu. 

Importantă este și circulația carosabilă și 
pietonală care se desfășoară pe trei artere 
majore de circulație, plus altele secundare ce se 
desfășoară paralel cu curbele de nivel. 

 
Analiza potenţialului socio-economic existent 
la nivelul localităţii Orşova 
 
În ceea ce privește potențialul de dezvoltare 
socio-economică a localității, acesta este 
analizat pornind de la premisa că orice oraș se 
dezvoltă pe baza elementelor sale forte. 
Localitatea având un potențial turistic 
remarcabil, scopul studiului a constat în 
evidenţierea rolului activităţilor turistice în 
dezvoltarea economiei locale, prin utilizarea 
unor metode de cercetare specifice (ce cuprind 

analiza ponderii numărului de salariați din 
turism, dar și ponderea tuturor ramurilor 
economice reprezentative la nivelul localității).  

Potrivit datelor statistice, preponderența o 
are segmentul activităților din comerț, urmate 
de activitățile industriale și activitățile culturale 
și de învățământ. Cu valori mult scăzute, se 
regăsesc construcțiile, administrația publică, 
sănătatea, transporturile și serviciile (vezi 
Figura 8). 

În ceea ce privește activitatea turistică, 
infrastructura de cazare este insuficientă, 
unitățile alimentare sunt destul de sumare ca 
diversitate, iar agrementul putem spune că 
aproape lipsește. Deși se remarcă o ușoară 
creștere a numărului de unități de cazare, nu 
putem spune că turismul poate fi considerat un 
factor economic important al orașului, însă ar 
putea deveni în viitor. Faptul că la nivelul 
anului 2019 se constată aproape o dublare a 
numărului de salariați, poate reprezenta 
începutul unor noi direcții de dezvoltare 
economică. 

Crearea unei strategii ample referitoare la 
valorificarea potențialului turistic existent, 
aplicarea unor planuri de marketing local axat 
pe activitățile turistice, dar și pe atragerea unui 
număr de turiști, poate reprezenta și o sugestie 
de revigorare și împrospătare a aspectelor încă 
nerezolvate.

 

 
Figura 8. Ponderea salariaților pe tipuri de activități la nivelul Municipiului Orșova  

(sursa: prelucrare date statistice Ministerul Turismului) 
 

Concluzii 
 
Turismul se manifestă ca o ramură distinctă de 
servicii, cu o prezență tot mai activă în viața 
economică și socială și cu o participare 
semnificativă la procesul general de dezvoltare. 

La nivelul localității Orșova, potențialul 
turistic este imens, însă valorificarea acestuia 
este în continuare insuficientă, în ciuda ușoarei 
creșteri înregistrate la numărul de unități de 
cazare, la numărul locurilor de cazare, la 
înnoptări în intervalul 2010-2020, infrastructura 
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de agrement e insuficient diversificată și 
infrastructura de tratament lipsește. 

Pe de altă în parte, exploatarea potențialului 
turistic al municipiului are în vedere creșterea 
bunăstării populației, lucru ce ar trebui să 
devină un obiectiv strategic. 

Pentru ca turismul să joace un rol mult mai 
important în activitatea economică, este 

necesară creșterea investițiilor turistice; 
modernizarea, îmbunătățirea și diversificarea 
structurilor de cazare, alimentație, agrement; 
îmbunătățirea infrastructurii de transport; 
dezvoltarea diferitelor tipuri de turism-religios, 
științific, de vânătoare, ecvestru, cicloturism, 
dar și aplicarea de strategii specifice 
domeniului turistic. 
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Abstract. Bistritei Mountains are one of the mountain units from Central Part of the Eastern Carpathians, 
developed mostly on metamorphic rocks. This is the reason of the sheepback recks aspect of these 
mountains, same as for the well-preserved levelled surfaces from this area. The maximum altitude rises 
up to 1859 meters, while as the minimum goes down to 510 meters. The difference in the altitude of the 
mountains opened the possibility for the climatic, vegetation and soil characteristics to expand in an 
altitudinal zonality. Even so, the coniferous forests (mostly Picea abies) are dominant on the slopes of the 
Bistrita Mountains, interrupted on high altitudes only by large pastures and meadows, which, in time, 
offered a great opportunity for pastoral activities to develop as a tradition in the villages from this area, 
especially on Bistrita and Bistricioara Valleys and in the Western depressions (Bilbor, Dragoiasa – Glodu, 
Neagra Sarului). The frequency of geomorphological hazards is usually high in this area mostly because 
of the high incidence of downpours during the warm season, but also because of the uncontrolled 
deforestation, mostly in the southern sector (Grinties, Tulghes and Corbu communes). These 
geomorphological hazards consist of: accelerated erosion (mostly along forest roads), deep and lateral 
erosion, on the main rivers (Bistrita, Bistricioara, Neagra Brostenilor, Neagra Sarului), but also on the 
sidestreams, which, as a consequence, leads to early clogging of the anthropogenic lake Izvorul Muntelui, 
set up in the early ʼ50’s, on Bistrita river and which was built to last for at least 1000 years.  
 
Keywords: Bistritei Mountains, relief, vegetation, soils, anthropogenic activities, geomorphologic hazards. 

 
 

Introducere 
 
Acest studiu este unul de geografie regională, 
în care accentul cade pe evidențierea influenței 
pe care alcătuirea geologică și relieful o au 
asupra celorlalte componente geografice, dar și 
pe efectele activităților antropice, în primul 
rând ale despăduririlor haotice și iraționale, 
asupra morfodinamicii actuale, într-un spațiu 
montan de altitudine medie la scara Carpaților 
Românești și care a beneficiat, până acum, de 
prea puțină atenție din partea specialiștilor din 
aceste domenii.  

Principala problemă de dezvoltare durabilă 
pe care acest spațiu o ridică este cea a 
defrișărilor necontrolate, care au luat amploare 
după anul 1991 (legea „Lupu”), când au fost 
împroprietăriți foarte mulți dintre locuitorii din 
zonă și care, din dorința de a avea câștiguri 
bănești rapide și ușor de realizat, au trecut la 
defrișarea pădurii sau au vândut pădurea din 
proprietate către adevărați „samsari ai 

lemnului”, ceea ce a condus către situația gravă 
din prezent. Defrișările necontrolate, coroborate 
cu caracterul continental al climei, cu frecvente 
ploi torențiale în sezonul cald, au condus și la 
eroziune intensă (în primul rând în bazinele 
hidrografice afectate de despăduriri), și la 
înecarea în aluviuni a multor albii, precum și la 
supraaluvionarea terenurilor productive 
(gospodării, grădini, ogoare, fânețe) sau la 
eroziunea laterală și în adâncime puternice, 
având ca rezultat distrugerea unor drumuri, 
poduri, terenuri agricole, locuințe etc. (o 
situație frecvent întâlnită, îndeosebi în bazinul 
hidrografic al Bistricioarei, este aceea în care 
resturile lemnoase produse în timpul 
activităților menționate mai sus sunt antrenate 
de șuvoaiele de apă și se aglomerează în zona 
podețelor, pe care le înfundă, având loc o 
revărsare a apelor peste și în amonte de 
respectivele podețe). 

O altă problemă care afectează comunitățile 
umane din acest spațiu este abandonarea tot mai 
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multor terenuri cu fâneață (și, în mai mică 
măsură, cu pășune), care în timp de numai 
câțiva ani se sălbăticesc (sunt invadate de 
pădure tânără); creșterea vitelor (cornute mari 
și cornute mici în egală măsură), devine de la 
an la an o activitate tot mai puțin practicată de 
muntenii de pe văile Bistriței, Bistricioarei, 
Negrei Broștenilor etc., stânele se împuținează, 
iar industria laptelui (îndeosebi casnică), cu o 
bogată tradiție și în acest sector carpatic, este, 
încet-încet, uitată. 

 
Aria de studiu 
 
Munţii Bistriţei se află în zona central-nordică a 
Carpaţilor Orientali, au o suprafaţă de 1086 
km2, sunt delimitaţi la nord şi la est de râul 
Bistriţa, la sud de râul Bistricioara (afluent al 
Bistriței), iar la vest sunt separaţi de Munţii 
Călimani printr-o suită de depresiuni şi şei 
(aliniamentul Bilbor – Drăgoiasa – Neagra 
Şarului); către nord se învecinează cu munţii 
Giumalău şi Rarău, către est cu munţii Rarău şi 
Stânişoara, către sud cu munţii Ceahlău, 
Hăghimaș şi Giurgeului. Din punct de vedere 
geologic, predomină rocile metamorfice 
(aproximativ 80% din suprafață), însă în partea 

de sud-est aflorează roci ale flișului cretacic 
(intern) al Carpaților Orientali.  

Întreaga arie a Munților Bistritei aparține 
bazinului hidrografic al Bistriței Moldovenești 
(cel mai lung afluent al Siretului); pe teritoriul 
Munților Bistriței sau la limita acestora curg 
trei dintre afluenții cei mai importanți ai 
Bistriței: Neagra Șarului (în nord-vest), Neagra 
Broștenilor (în centru) și Bistricioara (în sud); 
la limita de sud-est a acestui spațiu se află cel 
mai mare lac de baraj antropic de pe râurile 
interioare ale României, lacul Izvoru Muntelui 
(având un volum de peste 1 miliard m3); cele 
mai apropiate orașe sunt: Broșteni (pe limita 
estică), Vatra Dornei (la numai 5 km de limita 
de nord-vest) și Borsec (la 9 km de limita de 
sud-vest). 

Lungimea unității montane de care ne 
ocupăm, pe direcția NNV – SSE, este de 53 km, 
iar lățimea maximă (pe direcția VSV – ENE) – 
de 36 km. 

Administrativ, Munții Bistriței sunt împărțiți 
între județele Suceava (52,2% din suprafață – 
zonele centrală și de nord), Neamț (32,47 % – 
zona de sud-est) și Harghita (15,32 % – zona de 
sud-vest). 

 

 
Figura 1. Localizarea Munților Bistriței în cadrul României 
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Figura 2. Limitele Munţilor Bistriţei 

 
Materiale și metode de lucru 
 
Ca materiale și mijloace necesare realizării 
acestui studiu, mentionăm: harta topografică a 
României, scara 1:25.000, ediția 1980, harta 
geologică a României, scara 1:25.000 (foile 
„Toplița” și „Rădăuți”), ediția 1968, softurile 
ArcGis 10, Corel Draw, Corel Photo Paint, 
fotografii alb-negru și color realizate în 
intervalul 1997-2020, iar ca metode abordate 
amintim: observația, descrierea, cartarea, 
cartografierea computerizată, analiza, sinteza, 
comparația. 

 
Rezultate și discuții:  
 
Caracteristici geografice generale 
 
Din punct de vedere geologic, Munții Bistriței 
au o alcătuire variată, dar dominată totuşi de 
fondul rocilor metamorfice. Cristalinul 
mezometamorfic (de Hăghimaș – Rarău și de 

Rebra – Barnar, cf. Mutihac, 1990) și cel 
epimetamorfic (de Tulgheș și de Repedea) au 
ponderi relativ egale. În cadrul cristalinului de 
Tulgheș, în axul central-estic, se conturează un 
dyke din roci porfiroide, orientat nord-sud 
(între Vf. Giumalău și la vest de Vf. Grințieșu 
Mare, pe o lungime de aprox. 55 km). După 
unii geologi (Balintoni și Gheuca, 1977), aceste 
roci nu constituie un corp magmatic, ci o 
formațiune tufogenă subaeriană (ulterior 
metamorfozată), care s-a depus pe o suprafață 
de eroziune premetamorfă, modelată în rocile 
din care au provenit paragnaisele cuarțitice cu 
biotit, aflate dedesubtul lor. 

În extremitatea sudică, pe areale restrânse, 
insulare, se întâlnesc roci sedimentare dominant 
carbonatice (calcare şi dolomite), aparținând 
„sedimentarului bucovinic al zonei cristalino – 
mezozoice” (Mutihac, 1990) – masivele Bâtca 
Arsurilor, Comarnic, Piatra Runcului, Măgura – 
Figura 7. 
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Figura 3. Secţiune geologică-geomorfologică schematică prin Munţii Bistriţei pe direcţia SV-NE 

(după Săndulache, 2015, 2018) 
 

Dolomite de vârstă triasică apar și în nord-
vest (Muntele Rusului, Vf. Șarului, Vf. Ulmului).  

