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INTRODUCERE
Prezenta teză este un studiu de geomorfologie aplicată în amenajarea teritoriului
Municipiului Zalău. Studiul a vizat conturarea unui model teritorial de dezvoltare a Municipiului
Zalău în raport cu oferta morfologiei teritoriului, identificând factorii geomorfologici şi
componentele geomorfologice de favorabilitate şi restrictivitate în dezvoltarea spaţiului urban
zălăuan. Demersul științific a fost orientat spre:


argumentarea corelației dintre morfologia teritoriului și dezvoltarea plan spațială

a orașului;


reflexul morfologiei teritoriului în dezvoltarea urbană;



identificarea ariilor vulnerabile din intravilanul zalăuan la procesele de mișcare

în masă;


identificarea zonelor cu risc asociate proceselor de mișcare în masă și elaborarea

hărții de risc;


analiza SWOT a spațiului urban zălăuan;



proiectarea modelului Chorematic și stabilirea strategiei de dezvoltare urbană.

Capitolul 1 Aspecte metodologice şi conceptuale
1.1 Conceptul de amenajare şi organizare a teritoriului
Dezvoltarea unei teorii şi a unei practici a organizării spaţiului şi amenajarii teritoriului se
înscrie ca un răspuns plauzibil la criza de spaţiu a societăţii contemporane, şi la degradarea
alarmantă a raporturilor dintre societatea umană şi natură.
Prin amenajarea teritoriului se încearcă rezolvarea unor aşa-zise disfunţii în organizarea
şi funcţionarea societăţii precum şi efectuarea unor acţiuni tehnice asupra componentelor
geografice în vederea dimensionării folosirii acelui spaţiu.
Organizarea se referă la aspecte legate de activitatea de amenajare şi priveşte elaborarea
unui plan structurat şi aplicabil.
M. Spitzer (1995) citat de J. Benedek (2004) menţionează că amenajarea teritoriului
,,reprezintă proiectarea, gândirea acţiunii de viitor”, fiind o operaţiune raţională, sistematică,

transpusă în practică prin executarea unor lucrări publice şi prin controlul exercitat asupra unor
fenomene spaţiale (extinderea aşezărilor, industrializare, poluarea mediului etc.).

1.2

Conceptul de amenajare a spaţiului urban
Spaţiu urban înregistreasză o populaţie însemnată, antrenează importante resurse,

ansambluri economice şi tehnologice, amenajări şi activităţi dintre cele mai diverse, localizate
în proximitatea fizică şi legate printr-o ţesătură complexă de interacţiuni.
A amenaja spaţiul urban înseamnă tocmai a regăsi la nivelul structurilor teritoriale modul
de funcţionare şi împletirea optimă a tuturor acestor servicii. Amenajarea spaţiului urban ca şi
concept se referă atât la înţelegerea modului de funcţionare a serviciilor structurilor teritoriale
cât şi încadrarea soluţiilor în scopul propus initial.

1.3 Obiectivele studiului
Oraşul a devenit o importantă temă de discuţie pentru societatea contemporană. Prin
studiul actual al oraşului se doreşte o analiză a dinamicii, funcționalității precum şi formularea
unor legi pe baza cărora fenomenele şi procesele ce se desfăşoară într-un sistem urban să poate
fi probate.
Obiectivul tezei noastre este conturarea unui model teritorial de dezvoltare a Municipiului
Zalău în raport cu oferta morfologiei teritoriului. Obiectivele specifice vor viza elementele
secvenţiale ale cercetării pornind de la considerentul că oraşul funcţionează ca sistem.

1.4 Metodologia
Metodologia agreată reuneşte atât metode clasice, cât şi metode moderne. Metodele
clasice: metoda observaţiei, metoda cartografică, metoda analizei, metoda comparativă, metoda
modelării, metoda istorică. Metodele moderne sunt asimilate analizei GIS și geomorfometriei.
Relieful a avut un rol important în dezvoltarea orașului impunând dezvoltarea
longitudinală, în conformitate cu morfologia Văii Zalăului, iar caracterul restrictiv al proceselor
de versant a limitat dezvoltarea pe direcția E-V.

Pornind de la aceste aspecte, am parcurs riguros cele trei etape propuse ale activităţii de
documentare şi informare, ale activităţii de teren şi ale activităţii de interpretare a datelor şi
analiza rezultatelor în cabinet și laborator..
Hărți
Harta alunecărilor de teren
Harta susceptibilității la
alunecări de teren
Harta potențialului de apariție
a alunecărilor de teren
Harta coeficientului mediu de hazard
Harta alunecărilor de teren
active pe clase de probabilitate
Harta pantelor
Harta hipsometrică
Harta orientării versanților
Harta utilizării terenului
Harta evoluției teritoriului
Harta zonelor funcționale
Inventarul alunecărilor de teren
Distribuția densității locuințelor la
nivel de cartiere
Distribuția locuințelor în raport cu
distanța față de trama stradală
Poziția locuințelor pe clase de pantă
Distribuția locuințelor în raport cu
clasele altitudinale

