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PARTEA I  
 

I. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 

1.1 CARACTERIZARE GENERALĂ 

 

Orașul Slănic Moldova, se situeaza în sud-vestul județului Bacău, în partea estică a 

Munților Nemira în culoarul format prin traversarea acestora de către râul Slănic. Acesta are 

o poziție centrală în zona muceilor Trotușului, fiind mărgint la nord de ”plaiurile”: Puful 

(936m), Petrarul (847m), Cireșoaia (771m) și la sud de Dobru (1139m), Păltiniș (1019m), Cerbul 

(985m), Cernica (954m).  
 

Accesul în localitate se face în principal prin drumul național DN12B, care în partea de 

sud-vest se continuă cu drumul comunal 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 

național DN12A, traversând localitatea Dofteana si orașul Dărmanești 
 

-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. 
 

 

1.2 RELIEFUL 
 

La nivelul județului, relieful montan ocupă treimea vestică a teritoriului și aparține Subregiunii 
Carpaților Moldo-Transilvaniei (Munții Trotușului, subunităților Munților Tarcău, Goșmanu și 
Berzuț - la nord de râul Trotuș - Munților Ciucului și Nemirei, până la valea Oituz, iar între văile 
Oituzului și Cașinului, Munților Vrancei). 

Orașul Slănic Moldova, amplasat la o altitudine de 530 de metri în bazinul râului Slănic 

este înconjurat în principal de forme de relief cu altitudini medii, care se desprind din clumea 

principală a Munților Nemira și care se situeaza în jurul valorii de 1000m. 
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Altitudinea reliefului scade de la vest la est, cuprinzând atât forme de culmi montane cât 

și dealuri subcarpatice și de podiș. Atât structura, litologia și uternica fragmentare a reliefului 

au determinat paralelismul culmilor și a văilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Sursa http://www.muntesiflori.ro/  

http://www.muntesiflori.ro/
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Pe partea stângă a văii Slănicului, în nordul localității, se afla Zarea Cheşcheşului, o 

clume slab ondulată care pleacă din suprafața întinsă aflată în jurul muntelui Pufu (936 m) și 

se continuă spre Valea Dofteanei, iar spre nord-vest se formează o altă culme care conduce 

spre altitudinile mai mari ale Munților Sandru Mare si Nemira. Aici se mai află și Coama 

Cheșcheșului, un plai neted care unește prin două trepte Vârful Pufu de muntele Sandru 

Mare, unul din cele mai înalte puncte ale regiunii. 
 

Alte forme reprezentative de relief aflate pe partea stangă a văii Slănicului sunt 

culmile și vârfurile cu altitudini medii și mici, caracteristice Munților Nemira, cum ar fi Culmea 

Căprioarei (1187m), Capul Vitei (1187m), Vf. La Cireș (1062m) și Vf. Tega (870m). 
 

În partea dreaptă a locului de confulență a văii Slănic cu pârâul Pescarul se ridică 

Vârful Cernica cu o altitudine maximă de 995m, iar tot pe malul drept, de-a lungul văii, se află 

Vârfurile Cerbu (910m), Păltiniș (1015m) și plaiul neted al Dobrului (832m). 
 

Cel mai înalt punct din această zonă este Vârful Nemira Mare cu pante abrupte, greu 

accesibile până pe la altitudinea de 600-700m dar de la acest prag ascensiunea până la 

înaltimea maximă de 1649m să devină mai blandă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Culme cu altitudine medie, form de relief specifică munților Nemira  
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1. 3 GEOLOGIA ZONEI  

 

Din punct de vedere geologic, întreaga vale a Slãnicului este tăiată în depozite terțiare 

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. 
 

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 zãpezilor de pe muntele Pufu şi Piciorul 

Dobrului se scurg în valea Slãnicului circulând prin straturile de gresie şi şisturi disodilice şi 

aduc în disoluție o mare varietate şi bogãție de sãruri. Ele se îmbogãțesc în acelaşi timp cu 

bioxidul de carbon care emanã prin crãpãturile scoarței, ca o rãsuflare îndepãrtatã a 

mofetelor din zona lanțului eruptiv al Carpaților Rãsãriteni, dizolvând în mersul lor sãrurile 

minerale aflate în roci. 
 

În valea Slãnicului existã peste 20 de izvoare cu ape minerale.  
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Panou informativ, "Resursele minerale ale Slanicului"  
 
 
 
 

1. 4 HIDROLOGIA  

Principalul curs de apă, care drenează toată zona pe o lungime de 25 de km este raul 

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 Sãrata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, 

pârâul Cerbului, pârâul Şurei.  

 

Profilul longitudinal al văii Slănic înscrie câteva rupturi de pantă favorabile amenajărilor 

hidraulice. Acesta atinge cote altitudinale de 710mla confluența cu pârâul Pescarului, 490-

519m în vatra orașului Slănic Moldova și 257m la confluența cu Trotușul.  
 

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 distante de 50-150 

de m între ele. 
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Izvorul 5, Slănic Moldova  
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1. 5 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. În morfologia de ansamblu a acestor munți, 

influența rocilor este deodebit de pregnantă și se remarcă în prezența nivelelor litologice. 

(sursa: Geografia României volumul III- Carpații românești și Depresiunea Transilvaniei, pg 

163) 
 

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. 
 
 

1. 6 CLIMA  

 

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. Vântul de vest se amplificî în zona Văii Slănicului 
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atigând o frecvență de 39%. 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 75-100l/metru 

pătrat iar în restul anului cantitatea provenită din precipitații se situează între 25-50l/metru 

pătrat, luna septembrie fiind cea mai uscată. Ploile din cursul verii sunt repezi și de scurtă 

durată, solul uscându-se repede. Umezeala relativă, medie anuală este de 21%.  
 

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. 
 
 

1. 7 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 1000m de metri iar delimitarea acestora de padurile de conifere este dificil de 

stabilit. 
 

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 devina mai pure sau in amestec cu carpen (Carpinus betulus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vegetația din valea râului Slănic 

 

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. 
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În ceea ce privște vegetația erbacee, aceasta este mai puțin prezentă în pădurile de conifere 

datorită umbrei permanente. Specii ca brânduşa de primãvarã (Crocus, heuffelianus), 

ciubãțica cucului (Primula veris), clopoței (Campanula patula), garofițe (Dianthus), viorele 

(Scilla bifolia) se gasesc din abundența primavara în pădurile de fag iar la marginea lor crește 

lumânãrica (Gentiana asclepiadea). 
  
 

În apropierea apelor cresc tufe de izmã (Mentha piperita) alături de sãgeata-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panou informativ cu flora și fauna din Rezervația Nemira 

 

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 a face loc unei pârtii de schi. De 

asemenea tăierile pădurilor de pe versanții care înconjoară Slănic Moldova expun localitatea 

la alunecari de teren în cazul unor poli abundente. 
 
 

1.8 FAUNA  

 

Fauna din arealul care înconjoara orașul Slănic Moldova, este una specifică Muntilor 

Carpati în care întălnim numeroase specii de mamifere, păsări, reptile iar zonele umede sunt 

bogate în fauna acvatică. 
 

Distribuția faunei este în strânsă legatură cu tipul de vegetație. 
 

În zona de padure trăiesc:  
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- păsări: ghionoaia sură (Picus canus), muscarul (Ficedula albicollis), cinteza (Fringilla 

coelebs), vrabia de câmp (Passer montanus), pițigoiul (Parus major), țoiul (Sitta europaea), 

mierla (Turdus merula), privighetoarea (Luscinia megarhynchos), pitulicea cu cap negru 

(Sylvia atricapilla), pitulicea (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita), 

sfrânciocul (Lanius collurio), graurul (Sturnus vulgaris), cucuveaua (Athene noctua)  
- reptile: şopârla de câmp (Lacerta agilis), şarpele de casa (Natrix natrix), şarpele de alun  

(Coronella austriaca)  
- amfibieni: tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra slamandra), buhai 

de balta (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de pădure (Rana 

temporaria), brotăcelul (Hyla arborea)  
- mamifere: mistrețul (Sus scrofa), ursul brun (Ursus arctos), vulpea (Vulpes vulpes), 

veverița (Sciurus carolinensis), bursucul (Meles meles), iepurele (Oryctolagus cuniculus), 

dihorul (Mustela putorius), nevăstuica (Mustela nivalis), şoarecele de pădure (Apodemus 

sylvaticus), şoarecele scurmător (Cletrhionomis glareolus), chițcanul (Sorex araneus), 

ariciul (Erinaceus europaeus), cârtița (Talpa europaea), specii de pârşi (familia Myoxidae) 
 

În zona pajiștilor fauna nu este asa bogată comparativ cu zona pădurilor. Dintre 

animalele care preferă această zonă putem aminti şopârla de câmp (Lacerta agilis), iepurele 

(Lepus europaeus), cârtița (Talpa europaea). Pajistile sunt teritoriul preferat de vanatoare ale 

uliului şorecar (Buteo buteo) şi vânturelului roşu (Falco tinnunculus). 
 

Zona umedă este reprezentată de apele repezi ale Slănicului unde găsim specii 

iubitoare de ape de munte cum ar fi păstrăvul (Salmo trutta fario) şi lipanul (Thymallus 

thymallus). Uneori pe văile pârâiașelor care alimentează râul Slănic se pot întâlni vipere 

(Vipera berus). 
 

Presiunile asupra faunei sunt în strânsă legatură cu cele asupra vegetației. Plantele 

invazive sau fenomenele naturale extreme cum ar fi inundațiile sau alunecarile de teren pot 

să afecteze într-o oarecare măsură echilibrul natural al ecosistemelor dar defrișarile 

provocate de factorul antropic reprezină principala cauză a perturbării habitatelor. 
 

În rezervația naturală Nemira traiesc și unele animale ocrotite prin lege. Până la 

primul război modial prin pădurile din acești munți trăiu zimbri care acum au disărut din zonă. 

Dintre animalele ocrotite pe care le putem întâlni aici fac parte capra neagră (Rupicapra 

rupicapra), rasul (Lynx lynx), cocoșul de munte (Tetrao urogallus). 
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Fauna din Rezervatia Naturala Nemira  
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II CALITATEA AERULUI  

 

În Slănic Moldova nu există surse majore de poluare a aerului. Sursele antropice au un 

caracter de poluare intermitent, în principal cauzat de arderile locale de vegetație, încălzirea 

locuințelor și a traficului intens în perioada sezioneră. 
 

În general aerul din zonă este bogat în aerosoli benefici organismului, proveniți din 

aerul de munte bogat in microparticule de polen si uleiuri volatile provenite de la pădurile de 

fagi și brazi din jur. Pădurea de pe teritoriul orașului Slănic Moldova are o mare importanță 

pentru capacitatea de absorbție sonoră (fonică) și a poluanțiilor din atmosferă, ceea ce 

asigură un mediu plăcut pentru recreere și odihnă.  
 
 

2.1. PRESIUNI ASUPRA STĂRII DE CALITATE A AERULUI  

 

Pot fi identificate o serie de surse de poluare a mediului, specifice zonei, dintre care 

cele mai importante ar fi depozitarea necontrolată a deșeurilor generate de turiști, noxele 

autovehiculelor care traversează orașul, apele uzate menajere fără epurare, sau emisiile de 

gaze și fum de la instalațiile de încălzire a locuințelor, agricultura. 
 

În prezent, principala sursă a poluării aerului o constituie emisiile de poluanți de la 

autovehicule. În absența unor surse majore și permanente de poluare a aerului, nu sunt 

necesare măsuri speciale. Sunt necesare unele măsuri punctuale, mai ales de conștientizare 

a populației privind arderea deșeurilor în gospodăriile propria (să nu fie arse ambalaje sau alte 

materii și materiale care să emane în atmosferă substanțe toxice, periculoase). 
 
 

2.2. NIVELUL CONCENTRAȚIILOR MEDII ANUALE ALE POLUANȚILOR ATMOSFERICI ÎN AERUL 

ÎNCONJURĂTOR 
 
 

Calitatea aerului este determinată de încărcarea atmosferei cu particule solide, 

lichide sau gazoase provenite din surse naturale sau antropogene, cu preponderență ridicată 

în marile oraşe, precum şi de dimensiunea și dinamica particulelor din atmosferă, care 

influențează transportul pe distanțe lungi a poluanților atmosferici. 
 

Monitorizarea calității aerului s-a realizat în cadrul sistemului de monitorizare 

continuă a calității aerului, în cele 3 stații automate amplasate în zone reprezentative ale 

județului Bacău, după cum se pot observa și în figura 1. 
 

Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de 

informare, obiectivele pe termen lung şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare 

sunt stabilite de legislația națională privind protecția atmosferei şi sunt conforme cerințelor 

prevăzute de reglementările europene. Valorile limită sunt stabilite prin Legea 104 din 15 

iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
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Fig.1. Amplasarea celor 3 staţii în judeţul Bacău  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursă: http://www.calitateaer.ro 

 

Legendă: 
 

BC 1: statie de tip fond urban, situată în Bacău - str. Războieni nr.11 
 

BC 2: stație de tip industrial, situată în Bacău - str. Izvoare nr.1bis 
 

BC 3: stație de tip industrial, situată în Oneşti - str. Cauciucului nr.1 

 

Calitatea aerului la fiecare stație este reprezentată de indici de calitate sugestivi 

pentru fiecare măsurătoare în parte, de la excelent, până la foarte rău. În urma analizării 

principalilor indicatori măsurați la cele 3 stații: CO(monoxid de carbon), SO2(dioxid de sulf), 

O3(ozon), NO2(dioxid de azot) aceștia fac parte din categoria indicilor de calitate excelentă 

sau foarte bună. 
 

În schimb indicele specific corespunzător particulelor în suspensie PM10 este cuprins 

între 20-30 ug/m3 (bun), fiind conform cu valoarea limită admisă anuală, inclusiv zilnică după 

cum se poate observa în tabelul 1. 
 

 

 

 

 

  

http://www.calitateaer.ro/
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Fig.2. Valori calitatea aerului perioada august – octombrie 2021, Slănic Moldova  

 

Fig.3. Valori calitatea aerului perioada februarie 2021, Slănic Moldova 
 

 
Tabelul 1. Valori medii zilnice și lunare PM10 (Sursă: Legea nr. 104/15 iunie 2011) 

 

 

Legea nr. 104/15 iunie 2011 

 

Pe baza rezultatelor obținute în urma analizării la nivel local, nici o concentrație 

maximă nu a fost depășită, conform valorilor limită impuse prin Legea nr 104/15 iunie 2011. 

  

 
Valori limită 

PM10  
Zilnică Anuală 

50 ug/m3 40 ug/m3 
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2.3. POLUAREA AERULUI ȘI SĂNĂTATEA  

 

Poluanții atmosferici pot avea un impact serios asupra sănătății umane. În Europa, 

preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de poluarea aerului 

în interior şi în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară şi produsele chimice 

periculoase. Impacturile aferente asupra sănătății cuprind afecțiuni respiratorii şi 

cardiovasculare, cancerul, astmul şi alergiile, precum şi afecțiunile sistemului de reproducere 

şi tulburările de dezvoltare neurologică. 
 

Pulberile fine în suspensie şi ozonul la nivelul solului sunt principalele amenințări 

asupra sănătății de pe urma poluării aerului. Programul UE, Un aer curat pentru Europa 

(CAFE), a estimat un total de 348 000 de decese premature pe an provocate de expunerea la 

particulele fine (2,5PM). La acest nivel de expunere, speranța de viață medie se reduce cu 

aproximativ un an. 
 

În Europa, calitatea aerului s-a îmbunătățit în mod considerabil din momentul în care 

Uniunea Europeană și statele sale membre au introdus politici și măsuri privind calitatea 

aerului. Emisiile de poluanți atmosferici provenite din multiple sursele majore, de exemplu 

transport, industrie și generarea de energie electrică, sunt reglementate în prezent. 

Concentrațiile mari de poluanți atmosferici continuă să aibă un impact semnificativ asupra 

sănătății populației, efectul cel mai nociv fiind cauzat de pulberile în 
 

suspensie și de dioxidul de azot. (https://www.eea.europa.eu) Din aceste motive acordăm o 

atenție deosebită activității de supraveghere, menținere şi de îmbunătățire a calității                  

aerului. Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte.  

O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 
micrometri, care trec prin nas și gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații 
 

și intoxicări. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, 

vârstnicii şi astmaticii. 
 

Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer și în consecință mai mulți 

poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic 

filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt 

dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil. 

http://www.calitateaer.ro 
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III. CALITATEA APELOR  
 

3. 1 SURSE DE POLUARE A APELOR 

 

Poluarea reprezintă infliltrarea în mediul înconjurător prin diferite metode a unor 

compuși care afectează calitatea acestuia, interferează cu procesele naturale desfașurate și 

perturbă echilibrul inițial. 
 

Poluarea a început să devină o problemă din ce în ce mai gravă concomitent cu 

evoluția omului și dezvoltarea industriei deoarece în perioada primitivă impactul produs de 

om asupra mediului era neglijabil iar autoregenerarea ecosistemelor se facea mult mai ușor 

fară presiuni constante din exterior. 
 

Calitatea apei este dată de caracteristicile fizice, chimice și biologice exprimate 

valoric și stabilite în urma testelor specifice pentru fiecare proprietate în parte. Principalii 

indicatori după care se determină dacă apa este una calitativă sau nu, sunt substanțele 

minerale sau organice existente, particulele aflate în suspensie, gazele dizolvate și prezența 

organismelor. 
 

Conform “Legea Apelor nr. 107/1996” poluarea apei reprezintă orice alterare fizică, 

chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o limită admisibilă, inclusiv depăşirea 

nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau indirect de activități umane, care o fac 

improprie pentru o folosire normală, în scopurile în care această folosire era posibilă înainte 

de a interveni alterarea. 
 

Printre sursele de poluare a apelor din localitatea Slănic Moldova și imprejurimi se 

numară urmatoarele: 
 

-surse punctiforme de ape uzate, reprezentate de apele colectate prin sisteme de canalizare 

care descarcă poluanții prin intermediul unor conducte în puncte localizate (ape uzate 

menajere, orășenesti, industriale, pluviale și de drenaj) 
 

-surse difuze, care cauzează emisii în mod dispers cum ar fi utilizarea excesivă a  

îngraşămintelor chimice în agricultură, exploatarea sistemelor de irigații, industria, traficul, 

depozitarea neconformă a deșeurilor, populația. 
 

După localizare sursele de poluare pot fi locale cum ar fi agricultura, industria, traficul 

sau regionale, care provin din surse aflate la distanță, propagate în principal pe calea aerului 

cum ar fi depunerile atmosferice solide sau lichide. 
 

Sursele difuze cauzează cel mai mare impact asupra apelor din zonă atât asupra apelor de 

suprafață cât și a celor subterane. Acestea neavând o componentă evidentă și usor 

masurabilă, cuantificarea poluării provenite din aceste surse se face cu dificultate și deseori 

valorile sunt estimative. Estimarea nivelului de poluanți proveniți din sursele difuze se face 

prin metode de calcul a balanței poluanților și prin studierea bazelor de date din modele 
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deja existente în care se specifică încarcarea cu poluanți a arealului din care face parte 

bazinul hidrografic respectiv. 

 
 

Poluanții proveniti din surse punctiforme pot fi identificați și cuantificați mult mai 

ușor prin analiză statistică iar apele afectate de aceste surse se preteaza epurării. 
 
 

3. 2 PRESIUNI SEMNIFICATIVE ASUPRA RESURSELOR DE APĂ  

 

În conformitate cu Directiva Cadru in Domeniul Apei, se consideră presiuni 

semnificative, presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul 

de apă studiat. Dupa modul în care funcționează sistemul de receptie al corpului de apă se 

poate cunoaste dacă o presiune poate cauza un impact. Aceasta abordare corelată cu lista 

tuturor presiunilor și cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepție conduce la 

identificarea presiunilor semnificative. 
 

În localitatea Slănic Moldova principalii factori de stres care pun o presiune 

semificativă asupra resurselor de apă sunt de proveniență antropică. Infiltrarea în resursele 

de apă a poluanților proveniți din activitățile umane scad calitatea apei și pot în unele cazuri 

să afecteze sănătatea oamenilor 
 

Poluanții principali a surselor de apă sunt substanțele organice. Materiile organice 

consumă oxigenul din apă, în timpul descompunerii lor, într-o măsură mai mare sau mai 

mică, în funcție de cantitatea de substanță organică evacuată, provocand distrugerea 

fondului piscicol şi în general a tuturor organismelor acvatice. În acelaşi timp oxigenul mai 

este necesar și proceselor aerobe de autoepurare, respectiv bacteriilor aerobe care oxidează 

substanțele organice şi care, în final, conduc la autoepurarea apei. 
 

