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CINEMATICA UNUI SECTOR DE VERSANT.  

STUDIU DE CAZ VALEA VULPII  
(PODIŞUL TÂRGU MUREŞULUI) 

 
R. NEGRU, Z. NAGY, M. CIGHER, NICOLETA GORON 

 
 

ABSTRACT.- Slope Kinematics - A case study on the Valley of Vulpii (Târgu Mureş 
Plateau). This study was prepared for setting the foundation and stability conditions of a 
slope area located on the right side of Vulpii Valley. The  researched sector is characterized 
by a slope of about 250 and is located on the sliding body of an active landslide, with the 
possibility of reactivation. According to the paper theme, there have been established four 
geotechnical drilling in order to identify the local stratification and the main physical 
characteristics. The geotechnical verification of the slope’s stability has been achieved by 
taking into account the direct observations and laboratory data. The important factors in the 
triggering mechanism of landslides are: variations in humidity, freeze - thaw,and the slope 
gradient change. 

  
Key words: stability conditions, slope, landslide, geotechnical drilling, direct . 

 
1. Introducere  
 
Prezentul studiu s-a întocmit pentru stabilirea condiţiilor de fundare şi 

stabilitate a unui sector de versant situat pe versantul drept al Văii Vulpii, unde 
urmează construcţia unei case familiale. 

Conform tematicii lucrării a fost stabilită execuţia a unui număr de patru 
foraje geotehnice semimecanice, pentru efectuarea cercetărilor de teren. Forajele au 
fost executate într-un sistem rotativ semimecanic, uscat.  

De asemenea, pentru urmărirea stării fizice şi dinamice a litonilor 
interceptaţi, în timpul execuţiei acestor foraje au fost prelevate probe, în vederea 
determinării principalelor caracterisitici fizico-granulometrice. Rezultatele 
analizelor se pot urmări în detaliu pe fiecare strat interceptat, în graficele anexate 
prezentei lucrări.  

La elaborarea studiului, au fost refolosite şi unele date, din lucrările de 
specialitate, executate anterior în apropierea arealului investigat. 

Amplasamentul este situat pe teritoriul municipiului Târgu Mureş, 
intravilan, sectorul sud-vestic, pe strada Viile 1 Mai, versantul drept al Pârâului 
Vulpii (Fig. 1). 
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2. Date generale  
 

2.1. Morfologia regiunii 
Amplasamentul este situat în partea central-estică a Depresiunii 

Transilvaniei, pe versantul drept al Văii Pârâului Vulpii, cu înclinări între 50 şi 250.  
În general, morfostructurile locale sunt supuse proceselor de curgere în masă şi 
alunecărilor, în urma cărora se produc asupra morfologiei versantului, importante 
deformaţii (ondulaţii, fragmentări, ruperi). Sectorul de versant analizat este afectat 
de o alunecare recentă, stabilizată. Ţinând cont de neuniformitatea stratificaţiei 
locale şi geodeclivitatea de peste 50, sectorul cercetat se încadrează în grupa 
formaţiunilor geomorfologice  complicate. 

 

 
 

Fig. 1. Imagine satelitară a localizării forajelor de pe versantul drepr al Văii Vulpii (F.1: 
46º31´17"N, 24º34´23"E, F. 4: 46º31´16"N, 24º34´22"E) 

 
2.2. Geologia regiunii 
Sub aspect litotologic se difererenţiază două complexe distincte. Primul 

complex litologic este reprezentat de depozite consolidate de vârstă Pannonian – 
Sarmaţian, constituit din argile, argile – marnoase, marne cenuşii cu nisipuri şi gresii. 
 Al doilea complex, de vârstă Cuaternar, este constituit din depozite eluviale, 
deluviale, coluviale (argiloase-prăfoase-nisipoase) şi depozite aluvionare bine 
dezvoltate în lunca Mureşului, respectiv în lunca pârâului Róka, formate 
predominant din nisipuri, pietrişuri. Această stratificaţie caracteristică este 
confirmată parţial de lucrările de foraj, recent executate, pe care le vom reda detaliat.  
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3. Condiţii tehnico-geologice şi hidrogeologice    
 
