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1. INTRODUCERE
1.1.

OBIECTIV

Obiectivul studiului este elaborarea unei analize a peisajului din orașul Slănic Moldova care să
orienteze dezvoltarea urbanistică și să fundamenteze elaborarea regulamentului de urbanism al
PUG Studiul peisagistic are ca obiective:
•
•
•
•

integrarea în peisaj la nivel macro-teritorial;
protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului natural reprezentat de spațiile verzi în
conexiune cu ecosistemele din teritoriu;
structurarea unui sistem verde coerent la nivel orașului și integrarea acestuia în cadrul
spațial-volumetric, ambiental și de imagine;
distribuirea echilibrată și eficientă a activităților în oraș, în concordanță cu funcțiunea
urbanistică determinantă, vocația zonei și inserarea sa în contextul spațial-funcțional al
orașului.

1.2.

CONCEPTUL DE PEISAJ

România, ca semnatară a Convenției europene a peisajului are obligația de "a recunoaște juridic
peisajul, atât ca parte componentă, esențială, a cadrului de viață al populației, ca expresie a
diversității patrimoniului comun cultural și natural, cât și ca fundament al identității sale."
Peisajul, în accepțiunea acestui document:
•

participă într-o manieră importantă la interesul general în ceea ce priveste domeniile:
cultural, ecologic, de mediu și social; peisajul constituie o resursă favorabilă pentru activitatea
economică, ale cărui protecție, management și amenajare corespunzătoare contribuie la
crearea de locuri de muncă,

•

peisajul contribuie la formarea culturilor locale și acesta este o componentă de bază a
patrimoniului natural și cultural european, contribuind la bunăstarea umană și la
consolidarea identității europene,

•

peisajul este o parte importantă a calității vieții pentru oamenii de pretutindeni, este un
element esențial al bunăstării sociale și individuale. Potecția, managementul și amenajarea
acestuia implică drepturi și responsabilități pentru fiecare.

Conceptul de peisaj este unul complex:
a) peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui
caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani.
b) politica peisajului este o expresie prin care autoritățile publice competente desemnează
principii generale, strategii și linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice care
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au ca scop protecția, managementul și amenajarea peisajului;
c) obiectiv de calitate peisajeră desemnează formularea de către autoritățile publice
competente, pentru un anumit peisaj, a aspirațiilor populațiilor cu privire la caracteristicile
peisajere ale cadrului lor de viață;
d) protecția peisajului cuprinde acțiunile de conservare și menținere a aspectelor semnificative
sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din
configurația naturală și/sau de intervenția umană
e) managementul peisajelor cuprinde acțiunile vizând, într-o perspectivă de dezvoltare durabilă,
întreținerea peisajului în scopul direcționării și armonizării transformărilor induse de
evoluțiile sociale, economice și de mediu;
f) amenajarea peisajului reprezintă acțiunile cu caracter de perspectivă ce au ca scop
dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje

2. ANALIZA PEISAJULUI LA NIVEL MACRO
2.1.

ÎNCADRAREA ÎN MACROPEISAJ
ELEMENTE DE PEISAJ NATURAL
Relieful
Unul dintre cele mai importante criterii de evaluare a peisajului este relieful. Prin adaptarea la
relief, peisajul urban primește specificitate și valoare identitară.
Orașul Slănic Moldova, se situează în sud-vestul județului Bacău, în partea estică a Munților
Nemira în culoarul format prin traversarea acestora de catre râul Slănic.
Accesul în localitate se face în principal prin drumul național DN12B, care în partea de sud-vest
se continuă cu drumul județean 116A unind orașul Slănic Moldova cu localitatea Poiana Sărată și
făcând legatura cu drumul național DN11 Brașov-Onești, iar în partea de nord-est permite accesul
spre orașul Târgu Ocna și face legatura cu drumul național DN12A Miercurea Ciuc-Onești.
Localitatea Slănic Moldova are următorii vecini:
-

la vest, în imediata apropiere se află granița județului Bacău cu cea a județului Covasna
în partea de nord-est se învecinează cu orașul Târgu Ocna
la nord de Slănic Moldova se află Barajul Valea Uzului la care se poate ajunge prin drumul
national DN12A, traversând localitatea Dofteana și orașul Dărmanești;
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-

la sud-vest se află localitatea Poiana Sărată, în care se ajunge prin traversarea munților pe
drumul DJ116A şi face legătura cu drumul DN11 Oneşti-Braşov;

Orașul Slănic Moldova are statutul de stațiune balneo-climatică fiind considerată una din cele mai
importante stațiuni de acest gen din regiunea Nord-Est. Proprietățile sale curative și ambientale,
calitatea bioclimatului, apele minerale și gazele terapeutice atrag numeroși vizitatori în fiecare
an, astfel profilul economic al orașului este turismul balneo-climatic.
Oraşul Slănic-Moldova este aşezat în partea de sud-vest a judeţului Bacău, într-o mică
depresiune, îngustă şi lungă, mărginită de culmi înalte, pe valea pârâului Slănic de unde şi-a luat
şi numele, pârâu care îşi trage izvorul de la 7 km de localitate, în muntele Şandru Mare (1.639m).
Este situat la 26°37’ longitudine estică şi 46°17’ latitudine nordică şi 530 m altitudine.
Localitatea a fost întemeiată şi s-a dezvoltat datorită numeroaselor izvoare de apă minerală cu
compoziţii variate şi valoroase, primind astfel statutul de staţiune balneoclimaterică.
Se învecinează cu comuna Dofteana la nord, comuna Oituz la sud, la vest cu judeţul Covasna şi la
nord, nord-est cu oraşul Târgu Ocna.
Suprafaţa totală a localităţii este de 11.595 ha dintre care numai pădurile ocupă o suprafaţă de
9.265 ha.
Pârâul Slănic străbate până la confluenţa lui cu Trotuşul, pe o lungime de circa 25 km, o regiune
muntoasă, acoperită cu păduri de fag, arini, mesteacăn, brad și pajiști subalpine.
Pârâul Slănic este un pârâu repede şi zgomotos, alimentat de numeroase pâraie şi pârâiaşe care
coboară o diferenţă de nivel de peste 500 m, de la izvoare până la confluenţa cu Trotuşul. Până
în aval de staţiune, are un curs torenţial şi o vale strâmtă. De aici, valea se mai lărgeşte şi malurile
abrupte scot la iveală, prin locurile neacoperite de verdeaţă, păturile de gresie masivă.
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TRASEE TURISTICE MUNȚII NEMIRA1

La nord de staţiune, se ridică, cu pante puternice, muntele Pufu (936 m), care lasă în jurul său o
largă suprafaţă (850 m) de la care pleacă o culme slab ondulată, Zarea Cheşcheşului, ce se lasă
spre valea Dofteanei, iar spre nord-vest o altă culme, de aceeaşi înălţime, ce duce spre marile
altitudini ale munţilor Şandru Mare şi Nemira. Tot pe partea stângă a văii Slănicului, de la vârful
Pufu, peste pârâul cu acelaşi nume, se întinde Coama Cheşcheşului, un plai neted ce duce, prin
două trepte, tot la muntele Şandru Mare, punctul de altitudine maximă a regiunii.
Pe partea dreaptă a văii Slănicului, în dreptul confluenţei cu pârâul Pescarul, se ridică vârful
Cernica (955 m). Pe aceeaşi parte, chiar lângă staţiune, se desfăşoară o culme scurtă, cu vârful
Cerbu (910 m), Păltinişul (1015 m) şi plaiul neted al Dobrului (832 m).
1

Sursa: muntesiflori.ro
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În tot lungul văii Slănicului, urcuşul spre munte este foarte anevoios, uneori chiar imposibil,
pantele fiind accentuate, încât de multe ori este nevoie de un mare ocol al acestora, de către cei
care vor să abordeze diferite trasee turistice pentru a ajunge la înălţimile maxime ale munților.
De la 600-700 m în sus, partea abruptă devine domoală, până la culmile înalte ale Nemirei Mari
(1649 m), care despart apele Slănicului de apele Dofteanei şi de ale Oituzului la sud.

