
 

 

Anexa la Sectiunea III – Sinteză la nivel de UAT 
 

     Strategie și program de măsuri privind prevenirea și atenuarea efectelor 

fenomenelor naturale (cutremure și alunecări de teren) identificate și delimitate la 

nivel de UAT 

UAT Cosmești 
 

L1. Cutremure 
 

L1.1. Caracterizarea de sinteză a riscului seismic global, cu ajutorul unor 

hărți ale impactului așteptat, determinat de cutremurele de șcenariu. 

 

Pentru elaborarea hărţilor de clasificare a solului pentru cele 20 de UAT-uri din judetul Galati 

(Tabel 1 si Fig. 1.1), a fost necesară executarea de măsurători seismice pentru determinarea 

parametrilor dinamici (vitezele de propagare a undelor elastice longitudinale – VP şi ale undelor 

elastice transversale (de forfecare) – VS a solului, până la adâncimea de 30 m. 

 Măsurătorile seismice s-au efectuat prin metoda seismică de refracţie, utilizând cele 3 

procedee: metoda seismica de refactie standard (SRS), metoda tomografiei seismice de refractie 

(SRT) si metoda MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), care au asigurat o adâncime 

de investigare de 30 m. Principiul metodei seismice de refracţie este prezentat în Anexa 1. 

 Măsurătorile seismice de refracţie au fost executate pe 21 profile, cate unul in fiecare din 

cele 20 de UAT-uri (Tabel 1 si Fig. 1.1). 

 Pentru măsuratori s-au utilizat dispozitive de refractie cu o lungime maxima de 96 m, la 

care punctele de generare a undelor seismice au fost coliniare cu punctele de masura. Generarea 

undelor seismice s-a efectuat prin socuri mecanice provocate de loviturile unui ciocan. Pentru 

efectuarea masuratorilor s-a utilizat o statie seismica digitala A 6000S (MAE, Italia). 

Adancimea maxima de investigatie a fost de 32 m. 

 

 L1.1. Rezultate obţinute 

 



 

 

 Pe cele 21 de locatii din cadrul celor 20 de UAT-uri din judeţul Galati (Tabel 1, Fig. 1.1 si 

Fig. 1.2) s-au executat masuratori seismice de refractie complexe utilizand procedeele: SRS, SRT 

si MASW. Pentru fiecare dispozitiv de masurare prin cele trei procedee utilizate pentru fiecare 

locatie, s-au obtinut trei sectiuni seismice: 

- Sectiune seismica de refractie standard (SRS):  Fig. 1a.1 – Fig. 20.1; 

- Sectiune seismica de tomografie (SRT): Fig. 1a.2 – Fig. 20.2; 

- Sectiune MASW: Fig. 1a.3 – Fig. 20.3. 

Sectiunile seismice sunt atasate in Anexa 1. 

 

Fig. L.1 Harta geologică cu clasificarea terenului în funcție de valorile Vsm-p/30m, în zonele 

aferente celor 20 de UAT-uri 

 
Tabelul 4.2.7 prezintă sintetic valorile vitezelor undelor elastice transversale VP şi VS ale stratelor 

până la adâncimea de 30 m, valorile medii ponderate ale undelor elastice longitudinale (VPm-p) şi 

transversale (VSm-p) şi a perioadelor de vibraţie Tg (în sec) a pachetelor de strate de 30 m grosime. 

 Perioada de vibratie Tg  a pachetelor de strate de 30 m grosime s-a calculat cu ajutorul 

relatiei: 



 

 

            Tg = 
4.4

𝑉𝑠
 (sec).  

 In Fig. 11.1 se prezinta harta geologica a judetului Galati cu distributia valorilor Vsm-p/30m 

in zonele aferente celor 20 de UAT-uri iar in Fig. 11.2 se prezinta harta geologica cu clasificarea 

terenului in functie de valorile Vsm-p/30m  in zonele aferente celor 20 de UAT-uri conform P100-

1/2013 si SR EN 1998-1/2004. 

 

Figura L.2. Harta scenariilor cutremurelor de adâncime intermediară din zona Vrancea și valorile 

maxime de accelerație la nivelul solului (PGA) rezultate. 



 

 

 

 

Figura L.3. Harta scenariilor cutremurelor crustale considerate și valorile maxime de accelerație 

la nivelul solului (PGA) rezultate. 

 

 Estimările efectelor cutremurelor asupra clădirilor și locuitorilor din zona de studiu, 

efectuate cu ajutorul SeisDaRo și a metodologiei și datelor menționate anterior, au avut ca rezultat 

valori pentru: 

 

- Numărul clădirilor sever avariate (care se pot prăbuși sau trebuie demolate) 

- Numărul persoanelor decedate ca urmare a colapsului clădirilor 

- Numărul total al victimelor rănite ușor, moderat, grav sau mortal (decedate) 

În Anexa 1.1 pot fi găsite toate rezultatele, pentru cele 9 scenarii analizate și pentru 

calculul cu fiecare GMPE în parte. Hărțile următoare de sinteză conțin valori mediate aritmetic. 

Pentru scenariile 6, 7 și 8, valorile în toate UAT-urile din zona de studiu sunt 0, reprezentarea 

cartografică nefiind necesară. 

 



 

 

 

 

Figura L.4. Rezultate ale scenariului 1: număr estimat al clădirilor rezidențiale sever avariate 

(stânga) și al persoanelor decedate (dreapta) 

 

 

Figura L.5. Rezultate ale scenariului 2: număr estimat al clădirilor rezidențiale sever avariate    

(stânga) și al persoanelor decedate (dreapta) 



 

 

 

 

 

Figura L.6. Rezultate ale scenariului 3: număr estimat al clădirilor rezidențiale sever avariate    

(stânga) și al persoanelor decedate (dreapta) 

 

 



 

 

Figura L.7. Rezultate ale scenariului 4: număr estimat al clădirilor rezidențiale sever avariate    

(stânga) și al persoanelor decedate (dreapta) 

 

 

 

Figura L.8. Rezultate ale scenariului 5: număr estimat al clădirilor rezidențiale sever avariate    

(stânga) și al persoanelor decedate (dreapta) 

 



 

 

 

Figura L.9. Rezultate ale scenariului 9: număr estimat al clădirilor rezidențiale sever avariate   

(stânga) și al persoanelor decedate (dreapta) 

 

 După cum se observă în Figurile A.2-A.9, influența majoră în ceea ce privește pagubele 

seismice este din partea cutremurelor de adâncime intermediară din Vrancea; sursele crustale 

(din Vrancea, Depresiunea Bârlad sau Nordului Dobrogei) au un potențial foarte redus de a genera 

pagube majore sau moderate în zona de studiu, acestea nefiind însă total de exclus. Considerând 

cel mai sever scenariu (numărul 1), procentele clădirilor sever avariate din numărul total de clădiri 

rezidențiale al UAT-urilor analizate pot fi foarte mari – în medie de 22,23%, cu valori foarte mari 

pentru Cosmești, Certești, Valea Mărului sau Nicorești. De menționat este că Municipiul Galați, 

precum și Smârdam, Vînători sau Cavadinești au procente mediate de avariere severă a clădirilor 

mai mici de 15% (în cazul Municipiului Galați chiar 8,4%, datorită numărului mare de clădiri mai 

rezistente, din beton armat). În ceea ce privește numărul estimat de persoane decedate, ierarhia 

se păstrează aproximativ neschimbată, iar procentele persoanelor decedate, din numărul total de 

locuitori, evoluează între 0,23% (Municipiul Galați) și 1,76% (Cosmești). Din UAT-urile analizate, 

cele mai multe persoane decedate conform Scenariului 1 ar putea fi în Municipiul Galați (între 398 

și 759), în Cosmești (între 58 și 125), în Brăhănești (între 78 și 104), în Pechea (între 67 și 98), 

cele mai puține fiind în Suceveni (între 10 și 14) și Cuca (între 13 și 19). Mai multe analize 

numerice pot fi făcute utilizând datele din Anexa 1.1. 

L.1.1.2.  UAT Cosmești 

 

       1.  Incadrarea seismologica (dupa SR11 100/1-93):  I
A
=

  
8

1
(MSK) (Indicele 1   

           corespunde unei perioade de revenire de 50 ani);   

       2.  Acceleratia orizontala a
H
 pentru o perioada de revenire T

R
= 100 ani; (conform  

            P 100-1/2006): a
H
 = 0.28g; Perioada de colt: T

C
= 1.0 sec; 

       3.  Acceleratia orizontala a
H
 pentru o perioada de revenire T

R
= 225 ani; (conform  

            P 100-1/2013): a
H
 = 0.35g; Perioada de colt: T

C
= 1.0 sec; 

       4.  Intensitatea si acceleratia maxim observata (datorata cutremurului intermediar 

            vrancean) din 1802: (M
S
= 7.5; I0= 9.5 (MSK): 



 

 

            IA = 9.3 (MSK)   

            a
H
 = 637 cm/s2 (0.65g) 

       5.  Riscul seismic in zona UAT datorat cutremurelor intermediare vrancene pentru 

urmatoarele   

            perioade de revenire pentru intensitati (IA) si acceleratii (a
H
): 

       T
R
= 100 ani (P 100-1/2006): IA = 8.3 (MSK);   a

H
 = 319 cm/s2 (0.32g)   

             T
R
= 225 ani (P 100-1/2013): IA = 8.9 (MSK);   a

H
 = 483 cm/s2 (0.49g)   

             T
R
= 475 ani (Conform SR EN 1998-1:2004): IA = 9.4 (MSK);   a

H
 =682 cm/s2 (0.69g)   

       6.  Clasificarea terenului in functie de vitezele medii ponderate ale undelor elastice  

            longitudinale (Vp) si transversale (de forfecare) (Vp) pe pachete de 30 m grosime: 

                  Vpm-p/30m= 638 m/s                                         Vsm-p/30m= 240 m/s 

                  Clasa terenului: C – Teren intermediar 

       7.  Perioadele de vibratie a pachetului de h=30 m grosime: 

                          
30/

4

Vs

xh
Tg =  = 

sm

m

/240

120
= 0.50 sec.                              

