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CAPITOLUL I - DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 
 

Prezenta lucrare se întocmeşte în vederea actualizării Planului Urbanistic General şi are ca obiect 

de interes Municipiul Adjud. Ca urmare a recunoaşterii geologice, a executării de lucrări geotehnice 

– foraje şi consultării de studii geotehnice efectuate anterior în zona Municipiului Adjud, pentru şi a 

unor lucrări din domenii conexe, în cele ce urmează se vor prezenta consideraţii generale de 

natură: 

1. fizico-geografică; 

2. geomorfologică; 

3. geologică; 

4. seismică; 

5. hidrogeologică; 

6. climatică; 

7. geotehnică 

1.1 AȘEZARE FIZICO-GEOGRAFICĂ 

Situat în exteriorul Carpaților de Curbură, județul Vrancea, cu o suprafață de aproximativ 4.857 

km2, reprezintă 2,05% din suprafața totală a țării și se învecinează la nord cu județul Bacău, la nord-

est cu județul Vaslui, la est cu județul Galați, la sud-est cu județul Brăila, la sud și la sud-vest cu 

județul Buzău și la vest cu județul Covasna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Vrancea se întinde pe 4857,03 km2 reprezentând 2% din suprafaţa ţării, ocupând locul 30 

pe ţară ca suprafaţă şi locul 7 ca suprafaţă rurală1. 

 
1 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.19 

Figura nr. 1 – Localizarea județului Vrancea 
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Reţeaua de localităţi cuprinde două municipii, Focşani şi Adjud, oraşele Odobeşti, Panciu, 

Mărăşeşti şi 68 de comune cu 331 sate. Aceste localităţi sunt distribuite în proporţie de 53% în 

zona de şes şi 47% în zona de deal şi munte2. 

Municipiul Adjud este situat în partea de nord a județului Vrancea la confluența râului Trotuș cu 

râul Siret, având coordonatele geografice 46°5’30’’ latitudinea nordică și 24°48’20’’ longitudinea 

estică3.  

 

 

Teritoriul administrativ al Municipiului Adjud ocupă o suprafaţă totală de 6222,51 ha, din care 

802,54 ha intravilan şi 5419,97 ha extravilan4. 

Vecinătățile teritoriului Municipiului Adjud sunt:  

▪ La Nord – comuna Sascut, județul Bacău; 

▪ La Est – comuna Homocea, județul Vrancea; 

▪ La Sud – comuna Pufești, județul Vrancea;  

▪ La Vest – comuna Ruginești, județul Vrancea și şi comuna Urecheşti jud. Bacău5. 

 
2 Idem 
3 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.4 
4 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.47 

Figura nr. 2 – Localizarea Municipiului Adjud în cadrul județului Vrancea 
Sursa: https://adjud.ro 

 

http://www.iasi.insse.ro/main.php?id=405
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Din punct de vedere administrativ, în componența Municipiului Adjud se cuprind: Burcioaia, 

localitate situată la 5 km sud de Adjud, Adjudu-Vechi și Șișcani, situate la distanța de 5 și respectiv 7 

km nord față de Adjud6. 

Distanța către municipiile și orașele din județul Vrancea:  

▪ Focșani: 47 km;  

▪ Odobești: 58 km;  

▪ Panciu: 30 km;  

▪ Mărășești: 28 km7. 

Principalele căi rutiere din cadrul Municipiului Adjud sunt, după cum urmează:  

▪ DN 11A: Onești (DN 11) - Adjud - DN 2 - Podul Turcului - Bârlad (DN 24); 

▪ DN 2 (E 85): Limita Jud. BUZĂU - Focșani - Adjud - Limita Jud. Bacău; 

▪ DJ 119 J: Adjud (DN 2 – 230+750) Adjud – Adjudul Vechi - Șișcani;  

▪ DC 19: DN 2 (E 85) – Șișcani; 

▪ DC 22: DN 2 (E 85) – Burcioaia8; 

▪ Drumuri orășenești, sătești și străzi.   

Municipiul Adjud dispune de acces la transportul feroviar care este deservit de magistrala 500 

București (nord) - Ploiești (sud) - Adjud - Bacău - Pașcani - Suceava - Vicșani9.  

Cel mai apropiat aeroport de Municipiul Adjud este cel de la Bacău. Distanța dintre Municipiul 

Adjud și Aeroportul International ,,George Enescu" Bacău este de 55 km și poate fi parcursă cu 

mașina în aproximativ 40 de minute.  

Aflat la o răscruce geografică, județul Vrancea constituie o legătură între marile zone ale Carpaţilor 

Orientali şi Meridionali, Câmpia Siretului şi Câmpia Dunării, precum și între provinciile istorice 

locuite de români: Moldova, Transilvania și Țara Românească, iar ca vad al transhumanței, dinspre 

Țara Bârsei spre Dunăre și Dobrogea10. 

 

Relief 

Avantajele cadrului natural privind practicarea principalelor îndeletniciri: cultivarea plantelor, 

creşterea animalelor, pescuitul, vânatul, meşteşugurile, au constituit principalele motive în alegerea 

acestor locuri pentru aşezări stabile. 

 
5 https://adjud.ro/informatie_municipiu/localizare/ 
6 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.4  
7 https://maps.google.com 
8 HG nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice 
9 www.cfr.ro 
10 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.19 

https://maps.google.com/
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Terenul pe care este așezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu 

înălțimi până la 400 m. Altitudinea generală medie a orașului este de circa 100 m față de nivelul 

mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde condițiilor de construit și are pânza de 

apă potabilă sub 10 m adâncime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 CARACTERIZARE GEOMORFOLOGICĂ 

Relieful este o consecință a interacțiunii dintre două mari categorii de procese: exogene și 

endogene. Factorii endogeni dau naștere marilor unități  de relief, iar cei exogeni le modelează în 

timp și spațiu, oferindu-i astfel reliefului particularitățile caracteristice.    

Principalii agenţi modelatori ai reliefului sunt: aerul, apa, plantele, animalele şi omul. 

Modificările și transformările stratului de suprafață (a reliefului zonei), depinde de natura rocilor, 

de altitudini, de expoziția pantelor și în general de factorii fizico – geografici dar și factorului 

antropic. Astfel în zona de piemont eroziunea este aproape total redusă, aceasta fiind prezentă în 

special în formațiuni leossoide. În zona de glacis apare eroziunea de suprafață, de aluvionările de 

pantă ca și de spălări și șiroire. În zona de luncă joasă a Siretului, ce se remarcă prin exces de 

umiditate, prin zone mlăştinoase, inundații, există tendința de aluvionare prin divagare. 

Figura nr. 3 – Harta fizico-geografică a județului Vrancea 
Sursa: PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 2 
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Din punct de vedere geomorfologic judeţul Vrancea, situat la curbura Carpaţilor şi prelungindu-se 

până la cursul inferior al Siretului, cuprinde la interior unităţi de relief din Carpaţii de Curbură 

(Munţii Vrancei), pentru ca la exterior să se desfăşoare dealurile şi depresiunile subcarpatice şi 

unităţile de câmpuri, terase şi lunci ale Câmpiei Române. 

Formele de relief ale judeţului Vrancea pot fi asemuite cu nişte trepte: înaltă, medie şi joasă, care 

coboară de la vest spre est, prima treaptă este constituită de munţii Vrancei, alcătuiţi din culmi şi 

masive cu înălţimi de la 960 metri la 1873 metri. Următoarea treaptă este reprezentată de culmile 

deluroase, cu altitudini ce încep la 350 metri şi continuă variat până la 1001 metri. A treia treaptă, 

ca o platformă întinsă până la cursurile de apă Siret, Trotuş şi Râmnic, o reprezintă câmpia11. 