HARTA MUNȚII NEMIRA
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LISTA SPECIILOR ÎNTÂLNITE ÎN MUNȚII NEMIRA

Acanthus – ACANTHACEAE
– balcanicus
– mollis
Acer – ACERACEAE
– campestre
– ginnala
– monspessulanum
– negundo
– palmatum
– platanoides
– pseudoplatanoides
– rubrum
– saccharinum
– saccharum
– tataricum
Acorus – ACORACEAE
– calamus
Adiantum – ADIANTACEAE
– capillus-veneris
– macrophyllum
– raddianum
Adoxa – ADOXACEAE
– moschatellina
Aegopodium – APIACEAE
– podagraria
Aethusa – APIACEAE
– cynapium
Aextoxicon – AEXTOXICAC
EAE
– punctatum
Agapanthos –
AGAPANTHACEAE
– africanus
Agave – AGAVACEAE
– americana
Alisma – ALISMATACEAE
– gramineum

– lanceolatum
– plantago-aquatica
Allium – ALLIACEAE
– albidum
– albiflorum
– ampeloprasum
– angulosum
– ascalonicum
– atropurpureum
– atroviolaceum
– carinatum
– cepa
– fistulosum
– flavum
– fuscum
– guttatum
– inequale
– lusitanicum
– moschatum
– obliquum
– oleraceum
– paniculatum
– podolicum
– porrum
– rotundum
– sativum
– saxatile
– schoenoprasum
– scorodoprasum
– sibiricum
– sphaerocephalon
– ursinum
– victorialis
– vineale
Allocasia – ARACEAE
– macrorriyos
Aloe – ASPHODELACEAE

– vera
Amaranthus – AMARANTH
ACEAE
– albus
– blitoides
– blitum
– bouchonii
– caudatus
– crispus
– cruentus
– deflexus
– emarginatus
– graecizanus
– hybridus
– hypochondriacus
– palmeri
– powellii
– quitensis
– rudis
– retroflexus
– tuberculatus
– viridis
Amaryllis – AMARYLLIDAC
EAE
– bella-donna
Amygdalus – ROSACEAE
– nana
Anacamptis – ORCHIDACE
AE
– pyramidalis
Anethum – APIACEAE
– graveolens
Angelica – APIACEAE
– archangelica
– palustris
– sylvestris
Anthericum –
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ANTHERICACEAE
– liliago
– ramosum
Anthriscus – APIACEAE
– caucalis
– cerefolium
– nemorosa
– nitida
– sylvestris
Anthurium – ARACEAE
– andraeanum
– scheryerianum
Apium – APIACEAE
– graveolens
– nodiflorum
– repens
Aristolochia –
ARISTOLOCHIACEAE
– clematitis
– durior
– lutea
Arum – ARACEAE
– cylindraceum
– maculatum
– orientale
Asarum –
ARISTOLOCHIACEAE
– europaeum
Asclepias –
ASCLEPIADACEAE
– syriaca
Asparagus –
ASPARAGACEAE
– brachyphyllos
– littoralis
– officinalis
– plumosus
– pseudoscaber

– sprengeri
– tenuifolius
– verticillatus
Asphodeline –
ASPHODELACEAE
– lutea
Asplenium –
ASPLENIACEAE
– adiantum-nigrum
– adulterinum
– ceterach
– cuneifolium
– lepidum
– onopteris
– ruta-muraria
– scolopendrium
– septentrionale
– trichomanes
– viride
Astrantia – APIACEAE
– major
Astrodaucus – APIACEAE
– littoralis
Athamanta – APIACEAE
– turbith
Athyrium – ATHYRIACEAE
– distentifolium
– felix-femina
Aucuba – AUCUBACEAE
– japonica
Azolla – AZOLLACEAE
– filiculoides
– mexicana
Bartsia –
SCROPHULARIACEAE
– alpina
Berberis –
BERBERIDACEAE

– vulgaris
Berula – APIACEAE
– erecta
Bifora – APIACEAE
– radians
Bupleurum – APIACEAE
– affine
– apiculatum
– asperuloides
– commutatum
– falcatum
– longifolium
– praealtum
– ranunculoides
– rotundifolium
– sibthorpianum
– tenuissianum
Cachris – APIACEAE
– alpina
Calla – ARACEAE
– palustris
Caldesia – ALISMATACEAE
– parnassifolia
Cardamine –
BRASSICACEAE
– bulbifera
– quinquefolia
Carum – APIACEAE
– carvi
Caucalis – APIACEAE
– platycarpos
Celosia –
AMARANTHACEAE
– cristata
Cephalanthera –
ORCHIDACEAE
– damasonium
– longifolia
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– rubra
Chaerophyllum –
APIACEAE
– aromaticum
– aureum
– bulbosum
– hirsutum
– temulum
Chamaerops – ARECACEAE
– humilis
Cicuta – APIACEAE
– virosa
Cnidium – APIACEAE
– dubium
– silaifolium
Colocasia – ARACEAE
– esculenta
Conioselinum – APIACEAE
– tataricum
Conium – APIACEAE
– maculatum
Coriandrum – APIACEAE
– sativum
Cotinus –
ANACARDIACEAE
– coggygria
Cryptogramma –
ADIANTACEAE
– crispa
Cymbalaria –
SCROPHULARIACEAE
– muralis (*)
Cynachum
– acutum –
ASCLEPIADACEAE
Cypripedium –
ORCHIDACEAE
– calceolus

Dactylorhiza –
ORCHIDACEAE
– cordigera subsp.
cordigera
– cordigera subsp.
siculorum
– fuchsii
– incarnata subsp.
incarnata
– maculata subsp.
maculata
– maculata subsp. schurii
– maculata subsp.
transsilvanica
– majalis
– sambucina
Daucus – APIACEAE
– broteri
– carota
– guttatus
Dieffenbachia – ARACEAE
– amoena
– maculata
Echinophora – APIACEAE
– tenuifolia
Epipactis – ORCHIDACEAE
– atrorubens
– helleborine
– palustris
Eryngium – APIACEAE
– campestre
– planum
– maritimum
Falcaria – APIACEAE
– vulgaris
Ferula – APIACEAE
– heuffelii
– sadleriana

Ferulago – APIACEAE
– campestris
– confusa
– sylvatica
Foeniculum – APIACEAE
– vulgare
Fritillaria – LILIACEAE
– meleagris
– montana
– imperialis
Galanthus –
AMARYLLIDACEAE
– elwesii
– nivalis
– plicatus
Gymnadenia –
ORCHIDACEAE
– conopsea subsp.
conopsea
– conopsea subsp.
densiflora
Gymnospermium –
BERBERIDACEAE
– odessanum
Hacquetia – APIACEAE
– epipactis
Hedera – ARALIACEAE
– helix
Hepatica –
RANUNCULACEAE
– nobilis
– transsilvanica
Heracleum – APIACEAE
– carpaticum
– flavescens
– sosnowskii
– sphondylium
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Hippeastrum AMARYLLIDACEAE
– vittatum
Hoya – ASCLEPIADACEAE
– carnosa
Ilex – AQUIFOLIACEAE
– aquifolium
Laser – APIACEAE
– trilobum
Laserpitium – APIACEAE
– archangelica
– krapfii
– latifolium
– prutenicum
– siler
Leucojum –
AMARYLLIDACEAE
– aestivum
– vernum
Levisticum – APIACEAE
– officinale
Ligusticum – APIACEAE
– mutellina
– mutellinoides
Lilium – LILIACEAE
– martagon
Luronium –
ALISMATACEAE
– natans
Lychnis –
CARYOPHYLLACEAE
– nivalis
Mahonia –
BERBERIDACEAE
– aquifolium
Melampyrum –
SCROPHULARIACEAE
– saxosum

Meum – APIACEAE
– athamanticum
Monstera – ARACEAE
– deliciosa
Myrrhoides – APIACEAE
– nodosa
Narcissus –
AMARYLLIDACEAE
– bulbocodium
– jonquilla
– poeticus
– pseudonarcissus
– radiiflorus
– tazetta
– x incomparabilis
– x medioluteus
– x odorus
Nectaroscordium –
ALLIUM
– siculum
Neotia – ORCHIDACEAE
– nidus-avis
Nerium – APOCYNACEAE
– oleander
Nigritella – ORCHIDACEAE
– nigra
– rubra
Notholaena –
ADIANTACEAE
– marantae
Oenanthe – APIACEAE
– aquatica
– banatica
– fistulosa
– peucedanifolia
– silaifolia
Opopanax – APIACEAE
– chironium