În sectorul Glodu din extremitatea vestică 
există un areal cu roci sedimentare cretacic 
superioare și paleogene, păstrate într-un sinclinal 
ce stă pe cristalinul de Tulgheș. Acestea sunt: 
conglomerate cuarțoase, gresii micacee, 
marnocalcare cenușii, marne roșii, gresii 
cenușii, marne și argile vărgate, puternic cutate 
(Alexandrescu et al., 1968 – Harta geologică a 
României, 1:200.000, foaia Topliţa). 

Întregul ansamblu cristalino-mezozoic este 
afectat de falii transversale (VSV-ENE sau  
V-E), în general verticale. Acestea sunt mai 
numeroase în jumătatea nordică. 

În est și sud-est aflorează stratele de Sinaia 
și stratele de Bistra, ambele formaţiuni având 
vârstă cretacică şi aparținând flișului intern al 

Carpaților Orientali (mai precis Pânzei de 
Ceahlău, cf. Mutihac, 1990).  

Înainte de amenajarea lacului Izvoru 
Muntelui, altitudinea minimă era de 502 m, la 
confluența Bistrița – Bistricioara. În prezent, 
acest sector este inundat de apele lacului 
amintit, al cărui luciu de apă este, la nivelul 
normal de retenție, la 513 m (Ichim et al., 
1980).  

Altitudinea maximă este de 1859 m, în Vf. 
Budacu. Din punct de vedere al altitudinii, 
Munţii Bistriţei ocupă poziţia a treia în Grupa 
Centrală a Carpaţilor Orientali, după Călimani 
şi Ceahlău. Numele „Budacu” semnifică aspectul 
bombat, greoi şi masiv (în graiul moldovenesc 
de pe Valea Bistriţei, prin „budacă” se înţelege 
un vas din lemn, rotund, practic o căldare din 
lemn, folosit îndeosebi la stână).  

 

 
Figura 4. Versantul estic al Munţilor Bistriţei şi aliniamentul de vârfuri dintre Giumalău şi Grinţieşul 

Broştenilor, dominând Valea Bistriţei cu 1000-1100 m, format ca rezultat al durităţii mari a barei de gnaise 
porfiroide de Pietrosu; vedere de pe Vf. Hurduga, 1384 m (foto: octombrie 2001) 
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Figura 5. Munţii Bistriţei la nord de valea Negrei Broştenilor, cu dezvoltarea clară a suprafeţelor de nivelare 

Poiana Ciungilor şi Bâda; vedere de pe Muntele Budacu, spre nord-vest (foto: iulie 2009) 
 

Aspectul general al Munţilor Bistriţei este de 
spinări greoaie, larg boltite, cupole, specifice 
reliefului pe roci metamorfice (Budacul, 1859 
m, Grințieșu Mare, 1756 m, Harlagia, 1587 m, 
Tunzăria, 1630 m) – Figura 6. Văile sunt adânci 
şi sălbatice, întunecoase, cu versanți având 
profil convex (Borca, Borcuța, Neagra, 
Negrișoara, Bârnarul, Bârnărelul, Bradu, Valea 
Seacă etc.). 

În fâșia central-estică, gnaisele porfiroide de 
Pietrosul Bistriței au generat un relief de creste 
și vârfuri impozante, împădurite cu pădure 
deasă de molid, cu versanți abrupți (predomină 
pantele din intervalul 30-50o) și altitudini de 
1600-1800 m, ce domină cu 200-300 m 

suprafețele de nivelare dinspre vest (suprafeţele 
Poiana Ciungilor şi Bâda, cf. David, 1949), și 
cu 800-1100 m Valea Bistriței dinspre est – 
Figura 3 și Figura 5. Este aliniamentul format 
din următoarele masive (de la nord spre sud): 
Creasta Bogolin-Pietrosu, 1791 m, Creasta 
Scăricica – Barnar, 1711 m, Muntele Grințieșu 
Broștenilor, 1734 m, Creasta Slopățului, 1684 
m – Figura 4. Aceste creste și vârfuri alcătuiesc 
linia marilor înălțimi, care nu corespunde 
cumpenei de ape principale, aceasta din urmă 
fiind împinsă mult către vest, aproape de 
contactul cu Munții Călimani (o situaţie 
similară se întâlneşte şi în Munţii Buzăului – 
Ielenicz, 1984). 

  

 
Figura 6. Aspectul masiv, greoi, al Muntelui Grinţieşu Mare (1756 m), format din roci metamorfice;  

vedere din Ceahlău (foto: ianuarie 2008) 
 

Pe flișul grezos-șistos din sud-est, relieful 
este unul de culmi prelungi, înguste („obcini”)1, 
având altitudini mijlocii și mici (1384 m, în Vf. 

                                                
1 Obcină este un toponim românesc ce se întâlneşte în 
Carpaţii Orientali, de la graniţa de nord a ţării până la 
Valea Trotuşului. 

Hurduga, reprezintă cota cea mai mare), 
versanți în pantă moderată spre mică (10-20o 
dominant), văi largi, în „V” deschis („Munceii 
Grințieșului”, cf. Săndulache, 2007). 

În sud, pe fondul general al culmilor greoaie 
modelate pe cristalin, apar unele măguri zvelte, 
alcătuite din dolomite triasice și calcare 
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cretacice (Măgura, 1548 m, Piatra Mocilor, 
1109 m, Piatra Runcului, 1215 m, Comarnic, 
1519 m, Bâtca Arsurilor, 1384 m, cf. Săndulache, 
2007) – vezi Figura 7. 

Pe cristalin se păstrează suprafețe de 
nivelare, pe alocuri deosebit de clare. Schema 
„clasică” a acestora pentru M.B. a fost întocmită 
de către David (1949): Poiana Ciungilor, la 
1500-1550 m, helvețiană; Bâda, la 1200-1440 m, 
sarmațiană; Dornelor, la 1150-1280 m, 
ponțiană. Cea mai bună conservare a treptelor 
de nivelare s-a realizat în bazinele afluente 
directe ale Bistriței, care au reușit, totuşi, să 
străpungă bara de gnaise porfiroide de Pietrosu 
(bazinele Neagra, Negrișoara, Bârnărel, Barnar), 
dar fără a eroda prea mult din aceste trepte de 
peneplenă. Această bară de gnaise a funcționat, 
până la urmă, ca un paravan împotriva 
eroziunii. Aici, cel mai bine păstrate sunt 
suprafețele Poiana Ciungilor și Bâda – Figura 3 
și Figura 5. 

Pentru sectorul aferent Bistricioarei, 
Săndulache (2007) identifică 5 trepte de 
nivelare: Grințieșu Mare, la 1650-1750 m (în 
muntele omonim); Harlagia, la 1500-1600 m 
(muntele Harlagia, culmea Țibleșu Mare – 
Grințieșu Mare); Făget – Mezovești, la  
1200-1400 m (culmea Harlagia – Vamanu de la 
est de Bilbor, culmea Pietrele Roșii – Grințieșu 
Mare); Malnaș – Dosu Cheosrezului, la  
1000-1200 m (majoritatea culmilor secundare 

ce se ramifică din nodurile orografice Măgura 
şi Bâtca Arsurilor); Frasinul, la 850-1050 m, 
sub formă de nivele de umeri, pe stânga râului 
Bistricioara. 

Există şi chei și defilee, formate prin 
adâncirea antecedentă (Donisă, 1968) a râurilor 
în bara de gnaise de Pietrosu (Cheile Bistriței 
de la Sunători – Zugreni, Cheile Bârnarului, 
Cheile Bârnărelului, defileul Negrei Broștenilor) 
sau în șisturi epimetamorfice: defileul 
Bistricioarei dintre Bilbor și Valea Seacă 
(captare, cf. Donisă, 1968, Săndulache, 2007), 
Cheile Bistriței de la Toance.  

Din punct de vedere biogeografic, în 
sectoarele central și nordic pădurile de molid 
ocupă toți versanții, de la cele mai mici 
altitudini (650-800 m) până aproape pe cele mai 
înalte creste (1700-1800 m), unde lasă locul 
tufărișurilor și rariștilor subalpine. Molidul se 
asociază, în funcție de expunere, substrat şi 
pantă, cu: mesteacănul, paltinul de munte, teiul, 
frasinul, scorușul.  

Doar în sud-est și sud, în bazinele 
hidrografice Dreptu, Grințieșu Mic, Grințieșu 
Mare, Bradu și Prisecani apare şi fagul (în 
amestec cu bradul și molidul). Aici fagul urcă 
până la 1100 m, iar pădurile de molid se 
regăsesc între 1100 și 1700 m (masivele 
Măgura, 1548 m, Grințieșu Mare, 1756 m, 
Hurduga, 1384 m, Pietrele Roșii, 1508 m). 

  

 
Figura 7. Muntele Măgura (1548 m), un martor de eroziune dezvoltat pe dolomite dure de vârstă triasică  
și o parte a satului Poiana (comuna Grințieș), pe Valea Bistricioarei, în zona sudică a Munţilor Bistriţei  

(foto: iulie 2008) 
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Vegetația subalpină (afin, merișor, ienupăr, 
păiuș, firuță) apare doar pe vârfurile care 
depășesc 1700 m (Grințieșu Mare, Budacu, 
Grințieșul Broștenilor, Bogolin – Pietrosul).  

„În sud, la Tulgheș, pe versantul stâng cu 
expoziție sudică al Bistricioarei, se păstrează o 
pădure relictă de gorun – Qvercus petraea 
(numele «Tulgheș», în limba maghiară, înseamnă 
«stejăriș», «pădure de stejari»).  

Tot la Tulgheș, pe muntele Piatra Runcului 
(1215 m), există rezervația botanică numită 
(eronat) în unele materiale «Pietrele Roșii – 
Tulgheș» (propunem utilizarea pe viitor a 
denumirii corecte: «Piatra Runcului – Tulgheș» – 
informaţie verbală, prof. D. Ungureanu), în care 
sunt protejate două specii ierboase endemice: 
Hieracium pojoritense (vulturică) și Astragalus 
römeri (cosaci)” (Săndulache et al., 2011). 

În Munții Bistriței predomină 
districambosolurile (50% din suprafață), formate 
pe substrat metamorfic, la altitudini mai mici de 
1000-1100 m pe rocile acide sau ușor alterabile, 
datorită șistuozității avansate, și mai mici de 
1500-1600 m pe rocile dure și bazice (de 
exemplu, gnaisele porfiroide de Pietrosu). 
Prepodzolurile se întâlnesc mai sus de 
districambosoluri și ocupă poziția a doua ca 
pondere: 20% din suprafața totală. Pe flișul 
slab-mediu carbonatic din sud-est s-au format 
(până pe cele mai înalte vârfuri) 
eutricambosoluri, care reprezintă până la 15% 

din teritoriul Munţilor Bistriţei. Podzolurile 
dețin doar 5% din suprafață (pe terenurile plane 
situate la peste 1400-1500 pe roci acide și la 
peste 1700 m pe porfiroidele de Pietrosu) 
(Barbu et al., 1984). 

Activităţile economice din acest spațiu se 
centrează pe exploatarea lemnului de molid, 
brad și fag. 

„Se adaugă creșterea cornutelor mari și mici. 
În golurile subalpine și golurile de munte există 
numeroase stâni ale locuitorilor de pe văile 
Bistriței și Bistricioarei sau ale celor din 
depresiunile Neagra Șarului, Drăgoiasa și 
Bilbor. De asemenea, pe versanții văilor 
limitrofe sunt suprafețe mari cu fânețe, 
secundar cu pășune, numite «țarini», «arșițe» în 
sud, iar pe valea Bistriței, «livezi». Această 
ramură cunoaște, în prezent, un regres, 
îndeosebi în comunele unde s-a amplificat 
activitatea de exploatare și fasonare a lemnului” 
(Sandulache et al., 2011). Culturile agricole se 
limitează la parcele individuale în general 
restrânse, îndeosebi în satele de pe văile 
Bistriței și Bistricioarei și mai puțin pe Neagra 
Broștenilor; se cultivă în primul rând cartoful, 
în special în vest și nord-vest, și porumbul, în 
sud-est și sud (vezi Figura 8). 

