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     1.  INTRODUCERE 

 

 
1.1. Date de recunoaștere: 

 

Beneficiar: PRIMARIA ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA 

  

Proiectant General:  S.C. MAS-ART DESIGN S.R.L. 

 

Proiectant de specialitate:  S.C. GEBRALDOR S.R.L. 

                                                    ing. geolog Tătărăscu Gheorghe 

 
 
 
 
1.2. Obiectul lucrării 

 

Prezentul Studiu geotehnic a fost întocmit la cererea S.C. Mas-Art                   

Design S.R.L. proiectant general pentru PUG oraș Slănic Moldova și cuprinde 

informații geologice, geomorfologice, seismice, climatice, hidrografice, 

hidrogeologice și geotehnice, specifice perimetrului orașului.  

Studiul geotehnic a fost întocmit pe baza observatiilor directe în teren și a 

studiilor geotehnice executate în zona de-a lungul timpului, pentru diverse 

obiective din oraș (pe baza de foraje geotehnice). 

Studiul geotehnic încearcă să evidențieze o serie de probleme ale 

amplasamentului, legate în general de fenomene de instabilitate locale, 

inundabilitatea unor terenuri sau posibile eroziuni în malurile cursurilor de apă, 

precum și cele legate de anumite restricții de construit (în ceea ce privește factorii 

antropici, respectiv restricții impuse de existența unor cimitire, puțuri de apă, 

transformatoare electrice, monumente istorice și turistice, situri naturale, exploatari 

de minerale utile). 

Studiul geotehnic nu își propune, la această fază, să recomande măsurile 

constructive necesare reducerii riscului de instabilitate, eroziuni sau de stopare a 

inundabilității zonei.  

Studiul doar identifică unele zone cu probleme (atrage atenția asupra 

existenței acestora), urmând ca pentru fiecare construcție în parte să se execute 

studii geotehnice detaliate și care să propună măsurile specifice necesare. 

 

1.3. Surse de documentare 

 

Studiul geotehnic a fost întocmit pe baza observațiilor directe în teren și a 

studiilor geotehnice executate în zonă de-a lungul timpului, pentru diverse 

obiective din oras (pe baza de foraje geotehnice). 
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Au fost analizate și documentațiile executate anterior pentru PUG – Slănic 

Moldova de căte S.C. RESMIN S.R.L. Bacău in anii 2005-2006. 

A fost consultat și studiul întocmit de IPTANA în anul 2007, privind 

identificarea și delimitarea hazardurilor naturale – regiunea de nord-est. 

Studiul geotehnic a fost intocmit în concordanță cu prescripțiile de 

proiectare și legislația în vigoare la data întocmirii acestuia și anume: 

 

  STAS 1242/4-85  Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri; 

  STAS 1242/3-88  Teren de fundare. Cercetări prin sondaje deschise;   

  STAS 1913/5-85  Compoziția granulometrică; 

  STAS 1913/1-82  Determinarea umidității; 

  SR EN 1997-1:2004  EUROCOD 7 Proiectarea geotehnică. Partea 1.  

                                                             Reguli generale; 

  SR EN 1997-2:2007  EUROCOD 7 Proiectarea geotehnică. Partea 2.  

                                                            Investigarea și încercarea terenului; 

  SR EN ISO 14688-1:2004  Cercetări și încercări geotehnice.  

               Identificarea și clasificare pământurilor. Partea 1. Identificare și descriere; 

  SR EN ISO 14688-2:2005  Cercetări și încercări geotehnice.  

       Identificarea și clasificare pământurilor. Partea 2. Principii pentru o clasificare; 

  NP 112-2014  Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă; 

  P 100-1/2013  Cod de proiectare seismică. Partea 1.  

                         Prevederi de proiectare pentru clădiri; 

  STAS 6054-77  Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României; 

  SR 11100/1-2006  Zonarea sesmică. Macrozonarea teritoriului României; 

  NP 07-2014  Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții; 

  GP 129-2014  Ghid privind proiectarea geotehnică.  

