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Rezumatul și obiectivele etapei 

 

În acest raport se prezintă progresul înregistrat în etapele III și IV ale proiectului GeoSust, în anii 2016 

și 2017.  

Etapa III a avut ca scop finalizarea studiilor de teren și generarea de strategii și unelte pe baza 

informațiilor colectate în anii precedenți. A constat în două pachete de lucru, și anume (WP4) 

Propunerea de modele şi soluţii: dezvoltarea unui model inovativ pentru soluţii optime în administrarea 

interacţiunilor dintre comunităţile umane şi mediul rural și (WP5) Propunerea de modele şi soluţii: 

folosirea cunoştiinţelor de mediu şi a interacţiunilor om-natură pentru o dezvoltare şi un management 

sustenabil, integrativ şi dinamic. 

Cele două pachete de lucru au avut următoarele activități: 

3.1 Propunerea de unelte pentru evaluarea şi mitigarea hazardelor naturale; 

3.2 Propunerea uneltelor pentru folosirea corectă a terenurilor şi pentru planificare teritorială; 

3.3 Propunerea de unelte pentru managementul optim al patrimoniului natural şi cultural; 

3.4 Îmbunătăţirea înţelegerii legate de modul în care mediul natural a inspirit imaginarul şi obiceiurile 

populaţiei locale; 

3.5 Crearea mijloacelor de predicţie al impactului regional al fenomenelor naturale şi schimbărilor 

climatice prin intermediul unei platforme GIS. 

Respectiv, 

3.6 Punerea în evidenţă a modului în care folosirea şi protecţia patrimoniului cultural şi natural din 

ŢBL şi Geoparcul Gea Norvegica se pot susţine reciproc, pentru o dezvoltare economică şi un 

management integrativ şi dinamic; 

3.7 Aplicarea creării de valori ca o unealtă sustenabilă pentru folosirea şi protecţia integrată în 

Geoparc; 

3.8 Prevenirea conflictelor de interes prin dezvoltarea unui model de rezoluţie a conflictelor dintre 

părţile implicate şi diverse grupuri interesate; 

3.9 Folosirea economiei peisajului atât ca model endogen cât şi exogen pentru combinarea producţiei 

de bunuri comune şi private, găsirea unei soluţii pentru problema păstrării modului tradiţional de viaţă 

şi îmbunătăţirea simultană a nivelului de trai. 

La acestea s-a adaugat și pachetul de lucru WP7, de diseminare a informațiilor. 

Etapa IV a avut ca scop compilarea datelor în livrabilele aplicate ale proiectului, și anume o carte, o 

listă de strategii și un plan de management. Etapa a constat în pachetul de lucru (WP6) Dezvoltarea 

Planului de Management al Geoparcului, găsirea echilibrului dintre dezvoltarea mediului şi dezvoltarea 

economică. A avut următoarele activități: 

4.1 Îmbunătăţirea nivelului cunoaşterii prin rezultatele obţinute; 

4.2 Propunerea soluţiilor de mitigare pentru hazardele naturale identificate; 



4.3 Integrarea rezultatelor din WP 4 şi 5 într-un Plan de Management coerent, bazat pe soluţii derivate 

din studiul ştiinţific de teren. 

Etapele III și IV au rezultat în următoarele livrabile: 

Nr. Livrabil: Găsit la: 

1 Hărţi de hazard şi risc natural 
 

Pg. 1-5, 40-47, 69-71, 78, 85, 91 

2 Modelul ratelor de eroziune şi al evoluţiei peisajului 
raportat la influenţa factorilor hidrologici 
 

Pg. 6-9,  

3 Localizarea şi clasificarea izvoarelor de ape 
mineralizate, cu efecte terapeutice 
 

Pg. 10-70 

4 Baza de date a speciilor de plante, habitate 
 

http://geosust.geo-
team.org/results 

5 Elaborarea unui Ghid de Folosire a Mediului, Ghid de 
bune practici în relaţie cu mediul 

Pg. 108 
 
http://tinutulbuzaului.org/carti-
si-harti/ 

6 Ghid al Conservării Culturale Pg. 113 
 
http://tinutulbuzaului.org/carti-
si-harti/ 

7 Model pentru felul în care mediul natural a inspirat 
imaginarul uman și obiceiurile locale de-a lungul 
timpului 

Pg. 115-122 

8 Platformă GIS complet operaţională, cu posibilitatea de 
a fi îmbunătăţită şi dezvoltată de utilizatori 

Pg. 123-130 

9 Un model care permite ca folosirea și protecția 
patrimoniului natural și cultural să se poată susține 
reciproc pentru o dezvoltare economică și un 
management integrativ și dinamic 

Pg. 131-135  

10 Unelte pentru crearea valorilor, planificarea, 
implementarea şi documentarea măsurilor şi efectelor 
cu strategii pentru ŢBL 
 

Pg. 136-139 

11 Un model pentru implicare locală şi rezoluţia 
conflictului dintre folosirea şi protejarea patrimoniului 
natural şi cultural, cu strategii pentru ŢBL 
 

Pg. 140-143 

12 O revizie a modelului de economie a peisajului care 
îmbunătăţeşte dezvoltarea produselor care pe lîngă 
faptul că sunt economice, sunt şi sustenabile din punct 
de vedere al mediului 
 

Pg. 144-147 
 

 

13 Inventarul siturilor importante pentru geoconservare Pg. 111 

14 Planul de Management al Geoparcului 
 

Pg. 159-161 

15 Site-ul proiectului pentru public general şi specializat 
 

http://geosust.geo-team.org/ 



16 Site destinat factorilor de decizie şi părţilor implicate 
 

www.tinutulbuzaului.org 

17 Broşuri 
 

Pg. 169 

18 Software educaţional şi informativ 
 

Pg. 113-114 

19 Anunţuri de presă 
 

Pg. 165 

20 Cursuri scurte şi ateliere pentru studenţi 
 

Pg. 171 

21 Articole prezentate la conferinţe ştiinţifice 
 

Pg. 162-163 

22 Articole publicate în reviste ISI 
 

Pg. 164 

23 Puncte de interpretare permanentă 
 

Pg. 166-168 

24 Carte despre fenomene naturale şi hazarde asociate; 
carte despre patrimonial material şi imaterial şi 
legătura sa cu mediul natural 
 

Pg. 108, Pg. 113 

25 Documentare video 
 

Pg. 166 

26 Conferinţă ştiinţifică organizată de Consorţiu Pg. 171-174 

27 Carte academică Economia Peisajului in Geoparcuri 
 

Pg. 148-155 

 

Vă invităm să citiți în detaliu raportul nostru. 



1 

 

Activitatea 3.1 

Propunerea de unelte pentru evaluarea și mitigarea hazardelor naturale 

 

1. Alunecări de teren 

În cursul anului 2016 s-a finalizat harta de inventar a alunecărilor de teren din Ținutul Buzăului, o acțiune care 

a fost începută în anul 2014. A fost acoperit întreg teritoriul Geoparcului, harta de alunecări fiind întocmită 

în urma cartării de teren, corectată cu ajutorul ortofotoplanurilor acolo unde accesul nu a permis observația 

directă. Au fost notate elemente care țin de mecanismul de inițiere a alunecării, de direcția de alunecare, de 

gradul de instabilitate, vegetație și ocurențe de blocuri și alte elemente asociate alunecărilor. 

Trebuie menționat că un factor important în declanșarea alunecărilor de teren îl are proximitatea față de 

zona seismică Vrancea, un areal caracterizat de prezența unor sisteme dese de falii active. Alunecările sunt 

în general dispuse de-a lungul acestora și se observă 3 sisteme importante de falii care induc alunecări: 

(1) NE-SW – Falia care conturează limita pânzelor de Tarcău și Subcarpatică: din Valea Buzăului, via Colți, 

Brăești, Mînzălești; 

(2) N-S – sistem întâlnit frecvent în partea sudica a teritoriului; 

(3) E-W – un sistem întâlnit în întreg Geoparcul, care controlează meandrele râurilor și direcțiile de curgere a 

râurilor care formează sistemul hidrografic secundar. 

Activitatea seismică combinată cu umiditate excesivă poate conduce la apariția fenomenelor de lichefiere a 

solului, care generează alunecări de volum mic, dar poate afecta fundațiile clădirilor prin 

scufundare/prăbușire. 

În anumite zone (Sările, Jgheabu, Mînzălești) alunecările de teren sunt cauzate de ridicarea diapirelor de sare. 

În partea de sud și sud-est a teritoriului, alunecările sunt mai frecvente și implică inclusiv fluidizări ale solului. 

Înspre nord și nord-vest, unde domină Pânza de Tarcău caracterizată de roci dure, coezive, alunecările sunt 

mai rare dar conțin blocuri sau au loc chiar prăbușiri de versanți. 

Alunecări active se găsesc preponderent pe cursul superior al Sibiciului, în zona Robești, în zona Valea Salciei 

– Murgești și în zona pârâului Stânei – Sărulești – Cărătnău, în partea sudică a Colților de Jos, de-a lungul 

râului Bălăneasa, în zonele Mărunțișu-Tega-Rusavăț, Zăpodia-Izvoru, Brătilești-Ivănețu și de-a lungul izvorului 

Cotoarei. Alunecări active asociate cu prăbușiri de blocuri se întâlnesc de-a lungul Sibiciului, în partea nordică 

a Colților de Jos, pe cursul mediu și superior al Bălănesei (Ivănețu-Pârscovelul-Bozioru-Cocârceni), în partea 

superioară a Slănicului de Buzău și în zona Bisoca. În zonele Colți și Muscelu se înregistrează prăbușiri de 

versanți. 

În Ținutul Buzăului sunt și zone cu alunecări vechi care se reactivează parțial: Pănătău-Begu, Palici-Bădila-

Pârscov, Scsorțoasa-Scoroșești-Cănești-Gura Văii, Brăiești-Cozieni-Murătoarea. 
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Fig. 3.1.1.1 – Inventarul alunecărilor active din Ținutul Buzăului (roșu), în raport cu poziția așezărilor umane 

(galben) 

 

Ca urmare a efectelor dezastroase cauzate de alunecările de teren în zonele Rătești și Valea Salciei, am decis 

să efectuăm studii de detaliu în aceste zone (Fig. 3.1.1.2). Ambele zone sunt localizate în “Folded Foredeep-

ul” Carpaților, o unitate geologică care conține roci necoezive. În ambele cazuri, dinamica alunecărilor este 

caracterizată de adâncimi mici ale patului de alunecare și de mobilizare datorită precipitațiilor si a 

evenimentelor seismice.  

În zona Rătești de exemplu, în mai 2014 două ploi torențiale au saturat acviferul aflat la 5 m adâncime, 

deasupra căruia e construit complexul Mânăstirii. O serie de evenimente seismice de mică amplitudine, care 

au coincis cu evenimentele meteorologice au re-activat un set de falii orientate NNV-SSE, a cărui mișcare a 

permis drenarea rapidă a apei din acvifer și expulzarea nisipului asociat cu apa presurizată. Într-o primă etapă, 

mișcarea faliilor au indus pagube complexului monastic, iar într-o a doua fază, drenarea apei și a nisipului au 

creat goluri care au indus prăbușiri, creând cele mai multe distrugeri. Substratul geologic este o alunecare de 

teren veche, (2km2) care a fost reactivată partial de aceste fenomene. 

În Valea Salciei, la nord de satul Valea Luncii, o alunecare de teren a blocat râul Câlnău și a rezultat într-un 

lac acumulare. Zona care generează aceste alunecări are circa 4km2 și se reactivează în sezoanele ploioase, 

existând riscul ca râul să fie blocat de mai multe ori în viitor. Riscul asociat acestui fenomen este acumularea 

de apă urmată de cedarea barajului natural, care poate provoca inundații în aval. 
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Fig. 3.1.1.2 – Cartări de detaliu în zona Rătești (a) și Valea Salciei (b). (1) Alunecări active; (2) Falii active; (3) 

Curgeri de debrite; (4) Rupere principală; (5) Vector de mișcare; (6) Axa crestei; (7)  Direcția și înclinare. 

 

După finalizarea hărții de inventar a alunecărilor de teren, în 2016 principalul obiectiv legat de acest fenomen 

a fost zonarea hazardului la alunecare. Zonarea hazardului are ca principale obiective: (i) harta de hazard și 

(ii) riscul asociat alunecărilor de teren. 

Harta de hazard la alunecare, sinonimă cu harta instabilității la alunecare sau a potențialului de producere a 

alunecărilor de teren reprezintă un plan de situație, la o scară convenabil aleasă, corespunzător unei 

suprafețe de teren, împărțită în poligoane sau areale delimitate prin izolinii cu aceeași valoare a gradului de 

instabilitate la alunecare. Harta de hazard are valoare calitativă și se întocmește pe baza luării în considerare 

a interacțiunii mai multor factori care, prin acțiunea lor conjugată, pot influența starea de echilibru a 

versanților. 

Starea de echilibru a unui versant poate fi evaluată pe baza estimării factorului de stabilitate Fs, factor a cărei 

rezistență fizică exprimă raportul dintre rezistența de forfecare a rocilor la nivelul celei mai probabile 

suprafețe de alunecare și forțele tangențiale care acționează la același nivel: 

Fs=τʃ/τ 

Factorul de stabilitate poate varia între valoarea critică (Fs=1), valoare minimă care marchează limita de 

echilibru stabil și valori mari și foarte mari, teoretic infinite (Fs=infinit), situații în care versantul este stabil la 

alunecare. 

La întocmirea hărții de hazard s-a folosit relația coeficientului mediu de hazard: 
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Km=1/Fs 

Seminificația fizică a factorului Km este măsura gradului de instabilitate la alunecare sau, în limite acceptabile, 

măsura potențialului sau probabilității de producere a alunecării. 

S-a adoptat această relație pentru  a putea limita variația factorului de instabilitate la alunecare sau 

coeficientul mediu de hazard- Km, în intervalul 0 și 1. 

În caracterizarea posibilității producerii de alunecări de teren dintr-un anumit spațiu, în cazul nostru 

Geoparcul Ținutul Buzăului, trebuie să se țină seama de cât mai mulți factori naturali și antropici care 

acționează independent sau simultan asupra stării de echilibru a versanților. Astfel, a fost necesară 

parcurgerea mai multor etape: 

1. estimarea valorii și a distribuției geografice a coeficienților de risc, în domeniul de variație specific:  

a-litologic Ka   b-geomorfologic Kb   c-structural Kc   d-hidrologic și climatic   Kd  e-hidrogeologic (apele 

subterane)   Ke  f-seismic    Ks   g-silvic Kg      h-antropic. Kh 

2. stabilirea gradelor de potențial (scăzut, mediu, ridicat), corespunzătoare unei anumite probabilități de 

producere a alunecărilor; 

3. împărțirea arealului pe care se dorește întocmirea hărții de hazard la alunecări de teren în suprafețe 

poligonale delimitate astfel încât să reprezinte depozite cât mai omogene litologic și structural; 

4. evaluarea, pentru fiecare suprafață poligonală a coeficienților de risc Ka-h; 

5. calcularea coeficientului mediu de hazard Km, corespunzător fiecărei suprafețe poligonale analizate, cu 

relația: 

 
fgfedc

ba

m KKKKKKx
xKK

K 
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6. întocmirea hărții cu distribuția geografică a coeficientului mediu de hazard Km. 

 

Pentru evaluarea probabilității de producere a alunecării unui versant din spațiul Geoparcul Ținutul Buzăului 

s-au folosit poligoane șablon de cca 16 km2, cu unul sau mai mulți coeficienți din aceeași categorie, și anume: 

cca. 2-4 coeficienți la factorul geologic, 1 coeficient la factorul geomorfologic, 1 coeficient la factorul 

structural, 1 coeficient la factorul climatic, 2-3 coeficienți la factorul  hidrogeologic (apele subterane), 1 

coeficient la factorul seismic, 1-2 coeficienți la factorul silvic. O proporție însemnată din suprafața șablonului 

fiind reprezentată de areale fără vegetație forestieră, de unde și coeficientul ridicat de risc la alunecări și 1-3 

coeficienți la factorul antropic (habitate rurale, drumuri comunale și drumuri județene). 

S-a observat că cele mai ridicate valori, adică 0,8 - 1, chiar 1,08, au fost obținute în spațiul văii Buzăului, 

Bălăneasa, Sărățel, dar și în spații depresionare închise sau de tranziție, Odăile, Valea Sării, Cozieni, spații de 

contact cu muntele, ș.a. 

În analiza factorului mediu de hazard un rol foarte important l-au avut valorile coeficienților geologici, 

geomorfologici, dar și factorul antropic, prin intervențiile umane în dezvoltarea infrastructurii de transport 

sau a modificării spațiilor agricole. De asemenea, repartiția geografică a alunecărilor de teren, îndeosebi cele 

active, a contribuit la modificarea valorică a coeficientului geomorfologic, alunecările intrând întrând într-o 

categorie aparte a formelor de relief. 
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Fig. 3.1.1.3 – Harta de hazard a alunecărilor de teren, conform coeficientului Km : factorul de instabilitate la 

alunecare 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.1.4 – Harta de risc a alunecărilor de teren, exprimată prin coeficientului Fs : factorul de stabilitate al 

versanților, un potențial criteriu de evaluare a riscului. Coeficient de stabilitate redus înseamnă risc ridicat 

de producere a alunecărilor. 
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2. Eroziune 

Din punct de vedere geomorfologic, intensitatea și ritmul eroziunii depind de caracteristicile agenților și 

factorilor ce conduc la declanșare eroziunii terenurilor, de caracteristicile mediului morfogenetic (rocă, 

vegetație, pantă, apele subterane, structura geologică, caracteristicile climatice regionale și locale, impactul 

uman prin crearea de habitate și infrastructuri). 

 

Acțiunea conjugată a mai multor factori, chiar și pe suprafețe foarte mici, poate conduce la efecte în lanț. 

De exemplu, defrișările efectuate la contactul munte - regiunea subcarpatică internă a Buzăului au condus 

la îndepărtarea stratului subțire de sol, crearea de fisuri prin dezagregare fizică, mecanică și chimică în 

blocurile de roci, ulterior desprinse gravitațional și înglobarea acestora în prăbușiri de versant (Fig. 3.1.2.1). 

  

Fig. 3.1.2.1 – Prăbușiri de versant produse în roci a căror stabilitate a fost alterată prin procese de eroziune 

Astfel de fenomene au putut fi deduse prin evaluarea volumului de relief în urma reconstituirii unor areale 

bine delimitate în spațiu, și anume în bazinele hidrografice. În procesul de reconstituire trebuie să se țină 

cont de etapele de evoluție a reliefului, în cazul nostru Subcarpții Buzăului. Pe măsură ce formele de relief 

căpătau contur prin procese tectono-erozive intensive, și materialul desprins prin eroziune creștea cantitativ, 

materializat fiind în alte forme de relief, dispuse la altitudini mai joase. Acest lucru se poate observa cu 

ușurință prin simpla comparație a hărților cu suprafețe inițiale și a hărților cu suprafețe actuale. De 

asemenea, prin centralizarea datelor pe trepte hipsometrice și realizarea  unor calcule pentru aflarea volumui 

total de relief, pot fi observate diferențieri (pierderi/câștiguri) de material solid. 

 

Rolul eroziunii fluviale în modelarea reliefului este foarte important prin cantitatea de material erodat, 

transportat și depus în locurile mai joase altitudinal. În ciuda precipitațiilor relativ scăzute, de cca 600-700 

mm/an (medie multianuală), perioadele pluviale pot fi scurte, dar cu caracter de aversă, determinând mișcări 

de materiale și, implicit, schimbări în fizionomia reliefului. 

 

Un rol important în deplasarea și distribuția materialului erodat îl are rețeaua hidrografică ce intră în 

componența unui bazin hidrografic. Tocmai datorită acestui fapt s-a impus ierarhizarea în sistem Horton-

Strahler a bazinelor ce drenează Geoparcul Ținutul Buzăului, rezultatele arătând că în acest spațiu sunt bazine 

de ordin ridicat (6,7,8), ordin ce se realizează nu neapărat prin câștigarea de către râu a noi suprafețe de 

teren, conform legii ierarhizării, ci mai degrabă, prin intensificarea eroziunii pe spațiile interbazinale. Factorii 

care favorizează acest lucru sunt: defrișarea terenurilor de vegetația forestieră și semiarboricolă, soluri și roci 

necoezive, utilizarea necorespunzătoare a terenurilor și condițiile climatice excesive.  

 

Pe ansamblu, acest lucru s-a observat în partea de S și SE a Geoparcului Ținutul Buzăului, dar și în nord, 

bazinul Râmnicul Sărat, datorită exploatărilor forestiere necorespunzătoare, sau dezvoltării infrastructurii 

de transport pe versanți afectați de alunecări de teren și eroziunea în suprafață. 
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Fig. 3.1.2.2 Tabel și curba hipsometrică – Bazinul 

Bălăneasa 

 

 

Densitatea mare a rețelei de drenaj pe unitatea de suprafață a subliniat faptul ca terenul are un grad de 

pretabilitate la eroziune foarte ridicat, datorită condițiilor de modelare propice acestui proces geomorfologic: 

terenuri defrișate, soluri cu un grad de dezvoltare redus-mediu, structura geologică cutată și faliată, ș.a., care 

a impus o anumită expunere a versanților față de agenții externi climatici. În exemplele de mai jos (Figura 

3.1.2.3) este o schiță cu ierarhizarea rețelei hidrografice in Bazinul Sărățel, iar în dreapta este reprezentată 

harta densității rețelei hidrografice, pe unitatea de suprafață (m/ha). Desigur, densitatea cea mai mare se 

înregistrează în spațiul afluenților principali, unde se desfășoară cea mai intensă activitate de eroziune în 

adâncime (adesea văile se transformă în așa-numitele văi canion, cu maluri abrupte, înalte, cu valori de 5-20 

m). Transformarea acestor văi în sectoare de tip canion a indus o serie de dificultăți în aprecierea volumului 

de relief îndepărtat, în formula de calcul, ele fiind tratate separat, ca simple figuri geometrice spațiale (cel 

mai adesea trapez). 

 

Cantitatea de material erodat, transportat și acumulat poate fi reconstituită prin evaluarea calitativă a 

formelor de relief joase, cum ar fi: luncile râurilor principale (Buzău, Sărățel, Bălăneasa, Câlnău, Râmnicul 

Sărat), conurile de acumulare formate la ieșirea râurilor principale și secundare, la care se adaugă datele 

obținute din analiza perioadelor pluviale, în special cele cu caracter de aversă. 

 

O situație aparte este cea determinată de procesul de eroziune desfășurat în spațiul Vulcanilor Noroioși din 

arealul Berca-Arbănași. Cel mai probabil, această eroziune este condiționată de cantitatea de precipitații 

căzută, materialul fiind friabil și ușor de îndepărtat. Materialul erodat din acest spațiu nu are o însemnătate 

cantitativă deosebită, el putând fi usor de preluat și înglobat în debitul solid al râurilor, însă are o importanță 

majoră calitativă, prin înglobarea rețelei în spațiul evolutiv al bazinului hidrografic colector. 
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Fig. 3.1.2.3 -  Ierarhizarea rețelei hidrografice a Bazinul Sărățel (stânga) și densitatea rețelei hidrografice 

(dreapta) 

 

 

De exemplu, rețeaua de drenaj de pe platoul vulcanic Pâclele Mari, prezintă numeroase bazinete, de ordinul 

5 în sistemul de ierarhizare Horton-Strahler (Fig. 3.1.2.4). Dacă ne raportăm la această ierarhizare, ar însemna 

ca talvegul de ordinul 1 din Bazinul hidrografic Sărățel, sa fie, de fapt, de ordinul 5, ceea ce ar însemna, cel 

mai probabil ca bazinul Sărățel să fie de ordinul 8, situație paradoxală, în condițiile în care Râul Buzău este de 

ordinul 8, raportat la fluviul Dunărea. De aici se naște și întrebarea: rețeaua hidrografică tributară bazinelor 

colectoare învecinate contribuie la evoluția drenajului major, sau ar trebui luată în considerare pe perioada 

existenței vulcanilor noroioși, considerând-o o rețea efemeră? Deocamdată, până la găsirea unei soluții 

optime de analiză, rețeaua se poate folosi în aflarea direcției preferențiale de curgere a materialului noroios 

prin spațiul ravenar specific fiecărui platou vulcanic. 

 

Figura 3.1.2.4 - Ierarhizarea rețelei de drenaj de la Pâclele Mari, Harta densității hidrografice de pe platoul 

Pâclele Mari și Schița Horton-Strahler Pâclele Mari  

Eroziunea este adesea asociată cu procesele de alunecare din Geoparcul Ținutul Buzăului, și de multe ori 

întreține si perpetuează acest fenomen. Pe ansamblu, Geoparcul Ținutul Buzăului se înscrie ca fiind regiunea 

cea mai dinamică din întreg arealul subcarpatic și de contact, o zonă tânără, supusă fragmentării continue 

rezultată din acțiunea factorilor interni, tectonici si, a celor externi, morfoclimatici și antropici. Măsurile de 

protecție și stopare/stagnare ale proceselor geomorfologice cu caracter extrem trebuie să țină cont de 

caracteristicile și, după caz, de evoluția fiecărui factor în parte, cu scopul dezvoltării sustenabile în arealul 

aflat în studiu. 

Reconstituirea prin curbe de nivel a suprafeței topografice inițiale de drenaj a unui bazin hidrografic este un 

proces laborios care are drept scop atingerea următoarele obiective științifice: 

 1. Evaluarea cantitativă a eroziunii reliefului prin aflarea volumului total de relief erodat, respectiv, 

volumul specific erodat se face pe trepte hipsometrice (de obicei, 20 m echidistanță). Acest lucru contribuie 

la aflarea vulnerabilității în altitudine a terenurilor agricole. 
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 2. Descoperirea terenurilor vulnerabile (în timp geologic/istoric), la acțiunea factorilor externi de 

modelare a scoarței terestre (evaluarea se face pe suprafețe-șablon). Totodată, această vulnerabilitate se 

manifestă în zilele noastre prin procese gemorfologice actuale, cum ar fi: alunecări de teren, eroziunea în 

adâncime și eroziune în suprafață (areale cu nuanțe de roșu, cu valori de 120-140 m grosime relief erodat). 

 3. Evaluarea cantitativă a eroziunii reliefului pe suprafațe cât mai mici, cu cel puțin un factor constant 

(formă de relief, pantă, covor vegetal, sau chiar structură geologică), contribuie la stabilirea tipului de  hazard 

geomorfologic, aflarea susceptibilității terenurilor la un anumit hazard și la evaluarea riscului geomorfologic. 

Rata de denudare a reliefului are și o importanță economică, prin faptul că oferă informații prețioase privind 

vulnerabilitatea terenurilor agricole la eroziunea solurilor. Acest lucru impune luarea unor măsuri funciare 

deosebite privind protecția terenurilor față de eroziune, fie prin schimbarea modului de utilizare a 

terenurilor, fie prin luarea unor măsuri de îmbunătățire a modului de utilizare a acestora.  

 
 

Figura 3.1.2.5 – Hărți reconstituite, actuale și de eroziune a 3 bazine hidrografice din Geoparc. Pentru 

aflarea volumului de relief erodat se parcurg următoarele etape: (i) reconstituirea suprafețelor topografice 

inițiale prin interpolarea cotelor inițiale (hărțile din prima coloană); (ii) construirea hărților hipsometrice 

actuale (hărțile din a doua coloană); (iii) prin aplicarea unei formule de calcul și suprapunerea celor două 

harți, se construiește harta grosimii reliefului erodat. Valorile variază de la 0 m, până la 120-140 m grosime. 

Pe perioada considerată ca fiind ultima reorganizare a rețelei hidrografice, a fost îndepărtat, de exemplu, 

un strat de 120 m grosime (culorile calde din harțile de pe a treia coloană reprezintă valorile cele mai mari). 

Valorile negative reprezintă posibile areale inițial erodate, ulterior supuse unor ridicări sau acumulări de 

debrite/sedimente. 
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3. Parametri de calitate chimici si fizico-chimici ai apelor 

 

În urma campaniilor de teren derulate în 2014 – 2017, reţeaua de monitorizare cuprinde un total de 170 

surse de apă, din care: 

- 69 fântâni  

- 27 puncte din rețelele locale de alimentare 

- 34 izvoare captate 

- 28 izvoare considerate de localnici ca fiind izvoare sufuroase  

- 6 izvoare considerate de localnici ca fiind izvoare feruginoase  

- 6 izvoare sărate  

-  

Pentru sursele de apă analizate în anii 2014 – 2016 în care s-au înregistrat depășiri semnificative ale 

parametrilor chimici, în anul 2017 au fost recoltate suplimentar probe din aceleași puncte, în vederea 

evidenţierii unor posibile fluctuaţii semnificative.  

 

Rețeaua de prelevare a probelor de apă a fost stabilită astfel încât punctele de probare să acopere un areal 

cât mai vast din suprafața viitorului Geoparc (18 comune) și ținând cont de unele particularități ale zonei, 

precum distribuția demografică și caracteristicile geologice și hidrogeologice. In Fig. 3.1.3.1 sunt redate 

fotografii ale unor surse de apă investigate.  

 

Rezultatele obținute atât în urma analizelor efectuate in situ, dar și a analizelor instrumentale din laborator 

sunt redate în Tabelele 1 – 2 (Roba et al. 2015ª,b)( Roba et al. 2016ª,b). Pe baza rezultatelor obținute în urma 

analizelor, au fost întocmite hărți de distribuție (Fig. 4-18), care au permis identificarea unor zone critice în 

ceea ce privește calitatea apelor subterane de pe suprafața viitorului Geoparc.  

pH-ul probelor de apă analizate a fluctuat între 4 și 8.3, probele fiind în general neutre spre ușor bazice. Unele 

izvoare minerale din zonele Fișici și Lopătari s-au dovedit a fi mai acide (Fig. 3.1.3.2).  

Distribuția anionilor din probele de apă  investigate este dominată de prezența ionilor clorură, sulfat și 

bicarbonat, iar cationii majoritari au fost sodiu, calciu, magneziu și potasiu (Tabel 3.1.3.2). 

 

Marea majoritate a surselor de apă potabilă au avut un conținut de ion clorură sub limita maximă impusă de 

legislație (Legea 458/2002; Ordin M.A.P.P.M nr. 621 din 18.07.2014). În cazul izvoarelor sărate, conținutul de 

clorură a fost considerabil mai mare comparativ cu apele potabile, concentrațiile cele mai mari înregitrându-

se în izvoarele din Sările, Platoul Meledic, Lopătari, Luncile, Fișici și Cănești (Fig. 3.1.3.3). 
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Fig. 3.1.3.1 – Fântâni și izvoare folosite de localnici ca surse de apă potabilă (sus stânga, Negoșina – 

respectă normele; sus dreapta, Niculești - conținut ridicat de nitrați; mijloc stânga Rătești – respectă 

normele; mijloc dreapta, Grabicina de Jos – conținut ridicat de nitriți; jos stânga, Băltăgari; jos dreapta, 

Scăieni) 
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Tabelul 3.1.3.1 -  Valoarea parametrilor de calitate fizico-chimici determinați în probele de apă prelevate de pe suprafața viitorului Geoparc. 

Nr. 

crt. Cod 

probă 
Lat. Long. Comuna Sat 

Sursa 

de apă 
pH 

ORP EC TDS sal O2 rezistivitate turbiditate 

 (mV) (µS/cm) (mg/l) (‰) 
(mg/l

) 
kΩcm (NTU) 

1 
A3.3 

45.38421

0 

26.42706

0 
Colți 

Muscelu 

Cărămănești 

fâ
n

tâ
n

ă 

7.4 -45.1 775.0 503.0 0.1 6.5 1.2 0.5 

2 
A3.10 

40.39705

0 

26.41251

0 Colți Aluniș  7.3 -28.0 1402.0 898.0 0.7 2.1 0.7 <0.01 

3 
A4.2 

45.29832

0 

26.37397

0 
Pănătău Zaharești 6.1 19.1 1912.0 1222.0 0.8 4.1 0.6 1.4 

4 
A 4.4 

45.31726

0 

26.38785

0 
 Pănătău  Pănătău 6.6 -8.5 810.0 518.0 0.2 5.1 1.2 <0.01 

5 
A4.6 

45.31641

0 

26.38656

0 
 Pănătău  Plăișor 7.6 -65.5 852.0 546.0 0.2 6.7 1.2 0.3 

6 
B2.1 

45.45937

0 

26.50189

0 
Brăiești Ivănețu 6.8 -18.5 858.0 548.0 0.2 5.9 1.1 <0.01 

7 
B2.2 

45.48951

0 

26.54788

0 
Lopătari Pestrițu 5.5 -7.4 835.0 535.0 0.2 4.6 1.3 1.0 

8 
B2.4 

45.48462

0 

26.58307

0 
Lopătari Lopătari 6.3 12.1 1101.0 705.0 0.3 3.4 0.9 <0.01 

9 
B2.5 

45.50164

0 

26.61113

0 
Mânzalești Trestioara 6.4 -12.0 1001.0 641.0 0.3 4.8 1.1 0.1 
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10 
B2.6 

45.49367

0 

26.55610

0 
Lopătari Luncile 6.9 -21.5 1298.0 831.0 0.4 4.7 0.8 0.1 

11 
B2.7 

45.50716

0 

26.59409

0 
 Mânzalești  Buștea 6.4 5.6 717.0 459.0 0.1 3.2 1.3 0.5 

12 
B2.15 

45.49864

7 

26.54208

9 Lopătari Luncile 6.2 27.8 1493.0 956.0 0.7 1.2 0.7 1.0 

13 
B3.1 

45.44628

0 

26.59941

0 
Chiliile Chiliile 6.7 -9.4 2030.0 1301.0 0.9 4.5 0.5 <0.01 

14 
B3.4 

45.40563

5 

26.56678

7 
Odăile Scoroșești 6.8 -23.0 546.0 332.0 0.0 5.4 2.1 <0.01 

15 
B3.5 

45.39537

0 

26.53584

0 
Odăile Odăile 6.9 -23.8 528.0 336.0 0.0 5.8 2.2 <0.01 

16 
B3.6 

45.42987

0 

26.50902

0 
Brăiești Brăiești 6.6 -7.4 991.0 634.0 0.3 5.2 1.0 <0.01 

17 
B4.1 

45.33802

0 

26.48609

0 
Cozieni Cozieni 7.3 -50.5 429.0 274.0 0.0 5.7 2.3 3.8 

18 
B4.2 

45.35139

0 

26.47432

0 
Cozieni Bălănești 6.7 -10.4 882.0 556.0 0.2 5.2 1.1 <0.01 

19 
B4.5 

45.29601

0 

26.58893

0 
Pârscov Robești 7.0 -27.3 841.0 537.0 0.2 5.0 1.2 0.9 

20 
B4.7 

45.33910

0 

26.48094

5 Cozieni Bălănești 7.1 -17.2 1273.0 811.0 0.6 2.1 0.8 1.0 

21 
B4.8 

45.33961

3 

26.48699

6 Cozieni Bălănești 7.0 -11.1 1469.0 940.0 0.7 1.9 0.7 9.2 
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22 
B4.9 

45.30712

4 

26.53580

2 Pârscov Lunca Frumoasă 7.0 -10.6 1249.0 791.0 0.6 1.5 0.8 1.0 

23 
C1.4 

45.53903

0 

26.70453

0 
Bisoca  Bisoca 6.2 19.8 1993.0 1278.0 0.8 2.3 0.5 <0.01 

24 
C2.1 

45.47236

0 

26.63292

0 
Mânzălești  Valea Ursului 6.7 -10.1 2530.0 1615.0 1.2 4.8 0.4 1.9 

25 
C2.3 

45.48782

0 

26.65837

0 
Mânzălești Mânzălești 6.6 -62.0 18010.0 1132.0 0.7 2.5 0.6 <0.01 

26 
C2.7 

45.49307

0 

26.62374

0 
Mânzălești Platoul Meledic  6.9 -25.8 2090.0 1334.0 0.9 5.2 0.5 2.0 

27 
C3.2 

45.37867

0 

26.66262

0 
Scorțoasa Gura Văii  

7.3 -19.3 4320.0 2770.0 2.3 1.5 0.2 <0.01 

28 
C3.5 

45.45505

0 

26.62642

0 
Chiliile Glodu Petcari 6.8 -15.3 802.0 513.0 0.1 5.0 1.2 <0.01 

29 
C3.6 

45.37667

2 

26.71096

7 
Scorțoasa 

Beciu 6.4 14.4 2120.0 1350.0 1.1 2.1 0.5 1.0 

30 
C3.8 

45.41990

1 

26.59215

0 Cănești Cănești 8.3 -80.2 2460.0 1580.0 1.2 2.2 0.4 3.0 

31 
C4.3 

45.32903

0 

26.70521

0 Berca Paclele 112 7.4 -34.0 5114.0 3290.0 2.8 2.6 0.2 <0.01 

32 
C4.4 

45.28586

4 

26.68130

7 
Berca Berca 8.2 -33.6 957.0 613.0 0.2 4.8 1.2 0.1 

33 
C4.5 

45.29769

8 

26.63507

6 
Berca Rătești 6.6 -4.2 1964.0 1256.0 0.8 3.6 0.5 0.3 
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34 
C4.6 

45.32640

0 

26.70024

0 
Berca Pâclele 

7.3 -27.9 1267.0 808.0 0.6 2.3 0.8 <0.01  

35 
C4.7 

45.28546

4 

26.68100

7 
Berca  Berca 7.1 -33.6 783.0 500.0 0.1 4.7 1.4 <0.01 

36 
C4.8 

45.32040

0 

26.70004

0 
Berca Pâclele 

7.0 -12.2 1264.0 809.0 0.6 1.8 0.8 <0.01 

37 
C4.9 

45.35977

0 

26.66177

0 Scorțoasa Scorțoasa 6.9 -0.2 32800.0 2100.0 17.0 1.4 0.3 4.0 

38 
D2.2 

45.48695

0 

26.83304

0 
Valea Salciei Valea Salciei 6.5 -13.6 1172.0 744.0 0.4 5.5 1.0 5.6 

39 
D2.3 

45.47238

0 

26.82417

0 
Valea Salciei Cătun Valea Sălciei 7.0 -36.0 1484.0 949.0 0.5 5.5 0.7 3.1 

40 
D2.4 

45.49851

0 

26.83720

0 
Valea Salciei Valea Sălciei 6.7 -12.3 21200.0 1357.0 0.9 4.7 0.5 5.1 

41 
D2.5 

45.48547

0 

26.78634

0 
Valea Salciei  Goicelu 7.3 -47.7 2610.0 1663.0 1.2 5.3 0.4 <0.01 

42 
D3.1 

45.40720

0 

26.75648

0 
Beceni Gura Dimienii 6.5 -1.6 2120.0 1357.0 0.9 3.6 0.5 2.5 

43 
D3.2 

45.40720

0 

26.75648

0 
 Beceni  Gura Dimienii 

7.2 -21.6 1182.0 1205.0 0.9 0.9 0.5 <0.01 

44 
D3.4 

45.38420

0 

26.76778

0 
 Beceni  Beceni 

6.8 -0.4 4480.0 2870.0 2.4 1.5 0.2 <0.01 

45 
D3.7 

45.39448

9 

26.76050

8 
Beceni 

Mărgăriți 7.3 -27.5 941.0 602.0 0.4 1.7 1.1 <0.01 
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46 
B4.12 