Sursa datelor şi metode
Observații şi cartări în teren, cartări de pe
ortofotograme
Factori care influențează producerea
alunecărilor
Analiza coeficienților utilizând ArcGis 9.3
Determinarea
probabilității,
metoda
semicantitativă conform H.G. 447/2003
Observații și cartări de pe ortofotograme
Hărți topografice, metoda cartografică
Hărți topografice, metoda cartografică
Hărți topografice, metoda cartografică
Date din proiectul Corine Land Cover,
metoda cartografică
Hărți topografice, Planuri Directoare de
tragere Ortofotoplanuri, metoda cartografică
Observații şi cartări în teren, materiale
cartografice, metoda cartografică
Observații şi cartări în teren, masurători
GPS, cartări de pe ortofotograme
Imagini satelitare, analiza spatiala,
metoda cartografica
Imagini satelitare, analiza spatiala,
metoda cartografică, metoda buffer
Imagini satelitare, analiza spatiana,
metoda cartografică
Imagini satelitare, analiza spatiala,
metoda cartografică

Capitolul 2 Municipiul Zalău. Repere geografice şi istorice
2.1. Localizarea şi limitele ariei urbane zălăuane
Municipiul Zalău este situat în zona centrală a judeţului Sălaj, în partea de sud a
depresiunii cu acelaşi nume la contactul cu Munţii Meseş (Fig. 1), pe axa Cluj Napoca-Satu
Mare-Petea Vamă, DN 1F E81.

Fig.1 Poziționarea municipiului Zalău

2.2 Istoricul aşezării
Municipiul Zalău, de-a lungul evoluției sale, a trecut prin fazele de sat medieval (din a
doua jumătate a secolului al XII-lea până în secolul al XIV-lea), târg medieval (din anul 1370
până în anul 1473), oraş (din anul 1473 până în anul 1979), ajungând la rangul de municipiu
(din anul 1979 până în prezent). Oraşul Zalău prezintă o zonă centrală care include şi centrul
istoric, în jurul căreia se dispun concentric o serie de cartiere construite în epoca socialistă,
urmată de al doilea cerc concentric construit din cartiere de case noi, iar un alt cerc, situat spre
exteriorul oraşului este creat de ariile suburbane: Ortelec, zona spre Aghireş.

2.3 Scurt istoric al cercetărilor geografice asupra spaţiului urban zălăuan
Pentru a avea o imagine clară a teritoriului analizat, a fost necesară consultarea mai multor
lucrări științifice cu conținut monografic: Petri Mór (1901-1906), D. Stoica și I. P. Lazăr (1908),
L. Ghergariu (1926), T. Morariu și V. Sorocovschi (1972), Abrudan, I., (2004); geologic: E.
Lobonțiu (1940), Ștefan Mateescu (1927), M. Paucă (1964), E. Nicorici (1973); O.Clichici
(1973); hidrologic: V. Mihăilescu (1966), AL. Savu (1965), Mac, I și Gr., Nuna (1964);
geomorfologic: V. Mihăilescu (1935), AL. Savu (1963), Al. Savu și I .Mac (1972), I. Mac

(1996), I. Mac și Maria Hosu (1999); turistic: C. C. Pop (2011); geografie integrată: C. C. Pop
(2003), Gr. P. Pop (2005);

Capitolul 3 Premise naturale ale dezvoltării spaţiului urban zălăuan
3.1 Substratul şi rolul său în dezvoltarea urbană
Substratul Municipiului Zalău aparține următoarelor unități geomorfologice: Munților
Meseş şi Depresiunii Zalăului.
Substratul Municipiului Zalău scoate în evidenţă o serie de depozite de cuvertură, formate
în diferite perioade geologice, care s-au implicat în procesul de dezvoltare urbană. În geologia
vetrei Municipiului Zalău (Fig. 2) intră depozitele paleozoice, depozitele oligocene, depozitele
miocene, depozitele panoniene, depozitele cuaternare.

Fig.2 Harta litologică (După foaia Şimleul Silvaniei, 1968, Meșeș, 1977)