3.1. Condiţii tehnico-geologice 
Conform temei de cercetare, au fost realizate patru foraje semimecanice, 

prin care s-a identificat următoarea stratificaţie locală: 
 F.1 
0,00 – 0,30 m sol  
0,30 – 1,60 m nisip prăfos galben cu pietriş remaniat 
1,60 – 4,00 m praf nisipos argilos, cu intercalaţii marnoase galben cenuşii 
 F.2 
0,00 – 0,30 m sol 
0,30 – 1,00 m nisip prăfos galben cu pietriş remaniat 
1,00 – 4,00 m praf nisipos argilos, cu intercalaţii marnoase galben cenuşii 
 F.3 
0,00 – 0,30 m sol  
0,30 – 0,70 m nisip prăfos galben cu pietriş remaniat 
0,70 – 4,10 m praf nisipos argilos, cu intercalaţii marnoase galben cenuşii 
4,10 – 5,00 m nisip fin prăfos galben 
 F.4 
0,00 – 0,30 m sol 
0,30 – 0,70 m nisip prăfos galben cu pietriş remaniat 
0,70 – 4,50 m praf nisipos argilos, cu intercalaţii marnoase galben cenuşii 
4,50 – 5,00 m nisip fin prăfos galben 
  

3.2. Principalele caracteristici fizico-geotehnice 
Analizele de laborator asupra probelor recoltate din stratele interceptate 

indică următoarele caracteristici fizice medii mai importante (tabele 1, 2 şi 3): 
 

Tabel nr. 1. Rezultatele analizelor de laborator la nisip prăfos galben  
cu pietriş remaniat 

Valori Termeni fizico-
granulometrici  

Unitatea de
 măsură Minime Maxime Medii 

W (umiditate)  % 17,70 30,78 25,67
Ip (indice de plasticitate)  % 18,59 24,26 21,18
Ic (indice de consistenţã)  - 0,14 0,82 0,39
e (indice de porozitate)  - 0,54 0,96 0,79
 (greutate volumetricã) g/cm3 1,93 2,11 2,03
Argilã  % 9,00 16,00 11,25
Praf  % 29,00 41,00 36,25
Nisip  % 42,00 53,00 48,00
Pietriş % 0,00 9,00 4,50
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Tabel nr. 2. Rezultatele analizelor de laborator la praf nisipos argilos,  
cu intercalaţii marnoase galben cenuşiu 

Valori  Termeni fizico-
granulometrici  

Unitatea de
 măsură Minim maxim medie 

W (umiditate)  % 19,14 25,83 21,84
Ip (indice de plasticitate)  % 11,91 34,61 21,50
Ic (indice de consistenţă)  - 0,47 0,86 0,64
e (indice de porozitate)  - 0,63 0,82 0,73
 (greutate volumetrică) g/cm3 1,93 2,03 1,98
Argilã  % 6,00 26,00 19,00
Praf  % 37,00 64,00 48,50
Nisip  % 19,00 39,00 32,25
Pietriş % 0,00 2,00 0,25

                                                                                                      
Tabel nr. 3. Rezultatele analizelor de laborator la 

nisip fin prăfos galben 
Termeni fizico – 
granulometrici 

Unitatea de 
măsură Valori 

W (umiditate)  % 18,77
Ip (indice de plasticitate)  % 23,70
Ic (indice de consistenţă)  - 0,67
e (indice de porozitate)  - 0,72
 (greutate volumetrică) g/cm3 1,93
Argilă % 13,00
Praf  % 34,00
Nisip  % 51,00
Pietriş % 2,00

 
3.3. Condiţii hidrogeologice 
Apa subterană este cantonată în orizonturile nisipoase Pannoniene. 

Alimentarea acestor orizonturi acvifere se realizează prin infiltraţia precipitaţiilor 
atmosferice. Apa subterană, este de origine meteorică. Până la adâncimea maximă 
de forare, în perioada de execuţie a forajelor, apa subterană nu a fost interceptată.  

Curgerea neconcentrată pe versant este prezentă numai în timpul ploilor 
abundente, cu efecte destul de importante asupra versantului (spălări, infiltrări), 
ceea ce duce la scăderea stabilităţii versantului.  
 

3.4. Condiţii de stabilitate 
Verificarea stabilităţii versantului s-a realizat luând în consideraţie datele 

observaţiilor directe şi de laborator. Factorii importanţi în declanşarea 
mecanismului alunecărilor de teren sunt: 
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- variaţiile umidităţii: din lipsa unui sistem de drenare de suprafaţă pentru 
apele care provin din precipitaţii, acestea pătrund în fisuraţia existentă, generând 
creşterea presiunii apei din porii rocilor prăfoase – nisipoase, argiloase care 
provoacă schimbarea consistenţei, drept rezultat fiind descreşterea coeziunii şi 
unghiului de frecare interioară a complexului litologic; 

-  îngheţ – dezgheţul: prin îngheţ, apa din rocile fisurate produce lărgirea 
fisurilor existente şi apariţia unor noi fisuri, care la rândul lor contribuie la 
creşterea umidităţii în partea superioară a stratificaţiei prăfoase-nisipoase; 

- schimbarea pantei versantului prin  incizarea văilor torenţiale provoacă 
schimbarea efortului în masa de roci prin creşterea eforturilor de tăiere având ca 
rezultat slăbirea materialului din versant. 