 

 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ  
 

2.1. Cadrul natural 

 

 2.1.1. Considerații geomorfologice 

 Din punct de vedere geomorfologic staţiunea balneoclimaterică Slănic 

Moldova, denumită şi “Perla Moldovei”, staţiune cu caracter permanent, se găseşte 

situată în judeţul Bacău, la 18 km de oraşul Târgu Ocna, pe valea pârâului Slănic, 

afluent de dreapta al râului Trotuş. Accesul în zonă este asigurat de drumul 

naţional DN12B. Staţiunea este situată pe versantul estic al Carpaţilor 

Orientali(Munţii Nemirei) la o altitudine de aproximativ 503 m. amplasată într-o 

mică depresiune pe valea pârâului Slănic, având o orientare SV-NE, fiind 

înconjurată de versanţi înalţi şi abrupţi (vârfurile: Şandru – 1630 m;  Pufu – 926 m;  

Chercheş – 860 m;  Dobru – 826 m). 

 
Asezare – limite: 

• în nord se învecinează cu comuna Dofteana 
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• la vest este vecin cu județul Covasna  

• în sud se învecinează cu comuna Oituz 

• în est cu orașul Târgu Ocna 

 

Fig. 1 Teritoriul judetului Bacău 

 
 

2.1.2. Considerații geologice generale 

 

           Din punct de vedere geologic, zona Slănic Moldova aparţine  Unităţii 

Marginale Externe a Flişului Extern al Carpaţilor Orientali, respectiv de 

Semifereastra Oituz-Slănic-Dofteana, unitate care este în contact tectonic cu Pânza 

de Tarcău (medio-marginală) prin linia de încălecare cu acelaşi nume. În regiune 

predomină complexele litologice care aparţin Paleogenului şi mai puţin cele care 

aparţin Cretacicului şi Miocenului inferior. În ambele unităţi tectonice, depozitele 

Cretacicului şi Paleogenului se dezvoltă în facies de fliş, în timp ce depozitele 

Miocenului inferior ocupă zonele axiale ale unor sinclinale şi se dezvoltă în facies 

lagunar. 

 Cuaternarul este reprezentat de terasa aluvionară cu o grosime de 

aproximativ 2-10 m. deasupra albiei pârâului Slănic; are o dezvoltare redusă fiind 

constituită din material deluvial, transportat pe pante(argile cu pietrişuri sau 

bolovănişuri), depozite proluviale, evidenţiate prin grohotişuri şi depozite 

aluvionare alcătuite din bolovănişuri, pietrişuri şi argile nisipoase. Are o dezvoltare 

ceva mai mare pe ambele maluri în zona staţiunii şi în aval de aceasta. Aceste 

depozite cantonează ape potabile. Pe versanți și în văi există acumulări deluviale, 

coluviale și torențiale de material puțin rulat sau nerulat, amestecate neuniform cu 
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un liant argilos, care dă stabilitate acestui depozit permițând formarea unor taluze 

verticale. 

 
 
 

2.2. Rezerve minerale exploatabile 

 

 

          Pe valea Slãnicului, se găsesc peste 20 de izvoare minerale. Ele sunt 

rãspândite pe o distanţã de circa doi kilometri, de la confluenţa Slãnicului cu 

Slãnicelul (550 m altitudine) şi pânã la confluenţa Slãnicului cu pârâiaşul 

Scãrişoara, grupate câte 3 – 4 sau izolate, la câte 50-150 m unele de altele. 

Majoritatea izvoarelor sunt situate pe malul drept al apei. 

 

         Apa fiecãrui izvor mineral are proprietăți specifice. Unele izvoare conţin, 

hidrogen sulfurat sau siliciul (izvoarele de la Cascadã) și au o valoare terapeuticã 

deosebitã fiind folosite în tratarea diferitelor afecțiuni. 

 

         Locuitorii cartierului Cireșoaia se ocupă cu cioplitul în piatră grație resurselor 

oferite de Munții Nemirei în cariera Velnița. Gresia cu diferite nuanțe dinspre 

galben pal spre maroniu închis este foarte cautată datorită rezistenței și aspectului 

plăcut. Placajul din ”piatra de Cireșoia” oferă un aspect deosebit(Cazinoul, 

complexul Cerdac, Mofeta de la izvoare, Biserica din Cireșoaia, Monumentul 

Eroilor de pe Măgura).  