Câmpia Siretului Inferior şi Câmpia Râmnicului, se înclină spre est şi sud, până la altitudinea de 20 

metri, la confluenţa Râmnicului Sărat cu Siretul. Câmpia Siretului reprezintă treapta cea mai joasă 

de pe teritoriul judeţului şi se întinde între glacisul subcarpatic şi râul Siret, având suprafaţa 

înclinată de la vest la est şi respectiv de la nord la sud şi altitudinea cuprinsă între 125 metri şi 20 

metri. În cadrul ei se diferenţiază două trepte12: 

Câmpia înaltă situată între glacis şi o linie ce trece pe la Mărăşeşti, Vânători, Milcovul, Tătăranu şi 

la est de Ciorăsti, are o altitudine de 70 metri în nord şi 35 metri în sud. Ea are aspectul unei 

suprafeţe netede, uşor vălurită datorită prezenţei unor conuri aluvionare între care câmpia 

formează micro depresiuni locale, cu exces de umiditate (bolta Voetin, Lacul Negru, aria de la est de 

Căiata) datorate adâncimii reduse la care se află stratul de apă. La nord de Valea Şuşiţei, aspectul 

câmpiei prezintă forma unei prisme în trepte ce coboară catre Lunca Siretului, iar în apropierea 

Adjudului, la terasele Siretului se adaugă cele ale Trotuşului. 

Câmpia joasă se întinde pe linia Mărăşeşti, Vînători, Tătăranu şi de la est de Ciorăşti până la albia 

Siretului, altitudinea ei fiind de 35–50 metri în partea de nord şi 20–30 metri în cea de sud. Este 

caracterizată printr-o suprafaţă relativ netedă, înclinată în aceeaşi direcţie cu cea de scurgere a 

Siretului şi este traversată de numeroase albii, meandre şi depresiuni cu exces de umiditate, 

separate între ele prin grinduri teşite. 

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Adjud si localitățile componente Șișcani, Adjudu 

Vechi și Burcioaia sunt situate pe culoarul Roman-Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia 

Siretului în zona unde se întâlnesc și se învecinează cu Subcarpații Tazlăului (culmea Pietricica), 

depresiunea Zăbrăuți, Câmpia Râmnicului si Colinele Tutovei. 

 
11 http://www.anpm.ro 
12 Idem 
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Întreaga zonă este tributară deci văilor celor două râuri care străbat regiunea, Siretul care în 

această zonă își schimbă brusc direcția din N-E în N-S și Trotușul ce adună apele din Subcarpații 

Moldovei. 

Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele Siretului în zona 

Adjud. 

Apariția teraselor în zona Adjudului sunt consecințele împingerii râurilor ce coboară din Carpați și 

Subcarpați asupra râului Siret cât și a înclinării platformei Moldovenești spre S-E astfel încât acesta 

are tendința de deplasare spre est (E), manifestându-se prin distrugerea malului stâng și formând 

pe partea dreaptă terasele amintite, de aici rezultând și aspectul îmbătrânit al râului cu multe 

meandre13. 

În această zonă s-au identificat următoarele unități morfologice14: 

▪ Lunca inundabilă a râurilor Siret și Trotuș; 

▪ Terasa inferioară locală joasă a Siretului si Trotușului (con de injecție); 

▪ Terasa inferioară; 

▪ Terasa medie; 

▪ Terasa înaltă. 

Lunca inundabilă 

Această formațiune apare în continuarea albiei majore a râului Siret care Ia viituri ale râului este 

inundabilă, diferența de cotă dintre această formațiune și albia minoră fiind în general de câțiva 

metri (2 metri). Legătura acesteia cu terasa inferioară și medie se face prin intermediul unor 

versanți abrupți (maluri) ce depășesc în dreptul localității Șișcani 10-12 metri, la Adjudu Vechi 

scade la 8-10 m, de unde în aval spre Burcioaia trecerea să se facă lent aproape pe nesimțite. 

Această formațiune are o altitudine ce variază de la 92 metri în nord (Șișcani) la cca. 81 metri la 

confluența râului Trotuș cu Siretul, deci se întinde pe distanța de cca. 10-12 km, paraleI cu cursul 

meandrat al Siretului, panta terenului fiind de aproximativ 1%. 

Întreaga suprafață a acestei formațiuni are destinație în general agricolă fiind acoperită de 

vegetație specifică (păduri de plop). 

Terasa inferioară joasă 

Aceasta se dezvoltă numai în partea de sud a AdjuduIui începând de la podul de cale ferată de peste 

Trotuș și urmărind o linie convențională paralelă cu curba de nivel de 90 metri, trecând pe lângă 

schela de extracție Burcioaia, ocolind localitatea Burcioaia și făcând legătura în partea de sud cu 

Lunca Trotușului. 

 
13 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.4 
14 Idem 
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Pe această formațiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia care este limitată la nord de valea cu 

același nume iar la sud de valea Ghilităreni între cele două dezvoltându-se un con de dejecție al 

depunerilor Siretului și Trotușului în decursul timpuIui. 

Terasa inferioară 

Se dezvoltă la sud de Adjudu Vechi, între cotele 100 metri și 95 metri învecinându-se în partea de 

est cu Lunca Siretului (90 metri) sub o pantă de aproximativ 10% până în dreptul stației de sortare 

după care se îndreaptă spre sud sub o linie destul de sinuoasă până în lunca râului Trotuș, mult 

spre vest. 

La limită superioară se formează în aval în formă de peninsulă spre calea ferată Focșani-Adjud și 

vatra municipiului, pe lângă stația de epurare, ieșind în afara municipiului, la sud de cimitirul 

evreiesc și Poligonul de tragere. 

Această formațiune în formă de semicerc (evantai) este străbătută de numeroase fire de vale care 

drenează apele pluviale de pe platforma Municipiului spre râurile Trotuș în sud și Siret în est. 

Terasa medie 

Această formațiune este reprezentativă și apare și se dezvoltă în zonă începând de la Șișcani (cota 

105 metri) și până la sud (cota 100 metri) spre terasa inferioară. 

Pe această terasă s-au dezvoltat localitățile Șișcani, Adjudu Vechi și Municipiul Adjud lățimea 

acestei terase variind între 2-4 km, iar trecerea spre terasa înaltă făcându-se în afara perimetrului 

localității, acolo unde apar numeroase movile ale căror cote variază între 110-118 metri precum și 

dealul Dumbrava (170 metri) toate situate în partea de NV a zonei. 

Terasa înaltă 

Se dezvoltă în nord-vestul localităților componente ale Municipiului Adjud și are o altitudine medie 

de 105-115 metri, limita ei inferioară fiind situată în extravilan. 

 

1.3 CARACTERIZARE GEOLOGICĂ 

Cele mai vechi formațiuni geologice care apar în zona Municipiului Adjud sunt cele neogene și 

cuaternare. 

Formațiunile neogene prezente în zonă sunt cele aparținând tortonianului și se dezvoltă pe o 

adâncime de 40-80 metri și este reprezentat prin gresii, marne, calcare anhidrit cu Spiralis peste 

care sunt așezate transgresiv formațiunile sarmațianului care depășesc ca grosime 1200 metri și 

sunt reprezentate prin calcare, marne, gresii calcaroase, marne nisipoase, nisipuri. 
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În continuarea stratigrafică aceste formațiuni sunt acoperite de faciesuri reprezentând pliocenul, 

respectiv pliocenul inferior care este foarte bine dezvoltat la marginea colinelor subcarpatice și este 

reprezentat prin stratele de Cândești ce aflorează pe văile afluente ale Siretului (Trotuș, Zăbrăuți) 

formând o serie de 400-500 metri grosime de pietrișuri cu elemente cuprinse între 2-20 cm foarte 

rar cimentate, depuse în bancuri groase separate prin strate subțiri de nisipuri grosiere cu șuvițe de 

argilă. 

