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I.Date generale

AŞEZARE 
GEOGRAFICĂ

Localitatea Breb 
este situată în zona 
mediană a piemontului 
Munţilor Gutin.

Biserica de lemn se 
află în partea de nord a 
satului la cca 600 m de 
biserica ortodoxă din 
centrul civic.



I.Date generale

TOPOGRAFIE

• După platoul bisericii urmează pe două direcţii 
o declivitate medie-accentuată spre pârâul 
Breboaia, rezultat al eroziunii în timp a 
acestuia.

• Acest areal este marcat de mişcări de alunecare 
care afectează biserica şi cimitirul.





I.Date generale

GEOLOGIE

• Depozitele cuaternare acoperitoare sunt alcătuite 
din două nivele de argile (prăfoase nisipoase, 1-
1,5 m grosime şi argile plastic consistente).

• În fundament se întâlnesc depozitele pannoniene 
(grosimi de sute de metri) formate din marne 
argiloase/argile marnoase.



ă Argilă prăfoasă

Argilă plastic consistentă

Argilă marnoasă



I.Date generale

HIDROLOGIE

• Teritoriul satului Breb este traversat de Valea 
Breboaia care izvorăşte de sub vârful Gutin, 
drenează versantul nordic şi piemontul 
acestuia şi confluează cu râul Mara în dreptul 
localităţii Hoteni.



I.Date generale

HIDROGEOLOGIE

• În zona bisericii nu există o pânză de apă 
propriu-zisă, dar dispersat apar infiltraţii 
puternice la contactul dintre pachetul de argile 
şi nivelul de marne (proces influenţat de 
regimul precipitaţiilor).



II. Considerente geotehnice

APRECIERI ASUPRA 
FENOMENULUI DE 

ALUNECARE

       Biserica este 
amplasată în imediata 
apropiere a pragului de 
schimbare a pantei 
dintre platoul superior 
şi versantul văii 
Breboaia, la o diferenţă 
de nivel de cca 30 m de 
albia minoră.



II. Considerente geotehnice

APRECIERI ASUPRA 
FENOMENULUI DE 

ALUNECARE

• Terenul pe care este 
situată biserica şi 
cimitirul este afectat de 
un proces de alunecare 
aflat într-un echilibru 
dinamic.

• Alunecarea propriu-zisă a 
afectat stabilitatea 
întregului perimetru şi a 
construcţiei.



II. Considerente geotehnice

EFECTELE 
ALUNECĂRII

Efectele sunt 
vizibile peste tot în 
masa alunecată, prin 
înclinaţia vegetaţiei 
arboricole, a crucilor 
din cimitir,  în talpa 
fundaţiei.







II. Considerente geotehnice
EFECTELE ALUNECĂRII

Sunt extrem de vizibile în 
toate elementele structurale ale 
construcţiei, de la fundaţie 
până la acoperiş şi turlă .

Se remarcă faptul că 
fundaţia este alcătuită din 
lespezi de gresie (max. 40 cm 
grosime), în condiţiile în care 
adâncimea de îngheţ este 0,9 
m.



II. Considerente geotehnice

EFECTELE 
ALUNECĂRII

Fenomenul de alunecare a 
produs o deplasare a întregii 
construcţii spre nord de 
câţiva zeci de cm.

Deplasările sunt vizibile la 
nivelul îmbinărilor 
construcţiei, ferestrelor, 
uşilor, în pardoseala bisericii 
puternic denivelată.









II. Geotehnica amplasamentului

PROPUNERI DE STABILIZARE

Pentru a proteja acest monument de arhitectură 
tradiţională maramureşană recomandăm:

-elaborarea unui proiect de specialitate care să 
includă un studiu geotehnic detaliat;

- ca măsuri tehnice, executarea unui şanţ perimetral 
dalat la limita proprietăţii, descărcat gravitaţional în 
pârâul Breboaia, care să preia toate scurgerile din 
amonte provenite din ploi intense şi topiri de zăpadă.



II. Geotehnica amplasamentului

PROPUNERI DE STABILIZARE

- proiectarea unor lucrări de sprijinire la baza 
versantului la limita drumului comunal; 

- pentru a evita excavările unor mase mari de pământ 
şi săpături deschise la nivelul drumului, recomandăm 
proiectarea unui sistem de piloţi foraţi plasaţi pe două 
rânduri, cu grindă de solidarizare, la limita dintre 
proprietate şi drum;

-soluţia uzuală sunt piloţi cu diametrul de 0,8 m, de 
adâncime minimă de 10 m, încastraţi în marna argiloasă .









Vă mulţumesc pentru atenţie!

VĂ MULŢUMESC 
PENTRU ATENŢIE!
VĂ MULŢUMESC 

PENTRU ATENŢIE!
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