 

                  

       

L1.2. Măsuri pentru diminuarea riscului la cutremur și recomandări privind 
modul de utilizare al terenurilor, amplasarea construcțiilor care urmează a fi 
cuprinse în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului        
 

L1.2.1 Măsuri privind diminuarea efectelor la cutremur in UAT Cosmești 

 

- expertizarea tehnică a clădirilor construite înainte de 1963, iar apoi înainte de 1977, prioritar cu 

mai mult de 2 etaje, și încadrarea pe clase de risc seismic conform legislației; stoparea activităților 

comerciale în clădirile cu risc seismic ridicat. Îmbunătățirea modului de derulare a programelor 

de consolidare seismică și suport pentru proprietari în luarea deciziei de consolidare sau demolare. 



 

 

Prioritizarea acestor eforturi pentru instituțiile de interes public (spitale, școli, primării, biserici, 

sedii administrative etc.). 

- monitorizarea și inspecția sporită a noilor lucrări de construcție (verificarea respectării normelor 

codului de proiectare seismică P100-1 în vigoare) 

- îmbunătățirea procentului de asigurați la cutremur, prin promovarea instrumentelor specifice 

din domeniu (polițe PAID sau facultative) și creșterea nivelului de înțelegere cu privire la 

avantajele și necesitatea acestora 

- campanii de educare și conștientizare cu privire la cutremure și efectele lor, utilizând abordări 

particularizate, non-formale și tehnologii actuale pentru un impact sporit 

- monitorizarea modificărilor aduse clădirilor și a stării lor tehnice; prioritizarea acestor eforturi 

pentru instituțiile de interes public (spitale, școli, primării, biserici, sedii administrative etc.). 

- analiza vulnerabilității seismice a tipologiilor specifice de clădiri din județ și a elementelor vitale 

din cadrul infrastructurii de transport (precum poduri, viaducte, tuneluri), estimarea posibilităților 

de avariere și a implicațiilor directe și indirecte și tratarea problemelor semnalate 

- derularea de exerciții/simulări periodice de cutremure, implicând atât autoritățile cu rol în situații 

de urgență, cât și cetățenii și operatorii economici și industriali 

- îmbunătățirea dotărilor în caz de situații de urgență și a procedurilor, pentru o capabilitate mai 

bună de salvare și revenire, ținând cont și de estimarea distribuției pagubelor 

- dotarea clădirilor reprezentative cu senzori seismici, pentru monitorizarea comportamentului 

acestora în timpul cutremurelor. 

 

L1.2.2. Recomandări privind modul de utilizare al terenurilor, amplasarea 

construcțiilor care urmează a fi cuprinse în planurile de urbanism și amenajarea 

teritoriului 

- respectarea prevederilor codului de proiectare seismică P100-1, ținând cont și de diferențierea 

teritorială menționată, în funcție de accelerație de proiectare și perioadă de colț 

- restricționarea amplasării construcțiilor în zone în care poate apărea fenomenul de lichefiere 

(zone din apropierea albiei majore a râurilor, zone nisipoase etc.); în cazul necesității construirii 

în aceste zone, aprobarea se va face doar după adoptarea în cadrul proiectelor a unor măsuri 

constructive speciale 



 

 

- evidențierea zonelor unde pot avea loc evenimente în cascadă, declanșate de cutremure 

(precum accidente industriale, poluare etc.) și limitarea amplasării construcțiilor noi în acestea 

- asigurarea prin planurile de urbanism a accesului rapid rutier în situații de urgență, și a 

alternativelor viabile de ocolire după caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L2. Alunecari de teren 
 

L2.1. Caracterizarea de sinteză a riscului la alunecări de teren, cu ajutorul 
hărților de hazard si de risc la nivel de UAT  
 

L2.1.1 Localizarea alunecărilor de teren 

 

 

U.A.T. Cosmești 

Comuna Cosmești se află pozitionată în vestul Județului Galați pe partea stânga a râului Siret. 

Suprafața este de 1.4 km², populația de 5 196 locuitori și se află la o altitudine de 81 metri. 

Comuna este tranzitată de drumul național DN 24. 

În apropierea comunei există două alunecări de teren. Prima alunecare marginește comuna în 

partea de vest pe o distanță de 2.7 km. Ea se situează pe conturul intravilanului. Alunecarea are 

o suprafață totală de 7.9 km². Alunecarea aceasta este importantă deoarece se află foarte 

aproape de drumul național. 

A doua alunecare se pozitionează atat pe zona drumului național cât și în lungul căii ferate.Aceasta 

se suprapune pe o distanță de 305m. Alunecarea are o suprafață totală de 2.7 km². 

 

 

2. Satul Băltăreți 

Satul Băltăreti este situat la sud de comuna Cosmești. Suprafața sa este de 0.5 km² si populația 

de 524 locuitori. În cadrul intravilanului se individualizează două alunecări de teren care 

tranzitează satul de la nord la sud. Prima alunecare este paralelă cu drumul și are o suprafață de 

2.5 km². A doua alunecare vine in continuare pe o distanță de 1.1 km și se oprește la drumul 

care face legătura cu Furcenii Vechi. 

 

 



 

 

 

Fig. L2.1 Hrta localizarii alunecarilor de teren UAT Cosmesti 

 

L2.1.2 Harta de hazard la alunecări de teren 

 

Cosmești este o comună în judeţul Galaţi, Moldova, România, formată din satele 

Cosmeşti (reşedinţa), Cosmeştii-Vale, Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Satu Nou și Băltăreți. 

·           Comuna se învecinează cu UAT-urile: Tecuci – la est ți sud-est, Movileni – la sud 

și Nicorești – nord; La vest se învecinează cu județul Vrancea (UAT Mărășești). 

Comuna este situată în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Vrancea, pe 

ambele maluri ale Siretului; Regional suprafața comunei se desfășoară pe zona nordică a 

Câmpiei Siretului inferior, la limita estică cu Câmpia Tecuciului; 

In urma realizarii hartii de hazard la alunecare pentru comuna Cosmesti se observa 

urmatoarele: 



 

 

a. Valorile coeficientului mediu de hazard cuprins intre Km=0.10-0.30 care corespund 

zonelor cu potential de producere al alunecarilor mediu, cu probabilitate medie apar in 

zona  de sud-est a satului Furcenii Vechi 0.25-0.30 se dispun pe zonele cu panta foarte 

mica si culturi agricole.  

 

Fig. L2.2 Harta de hazard la alunecări de teren UAT Cosmești 

 

In aceasta categorie se incadreaza intravilanele satelor satele Cosmeşti (reşedinţa), 

Cosmeştii-Vale, Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Satu Nou și Băltăreți. 

b. Valorile coeficientului mediu de hazard cuprins intre Km=0.30-0.35 care corespund 

zonelor cu potential de producere al alunecarilor mediu, cu probabilitate medie-mare apar 

in zonele deluroase, cu panta mica-medie si cu vegetatie arboricola mai mare de 80%. 

Aceasta zona se regaseste in estul comunei. 

c. Valorile coeficientului mediu de hazard cuprins intre Km=0.35-0.40 care corespund 

zonelor cu potential de producere al alunecarilor mediu, cu probabilitate medie-mare apar 



 

 

in zonele cu relief deluros, cu panta mica si cu vegetatie arboricola mai mica de 20%. 

Aceste zone se regasesc in zona de est in Satu Nou si de nord. 

d. Valorile coeficientului mediu de hazard cuprins intre Km=0.40-0.50 care corespund 

zonelor cu potential de producere al alunecarilor mediu, cu probabilitate medie-mare 

corespund zonelor deluroase, cu panta mare si cu vegetatie arboricola mica de 80%. 

In zona de nord a Satului Nou si partea de est a Baltareti. 

e. Valorile coeficientului mediu de hazard cuprins intre Km=0.45-0.50 care corespund 

zonelor cu potential de producere al alunecarilor mediu, cu probabilitate medie-mare 

apartin zonelor deluroase, cu panta medie-mare si cu vegetatie arboricola mai mic de 

20%. Acestea apar cu precadere: 

In partea de nord Baltaresti si partea de vest in Cosmesti. 

f. Valorile coeficientului mediu de hazard cuprins intre Km=0.50-0.60 care corespund 

zonelor cu potential de producere al alunecarilor ridicat, cu probabilitate mare, apartin 

zonelor deluroase, cu panta mare,  cu vegetatie arboricola mai mica de 20% Acestea apar 

in partea central-nordica a comunei a satului Baltareti 

 

           L2.1.3 Harta de risc la alunecări de teren 

 

In conformitate cu HG 447, s-a intocmit harta zonelor de risc la alunecari de teren si a 

interdictiilor de construire. Aceasta harta a fost realizata la scara 1:25.000. Suportul folosit a fost 

harta topografica 1:25000.. 

