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Pentru realizarea obiectivului Studiu hidrogeologic preliminar in
vederea alimentarii cu apa din subteran la rampa Ciresu, judetul Braila
conform Caietului de sarcini, se solicita, intr-o faza preliminara, identificarea
potentialului acviferelor existente in zona locatiei, cu detalierea specificata la
subcapitolul " 2.2. Cerinte tehnice" -din cuprinsul caietului de sarcini anexat la
contract.

La baza elaborarii studiului stau urmatoarele lucrari si date:
-cartarea geomorfologica, geologica, tectonica a unui areal larg pentru

intelegerea succesiunii formatiunilor geologice si dispozitia lor spatiala.
-cartarea hidrografica si hidrogeologica a teritoriului si arealelor limitrofe

pentru conturarea capacitatii subteranului de a inmagazina apa; consideratii
climatice.

-intelegerea raporturilor dintre frontierele de alimentare si de drenaj,
stabilirea dinamicii curgerii apelor subterane si a potentialului acvifer al
regmnll.

-culegerea de informatii despre lucrari geologice si hidrogeologice
executate anterior in regiune, a caror interpretare si prelucrare creeaza o imagine
asupra prezentei apelor subterane si calitatea acestora,

-structura si regimul hidrologic al retelei hidrografice si raporturile
acesteia cu apele subterane,

-date privind parametrii hidraulici de curgere a apelor subterane pentru
dimensionarea surselor de apa subterana.

Localitatea Ciresu apartine de judetul Braila, din punct de vedere
administrativ, fiind situata in partea sud vestica a acestuia.

Din punct de vedere al cailor de comunicatii, accesul in localitatea Ciresu
se poate face pe relatia Buzau -Braila pe DN 2B, pina in localitatea Faurei, dupa
care se continua de DJ 203- Faurei-Ulmu si DJ 203R- Ulmu-Ciresu (Anexa
m.I.)
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l.INCADRAREA GEOMORFOLOGICA

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Ciresu este amplasata in
Lunca Calmatuiului, care apartine de Cimpia Baraganului- subdiviziune
geomorfologica a Cimpiei Romane ca forma geomorfologica majora
(Anexa nr. 2.)

Lunca Calmatuiului-in dreptul localitatii Ciresu, este incadrata de
urmatoarele subdiviziuni geomorfologice:

-in nord: Cimpia Brailei-Cimpul Mircea -Voda .
-in sud: Baraganul Ialomitei-Cimpul Mohreanu.

2.INCADRADREA GEOLOGICA

Din punct de vedere geologic, localitatea Ciresu, judetul Braila, se
situeaza in arealul Platformei Moesice, in Lunca Calmatuiului. Zona analizata
se incadreaza in interfluviul Calmatui-Ialomiţa, care ocupă partea sudică a foii
de harta geologica Brăila. Acest cimp prezintă o înclinare uşoară de la nord la
sud şi în acelaşi timp de la vest la est(Anexa nr.3-4)

Caracterul plan al cîmpului este deranjat de un relief eolian care ocupă
jumătatea de nord a interfluviului. Dunele, orientate NNE-SSW, sînt despărţite
prin depresiuni alungite. Relieful eolian, destul de accentuat în apropiere de
Călmăţui, devine mai domol pe măsură ce înaintăm spre sud.

In partea sudică a zonei de dune se întîlnesc depresiuni de formă
neregulată, dintre care unele găzduiesc lacuri de stepă (Colţea, Ciocile, Tătaru).

Zona Ciresu se dezvolta pe formatiuni Cuatemare-Holocen
superior-indicativ qh2, sub care se dezvolta formatiuni Cuatemare-Pleisticene,
formatiuni care prezinta interes pentru lucrarea de fata.

Analizind coloana litologica (Anexa nr.5.), aferenta hartii geologice, se
poate observa o dezvoltare continua a formatiunilor geologice cuatemare.
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Pleistocen inferior (qPl)
Nu există decît puţine date referitoare la Cuatemarul inferior din teritoriul

reprezentat pe foaia Brăila, oferite de unele dintre forajele executate în această
regIUne.

Astfel, depozite le villafranchiene (qPll )-stratele de Cîndeşti -reprezentate
în sectorul de curbură a Carpaţilor prin pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de
argile şi mame, trec lateral spre E şi SE, în zona Făurei-Balta Albă, la depozite
din ce În ce mai fine şi anume, la nisipuri şi nisipuri argiloase, argile, rareori
întîlnindu-se şi cîte o lentilă de nisipuri mai grosiere .

In sectorul luncii Dunării şi imediat la vest de Dunăre, Cuatemarul
inferior este reprezentat prin nisipuri şi pietrişuri, alcătuind aşa numitele "Strate
de Frăteşti" a căroir poziţie stratigrafică este superioară faţă de strate1e de
CîndeştLGrosimea depozitelor pleistoicen-inferioare este apreciată a varia între
50 şi 200 m.

Pleistocen mediu (QP2)
Rleistocenul mediu este reprezentat printr-o alternanţă de mame, argile şi

nisipuri, constituind "complexul mamos" , gros de 10-80 m.
Pleistocen mediu - superior (QP2-QP3)
Au fost raportate acestui interval stratigrafie depozitele loessoide din zona

Hîrşova, cele din martorul de eroziune de la E de localităţile Bărăganul şi
Murgeanca, precum şi întreaga sucesiune de depozite din cîmpia Rîmnicului,
care stă direct peste Stratele de Cîndeşti şi este acoperită de depozite loessoide.

In general, depozitele loessoide de la Hîrşova şi de pe martorul de
eroziune au un caracter prăfos-nisipos, sînt macroporice şi cu concreţiuni
calcaroase. Grosimea acestor depozite variază de la 15 la 40 m.

Pleistocen superior (QP3)
Pleistocenul superior este reprezentat prin nisipurile de Mostiştea (QP31),

nisipuri argiloase cu intercalaţii de pietrişuri (QP32), depozitele loesisoide care
acoperă interfluviul Ialomiţa -Călmăţui şi nisipurile aluvionare ale terasei Brăila
(QP33).

Nisipurile de Mostiştea au fost Întîlnite în foraje în partea sudică a
interfluviului Ialomiţa-Călmăţui. Grosimea lor este de 15-25 m. Mai spre N,
nisipurile de Mostiştea trec lateral la nisipuri argiloase, cu intercalaţii de
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pietrişuri ; aceste din urmă depozite ocupă În anumite sectoare Întreg intervalul
Pleistocenului superior, Însumînd o grosime În jur de 100m.