 

 

 
 

Fig. 2   Harta geologică a României 
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2.3. Consideratii hidrografice si hidrogeologice 

 

Reţeaua hidrografică este formată din pârâul Slănic care îşi adună apele din 

izvoarele de pe muntele Şandru Mare (1639 m) şi afluenţii săi principali, pe partea 

stângă pârâul Slănicel, pârâul Chercheş și pârâul Pufu, iar pe partea dreapta                 

pârâul Dobru. Aceştia izvorăsc din zona culmilor cu aceleaşi nume. 

          În ce priveşte hidrogeologia zonei, nivelul pânzei freatice se află la adâncimi 

variabile, cuprinse în general între 2,00– 15,00 m. faţă de C.T.N., în funcţie de 

grosimea și compoziția terasei aluvionare. Nivelul hidrostatic este ușor influențat 

de regimul pluviometric din zonă.  

 

 

 
 
Fig. 3   Harta hidrogeologica a Romaniei 

 
 
2.4. Date seismice 

 
          Conform Normativului P100 – 1/2013, pentru proiectarea construcţiilor la 

acţiunea seismică, teritoriul României este împărţit în zone de hazard seismic. 

Hazardul seismic este descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a 
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terenului ag (acceleraţia terenului pentru proiectare) şi prin valorile perioadei de 

control (colţ) Tc a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat.  

           În condiţiile seismice şi de teren ale oraşului Slănic Moldova, pentru 

cutremure având intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) I.M.R.= 225 ani, 

Tc = 0,7 s, ag = 0,35g, conform Fig.3.1.,  Fig. 3.2. şi  tabel A.6. Gradul seismic 

corespunzător este 71(şapte) conform Stas 11100/1-2006 (scara de intensitate 

seismică MSK). 

 
 
 

 
 
Fig. 4    Zonarea teritoriului Romaniei în termeni de valori de vârf ale  

 acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul 

mediu de recurenta IMR=225 ani, conform P100-1/2013 „Cod de proiectare 

seismică”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

11 STUDIU GEOTEHNIC 

 
 
 

 
 
 

Fig. 5   Zonarea teritoriului Romaniei în termeni de perioadă de control(colț), Tc  

 a spectrului de raspuns, conform P100-1/2013 „Cod de proiectare seismică” 

 

 
 

2.5. Date climatice 

 
          Orașul Slãnic Moldova are un climat de tranziţie între climatul de dealuri şi 

cel subalpin, cu veri nu prea cãlduroase şi ierni blânde. Media anualã a 

temperaturii este de +7,1 °C. Cantităţile anuale de precipitaţii au valori                            

de 680-700 l/mp. Staţiunea este adãpostitã de vânturi. Crivãţul nu este resimţit 

niciodatã. Vântul dominant suflã dinspre sud-vest. Aerul este pur, bogat în aerosoli 

rãşinoşi, în ioni negativi de oxigen datoritã circulaţiei maselor de aer ozonat. 

 

      
 
    Adâncimea maximă de îngheţ în zona teritoriului orașului Slănic Moldova este 

de 1,00 – 1,10 m faţă de  C.T.N. conform STAS 6054/77; 
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Fig. 6   Zonarea teritoriului Romaniei după adâncimea de înghet, conform  

   STAS 6054/77 „Adâncimi maxime de îngheț” 

 
 
➢ Incărcări date de vânt: 

 
         Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului, mediată pe 10 minute 

qb = 0.6 kPa, conform Indicativ CR 1-1-4/2012. 
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Fig. 7  Zonarea teritoriului României conform CR 1-1-4/2012 – Cod de 

proiectare ”Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”. 

 
 
 

➢ Încărcări date de zapadă: 

 
         Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 2.0 kN/m2                     

(IMR.= 50 ani), conform Indicativ CR 1-1-3/2012.      
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Fig. 9  Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-3/2012 – Cod de 

proiectare ”Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”. 

 
 
2.6. Date geotehnice  

 
Cercetarea s-a efectuat prin observații directe asupra terenului (deschideri 

naturale) și prin analiza informației geotehnice cunoscută în zonă din cercetări 

anterioare (foraje geotehnice executate pentru diverse obiective construite în zonă, 

pe baza căroră s-a întocmit raionarea geotehnică a zonei).  