45.31326

0 

26.58354

4 Pârscov Runcu 7.4 -32.2 1471.0 942.0 0.7 3.4 0.7 0.5 

47 
C4.11 

45.30920

8 

26.63258

9 
Berca 

Rătești 7.5 -36.8 1163.0 745.0 0.5 3.8 0.9 1.4 

48 
B4.14 

45.33251

2 

26.61410

8 
Berca 

Viforâta 7.4 -34.7 1004.0 643.0 0.4 2.7 1.0 0.2 

49 
B4.15 

45.34621

5 

26.59846

2 Băceni  Berca 7.4 -30.1 2910.0 1864.0 1.5 3.1 0.3 1.2 

50 
C4.13 

45.34881

2 

26.61116

1 
Scorțoasa 

Pleopeasa 7.6 -40.0 1091.0 703.0 0.5 3.5 0.9 0.6 

51 
C4.14 

45.36373

6 

26.60840

2 
Scorțoasa 

Dâlma 7.2 -19.5 911.0 583.0 0.4 3.4 1.1 0.1 

52 
C3.13 

45.37754

4 

26.61130

9 
Cănești 

Negoșina 7.7 -47.8 852.0 545.0 0.4 3.7 1.2 0.1 

53 
C4.15 

45.36208

2 

26.65849

0 Scorțoasa Scorțoasa 8.7 -106.3 2300.0 1461.0 1.1 2.8 0.4 2.5 

54 
D4.2 

45.35603

1 

26.77487

4 
Beceni 

Valea Părului 7.4 -32.2 2890.0 1853.0 1.5 2.9 0.3 2.6 

55 
D3.8 

45.41333

0 

26.75413

5 
Beceni 

Dogari 7.4 -30.4 2410.0 1546.0 1.2 4.5 0.4 2.8 

56 
C2.11 

45.43871

4 

26.74296

2 
Vintilă Vodă 

Niculești 7.3 -27.4 1691.0 1083.0 0.8 4.1 0.5 0.6 

57 
C2.15 

45.53097

5 

26.63826

8 
Mânzălești 

Cireșu 7.3 -25.8 704.0 450.0 0.3 3.8 1.4 0.1 
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58 
C1.6 

45.54288

8 

26.68818

0 Bisoca Bisoca 7.5 -37.3 611.0 390.0 0.2 3.8 1.6 0.1 

59 
D2.8 

45.53158

4 

26.75400

9 Bisoca Sările 7.7 -52.2 1049.0 672.0 0.5 3.5 1.0 0.1 

60 
D2.9 

45.48193

0 

26.76986

6 Sărulești Sărulești 8.0 -67.5 3700.0 2370.0 1.9 3.6 0.3 2.0 

61 
D2.10 

45.50573

7 

26.87188

6 
Valea Salciei 

Modreni 7.5 -40.8 1497.0 959.0 0.7 3.4 0.7 <0.01 

62 
C2.18 

45.32187

0 

26.65851

9 
Mânzălești 

Jghiab 7.3 -23.0 1870.0 1005.0 0.8 3.8 0.6 1.5 

63 
C3.15 

45.37746

6 

26.66424

1 Scorțoasa Gura Văii  7.4 -32.4 3030.0 1943.0 1.6 2.4 0.3 1.8 

64 
C3.14 

45.41106

7 

26.67728

4 Scorțoasa Grabicina de Jos 7.9 -62.3 2150.0 1374.0 1.1 2.8 0.5 2.2 

65 
A4.10 

45.30997

2 

26.48559

6 
Cozieni 

Pietraru 7.8 -55.7 677.0 433.0 0.3 2.5 1.5 <0.01 

66 
B3.11 

45.40467

6 

26.52194

6 
Odăile 

Valea Fântânei 7.5 -38.8 1787.0 1144.0 0.9 2.9 0.6 2.1 

67 
A4.11 

45.29837

0 

26.37393

8 
Pănătău 

Zaharești 7.2 -20.1 4400.0 2820.0 2.3 2.8 0.0 1.8 

68 
A5.3 

45.27796

1 

26.38023

6 
Pănătău 

Tega 6.9 -3.9 1768.0 1132.0 0.9 2.9 0.6 0.2 

69 
C2.19 

45.48723

3 

26.62415

3 
Mânzălești Mânzălești 

7.1 -18.4 1222.0 1908.0 0.9 3.1 0.5 0.5 



18 

 

1 
A3.2 

45.37827

0 

26.39171

0 
Colți Colți  

re
țe

a 
p

u
b

lic
ă 

7.1 -28.1 328.0 209.0 0.0 3.9 3.1 <0.01 

2 
A3.4 

45.41584

0 

26.44637

7 
Bozioru Nucu  7.2 -34.0 832.0 532.0 0.2 5.0 1.2 0.4 

3 
B2.9 

45.45443

3 

26.59914

1 
Chiliile Ghiocari  7.1 -34.0 1400.0 850.0 0.5 5.2 0.8 <0.01 

4 
B3.2 

45.39624

0 

26.60599

0 
Cănești Cănești 7.1 -35.2 1561.0 998.0 0.6 3.7 0.6 <0.01 

5 
B3.3 

45.38222

4 

26.49405

0 
Bozioru Bozioru 7.1 -34.1 844.0 533.0 0.2 3.9 1.2 <0.01 

6 
B3.7 

45.44628

0 

26.59941

0 
Chiliile  Chiliile 7.1 -36.1 1173.0 748.0 0.4 3.7 0.8 3.1 

7 
B3.8 

45.38201

0 

26.49328

0 
Bozioru Bozioru 6.8 -15.2 853.0 534.0 0.2 5.5 1.2 <0.01 

8 
B3.9 

45.38222

4 

26.49405

0 Bozioru Bozioru 7.3 -26.5 1227.0 790.0 0.6 2.0 0.8 <0.01 

9 
B4.3 

45.28854

0 

26.55191

0 
Pârscov Pârscov 6.6 -7.9 974.0 623.0 0.2 4.1 0.9 <0.01 

10 
B4.6 

45.34253

8 

26.48005

6 Cozieni Bălănești 7.7 -50.6 1486.0 951.0 0.7 2.2 0.7 <0.01 

11 
B4.10 

45.32714

8 

26.51863

2 Cozieni Trestia 7.7 -31.3 1490.0 954.0 0.7 2.6 0.7 <0.01 

12 
C1.1 

45.54414

8 

26.70570

4 
Bisoca Bisoca 7.0 -29.7 790.0 504.0 0.1 4.1 1.3 <0.01 
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13 
C1.2 

45.54287

0 

26.66754

0 
Bisoca Lacurile 5.6 58.2 189.5 121.3 0.0 4.2 10.1 27.6 

14 
C2.5 

45.52491

0 

26.63688

0 
Mânzălești Jghiab 7.5 -62.8 639.0 409.0 0.1 3.2 1.5 2.7 

15 
C3.7 

45.37732

0 

26.70584

7 Scorțoasa Beciu 7.5 -44.5 829.0 531.0 0.3 2.4 1.2 1.0 

16 
C4.2 

45.27437

0 

26.71564

0 
Berca Pleșcoi  7.0 -28.2 775.0 508.0 0.1 3.7 1.4 <0.01 

17 
C5.1 

45.25314

0 

26.73136

0 
Berca Valea Nucului  7.0 -28.2 785.0 507.0 0.1 3.7 1.4 <0.01 

18 
D4.1 

45.34053

0 

26.77285

0 
Beceni Izvorul Dulce 7.4 -53.5 636.0 407.0 0.1 3.7 1.6 2.1 

19 
D3.5 

45.38420

0 

26.76778

0 
Beceni Beceni 7.7 -67.7 652.0 417.0 0.1 3.8 1.5 3.6 

20 
C4.10 

45.27272

9 

26.64046

0 
Unguriu Ojașca 7.6 -45.5 655.0 420.0 0.2 3.8 1.5 3.2 

21 
B4.13 

45.33251

2 

26.61410

8 
Berca Viforâta 7.1 -13.1 1711.0 1097.0 0.8 4.2 0.6 4.1 

22 
C2.13 

45.47862

5 

26.69333

3 
Vintilă Vodă Sârbești 8.2 -80.0 1033.0 661.0 0.5 3.2 1.0 2.2 

23 
C2.14 

45.48611

2 

26.66256

4 
Mânzălești Satu Vechi 8.2 -80.0 1033.0 661.0 0.5 4.5 1.0 2.1 

24 
C2.16 

45.53013

9 

26.62363

3 
Mânzălești Cireșu 7.4 -32.7 262.0 167.0 0.0 3.8 3.8 1.5 
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25 
C2.17 

45.52857

2 

26.65336

7 
Mânzălești Jghiab 6.8 -3.2 329.0 211.0 0.1 3.9 0.0 0.5 

26 
B3.12 

45.40381

4 

26.56781

8 
Odăile Scoroșești 7.3 -27.5 2070.0 1328.0 1.0 1.8 0.5 3.6 

27 
A3.19 

45.38069

4 

26.39812

3 
Colți  Colți  7.7 -49.2 496.0 318.0 0.1 3.2 2.0 0.8 

1 
B4.4 

45.29600

0 

26.59085

0 
Pârscov Robești 

iz
vo

r 
ca

p
ta

t 

6.4 3.6 876.0 561.0 0.2 4.5 1.2 <0.01 

2 

A2.1 

45.28681

0 

26.25150

0 Brăești Brătilești  6.4 -19.6 529.0 338.0 0.2 2.3 1.9 <0.01 

3 

A3.1 

45.40345

0 

26.46321

0 
Bozioru Fisici 

4.1 160.4 995.0 637.0 0.4 2.4 1.0 
<0.01 

4 
A3.5 

45.40297

0 

26.41467

0 
Colți Aluniș  7.3 -48.2 892.0 571.0 0.2 6.6 1.1 <0.01 

5 
A3.6 

45.38154

1 

26.42919

8 Colți 

Muscelu 

Cărămănești 6.9 -25.8 384.0 246.0 0.1 2.2 2.6 <0.01 

6 
A3.11 

45.40297

0 

26.41467

0 Colți Aluniș 66 7.4 -32.5 1408.0 903.0 0.7 1.5 0.7 4.6 

7 
A3.15 

45.42808

3 

26.48799

7 Brăești Ruginoasa 6.6 17.2 456.0 291.0 0.1 2.1 2.2 1.0 

8 
A4.1 

45.35938

0 

26.47050

0 
Cozieni Cocârceni 6.7 -13.2 980.0 627.0 0.2 5.4 1.0 2.0 

9 
A4.3 

45.32333

0 

26.38881

0 
Pănătău Pănătău 6.7 -10.7 1046.0 669.0 0.3 5.2 1.0 <0.01 
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10 
A5.1 

45.26505

0 

26.37858

0 
Pănătău Râpile 6.5 2.1 916.0 587.0 0.2 4.5 1.1 0.6 

11 
B2.3 

45.51852

0 

26.53532

0 
Lopătari 

Terca 7.5 -41.8 735.0 471.0 0.3 3.2 1.4 
<0.01 

12 
B2.8 

45.48635

0 

26.56960

0 
Lopătari  Lopătari 4.6 107.6 680.0 433.0 0.1 4.9 1.4 1.5 

13 
B2.10 

45.48082

0 

26.52206

3 Lopătari Plaiu Nucului 7.1 -12.1 943.0 604.0 0.4 2.2 1.1 1.0 

14 
B2.23 

45.51356

5 

26.58973

6 Mânzălești Buștea 7.3 -24.7 250.0 163.0 0.0 2.2 3.9 2.2 

15 
B2.24 

45.51442

2 

26.58958

6 Mânzălești Buștea 7.3 -26.1 851.0 526.0 0.3 2.5 1.2 5.0 

16 
B2.25 

45.51461

7 

26.58883

5 Mânzălești Buștea 7.3 -26.1 851.0 526.0 0.3 2.4 1.2 4.0 

17 
B5.1 

45.25690

0 

26.50710

0 
Pârscov Badila 6.3 8.9 1087.0 695.0 0.3 5.0 0.9 <0.01 

18 
C1.3 

45.54321

0 

26.68623

0 
Bisoca Recea 6.2 19.8 431.0 276.0 0.0 2.3 2.3 <0.01 

19 
C2.2 

45.53785

0 

26.70431

0 
Bisoca Bisoca 7.3 -39.2 782.0 501.0 0.1 4.7 1.2 <0.01 

20 
C2.4 

45.51231

0 

26.59379

0 
Mânzălești Buștea 7.1 -31.6 589.0 377.0 0.0 3.9 1.8 0.0 

21 
C2.6 

45.47407

0 

26.71963

0 
Vintilă Vodă  Vintilă Vodă 6.4 1.2 794.0 512.0 0.1 4.2 1.3 <0.01 
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22 
C2.9 

45.53508

0 

26.63767

0 
Mânzălești Plavățu 7.3 -53.7 365.0 234.0 0.0 5.3 2.8 4.3 

23 
C3.1 

45.39496

0 

26.62876

0 
Cănești Valea Verzii 7.2 -42.2 1545.0 991.0 0.6 4.7 0.7 <0.01 

24 
C3.3 

45.37758

0 

26.70504

0 
Scorțoasa Beciu 7.1 -37.1 681.0 434.0 0.1 6.7 1.7 <0.01 

25 
C4.1 

45.35977

0 

26.66177

0 
Scorțoasa Scorțoasa  7.3 -45.1 1970.0 1261.0 0.8 4.8 0.5 <0.01 

26 
D2.1 

45.53856

0 

26.75186

0 
Bisoca Sările 6.6 -1.4 475.0 305.0 0.0 3.6 2.1 1.0 

27 
D3.3 

45.41336

0 

26.74914

0 
 Beceni  Gura Dimienii 6.3 6.6 1071.0 685.0 0.3 5.8 1.0 0.3 

28 
D3.6 

45.39861

2 

26.73788

5 Beceni Arbănași 7.1 -13.9 1756.0 1123.0 0.9 4.5 0.6 <0.01 

29 
B4.11 

45.29225

0 

26.57760

0 Pârscov Pârscov 7.4 -34.4 1612.0 1034.0 0.8 4.9 0.6 1.2 

30 
B2.26 

45.51573

6 

26.53246

1 Lopătari Focul Viu 7.8 -58.6 730.0 467.0 0.3 4.5 1.4 0.2 

31 
B2.27 

45.51613

5 

26.51725

8 Lopătari Ploștina 7.3 -25.8 1187.0 761.0 0.5 3.1 0.8 0.6 

32 
B2.28 

45.51390

0 

26.50955

6 Lopătari Ploștina 7.8 -56.4 634.0 406.0 0.2 2.5 1.6 0.1 

33 
A3.21 

45.37822

4 

26.40797

9 Colți Colți 5.6 67.6 132.3 84.0 0.0 2.5 7.6 <0.01 
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34 
A3.22 

45.39098

8 

26.44837

0 Bozioru Scăeni 6.5 20.1 590.0 379.0 0.2 2.4 1.7 0.1 

   6.5-9.5 - 2500 - -  - ≤ 5 

1 
A3.7 

45.39240

3 

26.45067

5 Bozioru Fisici 

iz
vo

r 
su

lf
u

ro
s 

 

6.2 19.7 21690.0 13881.6 13.0 1.1 0.1 17.5 

2 
A3.23 

45.39240

3 

26.45067

5 Bozioru Fișici 7.6 -44.0 12280.0 7860.0 7.0 2.2 0.1 2.5 

3 
A3.25 

45.39240

3 

26.45067

5 Bozioru Fișici 6.2 34.1 21600.0 13790.0 12.9 1.8 0.1 2.8 

4 
A3.8 

45.40360

3 

26.46278

1 Bozioru Fișici 7.5 -45.5 37500.0 2400.0 23.9 0.7 0.0 3.0 

5 
A3.9 

45.40278

9 

26.46436

9 Bozioru Fisici 6.4 -23.8 66900.0 42800.0 45.6 0.6 0.0 3.0 

6 
A3.12 

45.39242

2 

26.41295

6 Colți Aluniș  7.5 -38.9 8480.0 5430.0 4.8 0.5 0.1 71.3 

7 
A3.13 

45.37958

2 

26.39855

8 Colți Colți 7.1 -16.4 1726.0 805.0 0.8 0.8 0.6 4.0 

8 
A3.14 

45.37958

2 

26.39855

8 Colți Colți 7.2 -18.9 1563.0 640.0 0.8 0.1 1.0 4.0 

9 
A3.16 

45.42791

3 

26.48716

0 Brăești Ruginoasa 6.9 -2.8 799.0 600.0 0.3 2.1 1.3 1.0 

10 
A3.17 

45.42829

0 

26.48552

4 Brăești Ruginoasa 7.6 -49.4 1569.0 1005.0 0.7 1.0 0.6 2.0 
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11 
A3.18 

45.42887

7 

26.48451

0 Brăești Ruginoasa 7.6 -46.1 5260.0 3730.0 2.8 1.0 0.2 4.0 

12 
A4.5 

45.31608

0 

26.38821

0 
 Pănătău  Plăișor 7.4 -50.6 3460.0 2076.0 1.7 6.4 0.3 5.9 

13 
A4.7 

45.35409

1 

26.47117

3 Cozieni Anini 7.2 -19.5 1474.0 945.0 0.7 1.8 0.7 2.6 

14 
A4.8 

45.35409

1 

26.47117

3 Cozieni Anini 7.1 -7.9 1395.0 891.0 0.7 1.1 0.7 1.2 

15 
A4.9 

45.35425

6 

26.46595

7 Cozieni Anini 7.2 -14.9 1016.0 653.0 0.4 1.3 1.0 1.6 

16 
A5.2 

45.26499

4 

26.38160

7 Pănătău Râpile 7.2 -16.6 5460.0 3500.0 3.0 1.0 0.2 2.0 

17 
B2.11 

45.48568

1 

26.58264

4 Lopătari Lopătari 6.4 21.8 891.0 572.0 0.4 2.0 1.1 1.0 

18 
B2.16 

45.50003

1 

26.53960

0 Lopătari Luncile 7.1 -12.5 49500.0 31700.0 32.2 1.0 0.0 5.0 

19 
B2.17 

45.49846

6 

26.53719

7 Lopătari Luncile 6.9 -0.2 44400.0 28400.0 28.5 1.2 0.0 5.0 

20 
B2.20 

45.48381

5 

26.58114

7 Lopătari Lopătari 7.7 -51.4 46300.0 29700.0 29.9 1.6 0.0 6.0 

21 
B2.22 

45.51192

6 

26.59368

4 Mânzălești Buștea 7.0 -6.9 1385.0 886.0 0.6 2.4 0.7 2.0 

22 C3.9     Păcurile  Cănești 7.4 -28.9 2610.0 1666.0 1.3 2.5 384.0 1.8 

23 C3.10     Păcurile  Cănești 7.2 -20.2 2380.0 1528.0 1.2 1.8 419.0 1.2 
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24 
C1.5 

45.55260

2 

26.72691

1 
Bisoca Băltagari 7.5 -49.4 706.0 425.0 0.1 5.4 1.3 <0.01 

25 
D2.7 

45.51302

3 

26.74544

8 
Sărulești 

Sările 7.4 -35.7 27700.0 17800.0 17.0 0.8 35.9 4.0 

26 
C3.12 

45.37934

4 

26.61130

9 
Cănești 

Negoșina 6.9 -4.7 135300.0 86700.0 92.1 0.6 0.0 4.8 

27 
A3.24 

45.40447

3 

26.46138

8 
Bozioru 

Fișici 7.0 -8.6 20300.0 12820.0 12.1 0.7 0.0 2.1 

28 
  B2.19 

45.48480

8 

26.58054

6 Lopătari Lopătari 5.4 84.3 949.0 607.0 0.4 2.7 1.1 1.0 

1 
B2.12 

45.48584

6 

26.58026

8 Lopătari Lopătari 

iz
vo

r 
fe

ru
gi

n
o

s 
 

5.3 89.8 1044.0 663.0 0.5 2.0 1.0 2.0 

2 
B2.13 

45.48527

4 

26.57991

3 Lopătari Lopătari 7.1 -14.5 882.0 564.0 0.4 2.1 1.1 1.0 

3 
B2.14 

45.50105

4 

26.54227

2 Lopătari Luncile 6.9 58.7 3620.0 2310.0 1.9 2.3 0.3 2.0 

4 
B2.18 

45.50303

8 

26.53818

4 Lopătari Luncile 6.1 64.3 19280.0 12330.0 11.4 1.8 0.1 2.0 

5 
B2.21 

45.51257

2 

26.59522

9 Mânzălești Buștea 5.1 101.9 379.0 243.0 0.1 2.5 2.6 2.0 

6 
A3.20 

45.39240

3 

26.45067

5 Bozioru Fisici 6.7 8.1 3280.0 2100.0 1.7  2.4 0.3 0.5 

1 
C2.8 

45.48920

0 

26.62380

0 
Mânzălești Platoul Meledic  

iz
vo

r 
să

ra
t 

6.1 21.0 166000.0 
106240.

0 
7.1 2.3 0.0 34.5 
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2 
C2.10 

45.48438

0 

26.61042

0 
Lopătari  Lopătari 5.4 2.0 195400.0 

125056.

0 

132.

5 
4.8 0.0 53.2 

3 
C3.4 

45.39511

0 

26.60827

0 
Cănești  Cănești 

6.0 50.7 243000.0 

155700.

0 

165.

6 2.0 4.1 <0.01 

4 
D2.6 

45.51200

0 

26.74456

0 
Sărulești Între Văi 6.9 -24.9 185050.0 

118432.

0 

125.

4 
5.1 0.0 9.0 

5 
C3.11 

45.37834

4 

26.61130

9 
Cănești Negoșina 6.4 24.9 246000.0 

157700.

0 

167.

5 
1.2 0.0 18.5 

6 
C2.20 

45.48438

0 

26.61042

0 
Lopătari  Lopătari 7.0 -8.2 244000.0 

151100.

0 

166.

3 
1.3 0.0 16.2 

CMA1) – Concentraţie Maxim Admisă pentru apa potabilă conform Legii nr. 458/8.07.2002 

 

Tabelul 3.1.3.2 -  Conținutul de ioni dizolvați și metale grele în probele de apă prelevate de pe suprafața viitorului Geoparc și clasificarea izvoarelor minerale pe tipuri de 

apă cu specificarea parametrilor de calitate pentru apele valorificate economic prin îmbuteliere (HG 1020/2005). 

Cod 

probă 

Sursa 

de 

apă 

F- Cl - NO2
- Br - NO3

- 
PO4

3

- 
SO4 2- HCO3

- CO3
2- Li+ Na+ NH4

+ K+ Mg2+ Ca2+ Cu Pb Cd Cr Ni Zn Mn Fe HC1)  

(mg/l) (µg/l) (mg/l) 
(mg/l

) 

A3.3 

fâ
n

tâ
n

ă 

2.1 52.3 ND ND 8.16 ND 193.13 409 ND  ND 124.2 0.5 13.61 23.36 53.8 42.8 4.3 0.1 3.7 ND 775.2 ND 0.05 ND 

A3.10 1.2 20.5 ND ND 3.35 ND 380.15 396.5 ND 0.4 218.1 ND 21.7 23.75 93.35 55.5 ND 1.2 0.7 11.0 95.1 0.1 0.39 0.06 

A4.2 1.6 195.7 
ND ND 132.4

9 

ND 

155.3 532 

ND 
0.7 235.3 

ND 

37.17 32.56 199.81 
93.8 2.1 0.3 5.6 

ND 
2176.0 

ND 
0.18 

ND 

A 4.4 2.3 42.4 ND ND 36.18 ND 54.03 640.5 ND 0.3 123.4 ND 34.85 32.36 47.82 43.5 9.1 0.2 8.1 ND 2995.6 ND 0.05 ND 
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A4.6 2.0 65.2 ND ND 8.35 ND 83.59 322 ND ND 217.0 ND 1.1 2.2 4.7 130.2 8.5 0.2 6.3 ND 530.9 ND 0.09 ND 

B2.1 2.5 86.1 ND ND 11.66 ND 245.63 701.5 ND 0.4 429.6 0.6 8.25 19.21 66.56 133.8 6.7 0.2 6.8 ND 1242.0 ND 0.11 ND 

B2.2 1.7 15.6 ND ND 7.45 ND 358.8 359 ND 0.2 23.7  ND 14.59 37.25 183.52 4.7 8.2 0.2 17.3 ND 131.5 ND 0.18 ND 

B2.4 2.4 54.4 13.9 ND 33.36 ND 344.97 324 ND ND 53.8 0.3 25.26 44.28 152.54 54.6 7.1 0.1 24.8 ND 401.9 ND 0.31 0.04 

B2.5 ND 97.4 ND ND 20.47 ND 236.72 579 ND ND 217.7 0.7 4.66 31.6 160.08 33.6 6.7 0.1 2.4 ND 24.7 ND 0.12 ND 

B2.6 0.2 133.9 ND ND 71.96 ND 143.32 945.5 ND  ND 292.5 0.7 132.21 33.65 176.34 32.4 7.1 0.9 17.0 ND 790.0 ND 1.26 ND 

B2.7 ND 10.7 ND ND 6.0 ND 394.41 327 ND ND 6.7 0.4 9.24 34.59 192.36 27.2 6.1 0.5 10.5 ND 554.9 ND 0.24 0.05 

B2.15 
ND 

60.4 

ND ND 

ND 

ND 

758.21 

132.3

5 

ND 
ND 

61.3 
ND 

19.77 45.47 245.58 66.8 
ND 

ND 

0.5 

ND 

75.1 1.5 61.21 
0.05 

B3.1 2.3 232.4 16.5 ND 
184.3

2 

ND 

647.72 414.2 

ND 
ND 203.6  ND 

31.37 76.53 237.1 
36.5 8.6 

ND 
9.4 1.4 255.9 

ND 
0.23 

ND 

B3.4 1.2 18.0 ND ND 18.1 ND 44.0 430 ND ND 12.5 0.5 8.7 12.5 112 32.0 1.3 0.1 12.0 ND 32.0 ND 0.04 ND 

B3.5 1.2 17.5 ND ND 18.72 ND 43.75 400 ND ND 13.4 0.6 8.78 16.9 91.77 39.1 1.6 0.1 12.6 ND 26.1 ND 0.04 ND 

B3.6 1.7 56.1 
ND ND 169.5

1 
26.6 

114.38 460 

ND 
0.3 74.4 ND 

128.98 17.17 121.92 
88.3 7.4 0.1 40.3 97.5 2097.0 

ND 
0.13 

ND 

B4.1 1.0 22.3 
ND ND 

8.35 

ND 

95.58 408 

ND 
0.1 50.0 0.5 

9.92 

25.50

1 66.87 
20.1 1.1 0.1 4.9 

ND 
201.6 

ND 
0.03 

ND 

B4.2 1.8 65.3 ND ND 78.53 ND 120.06 610 ND ND 46.0 0.4 17.21 22.44 206.68 40.9 3.5 0.1 2.7 ND 220.6 ND 0.04 ND 

B4.5 ND 104.1 ND ND 45.46 ND 58.34 579.5 ND ND 150.7 0.2 15.41 33.37 66.86 25.6 7.7 0.1 8.1 ND 481.4 ND 0.05 ND 

B4.7 0.3 21.2 ND ND 10.31 ND 176.82 658.8 ND 0.4 48.0 ND 25.03 68.54 136.04 64.0 13.4 2.2 ND 12.0 93.5 ND 0.21 ND 

B4.8 0.5 14.8 ND ND 1.92 ND 274.59 695.4 ND 0.4 135.6 ND 22.75 45.72 143.04 94.3 8.8 2.3 6.8 17.0 107.7 0.3 4.29 ND 

B4.9 0.2 28.9 0.26 ND 51.7 ND 155.87 435.5 ND 0.3 89.3 ND 9.11 29.18 139.73 48.3 14.4 1.9 ND 12.0 63.3 ND 0.25 ND 
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C1.4 2.2 82.8 
ND ND 

12.91 

ND 1001.3

8 480 

ND 
0.3 48.5 

ND 

22.29 49.53 398.43 
47.9 6.3 0.3 31.8 

ND 
1241.0 

ND 
0.41 

ND 

C2.1 2.2 233.3 ND ND ND ND 1019.6 549 ND 0.3 168.6 ND 19.21 50.21 406.87 85.9 11.6 1.1 20.8 ND 2750.2 ND 0.88 ND 

C2.3  ND 311.0 
ND ND 

49.42 

ND 

70.21 549 

ND ND 
248.0 

ND 

22.25 23.28 131.21 
72.7 18.9 19.0 49.0 

ND 14642.

0 

ND 
3.26 

ND 

C2.7 ND 87.1 ND ND 28.93 ND 187.31 630 ND ND 263.1 ND 15.97 32.02 121.29 121.7 5.2 0.3 36.3 1.6 3.9 ND 0.35 ND 

C3.2 
0.3 262.5 0.49 3.9 

549.5

4 

ND 

882.8 884.5 

ND 

1.2 697.3 

ND 

81.4 54.76 219.71 92.2 32.8 1.2 9.8 

ND 

7417.8 

ND 
ND 

ND 

C3.5 1.8 20.1 ND ND 10.36 23.9 223.46 447.5 ND 0.3 29.1 0.4 16.79 45.91 110.91 70.7 6.5 0.2 120.0 ND 2826.5 ND 0.22 ND 

C3.6 0.4 249.6 0.38 ND 13.31 ND 114.41 400 ND ND 348.8 ND 7.04 20.76 56.5 48.1 1.5 ND 7.3 12.0 62.7 ND 0.18 ND 

C3.8 1.4 221.8 ND ND 3.19 ND 606.66 429.6 ND ND 546.8 ND 16.43 9.18 33.28 48.9 ND ND ND ND 201.8 ND 0.15 ND 

C4.3 
ND 922.6 

ND 
ND 129.3

3 

ND 

731.86 695.4 

ND ND 

705.7 

ND 

246.87 82.92 216.05 45.2 30.7 2.4 

ND 

16.0 8945.1 0.2 0.68 

ND 

C4.4 2.1 118.6 13.8 ND 88.04 ND 98.26 488 ND ND 126.8 ND 22.57 21.35 116.15 44.7 8.5 1.0 13.2 ND 1672.4 ND 0.29 0.06 

C4.5  ND 363.5 ND 
ND 559.4

2 

ND 

178.81 515 

ND 
0.4 185.1 

ND 

17.84 61.99 156.15 
18.2 4.1 0.4 16.6 

ND 
153.8 

ND 
0.28 

ND 

C4.6 0.2 56.3 ND ND 1.81 ND 53.55 695.4 ND  ND 123.3 ND 19.1 30.85 109.08 43.7 5.3 0.1 19.0 10.0 1056.9 ND 0.22 ND 

C4.7 1.6 145.2 9.62 ND 16.3 ND 60.21 427 ND ND 124.6 ND 13.21 11.55 75.47  ND 9.1 ND ND ND ND ND 0 ND ND 

C4.8 0.1 47.3 ND ND 4.86 ND 56.71 480 ND  ND 115.6 ND 6.5 31.64 100.05 34.9  ND ND ND 13.7 41.8 ND 0.13 ND 

C4.9 
5.1 424.8 

ND 
ND 

525.5 

ND 

240.48 470 

ND 

0.5 242.7 
ND 

25.92 

109.4

4 315.14 100.3 9.2 2.8 22.5 

ND 

315.6 

ND 

1.60 

ND 

D2.2 1.8 113.9 ND ND 88.23 20.9 239.16 492 ND  ND 54.6 0.8 8.38 48.96 184.49 99.7 9.9 0.1 7.9 ND 102.8 ND 0.15 ND 
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D2.3 1.8 75.3 14.2 
ND 100.5

8 

ND 

293.2 717 

ND 
0.4 276.5 ND 

14.79 25.72 82.23 
37.0 8.7 

ND 
5.4 

ND 
406.6 

ND 
0.16 

ND 

D2.4 2.2 225.7 ND 
ND 119.1

4 

ND 

556.47 898 

ND 
 ND 354.0 ND 

149.18 31.41 188.71 
109.0 12.4 1.5 29.2 

ND 
1509.7 

ND 
1.92 

ND 

D2.5 
ND 

21.8 ND 
ND 

12.24 

ND 1085.4

8 776 

ND 
0.4 548.5 ND 

19.96 31.47 97.44 
89.2 12.3 1.3 13.0 

ND 
2493.0 0.2 1.08 

ND 

D3.1 2.2 213.9 13.6 13.1 
712.9

5 

ND 

254.34 762.5 

ND 
ND 467.9 0.4 

249.7 50.76 198.8 
43.9 8.1 0.1 48.5 

ND 
3902.0 

ND 
0.57 

ND 

D3.2 
2.1 99.0 0.05 

ND 172.2

6 

ND 

140.18 579.5 

ND 

0.7 22.6 
0.2 

67.03 20.97 292.94 95.8 9.8 0.0 10.0 12.0 1159.4 

ND 

0.20 

ND 

D3.4 
ND 270.4 

ND 
ND 732.9

7 

ND 

954.48 884.5 

ND 
 ND 

627.6 
ND 

114.74 74.49 271.93 62.1 6.0 0.6 21.5 14.0 668.7 

ND 

0.40 

ND 

D3.7 0.3 17.7 0.11 ND 11.77 ND 56.22 523.4 ND 0.2 53.4 ND 13.99 38.73 71.34 107.8 9.8 1.5 3.1 12.0 106.1 ND 0.19 ND 

B4.12 
0.2 67.3 

ND 
ND 164.9

4 

ND 

90.81 571 

ND 
ND 

100.7 
ND 

27.29 33.05 133.36 
ND 

ND ND ND 

5.8 57.2 

ND 

0.46 

ND 

C4.11 1.0 25.1 0.11 ND 21.51 ND 141.89 632 ND 0.3 52.8 ND 13.82 59.97 118.98 ND ND ND ND 7.9 86.2 ND 0.13 ND 

B4.14 0.2 30.4 0.65 ND 2.76 ND 50.85 571 ND ND 29.7 ND 24.61 32.62 127.14 0.0 ND 5.0 ND 10.5 137.9 ND 0.11 ND 

B4.15 ND 50.3 8.93 ND 23.79 ND 984.27 575.4 ND ND 210.0 ND 11.16 60.79 229.51 78.3 ND ND ND 19.2 78.4 ND 0.24 ND 

C4.13 ND 24 ND ND 20.0 ND 100.3 641.5 ND ND 26.4 ND 11.5 41.8 128.1 ND ND ND ND 7.8 1440.0 ND 0.10 ND 

C4.14 0.3 10.6 0.3 ND 0.4 ND 36.53 733 ND ND 24.4 ND 11.91 27.68 147.67 ND ND 4.8 ND 5.5 109.3 ND 1.53 ND 

C3.13 0.3 36.3 ND ND 0.7 ND 143.77 481.9 ND ND 66.3 ND 14.56 22.04 94.82 82.7 ND 2.8 ND 19.2 138.4 ND 0.45 ND 

C4.15 0.4 17.4 ND ND 6.2 ND 400.5 694 480 ND 547.0 ND 21.85 62.73 286.5 44.2 ND 4.4 ND 18.1 89.6 ND 0.14 ND 

D4.2 ND 252.4 ND ND 482.1 ND 264.25 723.5 ND ND 320.0 ND 77.77 68.8 169.18 ND ND 4.6 ND 14.6 93.4 ND 0.09 ND 
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D3.8 ND 164.5 ND ND 284.4 ND 200.97 745.5 ND 0.8 239.4 ND 47.17 50.67 193.06 ND ND 4.6 ND 19.5 58.1 ND ND ND 