Depoizitele loesisoide de pe imterfluviul Ialomiţa-Călmăţui se prezintă
predominant nisipoase şi cu o dezvoltare redusă la N, În timp ce spre S, Îmbracă
un asapect prăfos-nisipos şi ating 10-15m grosim e.

Holocen inferior (qhl)
Depozitele holocen-inferioare sînt reprezentate prin aluviunile terasei

joase a Dunării şi prin depozitele loessoide aparţinind cîmpiei Brăilei.
Acumulările terasei joase a Dunării sînt constituite din nisipuri şi nisipuri

slab argiloiase, groase de 5-10 m.
Depozitele loesisoide, care acoperă cîmpia Brăilei, au un caracter prăfos

nisipos, sînt macroporice, de culoare gălbuie; În partea de nord a cîmpiei Brăilei,
ele devin din ce În ce mai nisipoase; grosimea Iar este de 5-10 m.

Holocen superior (qh2)
Depozitele loesisoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale lunci lor

precum şi nisipurile eoliene din regiune, au fotst atribuite Holocenului superior.
Demn de menţionat este faptul că În aluviunile lunicii Dunării nu s-au

Întâlnit pietrişuri, ci numai nisipuri şi nisipuri argiloase cu intercalaţii argiloase,
a căror grosime este de 10-15 m. Aluviunile grosi ere puse În evidenţă la partea
inferioară a depozitelor de luncă a Călmăţuiului, reprezintă de fapt aluviunile
vechiului curs al Buzăului, care urmărea altădată actuala vale a Călmăţuiului.

3.INCADRAREA TECTONICA

In teritoriul reprezentat pe foaia Brăila( Anexa nr.6-7), relieful relativ
uniform al Cîmpiei Române ascunde o structură complexă a fundamentului şi
cuverturii preneogene. Forajele adinci executate În acest teritoriu ca şi
cercetările geofizice au scos În evidenţă existenţa mai multor compartimente
tectonice, separate prin mari falii, orientate În majoritate NW -SE, unele limitate
la cuvertura paleozoică-mezozoică, altele reflectÎndu-se pînă În cuvertura
neogenă. Un important accident, foarte probabil o flexura complicată prin falii
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cu orientare N-S "falia" Vadu Oii-Galaţi, constituie graniţa profundă între
compartimentul dobrogean, situat la E, şi fundamentul Cîmpiei Române.

Sectiunea geologic a (Anexa nr.8.) intre Jugureanu si Viziru, amplasata pe
harta geologica Foaia Braila cu indicativul 7-8-9, reliefeaza foarte bine zona
Ciresu din punct de vedere structural-tectonic. Este de remarcat inaltarea
fundamentului cristalin de virsta Proterozoic superior intre localitatile Zavoaia si
Viziru, cu un maxim in dreptul localitatii Liscoteanca. Depozitele sedimentare
de virsta Levantin-Cuatemare au o grosime de 500-600m in dreptul localiatii
Ciresu, acestea reducindu-si grosimea spre Viziru. Falia de adincime pusa in
evidenta in dreptul localitatii Zavoaia ridica compartimentul cuprins intre
Zavoia- Viziru ( ENE), in timp ce compartimentul Jugureanu-Ciresu-Zavoaia
( VSV) reprezinta compartimentul coborit (initial).

4.HIDROGRAFIA, DATE CLIMATICE ALE ZONEI

Din punct de vedere hidrografic , localitateta Ciresu se dezvota in lunca
Calmatuiului, riul incadrind localitatea pe rama sudica a acesteia.

Climatul perimetrului luat in studiu se caracterizeaza prin urmatorii
parametrii:

-precipitatii medii anuale: 400-500mm/m 2.

-temperatura medie anuala: 10,50 C.

5.HIDRGEOLOGIA ZONEI

Din punct de vedere hidrogelogic in exteriorul arcului carpatic,in partea
sudică a României, în urma convergenţei factorilor de natură geomorfologică,
climatologică, hidrologică, geologică şi structural-tectonică sunt indeplinite
condiţiile de formare a unor structuri acvifere care au, de regulă, extindere
regională. Din punctul de vedere al vârstei stratigrafce, hidrostructurile
menţionate sunt generate in roci de vârstă cretacică, sarmato-meoţiană, pliocenă
şi cuatemară formind Bazinul artezian Dacic, a carui extindere pe teritoriul de
sud Romaniei se poate observa in Fig. 1:
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Fig. 1. Extinderea Bazinu1ui artezian Dacic pe teritoriul României
Localitatea Ciresul, judetul Braila este cuprinsa in arealul Bazinului

artezian Dacic, sistemele acvifere care se dezvolta in zona, fiind cantonate in
depozite de virsta cuaternara.

In partea sudică a României, depozitele cuaternare din suita depoziţională
a Bazinului Dacic inmagazinează importante resurse de apă subterană. Suprafaţa
acestui bazin se suprapune peste o varietate de unitati geomorfologice, ca in
cazul Subcarpaţilor externi, Piemontului Getic in vest, Podişul Moldovei in nord
şi o mare suprafata peste zona de câmpie din sudul şi sud-estul României.

Pe baza informaţiilor existente se disting structuri acvifere regionale in
zona central-vestică, centrală şi central-estică a Bazinului Dacic, generate in
formaţiunile cunoscute sub numele de Strate de Câlldeşti, Strate de Frăteşti,
Nisipuri de Mostiştea.

Pentru localitatea Ciresul, care face obiectul prezentului studiu
hidrogeologic preliminar, datorita pozitiei geomorfologica pe care o are-fiind
situata in lunea Calmatuiului, de interes in vederea realizarii temei prezentului
studiu, sint formatiunile hidrogeologice, de virsta Cuaternara, tratarea
acestora facindu-se in continuare, pe baza informatiilor obtinute din Harta
hidrogeologica a Romaniei-Foaia Reviga L-35-115( Anexa nr.9-1O) si pe baza
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lucrarilor de prospectiune pentru alimentarea cu apa a diverselor localitati si
agenti economici.