Orchis – ORCHIDACEAE
– mascula subsp. signifera
– militaris
– morio
– purpurea
– simia
– ustulata
Orlaya – APIACEAE
– grandiflora
Pastinaca – APIACEAE
– graveolens
– sativa
Periploca –
ASCLEPIADACEAE
– graeca
Petroselinum – APIACEAE
– crispum
Peucedanum – APIACEAE
– alsaticum
– arenarium
– austriacum
– carvifolia
– cervaria
– latifolium
– longifolium
– officinale
– oreoselinum
– ostruthium
– palustre
– tauricum
Phoenix – ARECACEAE
– canariensis
Physospermum
– cornubiense
Pimpinella – APIACEAE
– alpina
– anisum
– major
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– nigra
– saxifraga
– tragium
Platanthera –
ORCHIDACEAE
– bifolia
– montana
Pleurospermum –
APIACEAE
– austriacum
Polyanthes – AGAVACEAE
– tuberosa
Prangos – APIACEAE
– ferulaceae
Pseudorchis –
ORCHIDACEAE
– albida
Rhus – ANACARDIACEAE
– typhina
Sagittaria –
ALISMATACEAE
– latifolia
– sagittifolia
– subulata
– trifolia
Salix – SALICACEAE
– caprea
Sanicula – APIACEAE
– europaea
Sansevieria – AGAVACEAE
– zeylanica
Saxifraga –
SAXIFRAGACEAE
– cymbalaria
Scandix – APIACEAE
– australis
– pecten-veneris

Selinum – APIACEAE
– carvifolium
Seseli – APIACEAE
– annuum
– arenarium
– campestre
– gracile
– gummiferum
– hippomarathrum
– libanotis
– osseum
– pallasii
– peucedanifolium
– peucedanoides
– rigidum
– tortuosum
Silaum -APIACEAE
– silaus
Sison – APIACEAE
– amonum
Sium – APIACEAE
– latifolium
– sisarum
Smyrnium – APIACEAE
– perfoliatum
Spathiphyllum – ARACEAE
– wallisii
Stapelia –
ASCLEPIADACEAE
– variegata
Sephanotis –
ASCLEPIADACEAE
– floribunda
Sternbergia –
AMARYLLIDACEAE
– colchiciflora
Telekia – ASTERACEAE

– speciosa
Tordylium – APIACEAE
– maximum
Torilis – APIACEAE
– arvensis
– japonica
– nodosa
– ucranica
Tozzia –
SCROPHULARIACEAE
– alpina subsp. carpatica
Trachomitum –
APOCYNACEAE
– venetum
Traunsteinera –
ORCHIDACEAE
– globosa
Trinia – APIACEAE
– glauca
– multicaulis
– ramosissima
Turgenia – APIACEAE
– latifolia
Vinca – APOCYNACEAE
– herbacea
– major
– minor
Vincetoxicum –
ASCLEPIADACEAE
– fuscatum
– hirundinaria
– scandens
Yucca – AGAVACEAE
– brevifolia
– filamentosa
Zantedeschia – ARACEAE
– aethiopica
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Ecosistemul este format din numeroase specii și varietăți horticole care completează diversitatea
florei spontane și prezintă specii unice pentru zonă. Aceasta se evidențiază prin varietate și
complexitate de la vegetația spontană joasă, ierboasă până la arbori de talie mare și foarte mare.
Peisajul montan de poveste, aerul curat, ozonat, izvoarele sulfuroase și tratamentele balneoclimaterice atrag anual turiști din șară dar și din straănătate.
RELAȚIA DINTRE CLIMĂ ȘI PEISAJ
Factorul principal care stabilește clima orașului Slănic Molodova este reprezentat de amplasarea
acestuia intr-o vale mărginită de culmi montane care favorizeaza apariția inversiunilor termice.
Climatul este unul de tranziție, între cel de dealuri și cel subalpin, cu veri răcoroase în lunile iulie
și august (17,8°C în iulie) ca mai apoi prin septembrie, octombrie temperaturile să urmeze un
trend descendent și să marcheze începutul perioadei reci.
Datorită temperaturilor relativ mici din timpul verii, stațiunea Slănic Moldova este vizitată de
turiștii care incearcă să fugă de temperaturile mari din alte zone devenind un refugiu pentru
aceștia.
Începutul de toamnă aduce cu el un cer senin cu soare blând ca mai apoi spre finalul lunii
octombrie, începutul lui noiembrie, temperaturile să fie variabile, în general scăzute, cu ploi reci
și de lungă durată și cu multe zile cețoase.
Iernile sunt blânde, cu ninsori liniștite și cu o medie a temperaturilor de -4,2°C în luna ianuarie.
Temperatura medie anuală în această zonă variază în funcție de altitudine, înregistrându-se o
medie de 3°C pe culmile mai înalte și 7-8 °C în zonele mai joase.
Amplasarea orașului într-o vale adâncă cu versanți împăduriți și cu orientare de la sud-vest la
nord-est oferă un adăpost față de mișcarile maselor de aer. Vântul dominant în această zonă
vine de la sud-vest și este briza montană de seară care ajută la menținerea temperaturilor
scăzute în timpul verii. În timpul iernii se mai inregistrează în zonă o ramură a crivățului dar care
bate doar la altitudinile mai ridicate nefiind resimțit la baza văii.
Precipitațiile în timpul verii sunt abundente dar de scurtă durată înregistrând valori între 75100l/metru pătrat iar în restul anului cantitatea provenită din precipitații se situează între 2550l/metru pătrat, luna septembrie fiind cea mai uscată.
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Aerul este curat, lipsit de praf și alergeni. Calitatea ridicată a acestuia se datoreaza abundenței
de aerosoli, rășini și ioni negativi de oxigen ceea ce ii conferă localitații Slănic Moldova statutul
de stațiune climaterică.
ELEMENTE HIDROLOGICE
Principalul curs de apă, care drenează toată zona pe o lungime de 25 de km este râul Slănic, un
afluent al Trotușului. Locul de unde izvorăște Slănicul se află sub Vârful Șandru Mare din Munții
Nemirei și intră în teritoriul localității în dreptul Popasului turistic Slănic Moldova. Datorită
reliefului accidentat râul este unul repede, cu caracter torențial specific banizelor hidrografice
montane.
De la izvoare până la confluența sa cu Trotuşul, Slănicul iși adună apele din pâraie şi pârâiaşe
cum ar fi pârâul Cheşcheşul, pârâul Pufului, pârâul Sasului, pârâul lui Ignat, pârâul Piatra, pârâul
lui Tudorache, pârâul Pescaru, pârâul Sărata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, pârâul Cerbului,
pârâul Şurei.
Cantitatea de precipitații are un impact major asupra lungimii și adancimii Slănicului și a
afluenților săi. În timpul polilor sau a topirii zăpezilor dimensiunile cursului de apă pot să crească
iar în timpul perioadei secetoase acestea scad.
Stațiunea este renumită pentru izvoarele sale de ape carbonate, bicarbonatate, ușor sulfuroase,
clorate, sodice, hipertonice, hipotonice și oligominerale. Acestea se află în fundul văii Slănicului
și sunt răspândite pe o distanță de aproximativ 2 kilometri de la confluența Slănicului cu
Slănicelul și pâna la confluența Slănicului cu Scărișoara.
Izvoarele sunt în număr de 20 și sunt grupate cate 3-4 sau răsfirate la distanțe de 50-150 de m
între ele.
-

-

-

Izvorul nr.1 – denumit și
Izvorul “Mihai”, de la cel ce la descoperit (serdarul
Mihalache Spiridon)
Izvorul nr.1 bis – denumit
și Izvorul “Alexandru”, în
amintirea lui Alexandru
Vârnav, cel ce a avut o
contribuţie vitală în
evoluţia staţiunii
Izvorul nr.3 – denumit
“Regele izvoarelor minerale”
Izvorul nr.5

-

Izvorul nr.6
Izvorul nr.8
Izvorul nr.10
Izvorul nr.14 – sonda 703
Izvorul nr.15 – sonda 704
Sonda nr.2 – S2
Sonda nr.3 – S3
Ciuget
Izvorul 300 de scări
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LOCALIZAREA IZVOARELOR