Pleistocenul mediu este reprezentat prin depozitele terasei vechi ce se dezvoltă pe malul drept al 

râului Siret, ale cărui depozite sunt alcătuite din bolovănișuri, pietrișuri si nisipuri cu grosime de 5-

20 cm. 

Ținând seama de raporturile geologice constatate în bazinul mijlociu și inferior al văii Siret, 

depozitele terasei vechi sunt atribuite părții superioare a pleistocenului mediu. 

Holocenul inferior este reprezentat prin depozitele aluvionare ale terasei inferioare (joase) 

respectiv prin pietrișuri cu nisipuri a căror grosimi variază între 5-15 metri. 

Holocenului superior i s-au atribuit aluviunile recente din Lunca Siretului și albia majoră care 

sunt reprezentate de nisipuri cu pietrișuri. 

Caracteristici ale solurilor 

Solul este un mediu complex care influenţează si este influenţat de procesele şi condiţiile din 

mediul înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zonă, de deversările accidentale 

de fluide poluante, sau de depozitările necontrolate de deşeuri. Din momentul poluării lui cu diverşi 

compuşi, solul afectat de prezenţa acestor poluanţi devine o sursă de poluare atât pentru apele 

freatice sau de suprafaţă (apele pluviale coastituind vehiculul), cât şi pentru atmosferă 

(volatilizarea acelor compuşi). 

Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecinţele poluării constând în creşterea 

concentraţiei ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziţiei, eliberarea ionilor metalici cu 

efecte negative asupra vegetaţiei, asupra apei subterane și chiar a omului, direct sau indirect prin 

alimentaţie si apă15. 

În judeţul Vrancea, ca tipuri genetice zonale, se întâlnesc soluri caracteristice stepelor şi 

silvostepelor, în regiunea de câmpie, şi soluri specifice domeniului pădurii, în regiunea de dealuri 

şi de munte. 

În regiunea dealurilor subcarpatice şi în cea muntoasă se individualizează glacisul subcarpatic şi 

dealurile înalte estice, unde substratul, alcătuit din pietrişuri amestecate cu un procent de material 

 
15 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.78 
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fin, suportă o cuvertură de sol formată din soluri brune-gălbui, soluri brune-gălbui cu diferite grade 

de podzolire, soluri podzolice. 

În luncile văilor principale, apar soluri aluviale nisipoase, crude, necarbonatate, iar în păduri , 

soluri brune de pădure luto-nisipoase. 

Pe culmile dealurilor ce formează rama înaltă a depresiunilor, precum şi pe culmile dealurilor 

sud-estice, cu procese de eroziune foarte active, apar soluri brune, brungălbui tipice şi diverse 

podzolite, în parte cu caracter scheletic. 

În regiunea dealurilor înalte vestice, terenurile, în majoritate în pantă, sunt acoperite cu soluri, 

brun-gălbui tipice, mai rar podzolite, în diferite stadii de eroziune. 

Solurile din zona de munte a judeţului, sunt afectate în principal de procesesele de eroziune (atât 

de suprafaţă cât şi în adâncime), de alunecări şi de neuniformitatea terenurilor. Alţi factori 

limitativi, sunt reacţia acidă a solurilor, rezerva de humus mică şi foarte mică precum şi panta 

terenurilor. 

Calitatea solului în intravilanul municipiului Adjud este afectată în principal de: 

▪ gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi din construcţii; 

▪ traficul auto - indirect prin noxele degajate în aer. 

Tabelul nr. 1 – Principalele tipuri de soluri de pe teritoriul Municipiului Adjud 

Sursa datelor: Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.79 

Procedurile de monitorizare a calităţii solurilor, în mod constant, colectează informaţii, iar ca o 

consecinţă, aceste informaţii simt evaluate. 

Monitorizarea calităţii solului se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 444/2002 privind 

finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-

teren pentru agricultură şi al Ordinului 222/2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii 

studiilor pedologice şi agronomice. 

Tip de sol Suprafața Textura Observații 

   

Ex. localizat pe văi, terase, platou, 
câmpie, cu permeabilitate și 
potențial de levigare a azotului 
către sursele de apă de suprafață, 
freatice mare, mică, mijlocie 

Cernoziomuri 1885 
LL – lutoasă 
TT – lutoargiloasă  

Mijlocie 

Pluviosoluri 733 
LL – lutoasă 
TT – lutoargiloasă 

Mică 

Eutricambosoluri 214 LL – lutoasă Mijlocie 
Gleiosoluri 22 AL - argilolutoasă Mare 

Aluviosoluri 3276 
LL – lutoasă 
TT – lutoargiloasă 
SM - lutonisipoasă 

Mijlocie 
Mare 
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Pentru monitorizarea solului trebuie să se executa studii pedologice şi agrochimice în vederea 

iniţierii unor lucrări de ameliorare și eliminare a fenomenelor de degradare a solului. 

Monitorizarea are în vedere degradărea solurilor prin recomandarea și stabilirea lucrărilor de 

ameliorare pentru eliminarea excesului de umiditate, stabilizarea alunecărilor de teren, reducerea 

proceselor de degradare16. 

 

1.4 CARACTERIZARE SEISMICĂ 

Încadrarea în zone de risc natural, la nivele de macrozonare, a ariei pe care se găseşte zona studiată 

se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României, Legea nr. 575/2001; Legea privind Planul 

de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a V-a, zone de risc natural. 

Riscul este o estimare matematică a probabilităţilor producerii de pierderi umane şi materiale pe o 

perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. 

Regiunea seismicã cea mai activã din România se aflã în zona Vrancea, cu epicentrul în comuna 

Vrâncioaia. Potrivit statisticilor, aici se produc zilnic douã cutremure de pãmînt, cele mai multe 

imperceptibile simţurilor omului. O modernã staţie seismicã funcţioneazã în localitatea Vrâncioaia. 

Răspândirea focarelor de cutremure pune în evidenţă existenţa a două zone – una legată de curbura 

arcului carpatic, în trunchiul Vrâncioaia – Tulnici – Soveja, unde se produc cutremure la adâncimi 

variind între 80 si 160 km, iar cealaltă, în regiunea de câmpie, între Râmnicul – Sărat, Mărăşeşti şi 

Tecuci, unde cutremurele sunt mai puţin adânci. Seismele cu epicentrul în Vrancea au la origine 

tectonică, fiind provocate de deplasările blocurilor scoarţei sau ale părţii superioare a învelişului. 

La nivel European, seismicitatea României poate fi caracterizata drept medie, dar având 

particularitatea că, poate provoca distrugeri pe arii întinse, incluzând şi tările învecinate17. 

Cele mai frecvente sunt seismele cu focarele la adâncimi de 130-150 km. Pe de altă parte, există și 

seisme care produc cutremure de pământ normale, intracrustale, cu adâncimi mai mici de 60 km. 

Proiecția verticală a focarelor cutremurelor vrâncene cu M > 4 ( M – intensitatea cutremurelor pe 

scara Richter, magnitudinea) evidențiază două zone seismice:  

▪ O zonă situată în scoarța terestră cu o grosime de 38 km și înclinație 55 grade sub Carpați. 