C2.11 0.4 97.4 ND ND 114.3 ND 122.95 623.5 ND 0.3 146.5 0.56 31.97 34.14 177.06 ND ND 4.7 ND 16.8 44.8 ND ND ND 

C2.15 0.1 11.6 ND ND ND ND 35.22 470 ND ND 14.9 ND 11.62 17.67 97.54 ND 9.6 4.1 ND 3.2 90.3 ND 0.20 ND 

C1.6 0.1 13.0 0.04 ND ND ND 13.67 460.5 ND ND 22.1 ND 8.83 15.48 90.6 ND ND 4.5 1.2 14.8 57.8 ND 0.47 ND 

D2.8 0.3 56.3 0.1 ND 0.1 ND 16.57 582.8 ND 0.3 195.4 ND 14.15 11.58 56.46 ND ND 0 ND  ND 52.1 ND 0.02 ND 

D2.9 ND 
13.4 

ND 
ND 

ND 

ND 1206.3

7 530.4 

ND 
ND 

907.7 
ND 

ND 3.41 14.57 31.9 

ND 

4.8 

ND 

19.5 141.1 

ND 

1.02 

ND 

D2.10 ND 78.2 ND ND 48.9 ND 223.1 454 ND ND 250.8 ND 10.3 15.8 69.8 ND ND 4.8 ND 11.4 141.0 ND 0.23 ND 

C2.18 0.1 106.4 ND ND 70.8 ND 113.68 732 ND 0.3 163.6 ND 48.53 24.01 118.04 ND ND ND ND 14.0 35.0 ND ND ND 

C3.15 0.1 247.6 ND ND 323.2 ND 491.78 878.4 ND 0.9 303.3 0.1 143.42 48.78 194.44 ND 2.5 ND ND 19.6 79.2 ND ND ND 

C3.14 0.4 6.7 6.41 ND 1.62 ND 386.44 937 ND ND 482.8 ND 21.81 4.96 22.2 22.1 ND ND ND 18.8 80.8 0.2 0.88 ND 

A4.10 ND 84.4 ND 0.12 2.6 ND 68.47 305 ND ND 93.3 ND 12.91 13.83 36.97 ND ND ND ND  ND 104.0 ND 0.27 ND 

B3.11 ND 57.2 ND ND 1.8 ND 601.53 553 ND 0.3 154.2 ND 16.68 41.86 190.91 62.7 ND ND ND 17.1 104.4 ND 0.53 ND 

A4.11 ND 560.8 ND ND 948.9 ND 282.92 823.5 ND 0 324.0 ND 82.59 75.15 481.41 81.9 17.1 8.8 ND 42.9 230.1 ND 0.51 ND 

A5.3 0.5 131.0 ND ND 284.3 ND 142.91 640.5 ND 0 31.2 ND 16.29 36.05 262.14 ND 11.9 1.9 12.3 17.5 87.0 ND 0.20 ND 

C2.19 ND 307.9 ND ND ND ND 163.11 325 ND 0 284.8 ND 8.77 20.88 42.09 ND ND ND ND 5.5 145.2 ND 0.14 ND 

A3.2 

re
țe

a 
p

u
b

lic
ă 

1.1 8.5 ND ND 5. 5 ND 67.2 305 ND 0.1 104.2 0.2 4.03 13.77 49.24 23.5 6.6 0.1 5.3 0.5 20.2 ND 0.03 ND 

A3.4 2.7 50.2 ND ND 10.8 ND 410 610 ND 0.3 261.0 ND 8.1 23.0 126  ND 4.6 ND ND ND ND ND ND ND 

B2.9 1.5 31.5 ND ND 10. 8 20.1 248 380 ND 0.3 28.5 0.4 16.0 44.0 112 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

B3.2 2.4 297.4 ND 13.6 11.4 ND 367.37 427 ND ND 204.7 ND 22.79 40.47 127.62 86.3 8.9 ND 2.1 ND 1393.8 ND 0.12 ND 
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B3.3 2.8 51.5 ND ND 11. 7 ND 369.58 488 ND 0.4 269.2 0.4 8.26 24.22 128.45 121.0 3.6 ND 49.4 ND 517.6 ND 0.10 ND 

B3.7 2.4 473.0 1.1 ND 11.3 0.89 125.92 317.2 ND ND 373.2 0.4 5.71 8.25 64.21 51.1 18.4 ND 4.9 ND 1929.0 ND 0.18 ND 

B3.8 2.3 50.8 ND ND 11.4 ND 359.74 330 ND 0.3 68.2 0.6 14.59 21.91 145.91 27.9 1.3 0.1 0.3 ND 726.0 ND 0.06 ND 

B3.9 0.7 34.7 ND ND 16.7 ND 373.76 274.5 ND 0.4 81.7 ND 20.44 27.7 159.59 63.7 ND 0.8 7.4 12.0 187.1 ND 0.37 ND 

B4.3 ND 154.4 ND ND 23.8 ND 157.64 640.5 ND 0.3 318.6 1.8 6.4 15.12 102.96 140.2 8.5 0.1 4.0 ND 1710.9 ND 0.09 ND 

B4.6 0.2 83.1 0.89 ND 11.1 ND 307.81 590.5 ND ND 239.5 ND 22.36 22.14 63.15 148.1 4.8 0.8 ND 12.0 287.8 ND 0.62 ND 

B4.10 0.1 67.2 0.3 ND 5.4 ND 222.43 610 ND 0.4 246.3 ND 24.47 22.75 72.71 103.5 2.3 1.8 ND 13.0 103.5 ND 0.27 ND 

C1.1 1.4 76.3 ND ND 11.8 ND 108.72 427 ND ND 183.0 0.4 6.42 19.38 87.68 83.6 9.1 0.3 9.1 ND 224.7 ND 0.13 ND 

C1.2 0.4 15.1 ND ND 1.9 ND 24.08 180 ND ND 45.3  ND 2.59 4.59 26.76 62.3 9.5 0.3 15.7 ND 9.9 ND 0.17 ND 

C2.5 1.4 111.1 ND ND 6.8 14.9 128.93 329.4 ND ND 189.0 0.4 3.53 9.17 57.05 83.9 2.7 0.2 36.6 ND 334.4 ND 0.19 ND 

C3.7 0.1 11.0 ND ND 7.7 ND 65.44 439.2 ND 0.2 74.4 ND 10.97 32.73 62.54 57.6 ND ND ND ND 69.5 ND 0.11 ND 

C4.2 2.0 126.0 ND ND 14.2 ND 48 540 ND ND 281.0 0.5 7.0 10.0 66 ND 9.2 ND ND ND 0.0 ND 0.0 ND 

C5.1 2.0 125.4 ND ND 15.9 ND 49.52 427 ND ND 261.1 0.7 7.168 11.23 37.48 55.5 9.3 0.2 9.4 ND 1966.1 ND 0.17 ND 

D4.1 1.4 91.2 ND ND 5.9 ND 94.61 226.2 ND 0.2 81.7 ND 9.93 10.38 44.5 73.9 0.6 ND 10.3 ND 504.9 ND 0.15 ND 

D3.5 1.5 112.6 ND ND 5.5 ND 119 287 ND 0.2 90.2 ND 11.15 12.12 66.47 38.7 4.8 ND 13.0 ND 528.5 ND 0.18 ND 

C4.10 0.1 10.6 ND ND 2.2 ND 15.47 459 ND 0.2 16.1 ND 9.67 15.52 92.02 ND ND ND ND 10.8 172.5 ND 0.03 ND 

B4.13 ND 189.2 ND ND 139.5 ND 99.47 621 ND 0.3 99.6 ND 14.7 26.27 202.79 ND ND 1.8 8.4 15.3 60.9 ND 0.36 ND 

C2.13 0.5 125.2 ND ND ND ND 140.09 227 ND ND 125.3 ND 15.51 10.51 63.92 ND ND ND 13.2 15.6 52.2 ND 0.29 ND 

C2.14 ND 125.1 ND ND ND ND 186.8 326.2 ND ND 123.2 ND 10.1 58.9 80.3 ND ND ND ND ND 50.2 ND 0.80 ND 

C2.16 0.1 9.6 ND ND 7.55 ND 68.99 122 ND 0.1 11.8 ND 9.8 10.4 33.17 ND ND 1.4 ND 16.3 250.9 ND 0.97 ND 
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C2.17 0.5 15.8 ND ND 0.92 ND 121.6 134.2 ND 0.1 20.9 ND 2.3 11.36 48.16 ND ND ND ND 16.3 87.8 ND 0.22 ND 

B3.12 ND 117.1 ND 0.21 ND ND 442.34 793 ND ND 222.2 ND 33.26 57.69 150.86 ND 8.7 ND 10.2 14.3 41.3 ND 0.01 ND 

A3.19 0.5 5.6 ND 1.6 ND 64.7 57 266.5 ND 0.1 21.3 ND 8.96 18.54 75.4 40.2 ND ND ND 8.4 136.7 ND 0.46 ND 

CMA3) 1.2 250 0.5  50  250    200 0.5    100 10 5 50 20 5000 0.05 0.2  

VP4)  510 0.5   1 250     2.9     10 5   5000    

VA11)                        0.1 

VI12)                        0.6 

B4.4 

iz
vo

r 
ca

p
ta

t 

1.8 56.3 
ND ND 105.3

5 

ND 

101.16 449.8 

ND 
0.3 74.9 0.4 

20.56 28.63 86.08 
38.1 8.4 0.2 5.3 ND 3034.1 

ND 
0.16 

ND 

A2.1 0.2 8.3 ND ND 18.93 ND 185.03 158.6 ND 0.2 6.4 ND 10.68 16.18 87.48 87.7 1.1 1.8 ND 12.0 48.0 ND 0.15 ND 

A3.1 0.6 14.1 ND ND 8.63 ND 457.72 109.8 ND 0.3 96.7 ND 14.99 29.31 55.69 30.0 ND 0.4 29.5 184.0 156.3 3.7 0.19 ND 

A3.5 2.5 26.5 ND ND ND ND 288.25 515 ND  ND 231.0 ND 14.96 28.46 65.75 35.7 8.6 0.1 4.2 ND 64.2 0.4 0.04 ND 

A3.6 0.1 29.3 ND ND 79.65 ND 52.99 131 ND 0.1 21.1 0.1 8.97 9.94 49.54 156.4 ND 1.9 ND 18.0 471.9 0.1 0.38 ND 

A3.11 1.0 20.6 ND ND 9.39 ND 403.86 457.5 ND 0.4 223.5 ND 21.06 23.65 61.54 59.4 ND 1.8 ND 11.0 98.5 0.4 1.95 ND 

A3.15 1.1 56.9 ND ND 6.15 ND 163.11 97.6 ND 0.1 89.2 ND 5.52 7.91 18.04 71.7 ND ND ND ND 67.0 ND 0.12 ND 

A4.1 1.7 30.9 ND ND 12.57 ND 224.59 482.5 ND 0.3 29.7 0.3 45.25 40.62 117.08 84.7 3.1 0.1 3.1 ND 42.5 ND 0.06 ND 

A4.3 1.9 50.7 ND ND ND ND 291.61 561 ND 0.3 202.9 ND 14.22 18.86 70.23 55.7 7.3 0.1 1.8 ND 4156.6 ND 0.05 ND 

A5.1 2.0 28.2 ND ND ND ND 285.67 408.5 ND 0.4 129.5 0.6 8.34 33.36 80.64 46.8 3.9 0.2 2.5 ND 860.4 ND 0.05 ND 

B2.3 0.1 11.7 ND ND 4.35 ND 76.67 366 ND ND 30.3 ND 14.18 12.05 96.83 26.0 2.7 ND 0 ND 81.1 ND 0.17 ND 

B2.8 1.5 25.5 ND ND 11.48 ND 333.21 244 ND 0.3 26.2 0.3 17.77 28.82 118.92 355.5 2.7 0.1 10.3 64.8 ND 1.1 0.30 ND 



33 

 

B2.10 0.5 4.5 ND 0.1 1.28 ND 287.53 549 ND 0.2 6.7 0.05 12.23 21.43 205.66 70.8 ND 1.6 7.7 12.0 66.3 ND 0.19 ND 

B2.23 0.4 11.9 ND ND 5.01 ND 149.15 87 ND 0.1 18.4 ND 5.14 8.96 48.34 22.3 ND ND 0.0 ND 36.1 ND 0.06 ND 

B2.24 1.4 17.8 ND ND 6.6 ND 192.5 398 ND ND 12.8 ND 11.8 49.8 98.5 49.2 ND ND 0.0 ND 50.2 ND 0.21 ND 

B2.25 1.5 17.9 ND ND 6.45 ND 200.89 498.8 ND ND 12.1 ND 12.74 52.31 114.12 44.1 ND ND 0.0 ND 54.7 ND 0.18 ND 

B5.1 2.1 49.6 ND ND 31.34 ND 343.34 457.8 ND 0.4 81.4 0.4 19.75 37.5 128.09 181.0 9.4 0.2 4.5 ND 3667.7 ND 0.12 ND 

C1.3 0.7 6.9 ND ND 4.55 ND 10.93 143 ND ND 8.6 0.2 3.02 12.05 24.53 23.7 26.1 0.1 13.3 ND 40.4 ND 0.08 ND 

C2.2 1.2 85.0 ND ND 10.17 ND 119.73 226.6 ND 0.2 66.6 ND 10.92 18.06 50.4 38.5 10.2 ND 4.5 ND 391.3 ND 0.17 ND 

C2.4 1.0 9.1 ND ND 6.42 ND 94.55 280.5 ND ND 3.8 0.5 8.75 36.05 80.24 139.2 9.4 0.2 7.7 ND 125.9 ND 0.26 ND 

C2.6 1.2 26.9 ND ND 16.8 ND 60.34 455 ND ND 62.0 ND 17.38 13.33 87 89.9 16.2 0.4 10.2 ND 377.4 ND 0.23 ND 

C2.9 0.9 11.4 ND ND 2.48 ND 141.42 246.5 ND 0.1 38.5 ND 7.29 17.19 61.34 8.8 5.4 0.1 2.2 ND 33.1 ND 0.09 ND 

C3.1 2.6 41.7 ND ND 19.55 ND 485.83 304.5 ND ND 269.2 ND 24.1 21.52 39.31 15.3  ND ND 6.1 ND 1291.8 ND 0.14 ND 

C3.3 1.4 19.3 8.11 ND 10.31 ND 57.09 382 ND ND 46.3 ND 10.79 22.33 54.94 38.1 5.8 0.3 4.7 ND 1813.2 ND 0.11 ND 

C4.1 3.0 211.9 ND 
ND 108.7

6 

ND 

143.94 815 

ND 
ND 589.2 

ND 

43.03 9.97 36.52 
183.3 9.1 1.1 59.1 

ND 
8113.0 

ND 
0.45 

ND 

D2.1 0.8 13.5 4.07 3.98 9.89 ND 29.14 280.5 ND ND 92.7 ND 6.17 8.46 26.33 25.0 3.9 ND 4.8 ND 66.5 ND 0.11 ND 

D3.3 1.1 49.4 ND ND 9.19 ND 158.68 718 ND 0.2 167.2 ND 13.68 35.99 126.36 134.7 16.4 0.9 31.3 ND 1164.2 ND 0.49 ND 

D3.6 0.3 97.1 ND ND 62.4 ND 180.64 683.3 ND  ND 400.9 ND 19.24 6.42 40.13 95.1 ND ND ND 11.0 30.6 ND 0.09 ND 

B4.11 0.2 38.1 ND ND 26.78 ND 478.77 671 ND 0.4 126.7 ND 18.11 56.68 156.01 ND 9.6 ND ND 19.7 31.3 ND ND ND 

B2.26 0.3 3.3 ND ND 2.71 ND 133.44 388.5 ND ND 9.6 ND 10.89 8.54 126.42 ND ND ND ND 6.4 71.3 ND 0.45 ND 

B2.27 0.2 10.5 ND ND 11.14 ND 402.26 427 ND ND 17.0 0.06 17.49 17.36 213.23 ND 3.0 ND ND 15.1 79.8 ND 0.16 ND 

B2.28 0.2 2.4 ND ND 1.18 ND 100.17 316 ND ND 24.4 ND 7.98 12.7 86.06 ND ND ND ND 18.5 60.3 ND 0.38 ND 
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A3.21 ND 5.4 ND ND 11.91 ND 32.91 38.3 ND ND 7.2 ND 1.41 2.12 17.6 ND ND ND ND ND 25.1 ND 0.09 ND 

A3.22 0.5 12.2 0.13 ND 17.08 ND 147.6 230.2 ND ND 71.9 ND 7.08 17.07 32.01 ND ND ND ND ND 24.6 ND 0.10 ND 

A3.7 
iz

vo
r 

su
lf

u
ro

s 
ND 4927.6 ND 5.27 5.87 ND 305.32 573.4 ND ND 2749.5 ND 121.91 32 122.99 154.7 ND 2.6 21.0 ND 220.7 ND 13.82 0.20 

A3.23 ND 2943.0 ND ND ND ND 425.1 671 ND ND 1651.8 ND 248.7 90.79 377.56 108.3 ND 2.1 18.0 ND 202.0 1.1 9.81 ND 

A3.25 ND 2590.4 ND ND ND ND 239.51 403.5 ND ND 2405.1 ND 9.81 19.65 110.81 142.6 ND 2.6 21.0 ND 212.4 0.8 13.10 ND 

A3.8 ND 15637.8 ND ND ND ND 480.13 595.4 ND ND 8735.7 ND 280.48 44.14 212.33 187.5 4.1 2.7 ND ND 390.4 ND 2.78 0.11 

A3.9 ND 30414.4 ND ND ND ND 470.41 426 ND ND 17174.8 ND 604.21 49 885.87 459.1 9.5 2.8 ND ND 592.2 ND 4.02 ND 

A3.12 ND 3009.6 ND ND ND ND 139.04 566.2 ND ND 1758.8 ND 32.42 34.05 54.21 51.8 23.3 1.8 ND 18.2 52.8 ND 1.92 0.07 

A3.13 0.5 76.1 ND ND 1.81 ND 534.4 615 ND ND 196.3 ND 25.1 59.56 131.61 518.1 9.1 2.8 49.9 20.0 106.9 ND 0.21 0.05 

A3.14 0.4 52.2 ND ND 2.16 ND 365 523 ND ND 155.0 ND 22.71 61.62 119.84 70.8 2.1 1.8 46.3 17.0 62.8 ND 0.16 ND 

A3.16 2.0 25.5 ND ND 8 ND 333.35 195.2 ND 0.3 37.5 ND 15.59 23.77 105.45 24.3 ND ND ND ND 56.5 0.2 0.14 ND 

A3.17 
3.1 127.4 

ND ND 

10.58 34.4 120.31 549.2 

ND 

0.5 167.2 

ND 

52.12 47.59 114.03 

4287.

1 16.2 2.8 54.9 19.6 

12985.

0 9.8 33.49 0.13 

A3.18 
4.9 1831.2 

ND ND 

16.34 

ND 

556.41 407.6 

ND 

0.7 1017.6 

ND 

46.08 31.03 403.58 

1459.

4 

ND ND 

62.5 16.1 3099.8 19.7 48.12 0.13 

A4.5 ND 1423.8 
ND ND 

22.5 

ND 

210.05 476 

ND 
ND 1036.8 

ND 

19.42 24.5 39.85 
381.5 45.8 1.4 128.7 ND 

18912.

0 ND 
2.83 

ND 

A4.7 0.1 65.9 ND ND 1.26 ND 281.32 479.5 ND 0.4 146.8 ND 24.31 42 112.06 92.6 ND 2.2 ND 12.0 64.8 ND 0.69 ND 

A4.8 0.5 24.0 ND ND 11.38 ND 238.93 649.8 ND 0.4 87.2 ND 24.91 47.3 179.58 372.3 1.9 2.3 ND 11.0 126.3 0.3 3.61 ND 

A4.9 0.2 14.9 ND ND 0.35 ND 119.34 549 ND 0.3 42.7 ND 17.31 39.19 111.46 219.3 ND 2.4 ND 17.0 141.9 0.2 0.62 ND 

A5.2 ND 1243.1 ND 3.09 1.64 ND 906.64 561.2 ND 1.1 1043.1 ND 57.04 41.63 151.52 73.6 24.3 2.4 ND 17.4 86.5 0.2 3.46 0.21 
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B2.11 2.5 99.1 ND ND 21.84 ND 337.1 120 ND 0.2 114.4 ND 15.31 20.56 58.34 65.0 ND 2.8 ND 18.9 2827.0 ND 10.1 ND 

B2.16 
ND 

22942.0 

ND ND ND ND 

258.41 485.6 

ND 

6.3 12771.1 

ND 

15 4.96 264.82 

2784.

1 

ND ND ND ND 

6994.8 

ND 

31.28 0.11 

B2.17 
ND 

24858.9 

ND ND ND ND 

282.66 584 

ND 

3.8 14109.4 

ND 

14 20.9 161.95 

1607.

9 

ND ND 

87.6 

ND 

4878.3 

ND 

27.14 ND 

B2.20 
ND 

22809.5 

ND ND ND ND 

241.14 690.8 

ND 
2.4 

11706.1 

ND 

21.82 49.33 496.04 

1010.

9 

ND ND ND ND 

5384.8 

ND 

38.41 0.18 

B2.22 2.3 70.7 0.2 ND 2.02 ND 357.66 301 ND 0.3 88.7 ND 17.58 51.67 166.32 85.5 ND ND ND ND 64.0 ND 0.31 ND 

C3.9 0.3 491.5 ND ND 1.257 ND 573.89 483 ND  ND 323.1 0.82 25.19 57.54 185.77 88.9 ND ND 2.3 ND 125.3 0.6 2.82 ND 

C3.10 0.3 538.9 ND ND ND ND 136.46 289.3 ND  ND 397.0 ND 12.47 27.48 82.42 ND ND ND ND ND 140.8 ND 0.77 ND 

C1.5 ND 166.1 ND ND 5.66 ND 55.68 229 ND 0.2 112.1 ND 9.48 10.11 38.61 18.6 18.3 ND 9.1 ND 177.8 ND 0.15 ND 

D2.7 ND 11594.6 ND ND ND ND 375.32 479.5 ND  ND 6453.7 ND 121.82 46.45 312.1 248.8 8.1 2.8 14.8 ND 333.5 0.3 8.29 ND 

C3.12 
ND 

94930.0 

ND ND ND ND 1129.1

7 603 

ND 
 ND 

53058.6 

ND 

142.69 

122.3

1 

1113.0

1 385.4 86.5 ND 

ND ND 

3250.1 ND 24.50 0.09 

A3.24 ND 4552.7 ND ND ND ND 227.8 915 ND  ND 2549.5 ND 173.65 21.43 131.9 645.8 9.8 2.9 ND ND 882.2 ND 3.80 ND 

B2.19 0.3 47.6 ND ND 48.84 ND 465.24 170.8 ND 0.3 62.5 ND 23.81 26.09 192.46 51.3 ND ND 3.8 18.0 107.2 0.5 0.15 ND 

B2.12 

iz
vo

r 
fe

ru
gi

n
o

s 

3.6 38.6 ND ND ND ND 546.07 97.6 ND 0.3 64.0 ND 15.77 29.32 124.45 44.3 ND ND ND ND 125.0 2.6 10.70 ND 

B2.13 2.9 29.0 ND ND 10.78 ND 437.28 125 ND 0.3 43.2 ND 16.69 29.18 124.39 46.1 ND ND ND ND 103.6 1.1 10.86 ND 

B2.14 ND 1026.5 ND ND ND ND 417.01 422.2 ND ND 701.4 ND 33.1 13.59 99.31 47.1 ND ND ND ND 145.4 1.1 59.42 ND 

B2.18 ND 8970.5 ND ND ND ND 202.28 381.4 ND 3.1 4621.2 ND 29.66 39.13 170.77 993.1 ND ND ND ND 2526.0 ND 53.65 ND 

B2.21 ND 47.0 ND ND 3.73 ND 128.99 103 ND 0.1 40.8 ND 9.94 17.34 36.04 19.3 ND ND ND ND 69.7 0.4 58.15 ND 
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A3.20 
2.7 42.7 

ND ND 

0.19 

ND 1480.4

1 250.1 

ND 

ND 186.2 

ND 

23.94 66.86 519.97 560.2 

ND ND ND ND 

1985.3 ND 48.90 

ND 

C2.8 
Iz

vo
r 

să
ra

t 
ND 

186190.4 
ND ND ND ND 2178.7

6 308.7 

ND ND 
104627.2 

ND 2726.7

2 58.65 

1290.6

2 
622.0 125.4 

ND ND ND ND ND ND ND 

C2.10 
ND 

162140.2 
ND ND ND ND 2700.8

8 274 

ND ND 
90909.3 

ND 

45.32 90.52 

1127.0

9 
399.0 44.1 

ND ND ND ND ND ND ND 

C3.4 
ND 

235550.2 

ND ND ND ND 5876.3

4 536.8 

ND ND 

132460.7 

ND 

116.82 138.2 

2448.7

3 88.7 ND 

ND ND ND ND ND ND ND 

D2.6 
ND 

146014.8 
ND ND ND ND 3094.5

6 305 

ND ND 
81572.0 

ND 

50.76 82.18 

1280.3

1 
824.0 32.3 

ND ND ND ND ND ND ND 

C3.11 
ND 

218833.3 
ND ND ND ND 

3381.4 422.8 

ND ND 
121550.8 

ND 

119.2 

168.1

1 

1533.6

8 
425.1 125.4 

ND ND ND ND ND ND 
0.16 

C2.20 
ND 

215166.7 
ND ND ND ND 3788.4

4 170.8 

ND ND 
120462.4 

ND 

128.95 

187.6

8 

1583.1

3 
402.5 135.8 

ND ND ND ND ND ND 
ND 

fluorurată6) > 1                        

clorurată  > 200                       

sulfatată       > 200                  

hidrogeno

-

carbonată        

> 600 

       

 

        

litiniferă          > 38)               

sodică           > 2007)              

magnezian

ă              > 50  
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calcică               > 150          

feruginoas

ă                

 

      > 108)  

             

0.5/

59)    

 

    5000    

Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale - ANEXA 4 la norme: lista indicatorilor apei minerale; C. Constituentii prezenti in 

mod natural in apele minerale naturale si limitele maxime a caror depasire poate constitui un factor de risc pentru sanatatea publica 5) 

  56)  0.1  50           1000 10 3 50 20  0.5   

1)HC - hidrocarburi petroliere: fracțiile C8-12 până la C24-26, exprimate ca  µl/l (ppm) 

2)ND - nedetectat 

3)CMA– Concentraţie Maxim Admisă pentru apa potabilă conform Legii nr. 458/8.07.2002 

4)VP– Valoare Prag la nivelul corpurilor de apă subterană folosite ca ape potabile din Conul aluvial Buzău (ROIL05) conform Ordin M.A.P.P.M nr. 621 din 18.07.2014 
5) HG 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale natural 

6)apele minerale naturale avand o concentratie de fluor mai mare de 1,5 mg/l vor avea specificat pe eticheta urmatorul avertisment: "Contine mai mult de 1,5 mg/l fluor: 

produs nerecomandat consumului regulat al sugarilor si copiilor sub 7 ani". 

7)daca conținutul de sodiu este <20mg/l, pe eticheta produsului finit poate fi specificată mențiunea ”apă minerală ce corespunde unui regim sărac în sodiu” 

8)apele feruginoase au un conținut de ioni Fe2+ > 1 mg/l (HG 1020/2005), respectiv un conținut de ioni  Fe2+ și Fe3 + > 10 mg/l (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013) 

9) Valoare valabila considerand amoniu ca indicator de poluare a apei din surse de suprafata. In conditiile in care se demonstreaza stiintific originea endogena a amoniului, se 

pot accepta valori de pana la 5 mg/l. 

10) T – toxice/periculoase pentru sănătatea umană, P – consumul constant poate constitui un factor de risc pentru sănătatea umană; I – inofensive și B – benefice 
11) VA – Valori de alertă pentru investigarea și evaluarea contaminării apelor subterane din România - Hidrocarburi petroliere totale (THP) (Hotărârea nr. 449/2013 privind 

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării) 
12) VI – Valori  de intervenție pentru investigarea și evaluarea contaminării apelor subterane din România Hidrocarburi petroliere totale (THP) (Hotărârea nr. 449/2013 privind 

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării)
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Analizele de laborator au evidențiat faptul că sursele de apă investigate au avut un conținut relativ 

ridicat de fluoruri (Tabelul 3.1.3.2), acest parametru fiind identificat în marea majoritate a surselor de 

apă investigate, înregistrându-se și unele depășiri ale limitei maxim admise (1.2 mg/l) pentru apa 

potabilă. Concentrațiile ridicate de fluor s-au înregistrat pe suprafața comunelor Bisoca, Lopătari,  

Bozioru, Scorțoasa și Cănești (Fig. 3.1.3.4).  

 

În probele în care au fost identificați, ionii nitrat au avut concentrații cuprinse între 0.4 și 948.9 mg/l, 

având o valoare medie de 64.3 mg/l. În general sursele de apă potabilă analizate au avut un conținut 

de nitrat sub limita maxim admisă pentru apa potabilă (50 mg/l). Izvoarele captate și probele de apă 

de la rețeaua de distribuție locală au avut un conținut mai scăzut de nitrați, comparativ cu apele de 

fântână. Depășiri frecvente ale limitei maxim admise au fost înregistrate în partea de S - SE a viitorului 

Geoparc, în special în comunele Beceni, Scorțoasa, Berca și Pănătău (Fig. 3.1.3.5). Consumul constant 

de apă potabilă din aceste surse reprezintă un real factor de risc pentru sănătatea localnicilor, 

concentrații ridicate de nitrați fiind asociate cu afecțiuni severe precum cianoză sau asfixia (boala 

”copilului albastru”). Astfel, este foarte important ca localnicii care utilizează aceste surse de apă să 

fie informați despre calitatea apei și se impune o restricționare/stopare a utilizării respectivelor surse 

de apă. Important este faptul că în aceste zone au fost identificate și surse de apă potabilă (rețeaua 

de canalizare locală, izvoare și fântâni) cu  un conținut de nitrați sub limita maximă impusă de 

legislație, acestea putând fi o sursă alternativă de apă potabilă.  

 

Nitriții au fost detectați într-un număr restrâns de probe, concentrațiile fluctuând între 0.04 și 16.5 

mg/l (Tabel 2). Conținutul ridicat de nitriți, indică existența unei surse de poluare recentă. În unele 

cazuri s-au înregistrat depășiri ale limitei maxim admise pentru apa potabilă (0.5 mg/l) (Fig. 3.1.3.6). 

Ca si în cazul nitraților, concentrațiile cele mai mari de nitriți s-au înregistrat în apele de fântână. 

Punctual au fost identificare câteva surse de apă critice situate în comunele Bisoca, Valea Salciei, 

Lopătari, Chiliile, Cănești, Beceni, Scorțoasa și Berca (Fig. 3.1.3.6) cu un conținut ridicat de nitriți. 

Consumul constant și îndelungat al apei din aceste surse reprezintă un real pericol pentru sănătatea 

localnicilor, nitriții fiind compuși toxici pentru organismul uman. De menționat este faptul că în aceste 

zone au fost identificate și surse de apă potabilă (rețeaua de canalizare locală, izvoare și fântâni) cu  

un conținut de nitriți sub limita maximă impusă de legislație. Astfel populația trebuie informată pentru 

a utiliza aceste surse sigure ca alternativă pentru necesarul de apă potabilă. 

 

Concentrațiile ridicate de nitrați și nitrați, în special din fântâni, se datorează în general infestării apei 

din cauza amplasării în vecinatatea acestora a grupurilor sanitare nehidroizolate.  

 

Sursele investigate au avut un conținut ridicat de sulfați, acest compus fiind identificat în toate probele 

analizate. În unele surse de apă potabilă investigate s-au înregistrat depășiri ale limitei maxim admise 

impuse de legislația națională (250 mg/l). Cocentrațiile cele mai mari s-au înregistrat în izvoarele 

sărate (Tabelul 3.1.3.2). Din punct de vedere a distribuției spațiale, concentrații ridicate de sulfați s-au 

observat pe suprafața comunelor Lopătari, Mânzălești, Sărulești, Bisoca, Cănești și Bozioru (Fig. 

3.1.3.7).  

 

Sursele de apă analizate au avut un conținut ridicat de sodiu, înregistrându-se frecvent depășiri ale 

limitei maxim admise pentru apa potabilă (200 mg/l). Mare parte din probele de apă potabilă se 

încadrează în clasa apelor hipertensive (concentraţia Na+ > 20 mg/l).  Cum era firesc, nivelul cel mai 
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ridicat de sodiu s-a înregistrat în izvoarele considertate de căre localnici ca fiind sărate. Concentrațiile 

cele mai ridicate de sodiu s-au înregistrat pe raza comunelor Cănești, Lopătari, Mânzălești, Sărulești și 

Bozioru (Fig. 3.1.3.8).  

 

Distribuția metalelor grele din sursele de apă investigate este dominată de prezența  fierului, zincului, 

manganului, cuprului și plumbului. În general, în probele de apă potabile analizate, conținutul de Zn, 

Fe și Mn s-a încadrat în limitele maxim admise. Concentrațiile cele mai mari de Fe, Zn și Mn s-au 

înregistrat în izvoarele sulfuroase și feruginoase. În izvoarele sărate, aceste metale (ca de altfel și Cd, 

Cr și Ni) nu au fost identificate, cel mai probabil din cauza diluțiilor mari (× 2000) care au fost aplicate 

acestor probe anterior analizei instrumentale, diluții care au putut conduce la unele erori de citire.   

Din izvoarele minerale analizate, cele din Sările, Mânzălești, Lopătari, Luncile, Fișici, Cănești, Negoșina, 

Anini, Plăișor și Râpile, au avut un conținut ridicat de fier (Fig. 3.1.3.9). Doar în unele surse de apă 

investigate s-a depistat manganul, acesta având în general concentrații sub limita maxim admisă (Fig. 

3.1.3.10). In general, sursele de apă potabilă analizate au avut un conținut de cupru în limitele impuse 

de legislația națională. De remarcat concentrația ridicată de cupru înregistrată în izvoarele minerale 

din localitățile Luncile, Lopătari și Ruginoasa (Fig. 3.1.3.11). Un conținut ridicat de zinc s-a înregistrat 

și în izvoarele minerale din Mânzălești, Ruginoasa și Plăișor (Fig. 3.1.3.12).   

În urma analizelor de laborator, s-au identificat în unele surse punctuale, concentrații ridicate de 

plumb în special în zona Bisoca, Valea Salciei, Vintilă Vodă, Platoul Meledic, Lopătari, Aluniș, Negoșina, 

Gura Văii, Pâclele, Plăișor și Râpile (Fig. 3.1.3.13). Plumbul este un element toxic, clasificat ca fiind 

“potențial cancerigen pentru om”. Ca atare consumul constant, pe periodă îndelungată a apei din 

aceste surse, poate conduce în timp la afecțiuni severe asupra sănătății locuitorilor. Consumul apei 

din aceste surse ar trebui oprit sau restricționat, având în vedere faptul că există în aceste zone și surse 

de apă (rețele de canalizare locală, izvoare, fântâni) (Fig. 3.1.3.13) cu un conținut scăzut de plumb, 

care nu reprezintă un risc pentru sănătatea localnicilor. De menționat faptul că pentru izvoarele 

sărate, conținutul ridicat de plumb poate fi o consecință și a diluțiilor mari aplicate acestor probe și 

interferenței cu alte metale prezente în probă. 

Nichelul a fost detectat în cca 10% din probe și doar în câteva situații izolate (Lopătari, Brăești, Fișici 

și Zaharești) (Fig. 3.1.3.14) s-a depășit limita maxim admisă (20 µg/l). Conținutul cel mai ridicat de 

nichel s-a înregistrat la un izvor captat in satul Fișici, acest izvor fiind monitorizat și în campaniile din 

2014/2015/2016, valoarea nichelului fiind relativ constantă. Sursa menționată anterior a prezentat și 

un pH acid (4.1) care favorizeză solubilizarea nichelului. Cromul și cadmiul s-au regăsit in concentrații 

scăzute, doar în unele cazuri izolate înregistrându-se depășiri ale limitei maxim admise: Lopătari, 

Ruginoasa, Chiliile, Scorțoasa și Plăișor (in cazul cromului – Fig. 3.1.3.15), respectiv Satu Vechi 

(Mânzălești), Plăișor, Zaharești  (in cazul cadmiului – Fig. 3.1.3.16). Consumul îndelungat al apei din 

sursele în care s-au identificat concentrații mari de cadmiu și nichel trebuie atent monitorizat, 

deoarece aceste elemente sunt toxice, fiind clasificate drept potențial cancerigene pentru om. 

Populația trebuie informată având în vedere că există în aceste zone surse de apă care nu prezintă risc 

pentru sănătate din punct de vedere al conținutului de metale.     

Cromul a fost prezent în concentrații relativ scăzute (0.3 – 1287 µg/l), concentrațiile cele mai 

mari regăsindu-se în cazul izvoarelor sulfuroase, valoarea maximă înregistrîndu-se în izvorul sulfuros 

de la Plăișor, comuna Pănătău. În unele surse de apă potabilă s-au înregistrat depășiri ale limitei maxim 

admise (50 µg/l) (Fig. 3.1.3.15).  
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Fig. 3.1.3.2 - Distribuția spațială a pH-ului în sursele de apă subterană. 

 

 
Fig.3.1.3.3 - Distribuția spațială a conținutului de ion clorură în sursele de apă subterană. 
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Fig. 3.1.3.4 - Distribuția spațială a conținutului de ion fluorură în sursele de apă subterană. 

 

 
Fig. 3.1.3.5 - Distribuția spațială a conținutului de ion nitrat în sursele de apă subterană. 
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Fig. 3.1.3.6 - Distribuția spațială a conținutului de ion nitrit în sursele de apă subterană. 

 

 
Fig. 3.1.3.7 - Distribuția spațială a conținutului de ion sulfat în sursele de apă subterană. 
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Fig. 3.1.3.8 - Distribuția spațială a conținutului de sodiu în sursele de apă subterană. 

 

 
Fig. 3.1.3.9 - Distribuția spațială a conținutului de fier în sursele de apă subterană. 
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Fig. 3.1.3.10 - Distribuția spațială a conținutului de mangan în sursele de apă subterană. 

 
Fig. 3.1.3.11 - Distribuția spațială a conținutului de cupru în sursele de apă subterană. 
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Fig. 3.1.3.12 - Distribuția spațială a conținutului zinc în sursele de apă subterană. 

 

 
Fig. 3.1.3.13 - Distribuția spațială a conținutului de plumb  în sursele de apă subterană. 
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Fig. 3.1.3.14 - Distribuția spațială a conținutului de nichel în sursele de apă subterană. 

 

 
Fig. 3.1.3.15 - Distribuția spațială a conținutului de crom în sursele de apă subterană. 
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Fig. 3.1.3.16 - Distribuția spațială a conținutului cadmiu în sursele de apă subterană. 

 

Identificarea apelor potabile. 

Calitatea surselor de apă este esențială pentru dezvoltarea economică a unei comunități sau regiuni. 

Lipsa accesului unei comunități la o sursă de apă sigură, conduce la limitarea unor activități cu 

potențial economic precum turismul sau agricultura. O calitate superioară a apelor subterane asigură 

sănătatea comunității respective și poate reduce investiţiile tehnice și financiare necesare îndepărtării 

prealabile a contaminanților nedoriți din apă. 

Rezultatele obținute în cadrul studiul au evidențiat calitatea superioară a apelor de rețea și izvor 

comparativ cu cea a fântânilor. Frecvența depășirilor limitelor maxime impuse de legislația națională 

pentru parametrii chimici de calitate, a fost mai mare în cazul fântânilor (Tabelul 3.1.3.3).  Trebuie 

menționat faptul că au existat o serie de fântâni pentru care toți parametrii chimici investigați s-au 

încadrat în limitele maxime admise.  
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Tabelul 3.1.3.3 - Frecvența depășirilor (%) valorilor limită maxim admise pentru parametrii fizico-

chimici de calitate a apei potabile. 