GEOLOGIA ZONEI
Din punct de vedere geologic, întreaga vale a Slănicului este tăiată în depozite terţiare vechi, iar
orașul Slănic Moldova se găsește în zona flișului Subcarpaților Orientali. Structura litologică a
zonei este extrem de complexă şi se caracterizează printr-o alternanță pe orizontală de roci mai
dure (gresii) cu roci mai moi şi friabile (șisturi disodilice).
Compoziția și structura solului constă în terenuri terțiare vechi. În mod special, două formațiuni
răspândite în Carpații Orientali alternează de la gura râului până dincolo de izvoarele din stațiune,
acestea fiind gresia de Kliwa sau Tisești și șisturile disodilice cu schelete de pești, ambele
aparținând perioadei oligocene, iar spre partea muntoasă mai sus de izvoare, alcătuind mai ales
masivul Șandorului se remarcă o altă formațiune mai veche: gresia de Uzu sau de Tarcău, ca vârstă
aparținând perioadei eocene.
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Toate aceste formațiuni dețin proprietăți deosebite, în special gresia de Tisești. Aceasta este
formată din straturi puternice de gresie fină, silicioasă, find foarte dură. Se presupune a fi formată
din cimentarea nisipurilor unei plaje marine în continuă retragere în timpurile terțiare vechi.
Șisturile disodilice și menelitice stau la baza gresiei de Tisești, aparținând unui oligocen mediu.
Straturile sunt subțiri, de culoare brună, mai rar cenușie, având o bază puternică argiloasă cu
straturile de menelită și de alte substanțe silicioase impregnate cu substanțe organice (săruri și
alți corpi cum ar fi pești fosilizați, în special schelete și solzi, remarcate în straturile deschise de
lângă hotelul Racoviță). Straturile fiind bogate în substanțe bituminoase, se presupune a proveni
din maluri sapropelice de natură lagunară ori de țărm de mare, transformate radical de-a lungul
timpului prin căldura și presiunea la care au fost supuse.
Apele ploilor şi cele provenite din topirea zăpezilor de pe muntele Pufu şi Piciorul Dobrului se
scurg în valea Slănicului circulând prin straturile de gresie şi şisturi disodilice şi aduc în disoluţie o
mare varietate şi bogăţie de săruri. Ele se îmbogăţesc în acelaşi timp cu bioxidul de carbon care
emană prin crăpăturile scoarţei, ca o răsuflare îndepărtată a mofetelor din zona lanţului eruptiv
al Carpaţilor Răsăriteni, dizolvând în mersul lor sărurile minerale aflate în roci. În valea Slănicului
există peste 20 de izvoare cu ape minerale.
SOLURILE
Pe teritoriul județului Bacău există o mare varietate de soluri. Principalii factori care influențează
această varietate o reprezintă condițiile diferite de relief, climă și vegetație.
Orașul Slănic Moldova este amplasat în partea estică a munților Nemira unde predomină solurile
formate pe gresii și luturi, cum ar fi cele brune acide si podzolice, caracterizate prin procese de
pseudogleizare și drenaj insuficient. Acestea favorizează prezența în zonă a pajiștilor montane și
a padurilor de molid.
La altitudini mai mici, sub pădurile de fag și gorun tipurile principale de soluri sunt cele deluviale
brune-gălbui.
Solurile din lunca Slănicului fac parte din clasa solurilor aluviale (neevoluate) unde procesul
pedogenetic este îngreunat datorită eroziunii fluviale sau colmatării.
VEGETAȚIA
Vegetația teritoriului în care este amplasat orașul Slănic-Moldova este una caracteristică pentru
partea de est a Carpaților românești. Deși altitudinile nu sunt foarte mari, orientarea crestelor și
climatul influențează repartiția vegetației pe mai multe etaje, cu zone împădurite la înalțimi mai
mari și cu pajisti în zonele mai joase. Pe coastele însorite, pădurile de fag urcă până pe la 1000
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de metri iar delimitarea acestora de pădurile de conifere este dificil de stabilit. Zona de trecere
de la un etaj la altul este intrepătrunsă de specii de arbori precum gorunul, carpenul și
mesteacănul.
În zonele mai înalte 800-900m întâlnim molidișuri formate din Picea abies și alte specii de
conifere cum ar fi bradul alb (Abies alba). Odată cu scăderea altitudinii molidișurile încep să se
îmbine cu pădurile de fag (Fagus sylvatica) ca mai apoi la etaje și mai joase pădurile de fag sa
devină mai pure sau în amestec cu carpen (Carpinus betulus)
La înălțimi mai mici întâlnim specii de arbuști cum ar fi alunul (Corylus avellane), cornul (Cornus
mas), măceșul (Rosa canina) și porumbarul (Prunus spinosa), iar pe coastele defrișate apar tufele
de zmeuriș.
În ceea ce privște vegetația erbacee, aceasta este mai puțin prezentă în pădurile de conifere
datorită umbrei permanente. Specii ca brânduşa de primăvară (Crocus heuffelianus), ciubăţica
cucului (Primula veris), clopoţei (Campanula patula), garofiţe (Dianthus), viorele (Scilla bifolia) se
gasesc din abundența primavara în pădurile de fag iar la marginea lor crește lumânărica (Gentiana
asclepiadea).
În apropierea apelor cresc tufe de izmă (Mentha piperita) alături de săgeata-apei (Sagittaria
sagittifolia).
Din categoria plantelor ocrotite, la altitudini mai mari întâlnim sângele voinicului (Lathyrus
odoratus) și o specie de orhidee denumită papucul doamnei (Cypripedium calceolus) care în 1938
prin Decret Regal a fost declarată monument al naturii și pusă sub paza și protecția legii.
RISCURILE NATURALE
Riscurile naturale semnificative pentru planificarea dezvoltării localitățiilor sunt: alunecările de
teren, riscul la inundații, riscul seismic.
Din punct de vedere seismic, perimetrul orașului Slănic Moldova este caracterizat prin
următoarele valori :
- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR=225 ani :ag= 0,35 g
- perioada de colţ a spectrului de răspuns : Tc = 0,7 sec
Din punct de vedere al inundabilității, doar local în zona Văii Slănicului, precum și la confluența
cu afluenții săi, se pot manifesta inundații la debite catastrofale.
Din punct de vedere al alunecărilor de teren, riscurile sunt legate de tipul genetic al reliefului și
prin alunecarea depozitelor deluviale. Acestea se pot produce doar local și din cauza eroziunilor
și a ploilor intense.
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Presiunile asupra vegetației din această zonă pot să vină atat pe cauze naturale (plante invazive,
alunecari de teren, inundații) cât și pe cale antropică.
Principala presiune care se pune asupra vegetației este reprezentată de defrișări. În anul 2011,
au fost defrișate 7,2 hectare de pădure pentru amenajarea unei pârtii de schi, dar s-au împădurit
13,52 ha. De asemenea, tăierile pădurilor de pe versanții care înconjoară Slănic Moldova expun
localitatea la alunecari de teren în cazul unor poli abundente.
Presiunile asupra faunei sunt în strânsă legatură cu cele asupra vegetației. Cu toate că plantele
invazive sau fenomenele naturale extreme (inundațiile sau alunecarile de teren) pot afecta întro oarecare măsură echilibrul natural al ecosistemelor, defrișările provocate de factorul antropic
reprezină principala cauză a perturbării habitatelor.

TIPURI DE ECOSISTEME
În cazul orașului Slănic Moldova întâlnim următoarele tipuri de ecosisteme
• Suprafețe artificiale (țesut urban, unitătile industriale sau comerciale, drumuri, căi ferate și
terenuri aferente, zone non agricole cu vegetație artificială)
• Regiuni agricole (teren arabil, pășune)
• Păduri și zone seminaturale (păduri, pajiști naturale, zone de tranziție păduri-tufișuri,
terenuri neproductive)
• Zone umede (zone inundabile)
• Ape (izvoare, ape curgătoare).
HABITATE NATURALE. BIODIVERSITATE
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2007privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată
în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007, ariile naturale protejate sunt grupate în:
1.
2.
3.
4.
5.

Parcuri naționale și naturale
Rezervații științifice, rezervații naturale și monumente ale naturii cu suprafața de peste 5 ha
Situri de Importanță Comunitară (rețeaua ecologică europeană Natura 2000)
Situri de Protecție Avifaunistică (rețeaua ecologică europeană Natura 2000)
Limita de aplicare a Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților
(Convenția Carpatică), adoptată la Kiev la 22 mai 2003.