Focarele se găsesc la adâncimi de 14-45 km;  

▪ O zonă situată în mantaua superioară cu o grosime de 44 km și înclinație de 68 grade sub 

Carpați. Focarele se găsesc la adâncimi cuprinse între 40-70 km. 

 
16 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.79 
17 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.21 
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Figura nr. 4 - Harta seismică a României  

Sursa: www.nutremurlacutremur.ro 

 

Cutremurele care pot afecta teritoriul județului produc dezastre complementare prin:  

- avarierea unor instalații tehnologice la operatorii economici importanți din județ;  

- producerea de explozii și/sau incendii;  

- alunecări de teren care pot provoca blocarea sau modificarea unor cursuri de apă;  

- avarii la conducte de comunicație rutiere și feroviare în partea de infrastructură, a lucrărilor 

de artă și a sistemului de semnalizare și dirijare a traficului;  

- apariția de epidemii și epizootii;  

- degradarea factorilor de mediu. 

 

Zona Municipiului Adjud prezintă următoarele caracteristici: 

▪ Zona seismică VIII18; 

▪ Zona este influențată de seismele care au originea în zona de curbură a Carpaților Orientali 

(Vrancea) unde se manifestă un proces activ de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice 

aflate în contact la diferite adâncimi. 

 
18 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.9 
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Conform Capitolului 3 din Codul de Proiectare Seismică P100-1/2013, Municipiul Adjud se 

încadrează în zona pentru care accelerația de proiectare pentru evenimente seismice având 

intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR=225 si 20% probabilitate de depășire în 50 de 

ani, ag=0,40 g. În același capitol, pentru același tip de cutremure și amplasament, conform hărții de 

zonare a teritoriului României, perioada de control (colț) TC=1,0 s, β0 = 2,5019. 

Din anul 1601 si până în prezent s-au înregistrat numeroase cutremure cu intensități între 7 grade 

și 8 grade pe scara Richter. 

Între acestea, cel din noaptea de 10 noiembrie 1940 a fost devastator, provocând importante 

pagube și pierderi de vieți umane. 

Mai recent s-au produs patru cutremure cu intensități cuprinse între 6,5 grade și 7,2 grade, 

respectiv cele din 4 martie 1977, 30 august 1986 și cele două din 30 mai 1990. 

Frecvența cutremurelor se explică prin existența în această zonă a unui focar de mare adâncime 

(100-140 km) cu epicentrul pe coordonatele medii de 45°09’ latitudine nordică și 26°06’ 

longitudine estică, pe falia Zăbala-Nămoloasa Galați. 

 
19 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.7 

Figura nr. 5 – Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), 

TC a spectrului de răspuns 
Sursă: www.siugrc-cjph.ro 
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1.5 CARACTERIZARE HIDROLOGICĂ ȘI HIDROGEOLOGICĂ 

Considerații hidrografice 

Teritoriul Municipiului Adjud este situat la confluența a două râuri deosebit de importante: Siretul 

și Trotușul. 

Aceasta poziție geografică oferă atât avantaje (resurse de apa, căi lesnicioase de transport) dar și 

unele dezavantaje între care menționăm limitarea extinderii teritoriale și mai ales inundațiile20. 

Municipiul Adjud şi localităţile componente Şişcani. Adjudu Vechi şi Burcioaia sunt situate pe 

culoarul Roman-Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia Siretului, în zona unde se întâlnesc şi se 

învecinează cu Subcarpaţii Tazlăului (Culmea Pietricica), Depresiunea Zăbrăuţi. Câmpia Râmnicului 

şi Colinele Tutovei. 

Întreaga zonă este tributară deci văilor celor două râuri care străbat regiunea. Siretul care în 

această zonă îşi schimbă brusc direcţia din N-E în N-S şi Trotuşul ce adună apele din Subcarpaţii 

Moldovei. Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele 

Siretului în zona Adjud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apariţia teraselor în zona Adjudului sunt consecinţele împingerii râurilor ce coboară din Carpaţi şi 

Subcarpaţi asupra râului Siret cât şi a înclinării platformei moldoveneşti spre S-E, astfel încât acesta 

 
20 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 

Fotografia nr. 1 – Râul Siret la Adjud 
Sursă: http://mapio.net 
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are tendinţa de deplasare spre est, manifestându-se prin distrugerea malului stâng şi formând pe 

partea dreaptă terasele amintite, de aici rezultând şi aspectul îmbătrânit al râului cu multe 

meandre. 

Din punct de vedere al curgerii pe ansamblu, reţeaua hidrografică din Bazinul Hidrografic Siret, se 

caracterizează printr-un regim de curgere permanent la râurile principale şi afluenţii din regiunile 

montane şi printr-un regim nepermanent în regiunile deluroase şi de câmpie21. 

Râul Siret are o lungime de 116 km şi delimitează judeţele Vrancea şi Galaţi, fiind principalul curs 

de apă în care se varsă râurile interioare ale judeţului. 

Râul Trotuş - afluent de dreapta al râului Siret, are o lungime de 14 km şi suprafaţa bazinului de 

130 km pe teritoriul judeţului Vrancea. 

 
 

 

Teritoriul Municipiului Adjud ocupă zona de preconfluență dintre cele două râuri. Este vorba de un 

grind interarabil destul de larg dar plat, terasele de luncă de pe partea dreaptă a Siretului și cele de 

pe stânga Trotușului22. 

Nucleul municipiului este situat pe partea cea mai înaltă a grindului interarabil , la cote de 100-105 

metri iar de aici nivelul terenului coboară lin către cele două râuri, spre E și spre SV. În plan 

amănunțit se pot observa și diferențele dintre caracteristicile morfometrice ale albiei râului Siret 

 
21 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.51 
22 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 

Fotografia nr. 2 – Râul Trotuș la Adjud 
Sursă: http://maps.google.com 
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(maluri înalte, abrupte, meandrări) și a Trotușului (maluri joase, despletiri, caracter piemontan).În 

acest context se poate constata că riscul de inundații din partea râuluui Trotuș este mai mare decât 

cel din partea râului Siret. Aici mai trebuie menționat faptul că, la periferia luncii din partea stângă 

a râului Trotuș, la limita cu terenul intravilan, există un vechi braț, în bună parte colmatat și 

eutrofizat care este însă activat la debite foarte mari. 

Apele freatice se scurg printre aluviuni pe acest braț și formează, spre aval, un adevărat curs de apă 

denumit Gârla Tabacari. În această zonă s-au produs, în anul 2005 inundații pe suprafețe întinse. 

Cât privește localitățile aparținătoare municipiului Adjud (Șișcani, Adjudu-Vechi și Burcioaia) 

acestea sunt situate pe sectoare cu maluri înalte și îndiguite și nu mai există pericol de inundații. 

Regimul hidrologic al celor două râuri mari este determinat de condițiile fizico-geografice din 

bazinele lor hidrografice aferente23. 

 

Considerații hidrogeologice 

Strâns legate de condiţiile geologice şi fizico-geografice sunt apele subterane, cu caracter 

ascensional sau sub forma apelor libere, cantonate în depozite de suprafaţă. 

Principalul colector hidrologic al zonei, râul Siret, colectează în aval de municipiul Adjud apele 

râului Trotuş şi toate apele din precipitaţii căzute pe suprafaţa municipiului. 

O pante din apele din precipitaţii, datorită condiţiilor litologice şi morfologice locale se infiltrează în 

teren creând pânza freatică de suprafaţă folosită sporadic de către populaţie ca apă potabilă. 