Parametru de calitate 
Frecvența depășirilor  valorilor limită maxim admise (%) 

fântână rețea de distribuție izvor captat 

pH 12 4 26 

Turbiditate (NTU) 4 4 - 

 F- (mg/l) 32 44 35 

Cl - (mg/l) 3 - - 

NO2
- (mg/l) 12 7 6 

Br- (mg/l) - - - 

NO3
- (mg/l) 36 4 9 

PO4
3- (mg/l) 4 11 - 

SO4 2- (mg/l) 36 26 32 

HCO3
- (mg/l) - - - 

CO3
2- (mg/l) - - - 

Li+ (mg/l) - - - 

Na+ (mg/l) 42 37 18 

NH4
+ (mg/l) - - - 

K+ (mg/l) - - - 

Mg2+ (mg/l) - - - 

Ca2+ (mg/l) - - - 

Cu (µg/l) 7 15 18 

Pb (µg/l) 14 4 12 

Cd (µg/l) 1 - - 

Cr (µg/l) 1 - 3 

Ni (µg/l) 3 - 6 

Zn (µg/l) 4 - 3 

Mn (mg/l) 9 - 6 

Fe (mg/l) 48 33 30 

HC (ppm) - - - 

 

Pe suprafața viitorului Geoparc au fost identificate o serie de izvoare, care nu îndeplinesc condițiile de 

a fi valorificate ca și ape minerale naturale, datorită mineralizației scăzute, însă acestea pot fi utilizate 

ca sursă de apă potabilă având în vedere puritatea lor chimică, sau pot fi valorificate economic prin 

comercializare ca apă de masă sau apă de izvor (Fig. 3.1.3.17). Se impune și o amenajare 

corespunzătoare a acestor surse de apă, cu o delimitare clară a zonei de protecție sanitară. 
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A2.1 -  Brătilești (Brăești) 

coord. GPS: 45.286810/26.251500 

 
 

B2.3 – Terca (Lopătari) 

coord. GPS: 45.518520/26.535320 

 
A3.22 – Scăieni (Bozioru) 

coord. GPS: 45.390988/26.448370 

 
C2.9 -  Plavățu (Mânzălești) 

coord. GPS: 45.535080/ 26.637670 

 

 
A3.21 -  Colți  

coord. GPS: 45.378224/26.407979 

 

 
A4.9 -  Anini (Cozieni) 

coord. GPS: 45.354256/26.465957  

 

B2.23 -  Buștea (Mânzălești) 

coord. GPS: 45.513565/26.589736 

 

Fig. 3.1.3.17 - Izvoare care nu îndeplinesc condițiile de ape minerale naturale, dar care pot fi folosite 

ca sursă de apă potabilă datorită purității lor chimice. 

 

Aceste izvoare pot fi valorificate și  din punct de vedere cultural. Un astfel de exemplu ar fi cel din satul 

Scăieni –  comuna Bozioru, situat lângă monumentul ridicat în amintirea unei persoane decedate 

”pentru patrie” în luptele din 1917, primul război mondial (Fig. 3.1.3.18). Sunt de remarcat și crucile 

vechi din piatră asezate lângă unele izvoare potabile (Fig. 3.1.3.19). 
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Fig. 3.1.3.18 - Izvor utilizat de localnici ca sursă de apă potabilă: sat Scăieni –  comuna Bozioru, 

respectă limitele maxime pentru toți parametrii chimici investigați. Izvorul este situat lângă 

monumentul ridicat în amintirea unei persoane decedate ”pentru patrie” în luptele din 1917 - primul 

război mondial. 

 

            
Fig. 3.1.3.19 - Izvoare  utilizate de localnici ca surse de apă potabilă, marcate de cruci din piatră. 

(stânga: sat Râpile –  comuna Pănătău; dreapta: sat Scorțoasa –  comuna Scorțoasa) 

 

Identificarea izvoarelor minerale care respectă normele tehnice de exploatare și comercializare a 

apelor minerale naturale. 

Conform HG 1020/2005, prin apa minerală naturală se înțelege o apă pură din punct de vedere 

microbiologic, care își are originea într-un zăcământ/acvifer subteran și este exploatată prin una sau 

mai multe emergențe naturale ori foraje. Apa minerală naturală se deosebește în mod evident de apa 

de băut obișnuită prin următoarele caracteristici: (a) natura sa, caracterizată printr-un conținut 

specific de săruri minerale dizolvate, oligoelemente sau alți constituenți și, eventual, prin unele efecte 
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asupra sănătății; (b) puritatea sa originară; ambele caracteristici fiind menținute intacte datorită 

originii subterane a acestei ape care trebuie să fie protejată de toate riscurile de poluare. 

 

Principalul act normativ care reglementează exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale 

din România este HG 1020 din 1 septembrie 2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare 

si comercializare a apelor minerale naturale, completată și modificată prin HG 532/201. La acesta se 

mai adaugă:  

- Ordinul 978/2006 privind etichetarea apei minerale naturale, utilizate in alimentatia 

sugarului;  

- HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si 

mărimea zonelor de protectie sanitară și hidrogeologică; 

- Legea 85 din 18 martie 2003 (M. Of. 197/2003) care reglementează desfășurarea 

activităților miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate 

publică a statului; 

- Legea nr. 343/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind 

staţiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistenţa medicală balneară și de 

recuperare 

 

Aceste acte normative naționale transpun legislația internațională în domeniu: 

-  CODEX STAN 108-1981 pentru apele minerale;  

- Directiva 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentrație 

și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de 

utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor; 

- Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind 

exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale;  

Autoritatea națională responsabilă cu verificarea condițiilor de exploatare, îmbuteliere si 

comercializare a apelor minerale naturale este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), 

care efectuează controale periodice pentru a verifica dacă apa minerală naturală pentru care a fost 

autorizată exploatarea sursei respectă prevederile stabilite prin HG 1020/2005. 

Compoziția chimică, respectiv tipul chimic al apei este determinat de matricea minerală a rocii 

colector, iar  timpul de contact apă/rocă determină mineralizația apei. Prezența în apă a unor compuși 

chimici, raportul în care se regăsesc aceștia, precum și activitatea lor specifică ofera informații privind 

parcursul subteran al apei de la zona de alimentare la zona de descărcare, informații privind rocile 

traversate, sau eventuale amestecuri cu alte ape de profunzime (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; 

Munteanu 2013). 

 

Din izvoare analizate, au fost identificate 29 de izvoare minerale (Tabelul 3.1.3.4) a căror parametrii 

de calitate chimici investigați corespund cerințelor menționate în HG 1020/2005 (completată și 

modificată prin HG 532/2010), pentru exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale din 

România. Aceste izvoare pot fi valorificate economic prin îmbuteliere și comercializare. Trebuie 
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menționat faptul că pe lângă parametrii chimici investigați se impune analiza tuturor parametrilor 

chimici, fizici și microbiologici incluși în normele tehnice de exploatare și comercializare a apelor 

minerale naturale. Totodată se impune monitorizarea constantă a surselor de apă minerale, deoarece 

în cazul valorificării lor economice prin îmbuteliere și comercializare, acestea trebuie să aibă o 

compoziție chimică constantă la sursă. 

 

Tabelul 3.1.3.4 - Izvoare minerale identificate pe suprafața viitorului Geoparc, pentru care parametrii 

chimici de calitate analizați respectă normele tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale 

naturale (HG 1020/2005). 

 

 
A3.5 -  Aluniș (Colți) 

coord. GPS: 45.402970/26.414670 

apă fluorurată – sulfatată – 

hidrogenocarbonatată  – sodică 

 
B5.1 - Bădila (Pârscov) 

coord. GPS: 45.256900/26.507100 

apă fluorurată – sulfatată 

 
B2.10 -  Plaiu Nucului (Lopătari) 

coord. GPS: 45.480820/26.522063 

apă sulfatată – calcică 

 
A3.15 - Ruginoasa (Brăești) 

coord.GPS:45.428083/26.487997 

apă fluorurată 

 
A5.1 - Râpile (Pănătău) 

coord. GPS: 45.265050/26.378580 

apă fluorurată – sulfatată – sodică 

 
*C3.4 - Cănești 

coord. GPS: 45.395110/26.608270 

apă clorurată – sulfatată – sodică – 

magneziană – calcică 



53 

 

 
*A3.25 -Fișici (Bozioru) 

coord. GPS 45.392403/26.450675 

apă clorurată – sulfatată – sodică – 

feruginoasă 

 
*A3.24 - Fișici (Bozioru) 

coord. GPS 45.404473/26.461388 

apă clorurată – sulfatată – 

hidrogenocarbonată – sodică 

 

 
*A3.9 - Fișici (Bozioru) 

coord. GPS 45.402789/26.464369 

apă clorurată – sulfatată – sodică 

Obs: izvor mineral care alimenta 

vechea stațiune balneară de la Fișici 

 
*B2.18 - Luncile  (Lopătari) 

coord. GPS 45.503038/26.538184 

apă clorurată – sulfatată – litiniferă 

– sodică  – calcică – feruginoasă 

 
 

B2.11 - Lopătari 

coord. GPS 45.485681/26.582644 

apă fluorurată – sulfatată– 

feruginoasă 

 
A3.20 - Fișici (Bozioru) 

coord. GPS 45.392403/26.450675 

apă fluorurată – sulfatată – 

magneziană – calcică – feruginoasă 

 
A4.7 -  Anini (Cozieni) 

A4.8 - Anini (Cozieni) 

coord. GPS 45.354091/26.471173 

apă sulfatată 

hidrogenocarbonatată – calcică 

 

Obs. Proba de apă a fost prelevată 

de la aceeași persoană,   
C3.1 - Valea Verzii (Cănești) 
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coord. GPS 45.354091/26.471173 

apă sulfatată 

proprietarul captând un alt izvor 

din imediata vecinătate 

coord. GPS 45.394960/26.628760 

apă fluorurată – sulfatată – sodică 

 

 
A3.13 - Colți 

coord.GPS 45.379582/26.398558 

apă sulfatată – 

hidrogenocarbonatată – 

magneziană 

 
B2.27 - Ploștina  (Lopătari) 

coord. GPS 45.516135/26.517258 

apă sulfatată – calcică 

 
B2.19 - Lopătari 

coord. GPS 45.484808/26.580546 

apă sulfatată – sodică – calcică 

 
B2.21 - Buștea (Mânzălești) 

coord. GPS 45.512572/26.595229 

apă  feruginoasă 

 
A3.16 - Ruginoasa (Brăești) 

coord. GPS 45.427913/26.487160 

apă fluorurată – sulfatată 

 
A3.14 - Colți 

coord. GPS 45.379582/26.398558 

apă sulfatată – 

hidrogenocarbonatată – magneziană 
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C2.4 - Buștea (Mânzălești) 

coord.GPS 45.512310/26.593790 

apă hidrogenocarbonatată 

 
A4.1 - Cocârceni (Cozieni) 

coord. GPS 45.359380/26.470500 

apă fluorurată – sulfatată – 

hidrogenocarbonatată 

 
A3.11 -Aluniș (Colți) 

coord. GPS: 45.402970/ 26.414670 

apă sulfatată – sodică 

 
B4.11 - Pârscov (Pârscov) 

coord.GPS 5.292250/26.577600 

apă sulfatată  –

hidrogenocarbonată  – 

magneziană – calcică 

 
*D2.7 - Sările (Sărulești) 

coord. GPS 45.513023/ 26.745448 

apă clorurată – sulfatată – sodică – 

calcică 

A4.3 - Pănătău 

coord. GPS 45.323330/26.388810 

apă fluorurată – sulfatată – 

hidrogenocarbonatată – sodică 

 

B2.25 - Buștea (Mânzălești) 

coord. GPS 45.514617/26.588835 

apă fluorurată – sulfatată – 

hidrogenocarbonatată – 

magneziană 

B2.24 - Buștea (Mânzălești) 

coord.GPS 45.514422/26.589586 

apă fluorurată –

hidrogenocarbonatată 

 

 

 

  

 

Valorificarea izvoarelor minerale în scop terapeutic / cultural 

 

Apele minerale conţin o mare varietate de elemente chimice, unele dintre ele fiind indispensabile în 

toate procesele chimice și fizice vitale. Orice tulburare sau abatere cu +/- 10% a compoziției chimice a 

electroliților prezenți în apă, poate conduce la tulburări grave (Munteanu 2013). Apele minerale sunt 

adesea utilizate ca factor terapeutic natural pentru tratarea diverselor afecțiuni, în staţiunile balneare 

și în diferite centre de recuperare medicală sau centre spa, sub stricta supraveghere a personalului 

medical calificat. 
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În funcţie de natura și concentraţia substanţelor minerale, apele minerale pot fi utilizate atât în 

consumul obișnuit (zilnic, pe perioade variabile de timp) cât și în scop terapeutic, pentru tratamentul 

sau profilaxia unor afecțiuni, însa sub supravegherea medicilor de specialitate.   

 

Apele minerale terapeutice pot fi utilizate în diverse moduri (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; 

Munteanu 2013): 

- cură internă: pentru băut - crenoterapie, aerosoli și inhalații; 

- administrare parenterală - injectabilă; 

- cură externă: băi în spații individuale, în bazine de balneație, în bazine de kinetoterapie, în 

piscine, etc.; 

- pentru extragere de săruri sau gaze pentru cură sau pentru industrializare. 

 

Pe suprafața viitorului Geoparc Ținutul Buzăului au fost identificate o serie de izvoare minerale 

(Tabelele 3.1.3.2 și 3.1.3.4) care pot fi utilizate în scop terapeutic. Trebuie menționat faptul că 

izvoarele minerale prezentate în Tabelul 3.1.3.4  sunt doar cele care respectă normele impuse pentru 

îmbutelierea și comercializarea apelor minerale naturale. În cazul valorificării apelor minerale în scop 

balnear, se pot accepta concentrații limită mai mari pentru unii parametrii chimici. Neexistând la nivel 

național o legislație clară în acest sens, nu au putut fi identificate punctual sursele de apă minerală 

care pot fi utilizate în scop balnear. Comisia de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală a 

Ministerului Sănătăţii stabilește, cu consultarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică și 

Balneoclimatologie, pentru fiecare staţiune balneară, climatică și balneoclimatică, profilul de 

tratament, tipurile de cură, categoriile de afecţiuni indicate, afecţiunile contraindicate, precum și 

condiţiile minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical și recuperator. De menționat și 

posibilitatea utilizării în scop terapeutic și a nămolurilor cu un conținut ridicat de săruri minerale. 

Datorită conținutului ridicat de ioni sodiu și clorură, multe din izvoarele cu apă clorurată și sodică pot 

fi utilizate atât în cure interne cat și în cure externe ca ape sărate (cloro-sodice). Apele clorosodice cu 

un conținut total de Na+ + Cl- <15 g/l sunt utilizate în scop terapeutic în general cu cure interne, fiind 

recomandate în afecțiuni digestive (gastrite hipoacide), bronșite cronice, rinite cronice, etc. Apele 

clorosodice cu un conținut total de Na+ + Cl- >15 g/l sunt utilizate în cure externe, fiind recomandate 

în special pentru afecţiunile aparatului locomotor de natură reumatismală, degenerative (spondiloză, 

artroze), sau inflamatorii (spondilartrită anchiilozantă), pentru afecțiuni neurologice periferice și 

centrale, precum și afecțiuni ginecologice funcţionale discrinice și inflamatorii (Berlescu et al. 1955; 

Feru 2012; Munteanu 2013). Printre stațiunile din România unde se valorifică în scop terapeutic 

izvoare sărate se numără: Ocna Sibiului (230 g/l), Ocniţa (257 g/l), Ocna Dejului (260 g/l), Ocna 

Mureșului (266 g/l, etc.) Techirghiol (70-80 g/l), Govora (40-80 g/l), Slănic, Prahova, Sovata, Covasna, 

Amara, Bazna, Olanești, Sărata Monteoru, etc. (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 2013).  

Printre izvoarele analizate au fost identificate și izvoare din categoria apelor minerale sulfatate (HG 

1020/2005). Aceste ape se pot valorifica economic, fiind utilizate în scop terapeutic în cura internă, în 

afecţiuni digestive (intestinale, hepato-biliare, în constipaţii cronice, colecistatonii, obezitate, etc). 

Astfel de ape sulfatate, utilizate în scop terapeutic se regăsesc la Slănic, Bălţătești, etc. (Berlescu et al. 

1955; Feru 2012; Munteanu 2013).  
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Pe suprafața viitorului Geoparc au fost identificate izvoare minerale cu conținut de fier total  > 10 mg/l, 

aceste ape putând fi valorificate economic prin îmbuteliere și comercializare sub titulatura de ape 

minerale  feruginoase  (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 2013), sau în scop terapeutic în 

cure interne. De obicei,  datorită prezenței fierului, apele minerale au un aspect și gust neplăcut care 

impune unele măsuri tehnice de deferizare. Apele feruginoase se administrează numai din izvor, în 

timpul meselor, deoarece sunt instabile datorită oxidării ionilor activi de Fe2+ în ioni inactivi de Fe3+, 

greu resorbabili în intestin. Apele feruginoase se prescriu în cura internă, efectul lor terapeutic 

datorându-se prezenţei fierului bivalent, foarte ușor asimilabil și activ metabolic și enzimatic, cu 

condiţia ca aciditatea sucului gastric să fie normală. În cure interne, apele feruginoase se 

administrează pentru anemiile feriprive, achilia gastrică, convalescenţe, etc. Printre stațiunile din 

România unde se practică cura internă cu ape feruginoase se numără Băile Tușnad, Buziaș, Vatra 

Dornei, Balvanyos, Lipova, Malnaș-Băi, Miercurea Ciuc, Băile Crăciunești, Băile Homorod, Ozunca Băi, 

Remetea, Sărmașul, Stâna de Vale, Tămășeu, Turţi-Băi, Vâlcele, etc. (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; 

Munteanu 2013). Dintre apele minerale din România, cu un conținut ridicat de fier amintim izvorul 

Unirea din Vatra Dornei (49,7 mg/l) și Băile Usturoi din judeţul Maramureș (313 mg/l) (Berlescu et al. 

1955; Feru 2012; Munteanu 2013).  

Au fost identificate de asemenea izvoare minerale cu un conținut de mangan de până la 2 mg/l 

(Tabelul 3.1.3.2), acestea putând fi utilizate în cure interne (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 

2013). Efectul terapeutic al manganului constă în faptul că este un hipoglicemiant, comportându-se și 

ca un factor lipotrop. La fel ca și Fe2+, manganul se oxidează (de la Mn2+ la Mn3+) în apa care stagnează, 

după ingestie fiind  redus din nou in intestin (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 2013). Printre 

apele minerale din România cu un conținut ridicat de mangan se numără izvoarele de la Sângeorz-Băi, 

izvorul Hebe (9,28 mg/l Mn) sau apa imbuteliată Covasna care conţine 7.3 mg/l Mn (Berlescu et al. 

1955; Feru 2012; Munteanu 2013). Manganul bivalent se regăsește frecvent în apele minerale, alături 

de fier.  

Unele din izvoarele analizate pot fi incluse în categoria apelor litinifere (Tabelul 3.1.3.2), având un 

conținut de litiu > 3 mg/l. Aceste ape pot fi utilizate în scop terapeutic în tratamentul maniaco-

depresiei, fiind eficiente în tratamentul tulburării bipolare, formal cunoscută ca boala maniaco-

depresivă (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 2013). În indicaţiile balneare mai vechi apele 

litinifere erau folosite in tratamentul gutei (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 2013). Pe 

suprafața teritoriului României au fost identificate surse de ape minerale bogate in litiu, printre care 

merită amintite izvoarele: Matilda de la Bodoc (5.3 mg/l litiu), Maria de la Malnaș-Băi (5.6 mg/1), 

Harghita (6.2 mg/l) și Cașin-Iacobeni (6.6 mg/l) (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 2013). 

Aceste ape pot fi valorificate din punct de vedere economic, putând fi îmbuteliate și comercializate ca 

ape minerale hidrogeno-carbonate, sau pot fi utilizate în scop terapeutic, în cure interne (pentru 

tratarea unor afecţiunile digestive, hepato-biliare) respectiv în cure externe sub formă de inhalaţii și 

pulverizaţii (pentru tratarea unor afecţiuni ale căilor respiratorii) (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; 

Munteanu 2013). Apele minerale românești au un conținut de bicarbonat cuprins între 500 și 7000 

mg/l, fiind valorificate în scop balnear în stațiuni precum Sângeorz, Hebe, Slănic Moldova, Malnaș, 

Bodoc (Berlescu et al. 1955; Feru 2012; Munteanu 2013). 

Conform ”Normelor tehnice unitare din 23.07.2004 pentru realizarea documentaţiilor complexe de 

atestare a funcţionarii staţiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și de organizare a întregii 

activităţi de utilizare a factorilor naturali”  publicate în  Monitorul Oficial nr. 752 din 18.08.2004: 
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Art.11:  

(1)  Asistenţa de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie se acordă în staţiunile balneare, 

climatice și balneoclimatice sub următoarele forme: a) cure profilactice; b) cure de recuperare 

funcţională; c) cure terapeutice; d) cure de recuperare pe grupe de afecţiuni cronice;e) cure de 

recuperare la pacienţi cu diverse deficite funcţionale; f) cure de recuperare la pacienţi cu diferite 

grade de invaliditate. 

(2) Curele prevăzute la alin. (1) reprezintă o activitate de asistență medicală care poate fi realizată în 

toate unităţile de cură din staţiunile balneare, climatice și balneoclimatice, indiferent de natura 

și subordonarea acestora: a) unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii; b) unităţi din 

subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei; c) societăţi comerciale de turism 

balnear și de recuperare; d) unităţi din subordinea organizaţiilor sindicale; e) unităţi private. 

(3) Durata tipurilor de cură prevăzute la alin. (1) se stabilește de către Ministerul Sănătăţii cu avizul 

Comisiei de balneofizioterapie și recuperare medicală și al Institutului Naţional de Recuperare, 

Medicină Fizică și Balneoclimatologie. 

(4) Comisia de balneofizioterapie și recuperare medicală a Ministerului Sănătăţii stabilește, cu 

consultarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, pentru 

fiecare staţiune balneară, climatică și balneoclimatică, în funcţie de proprietăţile terapeutice ale 

factorilor naturali terapeutici din arealul respectiv, profilul de tratament, tipurile de cură, 

categoriile de afecţiuni indicate, afecţiunile contraindicate, precum și condiţiile minimale de 

dotare a bazelor de tratament balneofizical și recuperator. 

Art.44:  

 (1) Apele minerale terapeutice sunt ape care provin dintr-o sursă naturală - izvor, lac sau foraj și 

îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii:a) mineralizare sau conţinut de săruri minerale 

dizolvate peste 1 g/l; b) prezenţa unor elemente chimice cu acţiune farmacologică cunoscută, 

în proporţii minim necesare; c) conţinut de gaze dizolvate cu efecte biologice, în concentraţii 

stabilite - 1000 mg CO2/l, 1 mg H2S/l; d) temperaturi de peste 20°C, independent de conţinutul 

mineral, care le conferă caracteristica de ape termale; e) existenţa unei acţiuni terapeutice 

recunoscută știinţific, situaţie care conferă acestor ape minerale terapeutice statutul de 

medicament, fiind interzisă orice modificare sau prelucrare prin adăugare sau extragere de 

substanţe în afară de dioxidul de carbon. 

Art. 45: 

(1) În conformitate cu nivelul de mineralizare, apele minerale terapeutice se clasifică în: a) ape 

minerale cu mineralizări de peste 1 g/l substanţe solide dizolvate, subîmpărţite în: ape minerale 

cu mineralizare medie de 1-15 g/l, ape minerale concentrate cu mineralizare de 15-35 g/l, ape 

minerale foarte concentrate cu mineralizare de 35-150 g/l și ape minerale de mare concentraţie 

cu mineralizare de peste 150g/I; b) ape minerale cu mineralizări sub 1 g/l substanţe solide 

dizolvate - oligominerale, care au componenţi biologic activi care le imprimă caracterul specific, 

și care sunt subîmpărţite în: ape oligominerale sulfuroase, ape oligominerale feruginoase, ape 

oligominerale carbogazoase și altele asemenea și ape oligominerale termale, în funcţie de 

temperatură. 
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(2) În conformitate cu compoziţia fizico-chimică, apele minerale terapeutice se clasifică în: a) 

oligometalice - acratice; b) alcaline și alcalinoteroase - bicarbonatate, sodice, calcice, 

magneziene; c) clorurate-sodice - sărate;d) iodurate; e) bromurate; f) sulfatate; g) feruginoase; 

h) arsenicale; i) sulfuroase; j) carbogazoase; k) radioactive. 

Art. 46: În funcţie de compoziţia chimică și de concentraţia în substanţe minerale apele minerale 

terapeutice sunt utilizate în următoarele moduri: a) cură internă pentru băut - crenoterapie, 

aerosoli și inhalaţii;b) administrare parenterală sub formă injectabilă;c) cură externă sub formă 

de băi în căzi individuale, în bazine de balneaţie, în bazine de kinetoterapie, în piscine și solarii, 

precum și sub formă de irigaţii medicinale; d) pentru extragere de săruri sau gaze pentru cură 

sau pentru industrializare. 

Art. 65: Substanţele terapeutice naturale constituie exclusiv obiectul proprietăţii publice, sunt de 

interes strategic și aparţin statului român. 

Art. 65:(2) Substanţele terapeutice naturale pot fi valorificate în scopuri curative în anumite cantităţi 

și ritmuri de administrare, sub supraveghere medicală de specialitate, în condiţiile recunoașterii 

și atestării prealabile oficiale a calităţilor în conformitate cu cerinţele documentaţiei de evaluare 

- reevaluare, pe bază de cerere. 

Art. 67: (1) Activitatea de evaluare a calităţilor pentru resursele de substanţe terapeutice naturale 

începe prin prelevarea de probe la sursă și se finalizează prin caracterizarea complexă 

interdisciplinară a acestora în cadrul Comisiei de îndrumare și Control Medico - Balnear a 

Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie care elaborează 

indicaţiile și contraindicaţiile de valorificare prin efectuarea unui studiu farmacodinamic 

complet. 

Art. 70:  

(1) Caracteristicile de definire a calităţilor de substanţe terapeutice naturale, care pot conferi acestora, 

prin valorificare în profil balnear, proprietăţi benefice profilactice și curative trebuie să fie 

evaluate în acord cu cerinţele și criteriile de aplicare a definiţiei și clasificării pe bază de metode 

știinţifice aprobate de autoritatea competentă, din următoarele puncte de vedere: a) fizic; b) 

chimic; c) fizico-chimic; d) microbiologic; e) farmacologic; f) fiziologic; g) clinic; h) geologic; i) 

hidrogeologic. 

(2) Rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie interpretate de către Comisia de 

Îndrumare și Control Medico - Balnear din cadrul Institutului Naţional de Recuperare, Medicină 

Fizică și Balneoclimatologie în conformitate cu metode știinţific recunoscute privind efectele 

asupra organismului uman, compensarea deficitelor funcţionale și eventualele riscuri și 

contraindicaţii. 

Izvoarele minerale care îndeplinesc condițiile Comisiei de Îndrumare și Control Medico - Balnear a 

Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, pot fi utilizate în scop 

balnear – recreațional. Construcția unei stațiuni balneare implică costuri economice care în general 

nu pot fi suportate doar de comunitățile locale. O variantă mai puțin costisitoare de utilizare a 

izvoarelor minerale cu apă rece este aplicată în Geoparcul Wudalianchi (provincia Heilongjiang, China). 

Aici se găsește izvorul Wudalianchi cu apă minerală rece de tip fero-silicio-magneziano-calcico-

bicarbonată, având și faima de “izvor medicinal”. Turiștii primesc la intrare un termos care va fi umplut 
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cu apă minerală de la unul din izvoarele potabile amenajate la intrare, precum și un vas din material 

plastic în care de obicei stau cu picioarele. Vizitatorii se așează pe băncile de lemn amenajate, admiră 

peisajul și se bucură de relaxare (Fig. 3.1.2.20). 

 

 

   
Fig. 3.1.3.20 - Vizitatori bucurându-se de izvoarele minerale cu apă rece din geoparcul 

Wudalianchi (provincial Heilongjiang, China) (http://www.globalgeopark.org/News/News/5965.htm) 

 

O altă variantă de valorificare a apelor minerale este și cea culturală. Un astfel de exemplu este izvorul 

mineral cu apă  alcalină hidrogenocarbonată Atago din Geoparcul Yuzawa – Japonia, unde turiștii 

învață cum este selectată apa de izvor și ce parametrii de calitate trebuie verificați pentru utilizarea 

sursei de apă în procesul de preparare a berii (Fig. 3.1.3.21). Exempul ar putea fi aplicat și în viitorul 

Geoparc Ținutul Buzăului, unde există numeroase izvoare sărate pe care localnicii le folosesc la 

prepararea murăturilor sau la conservarea produselor din carnea de porc. Sub îndrumarea ghizilor 

locali, turiștii ar putea vizita aceste izvoare și să fie informați despre proprietățile chimice ale acestor 

izvoare, despre modalitățile de selecție de către localnici a izvoarelor care pot fi utilizate la 

conservarea alimentelor, turiștilor oferindu-li-se posibilitatea de a gusta și cumpăra alimente 

preparate cu apă sărată provenită de la izvoarele din zonă.    

http://www.globalgeopark.org/News/News/5965.htm
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Fig. 3.1.3.21 - Turiști învățând despre cum este selectată apa de izvor pentru prepararea 

berii – izvorul  mineral cu apă  alcalină hidrogenocarbonatică Atago din geoparcul Yuzawa – Japonia. 

(http://www.globalgeopark.org/News/News/5965.htm) 

 

 

Identificarea izvoarelor cu un conținut ridicat de nitrați / nitriți / metale grele / hidrocarburi 

petroliere 

 

În urma analizelor efectuate au fost identificate unele izvoare minerale cu un conținut ridicat de 

contaminanți chimici. Pentru acele izvoare care sunt utilizate ca sursă de apă potabilă se recomandă 

înștiințarea populației privind calitatea apei și restricționarea/stoparea utilizării acestor surse, având 

în vedere faptul că în apropierea acestora au fost identificate alte izvoare / fântâni / rețele de 

canalizare locale cu o calitate chimică superioară.  

 

Unele din izvoarele minerale prezentate in Fig. 3.1.3.22 și 3.1.3.23 nu pot fi utilizate ca sursă de apă 

potabilă datorită conținutului ridicat de nitrați, nitriți sau metale grele, însă ar putea fi utilizate în 

tratamentele balneare în cure interne sau externe, sub stricta supraveghere a personalului medical. 

Pentru aceasta însă se impune și analiza parametrilor microbiologici.  

 

 

 
B2.22 -  Buștea (Mânzălești)  

coord. GPS: 45.511926/26.593684 

apă fluorurată – sulfatată – 

magneziană – calcică 

 
C3.3 – Beciu (Scorțoasa)  

coord. GPS: 45.377580/26.705040 

apă fluorurată 

 
C4.1 -  Scorțoasa 

coord. GPS: 45.359770/26.661770 

apă fluorurată – hidrogenocarbonată 

– sodică  

Fig. 3.1.3.22 - Izvoare minerale cu un conținut ridicat de nitrați și / sau nitrați. 

 

http://www.globalgeopark.org/News/News/5965.htm
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A3.1 -  Fișici (Bozioru)  

coord. GPS: 45.403450/26.463210 

apă sulfatată  

 
B2.8 – Lopătari 

coord. GPS: 45.486350/26.569600 

apă fluorurată – sulfatată  

 
C2.2- Bisoca  

coord. GPS: 45.537850/26.704310  

apă fluorurată  

 
C2.6 -  Vintilă Vodă 

coord. GPS: 45.474070/26.719630  

apă fluorurată 

 
D3.3 -  Gura Dimienii (Beceni)   

coord. GPS: 45.413360/26.749140 

apă fluorurată – 

hidrogenocarbonată   

 
A3.23 -  Fișici (Bozioru)  

coord. GPS: 45.392403/26.450675 

apă clorurată – sulfatată  –

hidrogenocarbonată  – sodică – 

magneziană – calcică  

 
A3.12 - Aluniș (Colți)  

coord. GPS: 45.392422/26.412956 

apă clorurată– sodică  

 
B2.16 - Luncile (Lopătari) 

coord. GPS: 45.500031/26.539600 

apă clorurată - sulfatată  – sodică – 

litiniferă – calcică – feruginoasă 

 
C3.11-   Negoșina (Cănești) 

coord. GPS: 45.378344/26.611309 

apă clorurată –  sulfatată – sodică – 

magneziană – calcică 

 
A4.5 -  Plăișor (Pănătău)  

coord. GPS: 45.316080/26.388210 

 
C2.8-   Platoul Meledic 

(Mânzălești) 

coord. GPS: 45.489200/26.623800 

 
D2.6-  Între Văi (Sărulești) 
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apă clorurată - sulfatată  – sodică  apă clorurată –  sulfatată – sodică – 

magneziană – calcică 

coord. GPS: 45.512000/26.744560 

apă clorurată –  sulfatată – sodică – 

magneziană – calcică  

 
B2.17 -  Luncile (Lopătari) 

coord. GPS: 45.498466/26.537197 

apă clorurată - sulfatată  – sodică – 

litiniferă – calcică – feruginoasă 

 
C3.12 -  Negoșina (Cănești) 

coord. GPS: 45.379344/26.611309 

apă clorurată – sulfatată –

hidrogenocarbonată – magneziană 

– calcică  – feruginoasă 

 
B2.12 -  Lopătari 

coord. GPS: 45.485846/26.580268 

apă fluorurată – sulfatată – 

feruginoasă 

 
B2.13 -  Lopătari  

coord. GPS: 45.485274/26.579913  

apă fluorurată – sulfatată – 

feruginoasă 

 
B2.14 -  Luncile (Lopătari) 

coord. GPS: 45.50105426.542272 

apă clorurată –  sulfatată – sodică – 

feruginoasă 

 
C2.10-   Lopătari 

coord. GPS: 45.484380/26.610420 

apă clorurată –  sulfatată – sodică – 

magneziană – calcică 

 

Fig. 3.1.3.23 - Izvoare minerale cu conținut ridicat de metale grele. 
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A5.2 -  Râpile (Pănătău)  

coord. GPS: 45.264994/26.381607 

apă clorurată - sulfatată  – sodică – 

calcică 

 
A3.17 - Ruginoasa (Brăești) 

coord. GPS: 45.428290/26.485524 

apă fluorurată – feruginoasă 

 

A3.18 -  Ruginoasa (Brăești) 

coord. GPS: 45.428877/26.484510  

apă fluorurată – clorurată - sulfatată  

– sodică –calcică – feruginoasă 

 
B2.20 - Lopătari   

coord. GPS: 45.483815/26.581147 

apă clorurată - sulfatată  – 

hidrogenocarbonată – sodică  –

calcică – feruginoasă 

 
A3.8 - Fișici (Bozioru)   

coord. GPS: 45.403603/26.462781 

apă clorurată - sulfatată  –sodică  –calcică  

 

Fig. 3.1.3.24 - Izvoare minerale cu conținut de hidrocarburi petroliere. 

 

Izvoarele minerale cu un conținut foarte ridicat de nitrați, nitriți, metale grele sau hidrocarburi 

petroliere, care nu pot fi valorificate în scopuri curative / balneare, pot fi valorificate din perpectiva 

culturală / educațională, oferind facilitate de cercetare pentru discipline precum chimie, geologie, 

științele naturii. Astfel de exemple ar fi: 

- izvoarele sărate și sulfuroase de la Negoșina (Fig. 3.1.3.25-3.1.3.26)  

- izvoarele sulfuroase contaminate cu petrol de la Fișici (Bozioru) (Fig. 3.1.3.27– proba A3.8)  

- izvoarele contaminate cu petrol de la Ruginoasa (Brăești) (Fig. 3.1.3.27 – proba A3.17-3.18  

- izvoare minerale însoțite de emisii de gaze (Fig. 3.1.3.28) 
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Fig. 3.1.3.25 - Izvor sărat: sat Negoșina – comuna Cănești 
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Fig. 3.1.3.26 - Izvor sulfuros: sat Negoșina – comuna Cănești 

 

(a) (b) (c)  

 

Fig. 3.1.3.27 - Surse de apă contaminate cu hidrocarburi petroliere: (a) Fișici (Bozioru), (b) Ruginoasa 

(Brăești), (c) Beciu (Scorțoasa) (foto C.Roba - UBB). 
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Fig. 3.1.3.28 - Izvor insoțit de emisii de gaze Aluniș (Colți) (foto C.Roba - UBB). 

 

Izvoarele minerale care nu îndeplinesc condițiile  Comisiei de Îndrumare și Control Medico - Balnear a 

Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, pot fi utilizate in scop 

educațional. Acestea pot fi amenajate și se pot organiza vizite didactice pentru grupuri de 

elevi/studenți, care să fie îndrumați de ghizi locali. Pot fi organizate ore în aer liber pentru discipline 

precum chimie, hidrogeologie sau științele naturii. Un astfel de exemplu este geoparcul Muskau Arch 

(Cottbus, Dresden – Germania și Zielona Gora – Polonia). Izvoarele minerale prezente pe suprafața 

acestui geoparc reprezintă un punct de atracție important. Un astfel de izvor este și izvorul Babina, cu 

apă minerală feruginoasă-sulfatată, fiind unul din punctele intens vizitate, cu o importanța la nivel 

international (Fig. 3.1.3.29).  
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Fig. 3.1.3.29 - Izvorul mineral Babina cu apă feruginoasă – sulfatată din geoparcul Muskau 

Arch (Cottbus, Dresden – Germania și Zielona Gora – Polonia)  

(http://geopark.wirtschaft-goerlitz.de/en/darstellung-exemplarisch-aufbereiteter-

geotope.html) 

 

 

http://geopark.wirtschaft-goerlitz.de/en/darstellung-exemplarisch-aufbereiteter-geotope.html
http://geopark.wirtschaft-goerlitz.de/en/darstellung-exemplarisch-aufbereiteter-geotope.html
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Fig. 3.1.3.30 – Hărți de hazard a calității apelor: Cl, Na, F, SO4, NO3, NO2 
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Fig. 3.1.3.31 – Hărți de hazard a calității apelor: metale grele – Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn 
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4. Radioactivitatea naturală de fundal 

În perioada 2014-2016 au fost realizate 300 de măsuratori de fundal de radioactivitate naturală, care 

au rezultat doza totală de radiație la care o persoană este expusă în fiecare oră petrecută în teritoriu, 

dar și principalele elemente radiogene din roci: U, Th si K. Măsurătorile au acoperit suprafața întregului 

Geoparc și pe baza lor s-au realizat o serie de analize, care urmează să fie publicate într-un articol ISI. 