Ariile naturale protejate din categoria a II-a corespund prevederilor OM nr. 776/2007 privind
declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000
în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 615 din 15 septembrie 2007, iar cele din categoria a
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IlI-a HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial
nr. 739 din 31 octombrie 2007.
PEISAJUL MONTAN
Staţiunea Slănic Moldova este renumită pentru izvoarele sale naturale, pentru aerul deosebit de
curat şi pentru frumuseţea peisajului montan în care este amplasată. Astfel, turiştii staţiunii vin
deopotrivă pentru tratamente balneare, pentru odihnă şi deconectarea de la activităţile
cotidiene, pentru drumeţii, pentru agrement (în special în weekend) etc. Datorită reliefului variat
și a pesajelor specific montane, orașul Slănic Moldova atrage un număr considerabil de turiști.

TRASEE PENTRU DRUMEȚIE
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TRASEUL AFERNT PÂRTIEI DE SCHI

CHEILE SLĂNICULUI
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PEISAJUL AFERENT ARIILOR NATURALE PROTEJATE
Cu scopul protejării biodiversității, pe teritoriul orașului Slănic Moldova, au fost declarate la nivel
normativ2 șase arii naturale protejate. Dintre acestea, trei sunt zone naturale protejate, de
interes național – rezervații și monumente ale naturii și trei situri din Rețeaua Europeană de Arii
Naturale Protejate- Natura 2000, situri de importanță comunitară.

Tabel 1 Arii naturale protejate de interes național la nivel UAT Slănic Moldova
Nr.

Denumire

crt

Categorie

Localizare la nivel UAT

Suprafață

Desemnare prin

ANP

Slănic Moldova

(ha)

act normativ

1

Rezervaţia Naturală Nemira

IV IUCN

Parțial

3491,2

HG 2151/ 2004

2

Tuful de Falcău

IV IUCN

Total- Orașul Slănic-

0,10

Legea 5/ 2000

0,10

Legea 5/ 2000

Moldova
3

Calcarele cu Litothamnius

III IUCN

Orașul Slănic-Moldova,
localitatea Cireșoaia

Aria naturală protejată Rezervaţia Naturală Nemira are o suprafață de aproximativ 3491,2 ha,
fiind distribuită parțial pe teritoriul pe teritoriul orașului Slănic Moldova. A fost declarată arie
protejată de interes național prin Hotărârea de Guvern Nr. 2151/ 2004 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată pentru noi zone corespunde categoriei IV IUCN3 - rezervații
naturale. Este o rezervație naturală de tip mixt datorită prezenței zonelor forestiere (păduri de
conifere și făgete), a speciilor de flori ocrotite și a faunei bogate și diverse (mamaifere, păsări,
reptile și amfibieni).

2

Prin Legea 5/ 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone
protejate, H.G. 2151/ 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone*, O.M. 2.387/
2011, H.G. 971/ 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
și O.M. nr. 46/ 12.01.2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de
importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
3
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
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REZERVAȚIA NATURALĂ NEMIRA
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Aria naturală protejată Tuful de Falcău are o suprafață de aproximativ 0,1 ha și este localizată pe
teritoriului localității Slănic Moldova. A fost declarată arie protejată de interes național prin Legea
5/ 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone
protejate și corespunde categoriei IV IUCN - rezervații naturale. Este o rezervație naturală de tip
geologic.

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ TUFUL DE FALCĂU
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Aria naturală protejată Calcarele cu Litothamnius are o suprafață de aproximativ 0,1 ha și este
localizată pe teritoriului localității aparținătoare Cireșoaia, în apropierea drumului național DN
12B. A fost declarată arie protejată de interes național prin Legea 5/ 2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate și corespunde
categoriei III IUCN - monument al naturii, arie protejată administrată în special pentru
conservarea elementelor naturale, specifice. Este o rezervație naturală de tip paleontologic.

CALCARELE CU LITOTHAMNIUS
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Tabel 2 Situri de importanță comunitară (SCI) la nivelul UAT Slănic Moldova 4
Nr.

Denumire

crt
1

Sit Natura 2000 ROSCI0047

Localizare la nivel

Suprafață

Desemnare prin act

UAT Slănic Moldova

(m2)

normativ

Parțial

10.823.406,12

Ordinul Ministerului
Mediului și Dezvoltării

Creasta Nemirei

Durabile Nr.1964 din 13
decembrie 2007

2

Sit Natura 2000 ROSCI0230 Slănic

Parțial

10.250.279,90

Ordinul Ministerului
Mediului și Dezvoltării
Durabile Nr.1964 din 13
decembrie 2007

3

Sit Natura 2000 ROSCI0318

Parțial

2.269.684,27

Ordinul Ministerului
Mediului și Dezvoltării

Măgura - Târgu Ocna

Durabile Nr.1964 din 13
decembrie 2007

4

Sit Natura 2000 ROSCI0130 Oituz
– Odjula

Partial

27.092,37

Ordinul Ministerului
Mediului și Dezvoltării
Durabile Nr.1964 din 13
decembrie 2007

Situl de importanță comunitară Creasta Nemirei (ROSCI0047) se regăsește parțial pe teritoriul
orașului Slănic Moldova, în extremitatea vestică a acestuia acesta suprapunându-se culmii
centrale a munților Nemira.
Situl se remarcă prin multitudinea și diversitatea speciilor de viețuitoare- păsări, mamifere,
reptile, amfibieni pești și nevertebrate. El aparține etajului boreal care are mediu de viață
reprezentat de pădurea de conifere. În apropierea vârfului Nemira Mare exista grote de mici
dimensiuni, dezvoltate în strate ale gresiei de Tarcău, neexploatate științific. Biocenoza sitului pe
vârfurile montane înalte este reprezentată de pajiști ce aparțin asociației Festucetum-supinae,
întreruptă local de pâlcuri de Cetrarieto-Vaccinietum uliginosi. În etajul subalpin sunt întâlnite
tufărișuri de Junipereto-Vaccinetum și Pinetum-mughi carpaticum. Etajul forestier superior, care

4

SCI (situri de importanţă comunitară) declarate prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea
Ordinului ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturalã
protejatã a siturilor de importanţã comunitarã, ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România si Ordinul de ministru nr. 46/ 12.01.2016
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ocupă cea mai mare parte din sit este ocupat de asociația Piceetum carpaticum. Din cauza
exploatării de preferință a coniferelor, fagul s-a extins și în acest etaj formând păduri de tip
Piceeto-Fagetum carpaticum sau Abieto-Fagetum5.

UNITĂȚI ZONALE PE ALTITUDINE – tipuri de ecosisteme specifice localității Slănic Moldova

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Păduri de brad (Abies alba);
Păduri de brad, fag (Abies alba, Fagus sylvatica);
Pajiști montane secular;
Păduri de fac (Fagus sylvatica);
Păduri de fag cu carpen (Fagus sylvatica, Carpinus betulus;)
Păduri colinare amestec de fag, arini și mesteacăn;
Pajiști colinare / naturale;
Liziere - zone de tranziție păduri-tufișuri;
Regiuni agricole (teren arabil, pășune);
Suprafețe artificiale (țesut urban, unitătile industriale sau comerciale, drumuri, zone non
agricole cu vegetație artificială);

5

Fișa sitului Natura 2000 ROSCI0047, Sursa:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0047
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Figura 1. Încadrarea Sitului Natura 2000 ROSCI0047 în UAT Slănic Moldova

Situl de importanță comunitară Slănic (ROSCI0230) se regăsește parțial pe teritoriul orașului
Slănic Moldova, în zona de centru-nord a acestuia.
În acest sit se remarcă habitatele de pajiști cu Nardus pe substrat silicios, râuri alpine și vegetația
lor lemnoasă, fânețe montane, depresiuni pe substrat turbos, grohotișuri silicioase ale regiunilor
înalte, stânci silicioase cu vegetație pionieră, păduri batrâne caducifoliate, păduri de tip LuzuloFagetum, păduri de tip Asperulo-Fagetum și păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane.
Situl se încadrează atât în etajul forestier superior, care este ocupat de Piceetum carpaticum, cât
și etajului forestier mijlociu, reprezentat prin Fagetum carpaticum. Datorită exploatării
preferențiale a rășinoaselor din primul etaj, locul acestora a fost luat de fag, iar asociația nou
creată este de tip Piceeto – Fagetum. În cel de-al doilea etaj, de unde s-a exploatat mai ales fag,
locul acestuia a fost ocupat de carpen, apărând o asociație nouă - Carpino – Fagetum. Izolat și cu
caracter relictant, apar pinete de tip Myrtillo – Pinetum spre partea superioară a culmilor, sau de
tip Pino – Quergetum în zona montană inferioară 6.