Apa subterană are aceleaşi caractenstici hidrologice şi hidraulice comune tuturor teraselor, 

găsindu-se cantonată în depunerile aluvionare permeabile ale terasei inferioare, acolo unde este 

localizat în complex acvifer freatic cu nivel liber, uneori sub presiune, în funcţie de poziţia stratului 

şi prezenţa lentilelor de natură argiloasă. 

Nivelul apei subterane se găseşte la o adâncime cuprinsă intre 3,9 m şi 6,4 m pe terasa inferioară 

şi medie, la cca. 2 m în zona de luncă şi la 10-12 m pe terasa înaltă. Din observaţiile efectuate de 

către I.M.H. in cadrul staţiei hidrologice Adjud. privind variaţiile nivelului stratului acvifer freatic, 

rezultă că în perioada cu precipitaţii abundente, nivelul apei subterane poate să crească cu 1,50 m. 

Direcţia de curgere generală a apelor subterane este NV-SE. cu panta hidraulică medie i = 4 %. În 

general pânza de apă de suprafaţă nu este recomandată alimentării cu apă a populaţiei dar pânza a 

doua de apă cantonată sub stratul de argilă marnoasă cuprins între 13 m şi 25 m este cea indicată24. 

Apele subterane constituie o resursă importantă datontă calităţii lor fizico-chimice şi biologice, dar 

totodată o resursă mai puţin văzută, iar evaluarea ei este mai dificilă. Activitatea de cunoaştere a 

 
23 Idem 
24 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.6 
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calităţii apelor subterane se desfăşoară la nivelul marilor bazine hidrografice, pe unităţi 

morfologice, iar în cadrul acestora, pe corpuri de ape subterane, prin intermediul staţiilor 

hidrogeologice, cuprinzând unul sau mai multe foraje de observaţie. În accepţiunea Directivei Cadru 

a Apei 2000/60/CE „corpul de apă subterană" este un volum distinct de ape subterane dintr-un 

acvifer sau mai multe acvifere. „Acviferul” este denumit ca un strat sau mai multe strate geologice 

de roci cu o porozitate şi o permeabilitate suficientă, astfel încât să permită fie o curgere 

semnificativă a apelor subterane, fie o captare a unor cantităţi importante de ape subterane. 

Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană s-a analizat în conformitate cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, republicată, STAS 1342/1991, precum şi cu valorile de prag stabilite prin 

Ordinul ministerului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile 

de ape subterane din România, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 53/2009 pentru 

aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării. 

Pentru apele subterane, conform metodologiei preliminare de evaluare a stării chimice a corpurilor 

de apă subterane elaborată de INHGA Bucureşti, sunt stabilite următoarele stări de calitate: stare 

chimică bună, stare chimică local slabă şi stare slabă. În anul 2013, SGA Vrancea a monitorizat 

următoarele grupe de indicatori: regim de oxigen şi nutrienţi. substanţe periculoase prioritar 

periculoase (anorganice şi organice), alţi poluanţi chimici toxici din corpurile de apă subterană din 

judeţul Vrancea. În scopul unei supravegheri mai atente şi mai concrete în ceea ce priveşte calitatea 

apei, monitoringul apelor subterane s-a realizat pe tipuri de programe specifice fiecărei zone: S 

(supraveghere), P (potabilizare), ZV (zone vulnerabile) şi O (observaţie). Raportul anual privind 

starea factorilor de mediu in judeţul Vrancea 2013 nu prezintă şi valorile înregistrate pentru 

indicatorii monitorizaţi la niciunul dintre foraje. 

Concluzia raportului este aceea că: ”la unele foraje, posibil din cauza caracterului stagnant al apei, s-

au înregistrat depăşiri față de limitele impuse prin Legea apei potabile nr. 458/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare, la indicatorii azot amoniacal, azotaţi, fier”, fără a fi evidenţiate forajele la 

care s-au înregistrat depăşiri25. 

1.6 CARACTERIZARE CLIMATICĂ 

Podişul Moldovei are o climă temperat continentală; aceasta se datorează predominării influenţei 

directe a maselor de aer continental, de origine asiatică, care în general, iarna sunt uscate şi reci, iar 

vara sunt calde sau chiar foarte calde şi uscate. Ca urmare, precipitaţiile sunt reduse; iarna acestea 

cad sub formă de zăpadă care este frecvent viscolită. Pe parcursul anului repartiţia precipitaţiilor 

este neuniformă, înregistrându-se perioade secetoase cu o frecvenţă mai mare vara. 

 
25 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.59 
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Din punct de vedere climatic, prin poziția sa, județul Vrancea aparține în proporție de 40% 

sectorului cu climă continental moderată (ținutului climatic al munților cu altitudini medii) și în 

proporții de aproximativ 60% sectorului cu climă continentală (ținutul climatic al Subcarpaților și 

ținutul climatic al Câmpiei Române). 

În anotimpurile de tranziție se resimt influențele maselor de aer temperat-oceanice, iar în 

anotimpul cald cele tropical-uscate. În timpul iernii, sunt frecvente advecțiile de aer temperat-

continental din nord-est și est. 

Un factor important care accentuează caracterul excesiv al climatului din sezonul rece este 

substratul, dominant neted și cu pondere ridicată a suprafețelor acvatice. Acestea favorizează 

intensificările vântului și scăderile accentuate de temperatură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura aerului 

Temperatura aerului reprezintă unul dintre cei mai importanți parametri climatici, întrucât 

influențează procese fizice, biologice și chimice, dar și activitățile umane.  

Temperaturile medii anuale înscriu valori cuprinse în general în jurul valorii de 10,5O C.  

Se remarcă faptul că, temperatura aerului urmează o curbă ascendentă din ianuarie până în iulie, 

când se atinge maximul termic mediu anual, şi o curbă descendentă din iulie până în decembrie, 

uneori ianuarie, când se remarcă cele mai mici medii termice din cursul anului. 

Figura nr. 6 – Amplasarea stațiilor meteorologice în județul Vrancea 
Sursa: PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 4  
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În condiţiile de câmpie (culoar de vale, din nord-estul judeţului), drenată de Siret, la staţia 

meteorologică Adjud (101 m altitudine), variaţia temperaturii medii în cursul anului se situează 

valoric între -0,5C în decembrie şi 20,7C în iulie, atingând deci o amplitudine medie de peste 

21C26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timpul anului, temperatura aerului înregistrează o creștere continuă din ianuarie până în iulie, de 

la -3-4 O C până la 20-22 O C. Perioada cu optim termic pentru desfășurarea activităților turistice 

 
26 PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 4 

Figura nr. 7 – Harta temperaturilor medii anuale ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 
Sursa: Planul de Management Integrat  ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și  

ariile naturale protejate suprapuse, p.54 
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începe în aprilie și se termină în noiembrie. Numărul de zile de iarnă (cu temperatură maximă 

zilnică ≤0°C) este de 25-30 zile pe an, iar numărul zilelor cu îngheț este peste 100. 

➢ Amplitudinea anuală a temperaturii: +25,7°C;   

➢ Amplitudinea temperaturii absolute: 68,7 °C; 

➢ Numărul mediu de zile cu temperatura medie mai mare de 5°C este de 234 (perioada 

începe din 24 martie şi se termină în jur de 12 noiembrie);   

➢ Numărul mediu de zile cu temperatura medie mai mare de 10°C (perioada de 

vegetaţie) este de 186 (perioada începe la 16 aprilie şi se termină la 18 octombrie);   

➢ Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 39,4°C în luna august; 

➢ Temperatura minimă absolută înregistrată a fost de -29,30 C în luna ianuarie. 