3.2 Regimul climatic - premisă a dezvoltării urbane
Clima, în special prin regimul precipitaților şi regimul temperaturii aerului, prezintă un
rol important în desfăşurarea proceselor de eroziune fluvială, deplasărilor de teren și proceselor
de meteorizație. Reflexul climatic este prezent în caracteristicile elementelor sistemului natural
(vegetația, fauna) şi antropic (activitatea agricolă, transporturi, construcții). Regimul
temperaturii aerului, presiunii atmosferice şi umezelii contribuie la starea de sănătate a omului
şi a mediului înconjurător favorizând sau diminuând poluarea, impunând o anumită configurare
a zonelor funcționale ale orașului.
Temperatura medie anuală pentru perioada luată în studiu (1990-2012) în municipiul
Zalău are valori de aproximativ 10°C. Luna cea mai călduroasă este iulie (20,5°C) iar luna cea
mai răcoroasă este ianuarie (1,0°C). Precipitațiile prezintă o creştere a cantității acestora spre
rama muntoasă, în Zalău înregistrându-se 637,65 mm/an.
3.3 Resursele de apă-premisă a dezvoltării urbane zălăuane
Oraşul Zalău este situat în bazinul hidrografic al Văii Zalăului, fiind drenat de râul Zalău
şi afluenții acestuia. Afluenţii de dreapta ai Văii Zalăului sunt Valea Morii, Valea Râpoasă,
Valea Meseş, Valea Sărmaş şi Pârâul Banchert. Afluenţii de stânga ai Văii Zalăului sunt Valea
Miţei, Valea Panic şi Pârâul Pietriş. Dintre cursurile de apă care străbat municipiul Zalău mai
amintim Valea Chichişa (Stâna) şi Valea Ortelec care sunt afluenţi de stânga ai Văii Agrij. Valea
Ortelec are la rândul ei un afluent de dreapta pe Valea Rodina.
3.4 Morfologia spaţiului urban zălăuan-premisă a dezvoltării vetrei urbane
Relieful Municipiului Zalău prezintă o tipologie variată, în care întâlnim relief sculptural,
relief structural, relief fluviatil şi glacisuri.
Relieful sculptural este întâlnit pe interfluviile principale, Crasna-Zalău, Zalău-Maja, în
apropierea ramei muntoase, dar şi pe interfluviile secundare.
Relieful structural s-a format pe versantul drept al Văii Zalăului, dar şi pe versanții văilor
secundare.
Relieful fluvial s-a dezvoltat în timp prin adâncirea reţelei hidrografice în depozitele
piemontane și se suprapune pe lunca si terasele Văii Zalăului.

Glacisurile se dezvoltă sub abruptul petrografic al Dealului Malu în extremitatea nordestică a localităţii Zalău și pe versantul drept al Văii Zalăului, în amonte de orașul Zalău.
3.5 Trăsături biopedogeografice ale spațiului urban zălăuan-premisă a dezvoltării urbane
Asociaţiile biopedogeografice ale Municipiului Zalău se integrează armonios în
complexul definit de Dealurile Silvano-Someşene şi Munţii Meseşului. Alături de vegetaţie,
faună şi soluri relevă trăsăturile distincte de care beneficiză arealul Municipiului Zalău în
configuraţia „Ţării Silvaniei”.

Fig. 14 Harta Solurilor

Capitolul 4. Morfologia şi morfodinamica spaţiului urban
4.1 Morfometria spaţiului urban zălăuan
Din punct de vedere altimetric, teritoriul municipiului Zalău marchează trecerea treptată
de la luncă spre treapta montană.
Altitudinea teritoriului creşte treptat dinspre nord spre sud, sud-est, atingând altitudinea
maximă (727) la contactul cu Munţii Meseş. Altitudinea minimă (197) se înregistrează în partea
nordică şi nord-vestică a municipiului (Fig. 15).

Fig. 15 Treptele morfogenetice

Se poate constata că predomină pantele cuprinse între 5,1° şi 15°, în proporție de 70%.
Pantele mai accentuate, peste 15°, se găsesc în partea de sud şi sud-est a teritoriului administrativ
al municipiului, reprezentând circa 8% din acesta (Fig. 17).

Fig. 17 Harta geodeclivității

În intavilanul municipiului, declivitatea reliefului este cuprinsă între 0-5°, cuprinzând
aproximativ 30% din teritoriu. Aceste suprafeţe prezintă pretabilitate mare la activităţile
antropice şi sunt indicate pentru construcţii.
Prin analizarea ponderii orientării versanților din zona de studiu, se poate constata că
cele mai mari suprafeţe ale versanţilor au o orientare nordică, cu o valoare de 17,5%, nordvestică, cu o valoare de 15,6%, vestică cu valoarea de 14,6% şi nord-estică cu valoarea de 14%.

4.2 Procese actuale de modelare a reliefului
Procesele de versant sunt reprezentate printr-o gamă variată, iar cea mai mare frecvență şi
intensitate o au deplasările de teren (alunecări, surpări) şi eroziunile (eroziunea torențială,
eroziunea în suprafață, eroziunea în adâncime şi eroziunea regresivă).
Municipiul Zalău prezintă areale afectate de alunecări de teren, dar şi areale predispuse
producerii acestora. Cauza producerii alunecărilor de teren în Municipiul Zalău ţine atât de
procesele naturale cât și de activităţile antropice. Cauza alunecării versantului din cartierul
Porolissum ţine atât de infiltrările de apă
acumulate între straturile de argilă, cât şi de
exploatarea argilei în zonă de către SC
Cemacon SA. Deşi au fost luate măsuri, în
decursul anilor, printre care renunţarea la
conducta de apă a SC Publiserv SA,
operator de distribuţie a apei, taluzarea
terenului de către firma Cemacon, acestea
nu au putut împiedica alunecarea terenului,
Foto. 1 Alunecări de teren în cartierul Porolissum

fiind afectată o suprafaţă de zece hectare.