Nutrienții de asemenea pun o presiune semnificativă asupra calitații apelor. Nutrienții 

sunt elemente chimice şi compuşi ai acestora care se găsesc în mediul înconjurător, de care 

plantele şi animalele au nevoie pentru a creşte sau supraviețui. Prezența nutrienților în apă, 

sol şi subsol este normală, poluarea reprezentând încărcarea cu substanțe nutritive a 

factorilor de mediu peste concentrațiile determinate de mecanismele de funcționare a 

ecosistemelor. 
 

Excesul de nutrienți, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spălare sau 

infiltrație în apele subterane, râuri, lacuri şi mări, producând poluarea acestora 
 

Sursele principale de factori de stres asupra apelor din Slănic Moldova sunt: 
 

o poluarea cu ape uzate menajere care provin din locuințe, instituții publice, băi 

spălătorii, spitale, şcoli, hoteluri unități comerciale şi de alimentație si care 

datorită folosirii apei ca agent de spălare și curațare pot să conțină, produse 

petroliere, detergenți, microorganisme, paraziți, substanțe minerale. 
  

o poluarea cu ape uzate industriale care în funcție de tipul de industrie din care 

provin pot să conțina compuşi fenolici şi aromatici, acizi organici, răşini, zaharuri, 

coloranți, compuşi cu sulf, suspensii, germeni patogeni 
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o poluarea provenită din procese agricole cum ar fi utilizarea excesivă a 

îngraşămintelor chimice, fertilizanților și a pesticidelor, reprezentând sursa 

principală de poluare cu nutrienți (compuși cu azot și fosfor). 
 

Presiuni asupra apei pot sa apară si din cauze naturale. Precipitațiile abundente sau 

topirea zăpezilor pot cauza inundații precum cele din iunie 2018. De asemenea tot o cauză 

naturală ar fi speciile de plante cu caracter invaziv, iubitoare de apă care pot sa crească 

necontrolat și să perturbe echilibrul natural al zonei în unele locuri să se ajunga chiar și la 

colmatare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 3 PRINCIPALELE CORPURI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE. CALITATE 
 
 

Principalul curs de apă, de suprafață este raul Slănic, care izvoraște din Munții 

Nemirei și este un afluent al Trotușului. În bazinul său hidrografic are mulți afluenți care în 

functie de cantitatea de precipitații pot să se umfle sau să scadă până aproape de secare în 

perioade de secetă intense. Printre afluenții Slănicului amintim: pârâul Cheşcheşul, pârâul 

Pufului, pârâul Sasului, pârâul lui Ignat, pârâul Piatra, pârâul lui Tudorache, pârâul Pescaru, 

pârâul Sãrata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, pârâul Cerbului, pârâul Şurei. 
 

Stațiunea Slănic Moldova este renumită pentru o serie de izvoare care conțin, printre altele, 

într-o proporție remarcabilã, hidrogenul sulfurat sau siliciul (izvoarele de la Cascadã) au 

valoare terapeuticã deosebitã în tratarea bolilor otorinolaringologice şi a unor afecțiuni 

bronho-pulmonare. Nu se stie exact numarul izvoarelor prezente in aceasta zona dar din 

toate izvoarele sunt folosite: 
 

⋅ Izvorul 300 de scãri: Apã oligo-metalicã, cu mineralizare foarte redusã. Indicații 

terapeutice: Cura Internă. 

⋅ Izorul nr. 1 Apa sulfuroasă, sodică, clorurata, carbo-gazoasă, bicarbonatată, 

iodurată şi hipotonă. Indicații terapeutice: Cura Internă  
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⋅ Izvorul nr. 1 bis: Apă slab sulfuroasa, borică, carbo-gazoasă, bicarbonatată, 

iodurată şi hipertonă. Indicații terapeutice: Cura internă. 
 

⋅ Izvorul nr. 3: Apă iodurată, clorurată, sodică, carbo-gazoasă, bicarbonatată şi 

hipertonă. Indicații terapeutice: Cură internă  
⋅ Izvorul nr. 5: Apa oligominerală, feruginoasă, carbo-gazoasă şi hipotonă. 

Indicații terapeutice: Cură externă  
⋅ Izvorul nr. 6 Apă iodurată, sodică, clorurată, bicarbonatată şi hipertonă. Indicații 

terapeutice: Cură Internă 

⋅ Izvorul 8: Apă bicarbonatată, clorurată, sodică, carbo-gazoasă, slab sulfuroasă şi 

hipotonă. Indicații terapeutice: Cură internă   
⋅ Izvorul 10: Apă iodurată, sodică, clorurată, bicarbonatată şi hipertonă. Indicații 

terapeutice: Cură internă 

⋅ Izvorul nr. 14: Apă bromurată, iodurată, conține fier, puțin sulfuroasă. Indicații 

terapeutice: Cură Internă 
 

⋅ Izvorul nr. 15: Apă cloruosodică, alcalină, iodurată, carbo-gazoasă, slab 

sulfuroasă. Indicații terapeutice: Cură Internă 

⋅ Sonda nr. 2 Apă alcalină pură, bicarbonatată, de concentrație medie şi 

hipotonă. Indicații terapeutice: Cură Internă 
 
 

Apele subterane din subsolul oraşului Slănic Moldova aparțin corpului de apă 

ROGWSI03. În anul 2014, evaluarea stării chimice a apelor subterane din corpul de apă 

ROGWSI03, s-a realizat pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice obținute în urma 

forajelor hidrogeologice din Rețeaua Națională de Foraje Hidrogeologice a României. 
 

Concluzia Raportului anual privind starea mediului în județul Bacău, pe anul 2014, 

întocmit de APM Bacău este că depășirile înregistrate reprezintă un procent foarte mic față 

de numărul punctelor de monitorizare situate în acest corp de apă şi sunt considerate 

depăşiri izolate (locale). Având în vedere aceste considerente, corpul de apă subterană 

ROGWSI03, se încadrează în stare chimică bună.  
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3. 4 ASIGURAREA NECESARULUI DE APĂ POTABILĂ  

 

Apa reprezintă o resursă indispensabilia vietii. Apa potabila reprezintă apa care 

îndeplinește anumite standarde de calitate și este sigura pentru consumul uman. 
 

În România apa potabilă este definită și reglementată prin Legea nr. 458 din 8 iulie 

2002 - privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin Legea nr. 311 din 28 iunie 

2004. 
 

Condițiile de calitate a apei potabile, în Romania, sunt reglementate prin STAS 1342 
 

– 91 și se bazează pe analiza urmatorilor indicatori: 
 

• indicatori organoleptici – gust, miros  
• indicatori fizici – concentrația ionilor de hidrogen (pH), conductivitate electrică, 

culoare, turbiditate 
 

• indicatori chimici – aluminiu, ammoniac, azotiți, calciu, clor, cloruri, cupru, compuși 

fenolici distabili, detergenți sintetici, duritate, fier, fosfați, magneziu, mangan, 

oxigen dizolvat, reziduu fix, substanțe organice oxidabile, sulfați, sulfuri și hidrogen 

sulfurat, zinc 
 

• indicatori chimici toxici – amine aromatice, arsen, azotați, cadmiu, cianuri libere, 

crom, fluor, hidrocarburi aromatice policiclice, mercur, nichel, pesticide, plumb, 

seleniu, trihalometani, uraniu natural  
• indicatori radioactivi  
• indicatori bacteriologici  
• indicatori biologici 

 

Orasul Slănic Moldova se alimenteaza cu apa potabilă prin intermediul a doua surse: 
 

una de suprafață și una subterană. 
 

Sursa de suprafața este supusă unui proces complex de tratare și provine dintr-o priză 

de mal aflată pe malul stâng al pârâului Slanicel. 
 

Sursa subterană constă într-un dren de filtrație dispus de-a lungul râului Slănic, pe o 

lungime de 788,5 m. Apa captată din această sursă este clorinată și înmagazinată în 

rezervoare totalizând un volum de 2.350 mc. 
 

Conform Primăriei orașului Slănic Moldova, lungimea rețelei de apă potabilă este de 

49,9 km, din care o pondere de 53,7% (26,8 km) este modernizată. Durata de exploatare a 

rețelei de apă potabilă este de 6-15 ani pentru o lungime de 26,8 km și de mai mult de 25 ani 

pentru o lungime de 23,1 km. 
 

La rețeaua de apă potabilă sunt racordate peste 1.700 gospodării, înregistrând un 

consum total de aproximativ 18.000 mii mc. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Sursa “STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA PENTRU PERIOADA 

2014 -2020” 
 
 

3. 5 SOLUȚII PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI A CALITĂȚII APEI 
 
 

Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și economia au nevoie de apă 

proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre elementele politicii 

UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă potabilă de calitate și 

sanitație. 
 

Conform Strategiei Nationale pentru DEZVOLTAREA DURABILÃ a României 2030, 

securitatea alimentării cu apă potabilă este un principiu recunoscut la nivel internațional, 

care stă la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei potabile. 

România a ratificat Protocolul privind apa și sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății si 

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost modificată în 2017, astfel că planurile 

de siguranță a apei vor deveni obligatorii, începând din 2021, pentru sistemele de 

aprovizionare cu apă potabilă colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate 

de apă mai mare de 1.000 m³/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane. 
 

România a întreprins și alte acțiuni pentru îmbunătățirea calității apei și a accesului la 

infrastructura de alimentare cu apă în perioada 2009 – 2017. Astfel, 317 orașe și municipii din 

totalul de 320 și 2.189 de comune din totalul de 2.861 dețineau instalații de alimentare cu apă 

potabilă la finalul anului 2016. Cu toate acestea, doar 65,2% din populația României era 

deservită de sistemul public de alimentare cu apă în 2016, fiind astfel țara din UE cea mai 

puțin dezvoltată din acest punct de vedere. Situația României este comparabilă cu celelalte 

state ale UE în ceea ce privește rata conectării la infrastructura de alimentare cu apă în mediul 

urban, de 94,9%, față de 96-100% în celelalte state UE. În schimb, în mediul rural rata 

conectării este doar de 30,8%, sub nivelul mediei UE. 
   

Pentru atingerea obiectivelor de calitate a corpurilor de apă până în anul 2027 sunt 

necesare măsuri suplimentare și acestea se referă la construirea de sisteme de canalizare și 

stații de epurare în aglomerări umane mai mici de 2.000 l.e. 
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În ceea ce privește situația în Slănic Moldova, conform reprezentanților administrației 

publice locale, starea generală a rețelei de furnizare a apei potabile este proastă, conductele 

sunt foarte vechi și prezintă periodic deranjamente. Condiții meteo nefavorabile, pot să ducă 

la sistarea furnizării cu apa deoarece sistemului de drenare nu face față. 
 

O soluție propusă pentru această problema ar fi amenajarea unor rigole, deoarece în 

cazul ploilor torențiale apa adunată pe partea carosabilă a orașului se scurge direct în râul 

Slănic, influențând negativ calitatea apei potabile. De asemenea, pentru a putea suporta un 

drenaj mai mare este necesară retehnologizarea stației de pe malul Slănicelului. 
 

Reabilitarea sistemului de furnizare a apei potabile este o masură prioritară precum 

și înființarea unui laborator dotat corespunzator pentru a putea efectua local analize ale 

calității apei. 
 

Cea mai eficientă metoda de imbunatațire a calității apei este reducerea poluării. 

Pentru ca dispersarea poluanților în resursele de apa sa fie diminuată sau în unele cazuri chiar 

estomaptă s-ar putea lua urmatoarele măsuri: 
 

⋅ depozitarea conformă a deșeurilor pentru a preveni scurgerile de levigat  
⋅ utilizarea în mod resposabil a îngrășamintelor, fertilizatorilor și pesticidelor  
⋅ desfășurarea unor acțiuni de constientizare a populației  
⋅ epurarea cât mai eficientă a apelor menajere și industriale  
⋅ controale la agenții economici a căror obiect de activitate prezintă riscul unor 

deversări de substanțe poluante în resursele de apa 
 
 
 
 
3. 6 EFECTELE APEI POLUATE ASUPRA SĂNĂTĂȚII  

 

Conform Organizatiei Mondiale a Sănătății, 80% din bolile la nivel global sunt 

datorate consumului de apa de slabă calitate sau contaminată cu diferiți agenti patogeni. 
 

Multe zone cu în care se află ape de suprafată sunt acum contaminate cu metale grele, 

POP-uri și nutrienti care au efecte asupra sănătății umane. Bolile datorate consumului de apă 

de slabă calitate sunt datorate de cele mai multe ori managementului inadecvat a resurselor 

de apa și o stare proastă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă. 
 

Siguranța apei va crește atunci când se va garanta accesul, sustenabilitatea și dreptul omului 

la apă potabilă. De obicei în zonele urbane apa este supusă unor controale mai riguroase și 

este mai sigură pentru consum decât în zonele rurale care nu sunt racordate la sistemul 

național de apă și canalizare. În aceste situații alimentarea cu apă a populației se face prin 

fântâni din care puțini iau probe pentru analize. Mentalitatea greșită a oamenilor din zonele 

rurale cum că apa din subteran este tot timpul sigură poate duce în timp la acumularea în 

corp a unor substanțe cum ar fi arsenul, mercurul sau plumbul ce pot cauza boli foarte grave. 
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În zonele urbane apa poate fi contaminată în multe feluri, cele mai frecvente moduri 

fiind scurgerile accidentale ale apei uzate menajere sau deversările accidentale din industrie. 
 

Bolile asociate consumului de apă pot apărea din două cauze: 
 

⋅ poluarea cu chimicale cum ar fi metalele grele, substanțe organice sau nitriți și 

nitrați peste limita admisă  
⋅ contaminarea cu agenți biologici patogeni, cum ar fi bacterii, virusuri, paraziți 

prezenți în apă datorita contactului cu materie organică aflată în descompunere 
 

În funcție de cauza apariției acestor boli ele se pot clasifica în două tipuri: patologii 

hidrice infecțioase datorită contaminarii biologice și patologii hidrice neinfecțioase datorită 

contaminarii chimice. 
 

Patologiile hidrice neinfecțioase sunt cauzate de substanțele chimice care pot sa fie 

prezente în apă în formă dizolvată sau în formă de suspensie. Dintre aceste substante 

amintim: 
 

 
 

⋅ mercurul, este un element care poate cauza efecte nocive asupra sănătății chiar 

și la concentrații foarte mici 
 

⋅ arsenic, este un element constituent pentru peste 200 de tipuri de minerale, 

România fiind una din cele mai bogate țări în acest tip de material. Ingestia de 

arsenic pe termen lung provoacă leziuni tegumentare, cancer, toxicitate 

developmentală, neurotoxicitate, boli cardiovasculare, metabolism anormal al 

glucozei  
⋅ plumbul, este un metal greu iar expunerea îndelungată la acest element provoacă 

boala numita saturnism, care în cazuri grave poate provoca anemie, convulsii, 

comă şi chiar moartea pacientului  
⋅ cadmiu, este un metal alb-argintiu, prezent în cantități variabile în minereurile de 

zinc. ingestia cronică a acestui metal determină leziuni renale si creste riscul de 

osteoporoză. 
 

Patologiile hidrice infecțioase sunt cele aparute în urma contaminării resurselor de apă cu 

diferite microorganisme dăunatoare pentru corpul uman. Ingerarea apei infectată cu 

paraziți, bacterii sau vrisuri poate duce la mai multe tipuri de boli, unele foarte grave. In 

funcție de tipul de tipul de microorganisme infiltrate în corp prin consumul de apă aceste 

boli pot fi: 
   

Boli virale - Gastroenterita, cauzată de prezență în apa potabilă a mai multor tipuri de 

virusuri (rotavirus, adenovirus, parvovirus, astrovirus) 
 

Boli bacteriene - Febra tifoidă, provocată de bacilul typhic 
 

- Dizenteria, provocata de bacilul dizenteric 
 

- Tuberculoza, provocată de bacilul Koch 
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Boli parazitare - Giardioza, provocată de Giardia Lambila, Giardia Intestinalis, paraziți 

rezistenți în apa de băut. Aceasta boală se tratează doar când dă tulburări grave 
 

- Tricomoniaza, un microorganism care preferă un mediu umed și poate fi 

prezent în bazinele de înot 
 
 
 

3.7 MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA POLUĂRII APEI: 
MĂSURILE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA POLUĂRII APEI SUNT: 

epurarea apelor reziduale; 
 

construirea de bazine speciale de colectare a deșeurilor și rezidurilor, pentru a împiedica 

deversarea directă a acestora în apele de suprafață; 
 
construirea unor stații de epurare a apelor reziduale ale localităților; 

execuția lucrărilor de indiguire și de construire a unor baraje; 

aruncarea sau depozitarea pe maluri sau in albiile râurilor deșeuri de orice fel.  
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IV CALITATEA SOLURILOR  

 

Conceptul de calitate a solului reprezintă capacitatea de a funcționa în interiorul 

granițelor unui ecosistem pentru susținerea productivității biologice, menținerea calității 

mediului și asigurarea sănătății viețuitoarelor și habitatelor (Doron și colab., 1997).  
 
 

4.1. CALITATEA ȘI PRESIUNI ASUPRA SOLULUI ÎN SLĂNIC MOLDOVA  

 

Solul este definit ca stratul de la suprafața scoarței terestre. Este format din particule 

minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care 

îndeplineşte multe funcții şi este vital pentru activitațile umane şi pentru supraviețuirea 

ecosistemelor (http://www-old.anpm.ro). 

 

Funcțiile ecologice privesc solul ca un component esențial al ecosistemelor naturale 

sau manageriale care exercită o mare importanță pentru variațiile climatice bruște, de filtru 

de protecție pentru prevenirea contaminării apei freatice, deepurator prin distrugerea 

substanțelor organice sau agenților patogeni, de habitat biologic al biodiversității 

viețuitoarelor, depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanțe. 
 

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confruntă Uniunea 

Europeană sunt: 
 

• eroziunea;  
• degradarea materiei organice;  
• contaminarea;  
• salinizarea;  
• compactizarea;  
• pierderea biodiversității solului;  
• scoaterea din circuitul agricol;  
• alunecările de teren şi inundațiile. 

 
Sursă: (http://www.anpm.ro/ro/sol-subsol) 

 

Potrivit recomandărilor U.N.E.P. şi ale Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 111/1977, 

România a instituit, începând din anul 1977, „Sistemul de monitoring al stării de calitate a 

solurilor agricole”, ca parte integrantă a Sistemului Național al Calității Mediului 

Înconjurător. În perioada aniilor 1992 – 1999, a fost inițiat un sistem îmbunătățit de 

supraveghere a calității solurilor, atât pentru solurile agricole, cât şi pentru cele forestiere. 
 

Condițiile fizico-geografice ale României prezintă o mare diversitate în cadrul 

principalelor forme de relief (câmpie, deal, munte), având ca rezultantă variația largă a unor 

parametri: altitudinea, înclinarea terenului, tipurile de folosință, unitățile edafice şi 

caracteristicile cantitative şi calitative ale acestora. 
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Solurile predominante după cum putem vedea și în figura 2, sunt cele de tip montane 

podzolice și brune acide de pădure, formate pe gresii și luturi. La nivelul inferior găsim soluri 

brune gălbui, iar la nivelul luncii, mai ales la nivelul bazinelor depresionare și în aval de 

stațiune se întâlnesc solurile aluviale și aluviunile. 
 

Fig. 4. Încadrarea aproximativă a zonei studiate în harta solurilor a României  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursă: Adaptat după: Atlasul R.S. România, 1978 

 

Calitatea solului poate fi afectată în general, prin următoarele activitați umane: → 

depozitarea neconformă de deşeuri menajere; → deversarea accidentală a dejecțiilor 

zootehnice în condițiile funcționării necorespunzătoare a platformelor de stocare; → 

administrarea haotică de substanțe chimice în agricultură. 
 

În timp orașul Slănic Moldova s-a dezvolvat devenind o stațiune antropizată 

funcționând în prezest multiple unități de cazare și căi de acces amenajate turiștilor. 

Practicarea pășunatului a devenit dezordonat, necontrolat, fără a se ține seama de 

prevederile legislative. 
 