Din datele prezentate se remarcă potenţialul termic ridicat al verilor, perioada de vegetaţie lungă. 

De asemenea, se poate observa că în lunile de iarnă temperaturile medii nu sunt foarte coborâte. 

Încărcări date de vânt 

Presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min., la 10 m și 50 ani interval mediu de recurență:  

0,5 kPa. 

Vânturile predominante sunt cele din sector nordic și nord estic, urmate de cele din sud, nord-vest 

și sud-est. Calmul atmosferic are o frecvență de 20-25%. Viteza medie a vântului este de 3,6-4m/s, 

cu valori ridicate în timpul iernii, când se face resimțit crivățul ce ajunge la viteze de 30 m/s27.  

 
Figura nr. 8 – Zonarea teritoriului României conform STAT 10101/20-90, “Încărcări date de vânt” 

Sursa: www.constructii-neamt.ro 

 
27 Planul de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse, p. 57 
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O caracteristică importantă a regimului climatic o constituie prezența vânturilor de tip foehn 

favorizată de faptul că versanții estici ai munților Vrancei sunt adăpostiți în fața vânturilor vestice. 

Printre efectele foehnale cele mai importante se numără încălzirea substanțială a aerului, însoțită 

de scăderea umezelii, a nebulozității și a precipitațiilor atmosferice. 

Circulația generală a atmosferei se caracterizează prin frecvențe mari ale advecțiilor de aer 

temperat oceanic din V și NV, care ajunge însă puternic transformat și ale advecțiilor de aer 

temperat-continental din sectorul estic, care posedă în semestrul rece, însușiri termice proprii 

aerului arctic. La acestea se adaugă pătrunderile mai puțin frecvente de aer tropical din sectorul 

sudic și invaziile rare ale aerului arctic din nord. 

 

Precipitații atmosferice  

Cantităţile de precipitaţii sunt destul de reduse, aproximativ 500 mm/an, cu valori mai ridicate 

(600-650) în lunile de vară (iunie - iulie) și valori mai scăzute în lunile de iamă - începutul 

primăverii (ianuarie – februarie - martie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 9  - Distribuţia cantităţilor medii anuale de precipitaţii în Judeţul Vrancea 

Sursa: PATJ Vrancea, Etapa I Cadru natural, p. 9 
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Precipitațiile sub formă de grindină, mai puțin specifice în acest spațiu, au o incidență de 0,5 zile pe 

an. Durata medie a episoadelor de grindină este de 1-15 minute, iar dimensiunea grindinei este sub 

3 cm. Perioada de apariție a acestor fenomene este aprilie-septembrie, acestea fiind asociate cu 

fenomenele orajoase28. 

Episoadele de secetă afectează și ele Municipiul Adjud prin faptul că favorizează scăderea nivelului 

apei (accentuând riscul de prăbușire a malurilor abrupte), creșterea temperaturii substratului (mai 

ales a aceluia neacoperit sau protejat de vegetație), uscarea excesivă a substratului, cu formare de 

crustă în zonele cu predominanță a fracțiunilor argiloase ori cu antrenarea atmosferică a pulberilor 

în suspensie prin intermediul vântului. Perioadele cu risc ridicat de apariție a secetei sunt cele 

aferente anotimpurilor de tranziție29. 

 

Adâncimea maximă de îngheț                                                              

O caracteristică termică specifică intervalului noiembrie - martie este îngheţul, care se produce, în 

medie, toamna în octombrie şi primăvara în aprilie.  

Adâncimea de îngheţ este de 0,80-0,90 metri, conform STAS 6054/77. 

 
 Figura nr. 10 - Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheț, conform STAS 6054/77, 

„Adâncimi maxime de îngheț”  
Sursa: www.constructii-neamt.ro 

 
28 Planul de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse, p. 57 
29 Idem 
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Încărcări date de zăpadă 

Încărcarea din zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR = 50 ani:  2,5 kN/mp 

În Lunca Siretului Inferior numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă este cuprins între 36 și 

42. Grosimea medie a stratului de zăpadă atinge cele mai ridicate valori în luna ianuarie de 5-7 

cm30.  

 
Figura nr. 11 - Zonarea teritoriului României conform STAS 10101/21-92, „Încărcări date de zăpadă” 

Sursa: http://www.centruconstructii.ro/index.php/topic/464-harti-vant-zapada-ag-si-tc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Planul de management integrat al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse, p.56 
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CAPITOLUL II - INFORMAŢII OBŢINUTE DIN INVESTIGAREA TERENULUI 
DE FUNDARE 

 

Pentru cunoașterea stratificației terenului de fundare și a posibilităților de mobilare a suprafeței s-

au consultat studiile geotehnice executate în zona de către I.S.P.I.F. București, I.S.C.A.S București, 

Institutul de Proiectări Bacău, Galați, Vrancea pe bază de foraje, în general pe terasa medie și 

inferioară și izolat în restul teritoriului. Stratificația în perimetru are în general aceeași geneză, 

adică a fost creată de influența permanentă a râului Siret și Trotuș datorită acelorași fenomene de 

eroziune a rocilor din fundament și redepunerea acestora, modelându-se terasele la diferite 

intervale. 

Ceea ce diferă în stratificație este grosimea și constituția sedimentelor recente în funcție de ordinea 

cronologică a teraselor la formare, respectiv de la terasa înaltă la lunca și albia majoră a celor mai 

recente formațiuni31. 

Pe aceste considerente stratigrafice, terenul de fundare poate fi caracterizat astfel32: 

a) în suprafață, pe grosimi cuprinse între 0,50 m-6,60 m apare un strat vegetal cafeniu care pe 

unele zone ale municipiului a fost decopertat datorită lucrărilor de construcții iar în alte 

zone, în special pe terasa inferioară, lipsește în totalitate, în special acolo unde s-au efectuat 

decopertări pentru extragerea industrială a balastului. 

b) sub stratul de sol vegetal, pe întreaga suprafață a terenului, se află un strat de argilă cafenie, 

prăfoasă (uneori praf argilos) cu zone calcaroase, plastic vârtoase, a cărei grosime este 

cuprinsă între 5,0 m și 6,0 m pe terasa înaltă și medie și 1,80 m - 2,0 m pe terasa inferioară 

(baza stratului 98-100 m). 

Este de menționat că în Municipiul Adjud, cu ocazia lucrărilor de construire a blocurilor de 

locuințe (zonă centrală), acest strat efilează mult iar stratul de nisip cu pietriș apărând mult 

la suprafață (probabil un vechi meandru al râului Siret) astfel încât a fost necesar să se 

folosească perne de balast sub blocuri pentru a nu se funda pe strate cu caracteristici 

geotehnice diferite. 

c) în continuarea stratigrafică până la adâncimea de 91,0 m - 93,0 m se dezvoltă un strat de 

pietriș cu bolovăniș și nisip galben a cărui grosime variază atât granulometric cât și ca 

grosime, în sensul că uneori se continuă direct cu un strat de nisip mic - mare (cota 89,0 m) 

sau cu o argilă cu concrețiuni calcaroase sau cu o argilă cu concrețiuni calcaroase. 