Pe această suprafaţă se găsește și drumul de legătură (strada Porolissum), dintre Zalău și
Ortelec (DJ 191C), și tot aici sunt situate și bazinele de apă care alimentează cartierele Brădet
și Stadion, toate acestea fiind implicit afectate.
Prin utilizarea metodei descrisă în H.G. 447/2003 s-a calculat coeficientul mediu de
susceptibilitate pentru arealul municipiului Zalău pe baza coeficienţilor factoriali:
-Ka-litologic; Kb-geomorfologic; Kc-structural; Kd-hidro-climatic; Ke-hidrogeologic;
Kf-seismic; Kg-silvic; Kh-antropic;

Calcularea coeficientului mediu de susceptibilitate (Km) cu ajutorul tehnicilor GIS a
inclus o serie de etape de lucru (Fig. 21).

Fig. 21 Schema modelului utilizat în determinarea susceptibilităţii spaţiale de apariţie a alunecărilor de teren.

Analiza coeficienţilor, utilizând ArcGis 9.3, ne-a facilitat determinarea coeficientului de
hazard
conform
K a   K b 
formulei:
K m 
 K c   K d   K e  K  f   K g   K h 
6
, în care:
K(m) – coeficientul mediu de susceptibilitate.
Funcţie de valorile coeficientului mediu de hazard s-a determinat probabilitatea de apariţie
a alunecărilor de teren (Fig. 26) prin reclasificare, conform indicaţiilor metodologice, arealul de
studiu va putea fi încadrat astfel:

- cu potenţial scăzut de
apariție al alunecărilor de
teren, valori ale coeficientului
mediu de hazard cuprinse între
K(m) = 0,01 – 0,10
- cu potenţial mediu de
apariție al alunecărilor de
teren,, valori ale coeficientului
mediu de hazard cuprinse între
K(m) = 0,11 – 0,26 .
Fig. 26 Potențialul de apariție al alunecărilor de teren

Aplicarea modelului de determinare a probabilităţii de apariţie a alunecărilor de teren prin
metoda semicantitativă s-a validat prin obţinerea unei valori a coeficientului mediu de hazard
cu un minim de 0,0003 şi un maxim de 0,260.
Validarea ratei de succes a modelului de determinare a probabilităţii de apariţie a
alunecărilor de teren conform metodei descrisă în H.G. 447/2003, s-a realizat prin compararea
suprafeţei alunecărilor pe clasele de probabilitate identificate (Fig. 28). Astfel se remarcă o
foarte bună validare a clasei de probabilitate medie, respectiv 79,09% din alunecările
identificate în teren fiind încadrate acestei clase. Clasei de probabilitate redusă îi aparţin 22%
din alunecările de teren existente în zona de studiu.

Fig. 28 Distribuţia procentuală a claselor de probabilitate de apariţie a alunecărilor de teren şi al alunecărilor
identificate în teren (1-practic 0, 2-redusă, 3-medie)

Analiza realizată este considerată un succes având în vedere faptul că mai puțin de 25%
din suprafața afectată de alunecări se află în afara celei mai mari clase de susceptibilitate
conform recomandărilor lui Carrara, 1995.
Municipiul Zalău prezintă următoarele areale cu alunecări de teren active, care asociază
risc geomorfologic în intravilanul localităţii, respectiv: versantul stâng al Văii Meseş, în
perimetrul cartierelor Brădet şi Stadion; versantul drept al Văii Zalăului, în perimetrul cartierului
Porolissum (rezervoarele de apă, cariera de argilă), strada Gheorghe Lazăr, Parcul Central Cimitir, Tribunal; versantul stâng al Văii Zalăului, în perimetrul carierelor Dumbrava, Traian,
Parcului Poporului, toate aceste areale în care se manifestă activ alunecările de teren fiind
incluse în clasa de probabilitate medie (Fig. 29).

Detaliu: Alunecarea de teren
din cartierul Porolissum, având
în principal cauze antropice.

Fig. 29 Harta alunecărilor de teren active pe clase de probabilitate

4.3 Morfologia teritoriului şi tipologia spaţiului urban zălăuan
Dezvoltarea oraşului Zalău a fost puternic influenţată de factorul geomorfologic, aşezarea
luând o extindere mai mare în arealele convergenţelor morfohidrografice. În acest fel a rezultat
o formă longitudinală cu câteva ramificaţii (str. Porolissum, str. Crasnei). Textura de ansamblu
este linear-tentaculară, dar pe spaţii mai mici se identifică o textură rectangulară (Nicoară,
1999).
Vetrei Zalăului i s-au adăugat treptat noi spaţii urbane, fără a se putea evita depărtarea faţă
de centru. În prezent, intravilanul municipiului Zalău este alcătuit din 11 cartiere și 11 zone
rezidențiale ce s-au format din anul 1990 până în prezent prin construirea caselor individuale, a
duplexurilor și a blocurilor cu apartamente.
Pentru obținerea valorilor concrete legate de numărul de construcții situate la nivelul
fiecărui cartier și a densității acestora prin raportarea la suprafață (Tabelul 16) s-au utilizat
funcții precum Zonal Statistic, Intersect din programul ArcMap 10.1.
Tabelul 16. Densitatea construcțiilor la nivelul cartierelor din orașul Zalău