Harta zonelor de risc la alunecari de teren contine atat zonele in care au fost identificate 

alunecari de teren, cat si zonele in care exista probabilitate mai mare sau mai mica de producere 

a alunecarilor de teren, conform hartii de hazard la alunecare. 

Zonele de interdictie pentru construire s-au stabilit luandu-se in calcul valoarea 

coeficientului mediu de hazard, astfel: 

 



 

 

1. zone cu Km > 0.8: potential de producere al alunecarilor de teren ridicat; 

probabilitate de producere a alunecarilor de teren foarte mare: zone cu 

interdictie de constructie. Culoarea Rosie. 

Nu au fost identificate astfel de suprafete. Mentionam ca interdictia de construire nu poate 

fi data de prezenta lucrare. Aceasta doar propune zone in care se aplica diferite reguli de 

constrangere in ceea ce priveste constructiile. Stabilirea zonelor de interdictie de construire 

se poate face doar in urma introducerii zonelor de risc identificate  de lucrarea de fata in 

documetatiile de amenjare a teritoriului, in conformitate cu Legea 350/2001 privind amenjarea 

teritoriului si urbanismului, lege actualizata in 2009 prin Legea nr. 242/2009. 

2. zone cu Km > 0.8: potential de producere al alunecarilor de teren ridicat; 

probabilitate de producere a alunecarilor de teren foarte mare: zone cu 

interdictie de constructie. Culoarea Rosie. 

Nu au fost identificate astfel de suprafete. Mentionam ca interdictia de construire nu poate 

fi data de prezenta lucrare. Aceasta doar propune zone in care se aplica diferite reguli de 

constrangere in ceea ce priveste constructiile. Stabilirea zonelor de interdictie de construire 

se poate face doar in urma introducerii zonelor de risc identificate  de lucrarea de fata in 

documetatiile de amenjare a teritoriului, in conformitate cu Legea 350/2001 privind amenjarea 

teritoriului si urbanismului, lege actualizata in 2009 prin Legea nr. 242/2009. 

 

 



 

 

 

Fig. L.12 Harta de risc la alunecări de teren UAT Cosmești 

 

 

3. zone cu 0.5<Km<0.8: potential de producere al alunecarilor de teren ridicat; 

probabilitate de producere a alunecarilor de teren mare: zone in care se poate 

construi in urma realizarii studiilor geotehnice amanuntite si masuri de 

stabilizare teren: constructii usoare, traditionale sau moderne ; exceptional 

constructii grele clasa importanta I, conform P100-1/2006. Culoarea 

portocalie.  

In aceste zone se pot construi doar cladiri strategice sau cu motive economice foarte 

importante. Constructiile grele se vor realiza doar daca exista interes national pentru realizarea 

acestora si in conditii extrem de exigente de siguranta (reabilitari de cai de comunicatii, 

reabilitari de obiective de interes: scoli, dispensare, sedii administrative, obiective monument 

istoric, biserici, etc, conform tabel 4.2. din P100-1/2006, constructii clasa importanta I). In 

astfel de zone se pot realiza constructii usoare, elastice cu caracter permanent sau 



 

 

nepermanent sezonier. Constructiile vor fi realizate fie in mod traditional (lemn, paianta, 

bulgareala), fie modern (panouri, lemn), cu fundatii din zidarie uscata sau lemn. Astfel de 

constructii pot servi drept locuinte, case de vacanta, ferme, grajduri, adaposturi animale, 

fanare, deservire apicultura, deservire exploatarea lemnului. Se vor realiza studii geotehnice 

amanuntite in conformitate cu NP074-2007 si SR EN 1997-2/2008, calcule de stabilitate a 

versantilor. Pentru reducerea fenomenelor de instabilitate se vor adopta masuri constructive 

cum ar fi lucrarile de sustinere si de drenaj.  

 

4. zone cu 0.3<Km<0.5: potential de producere al alunecarilor de teren mediu; 

probabilitate de producere a alunecarilor de teren medie-mare: zone in care se 

poate construi. Culoarea Galbena. 

Se vor realiza studii geotehnice amanuntite, in conformitate cu NP074-2007 si SR EN 1997-

2/2008, luandu-se in considerare o categorie geotehnica 3. Se vor realiza calcula de stabilitate 

a versantilor. In situatia in care este cazul, se vor adopta masuri constructive, cum ar fi 

lucrarile constructive si de drenaj.  

 

5. zone cu 0.10<Km<0.30: potential de producere al alunecarilor de teren mediu; 

probabilitate de producere a alunecarilor de teren medie: zone in care se poate 

construi. Culoarea albastra. 

Se vor realiza studii geotehnice amanuntite, in conformitate cu NP074-2007 si SR EN 1997-

2/2008, luandu-se in considerare o categorie geotehnica  2. Daca este necesar se vor realiza 

calcule de stabilitate a versantilor.  

 

6. zone cu 0<Km<0.10: potential de producere al alunecarilor de teren scazuta; 

probabilitate de producere a alunecarilor de teren practic zeri si redusa: zone 

in care se poate construi. Culoarea verde. 

Se vor realiza studii geotehnice amanuntite, in conformitate cu NP074-2007 si SR EN 1997-

2/2008, luandu-se in considerare o categorie geotehnica 2. 

 

 



 

 

L2.2. Măsuri pentru diminuarea riscului la cutremur și recomandări privind 
modul de utilizare al terenurilor, amplasarea construcțiilor care urmează a fi 
cuprinse în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului    

 

Preocuparea pentru realizarea hărţilor de risc la alunecări de teren pe plan internaţional 

este majoră, fiind argumentată de numeroasele congrese internaţionale, workshop-uri şi publicaţii 

care au drept obiect de studiu acest subiect. Necesitatea studierii acestui subiect a venit ca urmare 

a ocurenţei foarte mari a alunecărilor de teren. Ele pot să apară în orice arie care nu este 

morfologic plată.  

Cauzele apariţiei alunecărilor de teren fiind foarte numeroase, se impune o studiere cât 

mai amănunţită a acestui fenomen. Încălzirea globală care a dus la precipitaţii şi furtuni 

abundente, cutremurele de intensitate mare care au avut loc în ultimii ani au dus la apariţia unor 

alunecări de teren cu efecte dezastruoase asupra oamenilor, bunurilor materiale şi mediului.  

În general realizarea hărţilor de risc, alegerea unor studii de caz pentru zone foarte locuite 

şi cu susceptibilitate mare de alunecare a condus la realizarea unor ghiduri de utilizare a 

pământurilor în zonele respective, chiar şi la educarea oamenilor în situaţii de criză.  

Hărţile de hazard la alunecare se definesc ca fiind: hărţi care indică probabilitatea anuală 

de apariţie a unei alunecări de teren într-o arie anume. O hartă ideală de hazard la alunecare ar 

trebui să arate nu numai posibilitatea de apariţie a unei alunecări de teren într-un anume loc, clar 

specificat dar şi urmările pe care le-ar putea avea o alunecare de teren dintr-o zonă învecinată.  

Scopul studiului este ca prin estimarea valorii şi a distribuţiei geografice a coeficienţilor de 

risc Ka - h şi precizarea grupei de potenţial (scăzut, mediu sau ridicat) să se stabilească nivelul 

de probabilitate de producere a alunecărilor, ceea ce va conduce la identificarea, localizarea şi 

delimitarea zonelor expuse hazardului la alunecare.  

Strategia şi programul de măsuri precizate în prezenta documentaţie, au la bază cumulul 

de date şi informaţii obţinute din analiza zonelor cu riscuri naturale prin observaţiile punctuale şi 

areale efectuate la nivelul celor 20 UAT-uri, informaţiile puse la dispoziţie de către factorii locali, 

corelate cu datele existente în literatura de specialitate şi datele culese din mediile de comunicare 

(mass-media). 

 Specificaţiile privind prevenirea şi atenuarea efectelor hazardurilor şi riscurilor naturale - 

alunecări de teren şi cutremure – vor fi transpuse pentru fiecate tip de obiectiv  / categorie, sub 



 

 

forma de măsuri punctuale ce se impun în zonele afectate – identificate şi delimitate la nivelul 

teritoriului şi recomandări pentru zonele zonele vulnerabile – predispuse la risc. 

 

L2.2.1. Elemente generale privind condiţiile de manifestare a alunecărilor de teren  

 

Caracteristicile litologiei formaţiunilor geologice care aflorează pe teritoriul judeţului Galaţi, 

la care se adaugă cele de ordin geomorfologic şi particularităţile climatice – în principal, regimul 

precipitaţiilor – induc, în cazul unor areale cu dimensiuni variate, valori ridicate ale probabilităţii 

de alunecare, ceea ce conduce la încadrarea lor în grupa zonelor expuse hazardului la alunecări 

de teren. Astfel de areale se regăsesc în versanţii Dunării în zona Mun. Galaţi (faleza Brateş şi 

faleza Dunării), versanţii văilor Siret şi Prut. precum şi a afluenţilor acestora Bârlad, Chineja, 

Slivna, Tecucel, Suhu – Suhurlui şi Geru).  