 
31 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.6 
32 Idem 
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d) sub stratul de pietriș cu bolovăniș și până la adâncimea de 87,0 m - 89,0 m se găsește un 

strat argilos cafeniu, uneori galben plastic vârtos. 

e) sub cota de 87,0 m și până la adâncimea de 81 m se dezvoltă un strat de praf argilos - praf 

nisipos cu rare elemente de pietriș în bază. 

f) roca de bază a fundamentului geologic apare sub denumirea de rocă menimorfică și este 

reprezentată prin marnă tare de culoare vineție, local cu concrețiuni calcaroase, a cărei bază 

coboară până la cota (aproximativ) 75,0 m (25 m de la suprafața terenului). 

Posibilități de apreciere a sensibilității la lichefiere 

Lichefierea este fenomenul de scădere bruscă a rezistenței la forfecare a unui pământ necoeziv care 

produce o transformare bruscă a materialului respectiv într-o masă fluidă și este provocată o 

prăbușire a structurii datorată unui șoc sau altui tip de solicitare fiind însoțită de creșterea bruscă a 

presiunii apei din pori. 

Fenomenul de lichefiere este caracteristic pentru pământurile necoezive saturate, solicitate în 

condiții care nu comportă variații de volum , când migrația apei este nesemnificativă33. 

Se disting două tipuri de lichefiere esențial diferite: 

▪ lichefiere propriu zisă caracteristică nisipurilor afânate care constă din pierderea unei mari 

părți din rezistența la forfecare în urma creșterii presiunii apei din pori, prin încercări 

monoton crescătoare sau ciclice; 

▪ lichefiere ciclică posibilă teoretic la orice stare de îndesare a pământurilor necoezive, care 

constă dintr-o cedare progresivă prin cumularea deformațiilor ce se produc în timpul 

solicitărilor ciclice ca urmare a creșterii periodice a presiunii apei din pori și deci a scăderii 

(până la zero) a rezistenței la forfecare. 

Factorii care condiționează lichefierea propriu-zisă sunt: 

▪ compoziția granulometrică; 

▪ starea de îndesare; 

▪ starea de eforturi; 

▪ starea de saturare. 

Din studierea materialelor documentare existente se poate concluziona că nici un studiu geotehnic 

executat pe raza Municipiului Adjud nu a testat posibilitatea lichefierii pământurilor necoezive și nu 

au executat încercări în situ și de laborator care să caracterizeze această proprietate. Singurul 

criteriu care apare în toate studiile geotehnice efectuate este criteriul granulometric, în acest sens, 

 
33 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.7 
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din studierea a peste 150 de curbe granulometrice din foraje executate pe platforma SC VRANCART 

S.A. rezultă că între adâncimile de 5,0 m si 9,0 m terenul este ușor lichefiabil iar între 12,0 m și 15,0 

m este lichefiabil. 

Lipsa unor încercări mai concrete conduce la necesitatea recomandării unor teste asupra 

nisipurilor din terenul de fundare al Municipiului Adjud care până la această dată pot fi considerate 

susceptibile de lichefiere în general pe terasa inferioară și în zona de luncă. 

Pentru lucrările de investiții se recomandă întocmirea de studii geotehnice pe bază de foraje și 

încercări de laborator care să execute toată gama de încercări de laborator sau în situ recomandate 

de normative care să stabilească pericolul de lichefiere pe baza potențialului de lichefiere, cunoscut 

fiind faptul că aceste pericole devin efective atunci când potențialul depășește valorile de ordinul 5 - 

1034. 

Zonare constructivă – construibilitate 

Pe baza celor expuse mai sus s-a trecut la o zonare geoconstructivă a teritoriului Municipiului 

Adjud, unde s-au delimitat formațiunile geomorfologice existente, indicându-se și zonele de 

construibilitate, funcție de condițiile de fundare, astfel35: 

Zona de luncă 

Zona de luncă este formațiunea cea mai recentă (tânără), încă în continuă formare, datorită 

eroziunii permanente pe care apele o exercită asupra malurilor terasei inferioare. 

Stratificația acestei zone are un puternic caracter lenticular, straturi de nisipuri, uneori chiar și 

pietrișuri, găsindu-se alături de argile, prafuri sau alte combinații ale acestora din urmă. 

Datorită compoziției granulometrice foarte neuniforme între diferite lentile, rezultă capacități 

portante la fel de diferite, astfel încât presiunea pe teren variază între 1-2 daN/cm2. 

Nivelul hidrostatic, în general, pe această formațiune este destul de ridicat, el variind între cota „0” 

și „2” m, în funcție de nivelul apelor în cele două râuri, Siret și Trotuș. 

Se atrage atenția că această zonă, la viituri puternice ale râului Siret, poate fi inundată. De aceea, în 

cazul în care din anumite considerente se dorește executarea de lucrări de construcții în această 

zonă, acestea se pot amplasa numai după regularizarea cursului râului Siret, prin execuția unor 

lucrări hidrotehnice care să protejeze acest sector de posibile inundații. 

 
34 Idem 
35 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.7-8 
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După luarea măsurilor enumerate mai sus se precizează că se pot amplasa construcții ușoare cu 

caracter provizoriu, dar cu restricții la subsoluri, fundate cu presiuni scăzute. 

Se vor lua măsuri pentru efectuarea de studii geotehnice, în mod obligatoriu, care să precizeze dacă 

terenul este lichefiabil, indicându-se măsurile ce trebuie luate pentru fiecare obiectiv proiectat. 

Terasa inferioară joasă a Siretului și Trotușului – con de dejecție 

Această formațiune apare evidentă în partea de sud a orașului, acolo unde apele Trotușului au 

depus aluviuni grosiere pe partea stângă a acestuia, înainte de vărsarea în râul Siret. 

Granulometric, această formațiune este alcătuită din elemente grosiere de nisip și pietriș, bine rulat, 

depunerea lor făcându-se sub forma unui con de dejecție. 

Pe această formațiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia, ale cărei cote de teren variază între 90,0 

m în nord și 87,0 m în partea de sud. Nivelul pânzei de apă subterană se găsește la adâncimi 

variabile cuprinse între 4,0 m și 6,0 m, cu posibilități de creștere în funcție de nivelul apelor celor 

două râuri, de 1,5 m - 2,0 m. 

Pe această formațiune se pot amplasa construcții (locuințe), nelimitat ca regim de înălțime, în 

condiții etalon, cu restricții la subsoluri. 

Terasa inferioară 

Se dezvoltă la sud de localitatea componentă Adjudu Vechi, ocolește Municipiul Adjud pe lângă 

calea ferată, de unde se îndreaptă spre vest, dincolo de poligonul de tragere, cotele de teren variind 

între 95,0 m și 100,0 m. 

Terenul în această zonă este stabil dar, se atrage atenția că în această terasă există foarte multe 

foste balastiere, unele în activitate, altele abandonate, iar terenul este destul de rambleiat. 

În concluzie, terenul este stabil, nefiind inundabil la viiturile râului Siret. 

În ansamblu, această zonă este constituită din depuneri aluvionare ale terasei inferioare, 

reprezentate prin bolovănișuri cu pietriș și nisip fin-mare, local cu liant argilos și prăfos, chiar 

cimentat, sub care urmează un strat de nisip fin-mare, cu rar pietriș și apoi un strat de marnă 

vineție – verzuie, plastic vârtoasă tare. 

Pe această terasă, terenul de fundare prezintă capacități portante bune, astfel încât se pot amplasa 

construcții nelimitat, cu presiuni de ordinul 2 daN/cm2, prin intermediul unor fundații de suprafață 

(izolate sau tălpi continui). Pentru fundații de adâncime se face precizarea că sub cota de 5,0 m, 

terenul este susceptibil la lichefiere, astfel încât se recomandă ca în proiectare și execuție să se ia 

măsurile necesare acestui fenomen. 
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Terasa medie 

Se dezvoltă de la nord la sud, are altitudinea cuprinsă între 100,0 m și 105,0 m, pe această 

formațiune dezvoltându-se și localitățile Șișcani, Adjudu Vechi și Adjud. 