Consecințele majore asupra stării de calitate și degradării în timp a solului sunt 

provocate de aruncarea deșeurilor în mod necontrolat, practicarea pășunatului în mod 

excesiv, emisii de poluanți ale autovehiculelor care se eliberează foarte aproape de sol, fapt 

care duce la realizarea unor concentrații ridicate la înălțimi foarte mici, chiar pentru gazele 

cu densitate mică şi mare capacitate de difuziune în atmosferă și datorită substanțelor 

purtate de aer. 
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4.2. MANAGEMENTUL SITURILOR CONTAMINATE  

 

Managementul siturilor contaminate este reglementat prin Legea nr. 74/2019 privind 

gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. România conştientizează 

riscurile potențiale care decurg din activitățile antropice, cu posibil impact semnificativ 

asupra sănătății umane, a calității solurilor, apelor subterane şi apelor de suprafață, 

ecosistemelor. La nivelul anilor 2007- 2008 s-a realizat un inventar al siturilor contaminate/ 

potențial contaminate, rezultand un număr de 1.393 situri contaminate/ potential 

contaminate. Siturile au fost desfăşurat în principal activități miniere şi metalurgice, 

petroliere, chimice, alte activități industriale la scară mare sau la scară mica. ( HOTĂRÂRE nr. 

683 din 19 august 2015) 
 

În anul 2013 a fost actualizată lista existentă la Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului care cuprinde siturile potențial contaminate, rezultând un număr de 103 situri în 

județul Bacău. (Hotărâre 683/2015) 
 

Legea nr. 47/2019 prevede măsuri la nivel național referitoare la: 
 

- identificarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate în vederea realizării 

unui inventar național al acestora; 
 
- definirea și stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de 

funcționalitate și în conformitate cu utilizările prezente și viitoare, luându-se în considerare 

costurile de remediere a acestora; 
 
- clasificarea și prioritizarea siturilor contaminate la nivel național; 
 
- gestionarea siturilor potențial contaminate și/sau a celor contaminate; 
 
- accesul publicului la informațiile privind siturile potențial contaminate și siturile 

contaminate; 
 
- îmbunătățirea colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii 

contaminării solului (Legea nr. 47/2019) 
 

Obiectivul general a întregului sistem de management al siturilor contaminate este 

acela de a îmbunătăți calitatea solului în zonele afectate scăzând concentrația poluaților, 

astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător sau sănatatea populației. 
 
 

4.3. SOLUȚII PROPUSE PENTRU PREVENIREA POLUARII SOLULUI ȘI APELOR SUBTERANE 
 
 

Potențialele surse de poluare ce pot apărea în orașul Slănic Moldova necesită o 

gestionare eficientă pentru prevenirea oricărui impact negativ asupra sănătății umane și a 

factorilor de mediu cum ar fi apele freatice, solurile și ecologia. 
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Poluarea mediului înconjurător este un efect al mai multor cauze, dar cea mai mare 

parte se datorează substanțelor poluante provenite din activitățile umane. Solul este 

principalul loc de întâlnire a poluanților din cauza că particulele materiale și gazele din 

atmosferă sunt antrenate de ploi și ajung pe suprafată terestră. Apele de infiltrație 

impregnează solul cu poluanți antrenându-i spre adâncimi, ajungând inclusive și în apele 

subterane. 
 

Din cauză că poluarea solului afectează tot mediul, s-a elaborat Programul Natiunilor 

Unite pentru Mediul Înconjurător (UNEP). Principalul organism al ONU a creat în vederea 

protecției mediului, UNEP, a fost înființat imediat după Conferința Națiunilor Unite pentru 

Mediul Uman, desfăşurată la Stockholm în anul 1972. UNEP are mandatul de a coordona la 

nivel mondial integrarea politicilor de protecție a mediului în celelalte sectoare în vederea 

asigurării unei dezvoltări durabile. 
 

UNEP are şapte divizii prin care vrea să asigure un management al mediului riguros 

în vederea asigurării dezvoltării durabile: 
 

–  Avertizare preventivă şi evaluare; 
 

–  Implementarea politicii de mediu; 
 

–  Tehnologie, industrie şi economie; 
 

–  Cooperare regională; 
 

–  Legislatie de mediu şi convenții internaționale; 
 

– Comunicare şi informarea publicului; Fondul global pentru mediu. (Sursa: 
http://www.mmediu.ro/ )  

– Dezvoltarea durabilă în legătură cu mediului înconjurător este definită de o serie de 

obiective:  
–  Compatibilitatea dintre mediul antropic și mediul natural;  
–  Egalitatea de șanse între generații care coenxistă și se succed în timp și spațiu;  
–  Situarea pe primul plan al securității ecologice în locul maximizării profitului;  
– Compatibilitatea strategiilor naționale de dezvoltare cu cerințele extinderii 

interdependențelor în plan geoecologic și ecologic;  
– Asigurarea bunăstării generale punând accentul pe calitatea creșterii economice 

durabile;  
– Integrarea organică dintre capitalul natural și cel uman, în cadrul unei categorii 

globale ce își redefinește obictivele economice și sociale și își extinde orizontul de 

cuprindere în timp și spațiu;  
– Trecerea la o noua strategie față de natural-umană, în care obiectivele dezvoltării 

economice și sociale să fie subordonate deopotrivă dezvoltării omului și însănătoșirii 

mediului . 
 

Sursă: http://www.anpm.ro/ro/  
 
 
 
 
 
  

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-05_Institutii_internationale_protectia_mediului.pdf
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Stațiunea Slănic Moldova a suferit pe parcursul ultimilor ani efectele dezastrului 

ecologic, printre acestea numărându-se inundații, alunecări de teren și afectarea faunei și a 

florei autohtone. Una dintre cauze este poluarea cauzată de deșeuri, iar o primă soluție este 

colectarea lor selective, urmată de luarea unor măsuri mai ample pentru protejarea solului și 

a apei subterane ( Sursă: http://primariaslanicmoldova.ro). 
 
 

4. 4 MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA POLUĂRII SOLULUI 

MĂSURILE  DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA POLUĂRII SOLULUI SUNT: 

- construirea unor zone de depozitare a deșeurilor; 
 

- diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor; 
 

- folosirea rațională a îngrășâmintelor și pesticidelor 
 

- construirea de spații de epurare a apei; 
 

- modernizarea gropilor de gunoi; 
 

- controlul poluării industriale și a substanțelor chimice utilizate în procesele 

industriale; 
 

- -menținerea suprafetelor împădurite și utilizarea lemnului pădurilor numai 

în limita aprobată prin lege; 
 

- combaterea eroziunii solului; 
 

- colectarea rezidurilor menajere în recipiente speciale,pe sortimente și 

reciclarea acestora;  
- construirea de vehicule cât mai puțin poluante; 

 

- producerea energiei prin procedee nepoluante(solar,eolian); 
 

- utilizarea carburanților nepoluanți de către autovehicule sau dotarea 

acestora cu filtre speciale; 
 

- extinderea și protejarea spatiilor verzi,a parcurilor,a gardurilor vii; 
 

- protejarea pădurilor.  
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V. GESTIONAREA DEȘEURILOR  

 

Mediul înconjurător, un element esențial al existenței umane, reprezintă rezultatul 

interferenței unor elemente naturale - sol, aer, apă, climă, biosferă - cu elemente create prin 

activitatea umană. Toate acestea interacționează şi influențează condițiile existențiale şi 

posibilitățile de dezvoltare viitoare ale societății. Dezvoltarea economică nu poate fi separată 

de consecințele activității umane asupra mediului înconjurător. Efectele consumului şi 

utilizării resurselor, asupra mediului sunt în creştere. O problemă de însemnătate decisivă 

este aceea a nivelului şi a ritmului dezvoltării economico-sociale. Până nu demult, resursele 

naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare 

a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, 

necesarul de materie primă şi energie pentru producția de bunuri a crescut mult, iar 

exploatarea intensă a resurselor Terrei relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. 

Economia europeană are la bază un nivel ridicat de consum de resurse. Aici se includ materii 

prime (cum ar fi metalele, mineralele sau lemnul pentru construcții), energie şi sol. 

Principalele forțe conducătoare ale consumului de resurse din Europa sunt creşterea 

economică, dezvoltările tehnologice şi modelele schimbătoare de producție şi consum. 

Aproximativ o treime din resursele utilizate sunt transformate în deşeuri şi emisii. 

Aproximativ patru tone de deşeuri pe cap de locuitor sunt generate în fiecare an în țările 

membre ale Uniunii Europene (UE). Fiecare cetățean european aruncă în medie 520 de kg de 

deşeuri menajere pe an şi această cifră este estimată a creşte (Raport UE 2018). 

 

În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea  

211/2011, care implementează o serie de directive aleConsiliului Europei. Coordonarea 

acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului 

 

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la 

educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De 

obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea 

efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea 

deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților 

recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu 

diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice 

fiecărora. 

 

Încă din 1970 s-a conștientizat opinia că deșeurile constituie o problemă și că 

metodele de tratare prin depozitare sau incinerare nu sunt satisfăcătoare. De asemenea, s-a 

pus problema reciclării materialelor care intră în componența acestora. La Conferința 

Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992 s-au 

adoptat politici care au fost introduse pe plan mondial. În 
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UE preocupările erau mult mai vechi, primele directive ale Comisiei Europene în problema 

deșeurilor datând din anul 1975. 

 

Oamenii sunt obisnuiți să recicleze din cele mai vechi timpuri. Studii arheologice au 

arătat că, în perioadele când resursele de materii prime se diminuau, gropile de gunoi ale 

orașelor antice conțineau mai puține deșeuri cu potențial pentru reciclare (unelte, ceramica 

etc). 

 

În erele preindustriale, deșeurile din prelucrarea bronzului și a altor metale prețioase 

erau colectate în Europa, și topite pentru refolosire continuă, iar în unele zone praful și 

cenușa de la focurile de cărbuni sau lemne erau refolosite pentru obținerea materialului de 

bază în fabricarea cărămizilor. Principalul motiv pentru practicarea reciclării materialelor era 

avantajul economic, nevoia de materii prime naturale devenind astfel mai mică. 
 

 

5. 1 TIPURI DE DEȘEURI GENERATE ÎN SLĂNIC MOLDOVA  

 

Gestionarea deşeurilor ridică probleme foarte complexe, care necesită întreprinderea 

acțiunilor coordonate de la nivel local la cel regional, colaborarea societății civile cu 

autoritățile locale, cu reprezentanții guvernului şi de asemenea colaborarea intre state. De-

a lungul timpului, această problemă s-a acutizat, mai ales în ultimele 2 secole, s-au dezvoltat 

diferite metodologii, accentuându-se o abordare integrată, considerând minimizarea 

cantității de deşeuri, gradul de poluare provocat şi mai nou, importanța deşeurilor ca materii 

secundare. Însă şi în zilele noastre, până şi cele mai dezvoltate țări întâmpină dificultăți în 

ceea ce priveşte aplicabilitatea lor. Pentru a găsi cea mai bună metodă de management al 

deşeurilor, respectiv pentru a minimiza impactul acestora asupra mediului este importantă 

raportarea la o scară adecvata de timp şi spațiu şi bineînțeles trebuiesc luate în calcul efectele 

cumulative. 
 

Deșeurile sunt clasificate în doua mari clase de deșeuri: nepericuloase și 

periculoase. Generarea deşeurilor 

 

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi 

rural din gospodării, instituții, unități comerciale, unități economice (deşeuri menajere şi 

asimilabile), deşeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, precum 

şi deşeuri din construcții şi demolări colectate de operatorii de salubrizare. 
 

Există mai multe tipuri de deșeuri municipal: 
 

• 1 - Deșeuri menajere, provenite din activitatea casnică, magazine, hoteluri, restaurante, 

instituții publice. 
 

• 2 - Deșeuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hârtii, mase plastice, frunze, praf).  
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• 3 - Deșeuri din construcţii și demolări, provenite din activitatea de construcții și 

modernizarea și întreținerea străzilor. 
 

• 4 - Nămol orășenesc, rezultat din stațiile de tratare a apelor uzate și menajere. 
 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităților, direct (prin 

serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei 

responsabilități pe bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare). În jur 

de 63% din populație este deservită de serviciile de salubritate, la nivel național, ponderea în 

mediul urban fiind de 84%, iar în medial rural doar de 38%. 
 

Deşeuri de producție, rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole 
 

Acestea se împart în 3 mari categorii: 
 

1. Deșeuri industriale stocabile, pe care normele europene le clasifică în: 
 

• Clasa 1 - Deșeuri industriale periculoase, dar netoxice, de exemplu azbest. 
 

• Clasa 2 - Deșeuri industriale nepericuloase și netoxice. 
 

• Clasa 3 - Deșeuri inerte, de exemplu cele provenite din construcții. 
 

• Clasa 4 - Deșeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive. 
 

• Clasa 5 - Deșeuri industriale produse în cantități foarte mari, de exemplu cenușile 

produse de termocentralele care funcționează pe cărbune. 
 

2. Deșeuri agro-zootehnice, provenite din agricultură și, în special, din zootehnie. 
 
3. Deșeuri speciale, categorie în care intră explozibilii și substanțele radioactive. 
 

Deşeuri generate de activități medicale 
 

Deșeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare și cabinete medicale 
 

Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică, elaborează anual 

Sinteza națională „Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din 

activitatea medicală” şi actualizează baza națională de date privind deşeurile rezultate din 

activitatea medicală. 
 
 

5. 2 PRECOLECTAREA, TRANSPORTUL, VALORIFICAREA ȘI ELIMINAREA 

DEȘEURILOR 
 
 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea 

şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 
 

În România, responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparține 

administrațiilor publice locale, care, prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului 
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de salubrizare către un operator autorizat, trebuie să asigure colectarea (inclusiv colectarea 

separată), transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri. 
 

Precolectarea deșeurilor se referă la adunarea lor în diferite recipiente: coșuri de 

gunoi, pubele (pentru deșeurile menajere) și containere (pentru deșeurile stradale și cele 

produse de agenții economici). 
 

Pentru a permite reciclarea, colectarea deșeurilor care conțin materiale refolosibile 

se face separat în recipiente de culori diferite. Culorile recipientelor disponibile sunt: galbenă, 

roșie, verde, albastră, maro și negru antracit. 
 

Culorile recomandate pentru recipientele destinate diferitelor tipuri de deșeuri sunt: 

roșu (portocaliu) - materiale plastice, galben - metale, verde - biodegradabile, albastru - 

hârtie, carton și sticlă, maro - electrice și electronice, negru - nereciclabile, însă acestea nu 

sunt respectate întotdeauna. Pe recipente există etichete care precizează exact ce fel de 

deșeuri se pot pune în recipientul respectiv. 
 

Transportul deșeurilor se face cu mașini autorizate de transport deșeuri nepericuloase 

(deorece în principiu deșeurile ridicate din unitatea administrativ teritorială Slănic Moldova 

sunt deșeuri nepericuloase). Aceste deșeuri sunt transportate către stațiile de sortare din 

județ. 
 

Dupa transportul deșeurilor la aceste stații de sortare, urmează faza efectiv a sortării 

deșeurilor municipal pe categorii: deșeuri menajere (biodegradabile), deșeuri de hârtie și 

carton, deșeuri de mase plastic, deșeuri de sticlă, deșeuri de lemn, etc. După sortarea lor 

acestea ar trebui să ajungă la centrele de colectare și valorificare prin reciclare a deșeurilor. 
 

Odată colectate, urmează etapa de tratare a deșeurilor. Metodele de tratare ale 

deșeurilor sunt variate, la fel ca deșeurile în sine și locul lor de proveniență. În principiu, 

deșeurile pot fi scoase din circuitul economic (eliminate) sau reintroduse în circuit 

(recuperate). 
 

Eliminarea deșeurilor trebuie făcută prin metode care nu periclitează sănătatea 

oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu. 

Incinerarea este o metodă de eliminare a deșeurilor prin arderea lor. Este una din metodele 

de tratare termică a deșeurilor. În urma incinerării se obține căldură, gaze, abur și cenusă. 
 

Prin recuperare se înțelege extragerea din deșeuri a resurselor care pot fi refolosite. 

Recuperarea poate fi făcută prin reciclare, reutilizare, regenerare sau orice alt proces de 

extragere a materiilor prime auxiliare. Poate fi recuperată atât partea materială, cât și cea 

energetică. Materialele pot fi refolosite pentru a produce noi bunuri, iar energia poate fi 

convertită în energie electrică. Ca și în cazul eliminării, recuperarea trebuie făcută fără a 

periclita sănătatea oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi 

dăunătoare pentru mediu. 
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Astfel, măsurile de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată în 

orașul Slănic Moldova, se vor subordona planurilor de gestionare a deşeurilor din zonă, 

implicit Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bacău. 
 

În județul Bacău se află în stadiu de implementare trei proiecte finanțate de 

Programul PHARE CES 2004-2005 şi măsura ISPA. Acestea au fost luate în considerare în 

momentul definirii sistemului integrat de gestionare a deşeurilor. 
 

În prezent cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate în județul Bacău sunt 

eliminate prin depozitare. La 1 ianuarie 2011 a intrat în operare depozitul ecologic Bacău, 

depozit care deserveşte tot județul Bacău. Au fost realizate stații de transfer şi sortare care 

au preluat deşeurile colectate din localitățile în care a fost sistată activitatea pe depozitele 

neconforme. 
 

În oraşul Slănic Moldova serviciile de salubritate privind deșeurile menajere sunt 

furnizate de operatorul Serviciul Public de Salubritate Slănic Moldova, conform contractului 

încheiat cu Consiliul Local. 
 

Serviciul de salubritate are în dotare 1580 europubele, 18 eurocontainere, 2 

autoutilitare și 20 platforme de colectare. 
 

Obiectul contractului constă în prestarea următoarelor servicii: transportul 

reziduurilor cu mijloace specifice, prestatorul ridică şi transportă gunoiul menajer 

săptămânal, iar pentru alte deşeuri (mobilă, moloz şi alte deşeuri voluminoase) se asigură 

preluarea prin comandă; depozitarea rezidurilor în zonele special amenajate; efectuarea de 

vidanjări. 
 

În zilele actuale, aceste deșeuri pot fi o sursă economică puternică, mai ales la nivel 

de mediu urban. 
 

Recomandarea către Primăria orașului Slănic Moldova ar fi aceea de a-și achizitiona 

pe fonduri europene europubele, eurocontainere și autoutilitare de transport deșeuri 

nepericuloase, înființarea unei rampe temporare de stocare deșeuri nepericuloase și o bandă 

pentru sortare acestora pe categorii. După sortarea deșeurilor acestea pot fi vândute la 

prețuri ridicate, în fucție de calitate și cantitate. Comunitatea ar putea obține venituri pentru 

fondul primăriei, ar creea locuri de muncă, iar cel mai bun lucru ar fi pentru protecția mediului 

și resurselor naturale, care nu vor mai fi afectate de impactul acestor deșeuri. 
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VI. ZGOMOTUL AMBIENTAL  

 

„Zgomot ambiental” înseamnă sunetul exterior nedorit sau dăunător, generat de 

activitățile umane, inclusiv zgomotul emis de mijloacele de transport, traficul rutier, feroviar, 

aerian și din amplasamentele unde se desfășoară activități industriale, cum sunt cele definite 

în anexa I la Directiva nr. 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și 

controlul integrat al poluării. 
 
 

6.1 CONTEX LEGAL ȘI VALORI LIMITĂ  

 

În domeniul protecției mediului administrarea zgomotului ambiental joacă un rol din 

ce în ce mai important: de la evaluarea și măsurarea nivelurilor și rezolvarea plângerilor la 

cartografierea acustică, de la zonarea acustică la limitarea valorilor de emisie. Realizarea 

hărților de zgomot este una din metodele moderne de evaluare a poluării acustice urbane. O 

hartă de zgomot este harta unei aglomerări urbane sau a unei zone geografice colorată în 

conformitate cu nivelul de zgomot. 

 

Directiva 2002/49/CE a parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 

privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental structurează și evidențiază valorile 

limită necesare a zgomotului ambiental care să nu perturbe sănătatea oamenilor și mediul. 

 

Scopul prezentei directive este de a stabili o abordare comună în vederea evitării, 

prevenirii sau reducerii, cu prioritate, a efectelor nocive, inclusiv a disconfortului, provocate 

de zgomotul ambiental. De asemenea, de a asigura o bază pentru dezvoltarea și completarea 

măsurilor comunitare existente privind zgomotul emis de sursele principale, în special 

vehiculele rutiere și feroviare și infrastructura acestora, aeronavele, echipamentele utilizate 

în exterior și cele industriale și mecanismele mobile. 

 

Valoare limită înseamnă o valoare a Lden sau Lnight și, dup caz, a Lday și Levening, stabilită 

de statele membre, la depășirea căreia autoritățile competente trebuie să ia în considerare 

sau să pună în aplicare măsuri menite să micșoreze această valoare; valorile limită pot varia 

în funcție de tipurile de zgomot (zgomot provocat de trafic rutier, feroviar sau aerian, zgomot 

industrial etc.), de zonele înconjurătoare și de sensibilitatea la zgomot a populației; valorile 

limită pot fi, de asemenea, diferite pentru situațiile existente și pentru situații noi (în care 

intervine o schimbare privind sursa de zgomot sau utilizarea ariilor învecinate). 
 