 

❖ Conform ghidului privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor 

de teren – indicativ „GT 006-97“, alunecările din judeţul Galaţi sunt, în genere, 

încadrabile în categoria adâncime mică (1,5 m), mai rar categoriile superficială (< 

1 m) şi adâncă (5 – 20 m), preponderent detrusive, în zonele cu pante accentuate 

şi delapsive, în versanţii ce mărginesc văile. La nivel regional suprafeţele de teren 

din cadrul judeţului Galaţi prezintă: 

▪ potențial de producere a alunecărilor scăzut, cu probabilitate de alunecare ”practic zero” 

sau “foarte redusă” – în zonele de vest, sud-vest, sud şi zona central – sud-estică a 

judeţului; pentru zonele cu probabilitate “foarte redusă” de producere a alunecărilor 

monitorizate acestea sunt în principal de tip alunecări primare (cele situate în partea 

centrală a judeţului), și subordonat alunecări reactivate sau alunecări primare şi reactivate 

(cele situate în partea central – sud-estică).   

▪ potenţial de producere a alunecărilor ridicat, cu probabilitate de alunecare “mare”– în 

zonele de nord-vest, nord, nord-estică şi zona central – estică a județului; pentru aceste 

zone alunecările monitorizate sunt atât de tip alunecări primare cât şi alunecări reactivate.  

 

❖ Conform NP 125 - 2010 – „Normativ privind fundarea construcţiilor 

pe pământuri sensibile la umezire” (PSU) este semnalată prezenţa acestora, în 

zona arealului cercetat; Conform hărţii cu „Răspândirea loessurilor şi pământurilor 



 

 

loessoide pe teritoriul României”, din cadrul mai sus menţionatului normativ, 

acestea aparţin în cea mai mare parte a teritoriului judeţului Galaţi - grupei „B”, 

iar cu o mică pondere grupei „A”. 

▪ Depozitele de loess - grupa „B”, prezente în majoritatea teritoriului judeţului, sunt 

caracterizate prin tasări suplimentare (provenite din sarcina geologică) semnificative, cu 

tasarea suplimentară la umezire din greutatea proprie – „Img”:  

- Img = 0 - 40 cm/m - în partea de nord şi partea central-estică a judeţului, în 

zona localităţilor Gohor, Cerţeşti, Bălăşeşti, Bereşti, Bereşti-Meria, Cavadineşti 

Suceveni, Valea Mărului, Corni; 

- Img > 40 cm/m - în partea centrală şi sudică-estică a judeţului, în zona 

localităţilor Băleni, Cuca Pechea, Slobozia Conachi, Smârdan, Vânători; 

- Din punct de vedere litologic depozitele PSU din ampriza traseului sunt 

reprezentate prin pământuri loessoide şi constituite din prafuri argiloase / 

argile prăfoase loessoide. 

▪ Depozitele loessoide - grupa „A” (cu răspândire „continuă”), prezente în zona cursului 

râului Bârlad, pe aliniamentul localităţilor Munteni – Tecuci – Drăgăneşti – Iveşti – Lieşti 

– Tudor Vladimirescu, sunt caracterizate prin tasări suplimentare (provenite din sarcina 

geologică) nesemnificative –  Img < 5 cm., dar care se tasează suplimentar (la umezire) 

la acţiunea încărcărilor exterioare.  

Din punct de vedere litologic depozitele PSU din arealul judeţului Galaţi sunt 

reprezentate în cea mai mare parte prin loessuri slab argiloase-prăfoase şi prafuri argiloase 

loessoide, subordonat prafuri-nisipoase-argiloase loessoide. 

Referitor la grosimea deopozitelor de loess NP 125-2010 precizează, pe baza 

cercetărilor efectuate de-a lungul timpului, grosimi de: 

- 50m (zona Tecuci - Nicoreşti); 

- 10-35m (zona Mun. Galaţi);  

- 7-8m (în Câmpia Covurlui - cuprinsă între Geru și Prut); 

- 7m  (zona Mun. Tecuci). 

Masurile ce se impun pentru prevenirea si atenuarea efectelor alunecarilor de teren se pot 

imparti in mai multe categorii, dupa cum urmeaza: 

 



 

 

L2.2.2.  Educarea populatiei 

 

 - mentinerea vailor atat permanente cat si nepermanente curate. Interzicerea aruncarii 

gunoaielor in locuri nepermise 

- curatarea santurilor si rigolelor in zonele adiacente proprietatilor sau in zonele in care aceste 

amenajari strabat proprietatile populatiei 

- mentinerea scopului pentru care au fost realizate diferitele amenajari de preluare a apelor de 

suprafata 

- scurgerea apelor menajere sau de folosinta particulara nu trebuie facuta la intamplare ci prin 

fagase special amenajate si curatate 

- impunerea ca pentru orice constructie noua, reabilitare, reamenajare sau modificare de imobil 

sa se realizeze un studiu geotehnic amanuntit. In zonele in care probabilitatea de alunecare este 

medie – mare sau chiar mare se vor face si calcule de stabilitate ale versantilor. In functie de 

aceste calcule se va stabili daca se poate construi in locul dorit si care sunt conditiile de fundare. 

- cunoasterea si studierea hartii de hazard la alunecare pentru pozitionarea zonelor de interes 

(proprietati, gospodarii, terenuri agricole, paduri, terenuri care se doresc a fi achizitionate, 

terenuri pe care se doreste realizarea unor investitii imobiliare sau de alta factura) 

- aducerea la cunostinta a factorilor responsabili locali asupra oricarui eveniment care poate 

sugera activarea/reactivarea unei zonei potential instabile (crapaturi in teren sau pereti, deplasari 

pe orizontala sau pe verticala a unor constructii, pomi, stalpi, aparitia unor izvoare noi pe versanti, 

modificarea pozitiei unor izvoare vechi, tulburarea nejustificata a apelor din fantani, modificari 

bruste ale nivelului apei in fantani, aparitia unor „ondulari” ale terenului, gropi, santuri) 

- respectarea normelor de constructie pentru orice constructie realizata, proiectele de constructie 

trebuiesc avizate de factori de specialitate, in conformitate cu legislatia in vigoare 

- cunoasterea pozitiei locurilor in care se poate acorda asistenta medicala  sau sociala 

- cunoasterea pozitiei locurilor in care se poate acorda adapost in situatia in care exista riscul 

distrugerii totale sau partiale a locuintelor proprii 

- posibilitatea apelarii la orice ora si neconditionat a numerelor de urgenta pentru punerea in 

garda a factorilor decizionali locali pentru situatii de urgenta 

- asigurarea bunurilor si locuintelor precum si luarea in calcul a asigurarilor de viata si de sanatate 



 

 

- solicitarea participarii la dezbateri publice cu privire la hartile de hazard la alunecare atat cu 

intocmitorul acestora cat si cu beneficiarul lor  

- intreruperea defrisarilor 

- plantarea de arbori, arbusti, culturi care sa influenteze pozitiv stabilitatea versantilor 

- solicitarea calculului material si uman pentru gospodariile proprii sau pentru orice alta noua 

investitie, pentru a putea negocia o valoare corecta in situatia asigurarilor si a despagubirilor. 

 

L2.2.3. Implicarea factorilor decizionali regionali 

 

- factorii decizionali regionali (Consiliul Judetean) trebuie sa aiba evidenta alunecarilor de teren 

de pe teritoriul unitatilor teritorial – administrative 

- implicarea in programele de reamenajare a teritoriului: amenajare versanti, scurgeri de apa, 

rigole, santuri, impaduriri, terasari 

- informarea autoritatilor locale cu privire la programele care se desfasoare si la posibilitatile de 

accesa sume din diverse fonduri 

- sustinerea unui program de monitorizare a alunecarilor de teren 

- colaborarea stransa cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

- verificarea aplicarii informatiilor din hartile de hazard si risc la alunecare la nivel local 

- sustinerea dezbaterilor publice avand drept subiect hartile de hazard si risc la alunecare 

- sustinerea programelor de educare a populatiei 

- cunoasterea posibilitatilor de accesare de catre populatie a asistentei medicale si a asistentei 

sociale in situatii de urgenta 

- colaborare constructiva cu factorii decizionali locali 

- realizarea unui studiu sociologic cu privire la vulnerabilitatea populatiei 

- creearea unui cadru legal si metodologic cu privire la calculul vulnerabilitatii bunurilor materiale 

dar, mai ales, cu privire la vulnerabilitatea persoanelor. 

- realizarea de ghiduri (proceduri) de urmărire în timp a stării de hazard la alunecări de teren. 

Aceste ghiduri se adreseaza factorilor locali din unitatea administrativ – teritorială studiată. Se vor 

urmări fenomenele de instabilitate, distribuţia construcţiilor noi, dispariţia sau apariţia unor aşezări 

omeneşti, cresterea sau scăderea numărului de locuitori. În funcţie de variaţia acestor parametri 

va fi necesară reactualizarea hărţilor de hazard la alunecare.  



 

 

- reactualizarea hartilor de hazard si risc la alunecari de teren de către instituţii specializate (de 

preferinţă cele care au realizat prima variantă a hărţilor) la o perioada de 4-5 ani. 

