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Către: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Maior Constantin Ene” al Județului Bacău 
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Domnului Inspector-Șef, Colonel Constantin Moroșanu 
relatiipublice@jandarmeriabacau.ro 
 
Primăria Comunei Asău 
Domnului Primar 
primaria_asau@yahoo.com 
 
Regia Națională a Pădurilor Romsilva 
Direcția Silvică Bacău 
Domnului Director, Inginer Viorel Ghelasă 
office@bacau.rosilva.ro  

Prin: Email  

Ref.: Alunecarea de teren din comuna Asău, zona Muntelui Lăloița 

 

Nr. 128/ 23.06.2016 
 
 
Stimate domnule Inspector-Șef Ioan Mihalache, 
 

Fundația Greenpeace CEE România, cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 176, sector 4 și 

Institutul pentru Dezvoltare și Inovare, cu sediul în Comănești, Str. Moldovei nr. 24, Județul Bacău, vă 

transmit prin prezenta un material video filmat cu o dronă în zona Muntelui Lăloița, unde a avut loc o 

alunecare de teren masivă în data de 11 iunie 2016. Sperăm ca materialul să fie de ajutor în procesul 

de stabilire a măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor alunecării și punerea în siguranță a 

versantului.  

 

Vă transmitem mai jos un scurt raport al cercetării noastre de teren și adresele la care pot fi accesate 

fotografii și materialul video menționat. 

 

Cu stimă,  

 
Ionuț Apostol    Octavian Berceanu 
Director de Campanii    vicepreședinte 
Greenpeace România    Institutul pentru Dezvoltare și 
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Inovare 
 
Asău-Comănești, Jud. Bacău, zona Muntelui Lăloița, iunie 2016 
 
Fenomenul schimbărilor climatice se manifestă local prin creșterea frecvenței ploilor abundente ce 
alternează cu perioade de secetă pronunțată. În special atunci când această situație se cumulează cu 
alte stări de fapt, precum gestionarea iresponsabilă a pădurii, consecințele pot fi foarte grave. 
 
În data de 11 iunie 2016, în urma unor precipitații abundente, a avut loc o alunecare de teren în 
Asău, jud. Bacău. Alunecarea a fost estimată a avea o lungime de 2,5 km și o lățime ce variază între 
10 și 40 de metri. Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Comăneşti a dispus în data 
de 13 iunie 2016 evacuarea populaţiei din cele 12 gospodării supuse riscului, alunecarea fiind activă 
iar frontul său (temporar stabilizat) aflându-se la circa 100-150 de metri de case, respectiv la circa 
350 de metri de drumul național 12A.  
 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență monitorizează alunecarea și a dispus expertizarea cauzei 
acesteia, pentru a determina măsurile ce trebuie luate pentru a gestiona situația. În prezent, 
Jandarmeria asigură antrenarea cu apă a aluviunilor pe un canal betonat de scurgere în aval de 
alunecare astfel încât acesta să nu se colmateze. 
 
Punctul de origine al alunecării de teren are coordonatele 46.423882000, 26.371410000 și se află la o 
altitudine de 827 de metri iar punctul final al acesteia are în prezent coordonatele 46.433060000, 
26.378554000, la o altitudine de 468 de metri. 
 
Prin parcurgerea terenului, în data de 19 iunie 2016, am identificat o a doua alunecare de teren în 
zonă, de mai mici dimensiuni, la coordonatele 46.427125000, 26.383416000 (foto: DSC_0235-0237), 
precum și un torent creat probabil de un drum de exploatare forestieră, la coordonatele 
46.425539000, 26.382674000 (foto: DSC_0239). Considerăm că și aceste locații trebuie investigate 
pentru a determina măsurile necesare pentru prevenirea altor alunecări de teren masive. 
 
Pe teren am constatat că pădurea este reprezentată doar de arbori tineri, de mici dimenisiuni, aflați 
în stadiul de prăjiniș, cu diametre între 2 și 10 cm, proveniți din regenerarea naturală. Arborii maturi 
care au susținut în trecut stabilitatea solului și au modelat circuitul normal al apei au fost extrași 
aproape în totalitate. Pe unele părți din alunecare vegetația este încă în picioare, ceea ce sugerează 
că un strat inferior de argilă/marnă este cel care a migrat pe vale. În corpul alunecării există și o mică 
acumulare de apă (foto: DSC_0272-0274). 
 
Elementele analizate sugerează că lipsa vegetației forestiere mature, acumularea apei în sol și 
înclinarea versantului la peste 35 de grade în zona superioară a alunecării, în mod cumulat au 
determinat alunecarea de teren. 
 
Materialul video este disponibil la adresa: http://bit.ly/28XiUBS  
Fotografiile sunt disponibile la adresa: http://bit.ly/28RvrdF  
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