3.CARTEA DE VIZIT

A ORA ULUI SL NIC

Sl nic – cu o istorie de mic urbe pitoreasc

i plin de via , are ansa de a

deveni un model de mic comunitate urban care s ofere condi ii de via
dezvoltare decente celor care caut

i

altceva decât tumultul marilor centre urbane.

3.1. Ora ul Sl nic de ieri
Localitatea Sl nic a devenit cunoscut în primul rând datorit z c mântului de sare
care se exploateaz de peste trei secole, dar dintre toate exploat rile de sare ale României,
acestea sunt cele mai recente ca atestare documentar .
Începuturile sunt legate de sp tarul Mihai Cantacuzino, care dându- i seama c în
regiunea Sl nic Prahova exist un z c mânt de sare i vrând s deschid o min , a
cump rat în 1685 i 1694, mo ia Sl nic. Din zapisul care consemneaz tranzac ia din 1685,
mai rezult c la Tei ani ( 5 km est de Sl nic) au existat înainte de acest an, vechi ocne de
sare, de adâncimi mici.
Zapisul din 20 aprilie 1685 prin care mo nenii din Sl nic vând sp tarului Mihai
Cantacuzino “…jum tate din preste tot hotarul cu tot locul cu sare, unde este a se face
ocna…”, cu 700 de talere. ( Colec ia Academiei Române).
Prima exploatare s-a deschis în anul 1688 pe Valea Verde, iar între anii 1689-1691,
sp tarul Mihail Cantacuzino a deschis i exploat rile de la Baia Baciului. În anul 1713,
sp tarul Cantacuzino doneaz mo ia sa din Sl nic împreun cu ocnele de sare Mân stirii
Coltea din Bucure ti.
De men ionat este c din 1912 s-a introdus iluminatul electric în mina Mihai, iar în
1931 metoda de exploatare s-a perfec ionat prin folosirea havezelor de t iat sare i a
explozibilor pentr derocare, eliminând opera iile manuale de t iere i deta are a brazdelor.
Lucr rile de exploatare s-au încheiat în 1943, când s-a trecut la o nou exploatare sub minele
Mihai i Carol, care s-a numit Unirea. Din aceast exploatare s-a extras sare pân în 1970
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când exploatarea s-a mutat în mina Victoria, iar în 1992 s-a trecut la exploatarea rezervelor
din câmpul Cantacuzino.
În secolul al XVII-lea, exploatarea s rii s-a f cut la Baia Baciului, Baia Verde i
Dorob n e ti despre care nu exist prea multe informa ii. Se tie totu i c ele erau în form
de clopot, m rturie stand a a-zisele pâlnii de scufundare de la locul acestor exploat ri. În
prima parte a secolului XVIII-lea, sarea s-a exploatat din ocnele: Baia Verde, Baia Baciului
(1800-1854), Ocna din Vale (1819-1865) i Ocna din Deal (1838-1865), ultimele dou fiind
atestate documentar din 1847.
Din 1865, s-a trecut la exploatarea s rii în mina “Sistematica” din zona Voinoaia.
Aceast exploatare a reprezentat un salt în mineritul s rii de la Sl nic, deoarece s-a trecut de
la exploatarea tip “clopot” la cea “ sistematic cu mai multe camere”.
Prezen a apelor de infiltra ie i calitatea slab a s rii a dus la reexploatarea Ocnelor
din Deal i Vale (1875-1881), deschizându-se la 1881 i mina Carol ( Principatele Unite), ce a
func ionat timp de 61 de ani, pân în 1935, din anul 1912 deschizându-se mina Mihai (23
August) ce a func ionat simultan.

3.2. Ora ul Sl nic de azi
Ora ul Sl nic se afl în centrul României ( jude ul Prahova ), situate pe râul Sl nic (
affluent al râului V rbil u), în zona de Curbur a Subcarpa ilor, la altitudinea de 413 m, la 45
km Nord de municipiul Ploie ti ( re edin a jude ului Prahova) i cca 100 km de Bucure ti.
Ora ul Sl nic este o sta iune balneoclimateric , centru al s rii incluzând Muntele de
Sare unic în lume i cea mai mare salin din Europa, ora înconjurat de peisaje pitore ti i
dispunând de condi ii de cazare, tratament i divertisment variate.
Frumuse ea distinct a cadrului natural limitrof, particularit ile climatului local
determinate de a ezarea în vatra unui bazin depresionar i nu departe de ultimele culmi
montane i prezen a unor obiective turistice remarcabile prin dimensiuni i spectacular i a
unor baze de tratament recunoscute.
Etimologie
Dup cum numele ora ului sugereaz ( “sare” în limba slavon ), istoria i economia
ora ului Sl nic sunt în bun parte legate de prezen a unui z c mânt important de sare în
zon , atât în subteran, cât i la suprafa .
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Cartiere componente
Ora ul Sl nic are în componen
-

Pr jani;

-

Sl nic Centru;

-

Gro ani.

trei cartiere:

C i de acces
Ora ul Sl nic este situat la cca 100 km de Bucure ti i numai 45 km de Ploie ti.
Accesul în localitate este asigurat atât pe cale ferat , cât i pe osea, precum i pe potecile
ce fac leg tura cu localit ile apropiate.

Feroviar
•

Ruta Bucure ti – Ploie ti – Sl nic

Rutier
•

Drumul na ional DN1, Bucure ti – Ploie ti i apoi fie pe Valea Teleajenului peste
Dealul Bughea, fie pe Valea V rbil ului i Sl nicului din ora ul Plopeni.

•

Drumul jude ean V lenii de Munte – Sl nic

•

Poteci i drumuri ora ulle spre localit ile de pe Valea Doftanei, V rbil ului,
Teleajenului.

Clima
Ora ul Sl nic are o clim temperat , specific dealurilor imp durite. Clima este
caracterizat prin veri pl cute ( temperatura medie în luna iulie este de 19,5°C) i ierni blânde
( temperatura medie în luna ianuarie este de -3,5°C).
Temperatura medie anual este de 9°C.
Hidrografie
Re eaua hidrografic de suprafa

este constituit din Pârâul Sl nic, forma din

confluen a pârâurilor mai mici: Tariceanca i Grosanca i care colecteaz în aval al i toren i
precum: Ceairul, Gorgan, Riga, Baia Ro ie, Fântâna Rece, Praja.
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3.3. Ora ul Sl nic de mâine…
… este comunitatea a c rei dezvoltare este analizat

i planificat în prezentul

document – Strategia de Dezvoltare Durabil a Ora ului Sl nic 2008 – 2015. Ora ul
Sl nic va deveni nu atât ceea ce documentele oficiale o afirm sau politicile europene
recomand ; ora ul Sl nic va deveni ceea ce locuitorii s i vor fi dispu i s fac

pentru

comunitatea lor.

Pornind de la prezenta Strategie, continuând cu implicarea locuitorilor i informarea lor
privind problemele, dar i oportunit ile care apar, insistând permanent pe investi ia în
oameni i tineri, care s garanteze cantitate i calitate uman în ora , Sl nicul poate deveni
ceea ce viziunea de dezvoltare identificat afirm :

”Sl nic – un ora care se dezvolt

prin inova ie permanent , o comunitate primitoare, care

investe te inteligent în oameni i în calitatea vie ii locuitorilor ”.
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