Cartier

Între Văi
Valea Miții
Cartierul Dumbrava Nord
Dealul Morii
Cartierul Dumbrava
Cartierul S. Bărnuțiu
Cartierul Pacii
Cartierul Traian
Centru
Grădina Dochiei
Cartierul Stadion
Cartierul Brădet
Coada Lacului
Sub Brădet
Sub Dombalja
Merilor
Morii

Nr. pe
hartă

Supraf.
(ha)

Nr. Construcții

Dens.
Construcții
(constr./ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

69
290
105
53
75
92
28
41
56
68
80
62
23
28
38
51
25

30
293
222
208
720
228
148
451
309
547
688
456
76
97
171
296
115

0,43
1,01
2,11
3,92
9,60
2,48
5,29
11,00
5,52
8,04
8,60
7,06
3,30
3,46
4,50
5,80
4,60

Cartierul Porolissum
Sărmaș
Grădina Onului
Cartierul Ortelec
Cartierul Meseș

18
20
20
21
22

137
67
26
138
82

592
290
125
606
402

4,32
4,33
4,81
4,39
5,48

Evidențierea poziționării construcțiilor edilitare în raport cu trama stradală a fost posibilă
prin utilizarea funcției multiple ring buffer cu distanțe de 25, 50, 75, 100 200 și 500 metrii față
de rețeaua stradală digitizată (Fig. 31).

Unde: 1-Între Văi, 2-Valea Miții, 3-Dumbrava Nord, 4-Dealul Morii, 5-Dumbrava, 6-S.
Bărnuțiu, 7-Păcii, 8-Traian, 9-Centru, 10-Grădina Dochiei, 11-Stadion, 12-Brădet, 13-Coada Lacului, 14-Sub
Brădet, 15-Sub Domblaja, 16-Merilor, 17-Morii, 18-Porolissum, 19-Sărmaș, 20-Grădina Onului, 21-Ortelec, 22Meseș.
Fig. 31 Distribuția construcțiilor în raport cu distanța față de trama stradală

Evidențierea poziției construcțiilor pe clase de pantă s-a realizat cu ajutorul funcţiilor
Zonal Statistic și Intersect din programul ArcMap 10.1. S-a realizat o analiză a distribuţiei pe
clasele de pantă a construcțiilor la nivel de cartiere (Fig. 32).

Unde: 1-Între Văi, 2-Valea Miții, 3-Dumbrava Nord, 4-Dealul Morii, 5-Dumbrava, 6-S. Bărnuțiu, 7-Păcii, 8Traian, 9-Centru, 10-Grădina Dochiei, 11-Stadion, 12-Brădet, 13-Coada Lacului, 14-Sub Brădet, 15-Sub
Domblaja, 16-Merilor, 17-Morii, 18-Porolissum, 19-Sărmaș, 20-Grădina Onului, 21-Ortelec, 22- Meseș.
Fig. 32 Poziția construcțiilor pe clase de pantă

Evidențierea poziției construcțiilor în raport cu altitudinea și treapta geomorfologică
s-a realizat prin analiza altitudinii minime, maxime şi medii la nivel de cartiere (Tabelul 19).

Tabelul 19. Distribuția construcțiilor orașului Zalău în raport cu altitudinea, la nivel de cartiere

Cartier

Ind. hartă Alt. minimă

Alt. medie

Alt. maximă

Cartier Brădet

1

271

301,8152

351

Cartier Traian

2

260

292,6031

336

Centru

3

255

269,522

296

Merilor

4

271

290,7817

331

Morii

5

271

289,1568

312

Sub Dombalja

6

304

346,6247

414

Sub Brădet

7

310

341,5769

379

Cascadei

8

313

347,4206

394

Sărmaș

9

270

303,5024

382

Cartier Porolissum

10

253

297,9335

340

Grădina Onului

11

309

323,8524

389

Cartier Ortelec

12

272

307,4756

354

Între Văi

13

197

203,6744

214

Valea Miții

14

206

227,6454

294

Cartier Dumbrava Nord

15

227

250,9572

292

Cartier Păcii

16

250

258,3195

277

Cartier S. Bărnuțiu

17

234

255,5835

287

Dealul Morii

18

251

284,1753

327

Cartier Dumbrava

19

252

295,0954

347

Grădina Dochiei

20

262

291,1607

333

Cartier Stadion

21

260

290,2203

331

Având baza de date cu infrastructura de locuit și cea de transport s-a analizat repartiția
construcțiilor la nivel de cartiere în funcție de potențialul de apariție a alunecărilor de teren
obținut ca urmare a aplicării metodologiei descrise în H.G. 447/2003.
În urma analizei vizuale și statistice a valorilor medii ale probabilității de apariție a
alunecărilor de teren la nivel de cartiere se remarcă cel mai mare număr de construcții în arealele
caracterizate prin potențial mediu de apariție a alunecărilor de teren (Fig. 34).