În sud (bazinele Grințieșu Mare, Bradu, 
Prisecani) s-au identificat resurse de uraniu, 
neexploatate încă, deși s-au făcut promisiuni în 
acest sens încă din anii ʼ90 ai secolului trecut. 

  
 

 
Figura 8. Cultură de cartof și fânețe în zona pasului Catrinari – Păltiniș  

(zona de vest-nord-vest a Munților Bistriței); este vizibilă predominarea netă a molidului  
în alcătuirea pădurilor din acest sector (foto: iulie 2016) 
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Hazarde şi riscuri naturale, probleme de 
mediu: la sud-est faţă de Munţii Bistriţei se află 
Lacul Izvoru Muntelui, amenajat în intervalul 
1951-1960, prin bararea apelor Bistriţei; întreaga 
suprafaţă a Munţilor Bistriţei aparține bazinelor 
hidrografice ale Bistriţei (amonte de acest lac) 
şi Bistricioarei (de asemenea, amonte de lac), 
ceea ce face necesară buna păstrare a covorului 
vegetal în aceste spaţii, în vederea protejării 
lacului amintit împotriva colmatării (colmatarea 
integrală a acestui lac a fost apreciată, în anii 

ʼ80 ai secolului trecut, la peste 1000 de ani – 
Ichim et al., 1980); despăduririle masive 
recente de pe teritoriul comunelor Grinţieş şi 
Tulgheş, pe lângă afectarea în sens negativ a 
esteticii peisajului, contribuie (mai ales dacă nu 
se iau măsuri de reîmpădurire şi de stopare a 
defrişărilor) la scurtarea timpului de colmatare 
a Lacului Izvoru Muntelui, dar şi la apariţia 
altor probleme de mediu, în primul rând 
inundaţii, supraaluvionări pe terenurile agricole, 
eroziune laterală accentuată, alunecări de teren. 

 

 
Figura 9. Sedimente fluvio – lacustre pe fundul Lacului Izvoru Muntelui,  
în zona confluenței Bistrita – Bistricioara (sectorul din amonte al lacului),  

într-o perioadă cu nivelul lacustru extrem de scăzut (foto: iulie 2003) 
 

 
Figura 10. Defrișări masive în bazinele Grăsuțu și Grasu din zona sudică  

a Munților Bistriței – comuna Grințieș (foto: mai 2016) 
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În zona Tulgheş – Grinţieş (sectorul sudic al 
Muntilor Bistritei) s-au realizat numeroase 
sondaje în vederea găsirii uraniului, rezultând 
aici câteva halde de steril, potenţial radioactive 
(bazinele: Prisecani, Primatar, Bradu); acestea, 
însă, s-au împădurit natural aproape complet. 

 

 
Figura 11. Eroziune accelerată în lungul unui drum 

de TAF, în bazinul Grasului – comuna Grințieș,  
sudul Munților Bistriței (foto: august 2006) 

 
În general, terenurile împădurite și chiar și 

cele cu fâneață și pășune, sunt stabile, astfel că 
eroziunea în suprafață și cea concentrată sunt 
reduse, iar alunecările de teren pot afecta 
suprafețe de asemenea reduse, îndeosebi în 
sectorul de sud-est, unde substratul este din fliș 
(flișul cretacic din partea de sud-est și est a 
Munților Bistriței conține în diferite proporții și 
argile și marne, ceea ce favorizează declanșarea 
de alunecări de teren, de regulă de dimensiuni 
mici, cele actuale fiind localizate aproape 
întotdeauna în cadrul vechilor deluvii de 
alunecare din Pleistocen și începutul 
Holocenului).  

Pe suprafețele cu pădure recent tăiată și 
chiar pe cele cu pădure rărită, eroziunea este 
accentuată îndeosebi în lungul drumurilor 
forestiere (în primul rând în lungul drumurilor 
de TAF); pe drumurile de TAF, acestea având, 
în general, panta mare, eroziunea la ploile 
torențiale este accentuată, formându-se ravene 
în lungul lor, iar acolo unde ele se intersectează 
cu un drum forestier propriu-zis (acesta având 
panta mai mică) se formează conuri de 
materiale care supraînalță respectivul drum, 
fiind necesară ulterior îndepărtarea materialelor 
cu buldozerul (Figura 12). 

În bazinele hidrografice în care există 
exploatări forestiere (fie tăieri „cu rasul”, fie 
numai rărire a pădurii), la ploile torențiale 
șuvoaiele de apă antrenează un bogat material 
lemnos (resturi lemnoase rămase în zonele de 
tăiere a arborilor, sau în zonele de încărcare 
etc.), pe care îl transportă și îl abandonează 
îndeosebi la intrarea pe sub podețe; de multe 
ori, în amonte de podețe se formează veritabile 
delte de prundiș și nisip, dar acestea conțin și 
resturi lemnoase; resturile lemnoase de diferite 
dimensiuni practic blochează intrarea sub 
podețe, de unde fenomenul acesta de revărsare 
a apei în amonte de fiecare astfel de podeț și de 
supraaluvionare a terenurilor având diferite 
utilizări (gospodării, ogoare, fânețe etc.) – vezi 
Figura 13. 

Alte hazarde geomorfologice ce afectează 
acest spațiu carpatic îl constituie eroziunea în 
adâncime și eroziunea laterală exercitate de 
râuri și pâraie; s-a estimat, pentru râurile din 
bazinele hidrografice montane ale Bistriței și 
Moldovei (Radoane și colab., 1988), un ritm de 
adâncire de aproximativ 2 cm/an pentru râurile 
principale, care au posturi hidrometrice, însă 
este posibil ca această viteză de adâncire să fie 
și mai mare la afluenți. Eroziunea în adâncime 
afectează în primul rând stabilitatea pilonilor de 
pod, precum și alte construcții hidrotehnice (în 
principal consolidările de mal, prin epi-uri), în 
timp ce eroziunea laterală poate să scoată din 
uz suprafețe însemnate de teren agricol (arabil 
sau fâneață), poate afecta chiar gospodării 
(locuințe sau anexe), așa cum s-a întâmplat în 
anii 2005, 2006 și 2007 pe văile Bistricioarei, 
Bistriței, Negrei Broștenilor și pe afluenți ai 
acestora. 
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Figura 12. Supraaluvionarea unui drum forestier în urma unei ploi torențiale,  

în bazinul Grasului, comuna Grințieș, sudul Munților Bistriței (foto: august 2006) 
 

 
Figura 13. Podeț peste pârâul Grințieșu Mare, înfundat cu resturi lemnoase,  

la o viitură puternică, pe data de 1 august 2007 
 

 

 
Figurile 14, 15. Eroziune laterală puternică, manifestată 

la viiturile puternice din vara anului 2005, pe râul 
Bistricioara (Grințieș, sudul Munților Bistriței) 

 
Figura 16. Eroziune laterală și în adâncime, având ca 
efect rămânerea suspendată a epi-urilor de pe malul 

stâng al râului Bistricioara, cu rolul de a proteja 
drumul național 15, la Grințieș – Grințișel  

(foto: iulie 2005) 
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Concluzii  
 
Munții Bistriței reprezintă o unitate montană 
carpatică, de altitudine medie, dezvoltată 
predominant pe roci metamorfice, puțin 
abordată în studii geografice până în momentul 
actual. Mediul natural al acestora este dominat 
de etajarea pe altitudine a componentelor 
geografice, impusă de diferența de nivel totală 
este de 1350 m; cu toate acestea, predomina net 
în suprafață pădurile de molid, sub care s-au 
format soluri în general acide, precum 
districambosolurile și prepodzolurile; pădurile 
de amestec din fag și rășinoase (aici predomină 
eutricambosolurile) și vegetația subalpină (unde 
predomină podzolul) ocupă suprafețe mult mai 
restrânse. Relieful acestor munți are aspectul 
general de spinări larg rotunjite, de cupole, dar 
prezența unei bare de gnais porfiroid foarte dur, 
în fâșia estică, precum și a unor „insule” de 
dolomite și calcare mezozoice, în sud, impune o 
ușoară diversificare a peisajului morfologic în 
aceste sectoare. O prezență și o dezvoltare clare 
le au suprafețele de nivelare (ale căror nume au 

fost preluate și de către alți geografi de la Mihai 
David, 1949), situație care se datorează în 
principal durității substratului metamorfic, dar 
și „paravanului” pe care bara de gnais porfiroid 
de Pietrosu îl constituie față de eroziunea în 
adâncime și regresivă a afluenților de dreapta ai 
Bistriței. Problemele actuale de mediu și de 
dezvoltare durabilă a comunităților umane din 
zonă sunt legate în principal de fenomenul 
regretabil al despăduririlor necontrolate din 
ultimele trei decenii (accentuat în ultimii 10 
ani), care generează eroziune accelerată și 
degradarea (atât prin eroziune, cât și prin 
acumulări) a terenurilor cu diferite utilizări 
(agricole și edilitare), dar și de abandonarea 
treptată a activităților legate de creșterea 
cornutelor mari și mici, în timp ce un aspect 
pozitiv pe care trebuie să îl menționăm este 
înmulțirea pensiunilor agroturistice, însă nu 
într-atât de mult încât să contribuie la revenirea 
populației locale la ocupațiile tradiționale legate 
de industria laptelui, cu mari tradiții în această 
zonă.
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Rainfall instability as a risk climate phenomenon in the depression of Severin – Romania 
 

Sorin CARABLAISĂ(1), Florina GRECU(2), Mădălina TEODOR(2)
 

(1) Geographical Research Station Center, Faculty of Geography, University of Bucharest, cgsorin@yahoo.com  
(2) Faculty of Geography, University of Bucharest, grecu@geo.unibuc.ro, madalina.teodor@geo.unibuc.ro  

* Corresponding author: cgsorin@yahoo.com 
 

 Abstract. The aim of the paper is to highlight the frequency of the normal, excess and depleted years in the 
Severin Depression, as well as the years with the rainfall risk given by the surplus, as well as the precipitation deficit. 
For the study were used the recordings of the precipitation quantities carried out in the period 1961-2017, with the 
annual and precipitation data from the Drobeta-Turnu Severin Meteorological Station, located centrally in the western 
border of the Romanian Plain. To determine variations in precipitation amounts, we used: cumulative ASP curve for 
annual values, calculating the time frequency according to the Hellmann criteria, Angot pluvial indices. A first method 
used is the standardized rainfall index (ASP). This is applied to the annual values of rainfall and seasonal quantities. To 
further highlight the magnitude of excess humidity, the frequency of monthly and annual positive deviations of rainfall 
(in%) was calculated against the average multiannual average considered as normal by the Hellmann criterion. To 
determine the pluviometric character of each month, the Angot pluvial monthly index was also used. 
 
Keywords: precipitation, Standardized Precipitation Index, Angot pluvial index, Severin 

 
 

Risque sismique dans la région d’Agadir: Approche géomorphologique et cartographique 
– Maroc – 

 
Badreddine ENNASSIRI(1)  

 (1) Professeur de l’enseignement supérieur assistant en géographie, à la Faculté des Langues,  
Arts et Sciences Humaines. Campus Universitaire d’Ait Meloul, Université Ibn Zohr, Agadir  

  
Résumé. C’est souvent qu’on connait la ville d’Agadir par le tremblement de terre dévastateur de 1960 qui constitue un 
drame gravé dans la mémoire Marocaine. 

Dès ce jour-là, Agadir est reconnue par son activité sismique menaçant cette agglomération urbaine de destruction. 
Chose qui rend l’étude scientifique de ce phénomène d’une importance cine qua non.  

Le présent travail est un essai d’entamer le sujet du risque sismique dans la région de Souss et plus particulièrement 
la ville d’Agadir. Ce travail a exigé l'élaboration d’une étude géomorphologique pour déterminer les modifications 
récentes observées dans ce milieu. 