Terenul de fundare este constituit, în suprafață, de un strat de argilă prăfoasă (praf argilos) cafeniu 

deschis, plastic vârtos, în grosime de 4-6 m (în funcție de poziția pe care o ocupă terenul spre terasa 

joasă sau terasa înaltă), spre bază cu elemente de pietriș rulat, urmat în profunzime de formațiuni 

macrogranulare de tipul bolovănișului cu pietriș, nisip fin prăfos, uneori cu intercalații de argilă 

grasă, galbenă, apoi în continuare nisip prăfos galben, iar de la 13,5 m apare fundamentul marnos al 

regiunii reprezentat prin marne cenușii verzui, compacte cu concrețiuni calcaroase. 

Toate aceste straturi descrise conferă terenului caracteristici fizico-mecanice superioare, inclusiv 

capacități portante bune. 

Este de remarcat că pe această terasă, în zonele mobilate, pot să apară și zone de umpluturi 

neomogene rezultate în urma acțiunilor de dezafectare a construcțiilor sau a anexelor acestora: de 

genul wc-uri, gropi de pământ de împrumut, puțuri de diametre mari, ghețării, etc., astfel încât, în 

această zonă, pentru viitoarele construcții apar ca necesare efectuări de studii geotehnice de teren. 

Pânza de apă se găsește la adâncime, astfel încât aceasta nu va crea dificultăți viitoarelor 

construcții. 

Din punct de vedere constructiv, pe această terasă se poate construi nelimitat, fără restricții la 

înălțime și subsoluri, cu presiuni de ordinul a 200-300 kPa, prin intermediul unor fundații de 

suprafață de genul fundațiilor izolate sau continui. 

Nu se vor amplasa construcții la o distanță mai mică de 50 m față de cornișa acestei terase, spre 

râul Siret, decât după efectuarea unor lucrări hidrotehnice adecvate și de stabilitate care să asigure 

stabilitatea acestor maluri. 

Terasa înaltă 

Este formațiunea ce se dezvoltă la vest de cele trei localități, are altitudinea cuprinsă între 105 m și 

115 m și conferă condiții geotehnice favorabile construcțiilor de locuințe, astfel încât pe această 

formațiune se poate construi nelimitat, în condiții etalon. 
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CAPITOLUL III - CONCLUZII 

 

În urma studierii caracteristicilor geomorfologice și geologice ale zonei în care este amplasată 

cumuna Adjud, precum și din constatarea stărilor de fapt referitoare la amplasamentele localităților 

componente ale municipiului, se evidențiază concluzia că teritoriul municipiului, cu interes special 

pentru zonele de intravilan și cele strict limitrofe intravilanelor, pune probleme din punctul de 

vedere al stării de sănătate a terenurilor și al siguranței localităților în fața inundațiilor. 

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Adjud si localitățile componente Șișcani, Adjudu 

Vechi și Burcioaia sunt situate pe culoarul Roman-Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia 

Siretului în zona unde se întâlnesc și se învecinează cu Subcarpații Tazlăului (culmea Pietricica), 

depresiunea Zăbrăuți, Câmpia Râmnicului si Colinele Tutovei. 

Cele mai vechi formațiuni geologice care apar în zona Municipiului Adjud sunt cele neogene și 

cuaternare. 

Formațiunile neogene prezente în zonă sunt cele aparținând tortonianului și se dezvoltă pe o 

adâncime de 40-80 metri și este reprezentat prin gresii, marne, calcare anhidrit cu Spiralis peste 

care sunt așezate transgresiv formațiunile sarmațianului care depășesc ca grosime 1200 metri și 

sunt reprezentate prin calcare, marne, gresii calcaroase, marne nisipoase, nisipuri. 

Zona Municipiului Adjud prezintă următoarele caracteristici: 

▪ Zona seismică VIII; 

▪ Zona este influențată de seismele care au originea în zona de curbură a Carpaților Orientali 

(Vrancea) unde se manifestă un proces activ de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice 

aflate în contact la diferite adâncimi. 

Normativul P100/1-2013 ”Cod de proiectare seismică” stabilește pentru zona Municipiului Adjud 

următoarele valori ale coeficienților Tc și ag privind proiectarea antiseismică a construcțiilor de 

locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale: Tc = 1,0 secunde, respectiv ag = 0,40 g. 

Adâncimea de îngheţ este de 0,80-0,90 metri, conform STAS 6054/77. 

Încărcarea din zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR = 50 ani:  2,5 kN/mp 

Temperaturile medii anuale înscriu valori cuprinse în general în jurul valorii de 10,5O C. 

Cantităţile de precipitaţii sunt destul de reduse, aproximativ 500 mm/an, cu valori mai ridicate în 

lunile de și valori mai scăzute în lunile de iamă. 

Pe terenurile din zona studiată au fost identificate porțiuni cu forme de tasare și potențial de 

dezvoltare a unor fenomene de tip alunecări de teren. 
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CAPITOLUL IV - RECOMANDĂRI 

 

În cazul în care se are în vedere efectuarea de lucrări de construcție pe terenul analizat, trebuie 

realizată o compactare cât mai bună a acestuia pentru a se evita posibilele infiltraţii de ape pluviale. 

În cazul construcțiilor de drumuri, se recomandă luarea de măsuri pentru preluarea şi dirijarea 

apelor de suprafaţă, prin sisteme de drenaj şi protejarea straturilor rutiere şi al pământului din 

patul drumului de acţiunea apelor prin evacuarea acestora şi etanşeizarea îmbrăcăminţii. 

În zonele cu teren de fundare alcătuit din fracțiuni mari de praf, se recomandă îmbunătăţirea 

acestuia cu pământ bun de fundare. În cazul în care terenul de fundare este alcătuit din nisipuri, se 

recomandă realizarea unui strat drenant compactat din balast, de minim 20 cm grosime după 

compactare (compactare de 98%), din minim două straturi. Apa din săpătură (acolo unde este 

cazul) va fi evacuată prin pompare directă şi de asemenea se vor lua măsuri de dirijare rapidă a 

acesteia, în afara amplasamentului. 

Nu este recomandată lăsarea de excavaţii deschise, în care să se acumuleze apa, deoarece 

stratificaţia este constituită din alternanţe de argile nisipoase şi nisipuri, în unele zone.  

Având în vedere stratificaţia terenului, posibilitatea de infiltrare a apei şi faptul că terenul prezintă 

tasări şi văluriri, se consideră necesar intervenţia cu lucrări de sprijin care să prevină şi să stopeze 

degradările ce pot apărea pe perioada de exploatare a drumului. 

Studiul geotehnic îşi propune la această fază să identifice (fără a fi analizate) fenomene generale de 

instabilitate şi potentiale expuneri la inundaţii, cu puține recomandări în ceea ce privește măsurile 

constructive necesare consolidării sau a reducerii excesului de umiditate a terenurilor.  

La momentul de față au fost identificate doar zonele cu probleme. Pentru etapele următoare de 

dezvoltare ale municipiului apare ca stringentă efectuarea de studii geotehnice pe bază de foraje și 

încercări de laborator pentru toate lucrările de investiții, care să aprofundeze condițiile de teren și 

care, în final să asigure condiții de siguranță în exploatarea construcțiilor, pe toată durata de 

exploatare a acestora. 
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