Fig. 34 Distribuția construțiilor orașului Zalău în raport cu potențialul de apariție a alunecărilor de teren

Capitolul 5 Dinamica urbanizării şi riscurile asociate
5.1 Evoluţia numerică a populaţiei urbane
Perioada pentru care urmărim evoluția numerică a populației este 1977-2012. Pe parcursul
ultimilor 20 de ani, numărul populației a înregistrat o reducere 6,48 %, de la 68404 locuitori în

anul 1992 la 63970 locuitori în anul 2012, determinând o evoluție descendentă a populației
municipiului cu o ușoară creștere între anii 2002-2012 (Tabelul 21).
Tabelul 21. Evoluția numerică a populației urbane din Municipiul Zalău în perioada 1977-2012

Anul

1977

1992

2002

2012

Nr. Locuitori

31923

68404

62927

63970

Sporul natural este descendent în perioada de referință, de la un spor natural de 596 de
persoane în anul 1992 la un spor natural de 273 de personae în anul 2012, dar cu toate acestea
se menține pozitiv.
Sporul migratoriu al Municipiului Zalău înregistrează valori negative. Anual municipiul
pierde în medie prin migrație peste 500 de locuitori.
Ponderea femeilor din totalul populației Municipiului Zalău prezintă o tendință de creştere
de la 49,85% în anul 1992 la 48,85% în anul 2012, iar ponderea bărbaților din totalul populației
prezintă o tendință de scădere de la 50,14% în anul 1992 la 51,14% în anul 2012.
Structura pe grupe de vârstă prezintă o reducere a populației tinere (0-19 ani), de la
39,35% în anul1992 din totalul populației, la 31% în anul 2002.
Structura etnică prezintă mici modificări în anul 2002: românii dețin 80.89%, maghiarii
dețin 17.5%, romii au crescut la 1.36%, iar germanii au scăzut la doar 0.07%
Structura confesională este diversificată la nivel de municipiu iar ponderea cea mai mare
o au ortodocşii, atât în anul 1992 de 72,75%, cât şi în anul 2002 de 73,30%.
5.2 Evoluţia în teritoriu a oraşului Zalău
Tendința de evoluție a suprafeței construite este în corespondență cu tendința de creștere
a numărului de locuitori (Vâtca, 2013). Conform PUG 2006-2007, suprafaţa intravilanului este
de 2587,25 ha faţă de 1787,69 ha. Zalăul s-a dezvoltat într-un “spaţiu morfologic constrâns”, în
care se disting trei convergenţe morfohidrografice, între care se interpun sectoarele de legătură
(Mac, 1996).
Extinderea treptată a Zalăului prin diverse construcţii a rezultat o transformare continuă
a aspectului natural al actualului teritoriu urban (Fig. 40).

Fig. 40 Evoluția spațio-temporală a orașului în perioada 1919-2005

5.3 Echiparea tehnică a oraşului
Reţelele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare nu au fost extinse pe toată suprafaţa
municipiului Zalău. Zonele de locuinţe noi Sărmaş, Coada Lacului, o parte din cartierele Brădet,
Stadion, Meseş nu beneficiază de aceste utilităţi, fiind mai greu de accesat.
Principala sursă de alimentare cu apă potabilă a municipiului Zalău este Lacul Vârşolț de
pe Crasna, unde există un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, rețele de canalizare
menajeră şi pluvială în sistem divizor şi o stație de epurare mecano-biologică.
Necesarul de energie electrică este asigurat din rețeaua de distribuție a SDFEE Zalău.
Alimentarea cu gaz metan a oraşului este asigurată de furnizorul unic SC Eon Gaz SA.
Municipiului Zalău dispune de un sistem centralizat de producere a energiei termice
necesare pentru încalzirea locuințelor şi pregătirea apei calde menajere, cât şi pentru asigurarea
necesarului de energie termică la consumatorii industriali realizat prin SC Uzina Electrică SA
Zalău.
5.4 Zonarea funcţională a spaţiului urban
Dezvoltarea longitudinală a Zalăului este forma impusă de relief. Zona centrală a rămas
izolată de restul oraşului, acesta dezvoltându-se spre Nord.

Zona centrală a Municipiului Zalău deține 93,64 ha, reprezentând 5,24 % din intravilanul
localității (PUG 2006-2007), constituindu-se ca unitate teritorială multifuncțională.