Prima observație rezultă din Harta de hazard (Fig. 3.1.4.1): nivelul de radioactivitate naturală (radiația 

provenită din roci + efectul topografiei + radiația cosmică) este mai mică de 120 nSv/H, valorile medii 

fiind în jur de 30 nSv/H. Acest fapt face ca nivelul de fond de radiație din Ținutul Buzăului să fie de 10 

ori mai mic decât globală (Fig. 3.1.4.2). Riscul de hazard asociat cu radiația de fond este nul, motiv 

pentru care nu se pretează construcția unei hărți de risc (toata harta ar avea valoarea 0). 

 

Fig. 3.1.4.1 – Harta de Hazard a radioactivității naturale de fond, realizată pe baza măsurătorilor 

întreprinse în perioada 2014-2016. Metodologia de lucru e fundamentată în rapoartele anilor 2014 și 

2015. 

Analiza semnalului asociat fondului de radiație sugerează că nivelele de radiație mai mici de 60 nSv/h 

sunt controlate de distribuția Th și K în roci și sol, între acestea existând o corelație directă (Fig. 

3.1.4.3c,d,f). U contribuie și el la semnal, însă semnalul devine dominant la valori de peste 60 nSv/h, 

unde radiația de fond e controlată de nivelul de U din roci și sol. 
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Fig. 3.1.4.2 – Semnalul radiației de fond înregistrat în Ținutul Buzăului. 

 

Fig. 3.1.4.3 – Analiza elementelor care contribuie la doza de radiație de fond. Se observă contribuția 

dominantă a uraniului, pentru valorile ce depăsesc pragul de 60 nSv/h. 
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Cu toate acestea, o analiză a distribuției elementelor radioactive din substrat (Fig. 3.1.4.4) indică faptul 

că nu sunt acumulări importante de Th sau U în teritoriul Geoparcului, concentrațiile maxime 

nedepășind 32 ppm și 21 ppm, respectiv. Aceste elemente sunt asociate cel mai probabil cu 

concentrațiile ridicate de materie organică din anumite tipuri de roci. 

 

Fig. 3.1.4.4 – Distribuția elementelor radioactive în substrat. 
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5. Activitatea radonului în aerul din interiorul locuințelor 

Concentrațiile de radon măsurate în interiorul celor 63 de locuințe, alese aleatoriu, sunt redate în 

Tabelul 3.1.5.1. Activitatea radonului din aerul de interior a fluctuat între 20 și 936 Bq/m3, având o 

valoare medie de 250.65 Bq/m3.  

În 65% din clădirile investigate au fost identificate concentrații de radon mai mari decât media 

națională (179 Bq/m3), iar în 34% din locuințe s-au înregistrat concentrații de radon care depășesc 300 

Bq/m3, nivelul de referință cerut prin Directiva Consiliului 2013/59 /Euratom (Fig. 3.1.5.1). 

 

Tabelul 3.1.5.1 - Concentrațiile de radon in aerul de interior. 

Nr.crt. Latitudine Longitudine Comuna  Sat  222Rn 

anual 

(Bq/m3) 

1 45.38421 26.42706 Com. Colti Alunis  131 

2 45.40297 26.41467 Com. Colti Alunis  185 

3 45.35139 26.47432 Com. Cozieni Balanesti 75 

4 45.33910 26.48095 Com. Cozieni Balanesti 193 

5 45.34254 26.48006 Com. Cozieni Balanesti 533 

6 45.33961 26.48700 Com. Cozieni Balanesti  198 

7 45.38420 26.76778 Com. Beceni Beceni 368 

8 45.37758 26.70504 Com. Scortoasa Beciu 100 

9 45.28586 26.68131 Com. Berca Berca 233 

10 45.25690 26.50710 Com. Parscov Bodila 79 

11 45.38160 26.49159 Com. Bozioru Bozioru 367 

12 45.38107 26.49047 Com. Bozioru Bozioru  188 

13 45.38222 26.49405 Com. Bozioru Bozioru 767 

14 45.43101 26.51165 Com. Braesti Braesti 311 

15 45.517785 26.594478 Com. Lopatari Bustea 105 

16 45.51231 26.59379 Com. Manzalesti Bustea 373 

17 45.39624 26.60599 Com. Canesti Canesti 290 

18 45.39712 26.604981 Com Canesti Canesti  355 

19 45.47238 26.82417 Com. Valea Salciei Catun 410 

20 45.44532 26.60882 Com. Chiliile Chiliile 269 

21 45.45074 26.60118 Com. Chiliile Chiliile 320 

22 45.44550 26.59769 Com. Chiliile Chiliile 328 

23 45.447123 26.597149 Com Chiliile Chiliile  182 

24 45.35938 26.47050 Com. Cozieni Cocarceni 131 

25 45.37827 26.39171 Com Colti Colti  238 

26 45.33802 26.48609 Com. Cozieni Cozieni 97 

27 45.40345 26.46321 Com. Bozioru Fisici  196 

28 45.45399 26.62773 Com. Chiliile Glodu Petcari 324 

29 45.40720 26.75648 Com. Beceni Gura Dimienii 395 
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30 45.37867 26.66262 Com. Scortoasa Gura Vaii  260 

31 45.45937 26.50189 Com. Braiesti Ivanetu 56 

332 45.34053 26.77285 Com. Beceni Izvorul Dulce 936 

33 45.52491 26.63688 Com. Manzalesti Jgheabu 214 

34 45.48462 26.58307 Com. Lopatari Lopatari 328 

35 45.486236 26.588146 Com. Lopatari Lopatari 615 

36 45.49367 26.55610 Com. Lopatari Luncile 154 

37 45.48782 26.65837 Com. Manzalesti Manzalesti 415 

38 45.39537 26.53584 Com. Odaile Odaile 292 

39 45.32903 26.70521 Com. Berca Paclele  198 

40 45.35504 26.67935 Com. Berca Paclele Mari 20 

41 45.32333 26.38881 Com. Panatau Panatau 142 

42 45.29006 26.53127 Com. Parscov Parscov 135 

43 45.28854 26.55191 Com. Parscov Parscov 164 

44 45.28939 26.56355 Com. Parscov Parscov  329 

45 45.27899 26.71287 Com. Berca Plescoi  250 

46 45.36012 26.71443 Com. Scortoasa Plopeasa 198 

47 45.514623 26.507850 com Lopatari Plostina  45 

48 45.26505 26.37858 Com. Panatau Rapile 49 

49 45.29770 26.63508 Com. Berca Ratesti 230 

50 45.549813 26.690319 com Bisoca Recea 30 

51 45.29600 26.59085 Com. Parscov Robesti 64 

52 45.479521 26.693292 com Vintila Voda Sarbesti 110 

53 45.535235 26.755872 Com. Bisoca Sarile 22 

54 45.40564 26.56679 Com. Odaile Scorosesti 84 

55 45.35977 26.66177 Com Scortoasa Scortoasa  164 

56 45.51852 26.53532 Com. Lopatari Terca 585 

57 45.515736 26.532461 com Lopatari Terca  218 

58 45.50164 26.61113 Com. Manzalesti Trestioara 284 

59 45.25314 26.73136 Com. Berca Valea Nucului  281 

60 45.49851 26.83720 Com. Valea Salciei Valea Salciei 312 

61 45.48695 26.83304 Com. Valea Salciei Valea Salciei 382 

62 45.39496 26.62876 Com. Canesti Valea Verzii 378 

63 45.29832 26.37397 Com. Panatau Zaharesti 106 
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Fig. 3.1.5.1 - Distribuția concentrației de radon în aerul de interior. 

Din măsurătorile de radon efectuate, 10% au fost la locul de muncă, iar 90% au fost în casele 

localnicilor. Așa cum este redat și în Fig. 3.1.5.2, concentrația medie de radon a fost mai mică la locul 

de muncă (234 Bq/m3) comparativ cu locuințele proprii ale localnicilor (253 Bq/m3).  Un factor esențial 

pentru aceste fluctuații îl reprezintă gradul de ventilație mai mare de la locul de muncă. 

 

Fig. 3.1.5.2 - Nivelul de radon (valoarea medie) la locul de muncă și în casele localnicilor.  

 

Analizele efectuate au evidențiat influența pe care o au caracteristicile construcțiilor (materiale 

izolatoare folosite, geamuri termopan, tipul de podea, fundația, ventilația) asupra nivelului de radon 

din interior (Tabelul 3.1.5.2). Astfel, locuințele cu pereții de paiantă, geamuri de lemn, podeaua de 

lemn, fără izolație și cu șăpă de beton, au avut concentrații mai mici de radon comparativ cu casele 

„modernizare” cu geamuri termopan, cu podea de parchet, cu izolație de polistiren și cu șapă de 

beton. Rezultatele au evidențiat faptul că stilul de construcție tradițional ajută la o mai bună ventilație 

naturală a locuinței, fapt care reduce considerabil nivelul de radon din interior. Acesta poate fi un 

argument în plus de a încuraja includerea în lista unităților de cazare din zonă a caselor tradiționale.  
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Tabelul 3.1.5.2 - Nivelul concentrației de radon in aerul de interior in funcție de materialele de 

construcție ale cladirilor investigate. 

Material de construcții 
Număr 

cladiri 

Concentrație medie 

Rn (Bq/m3) 

pereți 

paiantă 26 223 

cărămidă 21 300 

alta 16 231 

geamuri 

 

termopan 39 281 

lemn 24 202 

podea 

parchet 34 291 

lemn 21 213 

alta 8 180 

izolație 

exterior 22 265 

interior 6 235 

exterior + interior 5 361 

nu 30 225 

șapă beton 
da 46 265 

nu 17 211 

 

În marea majoritate a caselor luate în studiu, persoanele rezidente erau nefumătoare (Tabelul 3.1.5.3). 

În casele cu rezidenți foști fumători, valoarea medie a radonului a fost mai mare (319 Bq/m3), 

comparativ cu locuințele de fumători (210 Bq/m3), respectiv nefumători (246 Bq/m3). Pentru 

persoanele fumătoare, prezența radonului în aerul de interior reprezintă un factor de risc suplimentar 

pentru apariția cancerului pulmonar. Conform studiilor efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, 

risul de cancer pulmonar crește la persoanle fumătoare cu 16%/100 Bq/m3 (WHO, 2016).  

 

Tabelul 3.1.5.3 - Concentrația medie de radon in aerul de interior versus statutul de 

fumator/nefumător al persoanelor investigate. 

Statutul persoanelor 

investigate 

Număr 

locuințe 

Concentratie medie 

Rn (Bq/m3) 

fost fumator 7 319 

fumator 6 210 

nefumator 50 246 

 

Locuințele în care s-au înregistrat valori mai mari decât limita recomandată pentru protecția sănătății 

umane au fost în comunele Beceni, Bozioru, Brăești, Valea Salciei, Cănești, Pârscov, Lopătari. Valoarea 

fondului natural în zona de studiu este de 18 Bq/m3, situându-se în jurul valorii raportate la nivel 

mondial. 
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În aceste locuințe se recomandă informarea proprietarilor despre riscurile la care pot fi expuși în cazul 

unei expuneri îndelungate la concentrații mari de radon, precum și la posibilitățile tehnice de reducere 

a nivelului de radon din interior (depresurizarea şi presurizarea solului din jurul casei cu ajutorul unor 

conducte speciale; sisteme de ventilare a pivniţei; aplicarea membranei barieră anti-radon, etc.). 

Echipa de cercetători din cadrul  Facultății de Știința și Ingineria Mediului (Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca) coordonată de Prof. Dr. Cosma Constantin a implementat cu succes astfel de tehnici de 

remediere a nivelului de radon din interior în cadrul proiectului “Implementarea tehnicilor de 

remediere a radonului în locuinţe din zona minei uranifere Bǎiţa” ( IRART) (Proiect POS CCE ID 586 – 

SMIS 12487/ Contract de Finanţare Nr. 160/ 15.06.2010). 

 

 

Fig. 3.1.5.3 – Hartă de hazard a activității radonului în aerul din interiorul locuințelor 
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6. Activitatea radonului (222Rn) și radiului (226Ra) în apa subterană 

 

Rețeaua de prelevare utilizată în cazul analizelor de radon și radiu a fost aceeași cu cea utilizată pentru 

analiza parametrilor chimici.  Valorile activității radonului și radiului în probele de apă analizate sunt 

redate în Tabelul 5. 

 

Tabelul 3.1.6.1 - Activitatea radonului și radiului în probele de apă analizate în campaniile de teren din 

2014 – 2017. 

Cod 

probă 
Latitudine Longitudine Comuna  Sat 

Sursa  

de apă 

222Rn apa 

(Bq/l) 

226Ra apa 

(Bq/l) 

A3.3 45.384210 26.427060 Colți 
Muscelu 

Cărămănești 

fâ
n

tâ
n

ă 

11.00 0.075 

A3.10 40.397050 26.412510 Colți Aluniș 7.75 0.067 

A4.2 45.298320 26.373970 Pănătău Zaharești 12.48 0.024 

A 4.4 45.317260 26.387850  Pănătău Pănătău 11.05 0.07 

A4.6 45.316410 26.386560  Pănătău Plăișor 9.23 0.088 

B2.1 45.459370 26.501890 Brăiești Ivănețu 10.09 0.087 

B2.2 45.489510 26.547880 Lopătari Pestrițu 9.62 0.069 

B2.4 45.484620 26.583070 Lopătari Lopătari 13.8 0.059 

B2.5 45.501640 26.611130 Mânzalești Trestioara 15.35 0.145 

B2.6 45.493670 26.556100 Lopătari Luncile 9.39 0.078 

B2.7 45.507160 26.594090  Mânzalești Buștea 11.50 0.08 

B2.15 45.498647 26.542089 Lopătari Luncile 11.94 0.091 

B3.1 45.446280 26.599410 Chiliile Chiliile 8.61 0.081 

B3.4 45.405635 26.566787 Odăile Scoroșești 9.44 0.057 

B3.5 45.395370 26.535840 Odăile Odăile 9.44 0.057 

B3.6 45.429870 26.509020 Brăiești Brăiești 9.62 0.063 

B4.1 45.338020 26.486090 Cozieni Cozieni 11.52 0.101 

B4.2 45.351390 26.474320 Cozieni Bălănești 9.18 0.081 

B4.5 45.296010 26.588930 Pârscov Robești 10.01 0.087 

B4.7 45.339100 26.480945 Cozieni Bălănești 9.68 0.079 

B4.8 45.339613 26.486996 Cozieni Bălănești 12.89 0.068 

B4.9 45.307124 26.535802 Pârscov Lunca Frumoasă 7.25 ND 

C1.4 45.539030 26.704530 Bisoca Bisoca 8.84 0.057 

C2.1 45.472360 26.632920 Mânzălești Valea Ursului 12.51 0.144 

C2.3 45.487820 26.658370 Mânzălești Mânzălești 11.07 0.114 

C2.7 45.493070 26.623740 Mânzălești Platoul Meledic 12.92 0.133 

C3.2 45.378670 26.662620 Scorțoasa Gura Văii 9.25 0.065 

C3.5 45.455050 26.626420 Chiliile Glodu Petcari 9.95 0.065 

C3.6 45.376672 26.710967 Scorțoasa Beciu 12.08 0.094 

C3.8 45.419901 26.592150 Cănești Cănești 10.58 ND 

C4.3 45.329030 26.705210 Berca Paclele 112 5.76 ND 
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C4.4 45.285864 26.681307 Berca Berca 7.24 0.087 

C4.5 45.297698 26.635076 Berca Rătești 7.67 ND 

C4.6 45.326400 26.700240 Berca Pâclele 8.48 0.053 

C4.7 45.285464 26.681007 Berca Berca 5.8 0.023 

C4.8 45.320400 26.700040 Berca Pâclele 8.59 0.053 

C4.9 45.359770 26.661770 Scorțoasa Scorțoasa 6.16 0.099 

D2.2 45.486950 26.833040 Valea Salciei Valea Salciei 9.7 0.072 

D2.3 45.472380 26.824170 Valea Salciei 
Cătun Valea 

Salciei 
9.52 0.075 

D2.4 45.498510 26.837200 Valea Salciei Valea Salciei 6.28 0.067 

D2.5 45.485470 26.786340 Valea Salciei Goicelu 11.9 0.121 

D3.1 45.407200 26.756480 Beceni Gura Dimienii 9.47 0.087 

D3.2 45.407200 26.756480  Beceni Gura Dimienii 11.72 0.08 

D3.4 45.384200 26.767780  Beceni Beceni 13.41 0.054 

D3.7 45.394489 26.760508 Beceni Mărgăriți 7.04 0.1 

B4.12 45.313260 26.583544 Pârscov Runcu ND ND 

C4.11 45.309208 26.632589 Berca Rătești 15.18 0.067 

B4.14 45.332512 26.614108 Berca Viforâta 14.65 0.104 

B4.15 45.346215 26.598462 Băceni  Berca 8.69 0.063 

C4.13 45.348812 26.611161 Scorțoasa Pleopeasa 11.98 0.089 

C4.14 45.363736 26.608402 Scorțoasa Dâlma 7.90 0.058 

C3.13 45.377544 26.611309 Cănești Negoșina 10.86 0.077 

C4.15 45.362082 26.658490 Scorțoasa Scorțoasa 5.66 ND 

D4.2 45.356031 26.774874 Beceni Valea Părului 11.39 0.086 

D3.8 45.413330 26.754135 Beceni Dogari 14.16 0.108 

C2.11 45.438714 26.742962 Vintilă Vodă Niculești 12.84 0.096 

C2.15 45.530975 26.638268 Mânzălești Cireșu 10.57 0.079 

C1.6 45.542888 26.688180 Bisoca Bisoca 9.15 0.068 

D2.8 45.531584 26.754009 Bisoca Sările 11.36 0.086 

D2.9 45.481930 26.769866 Sărulești Sărulești 12.91 0.093 

D2.10 45.505737 26.871886 Valea Salciei Modreni 10.07 0.073 

C2.18 45.321870 26.658519 Mânzălești Jghiab 14.65 0.125 

C3.15 45.377466 26.664241 Scorțoasa Gura Văii 10.93 ND 

C3.14 45.411067 26.677284 Scorțoasa Grabicina de Jos 13.56 0.101 

A4.10 45.309972 26.485596 Cozieni Pietraru 14.72 0.114 

B3.11 45.404676 26.521946 Odăile Valea Fântânei 12.81 0.099 

A4.11 45.298370 26.373938 Pănătău Zaharești 12.08 0.094 

A5.3 45.277961 26.380236 Pănătău Tega 8.86 0.063 

C2.19 45.487233 26.624153 Mânzălești Mânzălești 4.5 ND 

A3.2 45.378270 26.391710 Colți Colți 

re
te

a 
p

u
b

lic
a 

 

9.66 0.052 

A3.4 45.415840 26.446377 Bozioru Nucu ND ND 

B2.9 45.454433 26.599141 Chiliile Ghiocari ND ND 

B3.2 45.396240 26.605990 Cănești Cănești 4.91 0.065 
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B3.3 45.382224 26.494050 Bozioru Bozioru 9.66 0.065 

B3.7 45.446280 26.599410 Chiliile Chiliile 8.3 0.087 

B3.8 45.382010 26.493280 Bozioru Bozioru 6.24 0.071 

B3.9 45.382224 26.494050 Bozioru Bozioru 8.11 0.1 

B4.3 45.288540 26.551910 Pârscov Pârscov 8.45 0.068 

B4.6 45.342538 26.480056 Cozieni Bălănești 3.42 0.089 

B4.10 45.327148 26.518632 Cozieni Trestia 3.6 ND 

C1.1 45.544148 26.705704 Bisoca Bisoca 4.4 0.025 

C1.2 45.542870 26.667540 Bisoca Lacurile 6.38 0.051 

C2.5 45.524910 26.636880 Mânzălești Jghiab 6.18 0.051 

C3.7 45.377320 26.705847 Scorțoasa Beciu 12.29 0.089 

C4.2 45.274370 26.715640 Berca Pleșcoi ND ND 

C5.1 45.253140 26.731360 Berca Valea Nucului 6.06 0.045 

D4.1 45.340530 26.772850 Beceni Izvorul Dulce 5.24 0.051 

D3.5 45.384200 26.767780 Beceni Beceni 5.85 0.024 

C4.10 45.272729 26.640460 Unguriu Ojașca 9.94 0.058 

B4.13 45.332512 26.614108 Berca Viforâta 7.37 0.053 

C2.13 45.478625 26.693333 Vintilă Vodă Sârbești 8.99 0.064 

C2.14 45.486112 26.662564 Mânzălești Satu Vechi ND ND 

C2.16 45.530139 26.623633 Mânzălești Cireșu 8.43 0.068 

C2.17 45.528572 26.653367 Mânzălești Jghiab ND ND 

B3.12 45.403814 26.567818 Odăile Scoroșești 11.75 0.085 

A3.19 45.380694 26.398123 Colți  Colți 8.40 0.052 

B4.4 45.296000 26.590850 Pârscov Robești 

iz
vo

r 
ca

p
ta

t 

12.65 0.067 

A2.1 45.286810 26.251500 Brăești Brătilești  ND ND 

A3.1 45.403450 26.463210 Bozioru Fisici 10.07 0.08 

A3.5 45.402970 26.414670 Colți Aluniș 3.51 0.061 

A3.6 
45.381541 26.429198 Colți 

Muscelu 

Cărămănești ND 0.051 

A3.11 45.402970 26.414670 Colți Aluniș  11.63 ND 

A3.15 45.428083 26.487997 Brăești Ruginoasa 5.17 0.098 

A4.1 45.359380 26.470500 Cozieni Cocârceni 11.61 0.089 

A4.3 45.323330 26.388810 Pănătău Pănătău 12.09 0.102 

A5.1 45.265050 26.378580 Pănătău Râpile 10.96 0.088 

B2.3 45.518520 26.535320 Lopătari Terca 13.98 0.032 

B2.8 45.486350 26.569600 Lopătari Lopătari 15.12 0.077 

B2.10 45.480820 26.522063 Lopătari Plaiu Nucului 15.38 ND 

B2.23 45.513565 26.589736 Mânzălești Buștea 5.97 ND 

B2.24 45.514422 26.589586 Mânzălești Buștea 8.8 0.065 

B2.25 45.514617 26.588835 Mânzălești Buștea ND 0.051 

B5.1 45.256900 26.507100 Pârscov Badila 11.83 0.051 

C1.3 45.543210 26.686230 Bisoca Recea 6.73 0.058 

C2.2 45.537850 26.704310 Bisoca Bisoca 6.61 0.048 



82 

 

C2.4 45.512310 26.593790 Mânzălești Buștea 11.12 0.087 

C2.6 45.474070 26.719630 Vintilă Vodă Vintilă Vodă 6.5 0.098 

C2.9 45.535080 26.637670 Mânzălești Plavățu 7.52 0.065 

C3.1 45.394960 26.628760 Cănești Valea Verzii 8.63 0.069 

C3.3 45.377580 26.705040 Scorțoasa Beciu 6.78 0.098 

C4.1 45.359770 26.661770 Scorțoasa Scorțoasa 7.22 0.051 

D2.1 45.538560 26.751860 Bisoca Sările 5.8 0.058 

D3.3 45.413360 26.749140  Beceni Gura Dimienii 8.64 0.065 

D3.6 45.398612 26.737885 Beceni Arbănași 6.36 0.101 

B4.11 45.292250 26.577600 Pârscov Pârscov 8.30 0.052 

B2.26 45.515736 26.532461 Lopătari Focul Viu 16.13 0.129 

B2.27 45.516135 26.517258 Lopătari Ploștina 11.69 0.087 

B2.28 45.513900 26.509556 Lopătari Ploștina 3.52 ND 

A3.21 45.378224 26.407979 Colți Colți 6.1 0.101 

A3.22 45.390988 26.448370 Bozioru Scăeni 5.2 0.053 

A3.7 45.392403 26.450675 Bozioru Fisici 

iz
vo

r 
su

lf
u

ro
s 

8.82 0.107 

A3.23 45.392403 26.450675 Bozioru Fișici ND ND 

A3.25 45.392403 26.450675 Bozioru Fișici 7.61 ND 

A3.8 45.403603 26.462781 Bozioru Fișici 6.76 0.089 

A3.9 45.402789 26.464369 Bozioru Fisici 10.23 ND 

A3.12 45.392422 26.412956 Colți Aluniș 9.09 0.114 

A3.13 45.379582 26.398558 Colți Colți 10.08 ND 

A3.14 45.379582 26.398558 Colți Colți 10.08 ND 

A3.16 45.427913 26.487160 Brăești Ruginoasa 9.23 0.11 

A3.17 45.428290 26.485524 Brăești Ruginoasa 7.14 ND 

A3.18 45.428877 26.484510 Brăești Ruginoasa 9.29 0.075 

A4.5 45.316080 26.388210  Pănătău Plăișor 9.66 0.048 

A4.7 45.354091 26.471173 Cozieni Anini 12.74 0.089 

A4.8 45.354091 26.471173 Cozieni Anini 11.65 0.078 

A4.9 45.354256 26.465957 Cozieni Anini 11.53 0.117 

A5.2 45.264994 26.381607 Pănătău Râpile 13.86 ND 

B2.11 45.485681 26.582644 Lopătari Lopătari 9.35 0.06 

B2.16 45.500031 26.539600 Lopătari Luncile 9.11 0.144 

B2.17 45.498466 26.537197 Lopătari Luncile 12.06 0.172 

B2.20 45.483815 26.581147 Lopătari Lopătari 8.49 ND 

B2.22 45.511926 26.593684 Mânzălești Buștea 9.78 ND 

C3.9   Păcurile  Cănești ND ND 

C3.10   Păcurile  Cănești ND ND 

C1.5 45.552602 26.726911 Bisoca Băltagari 10.28 0.098 

D2.7 45.513023 26.745448 Sărulești Sările 10.23 0.065 

C3.12 45.379344 26.611309 Cănești Negoșina 9.68 0.076 

A3.24 45.404473 26.461388 Bozioru Fișici 9.32 0.065 

B2.19 45.484808 26.580546 Lopătari Lopătari 14.3 0.181 
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B2.12 45.485846 26.580268 Lopătari Lopătari 

iz
vo

r 
fe

ru
gi

n
o

s 

7.52 0.089 

B2.13 45.485274 26.579913 Lopătari Lopătari 6.03 0.12 

B2.14 45.501054 26.542272 Lopătari Luncile 7.75 0.13 

B2.18 45.503038 26.538184 Lopătari Luncile 13.97 0.14 

B2.21 45.512572 26.595229 Mânzălești Buștea 10.15 ND 

A3.20 45.392403 26.450675 Bozioru Fisici 2.1 0.076 

C2.8 45.489200 26.623800 Mânzălești Platoul Meledic 

iz
vo

r 
sa

ra
t 

5.06 0.024 

C2.10 45.484380 26.610420 Lopătari Lopătari 3.67 0.023 

C3.4 45.395110 26.608270 Cănești Cănești 6.24 0.066 

D2.6 45.512000 26.744560 Sărulești Între Văi 2.9 0.079 

C3.11 45.378344 26.611309 Cănești Negoșina 9.88 0.074 

C2.20 45.484380 26.610420 Lopătari Lopătari ND ND 

CMA (apa potabila-Lege 301/20152)) 100 0.185 3) 

 
1)ND – nu a fost detectat, fiind sub limita de detectie (0,00005Bq/l) ; 2)Legea nr. 301/2015 privind 

stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce privește substanţele radioactive din 

apa potabilă  ; 3)limită maximă recomandată de Agenția de Protecție a Mediului din SUA (US EPA) 

 

După cum se observă in tabelul 3.1.6.1, probele de apă recoltate din reţelele publice au avut cele mai 

mici concentraţii de radon (3.42 – 12.29 Bq/l), comparativ cu apele de fântână (4.5 – 15.35 Bq/l), cele 

de izvor (3.51 – 16.13 Bq/l) și apele minerale (6.79 – 14.30 Bq/l). Valorile medii de radon sunt sub  

media concentrației de radon (12.3 Bq/l) măsurată în România în peste 2000 de probe (Cosma et al. 

2009a,b; Moldovan et al. 2008, 2009). În cazul apelor de izvor întâlnite în literatură, această valoare 

este în limitele obișnuite (10 – 50 Bq/l) (Cosma et al. 2009a,b; Moldovan et al. 2008, 2009). Valoarea 

maximă recomandată  de US EPA (1999) pentru ca apa să nu reprezinte niciun risc pentru sănătate 

este de 11.1 Bq/l, în timp ce Organizația Mondoală a Sănătății (WHO) recomandă o valoare maxim 

admisă pentru radonul din apa potabilă de 100 Bq/l , valoare limită care se regăsește și în legislația 

națională și anume Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei 

în ceea ce privește substanţele radioactive din apa potabilă. În concluzie conținutul de radon din 

sursele de apă analizate nu reprezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediul înconjurător.  

 

Concentrațiile cele mai mici de radiu au fost identificate în reţelele publice locale (0.02 – 0.14 Bq/l), 

iar concentrațiile cele mai mari s-au înregistrat în izvoarele minerale (0.09 – 0.181  Bq/l). Toate sursele 

de apă analizate au avut un conținut de radiu sub 0.185 Bq/l, limita maximă recomandată de Agenția 

de Protecție a Mediului din SUA (US EPA). 
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Tabelul 3.1.6.2 - Valorile medii pentru concentrațiile de radon și radiu în apă. 

Tip probă 

222Rn  226Ra 

min. max. medie min. max. medie 

(Bq/l) 

surse de apă 

potabilă 

fântână 4.5  15.35 10.35 0.02 0.14 0.08 

rețea publică  3.42 12.29 7.55 0.02 0.09 0.06 

izvor captat 3.51 16.13 10.07 0.03 0.10 0.07 

izvoare minerale  6.79 14.30 9.36 0.09 0.181 0.10 

 

Concentrațiile mai mari de radon și radiu au fost înregistrate în unele surse de apă din localitățile 

Buștea, Terca, Lincile, Lopătari, Mânzălești, Rătești, Trestioara, Plaiul Nucului, Valea Ursului, Valea 

Salciei și Aluniș. 

Pe baza concentrațiilor de radon obținute, a fost estimată doza anuală efectivă cauzată de ingestia și 

inhalarea radonului din apă. Calculele au fost efectuate pe baza factorilor de conversie recomandați 

de trei organizații internaționale (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation (UNSCEAR, 2000), National Council on Radiation Protection – US (NRCP, 1988), and 

International Commission on Radiological Protection (ICRP, 1993)), flosind formulele 1 și 2:  

 

E = K · Cw · KM · t (1) 

 

unde: E este doza efectivă datorată ingestiei radonului (Sv);  K este factorul de conversie pentru doza 

ingerată de radon (Sv/Bq); C este concentrația radonului în apă (Bq/l); KM este rata de consum a apei 

potabile (1 l/zi); t este durata de cosum (365 zile) (Somlai et al. 2007; Todorovic et  al. 2012). 

 

Dair = Ca·(εr+εd·f)·O (2) 

 

unde : Dair este doza efectivă anuală datorată inhalării radonului, estimată pe baza valorii medii a 

activității; Ca este valoarea anuală medie a radonului (Bq/m3); εr și εd sunt factori de conversie a dozei 

pentru gazul radon și urmașii săi cu viață scurtă  (εr = 0.17 nSv/h per Bq/m3 și εd = 9 nSv/h per Bq/m3); 

f este factorul de echilibru dintre radon și urmașii săi cu viață scurtă (f = 0.4 in studiul de față); O 

reprezintă factorul ocupațional mediu la nivel European (O = 7000 h/an) (UNSCEAR 2000). 

Rezultatele obținute sunt redate în tabelul 3.1.6.2. Dozele au avut valori mai mari în cazul copiilor 

comparativ cu adulții, fiind mai ridicate pentru apele de izvor. Toate dozele calculate atât pentru copii 

cât și pentru adulți sunt sub valoarea de 1 mSv/an, valoare recomandată de UNSCEAR (2000), ceea de 

indică faptul că nivelul radonului și radiului din sursele de apă utilizate ca apă potabilă nu reprezintă 

un factor de risc pentru sănătatea localnicilor sau a turiștilor.  
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Dozele de ingestie calculate au fost mai mici decât cele raportate în studii similare efectuate la nivel 

național (0.049 – 0.374 mSv/an  - județul Alba) (Muntean et al. 2016), sau internațional (4.2·10-4 - 3.3 

mSv/an  in Spania)(Galan et al. 2004). 

 

Tabelul 3.1.6.3 - Doza efectivă estimată datorată ingestiei radonului și radiului din apa potabilă din 

zona viitorului geoparc. 

Apa potabilă 

Doza efectivă datorată 

ingestiei  222Rn  

(mSv/an) 

Doza efectivă datorată ingestiei  
226Ra  

(mSv/an) 

UNSCEAR, 

2000 
ICRP,1991 

WHO IAEA 

Copii  Adulți Copii  Adulți Adulți 

Copii 

Adulți 2-7  

ani 

7-12  

ani 

12-17 

ani 

Rețele de distribuție 0.048 0.040 0.186 0.101 0.004 0.012 0.015 0.028 0.005 

Izvoare  0.094 0.058 0.273 0.148 0.006 0.016 0.021 0.040 0.007 

Fântâni  0.077 0.048 0.225 0.122 0.006 0.017 0.022 0.041 0.008 

Valori recomandate de 

UNSCEAR (UNSCEAR, 2000) 
1 

 

În concluzie se poate afirma faptul că din punct de vedere al conținutului de radon și radiu, consumul 

de apă din sursele investigate nu prezintă niciun risc pentru sănătatea persoanelor care folosesc 

aceste surse de apă pentru consum, uz caznic, agricol sau în scop terapeutic/recreativ. 

 

Fig. 3.1.6.1 – Hărți de hazard a activității radonului (stânga) și radiului (dreapta) în ape 
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7. Activitatea radonului în sol 

Pentru a avea un tablou general cât mai vast, în cadrul campaniilor de teren derulate în anii 2014 - 

2017, au fost efectuate analize de radon în sol într-un număr de 128 de locații.  Măsurătorile au fost 

efectuate in situ, iar in tabelul 3.1.7.1 sunt redate concentrațiile de radon în sol (Moldovan 2017; 

Moldovan et al. 2017). 

 

Tabelul 3.1.7.1 - Valorile activității radonului în sol, măsurate în campaniile derulate în 2014 și 2017. 

Nr.crt. Latitudine Longitudine Radon in sol  

(kBq/m3) 

1 45.338361 26.578670 45.43 

2 45.389718 26.499966 21.31 

3 45.552602 26.726911 27.7 

4 45.311298 26.545874 24.5 

5 45.328664 26.521956 31.07 

6 45.404027 26.567735 12.4 

7 45.515736 26.532461 16.7 

8 45.321870 26.658519 27.8 

9 45.377466 26.664241 18.27 

10 45.430896 26.664073 12.59 

11 45.555276 26.677624 31.17 

12 45.499354 26.778537 20.38 

13 45.127212 26.481075 19.7 

14 45.359248 26.473075 22.7 

15 45.420614 26.748562 33.38 

16 45.282333 26.700077 19.96 

17 45.498884 26.539861 27.14 

18 45.380694 26.398123 37.71 

19 45.378344 26.611309 39.75 

20 45.381089 26.770055 19.39 

21 45.436824 26.594723 28.3 
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22 45.531354 26.614492 34.74 

23 45.485054 26.595528 24.75 

24 45.342254 26.713433 28.76 

25 45.458118 26.742471 23.17 

26 45.393451 26.364030 24.5 

27 45.288398 26.550305 29.31 

28 45.359678 26.771729 38.26 

29 45.488716 26.630544 14.48 

30 45.470357 26.826008 29.12 

31 45.482358 26.533032 27.38 

32 45.346215 26.598462 50.76 

33 45.297282 26.374141 35.39 

34 45.499834 26.814675 25.3 

35 45.345570 26.635166 39.4 

36 45.360938 26.616355 37.83 

37 45.292250 26.577600 27.3 

38 45.332512 26.614108 35.7 

39 45.337987 26.777516 38.3 

40 45.479521 26.693292 35 

41 45.470982 26.726519 33.21 

42 45.404676 26.521946 19.7 

43 45.518520 26.535320 101.6 

44 45.481930 26.769866 23.7 

45 45.378730 26.694443 22.84 

46 45.277961 26.380236 40.75 

47 45.309208 26.632589 47.32 

48 45.514623 26.507850 14.7 

49 45.398043 26.601944 31.7 

50 45.307267 26.482665 38.7 
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51 45.509281 26.629174 31.4 

52 45.525462 26.652113 23.15 

53 45.545387 26.644314 27.3 

54 45.311361 26.578972 14.8 

55 45.404473 26.461388 15.7 

56 45.455941 26.698680 20.5 

57 45.484466 26.613799 12.7 

58 45.531584 26.754009 23.35 

59 45.513023 26.745448 13.17 

60 45.431009 26.511650 14.5 

61 45.381599 26.491585 14.93 

62 45.284743 26.543720 15.73 

63 45.395370 26.535840 16.08 

64 45.402970 26.414670 16.16 

65 45.377320 26.705847 17.07 

66 45.327148 26.518632 17.3 

67 45.514714 26.436474 17.35 

68 45.265050 26.378580 17.59 

69 45.382224 26.494050 17.62 

70 45.381071 26.490465 17.62 

71 45.415840 26.446377 17.62 

72 45.489510 26.547880 17.72 

73 45.296000 26.590850 17.75 

74 45.543110 26.732090 18 

75 45.398612 26.737885 18.19 

76 45.537850 26.704310 18.2 

77 45.544148 26.705704 18.2 

78 45.394489 26.760508 18.21 

79 45.396240 26.605990 18.27 
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80 45.238110 26.362950 18.27 

81 45.340530 26.772850 18.63 

82 45.307124 26.535802 19.01 

83 45.445496 26.597694 21.4 

84 45.384210 26.427060 22.36 

85 45.339100 26.480945 22.7 

86 45.384200 26.767780 23.4 

87 45.326400 26.700240 24.13 

88 45.484620 26.583070 24.3 

89 45.340084 26.707895 24.5 

90 45.378670 26.662620 24.87 

91 45.377580 26.705040 25.14 

92 45.342241 26.710084 25.15 

93 45.407200 26.756480 25.97 

94 45.542870 26.667540 26.48 

95 45.378270 26.391710 26.78 

96 45.493670 26.556100 27.03 

97 45.323330 26.388810 27.11 

98 45.486950 26.833040 27.3 

99 45.518520 26.535320 27.38 

100 45.329030 26.705210 27.4 

101 45.453990 26.627727 28.29 

102 45.354091 26.471173 28.32 

103 45.524910 26.636880 28.7 

104 45.487820 26.658370 28.8 

105 45.538560 26.751860 28.91 

106 45.536242 26.761987 28.91 

107 45.543210 26.686230 29.36 

108 45.403450 26.463210 29.61 
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109 45.498510 26.837200 31.3 

110 45.359380 26.470500 32.21 

111 45.379342 26.399653 32.4 

112 45.501640 26.611130 32.7 

113 45.344255 26.636486 32.89 

114 45.253140 26.731360 34.17 

115 45.256900 26.507100 34.62 

116 45.394960 26.628760 35.76 

117 45.298320 26.373970 36.06 

118 45.472380 26.824170 36.9 

119 45.297698 26.635076 38.27 

120 45.338020 26.486090 40.48 

121 45.512310 26.593790 42.7 

122 45.485274 26.579913 43.71 

123 45.480820 26.522063 46.52 

124 45.351390 26.474320 47.76 

125 45.355040 26.679353 48.3 

126 45.405635 26.566787 52.32 

127 45.459370 26.501890 57.41 

128 45.392403 26.450675 19.47 

 

Nivelul de radon din sol a fluctuat între 12.4 și 57.41 kBq/m3. Într-un singur loc (Terca) s-a înregistrat 

o concentrație semnificativ mai mare de radon (101.6 kBq/m3), această valoare menținându-se 

constantă în campaniile din 2014, 2015 și 2016. 