 

L2.2.4. Programe de asigurare 

 

- pentru protejarea populatiei, dar si pentru reducerea costurilor in cazul producerii alunecarilor 

de teren sunt necesare programe de asigurare a bunurilor populatiei, verificarea existentei 

asigurarii obligatorii a locuintelor 

- implicarea factorilor locali in educarea populatiei pentru intelegerea beneficiilor existente in 

situatia asigurarii locuintelor bunurilor si a asigurarilor de viata si de integritate 

- efectuarea de seminarii publice avand drept subiect asigurarile de locuinte, bunuri, asigurarile 

de viata si de sanatate 

 

L2.2.5. Proceduri pentru situatii de urgenta (trasee populatie) 

 

- autoritatile locale, trebuie sa solicite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, procedura 

care se aplica in situatii aparitiei situatiilor de urgenta si sa o modifice in conformitate cu realitatile 

locale. Prin aceasta procedura se vor stabili in mod clar si explicit persoanele responsabile, 

responsabilitatile si obligatiile fiecare persoane, masurile imediate ce se vor lua, traseele de 

urgenta ale populatiei 

 

L2.3. Recomandări privind modul de utilizare al terenurilor, amplasarea 

construcțiilor care urmează a fi cuprinse în planurile de urbanism și amenajarea 

teritoriului. 

 

L2.3.1.  Reamenajarea mediului 

 

- curatarea si amenajarea albiilor raurilor si afluentiilor acestora, deblocarea vailor prin 

ridicarea gunoiului menajer aruncat la intamplare. Realizarea unor praguri de fund pentru 

ameliorarea si diminuarea scurgerii debitului solid la viituri 

- amenajarea vailor torentiale, curatarea lor si asigurarea scurgerii acestora 



 

 

- preluarea apelor de suprafata pluvio-nivale pentru eliminarea erodarii suprafetelor si 

transportului de debit solid important, prin realizarea de santuri si rigole  

- impadurirea versantilor cu vegetatie arboricola hidrofila, cu crestere rapida (plantatii de 

salcam) 

- realizarea de terase si plantarea vitei de vie sau a altor culturi pretabile unui astfel de 

mediu (pomi fructiferi) 

 

L2.3.2.  Implicarea factorilor decizionali locali 

- asigurarea accesului populatiei la informatie, prin publicarea si afisarea hartilor de hazard 

si risc la alunecare, pentru o perioada de timp de 3 luni (in conformitate cu prevederile 

HG932/august 2007) 

- asigurarea posibilitatii ca populatia sa poata face observatii cu privire la hartile de hazard 

si de risc la alunecare prin dezbateri publice sau prin deschiderea uni registru special pus la 

dispozitie la secretariatul primariilor 

- obligativitatea introducerii in Planurile de Urbanism General a informatiilor furnizate de 

hartile de hazard si risc la alunecare 

- introducerea obligativitatii realizarii studiilor geotehnice pentru orice constructie noua, 

reabilitata, reamenajata sau modificata. Studiile geotehnice vor fi realizate de catre firme 

specializate sau de catre persoane fizice autorizate in domeniu si vor fi verificate de catre 

specialisti atestati de catre MLPTL pentru domeniul Af (fundatii) 

- curatarea albiilor, a santurilor si rigolelor sau a oricaror altor fome de preluare a apelor de 

suprafata, si obligarea locuitorilor sa curete si sa mentina amejarile existente. Impunerea 

unor amenzi pentru neresepectarea regulilor de pastrare si amenajare a mediului. 

- realizarea unor programe (anual sau bianual) de educare a populatiei cu privire la pastrarea, 

intretinerea lucrarilor de amenajare a teritoriului, cauzele si efectele alunecarilor de teren, 

semnele premergatoare aparitiei alunecarilor de teren, diminuarea efectelor acestora. 

Invitarea la astfel de studii a unor specialisti in domeniu sau macar solicitarea de informatii 

utile pentru explicarea fenomenelor 

- educarea si indrumarea populatiei catre plantarea de livezi si culturi care duc la stabilizarea 

terenurilor (vita de vie), precum si asupra modului in care se fac lucrarile agricole (ex: 

araturile trebuiesc facute transversal pe panta si nu in lungul pantei) 



 

 

- realizarea unor programe de educare pentru populatia scolara cu privire la alunecarile de 

teren si la pericolul pe care il pot reprezenta acestea 

- realizarea si afisarea unei harti a teritoriului unitatii administrative pe care sa fie mentionate 

toate locatiile de interes in situatia in care producerea unei alunecari este iminenta sau in 

situatia in care alunecarea de teren s-a produs: locul de unde se poate cere ajutor de urgenta, 

locatii pentru asistenta medicala, asistenta sociala, imobile in care pot fi adapostite persoane 

ale caror locuinte pot fi afectate grav sau au fost afectate de catre alunecarile de teren 

- existenta si afisarea unei liste care sa cuprinda numerele de contact ce pot fi accesate in 

caz de urgenta, precum si numele persoanelor care se ocupa cu situatiile de urgenta 

- culegerea informatiilor de la populatie cu privire la monitorizarea zonelor instabile 

- evidenta stricta a zonelor in care exista probabilitate de alunecare mare. Informarea 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a Judetului Galati, cu privire la orice modificare 

aparuta in stabilitatea terenurilor. 

- consultarea hartilor de hazard si risc la alunecare atunci cand se elibereaza autorizatii de 

constructii 

- monitorizarea alunecarilor de teren din zonele intravilane sau de extindere a intravilanului, 

prin metode stiintifice (inclinometrice) sau macar prin metode simple, de fixare a unor reperi 

(pari colorati), asezati la pozitii cunoscute fata de obiecte fixe (masurarea cu ruleta fata de 

coltul unei cladiri, transformator, antena, arbore mare, pod, etc). Verificarea reperilor macar 

o data pe an, de preferat primavara dupa topirea zapezilor. Pastrarea inregistrarilor pe 

perioade mai indelungate. In situatia in care apar modificari, trebuie anuntat Inspectoratul 

pentru Situatii de Urgenta. 

- atragerea de fonduri pentru actiunile de impadurire sau pentru alte actiuni de prezervare a 

mediului. Recomandam o legatura cat mai stransa cu autoritatile regionale (Consiliul 

Judetean Galati, prin Biroul de Protectia Mediului, Muncii, PSI si Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare) 

- impunerea ca orice solicitare de PUZ sa fie insotita si de calculul riscului material si uman 

pentru zona care face obiectul PUZ-ului 

 

L2.3.3. Masuri pentru constructii 

 



 

 

- orice interventie asupra versantilor, se face doar pe baza unor studii aprofundate, cu privire la 

caracteristicile locale ale terenului, incadrarea in harta de hazard la alunecare, caracteristici 

constructive 

- orice lucrare de constructie se face doar in urma realizarii unui studiu geotehnic si a unui proiect, 

ambele verificate de catre specialisti atestati 

- datorita dimensiunilor mari ale alunecarilor de teren, este imposibila stabilizarea acestora pe 

intreaga suprafata. Stabilizarea se poate face doar local, in functie de conditiile constructive si in 

functie de importanta constructiei si obligativitatea pastrarii amplasamentului, prin alocarea unor 

sume suplimentare atat pentru studierea locatiei dar si pentru realizarea lucrarilor de consolidare. 

- realizarea constructiilor in zonele in care exista valori mari ale coeficientului mediu de hazard 

(Km > 0.50) este strict supravegheata. Constructiile grele se vor realiza doar daca exista interes 

national pentru realizarea acestora si in conditii extrem de exigente de siguranta (reabilitari de 

cai de comunicatii, reabilitari de obiective de interes: scoli, dispensare, sedii administrative, 

obiective monument istoric, biserici). In astfel de zone se pot realiza constructii usoare, elastice 

cu caracter permanent sau nepermanent sezonier. Constructiile vor fi realizate fie in mod 

traditional (lemn, paianta, bulgareala), fie modern (panouri, lemn), cu fundatii din zidarie uscata 

sau lemn. Astfel de constructii pot servi drept locuinte, case de vacanta, ferme, grajduri, 

adaposturi animale, fanare, deservire apicultura, deservire exploatarea lemnului.  

- tinand cont de specificul zonei studiate, consideram ca cele mai indicate solutii care pot duce la 

stabilizarea sau incetinirea alunecarilor de teren sunt urmatoarele: 

a. realizarea lucrarilorde preluarea a aplelor de suprafata 

b. realizarea lucrarilor de drenaj, in apopierea paraurilor principale, pentru scaderea nivelului 

apelor subterane 

c. curatarea si amenjarea albiilor permanente si nepermanente 

d. realizarea de lucrari hidrotehnice pentru evitarea erodarii malurilor 

e. realizarea lucrarilor de sprijin in situatia excavatiilor. Alegerea tipului de fundare (directa 

sau indirecta se va face in urma realizarii investigatiilor geotehnice) 

f. Conditiile de executie ale constructiilor vor fi diferentiate dupa gradul de stabilitate 

generala a versantului.  

g. Pe versanti nu se vor executa constructii cuplate, distanta minima intre constructii va fi de 

10 m. 



 

 

h. Traseele instalatiilor menajere si pluviale se vor executa perpendicular pe panta terenului. 

i. Nu se vor executa constructii pe amplasamente cu nivelul apelor freatice mai ridicat decat 

cota de fundare. 

j. Amplasamentele constructiilor se vor amenaja in terase la care se vor asigura conditiile 

de stabilitate prin taluze, ziduri de sprijin si prin evacuarea rapida a apelor de suprafata. 

k. Se vor realiza studii geotehnice amanuntite pentru orice tip de lucrare. Studiile geotehnice 

se vor realiza in conformitate cu prevederile NP074-2007: Normativ privind documentatiile 

geotehnice pentru constructii si SR EN 1997-2/2008: Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. 