Foto. 8 Zona centrală a Municipiului Zalău

Zona rezidenţială a municipiului Zalău ocupă o suprafață de 470,59 ha, adică circa 26,32
% din intravilanul localității (PUG 2006-2007).
Zona industrială şi agricolă deţine o suprafață de 223,13 ha, circa 12,42 %.
Zona spațiilor verzi (parcuri, păduri, agrement, perdele de protecție) deține 53,14 ha,
respectiv 2,97 % din intravilanul municipiului Zalău.
Zona cu destinații speciale şi de echipare a teritoriului (transport, construcții tehnicoedilitar) ocupă împreună 279,8 ha, respectiv 15,66 %.
Zona gospodăriei comunale (terenuri neproductive, ape, cimitire) ocupă o suprafață de
83,5 ha, respectiv 4,67 % din intravilanul municipiului.

5.5 Riscuri asociate dezvoltării urbane
Dintre riscurile asociate dezvoltării urbane, în municipiul Zalău se remarcă riscurile
geomorfologice și riscurile la inundații (Fig. 43).

Fig. 43 Determinarea riscului geomorfologic și a riscului la inundații

Capitolul 6 Amenajarea spaţiului urban zălăuan
6.1 Politici locale privind amenajarea spaţiului urban
Sectoarele de activitate acoperă următoarele domenii: dezvoltarea infrastructurilor de
transport şi comunicații, reglementarea ocupării eficiente a terenurilor, reabilitarea mediului,
revitalizarea urbană.
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Zalău trebuie să includă un set de măsuri
cu investiţiile necesare ce urmează a fi realizate pe parcursul unui interval de timp, 2014-2020.

6.2 Politici regionale şi naţionale privind amenajarea spaţiului urban în România
Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului prevede
următoarele tipuri de documentaţii de amenajare a teritoriului cu caracter director: PATN,
PATZ, PATR sau PATJ, PATIO sau PATIC, PATP, PATF.
6.3 Zonele funcţionale ale municipiului Zalău

Principalele
zone

funcționale

care

compun
intravilanul

municipiului Zalău
sunt: zona centrală
cu funcții complexe
de interes public,
zona

rezidențială,

zona industrială şi
agricolă, zona de
recreere, zona cu
destinații speciale,
de transporturi şi
construcții tehnicoedilitare,

zona

gospodăriei
comunale (Fig. 44).

Fig. 44 Zonele funcționale ale municipiului Zalău

6.4 Infrastructura de transport şi circulaţia urbană
Municipiul Zalău este conectat rutier prin următoarea rețea de drumuri publice: DN 1F,
DN 1H, DJ I91C, DJ I08 R şi DC 73. Cel mai important este DN 1F care traversează municipiul
Zalău de la sud-est spre nord-vest, pe Valea Zalăului, făcând legătura cu Cluj-Napoca, respectiv
cu Satu-Mare. Orașul este străbătut de DN 1H, care face legătura între partea de est şi vest a
județului Sălaj, respectiv cu oraşul Jibou şi cu oraşul Şimleul Silvaniei. Zalăul se relaționează
pe direcția SV-NE de DJ I91C cu comunele Crasna şi Meseşenii de Jos, respectiv cu comunele
Mirşid şi Creaca. La sud de DJ I08 R oraşul relaționează cu comuna Agrij, iar la SE de DC 73
se realizează legătura cu satul aparținător Stâna.
Zalăul este traversat de CF 412, Carei-Sărmăşag-Zalău Nord-Jibou, situându-se la 88 km
de Carei şi la 23 km de Jibou. Pe calea ferată municipiul se află la o distanţă de 159 km de ClujNapoca, la 81 km de Baia Mare şi la 124 km de Satu Mare.
Conform PUG, la nivelul municipiului Zalău, reţeaua principală de circulaţie se constituie
din următoarele străzi:
Zona cetrală: bd-ul M. Viteazul, str. 22 Decembrie 1989, str. Gh. Doja, str. L. Rebreanu;
Cartierul Brădet: str. C. Coposu, A. Iancu, str. Pictor I. Sima;
Cartierul Stadion: str. Stadion, str. M. Eminescu, str. B. Petriceicu Haşdeu;
Cartierul Traian: str. Traian, str. Cloşca, str. Crişan, str. A. Mureşanu;
Cartierul Dumbrava: str. Voievod Gelu, str. Lt. Col. Pretorian, str. V. Deleu;
Cartierul Porolissum: str. T. Vladimirescu, str. Horea, str. Gh. Lazăr, str. A. Şaguna;
Zona industrială: str. Fabricii, str. Depozitelor.
Traficul urban în municipiul Zalău este aglomerat pe traseele principale în perioadele de
vârf, orele 7,00-9,00, respectiv 13,00-17,00, cu tendințe de congestionare.
Pe teritoriul municipiului Zalău există 21 de linii de transport, atât principale cât și
secundare. Acestea fiind asigurate de autobuze şi microbuze.
În municipiul Zalău există 3349 locuri de parcare, din care 1923 parcări curente cu plată,
887 parcări de reşedinţă, 33 parcări fără plată, 431 parcări de reşedinţă închiriate prin licitaţie
publică proprietarilor de maşini din zonă şi 75 de locuri de parcare subterană cu plată.