A travers cette étude nous avons d’une part mis l’accent sur les liens entre la sismicité et la géomorphologie par 
l’identification des facteurs qui contrôlent ce phénomène. D’autre part nous avons essayé de mettre en évidence les 
politiques d’aménagement portées à cette zone à risque majeur.  
 
Mots clés: Risque naturel, géomorphologie, Sismicité 
 

 
Processus gravitaires et évaluation de la stabilité des pentes : Approche 

géomorphologique, géologique et géotechnique- Applications dans l’Algérie nord orientale 
 

Chaouki BENABBAS(1), Nabil MANCHAR(2), Florina GRECU(3),  Manel YAKHLEFOUN(1),  
Iméne SOUISSI(1), Takki Eddine KHARCHI(1) 

(1)IGTU, Université de Constantine 3, (2)FSTGAT Université d’Oum El Bouaghi,  
(3)Université de Bucarest Faculté de Géographie 

 

Résumé. La connaissance des risques naturels liés aux processus gravitaires est un enjeu essentiel dans les zones 
orogéniques (actives) d’Algérie du nord. Les retombées sont importantes en termes d’aménagement du territoire et de 
développement durable. 

Dans de nombreuses régions d’Algérie nord orientale, nous assistons à l’apparition de problèmes économiques et 
environnementaux graves dus à l’érosion des sols en général et aux mouvements de terrain (glissements) en particulier. 

Cette érosion devient un véritable fléau ; difficile à combattre et à gérer car mal étudiée (diagnostiquée).  

mailto:madalina.teodor@geo.unibuc.ro


122   Programme, Abstract Book, Field Trip 

Nos travaux de recherches menés depuis plusieurs années dans cette région, ont permis d’apporter un certain 
nombre d’éléments d’explication et de clarification tels que :  

● Les structures géologiques (fort complexe de cette région), associées à une tectonique active et aux 
mouvements gravitaires sont encore mal comprises. 

● L’héritage tectonique en général et la tectonique active en particulier suffisent souvent à déclencher des 
désordres sur les versants. 

● La minéralogie d’une part et le comportement mécanique et physico-chimique des formations en place d’autre 
part, contribuent eux aussi, dans la mise en place de mouvements gravitaires. 

● Par ailleurs, nos travaux ont contribué à l’amélioration de nos connaissances sur l’évolution des versants sur 
les périodes récentes (du Pliocène à l’actuel) et sur les processus de déclenchement des instabilités dans les 
formations géologiques meubles et hétérogènes et d’identifier les facteurs prédominants. 
 

D’un point de vue méthodologique, notre travail s’est appuyé : 
(1) Sur des études de terrain, complétées par une interprétation des photographies aériennes et des images 

satellitales. Ces travaux de terrain ont permis l’identification, l’inventaire et la caractérisation des zones à 
risques, leurs étendues et leurs tailles. 

(2) Une étude exhaustive de certains cas de glissements par l’analyse des forages carottés, la lecture et 
l’interprétation des inclinomètres et piézomètres. 

(3) Une attention particulière a été portée aux propriétés physico-chimiques et minéralogiques des formations 
géologiques. 

(4) Pour la stabilité de certains versants et talus, une série de contre mesures a été proposé pour chaque cas d’étude 
à partir d’expériences vécues sur terrain. 

Ces contres mesures (allègement, drainage et confortements) sont présentés comme une nouvelle approche peu 
classique et qui prend en considération les spécificités géologiques et géomorphologiques de la région. 

Avec le développement de la méthodologie utilisée dans ce travail, nous avons pu proposer un outil accessible aux 
autorités, qui peut s’avérer un élément de base pour le développement de la gestion intégrée du territoire par rapport aux 
processus gravitaire en général et aux glissements de terrain en particulier. 

 
Mots clés : Processus gravitaires, tectonique active, stabilité des versants, aménagement du territoire, Algérie nord orientale 

 
 

Développement de la cartographie des risques en Roumanie  
 

Florina GRECU(1)*, Mădălina TEODOR(1), Chaouki BENABBAS(2)
 

(1)Université de Bucarest, Faculté de Géographie,(2)IGTU, Université de Constantine 3 
*Corresponding author: grecu@geo.unibuc.ro 

 
Résumé. L'article présente l'évolution des notions définissant les phénomènes extrêmes, en étroite dépendance avec le 
développement des géosciences les étudiant. Le cadrage chronologique historique est réalisé en se référant à la 
bibliographie et aux connaissances sociales et pratiques du domaine, ce qui permet de suivre les principes de recherche 
scientifique à la fois géographiques, géo-historiques et paléogéographiques. 

Le principal objectif de la recherche sur les risques est leur identification, leur cartographie et leur étude préalable. 
Développement de la cartographie des risques en Roumanie (cartes aux petits echele) 
- les processus de cartographie, les formes de relief, ainsi que le développement de la géomorphologie dynamique en 

tant que science 
- l'étude des phénomènes extrêmes, leurs conséquences, la cartographie de la vulnérabilité, l'utilisation de techniques 

informatisées 
 
Mots clés : risques, aleas, legende, echelle, cartographi, Roumanie 
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Efficient development of the Obarsia Lotrului ski area in accordance with the relief suitability 

and transport infrastructure 
Case study – phased development and the link to the ski area Vidra 
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Abstract. Relief and climatic conditions represent two defining elements for the development of a ski area in mountain 
area. The study proposes an evaluation of parameters of particle morphology and morphographic of relief, in order to 
identify printability areas. 

Analysis of slope and exposure of the hips, to which we can add the geology and current use of the land a high 
accuracy GIS project. The technical longitudinal profiles of the proposed slopes, constitutes a good tool for determining 
the degrees of difficulty of the slopes.  

At the same time, the study proposes the validation regarding the profitability rates of the ski area and the gradual 
development of the ski area as well as the realization of the connection with the neighboring domains. 
 
Keywords: Relief suitability, sky slopes, GIS, relief, Obârșia Lotrului 

 
 

Villes algeriennes et risque d’inondation: interet d’elaboration des P.P.R.I. Exemples:  
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Résumé. Des millions de personnes dans plus de 100 pays sont périodiquement exposés à au moins l’un des 
phénomènes : tremblement de terre, cyclone, inondation ou sécheresse. Les catastrophes générées par ces aléas naturels 
causent plus de 184 décès par jour dans diverses régions du monde (P.N.U.D, 2008). L’inondation demeure 
aujourd’hui, l’une des catastrophes les plus dangereuses et les plus fréquentes et ce, en raison du changement climatique 
et de l’urbanisation rapide.  
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L’Algérie est l’un des pays confrontés à ces phénomènes, qui provoquent souvent d’importants dégâts matériels et 
humains ; durant ces dernières décennies, la population de Bejaia (Nord centre d’Algérie) a été de plus en plus exposée 
aux risques d’inondations, feux de forêt, séismes et glissements de terrain qui ont provoqué des dommages sur les 
populations et leurs environnements. La ville de Ghardaïa (ville désertique au Sud du pays) aussi a subit des pertes 
humaines et des dommages importants lors de la crus de 2008, dont 47 victimes, une centaine de maisons et 
équipements détruits. Actuellement, environ 30222 habitants et 6471 logements sont exposés au risque inondation dans 
cette ville. La succession des inondations qu'enregistrent les villes interpelle les chercheurs vers une nouvelle façon de 
réfléchir et de penser la ville et la gestion des zones inondables ; La dynamique de l’urbanisation en zone à risque 
accroît la priorité que constitue l'élaboration des Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI).  

Cette modeste recherche tend à répondre aux questions suivantes : Quelle est la spécificité du risque « Inondation » 
dans une zone urbaine ? Quelle opportunité d’élaborer un PPRI dans le cadre de la gestion des risques et d’amélioration 
de la résilience urbaine ?   

Evaluer le risque « Inondation » veut dire apprécier, estimer, quantifier et mesurer la valeur de l’aléa. Il s’agit aussi 
de délimiter, localiser, identifier, chiffrer et analyser l’importance de la vulnérabilité. Cette étude a été réalisée dans le 
cadre de projet fin d’études dans la gestion des villes et la prévention des risques d’inondation. Elle traite la prise en 
charge des risques dans l’aménagement de l’espace et des territoires, la réduction de la vulnérabilité, ainsi, la 
détermination et la délimitation des zones à risques pour une bonne résilience.  

En effet, la réalisation d’un modèle d’étude des risques « Inondation », dans le bassin versant, nécessite l’étude des 
paramètres hydrogéologiques, climatologiques et morphologiques. Une corrélation entre ces aspects et l’état 
d’aménagement urbain des sites permettra de réaliser la carte du zoning du risque, puis établir son règlement.  
 
Mots clés: Urbanisation, Inondation, Bejaia, Ghardaïa, Aléas, Enjeux, Vulnérabilité, PPRI, Résilience, 
Hydrogéomorphologie. 

 
 

The regime of extremely hot days in the Romanian Plain 
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Abstract. The paper presents the phenomenon of canicula in the Romanian Plain – one of the territories in Romania 
with the highest excessive heating. 

The extremely hot days (with temperature ≥35°C) have being studied on the basis of the daily maximum 
temperature data-rows recorded by the region’s weather stations (Buzău, Bucureşti-Băneasa, Călăraşi, Craiova, Galaţi 
and Roşiorii de Vede) over a period of 54 years (1961-2014).  

The excessively hot situations were analyzed in detail by: calculating the total number of extremely hot days gathered 
year by year and extracting the periods of different durations with such successive days, calculating the frequencies for 
the analyzed period, identifying the maximum duration intervals of each year and outlining the trends of their evolution. 

The finality of our endeavour has been to present some examples for these extreme phenomena, their synoptic 
causes, and specific elements of exceptional manifestation. 
 
Keywords: maximum daily temperature, extremely hot days, evolution trends, Romanian Plain.  
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Total number of extremely hot days/period 

 

 
The variation of extremely hot days intervals and trend of their evolution 

 
 

The specificity of the hazards in the geographical units of the plain,  
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Abstract. As a major landform, the plains are defined overall by morphometric and morphographic characteristics: 
absolute maximal heights of 200-300 m, field’s quite cvasihorizontal, rivers with easy flowing because of the low cliff, 
an economy mainly agrarian. 

The phisio-geographical and economical peculiarities depend generally on the geographical position and 
development grade of the state in which they are. In this case, the principal hazards are linked with the dynamic of the 
riverbed and the geomorphological processes which affect the plains.  

The studies made in the Romanților Plains (danubian subunit of the Romanian Plain) show the presence of the 
following hazards and risks: 

Natural hazards: generally natural hazards: the earthquakes, the soil dryness or the excess of humidity, 
desertification. 

Natural riverbed hazards: floodings and high waters, lateral erosion, the bending, margin failures, landfalls, riverbed 
fillings.  

Natural plain hazards: the ground settlement and suffusion.  
Anthropical hazards: The underground waters contamination with various nutrients or other chemicals. 
The main wastes that are on the Romanian Plains ground are the municipal wastes as well as the ones from the 

commerce, industry, institutions and the wastes from the city treatment areas, constructions and demolitions. The air 
pollution with unpleasant smells and wind suspensions  
 
Keywords: Natural hazards, anthropical hazards, Romanian Plain. 
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Rezumat. Municipiul Orșova beneficiază de un cadru natural al căror caracteristici au fost prielnice apariţiei și 
dezvoltării aşezării umane. Deși locuirea umană multimilenară este dovedită de urmele materiale datate din perioada 
predacică, orașul prezintă o unicitate aparte: fiind un tânăr oraș între așezările din România și, totodată, unul dintre cele 
mai vechi, dăinuirea sa fiind atestată cu peste 2000 de ani în urmă. În perioada actuală evoluţia fenomenelor 
demografice a fost condiționată mai ales de componentele cadrul politic, economic, social, cadrul natural având o 
influență mult mai scăzută. 