Partea 2: Investigarea si incercarea terenului. Se va stabili o categorie geotehnica 

preliminara. Nu se va lua in considerare nici o categorie geotehnica mai mica de 2. Pentru 

categoria geotehnica stabilita preliminar se va realiza programul de investigatii geotehnice 

de teren si de laborator. Daca dupa incheierea studiului geotehnic categoria geotehnica 

finala este mai mare decat cea stabilita in mod preliminar, se vor realiza investigatii 

geotehnice suplimentare astfel incat numarul si tipul lor sa corespunda prevederilor 

NP074-2007si SR EN 1997-2/2008. 

l. In situatia in care reiese in urma studiilor geotehnice ca terenul de fundare face parte din 

categoria pamanturilor sensibile la umezire (PSU), la proiectare se va tine cont de 

prevederile NP125:2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile 

la umezire (proiectare, executie, exploatare). 

m. In situatia in care reiese in urma studiilor geotehnice ca terenul de fundare face parte din 

categoria pamanturilor cu umflari si contractii mari (PUCM), la proiectare se vor avea in 

vedere prevederile NP0001-1996: Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate 

pe pamanturi cu umflari si contractii mari. 

n. In situatia in care reiese in urma studiilor geotehnice ca terenul de fundare face parte din 

categoria pamanturilor lichefiabile, la proiectare se vor avea in vedere prevederile P125-

1984: Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile. 

o. In situatia in care se vor realiza constructii cu fundatii directe se vor avea in vedere 

prevederile NP112-2004: Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa. 

p. In situatia in care se vor realiza constructii cu fundare indirecta, se vor respecta prevederile 

STAS 2561/3-1990: Teren de fundare. Piloti. Prescriptii generale de proiectare si 

NP123:2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti. 



 

 

q. Daca se vor realiza excavatii adanci (mai mari de 3.00 m) se vor avea in vedere prevederile 

NP120-2006: Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in 

zone urbane si NP124:2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de 

sustinere. 

r. Pentru constructiile inalte se vor respecta prevederile NP-082-04: Cod de proiectare. 

Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului. 

s. In situatia in care se vor realiza constructii pe versanti, va fi absolut necesara realizarea 

calculelor de stabilitate si proiectarea eventualelor lucrari de consolidare.  

t. Se vor efectua lucrari de intretinere si reparatii conform celor prevazute in cartea tehnica 

a constructiei rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor.  

u. Se vor face interventii asupra cadrului natural pentru limitarea cauzelor antropice si 

imbunatatirea starii existente, cum ar fi: impadurirea, insamantarea, terasarea terenurilor, 

desecarea si reabilitarea terenurilor mlastinoase; captarea si canalizarea apelor provenite 

din torenti si paraie ce deverseaza in conditii naturale; sistematizarea verticala, 

amenajarea si consolidarea (prin impadurire, insamantare, terasare, taluzare) preventiva 

a zonelor potential degradabile. 

 

 

L2.4. Propuneri pentru consolidarea zonelor afectate de alunecări de teren prin 

lucrări de susținere  și ramforsare internă, împăduriri, alte lucrări specific 

 

L2.4.1.  Propuneri de măsuri şi lucrari privind prevenirea şi atenuarea efectelor 

alunecărilor de teren. 

 

Urmărind hărţile coeficientului mediu de hazard, în special suprafeţele corespunzătoare 

unei probabilităţi mari de producere a alunecărilor de teren (Km = 0,51-0,80), în corelaţie cu 

acelea ce se caracterizează printr-o probabilitate medie-mare de declanşare a fenomenului (Km 

= 0,31-0,50) se constata că judeţul Galati este supus unei probabilităţi medie-mare şi mare de 

producere a alunecărilor de teren in cadrul celor 20 UAT-uri studiate.  



 

 

Drept urmare, rolul de prevenire sau de atenuare / stopare a alunecărilor de teren, prin 

acţiunea asupra factorilor perturbatori este esenţial. Măsurile, foarte variate de altfel, şi specifice 

fiecărui caz în parte, funcţie de amploarea fenomenului, pot fi grupate astfel: 

  -modificarea geometriei iniţiale; 

  -reducerea presiunii apei din pori; 

  -măsuri fizice, chimice, biologice; 

  -măsuri mecanice. 

 Acestea au drept scop creşterea gradului de siguranţă al versanţilor prin: 

  -asigurarea unei stări de tensiune în teren, comparabilă cu rezistenţa acestuia la 

forfecare; 

  -conservarea în timp a rezistenţelor la forfecare a pământurilor, împiedicând 

micşorarea acestora;  

  -echilibrarea stării de tensiune prin realizarea unor lucrări de susţinere a masei 

alunecătoare. 

 ● Modificarea geometriei iniţiale constă în acţiunea de reprofilare a pantei, prin 

reducerea înclinării acesteia sau prin excavaţii la creastă şi umpluturi, constând în berme sau 

banchete, la bază. Eficienţa încărcării sau descărcării este dată de forma suprafeţei de rupere 

(zone active / pasive) şi de mărimea volumului masei alunecate. Utilizarea conceptului de linie 

neutră, ce delimitează zonele active de cele pasive, oferă informaţii privind sensul de execuţie al 

săpăturilor şi umpluturilor pe versanţi. 

 Stabilizarea versanţilor este sporită prin reducerea încărcării în zona de origine a alunecării 

şi prin mărirea greutăţii la baza alunecării. 

 Din experienţă, rezultă că în cazul deplasării de la fruntea alunecării a aproximativ 4 % 

din masa alunecătoare spre baza acesteia, stabilitatea terenului creşte cu aproximativ 10 %. În 

acelaşi timp se va realiza matarea (astuparea) crăpăturilor de pe suprafaţa masei alunecate 

pentru a se elimina posibilitatea pătrunderii apei din precipitaţii şi nivelarea refulărilor 

acumulatului de alunecare pentru eliminarea băltirilor. 

 Avantajul acestei metode constă în faptul că poate demara fără lucrări de cercetare 

prealabile, care ar consuma timp. 

 Adeseori însă, în cazul pământurilor argiloase, nu se poate utiliza materialul alunecat din 

partea de vârf pentru încărcarea piciorului alunecării, fiind mai convenabil să se aducă material 



 

 

din altă parte, iar cel excavat la partea superioară, să se depoziteze într-o haldă. Supraîncărcarea 

piciorului alunecării este eficace dacă panta planului de alunecare, în fruntea acesteia este mai 

mică de 40 o şi cu stratul de sub rambleul de greutate drenat. 

 ● Reducerea presiunii apei din pori are în vedere măsurile hidrologice care trebuie să 

împiedice infiltrarea apei în pământ, iar dacă s-a infiltrat, să reducă nivelul sau gradientul hidraulic, 

eliminându-se efectele negative ale excesului de apă asupra caracteristicilor pământului, cât şi 

micşorarea forţelor din greutatea proprie sau hidrodinamice. În acest scop se pot realiza 

următoarele tipuri de lucrări: 

  -drenarea de suprafaţă prin rigole, şanţuri pereate, şanţuri de gardă, drenuri 

superficiale, pavarea sau impermeabilizarea pantelor, cu scopul de colectare şi îndepărtarea 

rapidă a apelor pluviale sau rezultate din topirea zăpezilor; 

  -drenuri de adâncime, puţuri de absorbţie, drenuri verticale din pământuri 

necoezive, drenuri în spic (orizontale şi suborizontale), galerii de drenaj, pentru îndepărtarea 

apelor de adâncime şi micşorarea umidităţii pământului; 

  -drenuri de picior la terasamente sau la baza pantei, cu filtre inverse, drenuri cu 

geotextil, saltele drenante, amenajări antierozive, pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor 

de antrenare hidrodinamică. 

 Drenarea de suprafaţă este rareori suficientă pentru stabilizarea versanţilor, dar ea 

contribuie substanţial la uscarea şi prin aceasta, la stabilizarea alunecării. 

 Toate sursele de ape vor fi împiedicate să pătrundă în zona ameninţată. Toate izvoarele 

din masa acumulatului de alunecare se captează şi vor fi dirijate în afara zonei ameninţate. 

 Pentru devierea provizorie, apele de suprafaţă pot fi evacuate prin conducte de aeraj de 

la fostele exploatări miniere. 

 După o stabilizare parţială a alunecării, se excavează şanţuri deschise, de dimensiuni 

adecvate pentru descărcarea apelor pluviale. În acest timp, se va urmări să nu se distrugă stratul 

de iarbă în mod inutil, deoarece acesta reduce posibilitatea pătrunderii apei în taluz. 

 Poziţia şanţurilor depinde de natura terenului. Pereţii şanţurilor şi baza acestora trebuie 

să fie rezistente la eroziune. În acest scop, şanţurile şi rigolele se pavează cu piatră naturală sau 

cu dale de beton, pe strat de nisip, având rosturile etanşate cu mortar de ciment. 



 

 

 Se impune întreţinerea permanentă şi atentă a acestor lucrări, deoarece blocarea rigolelor 

şi şanţurilor duce la stagnarea apei pe traseul acestora şi poate provoca degradarea suplimentară 

a versantului, chiar în cazul unei alunecări temporar stabilizate. 

 Drenajul subteran completează sau chiar poate înlocui corectarea pantelor versanţilor, 

deoarece un versant drenat poate fi stabil la un unghi mai mare de pantă, decât unul nedrenat. 

 Dezavantajul drenajului subteran constă în faptul că poate fi proiectat numai după ce s-a 

încheiat cercetarea geologică a zonei afectate, intrând astfel în categoria lucrărilor de durată. 