Indicatorii de zgomot: 
 

1. Indicatori zgomot zi-seară-noapte Lden 
 

Nivelul zi-seară-noapte Lden în decibeli (dB) se definește prin următoarea formulă:  
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unde: 
 

- Lday este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform 

definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadele de zi dintr-un an, 
 
- Levening este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform 

definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadelor de seară dintr-un an, 
 
- Lnight este nivelul mediu de presiune sonoră, ponderat A, în interval lung de timp, conform 

definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an 
 

unde: 
 

⋅ ziua are 12 ore, seara 4 ore și noaptea 8 ore. Statele membre pot reduce perioada de 

seară cu una sau două ore și pot prelungi perioada de zi și/sau de noapte 

corespunzător, cu condiția ca această alegere să fie valabilă pentru toate sursele și să 

îi furnizeze Comisiei toate informațiile privind orice diferență sistematică față de 

opțiunea implicită;  
⋅ începutul zilei (și, prin urmare, începutul serii și începutul nopții) sunt decise de către 

statul membru (alegerea trebuie să fie aceeași pentru toate sursele de zgomot); 

intervalele orare implicite sunt 07.00 – 19.00, 19.00 – 23.00 și 23.00 – 07.00, ora locală;  
⋅ un an este un an relevant în ceea ce privește emisia de sunet și un an mediu în 

privința condițiilor meteorologice; 
 

⋅ și unde:  
⋅ se ia în considerare sunetul incident, ceea ce înseamnă că nu se ia în considerare 

sunetul reflectat de fațada locuinței în cauză (ca regulă generală, acest lucru implică 

o corecție de 3 dB în cazul măsurătorilor). 
 

Înălțimea punctului de evaluare a Lden depinde de aplicație: 
 

• în cazul calculelor în scopul cartografierii acustice strategice în raport cu expunerea la 

zgomot în interiorul sau în apropierea clădirilor, punctele de evaluare trebuie să se 

situeze la 4,0 ± 0,2 m (între 3,8 și 4,2 m) deasupra nivelului solului și pe fațada cea mai 

expusă; în acest scop, fațada cea mai expusă va fi peretele exterior care se află în fața 

și cel mai aproape de sursa de zgomot specifică; pentru alte scopuri se pot alege și 

alte poziții;  
• în cazul măsurătorilor în scopul cartografierii acustice strategice în raport cu 

expunerea la zgomot în interiorul sau în apropierea clădirilor, pot fi alese alte înălțimi, 

dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele se corectează 

pentru o înălțime echivalentă de 4 m; 
  

• pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustică și zonarea acustică, pot fi alese, dar 

acestea nu se pot situa mai jos de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, 

pentru:  
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o  zone rurale cu case cu un singur etaj;  
o elaborarea de măsuri locale în vederea reducerii impactul sonor asupra anumitor 

locuințe  
o realizarea unei hărți acustice detaliate într-o arie limitată, prezentând expunerea 

la zgomot pentru fiecare locuință. 
 
2. Indicatorului de zgomot pentru noapte 
 

Indicatorul de zgomot pentru noapte Lnight este nivelul mediu de presiune sonoră, 

ponderat A, în interval lung de timp, conform definiției din ISO 1996-2: 1987, determinat 

pentru suma perioadelor de noapte dintr-un an; 
 

unde: 
 

⋅ durata nopții este de opt ore;  
⋅ un an este un an relevant în ceea ce privește emisia de sunet și un an mediu în 

privința condițiilor meteorologice;  
⋅ sunetul incident se ia în considerare după cum se arată la alineatul (1);  
⋅ punctul de evaluare este același ca și pentru Lden.  

 
 
 

 

6.2 POLUAREA FONICĂ ȘI SĂNĂTATEA  

 

Sunetul poate fi generat de o multitudine de tipuri de surse și el joacă un important 

rol pozitiv în viața oamenilor (comunicarea, cultura) precum produce în același timp și efecte 

negative. 
 

Disconfortul zgomotul poate fi definit ca fiind sunetul pe care omul îl percepe ca fiind 

deranjant. Modul în care oamenii reacționează la expunerea la zgomot nu depinde numai de 

tăria acestuia ci și de ceea ce reprezintă sunetul respectiv pentru persoana în cauza. 

Zgomotul are un înteles subiectiv, el nu este doar o variație de presiune. 
 

Deranjarea somnului, un somn bun pe timpul nopții este o condiție necesară pentru 

starea de bine. Afectarea somnului este unul dintre cele mai puternice motive de reclamare 

a zgomotului. Principalele fenomene sunt: dificultatea de a adormi, trezirea prematură 

nedorită, greutatea în a adormi din nou dupa ce persoana s-a trezit și schimbări în stadiile 

somnului. Oamenii pot reclama și efecte secundare ale deranjării somnului cum sunt: 

diminuarea calității somnului, oboseala, depresii, scăderea productivității, slăbirea 

concentrării. 
 
 
 
 
 

  



 

42 STUDIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - SLĂNIC MOLDOVA 

 

Efectele psihologice negative sunt: mărirea presiunii arteriale; mărirea pulsului; 

vasocontracție; modificări ale ritmului respirator; aritmie cardiacă. 
 

Alte efecte adverse: afectarea auzului – persoanele care lucrează în anumite domenii 

industriale au risc de pierdere a auzului dacă nu se iau măsuri preventive de protecție. Există 

o preocupare din ce în ce mai intensă cu privire la expunerea la zgomot în cluburi, discoteci, 

restaurante și alte locații de acest tip. Interferența cu vorbirea și alte metode de comunicare 

Zgomotul poate masca vocile (vorbirea), ascultarea la radio sau TV sau alte sunete inclusiv 

muzica pe care oamenii doresc să le audă. 
 

Pentru sănătatea mentală zgomotul ambiental nu este considerat o cauza primara 

dar este posibil să fie un factor de accelerare sau intensificare. Productivitatea muncii s-a 

demonstrat faptul că zgomotul de fond poate mări performanța în munca de rutină dar  o 

poate micșora în cazul activităților care necesită concentrare și memorare. Poate fi afectat 

procesul de învățare, citire, poate fi redusă motivația și afectează îndeplinirea sarcinilor 

complexe. 
 

Comportamentul social, studiile arată că expunerea la zgomot poate face ca oamenii 

să devină necomunicativi și închiși, mai putin înțelegători și disponibili de a–și ajuta semenii 

sau vecinii. Este puțin probabil faptul că zgomotul generează agresiune dar mediile 

zgomotoase induc o mai ridicată stare de nesiguranță. 
 

Schimbări ale zgomotului având în vedere ritmul și tendințele actuale de dezvoltare, 

studiile specialiștilor arată că mediile zgomotoase care nu vor beneficia de măsuri de limitare 

a expunerii la zgomot se vor deteriora și mai mult. Aceasta datorită: măririi numărului și a 

puterii surselor de zgomot și a intensificării utilizării acestora (în special în transport); 

dispersiei geografice a surselor de zgomot în dezvoltarea orașului, noile infrastructuri de 

transport și activități turistice; extinderea zgomotului în timp în special dimineața devreme, 

seara, pe timpul nopții și la sfarsitul de săptămână. 
 

Limitările puse certificării surselor de zgomot impuse de politica Europeana nu par 

să aiba încă efect în reducerea nivelurilor globale de zgomot în zonele urbane. 
 

Pe lângă Directiva 2002/49/CE care este una dintre cele mai importante directive, mai 

există și altele regulamente care regrementează nivelul zgomotului ambiental precum: 
 

• Ordin M.M.S.C. nr. 673/2013 pentru aprobarea componenței şi regulamentului de 

funcționare a comisiilor înființate în cadrul autorităților publice pentru protecția 

mediului în vederea analizării şi evaluării hărților strategice de zgomot şi a rapoartelor 

aferente acestora  
• Ordin MMSC nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii comisiilor care se înființează în 

cadrul autorităților publice pentru protecția mediului în vederea analizării şi evaluării 

hărților strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora  
• -Ordin nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi 

evaluarea hărților strategice de zgomot 
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• Ordin nr. 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, 

construcțiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu 

elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în 

administrarea lor, a hărților strategice de zgomot şi a planurilor de acțiune aferente 

acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competență ale 

acestora  
• Hotărâre nr. 321 din 14 aprilie 2005 Republicată privind evaluarea şi gestionarea 

zgomotului ambiant, etc. 
 

Nivelul zgomotului ambiental într-un oras mare tinde să fie mai ridicat atunci când 

structura transportului este concentrată, multe din strazile centrale ale orașului au ajuns la 

saturație în ceea ce privește traficul, aproape zilnic congestionat și cu viteze de deplasare din 

ce în ce mai mici pe toată durata zilei. În mediul rural acest nivel de zgomot scade 

considerabil. 
 

În cazul orașului Slănic Moldova nivelul zgomotului ambiental este unul normal, 

care se încadrează în limitele menționate de legislația actuală datorita asezării localității 

într-un cadru natural bogat, specific ecosistemelor naturale, lipsite de activități 

economice cu impact semnificativ asupra mediului. 
 

Zgomotul cel mai intens care se produce este în perioada zilei datorită traficului puțin 

mai intens pe arterele si drumurile principale, precum și în zona obiectivelor turistice, pârtiei 

de schi. Acestea provoacă un zgomot ambiental puțin deranjant, dar care nu se aude în 

permanență și nu afectează auzul și sănătatea localnicilor sau perturbarea mediului. 
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VII. BIODIVERSITATEA ȘI PEISAJUL  
 

7.1 CARACTERISTICI GENERALE 

 

Termenul de “biodiversitate biologică” a fost folosit pentru prima oară în 1968 de 

către biologul și ecologistul Raymond F. Dasmann în cartea sa “O altfel de țară care 

promovează conservarea”. Cu toate acestea, termenul a fost adoptat pe larg abia după mai  

mult de un deceniu când a început să fie folosit în știință și politicile de mediu în anii 1980. 

Thomas Lovejoy a fost cel care, în prefața cărții “Conservarea Biologiei” , a prezentat acest 

termen comunității științifice. 

 

Astfel, termenul a intrat în uz și a fost folosit de către biologi, ecologiști, lideri politici 

și cetățeni interesați. Conferința UN cu privire la Mediu și Dezvoltare (Earth Summit), din 

1992, a definit diversitatea biologică drept “variabilitatea organismelor vii din toate sursele, 

inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi a 

complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul 

speciilor, dintre specii şi a ecosistemelor ”. Această definiție este folosită în Convenția pentru 

Diversitatea Biologică UN – documentul internațional care definește politicile la nivel global 

legate de biodiversitate. 

 

Obiectivele acestei convenții sunt “conservarea diversității biologice, utilizarea 

componentelor sale într-un mod durabil și partajarea corectă și echitabilă a beneficiilor care 

decurg din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul corespunzãtor la resursele 

genetice, prin transferul adecvat de tehnologii potrivite, ținând cont de toate drepturile 

asupra acestor resurse şi tehnologii, şi prin finanțarea corespunzãtoare”. 

 

Principalele tipuri de habitate prezente pe teritoriul orașului Slanic Moldova, stabilite 

în conformitate cu principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel național şi european  

prezente pe teritoriul studiat sunt și cele specific zonei montane și Parcului Natural Munții 

Nemira: 
 

 

7.2 PEISAJE ȘI ZONE PROTEJATE  
 

În înțelesul Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național _ Secțiunea a III – a – zone protejate, prin zone protejate se înțelege „zonele 

naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de 

patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor 

specifice de conservare a valorilor de patrimoniu”. Legea evidențiază zonele naturale 

protejate de interes național şi identifică valorile de patrimoniu cultural național, care 

necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecției acestor valori. 
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Zonele naturale protejate de interes național şi monumentele naturii, precum şi 

gruparea geografică şi localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes național 

sunt prevăzute în anexa nr. I din lege. 
 

Zonele declarate situri de importanță comunitară, parte a rețelei Natura 2000, zone 

declarate de interes comunitar prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile 

Nr.1964 din 13 decembrie 2007, care cuprind şi părți din teritoriul administrativ al oraşului 

Slănic Moldova sunt: 
 

- Creasta Nemirei, cu o suprafață totală de 3.550 ha, cu localizare în Dărmănești, 

Dofteana și Slănic Moldova ; 
 

- Slănic (Sărărie), cu suprafața de 1.392 ha, cu localizare în Dofteana și Slănic Moldova. 
 

- Rezervația Naturală Nemira („Plaiurile şi stâncăriile Nemirei”) este declarată arie 

protejată de interes național, fiind o rezervație naturală complexă, vârful Nemira 

atinge o înălțime de 1.648 m. Tot aici se mai găsesc două lacuri mici de baraj natural 

numite Bălțile Nemirei. Suprafața rezervației este de 3.491 ha. 

 

- Oituz – Odjula – Aflat la limita sud vestică a unității administrative teritoriale, 

acoperind o suprafață de 0,03 km2 
 

Nume Sit Cod Cod Siruta Suprafata 
(m2 ) 

Suprafață 
(Km2) 

Creasta Nemirei ROSCI0047 20910 10.823.406,12 10,82 

Măgura -Târgu Ocna ROSCI0318 20910 2.269.684,27 2,27 

Oituz – Odjula ROSCI0130 20910 27.092,37 0,03 

Slănic ROSCI0230 20910 10.250.279,90 10,25 
 

Caracteristici 

 
Situl Nemira se suprapune culmii centrale a 
Munților Nemira din județul Bacău, care are o 
direcție N-S și care îsi datorează masivitatea 
prezenței în axul culmii a gresiei de Tarcău 
formațiune geologică a pânzei de Tarcău. Relieful 
rezervației este o consecință a litografiei prezente, 
formrlr 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 în restul ariei. 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. Solurile din rezervație 
aparțin majoritar spodosolurilor, având o distribuție dependentă de repartiția rocilor în teritoriu 
și de modul de manifestare a condițiilor de relief. 
Situl reprezintă aria de formare a afluenților montani ai Trotușului în N apele fiind preluate de 
pârâul Uz și în E de pâraiele Doftana și Slănic. Clima prezentă este cea montană, cu temperatura 
medie anuală de 2-6 grade Celsius, cu temperatura medie lunară de -5 grade C în luna ianuarie și 
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16 grade C în iulie și cu o perioadă de cădere a precipitațiilor solide în intervalul octombrie aprilie. 
Precipitațiile medii anuale depășesc 1000 mm iar circulatia maselor de aer, dominant din direcție 
vestică, are adesea intensități puternice provocând doborâturi în arborete.  
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 tufarișuri de Junipereto-Vaccinetum și Pinetummughi carpaticum. Etajul 
forestier superior, care 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-Fagetum. Situl aparține etajului 
boeal al carui mediu de viață este reprezentat de pădurea de conifere. În apropierea vârfului 
Nemira Mare exista grote de mici dimensiuni, dezvoltate în strate ale gresiei de Tarcău, 
neexploatate  științific. 
 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0047  

 
Situl Magura Tg. Ocna, cu o suprafata de cca. 
844 ha, este localizat pe versantul drept al Raului 
Trotus, intre Valea Dofteana si Valea Slanic. Situl 
este localizat din punct de vedere geomorfologic 
in grupa Carpatilor Orientali, subgrupa Carpatilor 
Moldo-Transilvani, respectiv Muntii Trotusului. 
Este vorba de munti de geosinclinal, josi, de tip 
Obcine, cu culmi paralele, rotunjite, separate prin 
depresiuni alungite, specifice magurilor.  
Ca forma de relief predomina versantul, cu 
configuratie ondulata sau framantata, din cauza 
alunecarilor. Culmile sunt orientate V-E, cu 
altitudinea descrescatoare de la vest la est. Altitudinea sitului variaza intre 270 m langa Tg. Ocna 
si 780 m (ua 61, UP III Bogata). Reteaua hidrografica este reprezentata de paraie adanci si inguste, 
orientate SV-NE, cu apa permanenta sau semipermanenta, cu fenomene de torentialitate, 
afluenti ai raului Trotus. Climatul este de tip temperat continental, specific tinuturilor de munte, 
cu caracteristici locale puternic influentate de altitudinea, expozitia si inclinarea versantilor. 
Temperatura medie anuala este de cca. 9,2 gr. C, precipitatiile medii anuale sunt situate intre 650 
-700 mm. Predomina vanturile din N si NE.  
Solurile sunt din calsele Luvisoluri (luvosol) si Cambisoluri (eutricambosol si districambosol), iar 
in lunci, pe suprafete restranse apar aluvosoluri. Conditiile climatice si edafice sunt favorabile 
dezvoltarii vegetatiei forestiere, determinand aparitia unor arborete de productivitate mijlocie. 
Doar acolo unde roca este la suprafata, solurile fiind superficiale, cu mult schelet, apar arborete 
de productivitate inferioara. In ceea ce priveste clasele de habitate, predomina padurile de 
foioase(cca. 86%),pasunile si pajistile (11%), terenurile agricole (2%),alte terenuri (1%). Padurile, 
care reprezinta vegetatia primara (patential naturala) pentru acest sit, se incadreaza in etajele 
montan-premontan de fagete si deluros de gorunete, si goruneto-fagete. Pe vai apare vegetatie 
intrazonala reprezentata de aninisurile de anin alb. 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0318 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0047
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0318
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Situl Oituz-Odjula 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. 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0130 

 
Situl Slănic 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, aici 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. 
În acest sit au fost semnalate 10 habitate specificate în Legea 462/2001 reprezentate 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 Luzulo-Fagetum, păduri de tip Asperulo-Fagetum și 
păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane. Din confruntarea anexei I la Directiva 
Consiliului 70/409/CEE cu situația populațiilor de organisme din cadrul sitului, se poate menționa 
că necesită măsuri de conservare un număr de 7 specii de păsări enumerate în anexa I, 47 de specii 
de păsări cu migrațiune regulată. Dintre viețuitoarele enumerate la anexa II la Directiva 
Consiliului 92/43/CEE, necesită măsuri de protecție 4 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și 
3 specii de plante. Dintre 
reptile în sit se regăsesc 5 amfibieni și 4 reptile nominalizate în Convenția de la Berna. Sunt 
endemice un număr de 8 nevertebrate și 7 plante. Tot aici a fost localizată specia Saxifraga 
cymbalaria a cărei arie de dezvoltare, pentru tot continentul european, se limitează doar la aria 
Munților Nemira, versantul estic al acestora. Cea mai apropiată arie de prezență a acestei specii 
este localizată în Munții Caucay. Fragilitatea habitatului acestei plante (în lungul pârâurilor 
pietroase) impune protecție.  
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0230 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0130
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0230
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În stațiunea Slănic Moldova se găseşte şi un important parc dendrologic, conform APM 

Bacău. 
 

Conform Raportului privind starea mediului pentru anul 2014, în judeţul Bacău 

(ANPM), starea de conservare a ariilor naturale protejate de la nivelul orașului Slănic Moldova 

este una favorabilă atât privind habitatele, cât și speciile existente în zonă, iar impactul 

creșterii sistemului socio-economic este unul nesemnificativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orașul Slănic Moldova este situat la poalele de sud est ale Munților Nemira, în 

depresiunea omonimă, lungă și îngustă, mărginită de culmi înalte, pe valea râului Slănic de 

unde şi-a luat şi numele, râu care își trage izvorul de la 7 km de localitate, în muntele Șandru 

Mare (1.639 m). 
 

Relieful din jurul văii în care este amplasat orașul este dominat de altitudini medii, în 

jur de 1.000 m, ce se desprind din culmea principală a Munților Nemira. Cea mai mare 

altitudine o are vârful Păltiniș (1015 m). 
 

Poziționarea geografică, relieful, rețeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului, 

determină categoriile de habitate naturale din zona studiată. Biodiversitatea zonei este una 

specifică zonelor montane, cu păduri predominante de foioase și conifer. Reprezentate prin 

etajul molidișurilor (Picea excelsa, Abies alba) de la peste 800 – 900 m în sus. Sub aceste 

altitudini apar pădurile de amestec al molidișurilor cu fagul (Fagus silvatica), iar la altitudinile 

cele mai scăzute din bazinul hidrografic al Slănicului apar pădurile din fag pur sau în amestec 

cu carpen (Carpinus betulus). Pot apărea şi inversiuni de vegetație pe fundul văilor ca urmare 

a condițiilor create de inversiunile termice. 

 
 

Vegetația este caracteristică ramurii orientale a Carpaților românești cu 

particularități decurgând din condițiile climatice şi pedologice. Cea mai mare influență este 

impusă de altitudine care determină etajarea vegetației. 
 