Concluzia este că perimetrul construibil prezintă zone relativ plane sau cu 

medie înclinare (în general conformă cu panta de curgere a pârâului Slănic și 

afluienții acestuia), în general stabile, neafectate de fenomene fizico-geologice 

active precum alunecări de teren, eroziuni, prăbușiri (dar local inundabile și local 

afectate de alunecări de teren–respectiv zona de terasă din imediata apropiere a 

pârâului Slănic și confluienței cu afluenții acestuia).  

În subteranul zonei nu sunt prezente săruri solubile sau nisipuri lichefiabile 

care, în conditii specifice (dizolvări în contact cu apele subterane sau lichefieri la 

șocuri seismice) ar putea sa dea deformații nedorite la suprafață. 

 

Terenul de fundare pe teritoriul orașului Slănic Moldova este reprezentat 

prin două tipuri de pământ:  
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    - depozite aluvionare grosiere, de terasă - pământuri incompresibile (argile 

nisipoase cu pietrișuri sau bolovănişuri, uneori amestecate neuniform cu un liant 

argilos); 

    -  depozite deluviale, de pantă - pământuri compresibile (argile și argile 

nisipoase); 

 

Prin urmare, din punct de vedere al pământurilor de fundare, se pot evidenția 

următoarele tipuri caracteristice orașului Slănic Moldova: 

 

1) Zonele de albie majoră și luncă inundabile, reprezintă arealul din ambele maluri 

ale pârâului Slănic, unde terenul de fundare este reprezentat prin aluviuni 

grosiere (pământuri practic incompresibile, cu capacitate portantă ridicată, 

reprezentate de bolovănişuri, pietrişuri și argile nisipoase).  

      Datorita riscului de inundabilitate în aceste zone sunt necesare studii 

geotehnice detaliate, care să prevadă măsurile constructive specifice. 

 

2) Zonele de terasă ale pârâului Slănic și afluenții acestuia unde terenul de fundare 

este reprezentat prin pământuri coezive, compresibile (argile si argile 

nisipoase), depuse peste aluviuni incompresibile, grosiere. 

 
 
2.7. Zone expuse la riscuri naturale și antropice 

 
Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100 – 1/2013, în 

condiţiile seismice şi de teren ale oraşului Slănic Moldova, pentru cutremure având 

intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) I.M.R.= 225 ani, perioada de colț a 

spectrului de răspuns  Tc = 0,7 s, valoarea de vârf a acceleratiei terenului                        

ag = 0,35g, conform Fig.3.1.,  Fig. 3.2. şi  tabel A.6. Gradul seismic corespunzător 

este 71(şapte) conform Stas 11100/1-2006 (scara de intensitate seismică MSK). 

 

Din punct de vedere al inundabilitatii, local în zonele de luncă joasă și în 

albia majoră a pârâului Slănic, precum și la confluența cu afluenții săi, se pot 

manifesta inundații la debite catastrofale. În mare parte cursul pârâului Slănic nu 

este in mare parte îndiguit, lipsa lucrărilor hidrotehnice favorizează inundații, 

eroziunea malurilor afectează gospodăriilor 

 

Zone cu pericol de inundații sunt pârâul Pietri(str. Nicolae Bălcescu) în zona 

orașului, pâraiele Stroiu(str. Primăverii), Tudorache(str. Sărăriei-în aval la vărsare 

în pârâul Slănic) Borduș(str. Florilor), Cimpu(str. Zorilor), Pavel(str. 1 Mai), 

Săratu(str. Păcii), Bortiș(str. Crângului), Rape(str. Libertății) în zona cartierului 

Cerdac, pâraiele Arieș(str. Arieșului), Cireșoaia(str. Nucului), Birtea                             

(str. Cireșoaia), Bejanului(str. Zefirului-în aval la vărsare în pârâul Slănic). 