 Forajele verticale, echipate ca puţuri de pompare, sunt eficace pentru drenarea apelor 

din masa alunecătoare, cu condiţia ca diametrul forajelor de pompare să fie mai mare ca al celor 

de explorare. 

 În cazul în care există deja puţuri de apă în zona calamitată, acestea vor trebui pompate 

până la golire şi transportarea apei în afara zonei calamitate. În acest scop se pot utiliza preferabil 

furtune de la unităţile de pompieri din zonă. Este necesar ca puţurile să fie dotate cu pompe şi 

localnicii convinşi de faptul că golirea acestora se face în interesul propriu. 

 Puţurile de absorbţie cu drenuri de legătură se aplică la alunecările sub 10 m 

adâncime. Metoda constă în executarea unor puţuri armate fie prin zidărie, fie prin inele 

prefabricate de beton. Între puţurile dispuse în reţea pe suprafaţa versantului, se introduc drenuri 

de legătură prin presare sau vibrare. La baza versantului se realizează un canal care asigură 

colectarea şi evacuarea apei din versant. 

 Galeriile de drenaj se execută în cazul alunecărilor profunde şi au marele avantaj că, 

datorită secţiunii lor mari, pot evacua o mare cantitate de apă. Eficacitatea galeriilor de drenaj 

poate fi sporită prin executarea unor foraje practicate în pereţi, tavan sau în vatra galeriei. 

 Galeriile pot fi construite sub planul de alunecare, iar colectarea apei din stratele 

superioare (din acumulatul de alunecare), se poate face prin forajele verticale. Traseul galeriei de 

drenaj poate fi schimbat, astfel ca să urmărească permanent fluxul de apă, sau să ajungă la baza 

forajelor de drenaj verticale. 

 Galeriile de drenaj au şi dezavantaje, care constau în următoarele: 

  -sunt lucrări costisitoare; 

  -săparea galeriei este laborioasă şi ameninţată de surpări; 

  -folosirea mijloacelor mecanizate de încărcare şi transport a materialului rezultat 

prin săpare, contribuie la reducerea preţului de cost al excavaţiilor, dar conduce la creşterea 



 

 

secţiunii galeriei şi implicit la o cantitate mai mare a umpluturii din piatră spartă sau pietriş ce 

asigură capacitatea de drenaj şi deci la un preţ de cost mai ridicat din acest punct de vedere. 

 Galeriile de drenaj reprezintă o metodă indispensabilă în cazul alunecărilor adânci, unde 

drenarea trebuie făcută pe o lungime de peste 200 m. 

 Forajele de drenaj reprezintă avantajul preţului mult micşorat faţă de galeriile de drenaj, 

a timpului mai scurt de execuţie şi a reducerii timpului lucrărilor de pompare din puţuri verticale 

temporare. Există însă şi dezavantaje ale forajelor de drenaj şi anume: 

  -este greu să se garanteze că interceptează stratele în care presiunea apei 

subterane slăbeşte stabilitate versantului; 

  -lungimea forajelor orizontale nu depăşeşte 200 m, deci acestea sunt ineficace în 

cazul unor alunecări de mari proporţii. 

 Drenurile orizontale în formă de spic se execută prin forarea unor găuri pe direcţie 

orizontală sau sub-orizontală, cu lungimi de 150 – 200 m. La suprafaţa versantului, găurile de 

foraj pornesc dintr-un puţ, cheson sau dintr-un cap de dren. În găurile executate se introduc 

tuburi de drenaj, din material plastic, înfăşurate în geotextil. Pentru mărirea eficienţei drenajului, 

drenurile orizontale sau sub-orizontale se execută în evantai. 

 Drenuri executate prin foraje dirijate se execută cu instalaţii speciale, cu ajutorul 

cărora, la forarea găurilor în sistem rotativ, se utilizează scule tăietoare şi sistem hidraulic de 

dislocare a rocilor cu jet de fluid de foraj injectat la presiuni înalte. Forajele dirijate se execută în 

două etape:  

  -execuţia unui foraj cu diametru mic, utilizând noroi bentonitic ca fluid de foraj, 

demarând de la baza alunecării spre amonte; 

  -execuţia unui foraj de lărgire, care începe de la punctul de sus al forajului 

precedent, cu înaintare către punctul iniţial, de la care a început execuţia forajului. 

Lărgirea găurii se realizează prin retragerea din punctul final, către punctul iniţial a 

garniturii de tije, utlizată la execuţia forajului în prima etapă, la care se adaugă un dispozitiv, de 

construcţie specială, lărgitor, precum şi garnitura de tuburi perforate, realizate din materiale 

plastice, flexibile, echipate astfel pentru a funcţiona ca drenuri. 

Echipamentele pentru executarea forajelor permit dirijarea prin teleghidare de la suprafaţă 

a dispozitivului de forare, cu ajutorul unui emiţător de unde electromagnetice şi a unui calculator 



 

 

la sistem. Prin această metodă, lungimea găurii forate poate atinge 300 m, iar diametrul găurii 

lărgite poate varia între 250 – 600 mm. 

● Măsuri fizice, chimice şi biologice constau într-un ansamblu de măsuri destinate 

creşterii rezistenţei la forfecare a pământurilor, fără aport de material din exterior. Dintre acestea, 

cele mai utilizate sunt: 

 -compactarea, congelarea sau arderea; 

 -tratarea pământului prin amestec şi injectare (cimentare, bituminizare, 

silicatizare); 

 -înierbări, garduri vii, cleionaje, plantare de arbori (salcâm, nuc, fag, stejar). 

Ca metode speciale pentru stabilizarea alunecărilor de teren se utilizează congelarea sau 

arderea. 

Tratamentul termic. Metoda constă în pomparea de aer la o presiune cuprinsă între 

0,15 – 0,50 atm. la un arzător în care se arde petrol transmis de o pompă specială. Gazele 

rezultate din ardere, cu temperatură de cca.1000 oC, circulă prin gaura de foraj, pătrunzând în 

porii rocilor (în special a celor loessoide), care sunt transformate într-un material rigid. Această 

metodă, într-o variantă modificată, a fost utilizată pentru stabilizarea alunecărilor în pământuri 

argiloase. 

Stabilizarea terenurilor prin injectarea pământului cu ciment Portland. 

Metoda conduce la rezultate bune în cazul alunecărilor superficiale în şisturi argiloase, 

argilite, care se rup în blocuri separate de fisuraţie. Injectarea constă în evacuarea apei din fisuri 

şi umplerea acestora cu mortar de ciment, care consolidează şi crează un schelet stabil între 

blocuri. 

Injectarea trebuie să înceapă la presiuni mai mari decât valoarea sarcinii dată de greutatea 

materialului afectat de alunecare, presiune care împinge suspensia în lungul fisurilor şi în lungul 

suprafeţei de alunecare. 

Principiul metodei este valabil şi pentru bituminizare şi silicatizare. 

Plantare de arbori – acţiunea împăduririlor are un efect benefic asupra creşterii 

gradului de stabilitate a versanţilor prin: 

 -intercepţia precipitaţiilor prin coroana arborilor care reţine până la 40 – 50 % din 

volumul precipitaţiilor, ce nu se mai infiltrează în pământ, cu efecte asupra nivelului pânzei de 

ape subterane, cât şi a oscilaţiilor acestuia; 



 

 

 -evapo-transpiraţia zilnică, în urma căreia cantităţi importante de apă (40000 – 

200000 l / ha / zi), în raport cu tipul speciei şi absorbită de arbori, trec în atmosferă sub formă 

de vapori, reducându-se umiditatea pământurilor; 

 -drenarea apei din pământ prin rădăcini care duc la scăderea nivelului apei 

subterane, în raport cu natura terenului şi a speciei, la depresionări până la 20 m adâncime; 

 -consolidarea terenului până la aproximativ 2 m, prin armarea acestuia cu reţeaua 

de rădăcini (23300 m lungime totală a rădăcinilor pentru un fag de circa 70 de ani), care ar induce 

o rezistenţă la forfecare de circa 4 daN / cm2 în zona trunchiului şi circa 0,3 daN / cm2 la periferia 

sistemului. 

Acţiunea despăduririlor se materializează prin: 

 -reducerea încărcării verticale a versantului, prin tăierea arborilor, cu aproximativ 

240 – 480 daN / cm2 (4940 kg la mesteacăn – 40000 kg la brad Duglas); 

 -reducerea încărcării orizontale, ca urmare a eliminării acţiunii vântului asupra 

copacilor; 

 -creşterea nivelului apei subterane ca urmare a modificării procesului de evapo-

transpiraţie şi de absorbţie a apei de către rădăcini; 

 -reducerea coeziunii stratului de la suprafaţă cu 0,02 – 0,12 daN / cm2, prin 

descompunerea într-o perioadă de aproximativ 5 ani, a rădăcinilor; 

 -creşterea greutăţii volumice a pământului cu 0,6 – 0,8 kN / m3, în primul an după 

despădurire; 

 -apariţia unei reţele dense de canale pentru infiltrarea apei din precipitaţii, ca 

urmare a putrezirii rădăcinilor; 

 -oscilaţii bruşte ale nivelului apei subterane la ploi mari, ca urmare a dispariţiei 

fenomenului de intercepţie şi a apariţiei în terenul despădurit a unei reţele de fisuri şi crăpături, 

prin eventuale variaţii de volum, la variaţii de umiditate. 