Această zonă se caracterizează prin elementele: 
 

- Endemite: Rubus subvilicaulis;  
- Alpine şi carpatice: Carduus viridis, Dianthus speciosus, Genista januensis, Hieracium 

alpicola ssp. ullepitschii, H. incisum ssp. pallescens, H. laevigatum ssp. gothicum, Lilium 

carniolicum ssp. jankae, Leontodon hispidus ssp. hyoserioides; 
 

- Central europene: Epipactis leptochilla, Galium saxatile, Ophrys scolopax ssp. cornuta, 

Plantago atrata ssp. sudetica;  
- Europene: Lysimachia nemorum. 

 

Fauna ecosistemelor forestiere este deosebit de bogată, în care se regăsesc numeroase 

specii de nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi miriapode. 
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Dintre vertebrate, conform studiilor efectuate în zonă de către Administrația 

Parcului Natural Munții Nemira și a celor 2 rezervații existente în orașul Slănic Moldova, în 

zona de pădure putem întâlni: 
 

Mamifere: cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes cinegetic, precum 

căpriorul (Capreolus capreolus), mistrețul (Sus scrofa), ursul brun (Ursus arctos), vulpea 

(Vulpes vulpes ), veverița (Sciurus carolinensis), bursucul (Meles meles), iepurele (Oryctolagus 

cuniculus), dihorul (Mustela putorius), nevăstuica (Mustela nivalis). În afară de acestea se mai 

găsesc şi multe specii de mamifere mici care datorită dimensiunilor şi obiceiurilor nocturne 

pot trece neobservate: şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), şoarecele scurmător 

(Cletrhionomis glareolus), chițcanul (Sorex araneus, S. minutus), ariciul (Erinaceus europaeus), 

cârtița (Talpa europaea), specii de pârşi (familia Myoxidae). 
 

Păsări: ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus), muscar (Ficedula 

albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză (Fringilla coelebs), vrabie de câmp (Passer 

montanus), botgros (Coccothraustes coccothraustes), pițigoi (Parus major), pițigoiul albastru 

(Parus coeruleus), țoi (Sitta europaea), mierlă (Turdus merula), privighetoare (Luscinia 

megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice cu cap negru (Sylvia atricapilla), 

pitulice (Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita), sfrâncioc (Lanius collurio), 

graur (Sturnus vulgaris).Dintre răpitoarele diurne am întâlnit uliul (Accipiter sp.), iar speciile 

nocturne prezente sunt: cucuveaua (Athene noctua), huhurezi (Strix sp.). 
 

Amfibieni: tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra slamandra), buhai de 

balta (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de pădure (Rana 

temporaria), brotăcelul ( Hyla arborea). 
 

  

Reptile: şopârla de câmp ( Lacerta agilis), şarpele de casa ( Natrix natrix), şarpele de alun ( 

Coronella austriaca). 
 

Fauna pajiştilor 
 

Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puține, fiind reprezentate de şopârla de câmp 

(Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), cârtița (Talpa europaea). Pajiştile reprezintă terenul 

de vânătoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente fiind uliul şorecar (Buteo buteo) 

şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus). 
 

Zona umedă reprezentată de albia râului Slănic este habitat pentru păstrăv (Salmo trutta 

fario) şi lipan (Thymallus thymallus). 
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VIII. EVALUAREA IMPACTULUI ȘI RISCURILOR  
 

8. 1 ASPECTE GENERALE 

 

În contextul actualizării Planului de Urbanism General al localității Slănic Moldova, 

județul Bacău, pe lângă aspectele legate strict de dezvoltarea valențelor economice și a 

infrastructurii aferente asigurate de necesarul de dezvoltare, prezentul studiu urmărește 

evidențierea aspectelor definitorii legate de impactul și riscurile generate la nivelul întregii 

localități. 
 

Această lucrare se bazează predominant pe informații publice, precum documentele 

de raportare și informare a publicului sau documentele strategice disponibile, urmărind să 

realizeze o sinteză a informațiilor relevante privind impactul si riscurile existente la nivelul 

localității Slănic Moldova. 
 

Important de precizat este faptul că studiul aduce unele informații de detaliu preluate 

din legislația specifică, cât și de la structuri specializate pentru a descrie aspectele relevante. 
 

Plecând de la informațiile cuprinse în prezentul studiu se urmărește armonizarea 

direcțiilor și principiilor ce vor sta la baza Planului de Urbanism al localității Slănic Moldova cu 

principalele domenii de activitate, într-o manieră rațională de utilizare a resurselor naturale, 

în scopul dezvoltării durabile a localității. 
 
 

8. 2 EVALUAREA IMPACTULUI  

 

Impactul asupra mediului se defineşte ca “efect direct sau indirect al unei activități 

umane care produce o schimbare a sensului de evoluție a stării de calitate a ecosistemelor, 

schimbare ce poate afecta sănătatea omului, integritatea mediului, a patrimoniului cultural 

sau condițiile socio-economice”(Rojanschi V., Bran F., 2000). De asemenea evaluarea 

impactului asupra mediului reprezintă instumentul principal în evaluarea impactelor induse de 

activitățile umane (Cartis C., 2000). 
 

Evaluare impactului este un proces care implică pe tot parcursul studiilor de cercetare 

echipe interdisciplinare de experți. Evaluarea impactului asupra mediului constituie unul 

dintre instrumentele de bază ale politicilor şi legislațiilor moderne de mediu. 
 

Prima metodologie de evaluare a impactului asupra mediului a fost propusă pentru 

prima dată în Statele Unite ale Americii în anul 1970 în Legea privind Politica Națională de 

Mediu. Au urmat Canada și Franța în anii 1973 și respectiv 1975. În cadrul politicii Uniunii 

Europene a fost implementată ca metodă de evaluare privind prevenire poluării în Directiva 

85/337 modificată definit privind termenii şi condițiile de executarea în Directiva 99/11. 
 

Din punct de vedere conceptual, impactul asupra mediului poate fi apreciat în funcție 

de scară (nivelul scalar la care se produce/manifestă), efectele asupra componentelor de 

mediu (abiotice, biotice şi antropice) şi nu în ultimul rând, ca şi componentă a politicilor de 

planificare a mediului. Multe din efectele activității umane asupra componentelor de mediu 
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pot fi: directe şi indirecte acestea din urmă contribuind în bună măsură la schimbări în mediu, 

larg răspândite teritorial (Muntean L.O., 2007). 
 

Evaluarea impactului asupra componentelor de mediu reprezintă una din căile cele mai 

moderne de abordare a relațiilor dintre componentele de mediu şi societatea umană. În 

literatura de specialitate există peste 50 de metodologii de evaluare a impactului antropic şi 

social (Barrow, 1997), neexistând o sinteză a principalelor metode şi tehnici standard de 

aplicare a acestora. Această evaluare a impactului environmental urmează în general 

următoarele etape ( adaptată după Ijäs A, 2010): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapele principale în evaluarea componentelor de mediu. 

 

Pentru a păstra un echilibru între mediul natural resursele acestuia şi om, este 

necesară o planificare strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanență un raport 

stabil între habitatul natural şi populația umană. Necesitatea susținerii simultane a dezvoltării 

economice concomitent cu dezvoltarea mediului natural impune o evaluare a impactului 

asupra mediului în fazele incipiente, în scopul susținerii dezvoltării durabile. 
 

În literatura de specialitate se prezintă mai multe clasificări a impactului asupra 

mediului, în funcție de modul cum acestea se produc, astfet pot fi: impacte directe, impacte 

indirecte, impacte vizuale, impacte cumulate, impacte din interacțiune, impacte fizice şi socio-

ecolomice, etc, (Muntean L. O., 2004, 2007); precum şi impacte locale, regionale sau globale 

(Glasson, Therivel, Chadwick, 1994). 
 

În cazul localității Slănic Moldova, am putut identifica impacte asupra mediului 
 

precum: 
 

➢ Impacte Locale 
 

- Planificarea  și  implementarea  managementul  integrat  privind  depozitarea  
deşeurilor   

- Popularea râurilor cu resturi din gopodării și nutrienși datorită activităților agricole 
 

- Distrugerea biodiversități datorită păşunatului intensiv pe unele areale 
 

- Defrişările excesive pe versanții din jurul stațiunii 
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- Eroziunea solului în arealele cu agricultură intensă 

 

➢ Impacte Regionale 
 

- Depuneri de poluanți proveniți din activitățile regionale (ex. metale grele, compuşi 

organici persistenţi, etc.) 
 

 
➢ Datorită modificărilor globale 

 

- Creşterea nivelului radiațiilor UV-B 
 

- Modificări climatice globale 
 

Evaluarea sintetică a impactului antropic asupra componentelor environmentale a 

fost realizată prin utilizarea unei matrici rapide de evaluare (RIAM - Rapid Impact Assessment 

Matrix) elaborate de Pastakia şi Jensen în anul 1998. Adaptarea metodei matriceale s-a 

realizat luând în considerare particularitățile environmentale ale ariilorei studiate şi 

semnificația lor antropică (Muntean L., et al., 2010). 
 

RIAM (Rapid Impact Assessment Matrix) este o metodă matricială dezvoltată special, pentru 

a aduce deciziile subiective într-un mod transparent în procesul de evaluare a impactului 

antropic (Ijäs A, 2010). 
 

Criteriile de evaluare sunt de două tipuri: (A) criterii care pot schimba, individual, scorul 

environmental obţinut; (B) criterii care, individual, nu pot schimba scorul environmental de 

evaluare (Tabel 2). 
 

Tabel 2. Descrierea criteriilor de evaluare a impactului antropic şi a scării notelor de evaluare 
 

Criteriul de evaluare Scara  Descrierea  

     

A1 4 Important pentru interese 

Importanța 3 
naționale/internaționale  

   

condiției/factorului 
2 

Important pentru interese regionale/naționale 

environmental    
 

Important numai   pentru arealele   din  
1  proximitatea localității  
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 0 Important numai pentru localitate  

  Fără importanță    
    

A2 +3 Beneficiu major important  

Magnitudinea +2 Îmbunătățire semnificativă a status quo-ului 

schimbării/efectului 
+1 Îmbunătățire a status quo-ului 

 

environmental  
     

 0 Lipsă de schimbare a status quo-ului  

 -1 Schimbare negativă a status quo-ului  

 -2 Dezavantaje sau schimbări negative 

 
-3 

semnificative    
     

  Dezavantaje sau schimbări negative majore 
      

B1 1 Fără schimbări    

Permanența 2 Temporar    

 3 Permanent    
      

B2 1 Fără schimbări    

Reversibilitatea 2 Reversibil    

 3 Ireversibil    
      

B3 1 Fără schimbări    

Cumulativitatea 2 Non-cumulativ/unic   

 3 Cumulativ/sinergetic   
      

 

Valorile aferente acestor tipuri de criterii au determinat stabilirea notelor de evaluare 

a impactului environmental. Metoda de calcul şi de atribuire a notelor de evaluare a avut la 

bază următoarele formule de calcul: 
 

(A1) x (A2) = (At) (1) 

(B1) + (B2) + (B3) = (Bt) (2) 

(At) x (Bt) = (SE) (3) 
 

Sistemul de notare presupune înmulțirea valorilor atribuite pentru criteriile din grupa 

A (A1, A2, fiind evidențiată ponderea fiecărei note) şi obținerea unei note (At). 
 
 

  



 

54 STUDIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - SLĂNIC MOLDOVA 

 

Aceasta la rândul ei este înmulțită cu nota (Bt) obținută din însumarea notelor 

acordate criteriilor de tip B (B1, B2, B3). 
 

Ceea ce rezultă este un scor de evaluare a impactului antropic asupra mediului 

(SE) care poate fi stabilit atât pentru fiecare categorie de componente dar şi pentru 

evaluarea sintetică a tuturor impactelor generate de activitățile antropice existente. 
 

În final, pe baza scorurilor şi a notelor de evaluare obținute (factoriale şi totale) 

au fost stabilite categorii de impact antropic şi a fost elaborată o scară de conversie a 

scorurilor de evaluare în categorii de impact (Tabel 3). 
 

Componentele environmentale, în număr total de 54 de factori sunt 

prezentate detaliat în matricea de evaluare din Tabelul 3. Majoritatea componentelor 

environmentale au fost selectate din matricea lui Leopold (1971) şi adaptate 

metodologiei de evaluare şi contextului teritorial analizat. 
 
 

 

Clasificarea şi descrierea categoriilor de impact antropic pe baza 

scorurilor de evaluare 
 

Tabel 3. Categorii de impact 

 

Scorul environmental  Categorii de impact   Descrierea categoriei  
     

Peste +101  +E  Schimbări/impacte pozitive majore 
       

+76 la +100  +D  Schimbări/impacte  pozitive 

    semnificative   
     

+51 la +75  +C  Schimbări/impacte pozitive moderate 
      

+26 la +50  +B  Schimbări/impacte pozitive  

+1 la +25  +A  Schimbări/impacte uşor pozitive 

0  N  Lipsa schimbării status quo- 

    ului/neapicabil   
     

-1 la –25  -A  Schimbări/impacte uşor negative 

-26 la –50  -B  Schimbări/impacte negative  

-51 la –75  -C  Schimbări/impacte negative moderate 

-76 la –100  -D  Schimbări/impacte  negative 
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semnificative 
 

Sub -101 -E Schimbări/impacte negative majore  
 
 
 

 

Matricea generală de evaluare a impactului antropic în Slănic Moldova 

 

Tabel 4. Matricea de Evaluare a impactului antropic în Slănic Moldova 

 

Componente de mediu  A1  A2 B1 B2 B3 SE  CI 
                

    Componente fizico-geografice        
                

Substrat geologic  /  resurse 3  0 1 1 1 9  +A 

minerale                 
                 

Soluri     1  0 2 1 1 4  +A 
               

Morfologia terenului   0  -1 3 1 1 -5   -A 
                

Ape subterane    0  0 1 1 1 0   N 
                

Calitatea apei    1  0 1 1 1 0   N 
                

Ape de suprafață    1  0 1 1 1 0   N 
                

Calitatea aerului    1  0 1 1 1 3  +A 
               

Temperatura aerului   0  0 1 1 1 0   N 
                 

Inundații     2  -3 2 1 1 -4  -A 
             

Compactarea/tasare terenurilor 0  0 1 1 1 0   N 
              

Stabilitatea terenului (alunecări 2  -2 1 1 1 0   N 

de teren)                 
              

Eroziune areală (deraziune)  0  0 1 1 1 0   N 
                 

    Scor de evaluare      
-2 

  
-A 

 

               

    Componente biologice şi ecologice        
            

Corpuri de padure / 1  1 1 1 1 +3 +A 

Copaci/arbori                
             

Tufişuri     1  1 1 1 1 +3 +A 
                  
 

  



  

Iarbă /pajisti 0  0 1 1 1 0 N 
         

Teren agricol 0  0 1 1 1 0 N 
         

Flora 3  0 1 1 1 +9 +A 
         

Plante acvatice 0  0 1 1 1 0 N 
         

Specii  vegetale  pe  cale  de 0  0 1 1 1 0 N 

dispariție         
         

Păsări 0  0 1 1 1 0 N 
         

Animale terestre şi reptile 1  0 1 1 1 0 N 
         

Peşti şi crustacee 0  0 1 1 1 0 N 
         

Bentos 0  0 1 1 1 0 N 
         

Insecte 0  0 1 1 1 0 N 
         

Microfauna 1  0 1 1 1 0 N 
         

Specii  animale  pe  cale  de 0  0 1 1 1 0 N 

dispariție         
         

Coridoare ecologice 0  0 1 1 1 0 N 
         

Scor de evaluare 
    

+15 +A 
    

       

Componente socio-culturale şi de utilizare a terenurilor   
         

Utilizarea terenurilor 0  0 1 1 1 0 N 
         

Spații deschise şi sălbăticie 0  0 1 1 1 0 N 
         

Mlaştini 0  0 1 1 1 0 N 
         

Areale împădurite 0  0 1 1 1 0 N 
         

Păşuni 1  0 1 1 1 0 N 
         

Terenuri agricole 0  0 1 1 1 0 N 
         

Parcuri şi rezervații 3  0 1 1 1 +3 +A 
         

Monumente ale naturii 0  0 1 1 1 0 N 
         

Specii  şi  ecosisteme  rare  şi 0  0 1 1 1 0 N 
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unicate           
           

Obiective/situri istorice şi 3  -1 1 1 1 +2 +A 

arheologice           
          

Interese estetice şi umane  0  0 1 1 1 0 N 
           

Calitatea peisajului   1  0 1 1 1 +1 +A 
           

Spații verzi   1  0 1 1 1 +1 +A 
           
  

Scor de evaluare 
    

+7 +A 
      

         

 Componente economice şi operaționale    
          

Sănătate şi siguranță umană  0  0 1 1 1 0 N 
          

Vânătoare şi pescuit  0  0 1 1 1 0 N 
           

Rata şomajului   0  0 1 1 1 0 N 
          

Densitatea populației  0  0 1 1 1 0 N 
          

Depozitarea deşeurilor  1  -2 1 1 1 -3 -A 
           

Structuri antropice   0  -1 1 1 1 0 N 
           

Rețele de transport   2  0 3 1 1 0 N 
           

Rețele de utilități   1  0 3 3 1 0 N 
           

Cultura plantelor   1  0 1 1 1 0 N 
          

Creşterea animalelor  1  0 1 1 1 0 N 
           

Zone rezidențiale   0  0 1 1 1 0 N 
           

Zone comerciale   0  0 1 1 1 0 N 
           

Zone industriale   0  0 1 1 1 0 N 
           

  

Scor de evaluare 
    

-3 -A 
      

         

Scor de evaluare component de mediu   
+13 +A          

     

Scor de evaluare component sociale   
+4 + A          

       
 

Scor de evaluare total 
   

+17 +A 
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 Aceasta matrice este o matrice generala, care întărește și permite o vizualizare generală 
asupra tuturor componentelor de mediului prezente în cadrul arealului studiat în Slănic Moldova. 
 

Rezultatul obținut ne permite încadrarea în categoria generală de impact + A 

corespunzătoare impacturilor uşor pozitive, dar care printr-un management general mai 

pronunțat, conform recomandărilor, poate să se transforme ușor într-un impact pozitiv la 

nivelul unității administrativ teritoriale. 
 
 

8. 3 EVALUAREA RISCURILOR  

 

Omul trăieşte în permaneță într-un mediu în care este expus unei mari diversități de 

factori mai mult sau mai puțin periculoşi, generați de numeroase evenimente care pot 
 

apărea. Manifestările extreme ale fenomenelor naturale existente cum sunt: seceta, 

alunecările de teren, furtunile, inundațiile, cutremurele puternice şi altele, la care se adaugă 

şi accidentele tehnologice (deversarea unor substanțe periculoase în mediu, explozia unui 

rezervor, etc) şi situațiile inter-umane, pot să aibă influență directă asupra vieții fiecărei 

persoane şi asupra societății în general (Pop A.I, 2013). 
 

Hazardele naturale reprezintă o formă de interacțiune dintre om şi mediul 

înconjurător, în cadrul căreia sunt depăşite anumite praguri de adaptare ale societății. Pentru 

producerea lor, este necesară prezența societății omeneşti. Dacă o avalanşă se produce în 

Antarctica, aceasta este numai un fenomen natural. Dacă acela şi fenomen este înregistrat 

în Munții Făgăraş, spre exemplu, unde este afectată o cabană sau o şosea, suntem în prezența 

unui hazard natural (Scărdeanu, 2012). 
 

Conceptul de hazard se poate defini ca "o situație cu potențial de accident" (Ozunu, 

2000), "un eveniment amenințător, reprezentând posibilitatea unui fenomen potențial 

dăunător să se întâmple" (Bălteanu, 2001). 
 

Hazardul natural implică probabilitatea ocurenței într-un interval de timp şi într-un 

areal precizat a unui fenomen natural cu potențial de a produce pagube asupra mediului şi 

socio-economice, inclusiv pierderi de vieți omeneşti. 
 

Orice hazard implică un nivel preexistent de risc al spațiului considerat (Alexander, 

1993, Wilhite, 2000, Smith, 2001). Aşadar, atribuirea calității de hazard unui fenomen natural 

nu este condiționată de producerea de pagube materiale sau victime, ci de potențialul unor 

astfel de consecințe. De altfel, aceasta poate fi considerată caracteristica esențială ce 

deosebeşte terminologic hazardul natural de evenimentele naturale extreme (Coppock, 

1995, Scărdeanu, 2012). În acest context, înțelesul inițial al termenului hazard a evoluat şi a 

căpătat un sens nou. 
 