În anul 2014 la nivelul cartierelor componente s-au produs pagube 

considerabile, cauzele fiind precipitaţii torențiale, grindina, scurgeri de pe versanti, 
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depășirea capacității de transport a albiilor pr. Bradului, pr. Bejanului, pr. Slanic, 

pr. Sticlaru.1 

La această dată, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației a avizat favorabil proiectul de reabilitare a opt torenți de pe valea 

pârâului Slănic(pârâul Stroiu-strada Primăverii, pârâul Tudorache-strada Sărăriei, 

pârâul Pavel-strada 1 Mai, pârâul Bortiș-strada Crângului, pârâul Rape-strada 

Libertâții,           parâul Arieș-strada Arieșului,  pârâul Bradului-strada Bradului, 

pârâul Bejanului-strada Zefirului).      

     
Din punct de vedere al alunecarilor de teren, local sunt zone, în cartierul 

Cireșoaia (în apropierea pâraielor Fântâna Bisericii și Cireșoaia la circa 350 m de 

școala din Cireșoaia și în zona pâraielor Bradului, Ariniș, Birtea) și în cartierul 

Cerdac (în zona pâraielor Cimpu, Borduș, Sabin, în zona intersecției străzii 

Crângului cu D.N.12B). La nivelul cartierului Cireșoaia suprafața estimată a fi 

afectată de astfel de fenomene este de 44,000 mp, volumul afectat însumând 

93,280 mc. În urma controalelor efectuate de personal din cadrul ISUJ Bacău, la 

nivelul judeţului Bacău, au fost identificate 3 zone în cadrul orașului Slănic 

Moldova cu suprafață de 6 kmp, expuse riscului de alunecări / prăbușiri de teren. 

Din punct de vedere al pericolului pe care îl prezintă pentru populație, la nivelul 

unității administrativ teritoriale, numărul de gospodării expuse este 10 iar al 

persoanelor 30.2 

Alunecările de teren sunt un fenomen ce încă este prezent la nivelul 

teritoriului studiat. 

 

Din punct de vedere antropic se vor lua în considerare urmatoarele 

aspecte : 

- protejarea monumentelor istorice și arhitecturale (precum Cazinoul din 

Slănic Moldova, Clădirea Epitropiei Romanului, Pavilionul Central Racoviță, 

fostul sediu al primăriei și Placa Memorială de la Izvolrul 1); 

-  instituirea perimetrelor de protecție sanitară cu regim sever și de restricție 

pentru captările cu apă potabilă (captarea pârâul Slănicel și captarea pârâul Slănic) 

și a gospodăriilor de apă aferente (rezervoare, stații de tratare etc.);  

- se vor respecta distanțele de amplasare a construcțiilor și surselor de apă în 

vecinătatea cimitirelor și a rampelor de gunoi; 

- se vor respecta perimetrele de protectie laterală, pe toata lungimea rețelelor 

electrice de înaltă și medie tensiune și din jurul punctelor de transformare, precum 

și a rețelelor de transport gaze naturale; 

- se vor respecta perimetrele de siguranță în jurul izvoarelor de apă minerală 

precum și a exploatărilor pentru materiale de constructii(cariera Velnița);  

- se va asigura diminuarea gradului de poluare al aerului și solului; 

 

1 Conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul județului Bacău, 2015 

2 Idem 
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2.8. Categoria geotehnica a amplasamentului 

 
 Categoria geotehnica în care poate fi incadrat amplasamentul examinat 

reprezintă riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat funcție de o serie de 

factori legați atât de teren, cât și de vecinătăți. 

 

Pentru terenurile din intravilan, categoria geotehnica poate fi apreciată după 

cum urmează în conformitate cu normativul NP 074-2014, Tabel A1.4 şi Tabel 

A1.5. S-a stabilit, pentru sistemul construcție-teren, categoria geotehnică 2 (risc 

geotehnic moderat), după cum urmează:  

 

Factorii avuți în vedere  Punctaj 

condiții de teren teren bun 2 

apă subterană fără epuismente 1 

categoria de importanță a construcției normală 3 

vecinătăți fără riscuri 1 

valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,35g 3 

Total      10 

  
Această încadrare în categoria geotehnică este orientativă și caracterizează în 

general teritoriul construit al orașului, inclusiv zonele cu pante medii sau 

pământuri coompresibile (considerând construcții de importanță normală în 

general). 

Categoria geotehnică reală va fi stabilită pentru fiecare construcție în parte 

ce se intenționează a fi proiectată, în funcție de condițiile specifice ale fiecărui 

amplasament.  