6.5 Protecţia şi conservarea mediului
Din punct de vedere biologic, râul Zalău se încadrează în clasa de calitate I în amonte de
orașul Zalău. Sub aspect microbiologic, râul Zalău se înscrie în clasa a II-a de calitate în amonte
de orașul Zalău.
Principalele surse de poluare a aerului se găsesc la marile unități economice, dintre care
se detaşează S.C. Uzina Electrică.
Depozitul de deşeuri al Municipiului Zalău, situat pe teritoriul administrative al comunei
Crişeni este amplasat neadecvat iar capacitatea de preluare este depăşită. Exploatarea
rudimentară a haldei face ca aceasta să aibă un impact negativ asupra principalilor factori de
mediu: aer, apă, sol.

Capitolul 7 Chorema dezvoltării regionale
7.1 Analiza SWOT a zonei urbane zălăuane

Puncte tari

Puncte slabe

- Prezența unor forme de relief variate (lunci, - Areale cu riscuri (alunecări de teren,
depresiuni, dealuri, munți) repartizate inundații).
armonios ce asigură diversitate geoecologică
şi peisagistică.
- Gestiunea deficitară a resurselor de apă.
- Situat în zona centrală a județului cu valențe - Inexistența unui sistem de colectare
polarizatoare.
selectivă a deşeurilor reciclabile
- Navetism intens pe axe ce dă vitalitate - Creşterea numerică a populației cu
sistemului.
probleme de integrare socială (țigani)
- Amenajarea principalelor intersecţii cu -Nefinalizarea
centurii
sisteme moderne de semaforizare şi marcaje municipiului Zalău;
de circulaţie.
Oportunități
Riscuri

ocolitoare

a

- Atragerea fondurilor europene şi -Reducerea eficienței unor investiții în
guvernamentale
aferente
dezvoltării echiparea teritoriului.
regionale durabile.
- Diminuarea spațiilor verzi în favoarea
- Parteneriate între autoritățile locale, agenții amplasării de obiective economice sau
economici şi ONG-uri.
edilitare.

-Apariția de noi profesii şi locuri de muncă.

- Migrarea forței de muncă înalt calificată în
alte regiuni sau țări.

- Reabilitarea zonei centrale cu o zonă
pietonală.
- Aglomerarea din ce în ce mai accentuată din
cauza lipsei unei alternative funcţionale în ce
priveşte traseele ocolitoare.
7.2 Strategia de dezvoltare a zonei urbane zălăuane
Strategia de dezvoltare a Municipiului Zalău a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare pe o perioadă mai îndepărtată, cu accent deosebit pe măsuri ce necesită a fi luate pe
o perioadă mai scurtă (până în 2015), perioadă în care se preconizează concentrarea direcțiilor
principale de dezvoltare, care să ducă la atingerea scopului final: îmbunătățirea calității vieții a
Municipiului Zalăul.
Obiectivele strategice au vizat:
- Îmbunătățitrea infrastructurilor edilitare, ca suport pentru dezvoltarea socială şi ceșterea
standardelor de viață şi a standardelor de mediu;
- Creşterea gradului de acces la servicii publice de salubrizare de calitate şi la tarife
acceptabile şi reducerea impactului asupra mediului prin dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deșeurilor;
- Dezvoltarea urbanistică durabilă;
- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele
mai expuse la risc;
7.3 Chorema Municipiului Zalău
Rețeaua hidrografică, prin modelarea substratului, a determinat configurația generală a
reliefului. Acest fapt a dictat poziționarea spațială a vetrei urbane, căilor de transport, precum și
organizarea activităților economice.
Axele de dezvoltare coincid cu axele de comunicație (Fig. 45). Axa majoră de dezvoltare
nord-sud se suprapune principalei căi de comunicație și reprezintă axa de forță a teritoriului, iar
zona de proximitate este un spațiu atractiv.

Fig. 45 Chorema Municipilui Zalău

CONCLUZII
Relieful se constituie ca element definitoriu în gestionarea spațiului urban al municipiului,
determinând dezvoltarea longitudinală a vetrei urbane, constrângerile în proiectarea tramei
stradale, apariția zonelor de inundabilitate. Geodeclivitatea versanților nu reprezintă factor de
restrictivitate în dezvoltarea orașului, ci instabilitatea acestora marcată de alunecări de teren,
surpări, tasări. Eroziunea în adâncime, în principal ravenația și regimul scurgerii torențial
măresc vulnerabilitatea spațiului urban, alunecărilor, canalele de scurgere, subdimensionate și
generează zonele de inundabilitate.
Studiul realizat confirmă relația directă între morfologia teritoriului și dezvoltarea urbană
a Municipiului Zalău. Politicile de amenajare teritorială trebuie să țină seama de rolul factorului
geomorfologic în sistematizarea și optimizarea sistemului urban.
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