6

Fișa sitului Natura 2000 ROSCI0230, Sursa:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0230#1
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Figura 2. Încadrarea Sitului Natura 2000 ROSCI0230 în UAT Slănic Moldova

Situl de importanță comunitară Măgura Târgu Ocna (ROSCI0318) se regăsește parțial pe
teritoriul orașului Slănic Moldova, în extremitatea estică a acestuia.
Situl este important datorită prezenței și amfibienilor, iar din punct de vedere al habitatelor,
predomină cele forestiere- pădurile de foioase (cca. 86%), pășunile și pajiștile (11%), terenurile
agricole (2%), alte terenuri (1%). Pădurile reprezintă vegetația primară (potențial natural) pentru
acest sit și se încadrează în etajele montan-premontan de făgete și deluros de gorunete, și
goruneto-fagete. Pe văi se întâlnește vegetația intrazonală reprezentată de aninișurile de anin
alb7.

7

Fișa sitului Natura 2000 ROSCI0318, Sursa:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0318
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Figura 3. Încadrarea Sitului Natura 2000 ROSCI0318 în UAT Slănic Moldova
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Situl de importanta comunitară Oituz-Odjula (ROSCI0130) este localizat la limita județului
Covasna cu județele Bacău și Vrancea. Este situat în bazinul superior al râului Oituz și cuprinde și
fondul forestier situat în aria administrativă a comunei Ojdula.
Relieful este caracteristic zonelor de munte, cu energie de relief medie-ridicată. Situl este
acoperit în proporție de 90% cu pădure, restul de 10% fiind compus din pășuni alpine, fânețe și
pășuni împădurite.
Populațiile de urs,lup și râs sunt bine reprezentate pe întreg situl. Fondul forestier precum și
enclavele existente în interiorul acestuia asigură condiții optime pentru carnivore.
Figura 4. Încadrarea Sitului Natura 2000 ROSCI0130 în UAT Slănic Moldova

2.2 ELEMENTE STRUCTURANTE DE MACROPEISAJ
Peisajul natural la nivel macro, în care se încadrează orașul are două componente structurante
de bază:
•
•

relieful înalt de Munte,
cursul Râului Slănic.

Formele de relief întâlnite în limitele teritoriale studiate sunt în cea mai mare parte munţii Munții Nemira, orașul fiind amplasat în depresiune intramontană omonimă- depresiune lungă și
îngustă mărginită de culmile montane. Oraşul Slănic Moldova este străbătut de la Sud -Vest către
Nord - Est de râul Slănic. Aceste caracteristici ale reliefului au favorizat dezvoltarea așezării
urbane.
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Oraşul este o aşezare intramontană tipică, amplasat în bazinul râului Slănic la o altitudine de
aproximativ 530 m dominată și delimitată de ramura muntoasă cu altitudini medii de 1000 metri.
Actuala aşezare administrativă se întinde pe circa 13 km în lungul văii pârâului Slănic, pe
segmentul mijlociu al acestuia.
Conform datelor din ”Planul de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău”
Anexă la HCJ Bacău nr. 220 din 30.09.2019, teritoriul administrativ al orașului Slănic Moldova are
următoarele caracteristici:

Tabel 3. Teritoriul administrativ al orașului Slănic Moldova
Total suprafață (HA) în
administrație:
11480

Munți
Ha

%

11480

100

Valea Slănicului este flancată de culmea principală a Munților Nemira la vest prin Culmea
Căprioarei, de Plaiul Șandru Mare – Pufu – Cireșoaia în partea stângă a văii (nordul localității)8,
cu muntele Pufu (936 m) și de culmea secundară Muntele Mic- Coșna.
Culmea munților Nemira care are o direcție N-S și care își datorează masivitatea prezenței în axul
culmii a gresiei de Tarcău, formațiune geologică a pânzei de Tarcău. Relieful este o consecință a
litografiei prezente, formele de relief caracteristice fiind reprezentate de culmi largi, întâlnite pe
culmile Nemira și Șandru și prin culmi înguste adesea reduse la nivel de creastă de intersecție.
Limitrof culmii se întâlnesc versanți de diverse înclinări afectați local de eroziune areolară și izolat
de alunecări. Local spre culme se dezvoltă arii de abrupturi însoțite spre bază de grohotișuri.
După culmea munților Nemira, în vestul acesteia, orientarea culmilor se face de la vest - est, cu
altitudinea descrescătoare de la vest la est. Culmile sunt paralele, rotunjite, separate prin
depresiuni alungite, specifice magurilor. Ca formă de relief predomină versantul, cu configurație
ondulată sau frământată, din cauza alunecărilor.
Alte forme reprezentative de relief aflate pe partea stângă a văii Slănicului sunt culmile și
vârfurile cu altitudini medii și mici, caracteristice munților Nemira, cum ar fi Culmea Căprioarei
(1187 m), Capul Vitei, Vf. La Cireș (1062 m) și Vf. Tega (870 m).

8

Plaiul Slănicului după Harta Munților Nemira, ing. Mihai Albotă, 1982
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În partea dreaptă a locului de confulență a văii Slănic cu pârâul Pescarul se ridică Vârful Cernica
cu o altitudine maximă de 995 m și, tot pe malul drept, de-a lungul văii, se află Vârfurile Cerbu
(910 m), Păltiniș (1015 m) și plaiul neted al Dobrului (832 m).
Figura 4.- Captură harta topografică a U.A.T. Slănic Moldova9

Relieful specific unității administrativ teritoriale Slănic Moldova limitează aria construibilă în
teritoriu. Versanții de pe teritoriul orașului Slănic Moldova sunt afectați de eroziuni în special în
aria cursurilor de apă la debite mari de precipitații.
Elementele restrictive în dezvoltarea în teritoriu a orașului sunt reprezentate de munti și cursul
râului Slănic, dar și de prezența pădurii.
Elemente cu potential de amenajare:
a)
b)
c)
d)

9

Puncte de belvedere
Legaturi biologice intre massive
Culturi spontane de fructe de padure
Livezi

Sursă: http://atlas.anpm.ro/atlas#
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Dezvoltarea de-a lungul timpului a orașului a fost determinată major de relația cu râul Slănic
care a determinat conturarea unor elemente de identitate definitorii, prin următoarele aspecte:
Pârâul Slănic este principalul curs de apă de suprafață care tranzitează localitatea. Acesta
izvorăște de sub Vârful Șandru Mare din Munții Nemirei (Vf. Ghempar) și intră în teritoriul
localității în dreptul Zonei de camping din Slănic Moldova. Slănicul străbate localitatea de la sudvest la nord- est și este un afluent de dreapta al Trotușului. Până la confluența cu acesta, străbate
localitatea pe o lungime de aproximativ 12 km. Datorită reliefului accidentat râul este unul
repede, cu caracter torențial, specific celor montane.
De la izvoare până la confluența sa cu Trotuşul, Slănicul iși adună apele din pâraie şi pârâiaşe cum
ar fi pârâul Cheşcheşul, pârâul Pufului, pârâul Sasului, pârâul lui Ignat, pârâul Piatrei, pârâul lui
Tudorache, pârâul Pescaru, pârâul Sărata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, pârâul Cerbului, pârâul
Şurei.
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LINIA DREAPTĂ – Vedere spre DN12B, accesnte plantații arbustive de aliniament

Malul Pârâuli Slănic - induce LINIA DREAPTĂ alături de LINIA CURBĂ a peisajului limitrof; Vegetația - linii
curbe – dispusă organic prin păduri foioase și de conifere
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Foto: Daniel Parascan

3. TIPOLOGII DE SPAȚII VERZI ÎN INTRAVILAN
Reglementarea administrării spațiilor verzi din teritoriile intravilane face obiectul Legii nr.
24/2007privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.
Legea stabilește tipologia spațiilor verzi din intravilan în următoarele grupe:
a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;
b) spații verzi publice de folosință specializată:
- grădini botanice și zoologice, muzee in aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și
de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ;
- cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție
socială, instituții, edificii de cult, cimitire;
- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta;
c) spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze
sportive;
d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;
e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică;
f)

păduri de agrement.