Evoluţia numerică a populaţiei a înregistrat o traiectorie sinuoasă, având o creștere de la 5795 locuitori în anul 1910 
la 8160 locuitori în anul 1930, pentru ca în perioada următoare, 1930- 1948, populația să scadă la 5107 locuitori ca 
urmare a efectelor negative ale războiului, urmată după aceea de o creștere a numărului de locuitori până în anul 1992, 
când s-a înregistrat populația maximă de 15944 locuitori (o creştere a natalităţii şi o reducere a mortalităţii – pe fondul 
optimismului demografic, a stabilității politice, a politicii pro-nataliste a statului, a avântului economic traversat – 
industrializare de tip socialist, a îmbunătățirii sistemului sanitar; o migrare intensă din mediul rural spre mediul urban, 
ca urmare a colectivizării forțate, a condițiilor de viață mai bune din mediul urban, a accesului la cultură, învățământ etc.). 
Restructurările economice imediat următoare au generat o tendință de reducere a populației, astfel că în 2002 populația 
Orșovei înregistra 15.127 locuitori, iar în anul 2018 populația scade, atingând valoarea de 12.578 locuitori reducere 
datorată creșterii mortalității, a migrației și scăderii natalității. Ritmul mediu anual de creștere a populației a avut o 
evoluție descendentă din perioada 1956-1966 când atingea valoarea maximă de 5,58% (perioada de maxim avânt economic 
socialist) până în perioada 1977-1992, când valorile indicatorului, deși erau în scădere, aveau încă valori pozitive.  

După aceea, ritmul mediu anual de creștere a populației a înregistrat valori negative (în perioada 1992-2002 valoarea 
indicatorului a fost de -0,51%, în intervalul 2002-2011 ritmul mediu anual de creștere a populației a înregistrat o valoare 
negativă de -1,01%, în scădere față de intervalul precedent, după aceea ritmul mediu anual de creștere a populației își 
accentuează scăderea -1,39% în perioada 2011-2016, 2016-2018, ca urmare a creșterii mortalității, scăderii natalității și 
a migrației populației spre exterior. Ritmul de creştere a populației a fost influenţat direct de dinamica economică, iar 
firme naţionale şi străine au ocolit municipiul Orșova. 

Bilanțul natural al populației a avut o evoluție descendentă, de la 1,69‰ în anul 1992 la -5,10‰ în anul 2016, când 
se atinge valoarea cea mai scăzută, respectiv la -4,61‰ în anul 2018. Valorile pozitive ale bilanţului migrator s-au 
înregistrat în anul 1992 (4,52‰); după acest an, valorile devin negative, cu evoluție descendentă până în anul 2016, 
când se înregistrează valoarea cea mai scăzută: -10,28‰, iar în anul 2018 atinge valoarea de -0,88‰. Evoluția 
descendentă a indicatorilor dinamicii naturale și migratorii a populației din ultimii ani s-a produs pe fondul dificultăților 
economice prin care trece localitatea Orșova, dificultăți ce au influențat în mod negativ natalitatea și au favorizat o 
migrare a populației către orașe mai dezvoltate (Timișoara, București), fie către alte țări, fie către mediul rural. Rata 
mortalităţii a avut o evoluție ascendentă datorată perioadei de tranziție economică, problemelor din sistemul sanitar, 
unei culturi deficitare în alimentație (dietă, limitarea consumului de alcool, tutun), creșterii ponderii populaţiei 
vârstnice. Creşterea ratei emigraţiei s-a datorat mai ales plecării populaţiei tinere spre alte ţări pentru a-şi găsi un loc de 
muncă mai bine plătit decât în ţară, care să le asigure un trai decent.  

Bilanțul total al populației municipiului a avut o evoluție descendentă din anul 1992 până în anul 2016, când a atins 
valoarea cea mai scăzută (-15,38‰). Din anul 2016 până în anul 2018 bilanțul total al populației, deși este în continuare 
negativ, prezintă semnele unei ușoare îmbunătățiri, valoarea atinsă fiind în anul 2018 de -5,49‰, pe fondul unei 
redresări ușoare a ratei natalității, o relativă constanță a ratei mortalității și o scădere a plecărilor din acest municipiu. 

Municipiul Orșova traversează o perioadă de regres demografic, economic, social, edilitar, însă cu o ușoară 
îmbunătățire a indicatorilor demografici în intervalul 2016-2018, ca urmare a micilor evoluții pozitive din sectorul 
economic (în special din domeniul turismului, al scăderii ratei șomajului de la 4,36% în anul 2016 la 2,2% în 2018), 
edilitar și social, fiind astfel necesare în continuare strategii de dezvoltare, politici publice și mai ales atragerea de 
investitori ce vor revigora această așezare. 
 
Cuvinte-cheie: dinamica populației, Orșova, bilanțul populației 
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Figura 1. Evoluția ritmului mediu anual de creștere a populației  

(sursa: date prelucrate după cele preluate de pe www.insse.ro) 
 

 
Figura 2. Evoluția bilanțului total  
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The map of educational risk applied in Ilfov County 
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Abstract. The map of educational risk is an important component of the educational quality management system and a 
tool that can facilitate a correct assessment of the conditions in which a school functions, on the one hand, and of the 
effort made by the teachers in order to add value through education, on the other hand. Based on it, the schools that get 
good results in terms of value added can be motivated and rewarded, while the beneficiaries of education can be 
directed to those education providers that meet best the expectations. This topic has been highly debated and has been 
included in the projects of the Romanian Agency of Quality Assurance in Pre-University Education (in Romanian, 
ARACIP). Such a project is The Development of National Management and Quality Assurance System in the Pre-
University Education 2008-2011.  

It proposes a model of educational risk map developed by GIS techniques, namely the ArcMap 10.1 software, by 
using the most representative general indicators (selected from the 15 risk factors mentioned in Annex 4 of the 
Ministerial Order 6517/2012 regarding the External quality assessment methodology of education in secondary 
education). Besides, this cartographic approach also takes into account specific indicators of Geography discipline, 
which might be able to increase the value added in the schools lying in the Ilfov County. For our approach, we have 
employed a number of indicators that refer strictly to geography teachers and the geography class (for instance staff 
qualifications, teacher participation in lifelong learning programs, the percentage of students coming from vulnerable 
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groups, the number of absences recorded at geography lessons, the existence/the equipment of the Geography 
Classroom, the use of Information and Communication Technology at geography lessons etc.). At the same time, we 
also used performance indicators such as the percentage of graduates in geography of the total number of students 
attending school classes, the rate of success in High School Graduation Exams etc. For the analysis of the associated 
risks of the identified problems and the establishment of the frequency intervals corresponding to the risk classes, we 
used the method of Risk Priority Number (RPN).  

Through constant updating of the employed indicators and the rhythmic analysis of the map, a number of measures 
can be taken both at central level (The County School Inspectorate) and at school level (school, curricular area, chair, 
teacher, local actors with decision-making responsibilities or partners in the educational system). Thus, we are sure we 
can address properly the real problems with negative impact on the teaching and learning process, in general, and the 
geography school results, in particular.   
 
Keywords: educational risk, map, geography, Ilfov County. 
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Rezumat. În ultimii ani, preocupările pentru a realiza o dezvoltare economică și socială echilibrată în profil teritorial  
s-au extins. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui 
efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea zonei, respectiv a municipiului Orșova.  

Situat pe malul golfului Cerna, în apropiere de vestitele Cazane (Cazanele Mari și Mici, săpate în calcarele din 
Ciucarul Mic și Ciucarul Mare), orașul Orșova se bucură de frumusețea peisajelor montane, cu un specific floristic, 
faunistic și geologic, fapt ce a dus la declararea regiunii ca rezervație naturală complexă. Toate aceste elemente 
naturale, dar și cele antropice au facilitat dezvoltarea unei game diversificate de tipuri de turism, înscriindu-se în rândul 
localităților cu un potențial ascendent de dezvoltare. Obiectivele de atracție pe care le oferă orașul, precum și 
împrejurimile acestuia fac ca Orșova să reprezinte un centru turistic puternic în această parte a țării. 

Elementele cadrului natural, relieful, clima, hidrografia, joacă un rol decisiv în dezvoltarea localităţii. Totuşi, 
determinarea nivelului de dezvoltare a turismului în municipiul Orşova este influenţată de importanţa acordată acestui 
segment de către consiliul local, dar şi de antreprenorii antrenaţi în activităţi caracteristice acestui element. Astfel, se 
dorește a se evidenția o analiză a profilului localității, din perspectiva activităților turistice existente, dar și rolul pe care 
aceste activități le determină sau le-ar putea determina în dezvoltarea segmentului economic.  

Activitatea turistică se axează pe valorificarea unor resurse, prin acțiuni și produse turistice. Acestea se realizează 
prin intermediul infrastructurii create de om în acest scop, respectiv infrastructura de cazare, alimentație publică, 
transport și agrement, scopul constituindu-l atragerea unui număr cât mai mare de turiști. Rezultatele analizei cererii 
turistice are în vedere tipul unităților de cazare existente (hotel, pensiune, cabană etc.) și se exprimă prin densitatea 
circulației turistice, ale cărei valori au fost calculate la nivelul localității Orșova, pentru anii 2000, 2002, 2010 și 2017 
(Figura 1). 

În ceea ce privește potențialul de dezvoltare socio-economică a localității, acesta este analizat prin prisma celor 
patru indicatori de referință: teritoriul, populația, activitatea economică și infrastructura. Pornind de la premisa că o 
localitate se dezvoltă pe baza elementelor sale forte, au fost utilizate pentru efectuarea studiului mai multe metode, 
având drept scop evidenţierea rolului activităţii turistice în dezvoltarea economiei locale. 
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Potrivit datelor statistice, preponderența o are segmentul unităților de tip comercial. În ceea ce privește, numărul de 
salariați din activitatea de turism, se poate observa o tendință de creștere, fapt ce ar putea constitui un lucru important 
atât pentru localitate, cât mai ales pentru economia locală. Totodată, poate reprezenta și o sugestie de 
revigorare/împrospătare a aspectelor încă nerezolvate (infrastructură, programe de marketing etc.), în eventualitatea 
unei instabilități economice. 
 
Cuvinte-cheie: activitate economică, turism, municipiul Orșova. 
 

 

 
Figura 1. Reprezentarea densității circulației turistice la nivelul municipiului Orşova 

 
 

 
Figura 2 
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Munţii Bistriţei – caracteristici geografice generale şi potenţialitatea hazardelor 
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* Corresponding author: sandulachei@yahoo.com 
 

Abstract. Localizare: Munţii Bistriţei se află în sectorul central-nordic al Carpaţilor Orientali, au o suprafaţă de 1086 
kmp, sunt delimitaţi la nord şi la est de râul Bistriţa, la sud de râul Bistricioara, iar la vest sunt separaţi de Munţii 
Călimani printr-o suită de depresiuni şi şei (aliniamentul Bilbor – Drăgoiasa – Neagra Şarului); către nord se 
învecinează cu munţii Giumalău şi Rarău, către est cu munţii Rarău şi Stânişoara, către sud cu munţii Ceahlău şi 
Giurgeului. 

Geologie, relief: din punct de vedere geologic, fondul dominant este dat de rocile metamorfice, din rândul cărora se 
remarcă gnaisul porfiroid de Pietrosu Bistriţei (Mutihac, 1990), o rocă dură, care se desfăşoară pe direcţia nord-sud 
asemănător unei bare în zona estică a acestor munţi. Bara dură de gnaise este exprimată în relief prin două aspecte: pe 
de o parte, un aliniament de vârfuri de peste 1600 m, pe de altă parte fiind vorba despre buna conservare la vest de ea a 
suprafeţelor de nivelare. Aspectul dominant al acestor munţi este, însă, cel de cupole, de masive larg boltite, cu 
suprafeţe de nivelare în zona culminantă şi cu văi înguste, adânci şi sălbatice care le separă pe acestea. În sectorul sudic, 
peste cristalin se conservă unele „petice” de sedimentar mezozoic, predominant carbonatic, pe care se dezvoltă unele 
măguri zvelte, uneori cu abrupturi stâncoase, cu platouri litologice, goluri subterane, mai rar lapiezuri şi doline: Măgura, 
Piatra Mocilor, Piatra Runcului, Comarnic, Bâtca Arsurilor. 

