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ALUNEC�RI DE TEREN ÎN DEPRESIUNEA LOVI�TEI 
 

GROUND SLIDING PHENOMENA INTO THE LOVI�TE DEPRESION 
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Abstract 
The work presents the ground sliding causes, their classification, as well as the measures were taken into the 

Lovi�te Depresion in order to prevent and decrease these natural calamities effects. 
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Alunec�rile reprezint� o stare particular� extrem� de pierdere evident� �i violent manifestat� a echilibrului 

versan�ilor. 
Al�turi de cutremurele de p�mânt, inunda�ii �i erup�iile vulcanilor, alunec�rile de p�mânt intr� în rândul 

catastrofelor naturale care produc pierderi de vie�i omene�ti �i însemnate pagube materiale. 
În lume, alunec�rile au produs numeroase catastrofe, citate în literatura de specialitate. 
În �ara noastr�, alunec�rile �i alte forme de deplas�ri de teren au o r�spândire foarte larg� �i sunt în leg�tur� cu 

substratul litologic �i regimul climatic. Cele mai r�spândite tipuri de alunec�ri �i surp�ri sunt legate de re�eaua de 
eroziune în adâncime, iar scurgerile noroioase de eroziunea de suprafa�� ajuns� în stadiu avansat. Zonele cu deplas�ri de 
teren foarte frecvente se g�sesc în Depresiunea Transilvaniei �i în p�r�ile deluroase ale Olteniei, Munteniei �i Moldovei. 

Studii asupra r�spândirii alunec�rilor de teren în România au fost realizate îndeosebi de geologi �i pedologi, în 
acela�i timp cu cercet�rile fizico-geografice de sol. 

Pe teritoriul României exist� aproape un milion ha de terenuri cu alunec�ri active. 
Precipita�iile abundente au favorizat declan�area �i extinderea alunec�rilor pe mari suprafe�e. Jude�ele cele mai 

calamitate au fost Vaslui, Ia�i, Mehedin�i, Gorj, Bac�u, Olt, Vâlcea, Vrancea, unde s-au produs, pe lâng� numeroase 
mi�c�ri de teren, câteva alunec�ri de mare amploare cu distrugerea a mii de case, drumuri �i planta�ii. 

În ultima perioad�, defri�area abuziv� a p�durilor de pe versan�ii cu pant� mare �i din apropierea satelor au 
favorizat alunec�rile de teren din zonele amintite, mediatizate, dar va dura mult timp pân� se vor lua m�suri de 
remediere a efectelor dezastruoase produse. 

Cauzele alunec�rilor de teren 
1. Apele de suprafa�� 
1.1. Precipita�iile atmosferice joac� un rol de prim ordin în declan�area �i evolu�ia alunec�rilor de teren. 
1.2. Eroziunea bazei versan�ilor. Apele curg�toare, apele din lacuri �i din m�ri exercit� o ac�iune permanent� 

de eroziune a bazei versan�ilor.  
2. Apele subterane, prin ac�iunea lor genereaz� cele mai multe alunec�ri de teren sau taluze. În rocile argiloase-

nisipoase (sedimente moi) ac�iunea apelor se manifest� prin: 
2.1. Presiunea apei din pori care reduce rezisten�a la forfecare a rocilor ducând la cre�terea for�elor de 

alunecare. 
2.2. Presiunea de filtrare a apei subterane care se formeaz� în versan�i, foarte des în versan�ii lacurilor de 

acumulare, în taluzele carierelor �i canalelor. 
2.3. Sufoziunea este procesul de antrenare de ap� subteran� a particulelor din masa rocilor nisipoase când în 

timpul filtr�rii se dep��e�te viteza critic�. 
2.4. Modificarea unor propriet��i fizico-mecanice ale rocilor au consecin�e negative directe asupra stabilit��ii 

versan�ilor �i taluzelor, favorizând frecvente alunec�ri de teren �i taluze. 
2.5. Reducerea mineraliza�iei apei din pori. 
2.6. Ridicarea nivelului apei subterane �i presiunea hidrostatic� a apei din fisuri. 
Prin ridicarea nivelului apei subterane, greutatea volumetric� a rocilor trece din „starea umed�” în „starea 

inundat�” care duce la „curgerea” versan�ilor �i taluzelor. 
3. Ac�iunea înghe�ului 
În timpul înghe�ului rocile se dilat� �i î�i m�resc cantitatea de ap�, ducând la o deplasare pe linia de cea mai 

mare pant�, apoi la alunecarea versan�ilor �i taluzelor. 
4. Efectul alter�rii rocilor duce la alunecarea de teren �i taluze, prin modificarea propriet��ilor fizico-mecanice 

�i a rezisten�ei la forfecare. Condi�iile climatice joac� un rol important în procesul de alterare a rocilor. La fel �i relieful. 
5. Ac�iunea vibra�iilor provocate de cutremure, traficul rutier �i feroviar, exploziile duc la alunec�ri de teren. 
6. Efectul s�p�turilor executate pe versan�i �i al înc�rc�rii p�r�ii superioare a acestora este alunecarea terenului. 
7. Efectul mi�c�rilor neotectonice �i al subsiden�ei regionale favorizeaz� formarea alunec�rilor de teren. 
Alunec�rile de teren modific� relieful, dau na�tere la deforma�ii specifice, modific� regimul de curgere a apei 

subterane prin apari�ia unor izvoare noi sau dispari�ia altora existente, duc la schimbarea unor cursuri de ap� etc. 
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Vârsta alunec�rilor de teren 
Cu cât o alunecare de teren este mai veche cu atât mai redus� este posibilitatea de reactivare a ei. Vârsta 