După regimul de proprietate, spațiile verzi se grupeză în spații verzi publice și spații verzi aflate
pe terenuri proprietate privată. Administrarea spațiilor verzi publice este exerciată de autoritățile
administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop. Administrarea spațiilor
verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu
respectarea prevederilor actelor normative in vigoare( Lege nr. 24/2007, Art. 8).
Spațiul verde din cadrul intravilanului intră în categoria spațiilor verzi antropizate. Administrarea
spațiilor verzi în scopul protejării, regenerării, utilizării raționale sunt reglementate prin lege.
Amenajarea spațiilor verzi în intravilan este o componentă a procesului de alcătuire a imaginii
urbane și contribuie major la crearea valoarii identitare.
Tipologia spațiilor verzi publice în intravilanul orașului Slănic Moldova este una compexă și
cuprinde:
•
•
•
•

zona de mal a râului Slănic- spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă
parcuri, grădini, scuaruri - spatii verzi publice cu acces nelimitat
plantații de aliniament- spatii verzi publice cu acces nelimitat
spații verzi pentru sport și agrement
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•
•

spații verzi publice de folosință specializată: spații verzi aferente dotărilor publice de
sănătate, învățământ, administrative, cimitire
spații verzi de rezervă pentru extinderea orașului.

La acestea se adaugă spațiile verzi din domeniul privat- curți, grădini- care în cazul orașului Slănic
Moldova datorită caracteristicilor parcelarului ocupă un loc important în ponderea spațiilor verzi.
În afara intravilanului spațiile verzi sunt constituite din arii naturale (protejate sau nu) și spații
verzi cu utilizare economică. După utilizare sunt: zone forestiere, tufărișuri și vegetație hidrofilă,
pajiști, culturi agricole.
Conform măsurătorilor făcute odată cu elaborarea Nomenclatorului de spații verzi în orașul Slănic
Moldova, suprafața totală de spații verzi este de 125.782,8 mp. Această suprafață este calculată
pentru spațiile verzi inventariate conform Legii 24/15.01.2007. Distribuția spațiilor verzi la nivelul
orașului este structurată astfel:
Fig 5. Repartiția spațiilor verzi la nivelul localităților componente

Potrivit calculelor rezultate în urma inventarierii spațiilor verzi din orașul Slănic Moldova,
suprafața medie de spații verzi ce revine unui locuitor din orașul Slănic Moldova este de 24,5
m2/locuitor, valoare ușor sub normele prevăzute de legislația europeană (26 m2/locuitor).

STUDIU PEISAGISTIC - PUG SLĂNIC MOLDOVA

38

Tabel 4. Suprafața spațiilor verzi din total intravilan
Total suprafață teren
intravilan (m²)
3.440.000
% din total intravilan

Total suprafață spațiu verde*(m²)
125.782,8
3,7%

Populație
Spații verzi pe cap de locuitor

5.138 loc.
24,5 m² / loc.

* suprafața spațiilor verzi calculată pe cap de locuitor include toate categoriile de spații verzi din nomenclator, excluzând
terenurile degradate.

În continuare, analiza structurii spațiilor verzi s-a realizat luând în considerare toate tipurile de
spații verzi identificate, cuprinzând spațiile verzi cu acces limitat și nelimitat (inclusiv zonele de
protecție a drumurilor, apelor și infrastructurii tehnico-edilitare) și terenurile degradate, care
reprezintă suprafețe care pot fi convertite în spații verzi.
Tabel 5. Suprafața spațiilor verzi din intravilan pe nivel de clasificare
Tip de spații verzi (Nivel II de
clasificare)
Spații verzi cu acces limitat
Spații verzi cu acces nelimitat
Terenuri degradate
TOTAL

Cerdac

Cireșoaia

Stațiune

Suprafață totală (m²)

683,01
10.133,73

24.092,32
21.746,46
16.968,66
62.807,44

12.545,60
56.581,69
11.726,74
80.854,03

37.320,93
88.461,88
28.695,40
154.478,21

10.816,74

Fig 6. Suprafața spațiilor verzi din intravilan pe nivel de clasificare
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SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT
PARCURI, GRĂDINI, SCUARURI, FÂȘIE PLANTATĂ
Prin Legea nr. 24/2007 au fost definite tipurile de spații verzi astfel:

•

•

•

Parcul este un spatiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru
vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților
cultural educative, sportive sau recreative pentru populație. Însă, în memoria locuitorilor sau încetățenit și s-au perpetuat denumiri de parc pentru spații verzi care nu se încadrează în
definiția introdusă prin lege. Din aceste motive la utilizarea denumirilor unor spații verzi
publice vom păstra în cadrul acestui studiu denumirea de parc chiar dacă nu corespunde
prevederilor legii.
Scuarul este un spațiu verde cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat in cadrul
ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotări publice, in incintele unităților economice, socialculturale, de invățămant, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau in
alte locații.
Grădina este un teren cultivat cu flori, copaci și arbuști ornamentali care este folosit pentru
agrement și recreere, fiind deschis publicului.

Parcurile (așa cum s-au înscris în memoria locuitorilor) sunt reprezentate de: Parcul Central
ST_PRC_001 (domeniu public), în suprafață de 24542,10 mp, situat în strada Parcul Central.
Vegetația arborescentă existentă: Abies alba, Larix decidua, Picea abies, Pinus sp, Thuja sp.,
Tilia europaea.
Fig 7. Parcul Slănic Moldova
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Din punct de vedere istoric, evoluția peisagera a localității începe încă din anul 1880, procesul
de sistematizare a zonei centrale începând cu anii 1887. Parcului Central se conturează odată
cu cu a treia ridicare topografica 1869-1887. Acesta este imortalizat în procesul transformativ
într-o ilustrare ce datează din anii 1886 unde se observă începutul trasării aleilor peisagere ce
se deschid sprea amenajarea parcului și spre hotel Cerbu.
Tot din acceiași perioadă datează și emblematicul Cazinou Regal, elemental central al parcului.
Cinci ani mai târziu, pozele timpului arată amenajările peisagere ale Parcului Central,
plantațiile și sistematizările din jurul Cazinoului fiind finalizate. Odată cu anii 1912 se poate
spune de o conturarea a profilului zonei de stațiune prin construirea Hotelului Racoviță, a
Inhalatorului și a altor construcții ce suferă distrugeri în urma Celui de al Doilea Război
Mondial. Un alt element emblematic ce face parte din Parcul Central este și Biserica Sf. Ilie,
reconstruită pe același amplasament, în urma războiului.
PARCUL CENTRAL ANUL 1904 – VEDERE ”SALUTĂRI DIN SLĂNIC”
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STUDIU FOTOGRAFIC AL ZONEI CENTRALE
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Sursa: arhivă personală
Tabel 6. Distribuția suprafețelor ocupate cu spații verzi pe localități componente (nivel III)
Tip de spații verzi (Nivel III de
clasificare)

Cerdac

Cireșoaia

Stațiune

Suprafață totală (m²)

Aliniamente plantate în lungul
bulevardelor și străzilor

10.133,73

21.202,39

1.007,52

32.343,64

3.551,06

1.355,50

4.906,56

14.976,75
24.542,10
6.208,89
4.818,88

14.976,75
24.542,10
6.752,97
4.818,88

10.623,97
5.593,69
11.726,74
80.854,03

31.848,23
5.593,69
28.695,40
154.478,21

Baze sau parcuri sportive
pentru practicarea sportului
de performanță
Grădină publică
Parc
Scuar
Spații verzi
Spații verzi aferente dotărilor
publice
Spații verzi cu caracter utilitar
Terenuri degradate
TOTAL

544,07

683,01

20.541,25

10.816,74

16.968,66
62.807,44
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Fig 6. Distribuția suprafețelor ocupate cu spații verzi pe localități componente (nivel III)

Din punct de vedere al speciilor întâlnite la nivelul spațiilor verzi identificale din cadrul intravilanului
orașului Slănic Moldova, acestea sunt:

Fig 7. Structura speciilor de arbori din cadrul zonei de intravilan
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4. ANALIZA SISTEMULUI DE SPAȚII VERZI
Analizând distribuția spațiilor verzi în teritoriul intravilan se disting câteva aspecte caracteristice:
•
•

Spațiile verzi publice se concentrează în zona centrală și de-a lungul pârâului Slănic;
Suprafața inventariată de spații verzi raportată la numărul de locuitori indică o valoare
ridicată, respectiv 24,5 mp spațiu verde / locuitor, ceea ce reprezintă un avantaj din punct
de vedere cantitativ; totuși dimensiunea și distribuția în teritoriul orașului a spațiilor verzi
publice amenajate cu rol de recreere relevă multe aspecte negative:
- suprafața totală a parcurilor existente este mică raportat la nevoile orașului – există
un singur parc la nivel de oraș;
-