Vegetaţia, modul de utilizare a terenurilor: ca mod de utilizare a terenurilor predomină pădurile (molid, iar în sud-est 
molid cu brad şi fag), dar spre văile limitrofe sunt şi suprafeţe cu fâneţe, iar în golurile subalpine (adesea extinse 
antropic) – păşuni, ceea ce susţine o activitate pastorală străveche în satele de pe văile şi depresiunile din jur. 

Pe măgurile carbonatice din sud, pe lângă molid (care predomină), în pădurile care le acoperă apar şi unele specii de 
foioase: paltinul, scoruşul, teiul, mesteacănul, carpenul, dar şi conifere precum pinul. 

În etajul subalpin (la peste 1700 m, îndeosebi în masivul Budacu, cel mai înalt din aceşti munţi, 1859 m, şi în 
masivele Grinţieşu Mare, 1756 m, Pietrosu Bistriţei, 1734 m) vegetează afinul, merişorul, ienupărul, păiuşul şi alte 
specii ierboase, formând păşunile din acest sector. 

Activităţi economice: activităţile umane dominante sunt cele legate de creşterea animalelor (atât ovine, cât şi bovine, 
în satele de pe văile Bistriţei, Bistricioarei, Depresiunea Neagra Şarului, depresiunile Bilbor, Glodu, Drăgoiasa), 
respectiv exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului (îndeosebi molid şi brad, mai rar fagul); în zona de sud, la 
Grinţieş şi Tulgheş s-au evidenţiat resurse de uraniu, care însă nu sunt exploatate nici în prezent, deşi s-au făcut 
promisiuni în acest sens încă din anii ʼ90 ai secolului trecut.  

Hazarde şi riscuri naturale, probleme de mediu: la sud-est faţă de Munţii Bistriţei se află Lacul Izvoru Muntelui, 
amenajat în 1951-1960, prin bararea apelor Bistriţei; întreaga suprafaţă a Munţilor Bistriţei se află în bazinele 
hidrografice ale Bistriţei, în amonte de acest lac, şi Bistricioarei (de asemenea amonte de lac), ceea ce face necesară 
buna păstrare a covorului vegetal în aceste spaţii, în vederea protejării lacului amintit împotriva colmatării (apreciată în 
anii ʼ80 la peste 1000 de ani – Ichim et al., 1980); despăduririle masive recente de pe teritoriul comunelor Grinţieş şi 
Tulgheş, pe lângă afectarea în sens negativ a esteticii peisajului, contribuie (mai ales dacă nu se iau măsuri de 
reîmpădurire şi de stopare a defrişărilor) la scurtarea timpului de colmatare a Lacului Izvoru Muntelui, dar şi la apariţia 
altor probleme de mediu, în primul rând inundaţii, supraaluvionări pe terenurile agricole, eroziune laterală accentuată, 
alunecări de teren etc. 
 
Cuvinte-cheie: hazarde şi riscuri naturale, Munții Bistriței, colmatare. 

 
 

Early Warning Intelligent System for Road Transportation Risks – a modern and efficient 
tool for managing and risk prevention in transport 
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Abstract. This project is based on an action that is agreed with the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) 
and is based on Intelligent Transport Systems. Romanian TEN-T network is seriously affected by natural risks such as 
landslides, torrential erosion, rock falls, avalanches, floods and heavy snow. These natural hazards lead to numerous 
road accidents which cause important casualties and material losses every year. 
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This project is based on an action that is agreed with the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) 
Department C - Connecting Europe Facility (CEF). The action aim is to contribute to the implementation of the 
comprehensive network, horizontal priority: Telematic applications systems for road (ITS), and on the core network 
Corridors: Orient/East-Med, Rhine-Danube. The project is representative for the country of Romania and is based on 
the TEN-T Core network corridors. 

    Romanian TEN-T network is seriously affected by natural risks such as landslides, torrential erosion, rock falls, 
avalanches, floods and heavy snow. These natural hazards lead to numerous road accidents which cause important 
casualties and material losses every year. 

The information obtained in stage I of the project (Activity I and II) is transposed into a static geo-database that can 
be accessed through a GIS interactive map, facilitating access to accurate and current data of the TEN-T Core network 
from Romania. This geo-database that was created is directly related to the field stage, the entire database depending on 
the accuracy and accuracy of the information identified and mapped in the field stage.    

Geo-spatial databases contain raster information (images), vectors, and a large number of films about roads: 
sinuosity, declivity, slippery roads, speed, traffic congestion, wind side, veneer, fog, rockfall, landslide, floods, critical 
areas. Thus, the geo-database integrates data mentioned before and is developed in an international standard format.   

Regarding the critical areas, 10 critical points have been identified and analysed in detail, of which 7 are presented 
in the interactive map. The analysis of critical points was aimed at reducing the number of accidents according to the 
European Commission Vision Zero Initiative: no loss of life is acceptable. The road system needs to keep us moving 
but it must also be designed to protect us at every turn.  

Very important, are five of them located on the TEN-T corridors: 
- On the Orient/East – Med Corridor (Mehadia landslide) 
- On the Rhine – Danube Corridor (Aciliu landslide, Dedulești landslide, Podari landslide, Daneasa landslide). 
 
The project may represent a first step in a larger project that will aim to implement across borders in cooperation 

with the TEN-T networks roads, in neighboring countries (Hungary, Bulgaria and Serbia). The results of the project 
have major environmental benefits in terms of air pollution, the risk of accidents, as well as benefits related to the 
transport costs. In this first phase of implementation of the projected costs are higher because it will create a structure 
and database, the second phase having lower costs as it would target only the update of the created database. 
 
Acknowledgment. This project is co-financed by the European Commission – Innovation and Networks Executive 
Agency (INEA) Department C – Connecting Europe Facility (CEF), 2015-RO-TM-0435-W Grant. 
 
Keywords: intelligent transport, roads, geomorphological processes. 

 
 

 
Figure 1. The identification of the main general geomorphological processes  

that affect the TEN-T Core and Comprehensive network 
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Figure 2. GIS interactive map – Critical areas which are located on the Rhine-Danube  

Corridor and Orient/East-Med Corridor 
 

 

  

 
Figure 3. GIS products obtained from the field 
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The effects of the extreme floods registered in 2005 in the hydrographic basin of the Vedea river 
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Abstract. Regarding the extreme hydrological phenomena that may occur at any given time in any river basin in 
Romania, floods are the most common disasters. In the last decades, the frequency of floods in our country has 
increased and considerable damage has occurred, both to economic objectives, to private property, to transport 
infrastructure and to the environment. 

Historical floods occurred in the hydrographic basin of the Vedea River in the years 1941, 1955, 1970, 1972, 1975, 
1978, 1998, 2002, 2005, 2014. 

The hydrographic basin of the Vedea River is situated in the southern part of the country and covers two landforms: 
a platform (Cotmeana Platform) and a plain (Teleorman Plain). The hydrographic basin of the Vedea River is bordered 
to the west by the Olt and Călmățui river basins and to the east by the Argeș river basin. Most of this hydrographic 
basin belongs to three subunits of the Teleorman Plain.  

From the point of view of the precipitations and the debits registered on the tributaries of the Vedea river, 2005 
stands out due to the very large amount and duration of the precipitation period, being thus a historical year. The value 
of precipitation at Alexandria meteorological station in 2005 is a record in terms of the annual precipitations amount 
registered in the last 100 years at that meteorological station. In 2005, five flood episodes occurred in the hydrographic 
basin of the Vedea River, and 86 localities were affected, 30 of which were flooded 2-3 or even 4 and 5 times. The 
damages were very high, especially within the counties of Teleorman and Olt, where 6 people died and more than 4500 
houses and 47000 hectares of agricultural land were affected by floods. Also, the analysis of these extreme hydrological 
events and the damages caused by them in the hydrographic basin of the Vedea River in 2005 highlighted the causes of 
their occurrence and the need to carry out adequate programs to prevent and manage such situations.  

The floods and damages produced in the hydrographic basin of the Vedea River during 2005 are not just a 
consequence of the large amounts of rainfall in that year, but also inappropriate management of watercourses and 
landscapes, as well as old practices of residents to the degradation of the environment in this river basin. 

After the floods produced in 2005 in Romania, a number of legislative measures have been adopted to limit the 
effects of floods. 
 
Keywords: floods, damages, precipitations 

 
 

Vulnerabilităţi teritoriale evidenţiate prin modificări ale peisajului geografic  
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Abstract. Complexitatea naturală a unui teritoriu trebuie înţeleasă ca o combinaţie dinamică de factori care 
reacţionează între ei, în mod constant, în cadrul unui sistem aflat într-o stare de echilibru relativ – peisajul geografic. În 
timp geologic şi istoric, peisajul natural corespunzător unităţilor montane care intră în alcătuirea bazinului hidrografic 
Bicaz a cunoscut transformări repetate, generate de evoluţia continuă a componentelor iniţiale, dar şi de apariţia unor 
componente noi şi, implicit, a unor relaţii noi (de intercondiţionare, de dominare sau subordonare), care i-au schimbat 
sensul evolutiv. 

Complexul condiţiilor geografice din bazinul Bicaz determină o intensitate relativ ridicată a proceselor care 
coordonează dinamica peisajului. Ritmul acestei dinamici, particularităţile ei de manifestare şi efectele asupra 
condiţiilor de echilibru existente între componentele naturale şi antropice ale peisajului sunt diversificate şi destul de 
variabile pe traseul văii principale, asigurând funcţionalitatea peisajului şi menţinerea stării de echilibru (fig. 1). 

Schimbările de fond ale peisajului pe cale naturală se desfăşoară în prezent pe două direcţii principale, impuse de 
componenta morfologică (ce imprimă elemente de detaliu structurii particulare a peisajului, ele fiind exprimate în 
principal prin procese şi forme de relief actuale) şi componenta hidrografică (ce se înscrie în caracteristicile tipice ale 
peisajului geografic prin trăsături diferenţiate ale compartimentelor bazinale, începând de la obârşii şi continuând cu 
sectoarele cursurilor superioare, mijlocii şi inferioare, la care se includ nuanţări impuse de localizările principalilor 
afluenţi ai râului). 

Indiferent de natura proceselor care afectează regiunea analizată, este evident ritmul avansat de denudare şi evoluţie 
a reliefului, ca reflex al diversităţii petrografice. Structura reliefului, prin funcţia de factor-suport al peisajului, impune 
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adaptarea celorlalte componente şi transformarea continuă a relaţiilor de interdependeţă, în conformitate cu situaţiile noi 
create prin manifestarea proceselor de modelare. Raportate la scara timpului, procesele actuale, care imprimă 
elementele de dinamică ale peisajului din bazinul Bicaz, sunt o continuare a celor desfăşurate de-a lungul etapelor şi 
fazelor preholocene, proprietate care asigură continuitatea tipurilor de peisaj.  

Dacă în primele etape evolutive, care au condus la individualizarea şi structurarea elementelor majore ce participă în 
alcătuirea sa, starea peisajului era una de echilibru dinamic, cu evoluţie în sens progresiv, iar transformările produse pe 
cale naturală erau asimilate în timp îndelungat, apariţia omului şi implicarea lui în valorificarea potenţialului natural au 
determinat schimbări ample şi rapide în bilanţul cantitativ al peisajului. Se evidenţiază, astfel, rolul determinant ce îi 
revine din punct de vedere al funcţionalităţii peisajului. 

În spaţiul bazinului Bicaz, influenţa antropică asupra peisajului se manifestă în sens direct, prin acţiuni de exploatare 
a resurselor primare, construcţii social-economice, sau indirect, prin poluare şi circulaţie, îndeosebi turistică. 

Gradul relativ scăzut de umanizare a spaţiului în bazinul Bicaz se reflectă în particularităţile acţiunilor de 
valorificare, pe plan local, a resurselor de care dispune peisajul, acţiuni care, în majoritatea lor, sunt limitate în timp, 
spaţiu şi intensitate. Din acest motiv, nuanţele peisagistice induse sunt schimbătoare şi reversibile.   

Tipurile de activităţi antropice, care au intervenit în modificarea superficială sau produndă a alcătuirii şi structurii 
unora din componentele peisajului, sunt reprezentate prin valorificarea silvo-pastorală a spaţiului (fig. 2), concentrarea 
aşezărilor umane şi, pe areale mult mai restrânse, exploatarea resurselor minerale în carieră sau în mină. 