Termenul "hazard" este strâns legat de termenul de "risc". Nu puține sunt cazurile în 

care apare o confuzie între sensurile acestor două concepte. Numai atunci când un hazard 
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depăşeşte anumite valori critice care conduc la pagube materiale sau victime acesta devine un 

risc. Prin urmare, un hazard reprezintă amenințarea asociată unui eveniment şi nu evenimentul în 

sine. În cazul în care prin manifestarea hazardului rezultă efecte negative, acesta devine risc (Ajtai 

N., 2012). 
 

Percepția riscului este foarte diferită în funcție de valoarea riscului. Evaluarea riscului 

este o metodă formală pentru determinarea gradului de risc şi se bazează pe o declarație de 

probabilitate a unui eveniment extrem cu consecințele lui. Este o tehnică care caută să 

excludă toate aspectele emoționale determinate de evenimentul extrem, cu scopul de a 

obține rezultate repetabile aplicabile la nivel de grup. 
 

Riscul are o semnificație diferită pentru persoane diferite, pentru că fiecare persoană 

are o viziune proprie asupra mediului şi asupra riscului de mediu. 
 

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube şi a consecințelor 

probabile, ca urmare a unui anumit eveniment, fiind înțeles ca măsură a mărimii unei 

“amenințări” naturale (Buwal, 1991). Aşadar, riscul natural este un pericol posibil, cauzat de 

manifestări extreme ale fenomenelor naturale. 
 
 

 

8. 3.1 RISCURI NATURALE  

 

Risc seismic 
 

Potrivit Legii nr. 575/2001, zona studiată face parte dintr-un areal geografic mai larg, 

zona judetului Bacău, precum și localitatea Slănic Moldova se află într-o zonă seismica mare, 

grad VII, VII 1/2 ca și intensitate și apariție a unui seism care poate produce pagume atât 

omenești cât și materiale, conform Institutului Național de Fizică a Pământului. Aceasta se 

află și în propierea celei mai mari zone seismice din țară, zona Vrancei. 
 

Totodată, în această zonă, valoarea de vârf a accelerației terenului la cutremure 

având IMR = 100 ani de ag 0,35 g şi Tc=0,70 sec. 
 

Riscuri geomorfice 
 

Fenomenele fizico-geologice sunt determinate de următorii factori: 
 

- morfologia terenului grefată pe o anumită alcătuire petrografică şi structură 

geologică; 
 

- condițiile de pantă în care se dezvoltă procesele generatoare de riscuri naturale; 
 

- existența formațiunilor sedimentare şi a depozitelor de cuvertură acoperitoare; 
 

- acțiunea factorilor exogeni asupra morfologiei terenului respectiv: cursuri de apă, 

precipitații atmosferice, îngheț-dezgheț, manifestarea unor evenimente hidro- 
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meteorologice extreme etc. Ultimul factor este cel care produce modificări uneori 

ireversibile în evoluția reliefului şi deci riscuri sporite asupra celorlalte componente ale 

mediului şi mai ales asupra oamenilor şi animalelor (precipitații cu caracter torențial, viituri 

cu viteze excepționale, strat de zăpadă cu grosimi mult peste media zonei, avalanşe, etc.). 
 

- activitatea antropică: defrişări, poluarea aerului, apei şi a solului, păşunatul excesiv 

(suprapăşunatul), construcția de drumuri în condiții de pantă accentuată 

nerespectând normele tehnice; construcția de locuințe neautorizate etc. 
 

Alunecările de teren 
 

Potrivit legii Legii nr. 575/2001 sunt deplasări a rocilor şi/sau a masivelor de pământ 

care formeazã versanții unor munți sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroameliorații 

sau a altor lucrări funciare, ce pot produce victime umane şi pagube materiale. Potrivit legii 

amintite, teritoriul administrativ al face parte dintr-un areal cu un potențial mediu de 

producere a alunecărilor primare, având o probabilitate de producere intermediară (Legea 

575/2001, anexa 7 pct 58). 
 

Cauzele acestora sunt multiple, ele se datorează de cele mai multe ori conjugării unor 

factori naturali (structura litologică) cu activitatea umană, în principal procesul de 

despădurire masivă a unor zone în pantă, amenajării de drumuri sau a unor construcții, prin 

săparea la baza pantei dealului. În aceste condiții la precipitații abundente cum au fost cele 

din ultimii ani, şi pe fondul unui strat de zăpadă cu grosimi metrice a avut loc o supraumectare 

a materialului litic care efectiv a început să curgă prin canalul de pantă mare. 
 

Terasarea solului este un proces fizic prin care are loc o creştere puternică a masei de 

sol, raportat la unitatea de volum. Poate fi survenii pe soluri argiloiluviale sub impactul 

factorilor antropici. În zonă se poate manifesta sporadic pe fundul văilor sau  câmpurilor de 

doline, sub umpact antropic (lucrări agricole defectoase în condiții de umiditate ridicată, 

traficului intens etc). 
 
 

8. 3.2 RISCURI ANTROPICE  

 

Poluarea apelor se datorează în cea mai mare parte deversărilor resturilor menajere şi 

a apelor menajere de la multe gospodării şi cabane sau case de vacanță construite în zonă, 

direct în cursurile de apă ale zonei. În zona văilor poluarea apelor subterane este o rezultantă 

a creşterii utilizării unor materiale/substanțe cu potențial poluant, inclusiv a apelor menajere 

şi a dejecțiilor de animale afectează negativ calitatea apelor subterane. În aceste zone 

elementele specifice peisajului montan și deluros, la care se adaugă pătura subțire de sol 

contribuie la dezorganizarea scurgerii superficiale şi pătrunderea rapidă a apelor meteorice 

în subteran. În aceste condiții principalele surse de poluare a apelor 
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subterane o constituie păşunatul, reziduurile menajere şi dejecțiile provenite din gospodării, 

depozitarea necorescunzătoare a deșeurilor, etc 
 

Poluarea solului. Principalul agent poluator il reprezintă resturile menajere 

nedegradabile și deșeurile din construcții și demolări. 
 

Procesul de management al riscului cuprinde trei faze: identificarea riscului, analiza 

riscului şi reacția la risc. 
 

a) Riscul poate fi identificat folosind diferite metode şi tehnici astfel: 

 

o întocmirea unor liste de control care cuprind surse probabile de risc, cum ar fi: 

condiții de mediu, rezultatele estimate, personalul, modificări ale obiectivelor, 

erorile şi omisiunile de proiectare şi execuție, estimările costurilor şi a 

termenelor de execuție etc.  
o  utilizarea gradului de cunoaştere a personalului implicat prin consultarea 

acestora la o sesiune formală de identificare a riscurilor. De multe ori oamenii de 

pe teren sunt conştienți de riscuri şi probleme pe care cei din birouri nu le 

sesizează. O comunicare eficientă teren - birouri este una dintre cele mai 

bune surse de identificare şi diminuare a riscurilor (Scărdeanu, 2012) ; 
 

o identificarea riscurilor impuse prin parcurgerea publicațiilor ştiințifice şi de 

specialitate în acest domeniu. 
 

b) Faza de analiză a riscului ia în considerare riscurile identificate şi realizează o 

cuantificare detaliată a acestora. Pentru analiza riscului se folosesc tehnici matematice 

diverse. Alegerea instrumentarului matematic trebuie să fie adaptată necesităților analizei şi 

să țină seamă de volumul şi acuratețea datelor disponibile. 
 

c) Reacţia la risc cuprinde măsuri şi acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 

repartizarea riscului. 
 

O definiție larg acceptată defineşte riscul ca fiind produsul dintre probabilitatea pentru 

ca un eveniment să se întâmple şi consecințele negative pe care le poate avea, fiind exprimat 

după cum urmează: 
 

R = F x C 
 

unde: R-risc (pierderi / unitate de timp), F-frecvența de apariție (nr. de evenimente / unitate 

de timp), C-consecințe (pierderi / eveniment). 
 

O altă definiție este dată de Ozunu şi Anghel în anul 2007: 
 

R = F x C x V (ec. 2.4) 
 

caz în care: R - risc; F-frecvența; C - consecințele, V-vulnerabilitate (-).  
  

Clasele calitative utilizate în majoritatea metodologiilor privind cuantificarea riscului sunt 

reprezentate prin frecvență şi consecințe (Ajtai N., 2012., Török et al., 2011, Burton et al.1978). 
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Majoritatea metodologiilor existente, prevăd cuantificarea calitativă a riscurilor 

tehnologice (Ozunu, 2007, Ajtai et al., 2012, Torok, et al. 2011, 2012, etc), ceea ce diferă, de 

cazul prezentat. În consecință, s-a dezvoltat o metodologie adaptată, cu elemente noi de 

referință, semnificative acestei evaluări. 
 

Majoritatea componentelor au fost selectate din matricile existente (Torok et al., 

2011, Ajtai, 2012) şi adaptate metodologiei de evaluare în contextului teritorial analizat. 
 

Gradul riscului depinde atât de natura impactului asupra receptorului cât şi de 

probabilitatea manifestării acestui impact. 
 

Matricea privind gradul de frecvență este reprezentată prin punctaje diferite, conform 

următorului tabel, unde frecvența scăzută este notată cu 1, iar o frecvență foarte mare este 

notată cu 5. 
 

Tab 5. Cuantificarea frecvenţei 
 

Scor de evaluare Punctaj Descrierea categoriei 
   

<10 1 Foarte scăzută 
   

11-25 2 Scăzută 
   

26-50 3 Medie 
   

51-75 4 Mare 
   

76- 100 5 Foarte Mare 
   

 

De asemenea, matricea privind nivelul consecințele care pot apărea, am 

reprezentat-o tot cu ajutorul punctajelor astfel că, consecințele Nesemnificative le-am notat 

cu 1 punct, iar cele Majore cu 5 puncte (Ajtai N., 2012). 
 

Tab 6. Cuantificarea consecinţelor 

 

Punctaj Descrierea categoriei 
  

1 Nesemnificative 
  

2 Minore 
  

3 Medii 
   
 

4 Semnificative 
  

5 Majore 
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Cele două clase se influențează direct una pe alta astfel: cu cât frecvența este mai 

mare şi consecințele vor fi semnificative. 
 

Cu ajutorul matricilor s-a calculat probabilitatea ca riscul respectiv să apară: 
 

R = F x C 
 

unde R reprezintă riscul, A reprezintă frecventa şi C reprezintă consecințele 
 

Cuantificarea rezultatelor obținute privind Riscul existent, le-am clasificat astfel: 
 

Tab 7. Cuantificarea Riscului final 
 

Scorul de evaluare Categorii de Risc  Descrierea categoriei 
    

1 – 5 A  Risc Foarte Scăzut 
    

6-10 B  Risc Scăzut 
     

11 - 15 C  Risc Moderat 
     

16 - 20 D  Risc Ridicat 
    

>20 E  Risc Extrem 
     
 
 

 

Tab 8. Gradul de risc privind cutremurele 
 

 C 
1 2 3 4 5 Cutremur 

F         
        
 

1 

   

X 

 

Slănic Moldova este situată în zona seismică VII, VII ½,      
       

caracterizată prin cutremure de intensitate medie, conform  
2 

     
      “Harta de zonare seismică (PGA) din P100-1/2013        

 

3 
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4 X Categoria de risc – C – Risc Ridicat 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 

Tab 9. Gradul de risc privind inundaţiile 
 

C 
1 2 3 4 5 Inundații 

F       
       

1 

   

X 

 

Zona studiată prezintă un risc de inundaţie în perioada     
      

sezonului  ploios,  deoarece  este  înconjurată  de  zonă 
2 

     
     montană cu numeroase vai temporare care ajung in Râul       

      

Slănic, albia acestuia fiind îngustă, iar locuinţele construite 
3 X 

    
    

pe albie       

4      Categoria de risc – C– Risc Moderat 
       

5       
       

 
 
 
 

   Tab 10. Gradul de risc privind alunecările de teren 
         

C 
1 2 3 4 5 

 
Alunecări de teren F  

        
        

1     X  Slănic Moldova aflându-se într-o zona de vale, încojurată  
       

de creste montane, posibilitatea apariţiei defrișărilor și a 
 

2 

       

      unor ploi abundente se pot produce alunecări de teren  
       

Categoria de risc – A – Risc Moderat 

 

3 X       
       

         

4         
         

5         
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Tab 11. Gradul de risc privind seceta  
 

C 
1 2 3 4 5 Seceta 

F       
       

1   X   Seceta nu are un impact nesemnificativ asupra comunităţii 
      

datorită zonei montane unde este situată. 
2 X 

    
       

Categoria de risc – B – Risc Scăzut  

3 

 

4 

 

5  

 

Tab 12. Gradul de risc privind contaminarea apei  
 

C 
1 2 3 4 5 Ape 

F        
        

1   X   Există riscul privind infiltraţii cu nitriţi și nitraţi în urma  
      

agriculturii  locale  (creșterea  animalelor  și  cultivarea 

2 X 

    

    terenurilor agricole) 
      

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor 3      
        

 

4 

 

5 
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Categoria de risc – B – Risc scăzut  

 

Tab 13. Gradul de risc privind contaminarea aerului 
 

C 
1 2 3 4 5 Aer 

F       
       

1  X    Datorită poziţionării într-o zonă aerisită cu multă vegetaţie, 
      

calitatea aerului nu este influenţată, dar în cazul unui 

2 X 

    

    incendiu cantitatea de fum poate duce la intoxicaţii și emisii 
      

de monoxid de carbon și funingine în atmosferă. 
3 

     

     
Categoria de risc – B – Risc Foarte Scăzut       

4 

     

      
       

5       
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Tab 14. Gradul de risc privind contaminarea solului  
 

 C 
1 2 3 4 5 

 
Sol 

 

F    
         

          

 1       Managementul inefcient în gestionarea deșeurilor generate  
        

duce la poluarea solului și peisajului 
 

 

2 
  

X 
    

      
Categoria de risc – B – Risc scăzut 

 
         
         

            

3 X 

 

4 

 

5  
 
 
 

 

    Tab 15. Gradul de risc privind biodiversitatea 
        

C 1 2 3  4 5 Biodiversitate 

F        
        

1       Slănic Moldova se află într-o zonă cu biodiversitate mare ca 
       

și număr de specii, de floră și faună care sunt caracteristice 

2 

  

X 

   

     Parcului Natural Munţii Nemira. 
       

Categoria de risc – B – Risc scăzut 3 X      
      

        

4        
        

5        
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8. 4 PLANURI PENTRU SITUAȚII DE RISC  

 

Primăria Slănic Moldova trebuie să întocmească un plan de prevenire a poluărilor 

accidentale și care să fie actualizat ori de câte ori este nevoie. 
 
 

 

Activitate care Aspectul de Măsuri de prevenire a Răspunde Verifică 

poate genera mediu fenomenului   

poluarea generat    

Scurgeri Infiltraţii în Remedierea solului în zona Persoana în Reprezentant 

accidentale de sol și apă afectată cauză Primărie 

produse petroliere     

de la mijloacele de     

transport     
     

Gestionarea Poluarea Existenţa unei platforme Populaţie Reprezentant 

necorespunzătoare apelor de pentru depozitarea  Primărie 

a   gunoiului   din suprafaţă, gunoiului de grajd.   

agricultură subterane şi a 
Evacuarea sistematică a 

  
 solului   
 

dejecţiilor. Fertilizarea se 
  

    

  va efectua conform   

  planurilor de fertilizare.   

  Imprăştierea dejecţiilor pe   

  suprafaţa solului se va   

  face cu respectarea   

  Codului de bune practici   

  agricole.   
     

Gospodărirea Mirosuri Colectarea, transportul si Responsabil Reprezentant 

necorespunzatoare înţepătoare, eliminarea controlata a gestiunea Primărie 

a deşeurilor poluarea deseurilor pentru intregul deșeurilor/  

 solului și teritoriu administrativ responsabil  

 modificarea  Mediu  

 peisajului    
     

Apariţia unui Poluarea Există riscul de poluare a Populaţie Reprezentant 

incendiu aerului aerului în cazul izbucnirii  Primărie 

Incendii de 
 unui incendiu   
    

vegetaţie     
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Construcţii Destabilizarea Restrictii/conditionari Populaţie Administraţia 

neautorizate solului pentru constructii in zone  locală 

  cu potential de risc de   

  alunecari de teren.   
     

Îngrijirea spaţiilor Apariţia specii Monitorizarea speciilor Populaţie Administraţia 

verzi invasive / potential invasive,  locală 

 afectarea verificarea terenurilor   

 biodiversităţii private neîngrijite   
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PARTEA II  
 

1. STUDIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

1.1 CARACTERISTICI GENERELE 
 

 

În ultimii ani studiile privind schimbărilor climatice au devenit un subiect intens 

dezbatut, cercetat si promovat în multe regiuni ale globului. 
 

Studiile privind acest domeniu, la ora actuală se realizaează și se întocmesc pe areale 

geografice mari, din datele istorice existente și cele actuale. Un studiu pe o arie geografică sau o 

unitate administrativ teriotorială mică provine din extrageretea datelor și tendințelor existente 

într-o arie geografică mai mare, precum regiune, țară, continent. 
 

Schimbarile climatice se evidențiază în decursul unei perioade lungi de timp, pentru a 

obtine rezultate cât mai exacte și relevante pentru un areal studiat. 
 

Numeroasele efecte negative asupra ecosistemelor naturale şi asupra societății provin 

datorita schimbarilor climatice, de aceea numerosi cercetatori acorda o importanta ridicata in 

numeroasele studii publicate privind impactul schimbarilor climatice asupra omenirii. 
 

Schimbarile climatice reprezinta un proces cu caracter global cu care se confrunta omenirea 

in acest secol din punctul de vedere al protectiei mediului. Pentru a limita vulnerabilitatea acestor 

sisteme la efectele negative ale schimbărilor climatice sunt necesare politici şi măsuri care să 

minimalizeze efectele negative şi să maximalizeze beneficiile procesului de încălzire globală asupra 

diferitelor sisteme. 
 

Creşterea temperaturilor medii şi extreme ale aerului din ultimul secol a fost 

demonstrată în studiile efectuate în diferite regiuni ale lumii (Frich et al., 2002; Klein Tank şi 

Konnen, 2003; Vinnikov şi Grody, 2003; del Rio et al., 2005; Vincent et al., 2005; Moberg et al., 

2006; IPCC 2007; El Kenawy et al., 2011; del Rio et al., 2012). 
 

Una dintre cele mai semnificative consecințe ale creşterii temperaturilor aerului este 

creşterea magnitudinii şi frecvenței evenimentelor negative legate de precipitațiile extreme 

generate de creşterea nivelului de umezeală al atmosferei (Sen Roy şi Balling, 2004). Încălzirea 

globală, alături de schimbările survenite în cantitățile de precipitații sunt realități care au 

numeroase efecte negative asupra multelor aspecte ale societății şi ecosistemelor naturale. Printre 

efectele adverse provocate de schimbările în aceste două elemente climatice se numără: stresul 

termic de o intensitate mai crescută care va duce la o frecvență mai ridicată a deceselor şi 

afecțiunilor specifice cauzate de temperaturile înalte şi la o vulnerabilitate crescută a plantelor, 

creşterea frecvenței evenimentelor hidrologice extreme, cum sunt inundațiile şi secetele, 

evenimente care au un impact profund asupra economiei, mai ales a țărilor în curs de dezvoltare, 

unde agricultura ocupă un loc major între domeniile de activitate (Choi et al., 2009; Radinoviš şi 

Šuriš, 2012; Wang et al., 2012, Piticar et al 2013), cum este şi cazul României. 
 

Pentru o înțelegere mai exacta a efectelor schimbărilor climatice, în rândurile următoare 

vom da definițiile climei şi a schimbărilor climatice aşa cum au fost ele formulate de către 

Organizația Meteorologică Mondială (OMM, 2002, Piticar et al 2013). 
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Clima reprezintă caracteristica stărilor de vreme pe o perioadă îndelungată de timp specifică 

unui anumit teritoriu, a cărui extindere poate varia în suprafață – de la un anumit loc, până la 

întregul glob terestru, iar pe verticală de la adâncimea straturilor de uscat şi acvatice, la care nu se 

mai resimt oscilațiile ciclurilor anuale ale unor elemente meteorologice, până la înălțimi la care se 

produc majoritatea fenomenelor atmosferice, corespunzând aproximativ cu limita superioară a 

troposferei, primul strat al atmosferei (OMM, 2002; Sandu et al., 2008, Piticar et al 2013). 
 

Schimbarea climei reprezintă o modificare semnificativă din punct de vedere statistic în starea 

climei care poate fi identificată de schimbările în media şi/sau variabilitatea principalelor variabile 

climatice şi care persistă pentru o perioadă lungă de timp, de regulă de ordinul deceniilor sau mai 

mult. Aceste schimbări sunt determinate atât de factori naturali, cât şi antropici (OMM, 2002, 

Piticar et al 2013). 
 