Ţinând seama de aceste considerente, alunecările din zonă fac parte din 
grupa alunecărilor active stinse, care prin activitatea unor factori s-ar putea 
reactiva, recidivarea lor fiind condiţionată de regimul de scurgere nefavorabilă a 
apelor de suprafaţă şi cea subterană, unghiul de înclinare mare al pantei, 
stratificaţia omogenă, aproape paralelă cu panta, şi lipsa factorilor de protecţie (ex. 
copaci, pomi, ziduri de sprijin, taluzare etc.) 

Analizele de stabilitate (Anexa 1) s-au efectuat pe un profil de calcul 
considerat semnificativ pentru panta şi respectiv construcţia propriu-zisă din sectorul 
amplasamentului, pe baza caracteristicilor mecanice (unghiul de frecare internă şi 
coeziune) şi a celor fizice (greutate volumică). Analizele de stabilitate au fost efectuate 
cu programul automat de calcul Geo-Slope, considerând suprafaţa de cedare de formă 
oarecare, echilibrul factorilor stabilizatori şi destabilizatori fiind studiat pe baza teoriei 
lui Janbu. În toate profilele stratificaţia terenului este relativ omogenă şi aproape 
paralelă cu panta, ceea ce a permis o detaliere a calculelor de stabilitate.  

Verificarea stabilităţii versantului a fost efectuată în mai multe ipoteze de 
calcul prin care s-a admis prezenţa factorului destabilizator, apa subterană. 
Influenţa apei subterane asupra stabilităţii a fost studiată în două ipoteze: în mod 
excepţional, cu apa considerată la nivelul terenului natural, respectiv cu apa 
subterană la un nivelul întâlnit în foraje. În tabelul 4 este prezentată o sinteză a 
factorilor de stabilitate obţinuţi în toate ipotezele de calcul considerate. 
 

Tabel nr. 4. Factorii de stabilitate minimi obţinuţi în urma 
analizei de stabilitate  

Ipoteza de calcul / Profil Factor minim de 
stabilitate/ Profil 

Panta naturală, fără încărcare şi apa 
subterană la nivelul întâlnit în foraje 1,025 

Panta încărcată cu construcţii şi apă 
subterană la nivelul întâlnit în foraje 0,866 

Panta încărcată cu construcţii şi apă 
subterană la nivelul terenului natural 0,822 
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În gruparea fundamentală de acţiuni, rezultatele obţinute indică o 
susceptibilitate la alunecare foarte accentuată în starea actuală a pantei, cu apa 
subterană la nivelul întâlnit în foraje, şi versantul fără încărcare cu construcţie 
(Fs

min = 1,025) (Anexa 1, Profil II). Încărcarea versantului cu construcţie, duce la o 
scădere bruscă a factorului minim de stabilitate (Fs

min = 0,866) (Anexa 1, Profil III), 
indicând deja o alunecare activă, iar cu introducerea factorului destabilizator, care 
în cazul nostru este apa, aflându-se la suprafaţa nivelului terenului natural şi 
respectiv, panta încărcată cu construcţie, duce tot la o scădere a factorului minim 
de stabilitate (Fs

min = 0,822) (Anexa 1, Profil IV), ceea ce ne indică tot o alunecare 
activă.  
 

4. Concluzii şi recomandări 
 
Luând în considerare datele obţinute în urma forajelor geotehnice şi 

rezultatele analizelor de laborator, se pot aprecia următoarele aspecte generale 
privind stratificaţia locală pînă la adâncimea de cercetare şi caracteristicele fizice – 
granulometrice pe categorie de strat: 

- în cele patru foraje stratificaţia este asemănătoare; în partea superioară a 
coloanei litologice, stratificaţia este alcătuită din stratul de nisip prăfos galben, cu 
pietriş remaniat, cu Ic (indice de consistenţă) mediu de 0,39, Ip (indice de 
plasticitate) mediu de 21,18% şi e (indice de porozitate) mediu de 0,79, intrând în 
categoria terenurilor medii de fundare. Urmează stratul de praf nisipos argilos, cu 
intercalaţii marnoase galben cenuşii (strat identificat în forajele F.1 şi F.2), 
caracterizat cu Ic mediu de 0,64, Ip mediu de 21,50% şi e mediu de 0,73, făcând 
parte din categoria terenurilor medii de fundare. În forajele F.3 şi F.4, după stratul 
de praf nisipos argilos, cu intercalaţii marnoase galben cenuşii, a fost interceptat 
complexul de nisip fin prăfos galben, având Ic de 0,67, Ip de 23,70% şi e de 0,72, 
tot din categoria terenurilor medii de fundare; 