Analizind coloana litologica-stratigrafica hidrogeologica(Anexa nr.ll.) a
depozitelor cuatemare aferenta hartii hidrogeologice Foaia Reviga, pentru
locatia Ciresu, judetul Braila, se evidentiaza trei zone poros-permeabile, care
cantoneza acvifere, dupa cum urmeaza:

-zona acviferelor freatice, de suprafata- pe intervalul de adincime
cuprins intre 10-50m, cu grosimea intre 10-40m, apartinind Holocenului
Superior( Qh2

1
), format din pietrisuri si nisipuri din alcatuirea luncilor si

Pleistocenului Superior(Qp33) format din depozite loessoide.
- zona acviferelor de medie adincime- pe intervalul de adincime cuprins

intre 30-90m, cu grosimea intre 1O-20m, apartinind Pleistocenului
Superior(Qp31) formind orizontul acvifer al Nisipurilor de Mostistea: nisipuri cu
intercalatii lenticulare de gresii.

- zona acviferelor de adincime- pe intervalul de adincime cuprins intre
90-290m, cu grosimea intre 50-100m, apartinind Pleistocenului Inferior(Qpl)
formind orizontul acvifer al Stratelor de Fratesti: alternanta de pietrisuri ,
nisipuri si argile.

Se poate observa ca acviferul freatic este separat de acviferul de medie
adincime de un pachet de argile ,argile nisipoase cu intercalatii subtiri de
mSlpun.

Acviferul de medie adincime -Nisipurile de Mostistea, este separat de
acviferul de adincime -Stratele de Fratesti, prin complexul marnos format din
mame, mame nisipoase, argile, argile nisipoase cu lentile de nisipuri.

Pentru a reliefa conditiile hidrogeologice specifice inconjuratoare
localitatii Ciresu prezentam datele obtinute prin executia a doua foraje:

- forajul H2 Ciresu, judetul Braila, localizat in apropierea de Gara C.F .R.
din localitate( Anexa nr.12.).

-forajul Faurei, amplasat in zona localitatii Faurei.
l.Forajul H2 Ciresu, judetul Braila: a fost executat in anul 1991, de

catre Foradex S.A.-Bucuresti, la adincimea de 180m, nivel hidrostatic la O m,
nivel hidrodinamic la - 10,15 m, debit 4,6 l/s, denivelare 10,15 m; grosimea
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totală a acviferelor deschise este de 25,3m m, amplasate pe următoarele
intervale, echipate cu filtre:

-m 55,47-m 60,27= 4,40m;
-m 73,12-m90,87= 17,75m;
-m 95,25-m 98= 2,75m;
, coeficient de permeabilitate 0,288 m/zi,raza de influenţă 107,8 m, debit

specific 0,4531/s/m.
Forajul a interceptat un sedimentar format din alternante de argile de la

galbui la cenusii, fin nisipoase cu nisip silicios grosier spre partea superioara,
conform coloanei litologice (Anexa nr. 13.).

Dupa executie, forajul a fost rambleat cu balastru pe intervalul 117-180m;
pe intervalul 105-117m forajul a fost obturat cu dop de ciment; pe intervalul
42-105m a fost executat filtru primar din pietris margaritar 0=3-5mm, iar pe
intervalele acviferelor deschise-captate au fost folosite filtre tip JOHNSON .

Analiza chimica facuta pe proba de apa prelevata arată următorii
parametri hidrochimici ai acviferelor captate( Anexa nr. 13) :

Reziduu fix 3085,Omg/l
PH 7,3
Amoniu 1,5mg/l
Sodiu 750,Omg/l
Potasiu 3,5mg/l
Fier 0,3 mg/l
Calciu 320,6mg/l
Cloruri 404,2 mgll
Bicarbonati 445,4mgll
Azotaţi
Azotiţi
Substanţe organice
Duritate totală 73,6grade germane
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2.Forajul Faurei, judetul Braila: a fost executat in anul 1978,la
adincimea de 260m, nivel hidrostatic la -0,8 m, nivel hidrodinamic la -4,6 m,
debit 6,0 l/s, denivelare 3,8 m; grosimea totală a acviferelor deschise este de
35 m, amplasate pe următoarele intervale, echipate cu filtre:

91,0 - 96,0 m, 0=325 mm
97,0 - 100,0 m, 0=219mm
107,0 -109,0 m .....//.....
138,0 - 144,0 m
148,0-151,Om
155,0 - 158,0 m
165,0 - 169,0 m
192,0 - 196,0 m
198,0 - 201,0 m
234,0 - 236,0 m
Stratificatia si descrierea litologica a forajului, pina la adincimea de 260m

este data in coloana litologica din tabelul de mai jos:
Interval de adincime Grosime de strat Descrierea litologica a stratului

(m) (m)
0,0-0,5 0,5 loess
0,5 - 10,0 9,5 argila
10,0-16,7 6,7 nisip mediu+pietris
16,7 -26,9 10,2 argila
26,9 - 29,1 2,2 pietris
29,1-41,4 12,3 argila
41,4-47,8 6,4 nisip grosier+pietris
47,8 - 48,3 0,5 argila nisipoasa
48,3 - 50,0 1,7 nisip mediu
50,0 - 50,9 0,9 argila nispoasa
50,9 - 53,0 2,1 nisip mediu
53,0 - 56,8 3,8 argila
56,8 - 63,7 6,9 nisip mediu
63,7 - 86,0 22,3 argila
86,0 - 91,0 5,0 argila nisipoasa
91,0 - 96,0 5,0 nisip fin
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96,0 - 97,1 1,1 argila nisipoasa
97,1 - 100,0 2,9 nisip fin
100,0 - 101,6 1,6 argila
101,6 - 106,5 4,9 nisip fin
106,5 - 107,0 0,5 argila nisipoasa
107,0 - 109,0 2,0 nisip fin
109,0 - 138,9 29,9 argila
138,9 - 147,0 8,1 nisip fin si mediu
147,0 - 148,5 1,5 argila
148,5 - 151,3 2,8 nisip fin
151,3 - 155,2 3,9 argila
155,2 - 158,2 3,0 nisip fin
158,2 - 165,0 6,8 argila
165,0 - 169,0 4,0 nisip fin
169,0 - 184,0 15 argila
184,0 - 187,5 3,5 nisip fin
187,5 - 189,8 2,3 argila nisipoasa
189,8-190,8 1,0 argila
190,8-192,0 1,2 nisip fin
192,0 - 198,0 6,0 argila
198,0 - 201,0 3,0 nisip mediu
201,0 - 202,8 1,8 nisip fin
202,8 - 234,0 31,2 argila
234,0 - 236,0 2,0 nisip fin
236,0 - 250,0 14,0 argila nisipoasa
250,0 - 260,0 10,0 argila

Chimismul apei captate de foraj are urmatorii parametri:
-Ph=l,l.
-duritate totala=12,6 grade germane.
-duritate permanenta=3,5 grade germane.
-rezidu fix=2150 mg/l.
-substante organice=23,3 mg/l.
-Ca=86,5 mg/l.
-Mg=13,8 mg/l.
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-Na+K=620 mg/l.
-Fe=O,ll mg/l.
-S04=216 mg/l.
-Cl=993 mgll.

6. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Din analiza datelor prezentate pentru realizarea obiectivului "Studiu
hidrogeologic preliminar in vederea alimentarii cu apa din subteran la Rampa
Ciresu, judetul Braila", conform Caietului de sarcini, la subcapitolul " 2.2.
Cerinte tehnice" -din cuprinsul caietului de sarcini anexat la contract, se pot trage
urmatoarele concluzii:

1. Stratele acvifere de interes ce se pot capta in intervalul de adincime
0-100m sint reprezentate de stratul acvifer freatic-de suprafata si de stratul
acvifer de medie adincime; in intervalul de adincime 100-180m, din datele
extrapolate ale forajului H2 Ciresu, nu a fost pus in evidenta un acvifer
important, cu toate ca in intervalele 110-115m si 136-140m sint nisipuri; este de
remarcat variatia litologica laterala a sedimentarului interceptat de forajul
Faurei, in intrevalul de adincime 100-200m, in care acesta capteaza strate
acvifere in grosime de 25m .

2.Debitul estimat a se capta este de cca.3-4 Ils, la denivelari cca. 10m.
3.Granulatia nisipurilor din stratele acvifere traverasate se estimeaza a fi

cea specifica nispurilor de lunca-Holocene si "Nisipurilor de Mostistea"-
nisipuri cu granulatie fina, silicioase, acestea putind sa isi schimbe faciesul
litologic in nisipuri medii spre grosiere in amestec cu pietrisuri in anumite zone.

4.Nivelul static se estimeaza a fi la cca. NHs =Om, iar nivelul
hidrodinamic se estimeaza a fi la cea. NHd =1Om.

5.Chimismul apei captate: se estimeaza apa eaptata va avea un chimism
similar cu apa eaptata de forajul H2 Ciresu, conditionata de adincimea forajului
si intervalele acviferelor deschise (Anexa m.13.).

6.Coloana litologica prezumata: se poate estima o coloana litologica
orientativa prin extrapolarea datelor litologice obtinute la executarea forajului
HrCiresu (Anexa m.13.).
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7.Recomandari privind captarea din subteran a sursei de apa:
Pentru realizarea alimentarii cu apa din subteran la Rampa Ciresu se

recomanda executarea unui foraj de explorare-exploatare, cu o adincime
estimativa de 250m, care estimam ca va deschide stratele poros-permeabile ale
celor trei categorii de acvifere specificate in coloana lito-stratigrafica
hidrogeologica (Anexa nr.11.) a depozitelor Cuaternare-Harta hidrogeologica a
Romaniei-foaia Reviga.

Intervalul de adincime 180-250m este important de forat pentru
verificarea grosimii stratului argilos intilnit de forajul H2-Ciresu in intervalul
140-180m, sub acest strat argilos fiind posibila dezvoltarea complexului lito-
stratigrafic al Stratelor de Fratesti-acvifer.

Debitul si gradul de protectie a sursei de apa va fi stabilit tinind cont ca
locatia analizata se dezvolta pe un teren identificat geologic ca saraturi-Iunca
Calmatuiului si este foarte important sa fie analizata apa din fiecare strat acvifer
deschis-captat, cu scopul de a elimina captarea acelor acvifere care produc apa
inadecvata utilizarii in Rampa Ciresu; izolarea comunicarii hidraulice intre
stratelor acvifere captate de stratele acvifere considerate inadecvate folosirii, se
va face conform cu o procedura tehnica de executie stabilita ulterior.

Forajul va fi executat in sistem hidraulic, cu sapa de diametrul
0=311,2mm. Pentru definitivarea forajului se vor folosi tuburi PVC R16 cu
diametrul de 0= 180mm, iar filtrele folosite vor fi din acelasi material. Spatiul
inelar dintre coloana de tuburi si peretele gaurii forate va fi umplut cu pietris
margaritar -coroana filtranta.

Pozitia stratelor acvifere ce urmeaza a fi captate va fi stabilita pe baza
datelor furnizate de carotajul geofizic electric, corelate cu probele litologice de
sita prelevate in timpul forajului, coloana forajului fiind echipata cu filtre in
dreptul acestor.

Executia si echiparea forajului va fi asistata de personal competent
hidrogeologic, care va urmari respectarea programului stabilit in prezentul
studiu si care va adapta acest program in permanenta in functie de conditiile
hidrogeologice intilnite in teren. Dupa echiparea forajului, in cadrul operatiilor
de denisipare-limpezire a apei, se vor recolta probe de apa ( 2buc.) si se vor face
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masuratori de debit si denivelare ( min. 3 trepte de pompare), in vederea
determinarii debitului optim de exploatare.

Mentionam ca datele prezentate in cadrul capitolului 5- Concluzii si
recomandari, prezinta un grad mare de incertitudine, cauzate de informatiile
hidrogeologice insuficiente din zona locatiei Ciresu, judetul Braila.

Intocmit,
Ing. geolog DULL MIHAI
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INTRODUCERE

Pentru realizarea obiectivului Studiu hidrogeologic preliminar in
vederea alimentarii cu apa din subteran la statia de pompare titei Poiana
Lacului, judetul Arges, conform Caietului de sarcini, se solicita, intr-o faza
preliminara, identificarea potentialului acviferelor existente in zona locatiei, cu
detalierea specificata la subcapitolul " 2.2. Cerinte tehnice"-din cuprinsul
caietului de sarcini anexat la contract.

La baza elaborarii studiului stau urmatoarele lucrari si date:
-cartarea geomorfologica, geologica, tectonica a unui areal larg pentru

intelegerea succesiunii formatiunilor geologice si dispozitia lor spatiala.
-cartarea hidrografica si hidrogeologica a teritoriului si arealelor limitrofe

pentru conturarea capacitatii subteranului de a inmagazina apa; consideratii
c1imatice.