Fluctuațiile de radon din sol reflectă complexitatea litologică și tectonică a zonei investigate. În general 

concentrațiile de radon au fost mai ridicate în partea V-NV (Aluniș, Terca) și în zona  vulcanilor noroioși 

de la Pâclele Mari și Pâclele de la Beciu. Activitatea ridicată a radonului în acest areal este corelată cu 

particularitățile tectonice ale zonei. Prezența faliilor în aceste zone favorizează ascensiunea radonului 

spre suprafață.  

Concentrațiile de radon măsurate în zona viitorului Geoparc sunt situate în limitele normale întâlnite 

în literatură (Cosma et al. 2010) și nu reprezintă niciun risc de iradiere naturală suplimentară a 

localnicilor sau a turiștilor.  
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Comparând distribuția radonului și radiului în apă cu harta distribuției radonului în sol și aerul de 

interior se evidențiază unele similarități. Astfel, zonele cu activități mari de radon în sol și în aerul de 

interior coincid cu zone in care s-au determinat concentrații mari de radon și radiu în apă, reliefând 

corelația directă care există între aceste elemente radioactive și geologia și tectonica arealului 

investigat. 

 

 

Fig. 3.1.7.1 – Hartă de hazard a activității radonului în sol 
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8. Vulcanii noroioși 

În ceea ce privește vulcanii noroioși, s-a stabilit anterior că zona de hazard este restrânsă și limitată la 

ocurențele punctuale (Fierbătorile de la Berca, Pâclele Mari, Pâclele Mici, Fierbătorile de la Beciu). 

Gradul de risc este redus și e caracterizat de schimbarea rapidă a morfologiei și de riscul apariției de 

noi vulcani sub fundațiile structurilor construite de om. Există posibilitatea activării de noi zone 

vulcanice pe aliniamentul Berca-Arbănași, delimitat de cele 4 zone deja existente cu vulcani noroioși. 

În 2016, pentru a constrânge mai bine natura acestui fenomen, s-au întreprins noi studii care vor fi 

prezentate în continuare. 

 

Caracterizarea geochimică a vulcanilor noroioşi din zona Buzăului 

Prezentăm în premieră un studiu chimic al noroiului din pricipalelor patru câmpuri de vulcani noroioşi 

din zona Buzăului, care de la sud la nord sunt: Berca (Fierbători), Pâclele Mari, Pâclele Mici și Beciu 

(Fig. 3.1.8.1). Anterior, Shnyukov et al. (2009) a efectuat două analize (elemente majore) pe brecii 

noroiose de la  Pâclele Mari şi Pâclele Mici. 

Acest studiu a beneficiat de colaborarea Prof. Dr. Iuliu Boboş de la Centrul de Geologie, Facultatea de 

Ştiinte a Universitaţii din Porto, Portugalia, care a avut bunăvoinţa sa ne fie colaborator şi să efectueze 

analizele chimice pentru noroi. Probele au fost culese în vara anului 2016. Datele de faţă vor fi 

publicate de comun acord într-o revistă de specialitate ISI. 

Forma și dimensiunile vulcanilor noroioși corespunzătoare celor patru câmpuri de vulcani depind de 

presiunea gazelor (metanul), care asigură continuitatea și caracterul lent sau violent al erupțiilor, de 

cantitatea de apă din nivelele freatice (care influențează vâscozitatea materialului emis), de prezența 

materialului argilos în depozitele sedimentare (noroiul care crează principalele forme morfologice cu 

aspect de „vulcani”) precum și de prezența altor componente cum ar fi țițeiul sau sarea. Cu cât 

presiunea de pori a gazelor este mai mare cu atât erupția este mai violentă; iar cu cât frecvența 

activității este mai mare cu atât se formează structuri mai largi, mai complexe (Dimitrov 2002). 

Varietatea de forme este impresionantă, în principal constituită din domuri sau conuri, cu o largă 

variație de unghiuri de pantă, de la abrupte până la tip scut. Formarea vulcanilor noroioși este 

instantaneu însoțită de degradarea lor. Acestea sunt fenomene de scurtă durată, sezonieră; astfel 

alternanța dintre erupția de material noroios și degradarea lor (în special eroziunea rapidă) generează 

permanent forme și structuri noi. Structurile izolate din zona apicală a anticlinalului de-a lungul căruia 

se situează vulcanii au luat forme de tip concav si sunt rezultatul colapsului gravitaţional (Pâclele Mari, 

Pâclele Mici), ca urmare a compensării materialului noroios mobilizat din adâncime. 
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Fig. 3.1.8.1 - Repartiţia celor patru câmpuri de vulcani noroioşi din zona Buzăului (a) cu detalii, de la 

nord la sud: Beciu (b), Pâclele Mici (c), Pâclele Mari (d) şi Berca cu punctele de recoltare (e). Conform 

hărţilor geologice 1:100.000 Dumitreşti şi Berca, a Comitetului Geologic al RSR şi a unor imagini 

aerofotografice. 

 

Câmpurile marginale Fierbătorii de la Berca în sud, și Beciu, în nord sunt situate fie la marginea 

morfologică a dealului (Berca) fie pe un curs de vale, pe care îl obturează parțial, fiind mai puternic 

afectat atât de eroziune pluviatilă cât și de factorii climatici. Exprimarea la suprafaţă a vulcanilor 

noroioşi este variabilă şi dependentă esenţial de fluidele apoase şi volumul de noroi expulzat. Funcţie 

de proporţia dintre noroi, gaz şi apă se pot remarca: (i) vulcani dominaţi de ejecția de apă şi gaz şi mai 

puţin de noroi (Berca; Pâclele Mari, Beciu) ce crează forme vulcanice cu mai multe cratere şi conuri 

puţin evidente; (ii) vulcani cu proporţii egale între componente (Pâclele Mari, Pâclele Mici) ce 

generează aparate vulcanice cu con sau domuri cu forme apropiate de a vulcanilor de magmă; (iii) 

vulcani cu dominarea gazului şi a apei (îndeosebi la Berca, dar şi la Pâclele Mari); (iv) vulcani în care 

domină noroiul şi gazul, la care se adaugă şi fragmente de sedimente de mărimi variabile cm-metrice 

(Pâclele Mari) ce formează fie domuri, fie cratere cu conuri abrupte. 
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Fig. 3.1.8.2 - Tipuri de vulcani (vezi text): a. tip(i) - Berca; b. tip (ii) con - Pâclele Mari;c. tip(ii) dom (cu 

crater ulterior) - Pâclele Mari; d. tip(iii) crater cu fluide - Pâclele Mari; e. tip(iv) con abrupt - Pâclele 

Mici; f. tip(iv) dom de brecii - Pâclele Mari. 

Au fost colectate un număr de 17 probe de noroi în recipiente etanşe de plastic. In laborator, probele 

au fost măcinate în mojar cu pistil de agat. Măcinarea s-a efectuat la mai putin de 75 microni şi 

materialul s-a omogenizat. Oxizii majori au fost analizaţi prin metoda fluorescenţei de raze X [XRF]  

[SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, and K2O and P2O5] iar elementele minore prin 

spectroscopie (tabelul 3.1.8.1). 

Din punct de vedere litologic, atât Ponţianul cat şi Meoţianul constau din cicluri de gresii separate de 

intervale argiloase-siltice (Stoica et al. 2013). Emanaţiile  de gaze care formează vulcanii se situează la 

nivelul Meoţian şi traversează Pontianul, care este dispus transgresiv, dar în alte situatii şi Dacianul şi 

Romanianul (Ciocârdel 1949; Stoica et al. 2016). Putem presupune că materialul argilos colectat de 

vulcanii noroioşi este de vârstă Meoţian în cazul câmpurilor de vulcani de la Berca şi Beciu şi de vârsta 

Meoţian şi Ponţian în cazul câmpurilor de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici. 

Elementele majore includ, pe lângă cele clasice şi două noi componente (SO3 şi Cl), care în majoritatea 

altor situaţii se încadrează la elemente minore (vezi tabel). Se poate observa o mare variabilitate a 

conţinutului în SiO2, care se coreleaza pozitiv cu Al2O3, TiO2, MgO, CaO, K2O, P2O5, Cl (r=0.96) 

nesemnificativ cu Fe2O3 şi negativ cu Na2O (r=-0.98) (Fig. 3.1.8.3).  
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Tabelul 3.1.8.1 – Date chimice (probe de noroi) 

 

Berca Paclele mari Paclele mici Beciu

412 413 414 415 416 417 418 419 421 422 423 425 426 427 428 429 430

SiO2 (%) 26.23 28.48 27.84 32.18 36.33 8.37 18.14 37.82 14.62 12.31 26.82 47.33 46.95 7.45 4.14 36.71 34.68

TiO2 (%) 0.49 0.459 0.42 0.41 0.65 0.28 0.44 0.54 0.26 0.40 0.44 0.58 0.77 0.29 0.17 0.39 0.41

Al2O3 (%) 10.75 9.862 10.36 10.56 12.47 2.73 6.25 12.01 5.65 3.94 8.18 15.31 15.93 2.81 1.62 15.74 15.25

Fe2O3 (%) 3.72 4.010 3.85 5.15 6.04 3.52 4.76 3.69 3.62 4.11 7.18 5.73 6.16 3.82 3.25 6.1 7.01

MgO (%) 2.12 1.922 1.72 1.82 2.11 0.00 1.01 1.90 0.83 0.59 1.25 2.87 2.56 0.00 0.25 1.84 1.72

MnO (%) 0.07 0.075 0.09 0.07 0.11 0.06 0.07 0.08 0.07 0.08 0.06 0.22 0.12 0.07 0.05 0.06 0.06

CaO (%) 5.17 4.95 4.37 4.73 4.60 1.72 2.77 9.97 2.78 2.64 3.67 4.83 5.31 1.78 0.93 3.81 3.83

Na2O (%) 17.26 16.02 17.28 16.20 13.23 37.68 29.17 8.34 34.92 34.72 18.63 3.53 3.92 37.29 41.33 5.31 6.26

K2O (%) 2.78 2.13 2.58 4.22 3.11 0.91 1.68 2.55 0.97 1.43 5.25 2.94 3.44 0.82 0.54 2.23 1.61

P2O5 (%) 0.08 0.07 0.05 0.19 0.10 0.02 0.04 0.10 0.03 0.04 0.09 0.12 0.13 0.02 0.01 0.04 0.04

SO3 (%) 0.43 0.48 0.39 0.91 0.71 0.40 0.34 0.09 0.31 0.41 0.32 0.49 0.66 0.41 0.38 0.28 0.31

Cl (%) 12.97 11.76 12.26 12.38 9.87 31.44 24.37 6.34 22.93 25.23 14.85 3.73 3.00 31.82 36.88 10.73 10.36

LOI (%) 18.78 19.63 18.78 11.51 10.50 12.69 10.78 16.16 12.91 13.90 13.87 11.71 10.84 12.38 10.31 15.89 18.51

Total 100.9 99.83 99.99 100.30 99.83 99.81 99.83 99.59 99.89 99.79 100.6 99.40 99.78 98.96 99.86 99.13 100.1

Rb (ppm) 110 90 70 110 160 120 130 100 180 110 80 210 140 180 140 - -

Sr (pm) 430 550 330 600 300 620 330 920 260 460 620 0.05 0.03 0.05 0.03 0.003 0.003

Zr (ppm) 140 90 150 210 170 220 190 140 110 170 230 260 200 280 190 70 70

Ba (ppm) 310 340 390 310 410 320 350 1480 380 640 510 520 440 220 78.8 325 295

F (ppm) ND Nd ND ND ND ND ND 430 ND ND ND 0.036 0.031 ND ND - -

Sc (ppm) 8.5 13.7 11.4 9.2 13.3 7.5 8.8 12 8.6 10.5 13.8 9.3 13.1 7.0 6.0 ND ND

V (ppm) 70 90 90 140 110 58.4 86.6 110 92.4 84.7 100 170 130 48.3 41.5 83 86

Cr (ppm) 98.6 93.4 92.2 50.0 160 55.0 82.6 96.1 68.5 81.5 80 210 200 58.5 52.2 64 62

Co (ppm) 11.4 12.4 14.1 15.6 13.3 11.2 11.8 11.7 11.3 12.3 9.2 6.7 14.9 11.8 9.9 13.8 13.7

Ni (ppm) 45.9 45.0 43.2 41.2 52.5 35.3 45.3 39.5 37.4 40.9 43.8 36.1 52.6 38.9 32.9 45.7 47

Cu (ppm) 36.7 34.9 37.5 42.8 37.5 33.5 35.3 24.7 42.5 41.4 33.6 37.4 40.8 33.7 32.5 20.5 21.5

Zn (ppm) 64.9 70.0 51.8 63.5 70.8 50.4 61.4 98.7 73.1 66.0 59.2 53.1 74.2 52.6 48.7 68.2 65

Ga (ppm) 14.2 13.9 12.6 13.8 17.3 12.2 14.7 12.7 11.6 13.5 14.8 11.6 16.9 11.2 12.6 11.3 11.1

Ge (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

As (ppm) 7.1 8.9 9.3 4.1 6.9 7.3 7.3 11.4 4.6 5.1 6.7 4.2 9.5 7.5 5.8 2.8 1

Se (ppm) ND ND ND ND 1.4 1.5 ND ND ND ND ND ND 1.4 1.5 1.0 0.01 0.01

Br (ppm) 100 120 160 68.1 41 120 67.6 68.1 80 100 60 100 47.5 120.0 38.3 ND ND

Y (ppm) 22.1 18.9 16.3 19.6 23.3 20.0 21.0 19.6 23.7 20.6 17.1 12.8 22.4 24.0 21.1 13.1 14

Nb (ppm) 7.8 10.4 11.7 11.5 13.2 11.1 12.4 9.3 9.6 11.9 8.3 7.1 12.5 10.1 12.1 7.2 7.1

Mo (ppm) 3.3 3.0 3.1 2.6 3.2 3.2 3.0 2.2 1.9 2.5 2.9 1.3 2.9 3.8 3.2 0.8 1.0

Ag (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.1 0.1

Cd (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.1 0.1

Sn (ppm) 4.4 4.7 5.1 1.9 4.3 5.1 5.4 5.3 2.6 3.4 4.6 3.4 4.5 3.1 5.4 2 2

Sb (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.2 0.1

Te (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.9 0.1

I (ppm) 27.3 20.9 17.8 15.4 13.2 35.9 27.3 210.0 53.2 49.8 27.9 33.7 34.5 33.9 18.8 ND ND

Cs (ppm) 16.3 15.4 15.3 11.6 14.5 8.3 12.4 21.0 12.1 11.4 14.6 11.7 12.4 7.3 5.6 6.6 7.6

La (ppm) 29.6 27.5 26.1 23.5 26.8 14.9 21.6 26.3 14.8 17.6 19,1 17.3 30.2 15.9 13.4 24.3 23.9

Ce (ppm) 43.2 48.0 50.3 41.8 57.3 28.5 45.9 54.6 44.5 41.6 38.6 33.1 59.9 28.1 18.7 48.7 47.9

Nd (ppm) 19.8 18.5 20.3 21.9 26.7 9.0 21.4 22.4 23.9 19.5 23.5 19.7 23.4 8.0 10.2 21.6 21.4

Sm (ppm) 8.6 8.1 7.4 7.5 8.1 6.8 ND ND 7.4 6.6 7.1 4.9 ND 6.9 5.1 3.5 3.6

Yb (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.4 1.5

Hf (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.9 1.8

Ta (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.5 0.5

W (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.8 0.8

Tl (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.54 0.5

Pb (ppm) 19.3 22.2 19.6 18.6 22.2 21.7 17.9 19.5 16.5 17.1 15.9 16.1 21.9 24.7 19.4 17.1 17.3

Bi (ppm) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.3 0.4

Th (ppm) 11.9 12.7 12.1 11.3 12.7 12.6 12.9 12.3 11.6 12.8 11.3 9.4 13.2 10..6 12.1 8.6 8.1

U (ppm) 5.6 6.0 6.1 2.8 6.0 4.3 4.6 4.5 4.9 5.4 6.8 3.9 5.1 3.3 4.3 2.2 2.1
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Fig. 3.1.8.3 - Diagramele SiO2 vs. SO3, Cl, LOI şi Na2O vs. Cl a probelor de noroi studiate. 

În schimb, Na2O se corelează pozitiv cu Cl (r=0.96). SO3 are valori relativ constante faţă de silice, cu 

excepţia unor probe de la Pâclele Mari, care în general au valori mai mari, iar într-un singur caz valori 

mai mici. LOI (pierdere prin calcinare) este la valori mai mari pentru Berca şi Beciu (16-20%) şi ceva 

mai mici pentru Pâclele mari şi Pâclele mici (~10-14%). 

Din diagrame rezultă faptul ca noroiul ce conţine mai puţină silice este mai bogat în Cl şi Na, deci în 

sare (NaCl) şi corespunde câmpurilor de la Pâclele Mari (parţial) şi Pâclele Mici. Având în vedere că în 

aceste zone acviferele pot fi şi în Meoţian, dar mai probabil în Ponţian, se sugerează faptul ca Ponţianul 

ar fi constituit din argile mai puţin bogate în siliciu şi mai bogate în sare (aceasta fiind de fapt 

resedimentată din depozite mai vechi, Badeniene). În cazul Pâclele Mari conţinutul în sare are şi valori 

asemănătoare cu Berca şi Beciu, dar şi mai scăzute decât acestea. Se poate presupune că, în prima 

situaţie, avem un amestec de ape din Meoţian şi Ponţian, care nu este prezent şi la Pâclele Mici (aici 

probabil fiind doar acvifer Ponţian), iar valorile mai mici să fie un rezultat al epuizării sării din argile, 

având în vedere că probele cu aceste valori sunt din zona centrală a câmpului, de-a lungul unui sistem 

de falii, cea care probabil a avut o mai îndelungată perioadă de spălare (dizolvare a sării) şi mobilizare 

a argilelor de-a lungul timpului. Cele mai mari conţinuturi de sare de la Pâclele Mari sunt în zonele 

marginale, ca fiind mobilizate mai de curând, odată cu extinderea câmpului. Valorile mai mari de LOI 

de la Berca şi Beciu sunt în concordanţă cu litologia depozitelor, adica cele Meoţiene, care se cunosc 

ca având un conţinut mare de material organic (cunoscut ca fiind nivel productiv de hidrocarburi), 

comparativ cu cele de vârstă Ponţian.  

Pentru a descifra provenienţa sedimentelor argiloase vom folosi o serie de elemente minore (REE şi 

HFSE), având în vedere faptul că acestea sunt cele mai puţin mobile în timpul proceselor de alterare, 

transport şi diageneză. 
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Fig. 3.1.8.4 - Diagrama La vs. Th si Th vs. Sc. Simboluri ca in fig. 3.1.8.3. 

Valorile de La/Th de ~ 1.8-2.4 se încadrează la o sursă de tip crustă superioară (conform lui Taylor & 

McLennan 1985) (Fig. 3.1.8.4). Raportul dintre Th/Sc cu valori de ~ 1 se incadrează la rândul lui la o 

sursa de tip crustă superioară (conform lui Taylor & McLennan 1985). Valorile mai scăzute de La şi mai 

ridicate de Th în cazul probelor de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici, comparativ cu Berca şi Beciu, 

subliniază odată în plus existenţa unei alte compoziţii a sursei, ce ar caracteriza Ponţianul, iar în unele 

situaţii, având în vedere dispersia mare a datelor, amestecul dintre argile din Ponţian şi Meoţian în 

cazul Pâclelor Mari. 

Valorile relativ constate de Th şi în general scăzute de Sc indică procese severe de diageneză. În plus, 

la Beciu se remarcă chiar lipsa continuţului de Sc. De altfel, probele de la Beciu fac notă separată de 

celelalte câmpuri, prin prezenţa de elemente minore, cum ar fi Ag, Sb, Cd, Yb, Hf, Ta, Tl şi W, relativ 

mici, dar inexistente în zona Berca (unde substratul este tot Meoţian). 

 

 

Fig. 3.1.8.5 - Diagrama ternară La-Th-Sc (conform Cullers 1994). pentru materialul noroios colectat. 

Simboluri ca şi în figurile precedente. 

Diagrama ternară La-Th-Sc sugerează că materialul sedimentar colectat aparţine mai degrabă unei 

surse mixte, decât a uneia dominant acide, dar care ar fi caracteristică domeniului crustei superioare 

(conform lui Taylor & McLennan, 1985). Sunt diferenţe între proiecţiile de la Berca şi Pâclelelor Mici, 

iar cele de la Pâclele Mari sunt dispersate între cele două. Se sugerează din nou diferenţa între sursele 

de vârstă Meoţiană şi Pontiană şi aspectele de amestec dintre argilele din Meoţian şi Ponţian, în cazul 

de la Pâclele Mari. 
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Analizele efectuate evidenţiază geochimic faptul că sursele acviferelor care sunt mobilizate de gaze şi 

transportă noroi confirmă vârsta  diferită, adică Meoţian pentru Berca şi Beciu (mai silicioase şi mai 

bogate în materie organică) şi Ponţian pentru Pâclele Mici şi Pâclele Mari (mai puţin silicioase şi mai 

bogate în sare), cât şi amestecul dintre surse în cazul Pâclelor Mari, caz în care se poate presupune un 

acvifer complex, care să provină din depozite atât Ponţiene, cât şi Meoţiene.  

 

Semnificaţii geochimice deduse din compoziţia fazei lichide apoase debitate de vulcanii noroioşi 

 

Vulcanii noroioşi debitează în atmosferă un flux de metan care a fost estimat (Etiope et al. 2004) la cel 

puţin 1000 de tone/an. Originea acestor vulcani este legată de hidrocarburile acumulate în structura 

Berca- Arbănaşi, o cută anticlinală generată de avansarea spre suprafaţă, în timp geologic, a unui diapir 

de sare. O serie de falii permeabile din cadrul structurii furnizează căi de ascensiune eficiente pentru 

emanaţiile de gaz (compus, în cea mai mare parte, din metan) provenit din adâncime. Ca urmare a 

curgerii ascensionale a unor mase de sedimente fluidizate de către apă şi gaze, la suprafaţa terenului 

au luat naştere forme de relief cu înălţimi de până la câţiva metri, asemănătoare unor conuri vulcanice: 

activitatea acestora constă în prezent din mici erupţii de noroi, însoţite de degajări continue de bule 

de gaz şi de deversări de apă sărată peste bordura craterului în cauză.  

 

Fig. 3.1.8.6 - Diagramă Schoeller care ilustrează concentraţiile (exprimate în miliechivalenţi/L) 

componenţilor chimici majori  dizolvaţi în faza lichidă apoasă debitată de vulcanii noroişi. 

Ocazional, s-au efectuat analize ale unor probe prelevate din respectivele ape sărate, determinându-

se concentraţiile componenţilor chimici majori (Sencu 1985; Vaselli et al. 2002; Madeja and Mrowczyk 

2010), ale componenţilor minori şi ale micro-elementelor (Madeja and Mrowczyk 2010), sau 

conţinuturile izotopice de hidrogen şi de oxigen (Vaselli et al. 2002).  
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Trebuie menţionat nu numai că intervalele de timp dintre asemenea probări ocazionale au depăşit un 

deceniu, dar şi că distanţele dintre diversele puncte de prelevare au fost, uneori, de ordinul 

kilometrilor. Cu toate acestea, atunci când toate analizele disponibile au fost centralizate într-o 

aceeaşi diagramă Schoeller (Fig. 3.1.8.6), a devenit evident faptul că toate apele probate prezintă un 

acelaşi - predominat Na-Cl - facies chimic; se constată diferenţe semnificative între anumite probe 

doar în ceea ce priveşte ponderile pe care le au componenţii calciu şi sulfat. 

 

Fig. 3.1.8.7 - Diagramă dublu-logaritmică în care sunt reprezentate concentraţiile (publicate de 

Madeja & Mrowczyk 2010) elementelor dizolvate în ape sărate debitate din câmpul de vulcani 

noroioşi de la Pâclele Mari, în raport cu concentraţiile aceloraşi elemente determinate în ape sărate 

debitate din câmpul de vulcani noroioşi de la Pâclele Mici. Dacă s-ar înregistra, pentru fiecare 

element dizolvat, exact acelaşi raport între concentraţiile determinate în cele două ape (ceea ce ar 

însemna că fiecare din apele respective ar proveni dintr-o singură apă foarte concentrată, prin 

diluare, în proporţii diferite, de către o apă de concentraţie zero), atunci toate punctele 

experimentale s-ar plasa pe „dreapta de pantă unitară”. 

Atunci când comparaţiile între diversele probe au fost extinse, luându-se în considerare şi 

concentraţiile de componenţi minori şi de micro-elemente publicate de Madeja & Mrowczyk (2010) 

pentru câmpurile de vulcani noroioşi de la Pâclele Mari şi de la Pâclele Mici, care sunt situate la cca. 

1,5 km unul faţă de celălalt – s-a confirmat (Fig. 3.1.8.7) concluzia anterioară privind similitudinea 

globală a compoziţiilor apelor din cele două zone. În plus, din analiza Fig. 3.1.8.7 se mai pot desprinde 

următoarele observaţii: 

- coeficientul de partiţionare între Sr2+ şi Ca2+ este foarte ridicat (0,4-0,8) – mult mai ridicat decât 

raportul Sr2+/Ca2+ întâlnit în cazul apei de mare actuale (0,02); reiese de aici probabilitatea ca în 

cazul respectivilor vulcani noroioşi să acţioneze un mecanism de îmbogăţire în stronţiu; 

- borul este prezent întotdeauna în concentraţii mari (de ordinul a 200 mg/L), acest fapt fiind în 

concordanţă cu conţinuturile semnificative de bor pe care Schniukov et al. (2009) le-au evidenţiat 

în breciile de coş vulcanic din cadrul vulcanilor noroioşi din zona Buzău şi, mai ales, în fragmentele 
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de diaclaze umplute cu calcit, acesta din urmă  rezultând, probabil, în urma proceselor de neo-

formaţie asociate vulcanilor noroioşi. 

 

Reiese în acelaşi timp clar din Fig. 3.1.8.8a că borul dizolvat în respectivele ape sărate nu este, în nici 

un caz, de origine marină: concentraţiile de bor sunt cu mult mai mari decât cele care ar corespunde 

strict unui proces (ilustrat prin dreapta de culoare albastră) de concentrare (prin evaporare) sau de 

diluare a unei ape marine actuale; se sugerează mai degrabă - date fiind raporturile masice B/Cl- foarte 

mari, de ordinul a 0,006 – 0,009 - că la fel ca în multe alte areale de vulcani noroioşi de pe glob (Kopf 

& Deyhle 2002; Planke et al. 2003), îmbogăţirea în bor s-ar datora desorbţiei acestuia din argile, în 

cadrul unor depozite de adâncime unde are loc transformarea smectitului în illit. 

Dar nu numai concentraţiile de bor (Fig. 3.1.8.8a), ci şi cele de brom (Fig. 3.1.8.8b), magneziu (Fig. 

3.1.8.8c) şi sulfat (Fig. 3.1.8.8d) se plasează la mare distanţă de dreptele de corelaţie dintre respectivii 

componenţi şi ionul Cl- trasate corespunzător situaţiei care ar implica strict evaporarea sau diluarea 

unei ape marine actuale. Reiese prin urmare că nu fluidele de origine marină sunt cele care controlează 

în mod semnificativ concentraţiile respectivilor componenţi dizolvaţi – şi aceasta în ciuda faptului că 

vulcanii noroioşi în cauză sunt situaţi în imediata apropiere a acumulării de hidrocarburi din cadrul 

structurii Berca-Arbănaşi. 

În acelaşi sens, este demn de menţionat şi faptul că punctele experimentale obţinute prin raportarea 

concentraţiilor de Br- în funcţie de cele de Cl- (Fig. 3.1.8.8b) indică valori ale raporturilor masice Cl-/Br- 

de ordinul 450-850. Interpretările uzuale (e.g., Martin 1999; He et. al 1999; Chen et al. 2013; Stober & 

Bucher 2015) atribuie asemenea valori ridicate unui proces de dizolvare a halitului: considerentele 

avute în vedere în acest sens sunt că atunci când apa de mare se evaporă până ce începe precipitarea 

halitului, cristalele de halit vor încorpora doar mici cantităţi din Br- care, iniţial, era prezent în lichidul 

de origine marină; ca urmare, în apele sărate rezultate prin dizolvarea ulterioară a halitului precipitat, 

raportul Cl-/Br- va fi mult mai mare decât cel corespunzător apei de mare (unde respectiva valoare 

este 288). Probabilitatea ridicată ca salinitatea crescută a apelor sărate prelevate din câmpurile de 

vulcani noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici să se datoreze levigării unor depozite de halit a fost 

deja evocată de Madeja & Mrowczyk (2010), care au luat în considerare în acest sens doar 

concentraţiile componenţilor chimici majori. O concluzie similară este sugerată şi de diagrama din Fig. 

3.1.8.8e - în care pentru toate probele de apă analizate până în prezent pentru vulcanii noroioşi, 

concentraţiile de Na+ au fost raportate în funcţie de cele de Cl-: se observă că majoritatea punctelor 

experimentale nu se plasează pe dreapta (linie albastră continuă) corespunzătoare evaporării/diluării 

apei de mare, ci pe cea (linie galbenă întreruptă) corespunzătoare dizolvării halitului. 

Vaselli et al. (2002) au avansat argumente suplimentare privind rolul determinant pe care dizolvarea 

depozitelor de halit Miocene probabil că îl joacă în stabilirea compoziţiei chimice a apelor sărate 

debitate de vulcanii noroişi. Concret, s-a arătat că din perspectiva algoritmului aferent 

geotermometrului chimic combinat Na-K-Mg (Giggenbach 1988), proba de apă analizată de Vaselli et 

al. (2002) pentru vulcanul noroios de la Berca  prezintă un comportament anomal caracteristic - care 

poate fi explicat doar prin aceea că salinitatea apei se datorează dizolvării halitului. În plus, aceeaşi 

cauză a fost atribuită şi faptului că respectiva proba de apă prelevată din vulcanul de la Berca prezintă, 

comparativ cu dreapta meteorică δ18O– δD, o  îmbogăţire în ceea ce priveşte izotopul 18O. 
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Fig. 3.1.8.8 - Diagrame în care pentru soluţiile apoase debitate de vulcani noroioşi din Buzău au fost 

raportate, în funcţie de concentraţiile ionului Cl-, conţinuturile de B (a), Br- (b), Mg2+ (c), SO4
2- (d), şi 

Na+ (e). 
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Activitatea 3.2 

Propunerea uneltelor pentru folosirea corectă a terenurilor și pentru planificarea teritorială 

 

Această activitate este o extensie a activității 3.1, în cadrul căreia s-au realizat hărțile de evaluare și 

de mitigare a hazardelor naturale, care sunt în esență unelte de planificare teritorială. Această 

secțiune vine ca o completare, punând în operă rezultatele activității anterioare prin integrarea lor în 

unelte practice care vor fi puse la dispoziția echipei Geoparcului. Astfel, s-au creat 3 unelte: 

1) Harta geologică digitală, care prezintă informația de fundal pentru hărțile de hazard; 

2) Bază de date cu potențiale situri geologice și paleontologice care ar putea fi folosite în viitor; 

3) Environmental User Guide, o unealtă educațională menită să crească gradul de conștinetizare al 

locuitorilor; 

4) Platforma GIS care integrează hărțile de hazard într-un mediu de lucru coerent. 

1) Harta geologică. 

 În ultimii 3 ani s-a lucrat la integrarea, digitizarea și verificarea în teren a limitelor hărților geologice 

existente și la retrasarea văilor râurilor, care și-au modificat morfologia. În anul 2016 secțiunile de 

hartă care au fost lucrate în anii anteriori au fost corelate în GIS si a rezultat o hartă digitală a 

teritoriului Geoparcului, care este integrată cu restul informațiilor realizate în cadrul proiectului. 

Metodologia de lucru și sursa informațiilor sunt redate în rapoartele anilor anteriori. 

 

Fig. 3.2.1 – Harta geologică digitizată a Ținutului Buzăului, realizată de echipa Geoecomar (după 

Melinte-Dobrinescu et al., 2017) 
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2) Bază de date cu potențiale situri geologice și paleontologice care ar putea fi folosite în viitor. 

A. Calcare lumaşelice cu Mactra spp. (Sarmațian). Sarmaţianul din zona Buzăului are suita completă în 

sinclinalele Ruşavăţ, Pădureni şi Sărata-Năieni. Prezintă însemnate variaţii litofaciale, între valea 

Buzăului şi valea Râmnicului Sărat, unde spre marginea internă a molasei se dezvoltă un facies calcaros 

recifal cu bioherme de serpulide, cum este acela de la Bozioru (Fig. 3.2.2). 

 

Fig. 3.2.2 – Lumașel cu Mactra spp. în Valea Slănicul de Buzău (mal stâng al văii) 

Aflorimentele din flancul vestic al sinclinalului Odăile, apar în vestantul stâng al văii Buzăului, aproape 

de Pănătău, iar blocuri numeroase de calcare lumaşelice cu dimensiuni variabile, provenind din 

depozitele sarmaţian superioare, apar pe văile Buzăului şi Slănicului de Buzău, unele cu mulaje perfect 

conservate şi secţiuni tangenţiale de Mactra, altele cu secţiuni de gasteropode şi mactre în liant 

feruginos, cu aspect decorativ deosebit.  

B. Martori de eroziune de la Sârbeşti. La Sârbeşti, în versantul drept al Slănicului de Buzău, sunt 

prezenţi doi martori de eroziune (Fig. 3.2.3): un bloc metric de gresie cu laminaţie convolută, 

asemănător cu capul unei balene şi o gresie masivă, in situ, modelată de eroziunea fluviatilă sub forme 

zoomorfe. Aceste forme sunt rezultatul eroziunii selectivă. 

 

Fig. 3.2.3– Martorii de eroziune de la Sârbeşti 
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C. Situl Ponțian cu fosile de la Sârbeşti. La Sârbeşti, în Valea Slănicului de Buzău, Ponţianul inferior 

conţine concreţiuni calcaroase cu Paradacna abichi R.HÖRNES, Paradacna radiata STEFANOVIČ, Congeria 

(Rhombocongeria) cf. rumana SABBA şi Dreissena simplex BARBOT (Fig. 3.2.4). Ponţianul mediu conţine 

Congeria (Rhombocongeria) rhomboidea R.HÖRNES, Paradacna omivaga PAPAIANOPOL, Luxuridacna 

magna PAPAIANOPOL, Valenciennius sp. (Fig. 3.2.4). Ponţianul superior de la Dogari este foarte fosilifer 

şi conţine exemplare de: Valenciennius sp., Pseudocatillus simplex (FUCHS), Caladacna steindacneri 

(BRUSINA), Stylodacna heberti (COBALCESCU), Pseudoprosodacna littoralis (EICHWALD), Pontalmyra 

(Pontalmyra) sabbae PAPAIANOPOL (Fig. 3.2.5). Acesta este unul dintre cele mai importante puncte 

fosilifere pentru Micoenul superior-Pliocenul inferior din Bazinul Dacic, având o macrofaună de o mare 

diversitate generică și specifică, conținând de asemenea și multe specimene foarte bine conservate. 

Din păcate, acest punct fosilifer nu este rezervație paleontologică. De altfel, nici un sit paleontologic 

din geoparc nu este arie protejată, cu toate că aici există multe fosile unice, ex. forme endemice pentru 

Paratethysul Oriental (începând cu Miocenul superior, etajul Sarmațian). 