 
2.9. Disfuncționalități 

 
Perimetrul orașului Slănic Moldova prezintă o serie de probleme nu foarte 

grave și anume : 

   - terenurile intravilane sunt străbatute de o serie de rețele electrice de medie 

tensiune sau de transport gaze sub presiune, rețele care necesită zone de protecție 

laterală pe toată lungimea acestor trasee; 

    - există deasemenea captări de suprafață pentru apa potabilă și stații de epurare, 

gospodării de apă etc. care necesită instituirea perimetrelor de protecție sanitară; 

    - există monumente istorice și arhitecturale care impun restricții în ceea ce 

priveste construirea; 

    - activitatile de exploatare a izvoarelor de apă minerală și a rocilor pentru 

materiale de constructii impun, local, instituirea perimetrelor de protectie; 

    - zone inundabile la debite catastrofale, in lungul pârâului Slănic (zona 

neindiguită încă) sau la confluența unor pâraie cu acesta; 
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Teritoriul orasului poate fi impartit in 3 categorii cu grad diferit de 

restricționare din punct de vedere al construibilității (din punct de vedere geotehnic 

și al activităților antropice).  

 

1. Terenuri fără restricții, bune pentru construit (cea mai mare parte a 

intravilanului); 

 

2. Terenuri construibile cu amenajari specifice (cu restricții din punct de 

vedere al construibilității: perimetre protecție rețele electrice, zone de protecție 

cimitire, monumente istorice și arhitecturale, zonele cu pante medii și/sau cu risc 

de alunecare sau inundabilitate etc.); 

 

3. Terenuri neconstruibile (zonele de protectie cu regim sever și de restricție 

ale surselor de apă și zonele inundabile sau de protecție cursuri de apă, unde se pot 

manifesta eroziuni;  

 

 

 

 

 

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

 

 

         Teritoriul orașului Slănic Moldova nu prezinta probleme majore din punct de 

vedere al stabilității generale. Doar local se pot produce eroziuni în maluri la 

inundații și alunecari de teren (pe zonele cu pante medii sau mari, în general în 

timpul sau în urma unor amenajari necorespunzatoare în vederea construirii sau 

precipitații abundente).  

        Din punct de vedere al riscului la alunecari de teren,  chiar dacă acesta poate 

fi considerat în general redus, aceste fenomene se produc în continuare. Risc mediu 

prezintă zonele de versant cu pante medii, care se pot destabiliza în cazul 

amenajărilor în săpătură sau depunerilor de umpluturi pe pantă în vederea 

construirii. 

        Din punct de vedere al riscului la inundații, există zone restrânse în lungul 

pârâului Slănic (zona neîndiguită încă) sau la confluența cu afluenții acestuia, unde 

se produc inundații datorită aplatizării pantelor sau colmatării albiilor cu material 

solid transportat la viituri. În parte există lucrări de regularizare și indiguiri, care 

vor trebui însă extinse. Se vor regulariza opt torenți de pe valea pârâului 

Slănic(pârâul Stroiu-strada Primăverii, pârâul Tudorache-strada Sărăriei, pârâul 

Pavel-strada 1 Mai, pârâul Bortiș-strada Crângului, pârâul Rape-strada Libertâții, 

parâul Arieș-strada Arieșului,  pârâul Bradului-strada Bradului, pârâul Bejanului-

strada Zefirului).     

        În adâncime nu sunt prezente zăcăminte de săruri solubile sau nisipuri 

lichefiabile care, în condiții specifice (dizolvare în urma infiltrării apelor pluviale 
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sau lichefieri la șocuri seismice) ar putea da deformații nedorite la suprafața 

terenului. 

       A fost întocmită, orientativ, harta de risc natural la alunecări de teren și 

inundații, conform HGR 447/2003 (prezentată în anexe). 

       Pe valea Slãnicului, se găsesc peste 20 de izvoare minerale cu proprietîți 

specifice. Zonele cu izvoare minerale și unele obiective adiacente necesită 

instituirea perimetrelor de protecție cu restricții în vederea construirii; și activitatea 

de exploatare a rocilor pentru materiale de construcții(cariera Velnița) impune 

instituirea perimetrului de protecție. 