alunec�rilor ne ajut� s� reconstituim istoria form�rii versan�ilor. 
Periodicitatea alunec�rilor de teren 
Într-o regiune susceptibil� de alunec�ri, acestea se produc, de regul�, prim�vara, la topirea z�pezii, când 

cantitatea de ap� infiltrat� în teren este maxim�, sau în sezonul de toamn�, în timpul ploilor de lung� durat�. 
Clasificarea alunec�rilor de teren 
Alunec�rile sunt diferite ca structur�, forme morfologice, dimensiuni, cauze �i condi�ii de formare, ca procese 

dinamice, ca evolu�ie a procesului de alunecare etc. Acestea se pot clasifica dup� urm�toarele criterii: 
1. Adâncimea suprafe�ei de alunecare. Rocile de deasupra suprafe�ei de alunecare sunt relativ slab deranjate de 

procesul de alunecare. 
2. Viteza de alunecare poate fi de la m/s pân� la mm/an. Alunec�rile ce au loc cu viteze mari sunt deosebit de 

periculoase, mai ales când sunt de propor�ii mari, putând produce catastrofe ca �i în cazul cutremurelor. 
3. Distan�a de deplasare a acumulatului de alunecare. La distan�e de deplasare mici, masa alunec�toare î�i 

men�ine, în linii generale, structura pe care o are în versant, cu excep�ia zonei suprafe�ei de alunecare. În func�ie de 
amploarea alunec�rii, distan�a pe care se deplaseaz� acumulatul de alunecare poate atinge de la câ�iva metri pân� la 
kilometri. 

4. Direc�ia de evolu�ie a alunec�rii. Alunec�rile de teren se formeaz� de regul� la baza versan�ilor, ca urmare a 
eroziunii apelor curg�toare sau st�t�toare, a activit��ii omului (baraje, parape�i, alte construc�ii). 

Stabilizarea alunec�rilor de teren 
1. Drenarea apelor de suprafa�� �i subterane. Prin drenarea apelor de suprafa�� se reduce sau se evit� înmuierea 

rocilor, îndeosebi a depozitelor din forma�iunea acoperitoare „de apa provenit� din ploi �i z�pezi, care modific� 
valoarea propriet��ilor fizico-mecanice ale rocilor”. În drenarea apei de suprafa�� trebuie cuprins� �i apa izvoarelor ce 
apar pe versan�i, care pot fi o cauz� direct� a form�rii alunec�rilor de teren. În lucr�rile de drenare a apei de suprafa�� 
intr� nivelarea suprafe�ei alunec�rilor �i a zonelor vecine �i construirea drenurilor de suprafa�� prin care se scurge apa. 
Drenarea se face prin execu�ia de rigole, �an�uri �i canale. Drenajul subteran reprezint� o m�sur� foarte eficient� în 
stabilizarea alunec�rilor, acesta fiind orizontal, vertical sau combinat, realizat prin foraje, tran�ee de drenaj, pu�uri sau 
galerii. 

2. Efectul planta�iilor �i al împ�duririlor. Înierbarea, planta�iile �i împ�duririle reprezint� o m�sur� ajut�toare 
cu efect pozitiv în stabilizarea alunec�rilor de teren, ea aplicându-se dup� nivelarea terenului �i asigurarea scurgerii 
apelor de suprafa��. Planta�iile �i împ�duririle au efect pozitiv prin consumul de ap� din teren. Acestea au �i efect de 
„armare” pe care îl au r�d�cinile arborilor asupra terenului. Efectul de stabilizare a versan�ilor este unul dintre 
argumentele care pledeaz� pentru protec�ia p�durilor. T�ierea p�durilor pe suprafe�e mari favorizeaz� declan�area în 
mas� a alunec�rilor de teren. Exemple sunt numeroase în ultima perioad�, în multe zone ale ��rii, dar �i în �ara Lovi�tei. 

3. Reducerea pantei taluzelor �i versan�ilor. Stabilizarea alunec�rilor de teren poate fi realizat� �i prin 
reducerea pantei taluzelor �i versan�ilor, care se face prin taluzare, execu�ie de berme la partea superioar�, sau crearea 
unor contrabanchete la baza taluzului sau versantului, alc�tuite din anrocamente, pietri� sau alte materiale. 

4. Ziduri de sprijin �i alte lucr�ri. Marea majoritate a zidurilor de sprijin sunt dimensionate pentru a putea 
prelua împingerea p�mântului din versant sau taluz. Trebuie avut în vedere c� rocile argiloase pot da cele mai mari 
presiuni orizontale. Zidurile de sprijin se execut� cu caracter preventiv, pentru protejarea bazei versantului sau taluzului 
împotriva eroziunii de suprafa��, a eroziunii râurilor, a degrad�rii prin înghe�. 

Pentru prevenirea, mic�orarea �i remedierea efectelor produse de alunec�rile de teren din Depresiunea Lovi�tei, 
la nivelul localit��ilor (ora�ul Brezoi �i comunele Câineni, Boi�oara, Tite�ti, Peri�ani, Racovi�a, Malaia, Voineasa) au 
fost luate m�suri de stopare a t�ierilor abuzive a p�durilor, amenajarea hidrotehnic� a Oltului, Lotrului �i v�ilor 
adiacente, plant�ri de arbori �i arbu�ti, construirea de baraje, parape�i, poduri etc. 
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