
LP 9 Recunoaşterea reliefului structurilor cutate 
 

 

1. Relieful structurilor cutate 
Structurile cutate sunt ansambluri de strate ondulate specifice zonelor montane 

şi submontane. Cutele sunt formate dintr-o zonă de curbură pozitivă, denumită 
anticlinal, şi o zonă de curbură negativă, denumită sinclinal (Fig. 1). Legătura dintre 
sinclinal şi anticlinal se face prin flancurile cutei (zonele de curbură 0). Cutele pot fi 
afectate de falii, normale sau inverse, decroșări sau linii de șariaj (Fig. 1). 

 
2. Tipuri de adaptare la structură 

Dacă forma reliefului este relaționată de structură vom spune că ea este adaptată 
la structură, concordând cu aceasta, direct sau invers (relief  pozitiv – interfluviu/vale, 
relief negativ – vale/interfluviu, structură pozitivă – anticlinal, structură negativă - 
sinclinal) (Fig. 2). Din acest punct de vedere formele de relief pe structuri cutate se 
împart în: 

Forme adaptate la structură 
• concordanţă directă: forma reliefului este dată direct de forma structurii 

 văi de sinclinal 
 culmi de anticlinal 
 văi de flanc de anticlinal 
 culmi de flanc de anticlinal 

• concordanţă inversă: forma reliefului este inversă formei structurii 
 văi de anticlinal 
 culmi de sinclinal (sinclinal suspendat) 
 văi de flanc de sinclinal 
 culmi de flanc de sinclinal 

Forme neadaptate la structură, când forma de relief nu este influentață în 
forma și dispoziția sa de structură. 
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