•
•
•

•
•

•

•

grădinile / squarurile existente sunt de dimensiuni mici, multe dintre ele, conform
prevederilor Legii 24/2007 nu pot intra în categoria de parc;

Parcul Central este un parc istoric, îngrijit dar insuficient amenajat: nu este coerent dpdv
peisagistic, aleile nu sunt restaurate, mobilierul urban depășit atât fizic cât și moral etc;
Există suprafețe foarte mari de terenuri neamenajate pe malul pârâului Slănic; Zonele
deja amenajate sunt vizibil degradate.
Potențial foarte mare de dezvoltare pe palierele: cultural, de recreere, sport și agrement
datorită elementelor naturale specifice: izvoarele, malurile pârâului Slănic
(nesistematizate, liziera pădurilor necurățată, prezintă arbori uscați, lăstăriș crescut
necontrolat);
In amenajările spațiilor verzi nu este valorificată relația cu pădurile care inconjoară orașul;
Specificul țesutului urban din zonele de locuit vechi (secol XVIII-XIX) este unul
cu
loturi mari având grădini și spații verzi de aliniament, ceea ce contribuie la o rarefiere a
țesutului construit și o creștere a ponderii spațiilor plantate;
Sistemul de spații verzi (parcuri, grădini publice, squaruri) nu este suficient de închegat
într-un sistem coerent, condiție necesară pentru funcționarea sistemului verde la nivel
de oraș;
Structura stradală cu aliniamente plantate poate contribui la mărirea spațiului verde pe
cap de locuitor.
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DISFUNCȚIONALITĂȚILE ȘI PROBLEME ÎN PEISAJUL VERDE LA NIVEL MICRO SUNT ILUSTRATE ÎN IMAGINILE
URMĂTOARE:

Pante abrupte / malul pârâului Slănic – pericol de alunecări
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Amenajări învechite și neîtreținute. Construcții degradate de-a lungul zonei de promenade.
Spațiu verde cu valoare identitară.

Drum principal fără vegetație/aliniamente stradale pe lungimi mari
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Zona dig-mal cu vedetație neînreținută, invadată de vegetație spontană care împiedică privirea
spre apă

Vegetatie de aliniament neîngrijită de-a lungul DN 12A

STUDIU PEISAGISTIC - PUG SLĂNIC MOLDOVA

49

REPARTIZAREA TIPURILOR DE PEISAJE LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE SLĂNIC MOLDOVA

5. ELEMENTE DE PEISAJ ANTROPIC/CONSTRUIT
Tipologia peisajului antropic
Din punct de vedere al arhitecturii, orașul Slănic Moldova nu dispune de un aspect unitar la nivelul
peisajului urban al localităților componente, observându-se o discrepanță între regimul de
înălțime și stilurile arhitecturale. Peisajul antropic - rezultat în urma acțiunii omului - cuprinde în
teritoriul orașului Slănic Moldova, următoarele tipologii:
• Peisaj cu valoare istorică: zona centrală cu valoare istorică – Clădirea Cazino o emblemă
a staţiunii Slănic Moldova, Pavilionul Central Racoviţă din Parcul Central, Vechiul sediu al
Primăriei Slănic Moldova; Placa memorială de la Izvorul 1; Inhalatorul; Unităţi de primire
turistică construite în perioada 1920-1930 (vilele Liliana, Rica, Păltiniş, Pufu, Palas,
Rândunica, Primăvara) etc;
• Peisaj verde antropizat: spații verzi publice amenajate minimal, peisaj de munte, peisaj
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caracteristic râurilor și pârâurilor, cimitire etc;
• Peisaj rezidențial - zone de locuit individuale și/sau colective;
Distribuția acestor zone în terenul intravilan este relevantă pentru specificul orașului.
Dezvoltarea spațială adecvată acestui model - amprenta o contribuie la crearea unei imagini
identitare a orașului. În cazul stațiunii Slănic Moldova se observă mari zone omogene, cu țesut
urban coerent și relativ omogen, dar și zone fragmentate, discontinue. Acestea din urmă sunt
situate de-a lungul drumului DN12B, str. Nicolae Bălcescu etc.
Se remarcă o dezvoltare tentaculară pe direcțiile principale ale axelor de circulație. Intre zonele
construite și cele neconstruite există o întrepătrundere).
Pentru peisajul rezidențial sunt specifice zonele cu lotizări realizate în perioadele istorice
determinante pentru evoluția urbanistică a orașului:
• Nucleul istoric central - cu vechimea cea mai mare a structurii stradale și construcții
realizate preponderent la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX, interbelic
• Zone cu locuințe individuale pe un parcelar postbelic;
• Ansambluri cu locuințe colective din perioada 1965-1989;
Patrimoniul cultural al orașului Slănic Moldova este unul remarcabil, cu amprente în peisajul
urban începând din secolul al XVII-lea. Sunt două elemente care dau identitate spațiului urban
cultural: zona centrală a ansamblului cu valoare istorică și traseul celor 20 de Izvoare.
Ansamblul urban central are un țesut urban specific cu mare densitate redusă de construire. S-a
realizat în timp pe o structură stradală veche și s-a definitivat în ansamblul său până la sfârșitul
secolului al XIX-lea. Completări valoroase de țesut din zona centrală sunt din perioada interbelică.
Fondul construit cuprinde o masă importantă de construcții cu valoare arhitecturală și istorică de
la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Stilurile predominante sunt neoclasic și
eclectiv. La imaginea ansamblului istoric al Cazinoului contribuie major spațiul verde din Parcul
Central.
Concluzionand, din punct de vedere peisagistic specificul vizual al stațiunii este reprezentat de
succesiunea vizuală dintre fondul construit – munți înalți, creste stăncoase și vai abrupte
împădurite.

DIFUNCȚIONALITĂȚI:
•
•
•

Lipsă coerență pietonală în zona centrală - legătură între puncte de interes;
Existența unor terenuri insuficient utilizate;
Lipsa legăturilor cu traseele montane din zonă
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6. PROPUNERI DE AMENAJRE PEISAGISTICĂ
Pentru diminuarea disfuncționalităților sunt necesare acțiuni prioritare:
Reintroducerea staţiunii Slănic Moldova în topul destinaţiilor turistice de excelenţă din România;
• Reabilitarea, modernizrea şi dotarea infrastructurii la nivel de oraș;
• Protejarea ansamblului peisager remarcabil Parcul Central inclusiv datorita aliniamentului de
rasinosi.
• Conservarea prin replantare și completare a plantațiilor de aliniament de Aesculus
hippocastanum de-a lungul strazii Vasile Alecsandri.
• Creşterea calităţii factorilor de mediu în Slănic Moldova prin aplicarea de politici moderne şi
realizarea de construcţii şi investiţii;
• Crearea unui sistem de spații verzi coerent și continuu;
• Crearea de puncte de belvedere;
• Creșterea accesibilității cetățenilor la dotări de tipul spațiu verde public parc/ grădină, scuar,
prin suplimentarea numărului acestora;
• Amenajarea scuarurilor cu valoare istorică;
• Amenajarea spațiilor verzi existente corespunzător nevoilor funcționale și estetice;
• Crearea de noi trasee pietonale în zona centrală;
• Crearea unor centre de cartier adecvate, care să valorifice specificul fiecărui cartier, îndeosebi
al celor cu valoare istorică;
• Amenajrea malurilor de apăf;
• Controlul imaginii intrărilor în oraș;
• Crearea de aliniamente compacte (ca ritmicitate și specie) pe toate arterele de circulație
principale și pe străzile care permit;
• Amenajarea peisageră să se realizere numai pe baza unor proiecte realizate de specialiști în
domeniu;
• Amenajarea sensurilor giratorii, realizând adevărate oaze de verdeață și evitând
mineralizarea suprafețelor (eliminând griblura și pavajele);
• Regulament urbanistic care să creeze omogenitate și aspect coerent.
• Amenajarea spațiilor verzi aflate de-a lungul cursului de apă
• Utilizarea unei singure specii de arbori în cazul aliniamentelor formate dintr-un singur rând
de arbori
• Continuarea plantațiilor de aliniament și întreținerea corespunzătoare a celor existente
• Realizarea de noi spații verzi repartizate omogen în ansamblul întregului oraș
• Menţinerea coridoarelor de specii arbustive prezente de-a lungul cursurilor de apă,
respective evitarea fragmentării şi distrugerii vegetaţiei arbustive;
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