Definiția adoptată de către Convenția Cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor 

Climatice (UNFCCC) se referă numai la cauzele determinate de activitățile antropice care alterează 

compoziția atmosferei excluzând alte efecte ale activității umane cum sunt modificările produse 

în utilizarea terenurilor etc. 
 

De multe ori, termenul de „schimbări climatice” se foloseşte pentru a include toate variațiile 

climatice, lucru care poate conduce la confuzii majore. Clima cunoaşte variații la toate scările de 

timp şi spațiu şi va fi într-o continuă modificare, însă ceea ce face diferența între variabilitatea 

climatică şi schimbarea climatică este persistența condițiilor de anormalitate. (OMM, 2002). 
 

Pe de altă parte, nu se poate vorbi de schimbare climatică indusă de activitățile umane 

atunci când are loc un eveniment singular de o severitate nemaiîntâlnită. Chiar dacă într-o anumită 

regiune se surprinde un eveniment sau o succesiune de evenimente care nu au mai fost înregistrate 

până atunci (tornade, uragane, secete extrem de intense etc.), dacă aceste episoade nu se vor mai 

manifesta în următorii 30 ani ele pot fi considerate ca făcând parte din variabilitatea naturală a 

climei. 
 

Înregistrările geologice au demonstrat că istoria pe termen lung a Pământului este punctată de 

numeroase schimbări de climă produse cu o rapiditate de câteva decenii cauzând impacturi ce au 

durat sute de ani până la un mileniu. (Piticar et al 2013) 
 

Aceste schimbări nu sunt omogene, astfel că in multe regiuni ale lumii variațiile climatice 

sunt mult mai ample decât în altele, ce este normal pentru o locație poate prezenta caracter de 

anormalitate pentru alta. În unele zone pentru anumite sezoane sau perioade de timp, variabilitatea 

poate fi slabă, dar în altele, condițiile pot oscila pe un ecart mare, de la perioade cu îngheț la perioade 

foarte călduroase sau de la perioade foarte umede la perioade foarte uscate manifestând variații 

puternice imprimând schimbărilor climatice particularități specifice, astfel că studierea schimbărilor la 

nivel regional şi chiar local este foarte importantă. 
 

Încălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire: pe de o parte 

necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului 

concentrației acestor gaze în atmosferă care să împiedice influența antropică asupra sistemului 

climatic și a da posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural, iar pe de altă 

parte necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte 

sunt deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic, indiferent de rezultatul 

acțiunilor de reducere a emisiilor. 
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Schimbările climatice sunt produse în mod direct sau indirect de activitățile umane, 

care determină schimbarea compoziției atmosferei globale și care se adaugă la variabilitatea 

naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. Pot fi observate schimbări 

climatice determinate de activitățile antropice ce produc emisii de GES (Gaze cu efect de seră 

prevăzute de Protocolul de la Kyoto) 
 

Distrugerea stratului de ozon este generată de o serie de substanțe chimice 

nominalizate în Protocolul de la Montreal, la care a aderat și România. 
 

Principalele gaze cu efect de seră menționate în Protocolul de la Kyoto al cărui 

semnatar este și România sunt: dioxid de carbon (CO2), metan, oxidul azotos (N2O), 

hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorcarburi (PFCs), hexafluorura de sulf (SF6). 
 

Surse de emisii de gaze cu efect de seră în localitatea Slanic Moldova sunt în principal 

mijloacele de transport (CO2, N2O); 
 

Cauza principală a încălzirii globale este creșterea concentrației de CO2 în atmosferă 

în ultimele secole. Aceasta a fost de 280 ppm înainte de revoluția industrială, fiind acum de 

430 ppm, adică aproape dublă, iar în anul 2035 ar putea fi de 550 ppm, dacă fluxul emisiilor 

actuale de gaze cu efect de seră (GES) s-ar menține peste capacitatea naturală de absorbție. 
 

Strategia națională privind Schimbările Climatice propune numeroase măsuri care 

trebuie implementate în fiecare sector al pieții. Scopul acestor măsuri este reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 
 

Obiectivul major al Planului național de acțiune 2016-2020 privind schimbările 

climatice in România este acela de a elabora măsuri concrete pentru aplicarea Strategiei 

naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de 

carbon pornind de la prioritățile menționate în aceste documente. 
 

La nivel internațional și național obiectivul este acela de a reducere cu 20% a gazelor 

cu efect de seră până în 2020 în raport cu nivelul anului 1990, și prevederea faptului că, în 

perioada 2014-2020, cheltuielile legate de climă vor reprezenta cel puțin 20% din fondurile 

ESI ale UE. 
 

Astfel, prin Strategia privind schimbările climatice a fost impusă monitorizarea 

impactului schimbărilor climatice în sectoarele prioritare care sunt: industrie, agricultură, turism 

și sănătate publică. 
 

Schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul global, ținând 

seama de condițiile regionale: creșterea temperaturii va fi mai pronunțată în timpul verii, în 

timp ce, în nord-vestul Europei creșterea cea mai pronunțată se așteaptă în timpul iernii. 

După estimările prezentate în AR4 al IPCC, în România se așteaptă o creștere a temperaturii 

medii anuale față de perioada 1980- 1990 similare întregii Europe, existând diferențe mici 

între rezultatele modelelor în ceea ce privește primele decenii ale secolului XXI și mai mari în 

ceea ce privește sfârșitul secolului: 
 

- între 0,5°C și 1,5°C pentru perioada 2020-2029;  
 

- între 2,0°C și 5,0°C pentru 2090-2099, în funcție de scenariu (ex. între 2,0°C şi 2,5°C 

în cazul scenariului care prevede cea mai scăzută creștere a temperaturii medii 

globale şi între 4.0°C şi 5.0°C în cazul scenariului cu cea mai pronunțată creștere a 
 

temperaturii). 
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Evenimentele extreme meteorologice, considerate fiecare în parte, nu pot fi puse în 

relație directă cu schimbarea climei (vremea și clima fiind concepte distincte). Privite însă pe 

fundalul observațiilor din ultimul secol, evenimentele din deceniile recente se înscriu într-o 

tendință de accentuare a caracterului extrem al unora din fenomenele meteorologice, 

tendință evidențiată atât de rezultatele experimentelor numerice, în condițiile creșterii 

concentrației atmosferice a gazelor cu efect de seră, cât și de observațiile înregistrate în 

multe regiuni ale globului. 
 

Creșterea temperaturii medii globale a aerului este însoțită de creșterea frecvenței 

valurilor de căldură în multe regiuni continentale. Secetele devin mai frecvente și mai 

intense. În același timp, ciclul apei modificat de schimbarea climei determină creșterea 

frecvenței episoadelor cu precipitații din ce în ce mai abundente, pe areale limitate și pe 

durate scurte, ceea ce provoacă inundații rapide din ce în ce mai numeroase. 
 

La nivel european, in perioada 1880-2012 temperatura medie globală a crescut cu 

0,85 ºC (OMM). 
 

În Europa Centrală, din care face parte şi regiunea de studiu, s-a observat o creştere 

mai mare de temperatură în ultima perioadă de timp (0,44ºC /deceniu în perioada 1979-

2010). 
 

La nivel de țară, în ultimii 100 de ani temperatura medie anuală a aerului a crescut cu 

0,8°C. Tendința crescătoare este evidențiată începând cu anul 1985. 
 

Conform datelor publicate de către Insitutul Național de Meteorologie, la nivelul județului 

Bacău, în urmatoarele 3 decenii temperatura medie a aerului va crește cu valori cuprinse între 

1,23-1,25 ºC (Fig.5). 
 
 
 
Fig. 5. Schimbările medii multianuale (2011-2040 față de 1916-1990): temperatura aerului (în °C) 
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În ceea ce priveşte regimul precipitațiilor, analizele indică existența, în special după anul 

1960, a unei tendințe generale descrescătoare a cantităților anuale de precipitații la nivelul țării. 

Conform datelor publicate de catre Insitutul National de meteorologie, la nivelul judetului 

Bacău, în urmatoarele 3 decenii nivelul precipitatiilor medii va scădea cu 4,0-5,9 mm/mp (Fig. 

6). 
 
 
 

Fig.6. Schimbările medii multianuale (2011-2040 faţă de 1916-1990) precipitatii (în %)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 PRINCIPALELE CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  
 

 

Conform definiției, schimbările climatice reprezintă un proces complex de modificare pe 

termen lung a elementelor climatice (temperatură, precipitaţii, creşterea frecvenţei şi intensităţii 

unor fenomene meteo extreme, etc.), datorat cu prioritate emisiilor de gaze cu efect de seră 

rezultate din activităţi antropice, care au determinat dezechilibre în atmosferă şi au favorizat 

declanşarea efectului de seră.(ANPM). 

 

Înregistrările geologice demonstrează că istoria pe termen lung a Pământului este 

punctată de numeroase schimbări de climă produse cu o rapiditate de câțiva zeci de ani 

cauzând impacturi ce durează sute de ani până la 1 mileniu. Aceste schimbări nu sunt 

omogene, astfel că unele regiuni se încălzesc, în timp ce alte zone se răcesc, devin aride sau 

umede. 
 

Sistemul climatic este o resursă comună la nivelul întregii Biosfere, iar stabilitatea 

acestuia este deja afectată de emisiile de dioxid de carbon şi alte gaze cu efect de seră (GES). 
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Motivul principal al schimbărilor climatice este fenomenul de încălzire globală, manifestat 

prin creşterea temperaturii la nivelul suprafeței terestre. Însă schimbările climatice includ nu 

numai o modificare a temperaturii medii, ci şi schimbări ale diverselor aspecte ale vremii, 

cum ar fi tipurile de vânt, cantitatea şi tipul de precipitații, cât şi tipul şi frecvența 

evenimentelor meteorologice extreme. 
 

Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiințifică 

internațională, fiind deja evidențiat de analiza datelor observaționale pe perioade lungi de 

timp. Aşa cum se cunoaşte deja, încălzirea globală implică în prezent două probleme majore 

pentru omenire: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect 

de seră, în vederea stabilizării nivelului concentrației acestor gaze în atmosferă, care să 

împiedice influența antropică asupra sistemului climatic şi să dea posibilitatea ecosistemelor 

naturale de a se adapta în mod natural, pe de alta parte, necesitatea adaptării la efectele 

schimbărilor climatice, avându-se în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile 

din cauza inerției sistemului climatic, indiferent de rezultatul acțiunilor de reducere a 

emisiilor. 
 

Principalele cauze ale schimbărilor climatice sunt:  

 

1.2.1 CAUZE NATURALE  
 

 

Insolația – este definită în meteorologie ca fiind expunerea unui unei zone la radiațiile 

solare. 
 

Parametrii Milanković sau ciclurile lui Milanković – corespund celor trei fenomene 

astronomice care afectează anumite planete ale sistemului solar şi anume: excentricitatea, 

oblicitatea şi precesia. Noțiunea de “parametri Milankovitch“ este utilizată mai ales în cadrul  
 

teoriei astronomice a paleoclimatelor. Aceste schimbări climatice naturale au ca 

principală consecință perioadele glaciare şi interglaciare. 
 

Înclinarea terestră variază între 21,8° şi 24,4°. În prezent ea este de 23°26,5'. Această 

oblicitate este datorată de asemenea interacțiunilor gravitaționale dintre Pământ şi o parte  

a planetelor. Periodicitatea acestui fenomen este de 41 000 ani. Oblicitatea are o influență 

asupra anotimpurilor. Dacă Pământul este într–o perioadă de înclinare puternică în raport cu 

Soarele, atunci anotimpurile vor fi accentuat diferențiate (variații importante între vară şi 

iarnă), iar o slabă înclinație va atrage după sine oarecare omogenitate a anotimpurilor, cu 

mici diferențe între vară şi iarnă. 
 

Mişcarea de precesie terestră - Pământul nu se învârte în jurul axei proprii ca un 

balon perfect sferic, ci ca o sfârlează (titirez) - precesie. Această precesie provine de la faptul 

că atracțiile Soarelui şi Lunii nu sunt uniforme. 
 

Albedoul terestru (At) - este unul dintre indicatorii importanți în previziunile legate 

de temperatura înregistrată la suprafața solului. Albedoul se defineşte ca fiind raportul dintre 

energia solară reflectată de o suprafață şi energia solară incidentă (valori între 0 şi 1). Ex.: sol 

neacoperit (At=0,05÷0,15); zăpadă proaspătă (At=0,75÷0,90); Albedoul terestru influențează 

cel mai mult bilanțul radiativ înregistrat la nivelul suprafeței terestre. 
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1.2.3 CAUZE ANTROPICE  

 

Este deja cunoscut faptul că omul, prin activitatea sa, este responsabil în mare parte 

de emisiile gazelor cu efect de seră şi în principal a emisiilor de CO2 (cel mai răspândit dintre 

gazele cu efect de seră). 
 

Principalele cause antropice le reprezintă gazele cu efect de seră (dioxidul de 

carbon CO2, metanul, CH4, protoxidul de azot, gazele florurate, etc), acestea sunt 

prezente în mod natural în atmosferă, însă activitatea umană a dus la creșterea concentrației 

unora dintre ele, înainte de 1989 când tehnologizarea era una precară în cadrul industriilor. 

Numerose protocoale internaționale au reușit încetinirea și scăderea cantităților emise de 

CO2 conform statisticilor aferente anului 1989-2012 publicate de ANPM. 
 

 
Fig. 7. Emisii de Gaze cu Efect de Seră CO2 în perioada 1989-2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: ANPM 
 

Problema cea mai mare rămâne și în prezent cantitățile mari de deșeuri generate la 

nivel de țara, localitate, persoană. Aceste deșeuri produc prin depozitare o cantitate mare 

de metan, CH4, care ajută la formarea gezelor cu efect de seră. 
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Fig. 8. Emisii de Gaze cu Efect de Seră CH4 în perioada 1989-2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: ANPM  
 

 

2. 1 EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  
 

 

România este vulnerabilă la o serie de pericole naturale climatice și geologice: 

inundații, alunecări de teren, vijelii, secete, temperaturi extreme, precum și cutremure. De-

a lungul timpului s-au inregistrat unele cutremure și inundații devastatoare, care au provocat 

numeroase pierderi de vieți omenești și pierderi economice. 
 

Pentru a deveni rezilientă la fenomene climatice, o țară poate investi în măsuri de 

prevenire și protecție pentru a diminua riscurile. Prin urmare, este esențială monitorizarea 

riscului aferent schimbărilor climatice la scară națională, dar si locală. Evaluările de risc pot fi 

utilizate pentru a identifica acele regiuni din România care sunt cel mai expuse riscului de 

dezastre naturale. Rezultatele evaluărilor de risc pot fi utilizate pentru a prioritiza măsurile 

de diminuare a riscurilor sau de adaptare la schimbările climatice necesare unei economii 

reziliente la schimbările climatice. Disponibilitatea datelor credibile privind pericolele și clima 

este esențială pentru o bună evaluare a riscului. 
 

O altă modalitate de a reduce vulnerabilitatea la riscul natural este de a investi în 

sisteme de prognozare și avertizare timpurie, care pot salva vieți și reduce pierderile. Crucială 

pentru buna funcționare a sistemului de avertizare timpurie este capacitatea de a produce 

prognoze de încredere pentru pericole, care, din nou, depind de disponibilitatea datelor certe 

privind pericolele și clima. Prin urmare, este vital pentru țări să investească în sisteme de 

monitorizare de bună calitate pentru date privind pericolele și clima, deoarece aceste 

sisteme de monitorizare reprezintă baza pentru politicile și investițiile de adaptare la 

schimbările climatice. 
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2. 1.1.INUNDAȚII  

 

România este cunoscută drept una dintre țările cel mai expuse la inundații din Europa. 

Țara a fost cel mai greu încercată din Europa în perioada 2002-2013, din punct de vedere al 

numărului de decese provocate de inundații – 183 de victime. Inundațiile istorice au omorât 

1.000 de persoane în 1926; 215 persoane în 1970; 60 de persoane în 1975; 108 persoane în 

1991; și 33 de persoane în 1995. (Raportul A2.2 – Monitorizare efecte si riscuri climatice). 
 

Figura de mai jos furnizează o privire de ansamblu asupra zonelor cu risc de inundație 

din România. În general, pericolele legate de ape, precum inundațiile generate de precipitații 

prelungite și/sau intense încep să aibă loc mai frecvent. Frecvența crescută a extremelor 

privind precipitațiile este în acord cu schimbările anticipate induse de oameni climei. 

Inundațiile care s-au produs în ultimul deceniu au avut intensități comparabile cu cele 

înregistrate în ultimele sute de ani și s-au succedat la doar câțiva ani distanță. Mai mult, 

frecvența crescută a ploilor localizate de mare intensitate a generat mai multe viituri rapide 

care au afectat localitățile și au cauzat daune concentrate. Aceste procese localizate sunt 

dificil de anticipat și, de obicei, daunele provocate de ele sunt înregistrate împreună cu cele 

ale inundațiilor mai extinse la nivel regional. Figura 4-5 indică distribuția spațială a pierderii 

medii anuale istorice, cauzate de inundațiile regionale și viiturile rapide. 

 

Fig. 9. Zone afectate de inundatii istorice semnificative în România  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: ANAR 
 

Localitatea Slănic Moldova face parte din bazinul hidrografic Siret. Bazinul Hidrografic Siret 

este un bazin hidrogcrafic mare și reprezentativ pentru România datorită numeroselor 

inundații istorice și recente . Cum se poate evidenția pe harta din figura de mai sus, acesta 

este cel mai mare bazin hidrografic din partea de NE al României, care, recent în anul 2018 a 

suferit numeroase inundații datorită ploilor torențiale din luna iunie. 
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Numeroase drumuri naționale și locale au fost inundate și impracticabile pentru 

circulația rutieră, sute de gospodării au fost distruse, sute de persoane evacuate si pagube 

de sute de mii de euro. 
 

Fig. 10. Localităţi afectate de inundaţii istorice semnificative in Bazinul hidrografic Siret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: ANAR 
 

 

Conform hărții de mai sus a bazinului hidrografic Siret, putem observa ca și localitatea 

Slănic Moldova este evidențiată ca fiind zonă cu inundații istorice semnificative. 
 

La nivelul localității Slănic Moldova, cea mai recentă inundație care a provocat mari 

distrugeri a fost cea din 27-28 iunie 2018. Conform celor de la Libertatea.ro, pagubele sunt 

numeroase. 
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“Dezastru în zona de sud-vest a judeţului Bacău, acolo unde ploile torenţiale au făcut 

prăpăd. Cel mai afectat de viitură a fost orașul staţiune Slănic Moldova, după ce puhoaiele au 

inundat 326 de gospodării, în special curţi și beciuri. Tot în aceeași localitate, apa a trecut prin 

zece locuinţe, populaţia fiind nevoită să părăsească temporar casele pentru evacuarea apei. De 

asemenea, o mașină a fost scoasă la timp dintr-o curte de către echipajele Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă Bacău pentru a nu fi luată de puhoaie. Și reţeaua de alimentare cu 

energie electrică Târgu Ocna – Slănic Moldova a fost afectată, peste 1.400 de abonaţi ai E.ON 

rămânând fără energie electrică.” 
 

De asemenea, pe drumul național DN12B în urma inundațiilor un podeț a fost distrus, 

iar circulația rutieră a fost blocată între Cireșoaia și Slănic Moldova. 
 

 

2. 1.2. SECETĂ  

 

Este o stare climatică extremă, caracterizată prin faptul că o anumită regiune suferă 

din cauza lipsei necesarului de apă, însoțită frecvent de caniculă, lipsă de ploi, prin vânturi 

uscate și arșiță, ce dăunează plantelor și în special culturilor agricole. 
 

Este binecunoscut faptul că România dispune de un climat temperat continental, dar 

schimbările din ultima decadă de ani fragmentează acest climat în unul cu nuanțe de 

excesivitate. Acest lucru este dat de variațiile mari de temperatură dintre sezonul cald și cel 

rece, dar și dintre temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții. Pe lângă aceste 

aspecte, se constată variații extrem de mari, atât ale cantității totale a precipitațiilor de la un 

an la altul, dar și ale distribuției acestora pe parcursul anului, ceea ce a determinat deficite 

hidrice asociate cu temperaturi ridicate, precum și inundații care au compromis suprafețe 

mari. (Melut, et al 2014) 
 

Seceta, ca și în cazul inundațiilor, în ultimul deceniu au avut intensități comparabile 

cu cele înregistrate în ultimele sute de ani și s-au succedat la doar câțiva ani distanță. Ca și 

exemplu major, seceta din 2003, când debitul Dunării a fost atât de mic încât a atins un nou 

record, a fost urmată de inundații în 2005, în timpul cărora s-au înregistrat un debitul record. 