 

        Alimentarea cu apă se face din două captări ale apelor de suprafață. Prin 

urmare în jurul captărilor și a gospodariilor de apă aferente vor trebui instituite 

perimetre de protecție sanitară, cu regim sever și de restricție, terenuri unde nu se 

vor amplasa nici un fel de construcții.  

        Perimetrul intravilan este traversat de o serie de rețele electrice supraterane de 

medie tensiune sau conducte de transport gaze sub presiune  care, de asemenea 

necesită perimetre de protecție laterală, pe toată lungimea (și în zona punctelor de 

transformare). 

        Zone cu restricții pentru construit și amenajari specifice sunt și monumentele 

istorice, arhitecturale, precum și zonele adiacente cimitirelor sau rampelor de 

gunoi. 

        Pentru terenurile de fundare prezente în zonă( grohotiș cu bolovăniș, pietriș și 

nisip argilos cu fragmente de gresie colțuroasă, argilă și argilă nisipoasă) se poate 

aprecia că există o stratificaţie uniformă, încadrându-se în grupa „terenurilor bune 

de fundare” conform normativ NP 074-2014, tabel A1.1 și admit calculul definitiv 

al fundațiilor pe baza presiunilor conventionale. 

         Indicatorii fizico – mecanici ai straturilor de fundare sunt favorabili fundării 

directe. 

         Presiunile convenționale de bază pentru aceste pământuri pot varia între             

pconv = 200-450 kPa(valoare de bază), pentru gruparea   fundamentală  de sarcini, 

conform normativ NP 112-2014, anexa D, privind condițiile de fundare directă. 

       Adâncimea maximă de îngheţ în zona teritoriului orașului Slănic Moldova este 

de 1,00 – 1,10 m faţă de  C.T.N. conform STAS 6054/77; 

        Se pot construi subsoluri, însă condiționat de adâncimea acestora și de nivelul 

apei freatice. 

 

  

* * * 

              La proiectarea unor viitoare construcții se va ține seama de încadrarea 

terenului în funcție de construibilitatea acestuia și anume: 

 

        - terenuri bune pentru construit, fără restricții – unde se pot amplasa 

construcții fără probleme, terenurile fiind stabile, orizontale și constituite din 

pietrișuri sau pământuri argiloase etc. (mare parte din intravilan). 
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        - terenuri construibile, însă cu restricții (amenajari specifice) – zone 

restrânse din intravilan - respectiv perimetrele de protecție ale monumentelor, 

cimitirelor și liniilor electrice etc; de asemenea cu restricții sunt și zonele în pantă 

sau cu risc de inundabilitate, unde nu sunt executate încă apărări de mal; 

autorizarea unor construcții în aceste zone se va face pe baza unor studii 

geotehnice cu foraje, care să recomande măsuri specifice de amenajare; 

 

          - terenuri improprii construirii – zonele de protectie sanitară cu regim 

sever ale surselor de apă (stații de epurare, captări de apă de suprafață), zonele 

inundabile (cel puțin până la regularizarea albiilor), zonele de protecție ale 

cursurilor de apă (unde local se pot produce și eroziuni); în aceste zone nu se 

recomandă amplasarea unor alte construcții (decât cele deja existente), fiind 

permise numai activități conexe exploatarii și intretinerii. 

 

 

* * * 

 

 

Prezentul studiu a fost intocmit pentru PUG și conține informații generale 

asupra teritoriului orașului Slănic Moldova.  

Caracteristicile terenului de fundare și eventualele măsuri constructive 

speciale se vor dimensiona pe baza unor studii geotehnice la nivel de DTAC sau 

PT-DDE, pentru fiecare amplasament în parte. 

Au fost intocmită harta de risc natural (hazard) la alunecari de teren și 

inundații (conform HGR 447/2003), în faza calitativă, orientativă.  

Delimitarea acestor zone a fost facută pe planuri doar orientativ, 

dimensiunile reale ale acestora neputand fi redate la scară. Raionarea prezinta deci 

un anumit grad de eroare, avand caracter calitativ – informativ. 

 

 

 

                                                    ÎNTOCMIT, 

                                   inginer geolog Tătărăscu Gheorghe   

 

 