- apa subterană nu apare până la adâncimea de cercetare, astfel că nu este 
necesară prevederea epuizmentelor şi a drenajelor de ape. De menţionat însă faptul, 
că forajele au fost executate într-o perioadă fără exces de precipitaţii, deci există 
posibilitatea ca până la această adâncime cercetată să apară apa subterană. Din 
cauza prezenţei curgerii neconcentrate a apei pe versanţi, în timpul precipitaţiilor 
abundente şi a topirii bruşte a zăpezii, se recomandă efectuarea drenajelor de 
suprafaţă, pentru evitarea infiltraţiei apei meteorice în complexele prăfoase-
nisipoase-argiloase; 

- construcţia propusă în zona de amplasament conform HG 766/1997, 
anexa 2, se încadrează în categoria de importanţă  normală; 

- în ceea ce priveşte vecinătăţile, după realizarea excavaţiilor, a 
epuizmentelor (dacă este cazul) şi a lucrărilor de infrastructură aferente clădirii, 
care ar putea afecta construcţiile şi reţelele subterane aflate în vecinătate, zona de 
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amplasament se caracterizează cu risc neglijabil sau inexistent asupra degradării ale 
construcţiilor şi a reţelelor învecinate. 

Conform factorilor mai sus enumeraţi, zona amplasamentului se 
caracterizează cu un risc geotehnic moderat, încadrându-se în Categoria 
Geotehnică nr.2. 

În contextul datelor precizate în zona de amplasament, cu respectarea 
adâncimii de îngheţ a regiunii (0,80/0,90 m), se poate funda  conform STAS 
3300/2-85 în următoarele condiţii: 

- pentru fundaţii de mică adâncime respectiv pînă la 2,00 m, se poate 
funda pe stratul de nisip prăfos galben, cu pietriş remaniat, cu presiune 
convenţională: 

  Pconv = 200 kPa  

sau pe stratul de praf nisipos argilos, cu intercalaţii marnoase galben cenuşiu, unde 
presiunea convenţională este de: 

  Pconv = 235 kPa 

- în cazul fundaţiilor de adâncime peste 2,00 m adâncime, se va  funda pe 
acelaşi strat de praf nisipos argilos, cu intercalaţii marnoase, galben cenuşiu, cu 
aceleaşi presiuni convenţionale şi caracteristici fizice, sau pe stratul de nisip fin 
prăfos galben (forajele F.3 şi F.4), pentru care presiunea convenţională este de: 

  Pconv = 205 kPa 

 
Valorile presiunilor convenţionale date pe categorie de strat, se referă la 

fundaţii a căror lăţime B = 1,00 m şi adâncimea de fundare este D = 2,00 m de la 
cota terenului amenajat. Pentru lăţimi de fundaţie mai mari de 1,0 m şi adâncimea 
de fundare peste 2,0 m, presiunea convenţională pe categorie de strat se 
recalculează cu relaţia, 
                   
  Pconv = Pconv + Cb + Cd  [kPa],   unde 
    
 Pconv = presiunea convenţională iniţială pe cat. de strat [kPa] 
 Cb  = corecţia de lăţime [kPa] 
 Cd = corecţia de adâncime [kPa] 
 

În calculele de rezistenţă se va ţine seama de grupa seismică a regiunii care 
este grupa E, având indici seismici de calcul Ks = 0,12 şi Tc = 0,70. 
Din punct de vedere al stabilităţii versantului, în perioada executării investigaţiilor 
de teren, nu au fost semnalate alunecări sau mişcări de teren active. În acest 
context, ţinând cont de caracterul condiţiilor morfologice locale complicate (pante 
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peste 50), în vederea protejării stabilităţii actuale, se recomandă respectarea 
următoarelor  măsuri: 

- se vor realiza şanţuri de scurgere şi rigole pe lângă fundaţie pentru a nu 
permite infiltraţia apelor pluviale în complexul argilos – prăfos – nisipos; 

- se recomandă execuţia drenajelor de adâncime locale perpendiculare pe 
pantă cu rolul evacuării permanente a apei de infiltraţie din masivul argilos – 
prăfos – nisipos în perioadele cu precipitaţii îndelungate, ca factor de stabilitate 
pentru menţinerea echilibrului  versantului; 

- pământul rezultat din săpături, nu se depozitează pe pantă, în vederea 
evitării încărcărilor suplimentare pe versant; 

- se vor menţine plantaţiile existente, care sunt factorii de protecţie pentru 
menţinerea stabilităţii zonelor de pantă. 

Luând în considerare localizarea amplasamentului pe o pantă cu înclinări 
de circa 250, pe corpul de alunecare al unei vechi alunecări, nu se recomandă 
realizarea construcţiei existând posibilitatea de reactivare.  
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Anexa 1  
 
Profil I 

  
Profil II 
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Profil III 

 
Profil IV 

 