Analiza spaţială şi temporală a peisajului conduce la identificarea factorilor care-l menţin în forma prezentă şi 
stabilirea elementelor, interacţiunilor şi energiilor responsabile de structura şi stadiul actual, adică evaluarea diagnostică 
şi prognoza referitoare la dinamica ulterioară a peisajului. În limitele bazinului Bicaz funcţiile principale ale peisajelor 
asigură utilizarea turistică a spaţiului, exploatarea limitată a materiilor prime minerale şi vegetale şi, cel mai important, 
protejarea şi conservarea naturii (fig. 3). 

Valorile tuturor indicatorilor şi indicilor prin care s-a realizat evaluarea funcţionalităţii peisajului din bazinul Bicaz 
conduc către aceleaşi concluzii. Cuantificarea presiunii umane exercitată asupra componentelor naturale ale peisajului 
(prin ocuparea şi utilizarea solului, modificarea potenţialului ecologic) evidenţiază intensitatea scăzută şi limitată spaţial 
a acivităţilor antropice cu efecte structurale negative, ceea ce a permis menţinerea unei structuri teritoriale echilibrate, 
stabile, a cărei dinamică este coordonată îndeosebi prin schimbări calitative şi cantitative înregistrate de în regim 
natural, în evoluţie normală. 

 
Cuvinte cheie: peisaj geografie, Bicaz, activități antropice. 
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Figura 1. Peisaje cu diferite grade de naturalitate (Culmea Curmăturii) 

 

  
Figura 2. Harta pretabilităţii silvice a terenurilor Figura 3. Harta ariilor naturale protejate 

 
Tabelul 1. Suprafeţele ariilor protejate din bazinul hidrografic Bicaz 

DENUMIRE JUDEŢ TIP DE PROTECŢIE SUPRAFAŢA (ha) 
totală în bazinul Bicaz 

Parcul Naţional Ceahlău Neamţ parc 8396 3051,37 
Parcul Naţional Cheile 
Bicazului - Hăşmaş Neamţ-Harghita parc 6575 5733,06 

Peştera Toşorog Neamţ rezervaţie 0,11 0,11 
Peştera Munticelu Neamţ rezervaţie 0,41 0,41 
Cheile Şugăului Neamţ rezervaţie 86,52 86,52 
Bicaz şi Lacul Roşu Harghita rezervaţie 1381,85 1381,85 
Cheile Bicazului Neamţ-Harghita rezervaţie 935,55 935,55 
Hăşmaşul Mare, Piatra 
Singuratică, Hăşmaşul Negru Harghita rezervaţie 101 79,29 

Ceahlău Neamţ zonă de conservare specială 3244 1994,74 
Cheile Bicazului - Hăşmaş Neamţ-Harghita zonă de conservare specială 4846 4354,72 
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ORȘOVA RESEARCH STATION 
 

Orșova Research Station, coordinated from a 
scientific point of view by the Faculty of 
Geography in Bucharest, was established in 1964 
with the aim of conducting research in the fields of 
geomorphology, hydrology, clime and 
biogeography, as well as of conducting specialized 
practice sessions for students in geography. The 
Station is situated on the Dealul Moșului 
mountainside (267 m), close to the Cioaca Mica 
peak (217 m), in the southern side of the city, in a 
place which offers a unique landscape and view of 
the reservoir and of the Cerna Gulf. 

The Station features a main building (200 square 
meters) which offers optimal accommodation for 
more than 70 people, which are separated into 
several rooms, located on two floors. 

The Station hosts annually teachers and students 
of the Faculty of Geography of the University of 
Bucharest, of the Faculty of Geography in the same 

university, as well as students from other higher 
education institutions in the country or guests from 
abroad, who conduct here preparation sessions and 
specialized practice sessions in subjects such as: 
Meteorology, Climatology, Hydrology, Cartography, 
Geomorphology, Pedology, Geology, Humanistic 
and Economical Geography, Biogeography etc. 

The Station houses instruments, devices and 
equipment which allow for the carrying out of 
detailed and comparative studies and analyses in the 
fields of meteorology, hydrology, geomorphology, 
to which the students have access during the 
practice program. 

Orșova Research Station of the Faculty of 
Geography has represented the place of 
development of various scientific manifestation: 
congresses, symposiums, colloquiums, into which 
academic staff from the country and from abroad 
have partaken. 

 
 

        
 

Orșova Research Station 
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DANUBE DEFILE  
 

Danube, the second river from Europe (2857 km) 
after Volga, in length as well as in debit, has as 
source Pădurea Neagră Mountains (Germany) and 
disgorges in Black Sea through its three channels: 
Chilia, Sulina and Sf Gheorghe. In its way, passes 
several mountains, eight countries (Germany, Austria, 
Czech Republic, Hungary, Serbia, Bulgaria, Ukraine) 
and three capital cities (Vienna, Budapest and 
Belgrade). In our country enters from western 
Buziaș and until the disgorging in the Black Sea has 
a length of 1075 km, which means more than a third 
from the total length. 

The defile develops on a length of around 144 
km from Baziaș until Gura Văii. Between these 
limits are a series of sectors of narrow valley as the 
ones from Pescani, Cazanele Mari, Cazanele Mici, 
Porțile de Fier, as well as the sectors of large valley 
(depressions) at Moldova Veche, Dubova, Svanita, 
Orșova. 

The Danube Defile differs markedly from the 
rest of the Danube’s course, because on this stretch 
the valley is squeezed between mountains that tower 
over the river, rising up several hundred meters. In 
addition, the highly dissected slopes fall in steps 
towards the river’s channel and the base level is 
very low: 70 m at Baziaş and 43 m at Gura Văii. 

 
Cazanele (the Boilers) represent the most 
spectacular part of the Danube Defile. They are 
composed of two distinct stretches, namely the 
Cazanele Mari (the Big Boilers), between 
Plavişeviţa and the Dubova depression, 3.8 km 
long, and the Cazanele Mici (the Small Boilers), 
with a length of 3.6 km. Cazanele are carved into 
the level of Romanian deposits lying at an elevation 
of 300-320 m, which in the area of the Ciucărul 
Mare peak shows well-developed surface and 
underground karst topography. As far as the 
Ciucărul Mic peak is concerned, this is dissected on 
a northwest-southeast direction by the Mraconia 
valley, which following the creation of the Iron 
Gates dam has been turned into a small inlet, 1,5 km 
long and 250 m wide. The area presently attracts 
many tourists, especially after the figure of Decebal 
(a famous ruler of Dacia) has been carved into a 
calcareous cliff watching the entrance into the 
Mraconia gorges. The Dubova depression, about 
600 m in diameter and lying at 55-60 m altitude, has 
become in its turn a semicircular inlet with a 
diameter of 1.5 km.  

In the aftermath of the creation of the Iron Gates 
hydropower station, water level rose and 
consequently, the whirls and rough waters that 
menaced the Danube Defile, and especially the 
Cazanele area, became a thing of the past. In fact, 
the name Cazanele (the Boilers) was inspired by the 
dark foamy waters that roared through the corridors 
and fjord-like inlets. 

Upstream of Orşova, near the Eşelniţa village, is 
the entrance into Cazanele Mici (The Small 
Boilers) (Figure 1), a stretch flanked by the 
Ciucarul Mic summit (313 m), on the left, and Mali 
Strbac (626 m), on the right, both representing 
Mesozoic calcareous massifs. On this reach, which 
is about 3.6 km long, the width of the channel is the 
lowest (150 m). The vertical walls of Ciucărul Mic 
exhibit a castellated relief, but bushes of wild lilac 
(Syringa vulgaris), hornbeam (Carpinus orientalis) 
and wig trees (Cotinus coggygria) can be seen on 
their calcareous benches. Farther downstream, the 
calcareous walls are split by the Mraconia brook. 
The road accompanying the bank has been cut here 
and there in the hard rocks. From its height, one can 
see a rock spur emerging from the water, where 
sailors used to stop and say their prayers before 
engaging in the dangerous crossing of the fierce 
Cazanele stretch. On the other hand, looking up 
from the bottom of the valley one is impressed by 
the vertical cliffs, falling in steps to the water 
surface. 
 
The Golubac Fortress was built seven hundred 
years ago on a strategic position, at the upstream 
entrance into the Danube’s Cazane and the Iron 
Gates. Presently, they belong to the Djerdap 
National Park, stretching out on the Serbian 
territory. The fortress was meant to safeguard the 
terrestrial and river traffic and at the same time, it 
served as a tollgate. In order to fulfill its mission, it 
was equipped with a huge iron chain, which could 
be lifted whenever necessary in order to stop the 
boats that might have tried to pass without paying. 
A similar method was employed by the Byzantines 
in their endeavor to protect Constantinople from 
being taken by the Turks. 

The fortress was erected on the site of a Roman 
settlement lying not very far away from the Tabula 
Traiana, a Roman memorial stone plaque dating 
from the time of Emperor Trajan, and the Bridge of 
Apolodor. The Romans called the place Columbria 
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and the Serbian name also suggests a place where 
pigeons used to live. The fortress, surrounded by 
strong stonewalls, ten towers and a mote, was 
heavily disputed and used in turns by Serbs, 
Hungarians and Turks, either as a last refuge or as 
an outpost of the Ottoman Empire. The stronghold, 

which seems to grow by itself from the mountain 
rock, was once inhabited. This explains the name 
Stari Grad (the old city) by which it is designated by 
the locals, so that to distinguish it from the present 
Golubac city and resort, lying 4 km downstream, on 
the Danube bank. 

 

 
Figure 1. Danube Defile 

  

 
Photo 1. The Small Boilers (photo: Carablaisa S.)  

 
The most popular landmark from the Boilers is 

represented by the stone sculpted face of the Dacian 
king Decebal, situated in the Small Boilers, on the 
Mracunei Valley at the confluence with the Danube, 
between the villages Eșelnița and Dubova, at about 
18 km of Orșova. This stone sculpture is the biggest 
of Europe, with a height of 55 m and a width of 25 
m. It was done after the model of the Rushmore 
Mountain cliff and has 6 m less than the Statue of 
Liberty and about 10 m more than the height of the 
legendary Colossus of Rhodes. Its construction 
lasted 10 years (1994-2004), the idea belonging to 
the business man Constantin Dragan, who invested 

over 1 million dollars in it. Besides, under 
Decebal’s face you can find a Latin inscription: 
“Decebal Rex – Dragan Fecit” (“King Decebal – 
made by Dragan”) (Photo 2, right). 

In the same area you can find also the Tabula 
Traiana (Photo 2, left), a monument of almost 2000 
years old, when leaving the Small Boilers, on the 
Serbian bank, not far from Decebal’s statue. The 
monument was built by the enemy of king Decebal, 
the Roman emperor Traian in order to mark the 
triumphal march of the Roman imperial troupes 
towards Dacia and to commemorate the Roman 
Empire’s victories over the Dacian kingdom in the 
year 105.The most popular landmark from the 
Boilers is represented by the stone sculpted face of 
the Dacian king Decebal, situated in the Small 
Boilers, on the Mracunei Valley at the confluence 
with the Danube, between the villages Eșelnița and 
Dubova, at about 18 km of Orșova. 

Mraconia Monastery (Photo 3). On Mraconia 
Valley, there was an old monastery called “Mracu-
na”, flooded by the reservoir lock water. The old 
halidom was positioned in front of the old Roman 
road from the Serbian shore, where “Tabula 
Traiana” still exists. Today, a church was built on 
the Danube River shore in order to remind to the 
people about the old halidom and fishermen-monks. 
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Photo 2. Tabula Traiana (left) and Dacian king Decebal in stone (right)  

(photo: Carablaisa S., 2011) 
 

 
Photo 3. Mraconia Monastery  

(photo: Carablaisa S., 2011) 
 

From the Dubova inlet and as far as the 
confluence with the Plavişeviţa brook, Danube 
enters the second narrows, Cazanele Mari (The Big 
Boilers), flanked by the calcareous cliffs of the 
Ciucărul Mare peak (318 m) and its Serbian 
neighbor, Veliki Strbac (786 m). The walls of 

Cazanele Mari are more than 200 m high, whereas 
the channel width is 150 m. Here and there, the 
cliffs are pierced by caves, of which the most 
important are Gura Ponicovei and Veterani. The 
karst topography is well represented by surface 
forms (dolines, grykes, the short and wild gorges of 
the Ponicova brook) and endokarst forms (a few 
avens and several caves). The entire area is part of 
the Iron Gates Natural Park, created in order to 
protect the Submediterranean species and the 
exceptional landscape, which is unique in Europe.  