 

Fig. 3.2.4 – Faună aparținând Ponțianului inferior (stânga) și Ponțianului mediu (dreapta)           

                                     

Fig. 3.2.5 – Faună aparținând Ponțianului superior 
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D. Holostratotipul limitei Ponţian-Dacian de la Dogari. Se află situat pe drumul judeţean DJ203K 

Săpoca-Lopătari, sub podul rutier de la Gura Dimienii. Amonte de pod, într-o suită de argile siltice sunt 

fragmente de Pontalmyra, Pseudocatillus, Chartoconcha, care aparţin Ponţianului superior. Nivelul de 

gresie de sub podul de la Gura Dimieni conţine fragmente de Stylodacna, Psilodon, Dacicardim, 

Dreissena, Chartoconcha, Phyllocardium, Parapachydacna, care marchează debutul sedimentării 

depozitelor Dacianului inferior, peste care se dispun argile roşiatice şi vineţii cu Dreissena, Pachydacna 

(Parapachydacna) mirabilis (TEISSEYRE), Zamphiridacna orientalis SABBA, Pseudocatillus, Dacicardium 

(Fig. 3.2.6). Acest sit reprezintă stratotipul etajului Dacian al Paratethysului Oriental. 

 

Fig. 3.2.6 – Macrofauna de la holostratotipul limitei Ponţian-Dacian de la Dogari      

Secvenţele pelitice (Fig. 3.2.7) conţin numeroase specimene de Paradacna (Psilodon) aff. 

stefanescui TOURNOUËR şi Dacicardium dacicus PAPAIANOPOL. Gresiile calcaroase, puternic cimentate, 

arată secţiuni interne de limnocardiide, secţiuni tangenţiale de Viviparus sp., Teodoxus sp., mulaje 

interne de Dreissena sp. La stratotipul de limită Dacian/Romanian de la Scheiu, gresia cenuşiu-roşcată, 

dură, conţine rare secţiuni tangenţiale de  Zamphiridacna sp., mulaje şi secţiuni tangenţiale de 

limnocardiide, mulaje interne, fragmente de spiră şi secţiuni apicale de Viviparus sp., fragmente de 

Pachydacna sp. Sunt prezente exemplare centimetrice de Viviparus sp., secţionate tangenţial sau ture 

de spiră, Limnocardium (Tauricardium) sp. şi Prosodacna (Psilodon) aff. haueri COBALCESCU. 

 
 

Fig. 3.2.7  – Macrofaună aparținând Dacianului 
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E. Parastratotipul limitei Dacian-Romanian de la Scheiu. Acces din drumul judeţean DJ203K Săpoca-

Lopătari. Cătunul Scheiu (sat Niculeşti), la sud de fostul spital de bătrâni. La partea superioară a 

Dacianului superior, într-o suită nisipoasă cu rare intercalaţii de gresii şi argile, fauna de moluşte este 

reprezentată de: Prosodacna (Psilodon) euphosinae COBALCESCU, Zamphiridacna zamphiri 

(COBALCESCU), Dacicardium rumanum (FONTANNES), Viviparus heberti COBALCESCU, Dacicardium 

valahicus PAPAPIANOPOL. Depozitele Romanianului inferior debutează cu nisipuri, uneori consolidate, şi 

argile nisipoase cu 7-8 intercalaţii de cărbuni subțiri şi argile cărbunoase. Fauna de moluşte din partea 

bazală a depozitelor romaniene cuprinde Jazkoa sturdzae (COBALCESCU), Viviparus bifarcinatus (BIELZ), 

Psilunio (Psilunio) slanicensis (TEISSEYRE), iar în argilele cărbunoase abundă resturile fosile 

nedeterminabile (Fig. 3.2.8). 

 
  Fig.3.2.8 – Moluște fosile romaniene.      

Asociațiile faunistice romaniene sunt reprezentate prin: Viviparus sp., Viviparus cf. falconensis 

LUBENESCU, Viviparus ex. gr. pseudodezmanianus LUBENESCU, Jazkoa sp., lumaşel cu fragmente de 

gastropode, secţiuni transversale de unionide, Melanopsis stricturata BRUSINA, Melanopsis cf. 

contidens PANA, Melanopsis sp., Bulimus cf. melanthopsis (BRUSINA), Teodoxus cf. pilidei (TOURNOUER), 

Psilunio sp., Valvata sp. (Fig. 3.2.9).  

 
Fig. 3.2.9 – Moluște fosile romaniene. 
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3) Environmental User Guide – Ghid de folosire a Mediului. 

Initial, era planificat să realizam două unelte educaționale, un ghid de folosire a mediului și o carte 

destinată hazardelor naturale. Întrucât hazardele naturale sunt parte a mediului, am hotărât să 

includem informațiile legate de hazarde în ghidul de folosire a mediului, care în loc de 2, are acum 3 

părți. 

Structura ghidului este următoarea: 

Partea I: Mediul (Rocile, Apele, Aerul, Plantele, Animalele, Omul), Partea II: Hazardele Naturale 

(Radioactivitatea naturală, Mineralizarea apelor, Alunecările de teren, Cutremurele, Erupțiile 

vulcanice, Schimbările climatice) și Partea III: Omule ca parte a Mediului (Cum ne protejăm de 

hazarde?, Cum afectăm schimbarile climatice?, Cum putem deveni mai sustenabili?, Cum putem trăi 

în armonie cu mediul?). Ghidul are în total 56 de pagini și se adresează oamenilor de orice vârstă, fiind 

scris într-un limbaj accesibil, bilingv și interactiv. Are rolul de a crește gradul de conștientizare asupra 

relației om-natură și asupra faptului că omul este parte a mediului. Scopul acestei publicații este să 

îmbunătățească modul în care locuitorii interacționează cu mediul (teritoriul). 

Ghidul poate fi accesat la următoarea adresă: 

http://tinutulbuzaului.org/carti-si-harti/ 

 

Fig. 3.2.10 – Coperta ghidului de folosire a mediului, publicație disponibilă la adresa menționată mai 

sus. 
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4) Platforma GIS. 

Această unealtă integrează toate informațiile geologice, de hazard natural, dar și turistice (situri 

naturale și culturale). Ea este explicată într-o secțiunea dedicată a acestui raport, în activitatea 3.5. 

Marele avantaj este că permite adăugarea de noi date oricând, fiind o unealtă care va fi mereu 

îmbunătățită. 

(Vezi activitatea 3.5) 
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Activitatea 3.3 

Propunerea de unelte pentru managementul optim al patrimoniului natural și cultural 

 

Managementul optim al patrimoniului presupune pe de o parte (i) identificarea elementelor de 

patrimoniu, (ii) crearea unei baze de cunoștiințe de specialitate care poate fi folosită în interpretare și 

activitați educaționale, (iii) crearea de unelte care sa permită utilizarea optimă a elementelor de 

patrimoniu și (iv) colaborarea între toate părțile interesate. 

În ceea ce privește identificarea elementelor de patrimoniu, în cadrul proiectului GeoSust s-au 

desfășurat în ultimii 3 ani cercetări care au avut acest scop. Astfel, au fost inventariate 26 de situri de 

interes natural care pot fi promovate (au aspect estetic, au potențial de interpretare), care au fost 

incluse în Harta Călătorului (http://tinutulbuzaului.org/carti-si-harti/). Aceste situri sunt: Pâclele de la 

Beciu, Pâclele Mari, Pâclele Mici, Pâclele de la Berca, Pâclele de la Bădila, Focul Viu, Izvoarele de petrol 

de la Păcuri, Platoul Salin Meledic, Trovanții de la Ulmet, Trovanții de la Vârful Cămăruței, Trovanții de 

la Vf. Runcosu, Trovanții de la Bolovani, Blocurile de calcar de la Bădila, Zidul Uriașilor, Malul Roșu, 

Grunjul, Coloanele de sare de la Negoșina, Muntele de sare de la Recea, Piatra Mortatului, Sfinxul de 

la Buștea, Cascada Săritoarea, Pietrele Mirăului, Stâncile de la Brătilești, Masa lui Bucur și siturile cu 

chihlimbar de la Piatra Corbului și de la Dănciulești. De asemenea, au fost realizate circa 169 interviuri 

și există o bază fotografică de peste 6800 de fotografii care identifică și inventariază elemente de 

patrimoniu cultural, atât tangibil cât și intangibil. 

Problema pe care ne-am ridicat-o a fost cum putem (a) să folosim optim aceste elemente de 

patrimoniu și (b) cum le putem proteja și promova. Pentru a răspunde puncte, am creat un set de 

unelte. 

a) Folosirea patrimoniului natural și cultural 

Unealta 1: Rețeaua SEA și BIG-S 

În raportul publicat în anul 2015, am fundamentat un model de management al patrimoniului natural 

care integreaza siturile atractor (SEA) și pe cele non-atractor, dar cu potențial de interpretare (Big-S). 

La baza modelului se află ideea că siturile SEA atrag vizitatorii și prin acestea se pot promova siturile 

Big-S aflate în apropiere. Siturile Big-S adaugă valoare prin povestea pe care o spun (poveste naturală, 

poveste culturală) și astfel îmbogățesc experiența vizitatorilor și întăresc identitatea locală (Popa et 

al., 2017). Cheia este integrarea tuturor acestora într-o rețea organică, pe baza căreia se pot dezvolta 

în viitor rute de vizitare. Prima unealtă creată este această rețea. 

Se observă că există 3 aglomerări importante de situri atractor (Pâclele Mici – Pâclele Mari – 

Fierbătorile de la Beciu; Piatra Albă de la Grunj – Platoul Salin Meledic; Așezările rupestre Aluniș – 

Nucu I – Nucu II) și 3 atractori izolați (Focul Viu, Pietrele Mirăului, Babele de la Ulmet). Avantajul este 

că aceste 6 zone pot fi unite într-o rețea coerentă printr-un circuit care presupune reabilitare a două 

drumuri județene și conectarea lor prin reabilitarea drumurilor comunale din comunele Lopătari, 

Brăești, Beceni și Scorțoasa. Din cele 24 de situri Big-S, 3 nu sunt susținute de niciun sit SEA și, în 

general, se observă 4 zone cărora le lipsesc atractori: Pănătău, Scorțoasa-Odăile-Pârscov-Cozieni-

Chiliile, Beceni – Vintilă Vodă, Valea Salciei – Sărulești – Bisoca. Explorarea acestor zone devine 

prioritară, în vederea identificării unor potențiale situri SEA și a îndesirii rețelei de situri Big-S. 
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Fig. 3.3.1 – Rețeaua de situri SEA și Big-S și relațiile de susținere dintre cele 2 tipuri de situri 

 

 

Unealta 2: Softul GTB Document Search 

Softul “GTB Document Search” a fost conceput pentru a facilita lucrul echipei cu volumul mare de 

interviuri care a fost realizat, fiind o unealtă de management a bazei de date a patrimoniului cultural. 

Programul oferă o metodă accesibilă și rapidă de a identifica documentele necesare în funcție de 

cuvintele sau expresiile pe care le conțin. Programul are un aspect intuitiv, ușor de folosit. În partea 

superioară a ferestrei, se permite selectarea dosarului în care se va căuta, cu mențiunea că programul 

va reține preferințele pentru rulările ulterioare. Apoi, în secțiunea „Ce caut, și cum?” se introduc 

termenii cheie (cuvinte, expresii sau fraze). În cazul în care se dorește filtrarea documentelor care 

conțin toate cuvintele adăugate (indiferent de ordinea lor în document) se bifează opțiunea „toți 

termenii trebuie găsiți”, altfel se optează pentru „cel puțin un termen trebuie găsit”. Opțiunea 

„Căutare precisă” ține cont de diacritice. Programul poate căuta în fișiere de tipul .txt, .doc și .docx. 

Documentele care corespund cerințelor de căutare sunt afișate în partea de jos a ferestrei, și pot fi 

accesate prin dublu click. 
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Fig. 3.3.2 – Interfața programului GTB Document Search 

 

b) Promovarea și protejarea elementelor de patrimoniu 

Protejarea și promovarea sunt două acțiuni care, considerăm noi, au loc împreună si interdependent. 

Cele mai bune strategii de aplicat în acest caz sunt strategii educaționale și economice. Cele 

educaționale îmbunătățesc gradul de conștientizare al publicului, iar cele economice fac ca populația 

să depindă din ce în ce mai mult de elementele de patrimoniu și astfel să le asigure continuitatea. Am 

dezvoltat o unealtă educațională (un ghid) și o unealtă economică (un soft de promovare a obiectivelor 

din zona). De asemenea, am dezvoltat un model economic care este explicat pe larg în secțiunea 3.6. 

Unealta 3: Ghidul moștenirii culturale 

În cadrul proiectului s-a realizat o carte de 26 de pagini intitulată „Identitatea culturală a unui teritoriu. 

Ținutul Buzăului – Ghidul moștenirii culturale”. Aceasta se dorește a fi un ghid destinat oamenilor de 

toate vârstele, de la tinerii din școli și licee până la bătrâni. Limbajul facil, ilustrațiile și structura ghidul 

au rolul de a familiariza cititorii cu ce înseamnă patrimoniul cultural al zonei, cum se pot identifica 

elemente noi de patrimoniu și cum se poate conserva și transmite identitatea culturală a zonei. Acesta 

are următoarea structură: Introducere, Patrimoniu Imobil, Patrimoniu Mobil, Patrimoniu Imaterial, 
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Patrimoniu Natural, Patrimoniu Vernacular, Încheiere. Ghidul este disponibil online și a fost de 

asemenea imprimat pentru a fi distribuit în școlile locale.  

Pentru a consulta ghidul, accesați următoarea adresă: 

http://tinutulbuzaului.org/carti-si-harti/ 

           

Fig. 3.3.3 – Coperțile de la „Ghidul Moștenirii Culturale”. Publicația e disponibilă la adresa indicată 

mai sus. 

 

Unealta 4: softul Buzău Land Pocket Guide 

În anul 2015 am început dezvoltarea unui soft pentru PC și android, cu aplicații turistice, care prezintă 

teritoriul Geoparcului printr-o hartă interactivă. Am continuat lucrul la acest soft, optimizând codul și 

adăugând informații și fotografii, noi obiective, un modul care permite vizualizarea toponimelor, dar 

și un modul de geolocație, care permite vizitatorului să se orienteze în Ținut și să găsească cât mai 

ușor obiectivele vizate. În momentul de față îmbunătățim aspectul grafic, iar softul va fi disponibil 

pentru download până la finalul anului. Avantajul acestui program este că va putea fi updatat 

constant, și pe măsură ce noi obiective sunt identificate sau create (puncte de vizitare, trasee de 

vizitat) sau noi module sunt dezvoltate, ele vor fi adăugate programului de bază. Alături de Harta 

Călătorului (http://tinutulbuzaului.org/carti-si-harti/), care stă la baza acestui soft, Buzău Land Pocket 

Guide va deveni o unealtă de promovare și în același timp, de accesare și mobilitate în teritoriu. 
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Fig. 3.3.4 – Capturi din softul Buzău Land Pocket Guide. Acesta va trece printr-un proces de design 

grafic, și GUI se va modifica  
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Activitatea 3.4 

Îmbunătățirea înțelegerii legate de modul în care mediul natural a inspirat imaginarul uman și 

obiceiurile locale de-a lungul timpului 

 

Geoparcul Ținutul Buzăului este excepțional din punct de vedere al valorilor naturale, fiind definit de 

o bogată biodiversitate și de un patrimoniu geologic care este în egală măsură interesant pentru 

specialiști și atractiv pentru turiști. De-a lungul timpului, în cele 18 comune s-au dezvoltat comunități 

umane ce se ghidează, chiar și în zilele noastre, după norme sociale și culturale specifice. Acestea 

împărtășesc valori comune, transmise de generații (Agrawal și Gibson 1999), identificate generic prin 

termenul de patrimoniu cultural. Normele și valorile socio-culturale se traduc în practici simbolice și 

cunoștințe pe care membrii comunităților le împart unii cu alții și le adaptează în permanență noilor 

condiții de viață, evidențiindu-se, astfel, dinamismul inerent oricărei culturi (Cirese 1997) sau tradiții 

locale (Glassie 1995; Mihăilescu 2004; Handler și Linnekin 1984). 

În Ținutul Buzăului, o regiune cu populația aflată în descreștere (cf. Recensămintelor populației din 

2002 și 2011, de unde reiese că populația regiunii Ținutul Buzăului a scăzut cu 10%), comunitățile 

sunt în general comunități îmbătrânite, cu o rată ridicată a migrației spre centrele urbane din 

apropiere (orașele Buzău, Brașov, Ploiești, București), dar și spre alte țări, chiar dacă sunt mai puțini 

adepți ai migrației circulatorii externe (Sandu 2000). Cu toate acestea, membrii comunităților încă au 

un puternic sentiment de coeziune socială, de apartenență la un grup social și la valorile perpetuate 

de acesta, fiind bune exemple de „colectivități-memorie” (Nora 1997), care acționează uneori ca 

instanțe comunitare chiar și asupra membrilor care au plecat. Acest tip de comunități sunt definite 

prin manifestarea activă a tradiției locale, perpetuată de memoria vie a comunității. Acest lucru este 

cel mai vizibil în momentul cercetării și analizei modului în care teritoriul ocupat de comunitate este 

personalizat printr-un bogat patrimoniu imaterial: practici și cunoștințe tradiționale privind folosirea 

resurselor naturale din împrejurimi, dar și povești și legende locale. 

Încă de la început trebuie să luăm în considerare faptul că între mediul înconjurător și oameni există 

o strânsă interdependență. Astfel, mediul influențează direct societățile umane, oferindu-le resursele 

necesare supraviețuirii și perpetuării, dar și trasând cadrele ocupațiilor tradiționale locale: creșterea 

animalelor, dezvoltarea de meșteșuguri locale, agricultură, exploatarea resurselor minerale. 

Totodată, oamenii acționează asupra spațiului, transformându-l prin acțiunile lor, în încercările de a-

și apropria resursele de care au nevoie (v. Emanuelsson 2009). Legătura oricărei comunități cu 

teritoriul în care se găsește este evidentă: de aici oamenii își procurau încă din cele mai vechi timpuri 

produsele necesare existenței, folosindu-se de „cunoștințe ecologice tradiționale” (Berkes et al. 
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2000). Acestea sunt parte a patrimoniului imaterial care cuprinde un set de cunoștințe practice 

privind natura, dar și credințe și ritualuri referitoare la interacțiunea cu mediul înconjurător și la 

valorificarea resurselor naturale. Astfel de cunoștințe s-au dezvoltat de-a lungul timpului ca rezultat 

al procesului de adaptare a oamenilor la mediul în care trăiesc, și care au fost perpetuate prin 

mecanismul transmiterii culturale.  

În Ținutul Buzăului se regăsesc urmele intervențiilor comunităților în peisaj: 

  pășuni vaste ce încă mai sunt folosite pentru a asigura hrana animalelor (în perioada 

colectivizării multe terenuri agricole au fost transformate în pășuni, iar după căderea 

comunismului a fost păstrată această funcțiune);  

 păduri de unde oamenii își asigură necesarul de material lemnos;  

 dealuri de sare cu izvoare cu ape sărate amenajate pentru a putea fi folosite de către 

localnici;  

 terenuri cultivate în regimul rotațiilor culturilor (în ultimii ani tot mai rare din cauza prezenței 

ridicate a animalelor sălbatice, astfel că este destul de posibil ca terenurile respective să fie 

abandonate);  

 pajiști folosite ca fânețe, care asigură hrana animalelor pe timpul iernii, dar care totodată, 

prin intervenția omului, asigură perpetuarea biodiversității locale;  

 plante și fructe sălbatice recoltate și folosite de localnici ca produse alimentare (e.g. 

dulcețuri, sucuri, murături, țuică), sau în infuzii cu proprietăți curative (e.g. plante medicinale, 

cătină);  

 elemente naturale utilizate de localnici în construcțiile locuințelor de tip tradițional local (e.g. 

pietre, var, lemn, pământ pentru casele din paiantă), dar și cu un rol decorativ, cum este 

chihlimbarul.  

Peisajul este, astfel, un „laborator” (Le Dû-Blayo 2011) care în contact permanent cu oamenii se 

modifică și își accentuează sau schimbă utilitatea. Ce este important de remarcat este faptul că, în 

afară de industriile petroliere, acțiunile comunităților locale asupra peisajului nu sunt invazive, ci sunt 

gestionate astfel încât să răspundă nevoilor localnicilor. Aceste acțiuni urmăresc principiile economiei 

de subzistență, o economie „morală” (Scott 1976), ce presupune o bună gestionare a resurselor 

locale în scopul evitării colapsului economic și asigurării securității economice a gospodăriei. Toate 

cunoștințele oamenilor de a folosi aceste resurse sunt de actualitate în Ținutul Buzăului și denotă o 

bună cunoaștere a proprietăților acestora, dar și o bună cunoaștere a tradiției locale, transmisă și 

verificată de-a lungul generațiilor. 
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Teritoriul în care se află comunitățile este strâns legat de acțiunile oamenilor. Astfel, se consideră că 

mediul înconjurător are implicații sociale, cu atât mai mult cu cât, prin dimensiunea subiectivă care îi 

este atașată, contribuie la formarea și definirea identității locale (Tilley 1994). Perceput din 

perspectivă fenomenologică, spațiul este unul calitativ și activ (Bernea 1985), cu o importantă 

valoare simbolică, reflectată în credințele locale (Mesnil 2007) printr-un patrimoniu imaterial bine 

reprezentat. Astfel, buzoienii nu locuiesc într-un spațiu neutru, ci în locuri bine cunoscute, despre 

care știu povești. Ei știu istoria fiecărui loc, pe care îl identifică prin narațiunile pe care le spun. Pentru 

fiecare loc există o poveste ce reflectă experiențele trecute și prezente ale localnicilor, păstrate în 

memoria vie a comunității. Unele experiențe fac parte din imaginarul local și prezintă întâmplări ce 

au rămas în conștiința sătenilor ca legende (Benga 2005). Toate aceste legende și narațiuni, care 

vorbesc despre întâmplări petrecute în spații particulare, accentuează faptul că peisajul, pe lângă 

prezența sa fizică naturală, este în același timp și un construct cultural plin de semnificații simbolice, 

o oglindă a memoriei unei comunități (Taylor 2008). 

În primul rând, teritoriul Ținutului Buzăului este divizat în numeroase locuri, identificate fiecare prin 

toponime. Acestea presupun atribuirea unei însușiri aparte, o interiorizare subiectivă a spațiului, căci 

fiecare locuitor, prin cunoașterea denumirilor diverselor locuri contribuie la transformarea peisajului 

dintr-unul neutru într-unul personalizat (v. de Certeau 1990). Personalizarea fiecărui spațiu se 

realizează în funcție de cadrele și tiparele stabilite de comunitate: denumirile locurilor sunt transmise 

prin memoria comunității, dar, totodată, fiecare individ ține cont de propria sa experiență în locurile 

respective. Astfel, fiecare loc este apropriat de fiecare membru al comunității în funcție de tradiția 

locală, dar și de propria sa individualitate: se trasează o hartă mentală a comunității, purtată și 

recunoscută de fiecare membru al său (Gunnell 2008). Toponimele sunt foarte variate și exprimă 

deopotrivă cunoștințele pe care oamenii le au despre locurile respective, dar și memoria locală prin 

care sunt transmise evenimente importante ce au marcat spațiul, ori personalități care au trăit acolo. 

Numeroase toponime reflectă cunoașterea proprietăților locurilor sau prezența unor fenomene 

geologice neobișnuite: zona unde se găsesc vulcani noroioși poartă numele de „Pâcle” sau „La 

fierbători”, denumirea înregistrând ceea ce se percepe imediat prin observarea spațiului: existența 

vulcanilor noroioși care „fierb” și care aruncă noroi la intervale neregulate. Locul unde se găsesc 

trovanți poartă denumirile de „La gorgane” sau „La ciuperci”, individualizând locul prin forma pe care 

o iau formațiunile geologice. Munții de sare sunt de regulă numiți „Malul cu sare”, invocând chiar 

prin denumirea locului resursa naturală folosită de către comunitate.  

Alteori, locurile au denumiri eponime, amintind de eroii legendelor care ar fi dat numele lor spațiilor 

povestite. Astfel este legenda culeasă în perioada interbelică și notată de către învățătorul Dumitru 

Șerbescu-Lopătari (1937), amintită în jurnalul de călătorie întreprinsă prin locurile buzoiene. Legenda 
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amintește de Giurgiu, starostele ciobanilor, atacat de hoți, care avea două fete pe nume Mușa Mare 

și Mușa Mică, și care au dat numele lor numeroaselor locuri din împrejurimile zonei cuprinse de 

localitățile Bisoca, Mânzălești și Lopătari: dealurile Mușa Mare, Mușa Mică, munții Furul mare, Furul 

mic, râurile Zăbală și stânca Zboina. Zăbală și Zboina sunt numele cailor lui Giurgiu, transformați în 

ape curgătoare după ce au fost furați. Legenda explică fenomenul natural al focurilor vii, care ar fi 

apărut în lupta dintre Giurgiu și hoți, o luptă localizată pe muntele Smoleanu (ivit din smoală), prin 

apariția diavolului care transformă totul în foc și stâncă. Tot Șerbescu-Lopătari amintește și de locul 

denumit Masa lui Bucur, situat pe teritoriul comunei Bisoca, și care reprezintă, în continuare, un 

motiv de mândrie locală: se spune că de aici ar fi pornit la drum ciobanul de la care orașul București 

își trage numele. Un alt exemplu edificator este legenda denumirilor satelor Mânzălești și Mănești, 

culeasă de un profesor local, iar mai apoi perpetuată și chiar pusă în scenă de către grupul folcloric 

din sat. Aceasta povestește cum doi frați, Manea și Mânzală, încalcă o interdicție locală intrând într-

un spațiu destinat femeilor care se adunau să vopsească pânza (I.D., 71 ani, Mânzălești; C.P., 65 ani, 

Mânzălești).  

E important de remarcat faptul că în Ținutul Buzăului abundă locurile excepționale, cărora le e 

atașată o poveste. De altfel, orice peisaj este articulat și particularizat, personalizat prin poveștile 

spuse de localnici, povești care fac parte dintr-un repertoriu ce se fundamentează pe tradiție, dar și 

pe experiențe trăite de aceștia (v. Gunnell 2009). Narațiunile din această zonă sunt mărturii ale 

continuității culturale în teritoriu, exprimând și o puternică apartenență la valorile locale ale unei 

comunități. Ele au fost dezvăluite prin două modalități. În primul rând, prin legendele consemnate de 

cărturari, sursele livrești reprezentate de monografiile locale (v. Costea 2012; Gâlmeanu 2004; 

Mânzălești 2013), dar și de cărți consacrate cu subiecte variate, însă care consemnează câteva 

legende ale locurilor buzoiene. Astfel de surse sunt reprezentate de scrierea lui Alexandru Vlahuță, 

România pitorească (1901), unde se amintește o legendă despre uriași, regăsită și în timpul 

documentărilor de teren (I.B., 92 ani, Scăieni), o legenda, de altfel, cu o largă răspândire în arealul 

românesc (v. Mușlea și Bîrlea 2010). Un alt exemplu edificator este cartea lui Alexandru Odobescu, 

Pseudokinegeticos (1874), unde, în basmul „Feciorul de împărat cel cu noroc la vânat”, povestit de 

autor, se amintește despre Dealul Balaurului, regăsit ca toponim și în timpul cercetărilor derulate în 

teritoriu (G.B., 78 ani, Pâclele; N.M., 63 ani, Pâclele), dar și de locul unde „și-a așezat necuratul 

cazanele cu smoală clocotită” (Odobescu 2010: 211), adică de vulcanii noroioși. De altfel, mențiunea 

vulcanilor noroioși realizată în basmul notat de Odobescu evidențiază faptul că pentru a explica 

fenomene naturale neobișnuite, comunitățile au apelat de cele mai multe ori la tradiția locală și la 

imaginație.  
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Suprapunerea unei lumi fantastice peste spațiul cunoscut nu este neobișnuit, iar acest fapt reiese din 

narațiunile transmise pe cale orală de-a lungul generațiilor, sau create recent prin experiențe noi în 

spațiile povestite. Numărul mare al memoratelor înregistrate relevă faptul că poveștile locului sunt 

încă active în conștiința localnicilor și că au rămas la fel de importante pentru comunitate. Din 

interviuri reiese în primul rând faptul că oamenii cunosc bine proprietățile locurilor. De exemplu, pe 

lângă faptul că sunt considerate locuri neprielnice pentru muncile obișnuite, existând o interdicție de 

a merge cu animalele la pășunat în zona vulcanilor noroioși, fiind un loc periculos, aceștia sunt 

considerați și benefici pentru că de acolo oamenii pot să folosească „lava” (noroiul din vulcani) 

pentru reumatism (I.Ș., 66 ani, Beciu; D.D., 63 ani, Valea Salciei). Un alt exemplu în acest sens este 

credința asociată trovanților, pietrele care aduse în fața gospodăriei se spune că ar spori norocul în 

familie (A.D., 56 ani, Bozioru; D.N., 75 ani, Colți). Această credință, răspândită în localitățile pe raza 

cărora se găsesc „gorgoane” este bazată pe o lungă observare a naturii, pentru că trovanții, în 

locurile unde apar, nu se erodează ci par că ar „crește”. 

Locurile din împrejurimile satelor sunt personalizate. Oamenii le cunosc proprietățile și calitățile, știu 

care sunt locurile bune ce pot fi exploatate, dar știu și locurile pe care e bine să le ocolească în pragul 

serii, pentru că sunt considerate a fi rele. Sunt numeroase narațiunile despre astfel de locuri unde 

apar fenomene care nu pot fi explicate, precum sunete bizare, apariții stranii, spaime sau „spăfii” – 

stafii (v. Iuga și Andreescu 2016). Toate aceste memorate atestă faptul că în comunitățile buzoiene 

localnicii cunosc bine toate împrejurimile satelor și transmit mai departe aceste cunoștințe prin 

intermediul narațiunilor ce povestesc despre fapte considerate veridice în primul rând pentru că dau 

mărturie cei care le-au trăit, ori se încadrează în tipul de experiențe colective păstrate vii în memoria 

comunității prin credințe locale (Eliade 1993). Tot locuri rele sunt considerate și locurile unde apar 

animale sălbatice, dar și locurile afectate de alunecări de teren. Astfel, calitatea unor locuri nu este 

dată doar de experiențe personale sau colective privind trăirile și sentimentele experimentate în 

diverse spații, ci și datorită proprietăților geologice ale peisajului. 

Imaginarul local asociază diverse locuri unor personaje fantastice, cum ar fi uriașii. La Valea Salciei 

este locul denumit „Zidul uriașilor”, presupus a fi ridicat de către uriași. Tot aici, dealul Tătarului se 

presupune că ar fi denumit după uriași, cărora li se spune local „tătari” (D.D., 63 ani, Valea Salciei). La 

Scăieni, unde s-au găsit oase foarte mari, există de asemenea o legendă despre uriași, care se 

întâlnesc cu un om arând cu doi boi (I.B., 92 ani, Scăieni). Satele mai sunt populate și de alte 

personaje fantastice, care s-ar arăta în ocazii speciale în locuri anume: Ielele, ori Rusaliile, despre care 

povestesc numeroși interlocutori (ex. D.U., 87 ani, Aluniș). 
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Un alt tip de narațiuni sunt cele asociate locurilor din jurul satelor ce amintesc de evenimente 

istorice, sau de obiceiuri locale. Astfel, se întâlnesc narațiuni despre locurile unde se retrăgea 

populația locală din fața invadatorilor. Malului Roșu, de exemplu, din comuna Lopătari, îi este atașată 

o astfel de legendă care povestește despre cum a fost înroșit de sângele a două surori care s-ar fi 

aruncat de pe deal când erau urmărite de tătari (D.M., 70 ani, Dimiana). De altfel, în evul mediu 

târziu, invaziile tătarilor erau frecvente, iar oamenii au dezvoltat diverse tehnici de protejare, una 

dintre ele fiind aceea de a se refugia în păduri sau în locuri bine știute, precum la Podul Mândrei din 

Mânzălești (cf. C.P., 66 ani, Mânzălești). În alte locuri se ascundeau proviziile pentru a nu fi toate 

confiscate, o practică utilizată și în perioada celui de-al doilea război mondial. Această practică a 

născut alte legende, astfel încât se crede chiar și astăzi că în aceste locuri ar fi ascunse comori, motiv 

pentru care ar juca flăcări în nopți speciale (de Sf. Gheorghe). Specific acestor narațiuni legate de 

comori este faptul că acestea sunt considerate a fi blestemate (D.D., 68 ani, Valea Salciei; A.D., 56 

ani, Bozioru). O altă categorie de locuri ar fi cele în care ar fi avut loc molime, cum este Crucea 

Ciumaților din comuna Colți (F.B., 72 ani, Colți; D.R., 84 ani, Muscelul Cărămănesc). Încadrându-se în 

acest tipar tradițional, narațiunile se diversifică și se adaptează noilor situații, îmbrăcând într-un aer 

de legendă evenimente recente, cum ar fi întâmplări din cel de-al doilea război mondial, ori din 

perioada comunistă (C.P., 66 ani, Mânzălești). Narațiunile despre locuri și cunoașterea specificului 

fiecărui spațiu contribuie la definirea specificului cultural local și la întărirea sentimentului de 

apartenență la o comunitate.  

Dar nu doar narațiunile fac legătura între comunități și peisajul în care își duc existența, ci și 

cunoștințele pe care oamenii le au despre modul în care se exploatează resursele locale. În primul 

rând trebuie amintite câteva obiceiuri în derularea cărora sau din recuzita cărora localnicii folosesc 

materia primă oferită de locuri. În localitatea Colți, de exemplu, chihlimbarul era folosit pentru a ghici 

viitorul, fiind pus în prima scaldă de după botez a noului născut (D.N., 75 ani, Colți; C.C., 37 ani, Colți), 

dar mai este folosit și pentru a fi dăruit nurorii, ca semn al acceptării într-o nouă familie (C.C., 37 ani, 

Colți). Denumirea sa locală, „piatra soarelui” amintește de obiceiul de a ghici viitorul uitându-se prin 

chihlimbar la soare, dar amintește și de modul în care piatra semiprețioasă se poate găsi, mai ales 

după o ploaie, când iese soarele și aceasta strălucește (C.C., 37 ani, Colți). Un alt exemplu concludent 

sunt crucile cioplite în piatră, realizate local în unele zone (Ciuta, Sibiciu), însă răspândite în întreaga 

zonă a Ținutului Buzăului. Este vorba de creații artistice realizate în piatră de meșteri locali, utilizate 

de localnici pentru pomenirea celor decedați, fiind amplasate în locurile unde au avut loc accidente 

neobișnuite, ori morți violente, la răscruci, dar și în fața gospodăriilor, pentru a-i comemora pe cei 

care au avut o moarte neașteptată. Crucile sunt decorate de regulă cu figuri religioase, sub care este 

notat numele persoanei comemorate și numele ctitorilor crucii. Cele mai vechi cruci, întâlnite în 
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multe zone din Ținutul Buzăului, sunt de secol XIX și folosesc alfabet chirilic. Prezența lor atestă, însă 

o continuitate în această practică. Buna cunoaștere de către meșteri a materialelor din care crucile 

sunt realizate presupune și cunoașterea locurilor de unde se procură. Chiar și aceste locuri sunt 

încărcate de semnificații culturale, căci încă este de actualitate credința și practica locală ca, înainte 

de a tăia piatra, meșterii să îi ceară iertare, înduplecând stânca și explicându-i la ce va fi folosită 

(M.P., 39 ani, Ciuta). Practica descrisă este un reflex al credinței că fiecare loc este protejat de un 

spirit local.  

Resursele locale sunt folosite de către meșteri pricepuți pentru a făuri obiecte utile fiecărei 

gospodării. Meșterii olari din Mânzălești folosesc lutul de pe raza comunei pentru a crea vasele din 

ceramică, altă dată foarte căutate în special în preajma obiceiuilor de pomenire a morților, la Moșii 

de oale (sărbătoriți în sâmbăta înainte de Rusalii), când, așa cum își amintesc astăzi cei care încă mai 

modelează în lut, olarii din sat se duceau cu căruța plină de oale în târgurile din satele din vecini 

(M.L., 47 ani, Mânzălești). În perioada contemporană însă, meșteșugul mai este practicat doar de doi 

meșteri olari și ar necesita o implicare activă a comunității pentru a îl revitaliza. Meșterii tâmplari din 

Ținutul Buzăului utilizează lemnul pentru a face mobilă, ori diverse obiecte pentru casă. Alți meșteri 

care încă mai știu să ridice și să repare casele făcute din lemn, din lut, ori din paiantă folosesc o 

tehnică veche bazată pe lut, paie, dar și balegă de cal uneori amestecată cu păr de capră. De altfel, 

indiferent de materialul de construcție, casele au o prispă din lemn elaborată și frumos decorată, cu 

ornamente traforate, care evidențiază nevoia de decorativism și de frumos a oamenilor din regiune. 

Materialele folosite pentru construcție sunt apreciate în continuare, chiar dacă locuințele nu au o 

rezistență foarte mare în timp. Ele au avantajul unor temperaturi optime, fiindcă vara sunt răcoroase, 

iar iarna rețin căldura. De asemenea, locuințele tradiționale au o fundație bine făcută din piatră 

adusă din zonă, în general piatră de râu, sau din carierele de piatră din apropiere, ori pietre pe care le 

găsesc în pădurile din apropiere. Materiale din zonă sunt folosite și pentru construcția acareturilor și 

a adăposturilor pentru animale (lemn, paiantă, piatră).  