-intelegerea raporturilor dintre frontierele de alimentare si de drenaj,
stabilirea dinamicii curgerii apelor subterane si a potentialului acvifer al
regmnll.

-culegerea de informatii despre lucrari geologice si hidrogeologice
executate anterior in regiune, a caror interpretare si prelucrare creeaza o imagine
asupra prezentei apelor subterane si calitatea acestora,

-structura si regimul hidrologic al retelei hidrografice si raporturile
acesteia cu apele subterane,

-date privind parametrii hidraulici de curgere a apelor subterane pentru
dimensionarea surselor de apa subterana.

Localitatea Poiana Lacului este situata in zona de piemont a judetului
Arges, in partea sud vestica a acestuia, dezvoltindu-se in cuprinsul Piemontului
Getic- ca forma geomorfologica majora, in partea estica a Piemontului
Cotmenei- ca subdiviziune a Piemontului Getic.

Din punct de vedere al cailor de comunicatii, accesul in localitatea Poiana
Lacului se poate face pe relatia Pitesti-Dragasani, pe drumul national DN 67B
(Anexa nr.l.).
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l.INCADRAREA GEOMORFOLOGICA

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Poiana Lacului este
amplasata in arealul Piemontului Getic- ca forma geomorfologica majora, In
Piemontul Cotmenei- ca subdiviziune a acestuia( Anexa nr.2.).

Piemontul Cotmenei este incadrat de urmatoarele subdiviziuni
geomorfologice:

-in nord: Muscelele Argesului.
-in vest: Piemontul Oltetului.
-in sud: Cimpia Iminogului .
-in est: Cimpia Pitestului si Piemontul Cindesti.

2.INCADRADREA GEOLOGICA

Localitatea Poiana Lacului se dezvolta in arealul Piemontului Cotmenei-
subunitate geomorfologica bine individualizata, care prezinta un relief tabular,
cu o usoara panta dirijata Nord- Sud, sens dupa care descresc cotele de la 500m-
la Dedulesti, pina la 275m-Ia Spineni. Din punct de vedere geologic, in arealul
Platformei Cotmeana se intilnesc formatiuni geologice de virsta Paleogen-
Eocen; Neogen-Pliocen:Pontian, Dacian, Levantin; Cuaternar: Pleistocen,
Holocen (Anexa nr. 3-4 si Anexa nr.7.).

Zona Poiana Lacului se dezvolta pe formatiuni Cuaternare, Pleistocen
Mediu , sub care se dezvolta formatiuni Pleisticen inferior, formatiuni care
prezinta interes pentru lucrarea de fata.

Pleistocenul mediu-indicativ QP2l-reprezinta depozite le loessoide de pe
platforma Cotmeana, alcatuite din depozite cu caracter loessoid , silturi
argiloase, argile prafoase si prafuri nisipoase, in masa carora sint diseminate si
elemente mari grosi ere. Tipul genetic al acestor depozite este considerat
deluvial-proluvial, iar grosimea lor variaza intre 5-20m.

Pleistocenul inferior- indicativ qPl -este constituit din doua orizonturi:
unul inferior psamo-pelitic, alcatuitdin argile in alternanta cu pachete groase de
nisipuri ce contin lentile de pietrisuri marunte, si altul superior, psamo-
psefitic, constituit exclusiv din nisipuri grosi ere, pietrisuri si bolovanisuri.
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Aceste doua orizonturi intra in alcatuirea " Stratelor de Cindesti", avind o
grosime ce variaza intre 20-150m .

Dezvoltarea in adincime acestor formatiuni cuaternare este reliefata prin
cele doua sectiuni geologice si coloana lito-stratigrafica aferenta Cuaternarului
prezentate in Anexa nr.5 si Anexa nr.6.

3.INCADRAREA TECTONICA

Din punct de vedere structural, locatia Poiana Lacului este situata pe
flancul intern al avant-fosei carpatice meridionale(Anexa nr.8-9).Structura
simpla, monoclinala a flancului intern al avant-fosei trece spre partea centrala a
depresiunii, la o structura cutata. Structura de profunzime a sectoarelor
apartinind depresiunii getice si platformei moesice cuprinse in teritoriul hartii
geologice- foaia Pitesti, este afectata de urmatoarele structuri anticlinale orientate
est-vest : anticlinalul Feteni-Schitu Mare, anticlinalul Sapunari, anticlinalul
Merisani-Draganu, anticlinalul Slatioarele. O caracteristica a stilului tectonic al
acestui sector o constituie anticlinalele strinse si faliate in zona axiala, faliile
avind usoare vergente sudice.

4.HIDROGRAFIA, DATE CLIMATICE ALE ZONEI

Principalele cursuri de apa care se dezvolta in arealullocatiei sint:
-riul Teleorman- care isi dezvolta bazinul hidrografic pe rama estica a localitatii
Poiana Lacului;
-riul Cotmeana- care isi dezvolta bazinul hidrografic pe rama vestica a localitatii
Poiana Lacului;

Climatul perimetrului luat in studiu se caracterizeaza prin urmatorii
parametrii:
-precipitatii medii anuale: 700mrn/m2

•

-temperatura medie anuala: 10°C.
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5. HIDROGEOLOGIA ZONEI
Din punct de vedere hidrogelogic in exteriorul arcului carpatic,in partea

sudică a României, În urma convergenţei factorilor de natură geomorfologică,
climatologică, hidrologică, geologică şi structural-tectonică sunt indeplinite
condiţiile de formare a unor structuri acvifere care au, de regulă, extindere
regională. Din punctul de vedere al vârstei stratigrafce, hidrostructurile
menţionate sunt generate in roci de vârstă cretacică, sarmato-meoţiană, pliocenă
şi cuaternară formind Bazinul artezian Dacic, a carui extindere pe teritoriul de
sud Romaniei se poate observa in Fig. 1:

Fig. 1. Extinderea Bazinului artezian Dacic pe teritoriul României
Locatia Poiana Lacului este cuprinsa in arealul Bazinului artezian Dacic,

sistemele acvifere care se dezvolta in zona, fiind cantonate in depozite de virsta
cuaternara.