Figura 7 prezintă o privire de ansamblu asupra secetelor istorice care au afectat debitele 

râurilor și asupra fenomenelor de insuficiență a resurselor de apă din Europa. După cum se 

poate observa mai jos, România a fost afectată de numerose secete și de scăderea resurselor 

de apă în 2002, 2003, 2011 și 2012. Astfel Figura 8 preconizează o scădere a debitelor minime 

ale râurilor, cu o perioadă de recurență de 20 de ani în secolul XXI – se preconizează că 

secetele care afectează debitele râurilor vor deveni mai frecvente și vor avea o intensitate 

sporită. 
 

Pe lângă creșterea intensității și frecvenței secetelor care afectează debitele râurilor, 

se anticipează, de asemenea, mari schimbări ale caracterului sezonier, România urmând să 

înregistreze debite mai mici în sezonul de vară şi mai mari în sezonul de iarnă. Asteptându-

se intensificarea secetelelor şi a stresul hidric, în special pe timp de vară. Se prevede că 

inundațiile vor avea loc mai frecvent în numeroase bazine hidrografice, îndeosebi iarna şi 

primăvara, deşi estimările privind schimbările frecvenței şi amplorii inundațiilor rămân 

incerte.(Raport A2.2 Comisia UE). 
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Fig. 11. Secetele istorice care au afectat debitele râurilor din Europa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: Agenţia Europeană de Mediu, Seceta care afectează debitele râurilor (CLIM 18) – Evaluare,  
http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/river-flow-drought-1/assessment 

 

Fig. 12. Schimbări relative ale debitului minim al râurilor pentru Europa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Agenţia Europeană de Mediu, Seceta care afectează debitele râurilor (CLIM 18) – Evaluare,  
http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/river-flow-drought-1/assessment  

  

http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/river-flow-drought-1/assessment
http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/river-flow-drought-1/assessment
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Numerosele studiile şi rapoarte elaborate de instituțiile de profil din România şi de 

către ONU-FAO demonstrează că şi Romînia, în prezent, este afectată de secetă, care în 

situații prelungite, duce la apariția aridizării, iar în unele areale chiar la deşertificareprecum 

și la un impact asupra calității vieții. 
 

Localitatea Slănic Moldova se află și aceasta într-o zonă istorica ca și aparitie a secetei 

în Romania. Cea mai mare seceta din România înregistrandu-se în 1946 care a afectat zona 

nord-estică a țării. Culturile agricole fiind distruse iar apariția foametei a fost simțită de către 

populația din zona Moldovei. 
 

Statisticile ne arată că fenomenul de secetă, fără a avea un caracter ciclic foarte strict, 

se produce în general la intervale de 10-15 ani, alternanță de ani extremi secetoşi cu ani 

excedentari sub aspectul regimului pluviometric (1-3 ani) fiind din ce în ce mai evidentă. 

"Deficite pluviometrice mari s-au produs în anii 1907, 1924, 1928, 1934, 1945, 1946, 1948, 

1953, 1982, 1983, 1992, 1993, 2000 şi mai recent 2001, 2002, 2003 şi 2007. Anul agricol 1945-

1946 este considerat cel mai secetos an din secolul XX, din cauza secetei deosebit de severe 

şi intense, dar şi a consecințelor dezastruoase produse agriculturii. Cea mai recentă grupare 

de ani secetoşi este şi perioada 1990-2000, seceta din vara anului 2000 fiind considerată cea 

mai puternică din deceniul 10", explică specialiștii ANM. 

Fig. 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului, 

Programul Sectorial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
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În cea de-a 6 comunicare națională privind schimbările climatice și primul raport 

bienal (decembrie 2013), autoritățile române au estimat că suprafața expusă la deșertificare, 

caracterizată de o climă aridă, semiaridă sau uscat-subumedă, era de aproximativ 30 % din 

suprafața totală a României, situându-se în cea mai mare parte în Dobrogea, în Moldova, în 

partea de sud a Câmpiei Române și în Câmpia de Vest (Fig 9 de mai sus). 
 
 

 

2. 1.3.ALUNECĂRILE DE TEREN  
 

Alunecările de teren sunt fenomene distructive de origine geologică reprezentate 

prin deplasare a rocilor sau a masivelor de pământ care formează versanții unor munți sau 

dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroameliorații sau a altor lucrări funciare, care pot 

produce victime umane și pierderi economice. De asemenea sunt o categorie de fenomene 

naturale de risc, ce definesc procesul de deplasare, mișcarea propriu-zisă a rocilor sau 

depozitelor de pe versanți, cât și forma de relief rezultată. 
 

În România datorită condițiilor specifice geologice-geografice face parte din 

categoria țărilor cu potenția ridicat de producere a alunecărilor de teren, la nivel european și 

internațional. Teritoriul țării prezintă o diversitate de forme de relief, de la versanții montani, 

dealuri, zona de câmpie și litoral. Diversitatea formelor de relief existente formata pe o 

configurație petrografică și tectonică specifică sunt factori care în anumite condiții climatice 

și hidrologice specifice zonei temperat continentale creaza cadrul favorabil apariției acestui 

fenomen de alunecări de teren. 
 

Cauzele principale a apariției lor sunt: cutremurele, ploile abundente și defrișările 

pădurilor din zonele abrupte cu soluri instabile. 
 

Cutremurele sau seismele sunt provocate de eliberarea de tensiune generată de forțe 

care țin de tectonica plăcilor sau prin activități antropogenetice precum crearea de 

rezervoare, mineritul sau injectarea de fluide în formațiunile subterane. Cutremurele 

puternice pot distruge construcții, clădiri, chiar localități întregi, provoacă alunecări de teren, 

chiar și catastrofe naturale. Nu există dovezi că riscurile seismice sunt legate direct de 

schimbările climatice. Cu toate acestea, schimbările climatice pot afecta seismicitatea prin 

modificarea nivelurilor rezervoarelor sau a utilizării apelor subterane. Alunecările de teren 

sunt determinate de forțele de gravitație, dar sunt declanșate de o diversitate de procese. 

Unii dintre cel mai des întâlniți factori declanșatori includ cutremurele și perioadele de 

precipitații prelungite și/sau intense. Despăduririle pot crește probabilitatea producerii de 

alunecări de teren. Prin urmare, frecvența alunecărilor de teren poate crește, ca urmare a 

schimbărilor climatice și a modificărilor asociate cu acestea privind precipitațiile, modelele 

de debite ale apelor și vegetația. (Raport A 2.2 UE ) 
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Fig. 14. Zonele cu risc ridicat de alunecări de teren în România  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: Studiul de management integrat al riscului in caz de dezastre RMSI 
 

Fig. 15. Zonele seimice din România  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Institutul Naţional de Fizică a Pământului  
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Conform hârților mai sus prezentate putem observa că zona judetului Bacău, precum 

și localitatea Slănic Moldova se află într-o zonă seismica mare, grad VII, VII 1/2 ca și 

intensitate și apariție a unui seism care poate produce pagume atât omenești cât și 

materiale, conform Institutului Național de Fizică a Pământului. Aceasta se află și în  

apropierea celei mai mari zone seismice din țară, zona Vrancei. 
 

Conform P100/2013, amplasamentul este caracterizat de o accelerație a terenului 

pentru proiectare ag=0,35 g şi Tc=0,70 sec. 

 

Fig. 16. Încadrarea aproximativă a zonei studiate în harta seismică a României  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datorită acestui grad ridicat al seismelor, pot aparea și numeroase alunecări de teren, 

care pentru început par minore dar în timp și datorită factorilor climatici pot duce la dezastre. 
 
 

2. 1.4 INCENDIILE DE VEGETAȚIE  

 

Incendiile de vegetație sunt fenomene meteo-climatice, intenționate sau nu, care pot 

fi declanșate din cauze naturale, condiții meteo nefavorabile (electricitatea atomsferică, 

razelele solare, autoaprinderile datorate fie descompunerilor anumitor substanțe, fie fixării 

oxigenului din aer, eruptii vulcanice, cutremurelor, meteoriți, furtuni puternice) sau de 

activități umane. Cu toate acestea, chiar și atunci când un incendiu de vegetație este 

declanșat de intervenția omului, precum aprinderea câmpului primavara/toamna pentru a 

curăța terenul agricol, un asemenea incendiu va fi intensificat de condițiile climatice precum 

temperatura ridicată, vântul puternic și umiditatea scăzută. 
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Frecvența acestor incendii în România a crescut în ultimul timp. Daunele provocate 

de incendiile de vegetație pot fi substanțiale, mai ales din punct de vedere economic. În 2013, 

33 % din incendiile înregistrate în România au fost incendii de vegetație (Raport UE). 

Incendiile pot produce pagube uriașe proprietăților private și mediului. Ele pot amenința de 

asemenea și viața umană. 
 

Thomas W. Swetnam de la The University of Arizona din Tucson, având la bază studii 

efectuate, afirmă ca procesul de despădurire declanşat de incendiile cauzate antropic 

contribuie la aproximativ “o cincime din efectul de seră cauzat de oameni”. Swetnam, 

director al UA’s Laboratory of Tree-Ring Research, identifică incendiile ca fiind un catalizator 

primar pentru schimbările climatice la nivel global. Rodul cercetărilor acestei echipe, 

materializat în lucrarea ştiinnifică, este şi un demers pentru o mai bună investigare a rolului 

incendiilor în ecosistemele terestre. Incendiile de pădure nu sunt doar un răspuns la încălzirea 

globală ci ele au şi un efect de accentuare a acesteia. 
 

Comisia Europeană, prin JRC – Institute for Environment and Sustainability, a 

demarat cu ceva ani buni în urmă un sistem informatic al incendiilor de pădure din Europa, 

EFFIS, prin colectarea de date de la statele membre sau în proces de aderare. Acesta 

connține date statistice istorice valoroase care ar putea fi exploatate în direcția descifrării 

legăturii dintre incendii şi încălzirea globală. 
 

Riscurile privind incendiile de vegetație la nivel de țară au crescut de la an la an. 

Conform datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în vara anului 2019 incendiile de 

vegetație s-au triplat față de vara anului 2018, atât datorită condițiilor meteo nefavorabile 

cât și datorită activităților umane. 
 
 
 

 

3. MONITORIZAREA RISCURILOR AFERENTE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  

 

Monitorizarea parametrilor care țin de climă este realizată de Agenția Națională 

Apele Române (ANAR) și Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență (IGSU) este responsabil cu coordonarea, prevenirea și 

gestionarea situațiilor de urgență. Ca atare, monitorizează iminența situațiilor de urgență. 

Pentru prognozarea situațiilor de urgență care țin de climă – precum inundații, secete și 

incendii de vegetație – IGSU se bazează în mare măsură pe informații primite de la ANAR și 

ANM. 
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Fig. 17. Diagrama de monitorizare și management al riscurilor aferente schimbărilor climatice din 

România 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Raport 2.2 UE 
 

În cazul apariției unor inundații, alunecări de teren, viituri, incendii de vegetație, 

autoritățile locale sunt responsabile cu monitorizarea și avertizarea publicului larg privind 

aceste pericole locale. ANM emite un codul aferent intensității pericolului (roșu, portocaliu, 

galben, conform standardelor UE pentru pericole naturale), responsabilitățile ANAR sunt 

monitorizarea și gestionarea cursurilor de apă din România, iar IGSU este responsabil cu 

gestionarea situației de urgență și cu evaluarea pagubelor. 
 

Pericolele climatice sunt monitorizate în detaliu de către ANAR și ANM. Totuși, în 

scopul monitorizării riscului aferent schimbărilor climatice, este, de asemenea, important să 

se evalueze impactul sau daunele pericolelor climatice – precum inundații, secete, alunecări 

de teren și incendii de vegetație. 
 

Mai multe organizații au evaluat impactul fenomenelor istorice, dar nu există o 

metodologie standard și nici o bază de date națională pentru informații privind daunele 

fenomenelor istorice. 
 

Identificarea zonelor din România cel mai expuse la riscuri climatice poate fi 

îmbunătățită atunci când sunt accesibile informații credibile privind daunele prin intermediul 

unei baze de date naționale. 
 

În contextul Strategiei naționale a României privind schimbările climatice, autoritățile locale 

trebuie să-și actualizeze și să-și îmbunătățească planurile de evaluare a riscurilor și planurile 

pentru situații neprevăzute, folosind scenarii privind schimbările climatice furnizate de ANM. 

Pe baza avertizărilor timpurii furnizate de ANM și ANAR, autoritățile locale evaluează 

intervențiile necesare pentru diminuarea riscului climatic. Este important ca factorii de 
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decizie locali să aibă o bună înțelegere a informațiilor complexe furnizate de ANM și ANAR. 

Evaluarea și managementul riscurilor climatice de către autoritățile locale ar avea de câștigat 

de pe urma asigurării unei instruiri adecvate factorilor de decizie locali cu privire la modul de 

interpretare și utilizare a informațiilor furnizate de ANM și ANAR. (Raport UE, Monitorizare 

efecte și riscuri climatice). 

 
  

 

4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

 

România este vulnerabilă la o serie de pericole naturale climatice și geologice: 

inundații, alunecări de teren, vijelii, secete, temperaturi extreme, precum și cutremure. De-

a lungul timpului s-au inregistrat unele cutremure și inundații devastatoare, care au provocat 

numeroase pierderi de vieți omenești și pierderi economice. 
 

Conform hărții de mai sus a bazinului hidrografic Siret, putem observa ca și localitatea 

Slănic Moldova este evidențiată ca fiind zonă cu inundații istorice semnificative. 
 

La nivelul localității Slănic Moldova, cea mai recentă inundație care a provocat mari 

distrugeri a fost cea din 27 iunie 2018 datorită precipitațiilor abundente. 
 

Zona studiată se află și aceasta într-o zonă istorica ca și aparitie a secetei în Romania. 

Cea mai mare seceta din România înregistrandu-se în 1946 care a afectat zona nord-estică a 

țării. Culturile agricole fiind distruse iar apariția foametei a fost simțită de către populația din 

zona Moldovei. 
 

Județul Bacău, precum și localitatea Slănic Moldova se află într-o zonă seismica mare, 

grad VII, VII 1/2 ca și intensitate și apariție a unui seism care poate produce pagume atât 

omenești cât și materiale, conform Institutului Național de Fizică a Pământului. Aceasta se 

află și în apropierea celei mai mari zone seismice din țară, zona Vrancei. 
 

Monitorizarea parametrilor care țin de climă este realizată de ANAR și ANM. IGSU  

este responsabil cu coordonarea, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Ca atare, 

monitorizează iminența situațiilor de urgență. Prognozarea situațiilor de urgență care țin de 

climă – precum (dar fără a se limita la) inundații, secete și incendii de vegetație –se bazează 

în mare măsură pe informații de la ANAR și ANM. De asemenea, în scopul monitorizării 

riscului aferent schimbărilor climatice, este , important să se evalueze impactul sau daunele 

pericolelor climatice – precum inundații, secete, alunecări de teren și incendii de vegetație. 

Mai multe organizații au evaluat impactul fenomenelor istorice, dar nu există o metodologie 

standard și nici o bază de date națională pentru informații privind daunele fenomenelor 

istorice. Identificarea zonelor din România cel mai expuse la riscuri aferent schimbărilor 

climatice poate fi îmbunătățită atunci când sunt accesibile informații credibile privind 

daunele, prin intermediul unei baze de date naționale. 
 
 

Identificarea zonelor din România cel mai expuse la riscuri climatice poate fi 

îmbunătățită atunci când sunt accesibile informații credibile privind daunele prin intermediul 

unei baze de date naționale. 
 

În contextul Strategiei naționale a României privind schimbările climatice, 

autoritățile locale trebuie să-și actualizeze și să-și îmbunătățească planurile de evaluare a 



 

89 STUDIUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - SLĂNIC MOLDOVA 

 

riscurilor și planurile pentru situații neprevăzute, folosind scenarii privind schimbările 

climatice furnizate de ANM. Pe baza avertizărilor timpurii furnizate de ANM și ANAR, 

autoritățile locale evaluează intervențiile necesare pentru diminuarea riscului climatic. Este 

important ca factorii de decizie locali să aibă o bună înțelegere a informațiilor complexe 

furnizate de ANM și ANAR. 
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(C.E.M.N.) de colaborare în intervenția și răspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de 

om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998; 
 

• Legea nr. 61 din 24 aprilie 2000 pentru aplicarea Acordului dintre statele părți la Tratatul 

Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul 

forțelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995; 
 

• Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 - privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin 

Legea nr. 311 din 28 iunie 2004. 

 
• Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului (modificată prin Legea nr. 159/1999). 
• Legea apelor nr. 107/1996. 

 

B) LEGI PRIVIND DEZASTRELE NATURALE 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind modul de elaborare și conținutul harților de risc natural la alunecări de teren și inundații; 
 

• Legea nr. 381 din 13 iunie 2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în 

agricultură; 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 1036 din 18 octombrie 2001 pentru aprobarea Protocolului de intenții 

dintre Ministerul de Interne din România și Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de 

Urgență din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii și intervenției în 

cazul situațiilor de urgență de origine naturală sau tehnologică, semnat la București la 22 ianuarie 

2001; 
 

• Legea nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;  
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• Ordonanța Guvernului privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, nr. 20/1994, ultima revizuire în 1999 și Metodologia de punere în aplicare; 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 638 din 5 august 1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare 

împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile 

hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă 

împotriva inundațiilor și ghețurilor; 
 

• Ordinul Comun al Secretarului General al Guvernului și Ministerului Lucrărilor Publice și 

Amenajării Teritoriului nr. 770/26.09.1997 și nr. 6173/NN/26.09.1997 privind trecerea în revistă a 

stării clădirilor existente; 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 210 din 10 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a comisiei centrale de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;  
• Legea nr. 107/1996 – Legea apelor; 

 
• Hotărârea de Guvern nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a comisiei centrale de prevenire și apărare împotriva efectelor seismice și alunecărilor 

de teren; 
 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 486/1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și 

instalațiilor care reprezintă surse de mare risc;  
• Legea nr. 75 din 14 decembrie 1991 privind legea sanitar-- veterinară; 

 
• Hotărârea de Guvern nr. 1364/2001 de aplicare a Ordonanței Guvernului privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, nr. 20/1994, ultima revizuire în 1999; 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 372/2004 pentru aprobarea Programului Național de Management al 

Riscului Seismic; 
 

• Hotărârea de Guvern nr. 382/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind exigențele 

minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de 

riscuri naturale; 

 

Site-uri accesate: 
 

o http://www.calitateaer.ro accesat în data de 22.10.2019; 
 

o Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător; o https://www.eea.europa.eu accesat în 

data de 23.10.2019; 
 

o M.R. Carter, E.G. Gregorich, D.W. Anderson, J.W.Doran, H.H. Janzen, F.J. Pierce, 

Developments in Soil Science, 1997, Science Direct, pag.1  
o http://www-old.anpm.ro accesat în data de 23.10.2019;  
o http://www.anpm.ro/ro/sol-subsol accesat în data de 24.10.2019; 

 

o Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 
 

o HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 august 2015 privind aprobarea Strategiei Naționale şi a Planului 
o Situația actuală a siturilor potențial contaminate/contaminate din România | Hotărâre 

 
683/2015 

 

o http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-

05_Institutii_internationale_protectia_mediului.pdf accesat la data de 

26.10.2019 
 

o  http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila accesat la data de 26.10.2019 
 

o http://primariaslanicmoldova.ro/wp-content/uploads/2018/03/RM-PUZ-parc-

aventura-Slanic-final.pdf accesat la data de 27.10.2019 
 

http://www.calitateaer.ro/
https://www.eea.europa.eu/
http://www-old.anpm.ro/
http://www.anpm.ro/ro/sol-subsol
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-05_Institutii_internationale_protectia_mediului.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-05_Institutii_internationale_protectia_mediului.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-05_Institutii_internationale_protectia_mediului.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-05_Institutii_internationale_protectia_mediului.pdf
http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila
http://www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila
http://primariaslanicmoldova.ro/wp-content/uploads/2018/03/RM-PUZ-parc-aventura-Slanic-final.pdf
http://primariaslanicmoldova.ro/wp-content/uploads/2018/03/RM-PUZ-parc-aventura-Slanic-final.pdf
http://primariaslanicmoldova.ro/wp-content/uploads/2018/03/RM-PUZ-parc-aventura-Slanic-final.pdf
http://primariaslanicmoldova.ro/wp-content/uploads/2018/03/RM-PUZ-parc-aventura-Slanic-final.pdf
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o  www.natural-hazards.weebly.com   
o http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-

reports/desertification-33-2018/ro/index.html 
 

o http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/river-flow-drought-1/assessment  
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