Din compararea acţiunilor provocate de împădurire, respectiv de despădurire, rezultă că 

acestea au atât efecte favorabile asupra stabilităţii versanţilor, cât şi efecte nefavorabile. Primele 

efecte se manifestă imediat după despădurire şi determină o creştere a stabilităţii versanţilor, iar 

ultimele devin preponderente în timp, determinând o scădere a rezervei de stabilitate şi 

favorizează procese de alunecare.  



 

 

Împăduririle aduc în timp, dincolo de avantajele menţionate, şi o creştere a încărcărilor 

verticale, date de greutatea arborilor, cât şi încărcări orizontale, cauzate de acţiunea vântului. 

 

● Măsurile mecanice sunt destinate echilibrării stării de tensiune din versant şi taluzuri 

şi constau în lucrări de susţinere: 

 -ziduri de sprijin clasice sau din pământ armat, ranforţi cu bolţi de sprijin, 

chesoane, ancorarea sau bulonarea pantelor, diferite tipuri de pilotaje. 

Zidurile de sprijin se execută în scopul sporirii stabilităţii versanţilor şi pentru 

consolidarea alunecărilor existente. 

Deoarece zidurile de sprijin sunt supuse unor eforturi mari de împingere de către masele 

de pământ pe care le stabilizează, trebuie să fie de dimensiuni mari, adânc înrădăcinate în roca 

stabilă. Din acest motiv, folosirea zidurilor de sprijin este costisitoare. Construcţia acestora 

necesită o cantitate mare de muncă manuală şi calificată. Cu toate acestea, zidurile de sprijin 

sunt lucrările principale, utilzate la stabilizarea taluzelor şi versanţilor, în următoarele cazuri: 

 -ziduri scunde care sprijină versanţii în terenuri argiloase, în scopul prevenirii 

slăbirii bazei versantului şi pentru protecţia acesteia de acţiunea îngheţului; 

 -ziduri scunde pentru consolidarea piciorului alunecărilor existente; 

 -ziduri mari de sprijin, rigidizate în mod special şi care sunt supuse la întreaga forţă 

de împingere a pământului, numai în cazul în care o altă soluţie de proiectare nu este posibilă. 

Zidurile de sprijin se execută în cazul alunecărilor de adâncime mică, datorită faptului că 

trebuiesc adânc înrădăcinate în roca stabilă, pentru a-şi atinge scopul. 

Respectivele lucrări se pot executa din beton sau beton armat, din prefabricate sau turnate 

pe loc în cofraje, din zidărie de piatră sau din pământ armat cu bare metalice sau din beton. 

Zidurile de sprijin sunt prevăzute, in partea din spate a lor, cu drenuri din balast, care 

asigură evacuarea apei din masa alunecată, prin barbacane. 

În cazul alunecărilor de adâncimi mari, zidurile de sprijin sunt fundate pe piloţi din beton 

armat, sau pe barete adânc înrădăcinate în roca stabilă. 

Ranforţii cu bolţi de sprijin sunt executaţi din beton sau beton armat, direct în terenul 

stabil sau fundaţi pe piloţi, coloane sau barete. Între ranforţi se realizează bolţi din zidărie sau 

beton asupra cărora se exercită împingerea pământului antrenat de alunecare. 



 

 

Susţineri cu piloţi, coloane sau barete este o metodă utilizată în cazul alunecărilor 

profunde, cu încastrare în roca stabilă, solidarizate la suprafaţa terenului cu grinzi din beton 

armat. 

Susţinerea prin piloţi, coloane sau barete se poate realiza printr-unul sau mai multe 

rânduri, funcţie de amploarea masei alunecate. 

Susţinere prin ancoraje. Această metodă se aplică în zonele cu roci stâncoase fisurate 

şi pe fronturi de alunecare cu extindere redusă. Metoda constă în executarea unor găuri de foraj 

în masa rocilor dislocate cu pătrundere în roca stabilă. În găurile realizate se introduc ancore sub 

formă de bare sau cabluri de oţel care se cimentează. Ancorajele sunt strânse forţat la suprafaţă, 

după ce au fost trecute prin plăci sau grinzi, crescând astfel rezistenţa la forfecare a rocilor cu 

potenţial ridicat de alunecare. 

Din experienţa acumulată de-a lungul timpului, versanţii afectaţi de alunecări de teren sau 

cu potenţial ridicat de declanşare a acestora nu pot fi stabilizaţi prin utilizarea unei singure 

metode, ci prin combinarea a cel puţin două – trei din metodele prezentate anterior. 

Pentru ca lucrările de stabilizare a versanţilor să-şi atingă scopul este absolut necesar să 

se determine cu precizie adâncimea suprafeţei de alunecare. Acest lucru se poate realiza prin 

săparea unor puţuri, metoda cea mai sigură, în schimb şi cea mai scumpă datorită lemnului folosit 

la susţinerea pereţilor lucrării. Puţurile nu pot fi săpate la adâncimi mai mari de 5 – 8 m. 

Forajele pot da indicaţii asupra adâncimii suprafeţei de alunecare prin observarea 

prezenţei oglinzilor de fricţiune. Metoda, foarte laborioasă, necesitând o atenţie deosebită, dă 

rezultate parţiale, în aproximativ 60 % din cazuri. 

Pentru prevenirea de noi alunecări în arealele menţionate se propun următoarele măsuri: 

-modificări în utilizarea terenurilor prin restricţionarea culturilor de plante prăşitoare, în 

special porumb, floarea soarelui etc., pe terenurile cu pantă medie până la accentuată şi înlocuirea 

acestora cu fâneaţă sau livezi de pomi fructiferi şi înierbări, propunere indicată pentru toate 

arealele cu culturi prăşitoare, în cazul cărora probabilitatea de declanşare a alunecărilor de teren 

este ridicată, prin înlesnirea pătrunderii apei în subsol; 

-atenuarea vibraţiilor induse în versanţi prin restricţionarea vitezei de circulaţie a trenurilor 

pe tronsoanele căilor ferate din apropierea localităţilor sau a versanţilor cu potenţial ridicat de 

producere a alunecărilor; 



 

 

-efectuarea unor lucrări de hidroamelioraţie, pentru contracararea eroziunii versanţilor, ce 

vor consta în: 

-executarea de praguri antierozionale şi de cleionaje pe torenţi; 

-execuatarea în lungul cursurilor de apă de diguri din beton sau gabioane alcătuite 

din containere din bare de oţel şi plase de sârmă umplute cu bolovăniş şi piatră spartă; 

-amplasarea de epiuri, oblice pe mal, defensive (orientate pe direcţia de curgere), 

sau ofensive (contrare direcţiei de curgere), funcţie de debitul apelor; 

-modernizarea drumurilor de acces comunale;  

-realizarea de rigole, posibil dalate pentru evacuarea apei pluviale; 

-executarea de lucrări de curăţare şi întreţinere periodică a sistemelor de colectare şi 

drenaj ce preiau debitele provenite din scurgerile de siprafaţă şi de pe versanţi; 

-restricţionarea defrişărilor necontrolate în zonele cu valori crescute ale coeficientului 

mediu de hazard; 

-plantaţii de salcâm sau de cătină pe cornişele pantelor accentuate şi terasări; 

-obligativitatea obţinerii avizelor organelor de specialitate la amplasarea unor noi 

construcţii, luându-se în considerare valoarea probabilităţii de producere a alunecărilor de teren 

pe suprafaţa poligonală dată, respectiv a coeficientului mediu de hazard, Km. 

În vederea diminuării efectelor potenţiale la producerea alunecărilor de teren pe întreg 

teritoriul judeţului Galați se impun următoarele măsuri: 

-interzicerea construcţiilor de orice tip pe suprafeţele poligonale cu alunecari de teren ce 

au valori mari ale coeficientului mediu de hazard (Km = 0,51 – 0,80) – potenţial ridicat de 

producere a alunecărilor de teren, menţionate la începutul capitolului; 

-acceptarea / autorizarea unor proiecte de construcţie (de orice tip) în sectoarele cu valori 

mediu – mari ale coeficientului mediu de hazard (Km = 0,31 – 0,50), cu potenţial mediu de 

producere a alunecărilor de teren, în urma elaborării unor proiecte privind realizarea controlată a 

drenajelor, a amenajării drumurilor, a amplasării reţelelor de utilităţi, care să ţină seama de harta 

de hazard la alunecări de teren a judeţului Galați; 

-acceptarea / autorizarea oricăror lucrări de construcţii care să respecte normele legale, 

pentru sectoarele cu valori reduse ale factorului mediu de hazard (Km < 0,30), corespunzătoare 

unui potenţial scăzut de producere a alunecărilor de teren. 



 

 

 Având în vedere amploarea deosebită a degradărilor provocate de alunecările de teren în 

judeţul Galați, se impune executarea unui program de cercetare, cuprinzând cartarea amănunţită 

a alunecărilor, lucrări de foraj, completate cu metode geofizice pentru determinarea adâncimii 

suprafeţei de alunecare, a cauzelor evoluţiei imprevizibile a fenomenului precum şi măsuri de 

stabilizare a versanţilor deja afectaţi de fenomen sau cu potenţial ridicat de declanşare a 

alunecărilor de teren. Se recomandă monitorizarea alunecărilor de teren prin metoda topo – 

geodezică şi prin găuri de foraj prevăzute cu înclinometru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