In partea sudică a României, depozitele cuaternare din suita depoziţională
a Bazinului Dacic inmagazinează importante resurse de apă subterană. Suprafaţa
acestui bazin se suprapune peste o varietate de unitati geomorfologice, ca in
cazul Subcarpaţilor externi, Piemontului Getic in vest, Podişul Moldovei in nord
şi o mare suprafata peste zona de câmpie din sudul şi sud-estul României.
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Pe baza informaţiilor existente se disting structuri acvifere regionale in
zona central-vestică, centrală şi central-estică a Bazinului Dacic, generate in
formaţiunile cunoscute sub numele de Strate de Cândeşti, Strate de Frăteşti,
Nisipuri de Mostiştea.

Pentru locatia Poiana Lacului , care face obiectul prezentului studiu
hidrogeologic preliminar, datorita pozitiei acesteia pe interfluviul dintre riurile
Cotmeana si Teleorman, de interes in vederea realizarii temei prezentului studiu,
sint formatiunile hidrogeologice de adincime, de virsta Cuaternar-Pleistocen
inferior reprezentate de Stratele de Cind esti, tratarea acestora facindu-se in
continuare, pe baza informatiilor obtinute din Harta hidrogeologica a Romaniei-
Foaia Pitesti L-35-11O(Anexa nr.lO-11-12.) si pe baza lucrarilor de prospectiune
pentru alimentarea cu apa a diverselor localitati si agenti economici.

Mentionam ca depozitele sedimentare aluvionare de virsta cuaternar
superior care se dezvolta de regula pe luncile si terasele riurilor si care
cantoneaza stratele acvifere freatice-de suprafata, nu a fost identificat in zona
Poiana Lacului. Totusi captarile de apa de mica adincime( de pina la 30m)
existente in zona, ridica probleme atit din punct de vedere al potabilitatii apei,
cit si al debitului captat-acesta fiind influentat direct de volumul precipitatiilor
si de gradul de infiltratii al acestora in sol.

Stratele de Cândeşti sunt reprezentate prin depozite litologice
sedimentare foarte permeabile de natură granulară care permit acumulări masive
de ape subterane, acestea find localizate, in general, pe flancul extern al
Subcarpaţilor. Resursele acvifere din depozitele grosiere ale Stratelor de
Cândeşti reprezintă un acvifer regional, care incepe undeva, la nord de oraşul
Adjud, şi se continuă fără intrerupere până in partea de sud-vest a Romaniei (in
Subcarpaţii Munteniei şi Olteniei). Pe lateral, acviferul generat in Stratele de
Cândeşti are forma unei benzi cu latimi variabile, ce mulează arcul subcarpatic
in partea externă a acestuia, cu caracteristici geometrice distincte. Arealul benzii
de dezvoltare variază de la o latime 80 km, la vest de Olt, până la 6 - 8 km,in
zona de curbură la Mizil-Săhăteni, iar la nord de Buzău latimea benzii creşte
substanţial, astfel că pe teritoriul judeţului Vrancea, ocupă o suprafata de
aproximativ 2500 km2. Extinderea spaţială a stratelor de Cândeşti marchează,
nu numai variabilitatea in suprafata, dar şi in profunzime, astfel incât grosimea
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corpurilor permeabile variază, de la ordinul zecilor de metri până la peste 250
m,in zona Buzău.

Potrivit configuraţiei structurale a Depresiunii Valahe rama sa nordică
reprezintă principalul areal de alimentare cu apă al complexului Stratelor de
Cândeşti. Incărcarea hidrică se realizează din precipitaţii, din infltrarea apei din
râuri mari, precum şi din alte cursuri secundare in perioadele in care acestea sunt
active. Alimentarea din Subcarpaţi nu se realizează neapărat sub forma unui
front continuu, ci prin sectoare deschise la zi, care se deosebesc net pe teren,
cum sunt zonele NV Floreşti şi Filipeştii de Pădure (care alimentează şi conul
aluvionar Prahova -Teleajen).

În ariile coborâte morfologic, adâncimea nivelului piezometric este mai
mare de 20 m, in timp ce pe interfuvii, nivelele piezometrice au adâncimi de 50 -
60 m. În Platforma Cotmeana, nivelul suprafeţei piezometrice se găseşte la
adâncimi foarte mari, ca urmare a lipsei stratelor impermeabile de la adâncime
mică, astfel incât stratele superioare sunt complet secate, apa infltrându-se la
adâncimi apreciabile.

In zona Poiana Lacului, stratul acvifer de adincime este catonat in
depozite sedimentare de nisip sau nisip cu pietris-Stratele de Cindesti, cuprinse
intr-un complex litologic format din mame, argile, nisipuri( fine , cenusii-
albicioase necoezive) si pietrisuri.

In sudul Platformei Cotmeana, depozitele sedimentare-Stratele de
Cindesti, devin mai grosi ere-nisip cu lentile groase de pietris si sint cunoscute
sub numele de Stratele de Fratesi, in literatura de specialitate.

Acest complex litologic are o grosime variabila (20-150m), prezentind o
inclinare de la nord la sud, formind aflorimente pe suprafete intinse in jumatatea
nordica a Platformei Cotmeana. Aparitia la zi a stratelor care formeaza
complexul litologic Stratele de Cindesti favorizeaza alimentarea acviferului de
adincime prin infiltratii de apa prin capetele de strat-fiind principala sursa de
alimentare cu apa.

In functie de caracteristicile hidrogeologice ale stratului acvifer de
adincime, Platforma Cotmeana poate fi impartita in doua zone:

-zona nordica - unde debitele specifice sint relativ reduse, iar nivelul apei
subterane este intilnit la adincimi mari intrelOO-150m.

7
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-zona sudica - unde acviferul de adincime prezinta debite specifice mari,
iar nivelul apei este intilnit la adincimi cuprinse intre 10-50m.

Locatia Poiana Lacului se afla la limita dintre cele doua zone, stratul
acvifer de adincime fiind interceptat la adincimi cuprinse intre 160-250m,
nivelul apei subterane stabilizindu-se la adincimi de 80-100m de la sol, acviferul
avind caracter ascensional.

Pentru a reliefa conditiile hidrogeologice specifice inconjuratoare locatiei
Poiana Lacului prezentam datele obtinute din trei foraje situate in localitatile
Vedea, Poiana Lacului si Hintesti.

l.Forajul Vedea
Pentru alimentare a cu apa a localitatii Vedea, in anul 1960, a fost executat

un foraj cu adincimea totala de 300m, stratificatia si descrierea litologica pina la
acesata adincime fiind urmatoarea:

TABEL m.I.