 

Ponicova Cave (Photo 4, Figure 2) the largest in 
the entire Danube Defile (the galleries total 1660 m) 
can be accessed from land or by boat on the 
Danube. It is located in Cazanele Mari of the 
Danube. It's accessible even to less experienced 
people; the equipment can be one of circumstances. 
We recommend the active gallery (of the river 
Ponicova) and the archaic one (Hall of Columns of 
the Great Snake).  

  
 

 
Photo 4. Ponicova cave  

(photo: Carablasia S., 2011) 

 
Figure 2. Ponicova cave map 
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Gura Ponicovei Cave presents several levels of 
galleries, the lower ones being active. From the 
galleries of fossils, the most spectacular is 
Concretionara Gallery and the Room of columns. 
Here, water and time have created the stalactite and 
stalagmite of different shapes and sizes, domes and 
columns, floor of white calcite, cave pearls, curtains 
etc. Also in this cave were found bones of bear and 
cave hyena. Enthusiasts can visit the Bat gallery 
with guano. An informed companion is recommended 
for those that come first. Structure of rock: 
limestone. Maximum wall height: approx. 80 m.  

The Veterani cave (Photo 5), 87 m long, is 
known since ancient times. It was worshipped by 
the Dacians as the sanctuary of the supreme god 
Zamolxis. The name derives from an aide named 
Veterani, who served under Ianovici, the 
commander of the Austrian army, who strengthened 
the cave at the end of the 17th century. Due to its 

strategic position on the Danube Boilers, but also to 
the generous size of the Great Hall, the cave was 
used as a military garrison, being disputed by the 
political powers of those times. At the entrance, as 
well as inside the cave, fortifications, walls and 
dwellings were built, and later on maps were drawn, 
thus making of it the first charted cave in the world. 
Most of these constructions, the water tank and 
numerous inscriptions can be seen even today. The 
access is possible from the Danube. The tourists 
may step on a small mooring pontoon lying at the 
base of the access wall, from where must climb a 
short declivity to reach the cave’s entrance.  

The Tricule fortress (Photo 6), or the medieval 
stronghold Tricule (also Tri Kule or Triculi), which 
is lying about 4 km downstream of Sviniţa, on the 
left bank of the Danube, dates from the 15th century. 
It was erected with the clear purpose to stop the 
Ottoman expansion north of the river. 

  

 
Photo 5. The Veterani cave  
(photo: Carablaisa S., 2011) 

 

 
Photo 6. The Tricule fortress  
(photo: Carablaisa S., 2011) 

 
Initially, it boasted with three towers, but one of 

them was subsequently destroyed by the floating ice 
chunks and what was left of it was covered by the 
waters. At present, the towers are flooded and the 
southern one, lying on the right bank of the river, is 
totally submerged. However, when water level 
drops during the hot summer days it becomes hardly 
visible.  

The Drencova fortress or the Dranko’s Tower 
(Castrum Dranko) (Photo 7) is found 2 km 
downstream of Berzasca, right in the middle of the 
Danube. Its ruins evoke wonder and curiosity to the 
travelers, who rightly ask themselves what secrets 
they hide. The stronghold is a historical monument. 
It dates also from the 15th century, when it was built 
on top of a former fortress in order to protect and 
control the boat traffic. The information about this 
place is rather scarce, but it is highly probable that  
a Roman construction existed here before, between 

 
Photo 7. The Drencova fortress  

or the Dranko’s Tower (Castrum Dranko)  
(photo: Carablaisa S., 2011) 

 

the 1st and the 3rd centuries A.D., as part of the 
Roman fortification system along the Danube. It 
had its first documentary mention in a court order 
issued at Timişoara in 1451, by which Iancu of 
Hunedoara reconfirmed the mastery over this 
territory to Mihai de Horna, the Ban of Severin, to 
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his son Nicolae and to a knight named Nicolae of 
Byzere. In fact, this was a renewal of the acts issued 
by King Albert I of Hungary (1438-1439), who had 
donated the Dranko camp to the three people, in 
exchange for their contribution to the fight against 
the Ottomans. Later on, the fortress was destroyed 
by the Turks and in the modern days, after the 
creation of the Iron Gates I dam, its ruins were 
covered by waters. 

The Gaura cu Musca cave also known as the 
Columbaca cave, was formed in the left side of the 
Danube Defile, 3 km downstream of Coronini and 
28 m above the water level. It has a dry tunnel, as 
well as an active one, the latter showing two lakes, 
1 and 2 m respectively deep. These are drained by a 
small stream, the waters of which are collected at 
the resurgence point located on the side of the road 
going to Moldova Nouă. The flies that seem to get 
out of the cave are a species of Chironomidae. As a 
matter of fact, they do not really get out of the cave, 
but come here to lay their eggs in the waters that 
emerge from it and flow away to the Danube. It is 
worth mentioning that these Chironomidae eat eggs, 
larvas and Simulidae nymphs. Legend goes that the 
flies come from the head and blood of the dragon 
killed a long time ago by Iovan Iorgovan, a local 
folk hero. In his turn, Abbot Grisselini mentioned a 
Vlachs’ legend according to which the flies come 
also from a dead dragon, but supposedly killed by 
Saint George. 

Waterfall Bigăr is in Caras-Severin, between 
Bozovici and Anina town, on keys Minis, National 
Park Nera-Beuşniţa. Access is very easy, waterfall 
being meters from the road DN57B. The nature 
reserve was founded in 1982 and declared a 
protected zone. The natural area covers 176 
hectares, and is included in the National Park of 
Cheile Nerei. Izvorul Bigăr (English: Bigăr Spring, 
but more commonly known as Bigăr Waterfall) is a 

protected area (nature reserve IUCN category IV 
was declared a natural protected area by the Law 
Number.5 of March 6, 2000 (published in 
Romanian Official Paper Number.152 on April 12, 
2000). The reserve comprises of a hill area studded 
with springs, caves; shafts, gorges; calcareous 
ravines, valleys; and meadows. The fauna includes 
the Carpathian bear, lynxes, wolves, foxes, and 
various birds and fish.  

The Bigăr rivulet springs some 200 meters away, 
from a subterranean river traversing the cave with 
the same name, ending in the 7 meters high 
waterfall. The Bigăr spring, cave, rivulet, and 
waterfall are all close to each other, in topography 
as well as in legend. 

Though it doesn't impress by size or flow, what 
sets this waterfall apart from others is its peculiar 
shape – resembling a mushroom tip or a princess' 
gown – and location; a moss-covered extension of a 
cliff over a small river (Miniş). All these features 
combined, which directly influence the way water 
spreads and flows into the river below, and the fact 
that the waterfall is located exactly on the 45 
parallel, being halfway between the Equator and the 
North Pole, have placed it in the top of the most 
unique waterfalls in the world. 

 
Băile Herculane – the city and spa of Băile 

Herculane is situated in the southwestern part of 
Romania (the Caraş-Severin County), on the Cerna 
Valley, between the Mehedinţi Mts., to the east, and 
the Cernei Mts., to the west. The settlement lies at 
168 m altitude above sea-level and spreads along 
both sides of the Cerna River, on the bottom of a 
narrow depression, bordered to the west by the 
Mehadiei Ridge (with the summits Coronini, Doda 
and Ciorici) and to the east by the Domogled and 
Suscului cliffs, which tower over the city by as 
much as 1000 m. 

 

 
Photo 8. The Golubac Fortress (photo: Carablaisa S.) 

 
Photo 9. The Waterfall Bigăr (photo: Carablaisa S.) 
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The calcareous mountains shelter the depression 
and keep it warm during the cold season and 
consequently the climate is very much alike the 
Mediterranean one. On both sides of the Cerna 
River are dwarf tree forests composed especially of 
lilac (Syringa vulgaris), while the black pine of 
Banat (Pinus nigra var. banatica), with large 
umbrella-like canopy, which can be seen on the 
steep crags, lends the gorges an aspect of 
Mediterranean valley.  

After conquering Dacia, the Romans paid 
particular attention to the hot springs, building here 
a large spa, famous throughout the empire, where 
important officials used to come for healing and 
recreation. It is believed that the Roman baths were 
chaining along the river’s banks, taking advantage 
of the manifold sulphureous hot springs, which 
popped from the mountain rocks on a distance of 

about 7 km. The presence of the Romans on this 
territory is testified by the ancient coins discovered 
here, but especially by the votive inscriptions left as 
a sign of gratitude by some of those who were 
healed by the hot springs. From what is known, at 
that time the spa was called Thermae Herculi ad 
Mediam. In the aftermath of the Romans retreat 
from Dacia, the hot springs at Herculane continued 
to be used by the local people for centuries. All the 
while, the periods of reconstruction and 
development alternated with destruction intervals, 
brought about by the wars.  

From the point of view of anthropogenic 
attraction, the spa is clearly divided into two distinct 
parts: the old, Austrian part, with beautiful and 
stylish buildings, true architecture monuments, and 
the new area, made up of the big communist hotels, 
which contrasts sharply with the previous one. 
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LACUL PORŢILE DE FIER 
Caracterizare fizico-geografică și funcţională 

 
Nicolae ȘELĂU 

 
 
Prin edificarea Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier a luat naștere lacul 
omonim, care ocupa cursul Dunării între km fluviali 
943 – Gura Văii-Șip și km 1214, respectiv gura de 
vărsare a râului Tisa. Trebuie menționat că amonte 
de Baziaș caracterul lacustru se manifestă din ce în 
ce mai estompat, doar prin remuu, astfel că 
lungimea sa variază în funcție de nivelul de retenție 
la baraj. Acest nivel are o amplitudine cuprinsă între 
63 m – nivelul minim de funcționare a turbinelor și 
69,5 m – nivelul maxim de retenție, în altitudini 
absolute față de Marea Adriatică. 

Datorită cuprinderii văii între munți, care 
domină fluviul cu sute de metri, a reliefului în 
trepte, puternic fragmentat, a nivelului de bază 
foarte coborât: 70 m, altitudinea absolută a luncii la 
Baziaș, și 43 m la Gura Văii, defileul dunărean se 
deosebește net de restul cursului Dunării. Între 
localitățile menționate, Dunărea a fierăstruit pe 130 
km unul dintre cele mai spectaculoase defilee din 
Europa; în cadrul său, fluviul este încorsetat într-un 
culoar tectonic și de eroziune adâncit cu peste 200 
m și larg între 3 și 10 km. Malul stâng românesc îl 

constituie munții Locvei, apoi munții Almaj, cu 
altitudine maximă în vârful Svinecea Mare (1226 
m), munții și podișul Mehedinți, cu altitudini medii 
între 500 m în munții Locvei (max. 794 m în Talva 
Cornului) și 950 m în munții Mehedinți (max. 1466 
m în Vârful lui Stan). Malul drept îl formează 
munții Debrianske Planina cu înălțimi medii de 800 
m și în continuare, Miroci Planina, cu înălțimi medii 
de 500-550 m și max. 768 m în vârful Veliki Strbac. 
Urmare a geologiei și tectonicii, cursul fluviului în 
defileu este alcătuit din sectoarele morfologic și 
structural diferențiate, porțiunile de îngustări 
alternând cu lărgirile din bazinete.  

Construirea barajului de la Gura Văii s-a realizat 
în parteneriat cu Iugoslavia în perioada 1964-1972, 
producând mutații semnificative la nivelul 
ecosistemelor naturale și umane. În prezent lacul de 
acumulare Porțile de Fier este utilizat pentru 
producerea de energie electrică, regularizarea 
debitelor Dunării, piscicultură, navigație și 
agrement, fiind un habitat preferat pentru multe 
specii de păsări. 
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