•

Interval de adincime
m

5-38,20
38,20-42,00
42,00-53,00
53,00-55,00
55,00-58,20
58,20-76,50
76,50-80,00
80,00-82,00
82,00-84,20
84,20-96,50
96,50-117,00
117,00-153,20
153,20-159,20
159,20-167,20
167,20-169,70
169,70-171,80
171,80-178,00
178,00-180,00
180,00-189,20

Grosime de strat
(m
33,20
3,80
11,00
2,00
3,20
18,30
3,50
2,00
2,20
12,30
20,50
35,20
6,00
8,00
2,50
2,10
6,20
2,00
9,20

8
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189,20-222,50
222,50-227,50
227,50-232,90
232,90-234,10
234,10-248,10
248,10-251,60
251,60-280,00
280,00-284,50
284,50-300,00

33,30
5,00
5,40
1,20
14,00
3,50
28,40
4,50
15,50

•

Limitele de strat si litologia intilnita au fost stabilita pe baza probelor
recoltate din foraj si a datelor furnizate de carotajul electric executat in foraj( pe
intervalul 5-290m).

Dupa executie, forajul a fost echipat cu coloana definitiva plina cu
diametrul 0=103/4" , pina la adincimea de 165,00m si cu diametrul 0=85/8" pina
la adincimea de 235,50m ; pe intervalele de adincime 167,50-172,50m si 232,9-
234,10m in dreptul stratelor de nisip purtatoare de apa au fost montate filtre cu
diametrul de 0=85/8".

La pomparile experimentale s-au obtinut urmatoarele rezultate :
Ql = 2,20 Ils; SI= 4,10m.
Q2= 3,75 Ils; S2= 8,50m .
Q3= 5,00 Ils; S3= 13,25m.

Nivelul hidrostatic determinat la acea data se situa la 80m fata de
suprafata solului.

2. Forajul Poiana Lacului
Pentru alimentarea cu apa potabila a localitatii Poiana Lacului a fost

executat un foraj cu adincimea de 250m, in sistem hidraulic, cu diametrul de
0=171/2"pina la 15m si 123/4"pina la adincimea finala, stratificatia si descrierea
coloanei litologice fiind urmatoarea:

9
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TABEL nr.2.
Interval de adincime Grosime de strat Descrierea litologica a stnitului

(m) (m)
0,00-20,00 20,00 Argila prafoasa
20,00-30,00 10,00 Nisip fin
30,00-45,00 15,00 Argila nisipoasa
45,00-53,00 8,00 Nisip fin cenusiu
53,00-65,00 12,00 Argila nisipoasa
65,00-70,00 5,00 Nisip fin argilos
70,00-100,00 30,00 Mama
100,00-105,00 5,00 Nisip fin mediu
105,00-180,00 75,00 Argila nisipoasa cu intercalatii de

nisip argilos
180,00-185,00 5,00 Nisip fin argilos
185,00-205,00 20,00 Argila
205,00-210,00 5,00 Nisip fin argilos
210,00-220,00 10,00 Argila nisipoasa
220,00-224,00 4,00 Nisip fin mediu
224,00-235,00 11,00 Argila
235,00-242,00 7,00 Nisip fin cenusiu
242,00-250,00 8,00 argila

Litologia intilnita de foraj si limitele de strat au fost determinate pe baza
probelor recoltate la sita si a carotajului geofizic electric executat in foraj .

Dupa executie forajul a fost echipat cu coloana de protectie cu diametrul
de 0=133/8" cimentata in spate si coloana filtranta cu diametrul 0=95/8" cimentata
pina la adincimea de 160m.

Pe intervalul 180-240m, toate stratele de nisip au fost captate cu filtre
spirale duble, cu diametrul exterior de 270mm si pietris margaritar.

La pomparile experimentale s-au obtinut debite de Q=3 Vs, la o denivelare
de s=22m (la aceea data nivelul hidrostatic se situa la adincimea de NHs =80m).

3. Foraj 1305 Bradu-Hintesti
In anul 1963 LF.L.G.S. Bucuresti a executat un foraj explorare-exploatare

In sistem hidraulic cu sapa de 444,5mm. Carotajul mecanic continuu( cu

10

mailto:office@swisogroup.ro


S.C. DRILLING SWISS S.R.L.
Floreşti, Str. Principală, Nr. 178,

Cod: 107255, Jud. Prahova
Tel./Fax.: 0244513000

e-mail: office@swisogroup.ro
Reg. Corn.: J29n12/2000, Cod fiscal: R13311076

Cont: RO 51 RNCS 0205044864470001, SCR Ploiesti

•

•

recuperare foarte buna 70-100%) si carotajul geofizic electric au pus in evidenta,
pina la adincimea de 305,70m, urmatoarea stratificatie:

TABEL nr.3.
Interval de adincime Grosime de strat Descrierea litologica a stratului

(m) (m)
0,00-5,00 5,00 Argila slab nisipoasa
5,00-9,80 4,80 Nisip argilos cu pietris
9,80-18,90 9,10 Argila nisipoasa galbuie
18,90-29,40 10,5 Nisip mediu coeziv
29,40-38,80 9,40 Argila nisipoasa cu interc. de nisip
38,80-44,90 6,10 Nisip fin mediu galbui
44,90-47,90 3,00 Argila nisipoasa galbuie
47,90-57,20 9,30 Nisip fin mediu galbui
57,20-66,00 2,80 Argila nisipoasa cenusie
66,00-73,70 7,70 Alternante de argila nisipoasa cu nisip

argilos
73,70-80,80 7,10 Argila nisipoasa cenusie
80,80-82,50 1,70 Nisip fin mediu
82,50-95,20 12,70 Argila nisipoasa cenusie
95,20-96,30 1,10 Nisip mediu galbui
96,30-104,60 8,30 Argila nisipoasa
104,60-109,60 5,00 Nisip fin mediu
109,60-118,10 8,50 Argila nisipoasa cenusie
118,10-121,50 2,60 Nisip fin argilos
121,50-127,40 5,90 Argila nisipoasa
127,40-134,50 7,10 Nisip mediu galbui
134,50-136,90 2,40 Argila cenusie
136,90-138,50 1,60 Nisip fin mediu
138,50-163,10 24,60 Argila nisipoasa cu intercalatii

submetrice de nisip
163,10-165,20 2,10 Nisip cenusiu
165,20-176,70 11,50 Argila nisipoasa cenusie
176,70-182,50 5,80 Nisip fin mediu
182,50-191,20 8,70 Argila nisipoasa cenusie
191,20-194,60 3,40 Nisip fin argilos cenusiu
194,60-197,60 3,00 Argila cenusie

11
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197,60-209,10
209,10-216,80
216,80-225,70
225,70-234,50
234,50-237,20
237,20-254,90
254,90-267,00
267,00-274,30
274,30-278,00
278,00-281,60
281,60-292,00
292,00-299,20
299,20-305,20

12,50
7,70
8,90
8,80
2,70
17,70
12,10
7,30
3,70
3,60
11,00
7,20
6,00

•

Foraju1 a fost echipat cu coloana 0=85/8" ,cimentata total pina la adincimea
de 165m; in dreptul strate10r de nisip purtatoare de apa intilnite pe intervalul de
adincime: 177,20-182,00; 198,50-210,00; 236,50-238,00; 269,00-274,00;
280,00-282,00; 297,00-299,70 fo.raju1a fost echipat cu filtru-coloana metalica
slituita si pietris margaritar.

Acest foraj a debitat la exploatare cca. 1,8 Ils, la o denivelare de 17,60m;
nivelul hidrostatic a fost intilnit la adincimea de 75m, fata de suprafata solului.

6. CONCLUZII SI RECOMANDARI
Din analiza datelor prezentate pentru realizarea obiectivului "Studiu

hidrogeologic preliminar in vederea alimentarii cu apa din subteran la statia de
pompare titei Poiana Lacului, judetul Arges", conform Caietului de sarcini, la
subcapitolul " 2.2. Cerinte tehnice"-din cuprinsul caietului de sarcini anexat la
contract, se pot trage urmatoarele concluzii:

l.Stratele acvifere de interes ce se pot capta in intervalul de adincime
0-250m sint reprezentate de stratul acvifer de adincime ,care este catonat in
depozite sedimentare de nisip sau nisip cu pietris-Stratele de Cindesti, cuprinse
intr-un complex litologic format din mame, argile, nisipuri( fine , cenusii-
albicioase necoezive) si pietrisuri, la adincime mai mare de 100m, fata de

12
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nivelul solului; adincimea acestor formatiuni geologice purtatoare de apa-
Stratele de Cindesti este estimata la cca. 200-250m in zoan Poiana Lacului.

2.Debitul estimat a se capta este de cca.2- 3 Ils, la denivelari cuprinse intre
7-20m.

3.Granulatia nisipurilor din stratele acvifere traverasate se estimeaza a fi
cea specifica "Stratelor de Cindesti"- nisipuri cu granulatie pelitica, fina, de
culoare cenusiu-albicioase necoezive, acestea putind sa isi schimbe faciesul
litologic in nisipuri medii spre grosiere in amestec cu pietrisuri in anumite zone.

4.Nivelul static se estimeaza a fi la cca. NHs =80-100m, iar nivelul
hidrodinamic se estimeaza a fi la cca. NHd =90-120m.

5.Chimismul apei captate: se estimeaza ca principalii indicatori chimici se
incadreaza in limitele de potabilitate conform STAS nr.l342-91.( a se vedea
Anexa nr.l3-Buletin de analiza nr. 1237/11.06.l967-F107); calitatea chimică a
apelor subterane se incadrează in limita admisă de potabilitate, cu excepţia ariei
cu comportament freatic, unde, pe alocuri, se intâlnesc depăşiri ale unor specii
hidrochimice; Stratele de Cândeşti au o mineralizaţie scăzută sub O,6-0,7g/l, iar
faciesul hidrochimic cu ocurenta majoritară este bicarbonatat calcic-magnezian.

6.Coloana litologica prezumata: se poate estima o coloana litologica
orientativa prin extrapolarea datelor litologice obtinute din forajul executat in
localitatea Poiana Lacului( a se vedea coloana litologica Foraj Poiana Lacului-
TABEL nr.2.).

7.Recomandari privind captarea din subteran a sursei de apa:
Pentru realizarea alimentarii cu apa din subteran a statiei de pompare titei

Poiana Lacului se recomanda executarea unui foraj de explorare-exploatare, cu o
adincime estimativa de 250m, care va deschide stratele poros-permeabile ale
acviferului de adincime din componenta complexului litologic Stratele de
Cindesti. Debitul estimat a fi obtinut este de 2-3 Ils.

Gradul de protectie a sursei de apa vafi asigurat prin:
- captarea stratelor purtatoare de apa de la adincimi mai mari de 120m,

pina la adincimea de 240m, in functie de rezultatele carotajului geofizic electric.
-executarea unui inel de ciment cu o grosime de 3-5m, la o adincime de

h=30-50m, functie de litologia stratelor; inelul-dopul de ciment va fi executat in

13
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dreptul unui strat argilos, care sa izoleze zona freaticului-afectat hidrochimic din
punct de vedere al potatbilitatii apei, de zona acviferului de adincime.

Forajul va fi executat in sistem hidraulic, cu sapa de diametrul
0=311 ,2mm. Pentru definitivarea forajului se vor folosi tuburi PVC R16 cu
diametrul de 0= 180mm, iar filtrele folosite vor fi din acelasi material. Spatiul
inelar dintre coloana de tuburi si peretele gaurii forate va fi umplut cu pietris
margaritar -coroana filtranta, la adincime mai mare decit adincimea ineluluI de
beton -protector.

Pozitia stratelor acvifere ce urmeaza a fi captate va fi stabilita pe baza
datelor furnizate de carotajul geofizic electric, corelate cu probele litologice de
sita prelevate in timpul forajului, coloana forajului fiind echipata cu filtre in
dreptul acestor.

Executia si echiparea forajului va fi asistata de personal competent
hidrogeologic, care va urmari respectarea programului stabilit in prezentul
studiu si care va adapta acest program in permanenta in functie de conditiile
hidrogeologice intilnite in teren. Dupa echiparea forajului, in cadrul operatiilor
de denisipare-limpezire a apei, se vor recolta probe de apa ( 2buc.) si se vor face
masuratori de debit si denivelare ( min. 3 trepte de pompare), in vederea
determinarii debitului optim de exploatare.

Intocmit,
Ing. geolog DULL MIHAI
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