De altfel, e important de reținut că oamenii din Ținutul Buzăului cresc încă animale, aceasta fiind una 

din ocupațiile lor principale. Totul se datorează terenului situat mai sus și spre munte, care nu este 

propice cultivării intensive de plante. Tot pentru că terenul este accidentat, localnicii s-au adaptat și 

preferă să țină boi mai mult decât cai, deoarece au o rezistență mai mare la urcat dealurile cu 

greutăți și sunt mult mai bine adaptați la geografia zonei. Alte animale care sunt ținute de oamenii 

din zonă sunt oile, din lâna cărora se țes covoare și haine (acum din ce în ce mai puțin, ori realizate 

doar de meșteri specializați). Se mai cresc și capre, din părul cărora se țes covoare și preșuri în mod 

obișnuit, o tehnică pe care astăzi meșterii locali, de exemplu Amelia Papazissu din Beceni, o transmit 

mai departe copiilor în cadrul atelierelor organizate în colaborare cu școala din sat.  
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Cunoștințele tradiționale sunt caracterizate de dinamismul tradiției: chiar dacă locuitorii din Ținutul 

Buzăului știu să se folosească de resursele locale, modul în care le folosesc este adaptat nevoilor 

contemporane. Astfel, pentru că în ultimul timp se accentuează rolul pe care patrimoniul cultural îl 

joacă în dezvoltarea durabilă a unei regiuni, având o importantă valoare economică (Mourato și 

Mazzanti 2002), și în Ținutul Buzăului există inițiative locale care au ca scop promovarea 

patrimoniului local și adaptarea sa la valorile și particularitățile prezentului. Astfel, ca parte a 

strategiei Geoparcului, au avut loc deja inițiative de promovare a specificului local, pornind de la 

premisa că patrimoniul cultural se completează într-un chip fericit cu cel natural și geologic și că doar 

împreună pot contribui la valorificarea resurselor naturale și dezvoltarea durabilă a zonei. Astfel, au 

fost create până în prezent două puncte de interpretare a patrimoniului local, prin organizarea 

expoziției „Muzeul Timpul omului” de la Mânzălești, dar și expunerea „7 Locuri de Poveste” de la 

Lopătari. Dacă prima este o sinteză a influenței pe care resursele naturale locale o au asupra culturii 

materiale, asupra obiectelor create de om, cea de-a doua expoziție vizează modul în care 

fenomenele naturale din zonă au influențat imaginarul uman și au condus la apariția poveștilor cu 

ființe supranaturale. 

Dar de ce este important să se țină cont de patrimoniul cultural în vederea propunerii de strategii de 

dezvoltare locală, și care sunt principalele valori care îi sunt atribuite? În primul rând, patrimoniul are 

o valoare culturală, pentru că prin intermediul său se definește specificul local, puternic înrădăcinat 

în trecutul și tradițiile unei comunități. Mai apoi, are o valoare socială, fiindcă valorificarea sa 

contribuie la afirmarea și întărirea identității locale, ceea ce determină o puternică coeziune între 

membrii unui grup social. O altă valoare a patrimoniului este cea economică, pentru că, prin 

valorificarea elementelor de patrimoniu, se contribuie la dezvoltarea economică a unei comunități, 

prin faptul că patrimoniu reprezintă o valoare adăugată în industria turismului (v. Kirshenblatt-

Gimblett 1995, 370-371) și contribuie, deopotrivă, la îmbunătățirea calității vieții (Loulanski 2006, 

214). Patrimoniul are și o importantă valoare educativă, deoarece prin variatele puneri în valoare ale 

sale îngăduie diferitelor generații să înțeleagă cum trăiau strămoșii lor, să conștientizeze cum s-a 

format cultura comunității natale. Strategia Geoparcului are și această menire, de remodelare și 

repunere în discuție a identității locale, afectate vizibil de toți factorii enumerați.  
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Activitatea 3.5 

Crearea mijloacelor de predicție al impactului regional al fenomenelor naturale și schimbărilor 

climatice, prin intermediul unei platforme GIS 

Sistemul Informațional Geografic al Geoparcului Ținutul Buzăului are scopul a integra date din surse 

multiple pentru a permite modelarea unor situații reale sau teoretice pentru managementul 

geoparcului. 

 

Față de versiunile anterioare, în Sistemul Informațional Geografic au survenit următoarele modificări: 

 

a. Întregul sistem a fost construit folosind aplicații și unelte Open Source, inclusiv standarde de 

codificare conforme cu reglementările OpenGeospatial Consortium (OGC), după cum vom 

detalia mai departe. 

b. Întreaga structură a datelor geografice vectoriale a fost modificată substanțial față de 

versiunile anterioarele ale sistemului. Astfel, noul format de stocare al acestora este acum 

GeoPackage. GeoPackage este un format deschis, conceput ca standard OGC, independent de 

platformă, portabil și compact, utilizat pentru transferul informațiilor geografice (pînă la 

dimensiunea maximă de 140 TB). Are ca fundament o bază de date de tip SQLite, care conține 

date și metadate de tip GeoPackage. Standardul său de codificare descrie un set de convenții 

pentru a stoca mai multe tipuri de date precum date vectoriale, seturi de rastere la diverse 

rezoluții spațiale, date non-spațiale, extensii și configurații descrise de utilizator pentru oricare 

din acestea. GeoPackage poate fi cel mai bine descris ca fiind un container care permite 

utilizare directă. Așadar, datele conținute de acesta poate fi accesate, scrise și citite, în 

formatul standard nativ, fără a mai fi necesară vreo traducere formală. Înainte de iulie 2015, 

standardul GeoPackage nu era implementat corespunzător prin bibliotecile GDAL/OGR, sau nu 

fusese adoptat la scară largă de dezvoltatori. În prezent el este funcțional pe toate platformele 

software, iar avantajele sale față de formatele existente sunt multiple. 

 ca standard OGC, un GeoPackage va putea fi citit pe stații diferite de lucru, rulând aplicații 

diferite. 

 pentru cele mai multe operațiuni standard, nu este necesară instalarea vreunei aplicații 

suplimentare. 

 nu impune nicio limitare în modul de definire al atributelor (număr de caractere, număr și 

tip de câmpuri, dimensiunea straturilor individuale) 

 întregul sistem este cuprins într-un singur container, ceea ce elimină confuziile cu privire 

la tipul fișierelor și rolul lor, și ușurează stocarea indiferent de modul de utilizare – desktop, 

server sau mobil. 

 îmbunătățește considerabil timpii de lucru cu date de dimensiuni mari prin indecșii 

integrați. 

 Permite manipulare avansată prin sintaxă SQL. 

c. Proiecția Stereografică 1970 actualizată, împreună cu datumul Pulkovo 1942(58), a fost 

integrată de IOGP în registrul EPSG sub codul 3844. În acest context, dispare nevoia unei 

definiții particulare pentru a lucra cu aceasta. Proiecția este definită astfel: 
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    PROJCS["Pulkovo 1942(58) / Stereo70", 

    GEOGCS["Pulkovo 1942(58)", 

        DATUM["Pulkovo_1942_58", 

            SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3, 

                AUTHORITY["EPSG","7024"]], 

            TOWGS84[2.329,-147.042,-92.08,0.309,-0.325,-0.497,5.69], 

            AUTHORITY["EPSG","6179"]], 

        PRIMEM["Greenwich",0, 

            AUTHORITY["EPSG","8901"]], 

        UNIT["degree",0.0174532925199433, 

            AUTHORITY["EPSG","9122"]], 

        AUTHORITY["EPSG","4179"]], 

    PROJECTION["Oblique_Stereographic"], 

    PARAMETER["latitude_of_origin",46], 

    PARAMETER["central_meridian",25], 

    PARAMETER["scale_factor",0.99975], 

    PARAMETER["false_easting",500000], 

    PARAMETER["false_northing",500000], 

    UNIT["metre",1, 

        AUTHORITY["EPSG","9001"]], 

    AUTHORITY["EPSG","3844"]] 

Baza de date a fost reproiectată în noul sistem de coordonate Stereografic 1970 (EPSG:3844) odată cu 

conversia datelor în format GeoPackage. 

 

Independent de dezvoltarea Sistemului Informațional Geografic, partenerii de proiect care au 

contribuit la alcătuirea unor date geografice au utilizat sistemul de coordonate UTM, zona 35N, cu 

datum WGS84 (EPSG:32635) sau au continuat să folosească vechea definiție a proiecției Stereografică 

1970 (EPSG:31700) în format Esri Shapefile. Strict pentru vizualizare, acestea pot fi reproiectate din 

zbor, însă pentru includerea lor în noua bază de date, au fost reproiectate definitiv, fapt ce totuși nu a 

putut împiedica menținerea unei erori de translație non-liniară de cca 5,7 m. 

d. Pentru mediul web, datele păstrează doar coordonatele geografice în format WGS84 

(EPSG:4326). 

e. S-a renunțat la includerea automată a unor hărți de bază generate din servicii web obținute 

prin extensii, din pricina drepturilor de utilizare restrictive. Ca alternativă, atât pentru mediul 

desktop cît și pentru cel web recomandăm folosirea serviciilor de tip XYZ Tile Server bazate pe 

produse cu licență permisivă, precum OpenStreetMap. Acestea se pot configura pe orice 

sistem cu acces la Internet, iar în prezența unor vizualizări ce conțin date proiectate într-un 

sistem local de coordonate, tile-urile se reproiectează automat din zbor. 

f. Scara de referință pentru care au fost create și validate datele geografice primare a fost fixată 

la 1:5000. Orice utilizare la o scară mai mică sau mai mare și prin integrare cu date din alte 

surse poate duce la inconsistențe topologice. 
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Datele primare 

Datele geografice primare, cele generatoare de context spațial, nu au suferit schimbări majore la nivel 

de conținut. După includerea în noua bază de date, fiecare set a primit un nou index, un câmp ce 

conține geometria în sistemul de coordonate Stereografic 1970 și o cheie primară. În cazul datelor puse 

la dispoziție de instituții publice sau asociații, ele și-au reținut structura de atribute. Datele generate 

în cadrul proiectului au fost curățate și, acolo unde a fost cazul, actualizate la nivelul anului 2017. 

 

La nivelul acestei categorii de date, s-a renunțat la crearea geometriilor derivate sau duplicate, folosite 

de regulă în reprezentările cartografice. Această decizie a fost luată ca urmare a progresului înregistrat 

în cartografia tematică, prin folosirea sintaxei SQL pentru suprascrierea oricărui tip de variabilă vizuală. 

 

Un exemplu care ilustrează schimbările survenite este cel al unităților administrativ-teritoriale, care au 

fost actualizate cu datele privind numărul total de locuitori înregistrat la Recensămintele Generale din 

anii 1992, 2002 și 2011 (tip Integer64). Pentru a realiza o hartă tematică cu oricare din acești indicatori, 

evitând copierea primitivei vectoriale sau generarea unor centroizi, este acum suficient să îmbogățim 

geometria cu o nouă temă cu simbologie proprie. Astfel, realizarea unei hărți cu simboluri 

proporționale se poate obținute acum fără a lucra în afara setului de date original (Fig. 3.5.1). 

  

 

 

 

 
Fig. 3.5.1 - Simboluri proporționale reprezentînd populația totală la Recensămîntul General din anul 

2011 la nivel de UAT. 
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Date specializate 

Reprezintă informații culese, create sau generate în activități de teren sau de laborator de către 

partenerii din proiect și alcătuiesc sinteze tematice ale cercetărilor efectuate. 

Datele de cartare geologica au fost realizate de către GeoEcoMar, în format Esri Shapefile, la scara 

1:50000, în mai multe proiecții. Au fost reproiectate integral în Stereografic 1970, validată topologia și 

incluse în baza de date. 

Datele geochimice și de radioactivitate au fost realizate în mai multe etape, după o serie de campanii 

de măsurători realizate de către Universitatea Babeș-Bolyai, împreună cu Institutul de Geodinamică. 

Măsurătorile au fost întocmite în puncte fixe, care au fost ulterior interpolate pentru a obține o 

suprafață statistică continuă la nivelul întregului teritoriu. 

Concentrația de radon în sol (exprimată în Bq/m3), măsurată în 128 de puncte cartate cu un receptor 

GPS handheld, în coordonate geografice WGS84. Datele au fost geocodate invers în format tabular, 

proiectate în Stereografic 1970 și adăugate în baza de date. Interpolarea concentrației de radon s-a 

făcut folosind metoda Distanței Inverse la Putere, cu o rezoluție spațială de 100 m. Pentru 

reprezentarea cartografică finală, rasterul a fost clasificat în mod discret, în patru clase cu praguri 

particularizate, și o a cincea clasă ce conține o valoare excepțională (outlier). 

pH-ul, măsurat în 128 de puncte cartate cu un receptor GPS handheld, în coordonate geografice 

WGS84. Datele au fost geocodate invers în format tabular, proiectate în Stereografic 1970 și adăugate 

în baza de date. Interpolarea pH-ului s-a făcut folosind metoda Distanței Inverse la Putere, cu o 

rezoluție spațială de 100 m. Pentru reprezentarea cartografică finală, rasterul a fost clasificat în mod 

discret, în trei clase cu praguri particularizate. 

Un tratament similar au primit datele privind F-, Cl-. NO2-, NO3-. SO4 2-, Na+, Cu, Pb, Cd, Cr, Ni, Fe, 222Rn 

în apă și 226Ra în apă, măsurate în aceleași puncte. 

Date privind alunecările de teren au fost realizate de către Institutul de Geodinamică, în urma 

campaniilor de teren și a validării folosind ortofotoplanuri și imagini satelitare. 

 

Datele privind obiectivele naturale și antropice de interes turistic și cultural au fost compilate de 

echipa Geoparcului pentru a sitentiza cele mai relevante și valoroase puncte de interes turistic de pe 

cuprinsul geoparcului.   

 

Integrarea datelor din Sistemul Informațional Geografic 

Prima funcție pe care o are Sistemul Informațional Geografic este aceea de a servi drept un depozit de 

date spațiale. Acest depozit nu trebuie însă văzut ca o simplă magazie de date, ci ca o reprezentare sau 

model al realității, întrucât el stochează abstractizări ale multor tipuri de informații, organizându-le 

astfel încât să devină utile în diverse întreprinderi. Baza de date a fost concepută ținând seama de 

nevoile viitoare de a manipula și actualiza informația, de a o folosi ca fundament pentru materiale 

cartografice și pentru platforme web, precum și de a extinde sistemul (Fig. 3.5.2). 
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O a doua funcție a Sistemului Informațional Geografic este de a analiza, modela sau anticipa diverse 

fenomene sau stări, bazîndu-se pe scenarii prezente sau potențial viitoare. Calitatea rezultatelor și 

modelelor este bineînțeles direct proporțională cu calitatea datelor introduse. Un rol determinant în 

obținerea și interpretarea rezultatelor îl are scara de analiză; aceasta pornește de la scara de referință 

a seturilor de date, 1:5000 și poate fi micșorată pînă la nivel regional. În această din urmă situație, 

datele primare pot sau nu să fie generalizate pentru o mai bună expresivitate cartografică a 

rezultatelor. Reprezentările standard realizate pînă acum au fost întocmite la scara 1:230000, de regulă 

fără generalizări. 

Un exemplu de integrare a datelor în vederea unei analize este identificarea vetrelor de sat care se află 

situate pe alunecări de teren active sau vechi (Fig. 3.5.3). Datele necesare analizei se află stocate în 

Sistemul Informațional Geografic. 

 

  

 

 

 
Fig. 3.5.3 - Vetrele așezărilor drapate peste alunecările de teren; detaliu de pe valea Bălănesei 

 
Fig. 3.5.2 - Schema generală a Sistemului Informațional Geografic 
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Analiza efectuată ne arată situația prezentată în tabelul următor (Tabelul 3.5.1). 

Tabelul 3.5.1 - Vetrele de sat aflate pe alunecări de teren 

 Număr vetre de sat Suprafață totală 

Așezări 172 7464,85 ha 

Alunecare activă 90 (52,3%) 632,58 ha (8,4%) 

Alunecare veche 142 (82,5%) 1640,04 ha (21,9%) 

 

Nouăzeci de vetre de sat se află situate pe alunecări de teren active (52,3%), însumînd cca 8,4% din 

totalul suprafețelor acestora. Pe alunecări vechi sunt așezate o sută patruzeci și două de vetre (82,5%), 

cu un total de cca 8,4% din suprafața totală. 

În ceea ce privește drumurile județene, cca 7,8% din acestea se află pe alunecări active, iar 21,7% pe 

alunecări vechi (Fig. 3.5.4 și Tabelul 3.5.2). Cele mai multe astfel de drumuri se regăsesc în bazinele 

Sărățelului și Bălănesei. 

 

Din punct de vedere al categoriilor de drum, pe alunecări active se află 14 segmente de drumuri 

județene, cu o lungime totală de 5724 m (cca 39,3%), iar pe cele vechi se află 15 segmente, ce 

însumează 12921 m (cca 32%). 

 
Fig. 3.5.4 - Drumuri județene situate pe alunecări de teren active 
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Tabelul 3.5.2 - Drumuri județene aflate pe alunecări de teren 

 Segmente de drum județean Lungime totală 

Drumuri județene  185115 m 

Alunecare activă 34 din 9 DJ 14541,6 m (7,8%) 

Alunecare veche 39 din 11 DJ 40313,2 m (21,7%) 

 

O perspectivă complementară este cea de urmărire a suprafețelor afectate de alunecări de teren active 

la nivelul unităților teritorial-administrative (Figura 3.5.5). Astfel, se poate constata că acestea sunt 

numeroase în comunele sudice (Berca și Pîrscov) și nord-estice (Valea Salciei și Bisoca). 

 

Integrarea și analiza datelor în mediu GIS constituie cadrul prin care se pot defini relații între realitațile 

din teren și deciziile ce trebuie luate pentru dezvoltarea durabilă. De asemenea, prin mijloace specifice 

GIS, datele de interes general pot fi puse la dispoziția publicului larg spre consultare, în contextul în 

care România nu deține foarte multe baze de date sau geoportaluri cu acces liber. 

 

 
Figura 3.5.5 - Situația suprafețelor afectate de teren la nivelul UAT 
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Funcționalitate 

Sistemul Informațional Geografic poate fi, teoretic, accesat în mai două moduri: 

a) prin consultarea bazei de date în regim offline, după ce în prealabil ea a fost descărcată sau 

obținută printr-un mediu de stocare. Pentru a putea fi deschisă și utilizată în condiții optime este 

recomandată folosirea fie a unei aplicații software care să citească date geografice via GDAL/OGR, fie 

a unei aplicații care să fie conformă cu standardele OGC. 

b) prin accesarea sistemului WebGIS, unde vor fi integrate cele mai reprezentative seturi de date. 

Față de lucrul direct cu acestea, consultarea platformei este mai rapidă și intuitivă, iar actualizările 

datelor se pot realiza în timp real, fără să necesite oprirea sistemului. Există și un grad minimal de 

interacțiune avansată a utilizatorului cu platforma, în sensul în care acesta își poate afla poziția, aidoma 

hărților web consacrate, precum și vizualiza trasee proprii. În funcție de tipul utilizatorilor, sistemul 

poate fi modificat astfel încît să corespundă mai bine anumitor cerințe sau nevoi. Principalul dezavantaj 

este că utilizarea sistemului cere o conexiune activă și stabilă la internet, ceea ce îi scade din 

funcționalitate atunci cînd este accesată de pe dispozitive mobile, în teren.   

 

Integrarea cu date climatice 

Echipa Geoparcului derulează în prezent un alt proiect finanțat de OMV Petrom, prin care montează 

pe teritoriul Geoparcului 4 stații de măsură ai parametrilor de mediu: CO2, CH4, suspensii, 

temperatură, presiune, umiditate, ultraviolet, infraroșu, luminozitate (Fig. 3.5.6). Aceste stații vor 

transmite date în timp real pe un server, și de acolo seturile de date vor fi preluate și integrate în 

platforma GIS dezvoltată în cadrul acestui proiect. Astfel, pe lângă impactul fenomenelor naturale, 

platforma va permite și analizarea efectelor climatice, prin prisma datelor transmise de rețeaua de 

monitorizare a Geoparcului. 

 

 

Fig. 3.5.6 – Una dintre cele 4 stații de monitorizarea a mediului, amplasată ca rezultat al proiectului 

Educație de Senzație, finanțat de OMV Petrom 
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Activitatea 3.6 

Un model care permite ca folosirea și protecția patrimoniului natural și cultural să se poată susține 

reciproc pentru o dezvoltare economică și un management integrativ și dinamic  

 

Dezvoltarea unui geoparc nu e o treabă ușoară: presupune timp, resurse, implicare și anagajament. 

Întrebarea cheie pusă atunci când se începe o asemenea inițiativă este “de ce?”. Pe cât de simplu ar 

părea, un “de ce?” spus la timpul potrivit va canaliza motivația din spatele proiectului spre 

identificarea nevoilor locale și legate de mediu ale comunității și spre a calibra proiectul de Geoparc 

în așa fel încât să poată răspunde acelor nevoi. Duce la setarea unui obiectiv și la construirea unei 

strategii, a unui design de echipă, a unei viziuni.  

Iar povestea începe cu viziunea. Conceptul de Geoparc este unul modern care aduce laolaltă strategii 

menite să protejeze, să promoveze și să utilizeze într-un mod sustenabil patrimoniul geologic, biologic 

și uman într-un context holistic capabil să genereze proiecte, activități, venituri. Aceasta este viziunea 

unui teritoriu de dezvoltare durabilă, iar Geoparcul este exact asta. Cu toate acestea, un teritoriu de 

dezvoltare durabilă nu-și protejează resursele doar pentru că sunt interesante sau unice, ci și pentru 

că are nevoie de ele pentru a putea construi o economie pe termen lung.  

Ceea ce face ca un teritoriu să aibă succes și să fie fezabil pe termen lung este impactul economic pe 

care acesta îl generează. Pe de-o parte, oferă resurse financiare pentru activități educaționale, 

activități menite să crească gradul de conștientizare al populației, activități de conservare și pentru 

orice alt tip de activități întreprinse de Geoparc. Pe de altă parte, oferă populației locale perspectiva 

unei dezvoltări economice și a îmbunătățirii calității vieții, având un impact important în implicarea 

comunităților și în formarea unor grupuri care să susțină proiectul. Fără o componentă economică 

bine definită, Geoparcurile devin teritorii incapabile să se auto-susțină, prin urmare nesustenabile. În 

acest scenariu, proiectul se bazează preponderent pe entuziasm și mândrie locală, și în loc să 

consolideze bugetul comunităților locale, îl suprasolicită. Acest lucru diminuează în timp entuziasmul 

venit din partea locuitorilor și poate duce la pierderea dorinței de implicare a populației, neutralizând 

unul dintre principalii piloni ai unui proiect de dezvoltare durabilă. Asta face ca “impactul economic” 

să fie un răspuns esențial la întrebarea “de ce?”. Așadar considerăm că este necesar să ne gândim la 

ce anume implică economia unui Geoparc. Care sunt resursele economice ale unui Geoparc și care 

este contextul său economic? Cum anume putem folosi resursele locale în mod eficient, protejându-

le în același timp? Este posibil ca mediul natural și mediul antropic să se susțină reciproc generând, în 

același timp, dezvoltare economică? Care sunt principalii actori care asigură succesul economic al unui 

Geoparc sau al unui teritoriu de dezvoltare durabilă în general? 

Această secțiune explorează o abordare economică care răspunde la întrebările de mai sus și care are 

potențialul de a fi aplicată în cazul oricărui Geoparc. Abordarea este bazată pe ideea că elementele de 

patrimoniu geologic ale unui teritoriu sunt principalele sale resurse, iar prin valorificarea contextului 

creat de aceste valori, include și legătura natură-cultură. Așadar, integrează interacțiunile tangibile și 

intangibile dintre pământ și om și le transformă în resurse suplimentare generate de sprijinul reciproc 

și continuu dintre mediile naturale și antropice.   

O strategie bună pentru a contrui acest model este aceea de a rezuma conceptul de Geoparc la 

lucrurile esențiale. Ceea ce rămâne în urmă sunt elementele de rezistență ale unui asemenea teritoriu: 

(i) siturile cu valoare geologică, (ii) informațiile științifice și (iii) implicarea diferiților actori.  
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(i) Un Geoparc este bazat pe recunoașterea siturilor de patrimoniu geologic care sunt 

importante din punct de vedere științific sau relevante pentru evoluția geologică a unei 

zone. Unele dintre aceste situri reprezintă obiective cu impact vizual, care sunt 

reprezentative pentru zonele în care se găsesc, care au o semnificație specială pentru 

comunitatea locală și o puternică valoare estetică. Putem da exemple din Ținutul Buzăului: 

focurile vii, munții de sare, vulcanii noroioși. Acestea sunt situri încadrate în modelul SEA 

care sunt capabile să atragă vizitatorii prin puternica percepție a a priori pe care o produc. 

În Ținutul Buzăului, de exemplu, unul dintre cele patru situri cu vulcani noroioși atrage în 

jur de 68000 de vizitatori în fiecare an. Acest lucru se întâmplă fără nici un fel de strategie 

de marketing sau de activități de promovare. Acesta este randamentul unui geosit SEA: 

atrage vizitatorii, plantând astfel sămânța unui potențial economic.  

 

(ii) Informațiile științifice reprezintă baza interpretării. Geoparcurile folosesc adesea datele 

disponibile și câteodată întreprind activități de cercetare suplimentare pentru a dezvolta 

cunoștințele științifice legate de siturile de patrimoniu geologic, cu scopul de a crea 

resurse pentru activități educaționale și pentru ridicarea gradului de conștientizare a 

populației. Spre exemplu, în Ținutul Buzăului în ultimii ani, au fost conduse sondaje pe 

teme geologice, etnografice și de mediu, iar rezultatele lor au fost folosite pentru 

planificarea teritoriului și inventarierea patrimoniului, dar și în cărți, articole, pentru 

pagini web și pagini de facebook, în postări pe social media sau în filme documentare. 

Rezultatele sondajelor au valoare educațională și de ridicare a gradului de conștientizare 

însă pot crește vizibilitatea teritoriului dacă sunt disponibile pentru publicul larg (pe 

internet, de exemplu). Geoparcurile își dezvoltă brandul pe baza informațiilor științifice. 

Exemple concludente pot fi găsite cu ușurință pe paginile web ale acestor teritorii:   

 “Acum 70 de milioane de ani, Țara Hațegului făcea parte dintr-o insulă tropicală pe care se 

găseau palmieri și ferigi gigant și pe care locuiau crocodili, reptile zburătoare uriașe și 

dinozauri pitici. Dar de ce oare erau pitici? ” (www.hateggeoparc.ro); 

 “bătrâna geologie scandinavă întâlnește mai tânăra geologie a Europei continentale”. 

(www.geoparken.com); 

 “Niște roci crăpate și fărâmițate, așezate ca straturile unui tort care se tot coace de 480 de 

milioane de ani. Un peisaj sculptat de gheață și transformat de om”. 

(www.fforestfawrgeopark.org.uk); 

 “Spunem un miliard de ani de povești din istoria Pământului” 

(www.stonehammergeopark.com). 

Toate aceste formulări au un singur lucru în comun: stimulează curiozitatea și simțul unicității pentru 

a crește atractivitatea zonei. Vizibilitatea și atractivitatea sunt elemente cheie care sporesc potențialul 

economic al unui teritoriu.  

(iii) Implicarea diferiților actorilor din diferite medii stă la baza implementării unui teritoriu de 

dezvoltare durabilă sau a unui Geoparc în particular. Principalii actori sunt sectorul de 

competență (echipa care coordonează strategia de dezvoltare) și comunitatea locală 

(școli, administrația locală, antreprenori, localnici). Alte potențiale părți interesate sunt 

politicienii, membrii mediului academic, departamentele corporatiste pentru 

responsabilitate socială și dezvoltare durabilă. Avantajul implicării este că strategia de 

dezvoltare și viziunea sunt ancorate în diferite sectoare publice și private iar acest lucru 

inspiră un simț al proprietății care duce la repartizarea responsabilităților, la apariția de 

noi idei și sunt lansate inițiative comune. Acest fapt creează un context favorabil 

http://www.hateggeoparc.ro/
http://www.geoparken.com/
http://www.fforestfawrgeopark.org.uk/
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cooperării și îmbunătățește șansele ca noi oportunități economice să fie identificate sau 

create și sporește potențialul economic al unui teritoriu.  

Așadar cele trei elemente esențiale ale unui Geoparc (geositurile, știința și implicarea) au ca efect 

creșterea vizibilității și a atractivității unui teritoriu sau atragerea vizitatorilor și stabilirea bazelor și 

normelor de colaborare. Așa se definește ceea ce noi numim Cercul de Potențial Economic. Dar cum 

poate un teritoriu să valorifice acest lucru? 

Identificarea potențialului economic al unui teritoriu duce la posibilitatea de a explora diferite strategii 

care ar putea genera oportunități economice și ar putea crește impactul acestora. Cu toate acestea, 

tranziția de la explorarea oportunităților la implementarea lor sub forma unor strategii funcționale în 

cadrul comunității rămâne o provocare majoră. Pentru a face strategiile economice de tip bottom-up 

viabile este nevoie de implicarea comunității locale iar asta implică, de obicei, un anumit grad de 

încredere. În contextul dezvoltării durabile încrederea se construiește pe baza rezultatelor concrete și 

se generalizează pe măsură ce efectele produc un impact mai mare și beneficiile ajung la un procent 

mai mare al populației. Strategiile ambițioase care necesită un grad mai mare de resurse investite vor 

necesita și un grad mai mare de încredere pentru a putea atinge un punct critic al implicării populației 

locale, capabil să asigure succesul sau măcar încercarea de a pune în practică aceste strategii. Așadar 

complexitatea unei strategii economice ar trebui să fie întotdeauna legată de nivelul de implicare a 

comunității disponibil la un moment dat: este posibil ca o inițiativă complexă să nu poată fi 

implementată dacă localnicii au o atitudine pasivă față de planurile Geoparcului. Dar Geoparcul 

trebuie să pornescă de undeva, nu-i așa? Ce anume trebuie făcut în etapele incipiente de dezvoltare, 

când încrederea nu a fost încă câștigată și când singura cale de a o clădi este de a implementa strategii 

care necesită implicare? 

O potențială soluție pentru acest paradox este aceea de a începe cu strategii cu un raport impact/cost 

ridicat și care, în perioade scurte de timp și cu un grad de minim de implicare din partea comunității, 

pot genera avantaje. Cu cât sunt mai vizibile avantajele aduse, cu atât crește recunoașterea din partea 

comunității și crește posibilitatea aplicării unor activități mai complexe în care comunitatea se implică 

mai mult. Soluția este să începem de la scară mică dar să gândim la scară mare. Acestă idee poate fi 

transpusă într-un model economic, în mai multe etape, care începe de la elementele de bază ale 

cercului de potențial economic și se dezvoltă prin adăugarea progresivă de elemente din ce în ce mai 

complexe. Considerăm că această abordare corespunde cu cele cinci stadii economice ale unui 

Geoparc: 

Stadiul I: Nivelul economic de bază este definit de prezența geositurilor atractoare din teritoriu, 

încadrate în modelul SEA, și este prezent în mod intrinsec în orice Geoparc. Aceste situri nu necesită 

o infrastructură complexă sau activități costisitoare de promovare pentru a funcționa, întrucât 

vizitatorii au deja ancorată o percepție a priori legată de acestea. Vizitatorii vin și pleacă iar acest 

proces reprezintă fundamentul economiei unui Geoparc. Acest nivel este deja activ și poate fi 

îmbunătățit prin activități simple precum promovarea siturilor pe internet, în media sau pe social 

media.  

Stadiul II: Nivelul economic al rețelelor se aplică atunci când geositurile aferente modelului SEA 

(stadiul I) sunt conectate printr-o rețea coerentă care integrează și situri mai puțin vizibile, care nu 

atrag atât de mulți vizitatori dar care au o poveste de spus (situri Big-S). Această abordare începe să 

construiască pornind de la nivelul de bază și invită vizitatorii să descopere teritoriul și valorile sale 

naturale. Vizitatorii care vin ajung să petreacă mai mult timp în zonă în loc să plece imediat. Acest 

stadiu poate fi activat, de exemplu, prin crearea de trasee, prin distribuirea hărților teritoriului în 
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pensiuni și prin promovarea rețelei Geoparcurilor în locuri foarte vizibile, precum în zona siturilor 

atractor. 

Implicarea comunității este importantă și necesită implicarea antreprenorilor (pentru a expune hărțile 

Geoparcului în pensiuni și magazine) și cea a administrației locale pentru a susține dezvoltarea 

traseelor de vizitare. Merită luat în considerare faptul că locuitorii din teritoriu cunosc cel mai bine 

traseele locale și siturile interesante cu potențial. Așadar atunci când nivelul economic al rețelelor este 

activat, membrii comunității pot fi implicați în identificarea celor mai bune trasee de trekking și în 

descoperirea și integrarea de noi situri în rețeaua de vizitare. Această abordare la firul ierbii se asigură 

de faptul că noua infrastructură este acceptată de comunitate, că membri acesteia își însușesc 

infrastructura ca fiind a lor și pune bazele unor viitoare angajamente, putând duce și la apariția de noi 

idei și inițiative.  

Stadiul III: Nivelul economic integrativ implică integrarea valorilor naturale cu cele culturale tangibile 

și intangibile, adăugând o altă dimensiune la economia locală de experiență. Acesta este punctul în 

care abordarea devine holistică și, în special, organică: sfera umană și cea naturală sunt interconectate 

și interdependente, iar strategia economică se dezvoltă pe baza acestui fapt. Pentru a ilustra acest 

lucru, putem considera că geositurile păstrează poveștile pământului dar pot fi și păstrători ai 

poveștilor comunității locale, fie că e vorba de istoria locală, de legende, credințe, obiceiuri sau 

practici. De exemplu, localnicii din Ținutul Buzăului încă mai știu o legendă din perioada medievală 

despre două fete care s-au aruncat de pe o stâncă înaltă de teama unui grup de invadatori tătari care 

le urmăreau. Se spune că stânca de pe care s-au aruncat s-a înroșit de la sângele lor, iar formațiunea 

este cunoscută astăzi drept Malul Roșu. Despre focurile vii se spune că ar fi fost locul unde a avut loc 

o bătălie legendară între un erou local și un balaur care sufla flăcări. Iar despre trovanți se crede că 

aduc bunăstare gospodăriei și țin hoții la distanță. Există și un obicei legat de chihlimbar, în care familia 

dăruiește un bob de chihlimbar unui nou-născut sau unei mirese, deveniți proaspeți membri ai 

familiei. Există de asemenea practica de a se confecționa bijuterii cu chihlimbar. În aceste exemple, 

locuitorii se folosesc de povestea celor două fete pentru a explica culoarea rocii, de existența unei 

ființe cu puteri supranaturale pentru a explica un fenomen natural, atribuie proprietăți mistice unei 

formațiuni geologice, folosesc chihlimbarul ca un mod oficial de a accepta un nou membru al familiei 

și ca bază pentru a dezvolta un meșteșug local. Aceste aspecte culturale reprezintă resurse incredibile 

care pot fi integrate alături de valorile naturale cu ajutorul interpretării. Un panou interpretativ poate 

prezenta de ce cred oamenii că roca este roșie, dar poate explica și adevărata cauză pentru care stânca 

are această culoare. Un articol poate relata legenda balaurului pe care o poate folosi ca introducere 

pentru a explica prezența și mecanismele care duc la apariția focurilor vii. Un muzeu local poate explica 

fenomenul de formare a trovanților și poate prezenta credințele oamenilor legate de aceștia. 

Posibilitățile sunt multiple și această abordare îmbogățește experiența vizitatorilor, creează emoții și 

un sentiment de legătură între om și pământ. Crearea unei experiențe bogate înseamnă că vizitatorii 

petrec mai mult timp în teritoriu, recomandă destinația și altora și chiar se întorc să exploreze și alte 

zone ale teritoriului și să le afle poveștile. Pe măsură ce un vizitator petrece mai mult timp în teritoriu 

nevoile sale cresc (nevoia de cazare, mâncare) și cu cât experiența este mai bogată cu atât este mai 

posibil ca el să-și dorească un simbol care să-i amintească de zonă (suvenir). Așa apare un context al 

cererii care poate fi valorificat de comunitate și poate deschide diverse posibilități economice.  

Implicarea comunității are un rol central, din moment ce toate poveștile și credințele sunt adunate 

din rândul localnicilor, iar meșteșugurile sunt explicate de “geo-meșteșugari”. Identitatea locală este 

folosită ca resursă, fiind consolidată în același timp și întărindu-se simțul de apartenență. O strategie 

cu rezultate pozitive este aceea de a implica localnicii în interpretarea propriilor valori culturale și, 

exact cum s-a întâmplat în Ținutului Buzăului, în realizarea de puncte de interpretare (mici muzee). 
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Acest tip de implicare face ca efortul depus să aducă mai multe satisfacții, iar asta va crește gradul de 

încredere față de Geoparc. Din acest punct, se stabilește un mecanism de feedback pozitiv între 

încredere și implicare.  

Stadiul IV: Nivelul economic al conexiunilor adaugă un nou înveliș la reușitele generate de primele 

trei stadii prin integrarea și implicarea locuitorilor din zonă ca gazde, ghizi și povestitori. Nivelul 

precedent are potențialul de a crea cerere pe când acesta creează o legătură directă între grupurile 

de la care vine cererea (vizitatorii) și cele care au potențialul de a oferta (locuitorii). Membrii 

comunității locale sunt încurajați să devină gazde pentru vizitatori, să îi ghideze prin rețeua de vizitare 

și să devină povestitori și martori ai legăturii dintre pământ și om, legătură stimulată prin nivelul 

economic integrativ. Devin persoane de contact din zonă și oameni cărora turiștii le pot adresa cereri 

de ofertă și care pot satisface cererea sau pot crea conexiuni cu alți membrii ai comunității.  Astfel, 

contextul pentru a forma o piață alternativă locală este practic stimulat.  

Implicarea comunității se construiește pe dinamica socială generată de stadiul economic anterior 

(stadiul III). Modificarea majoră constă în natura implicării: implicarea temporară (are loc numai atunci 

când se desfășoară anumite activități precum crearea de puncte de vizitare sau de interpretare a 

valorilor), devine implicare permanentă pentru anumiți membri ai comunității (gazde, ghizi, 

povestitori). Aceștia au cea mai mare șansă de a deveni unii dintre cei mai buni ambasadori ai unui 

teritoriu de dezvoltare durabilă, și ai Geoparcului în mod special.  

Stadiul V: Nivelul economic de creare a valorilor valorifică piața alternativă bazată pe cererea din 

partea vizitatorilor și a contactelor lor locale, prin crearea de noi oferte. Aceste oferte vin sub formă 

de produse locale, sau mai precis geo-produse și se bazează pe utilizarea de materiale locale și tehnici 

tradiționale pentru a dezvolta produse cu valoare pe piață (adaptate nevoilor societății moderne). 

“Materialele locale” și “tehnicile tradiționale” conferă autenticitate dar în același timp și o poveste 

care poate fi “vândută” alături de produs: povestea materialului, povestea tehnicii folosite, povestea 

meșterului, povestea comunității, povestea teritoriului, povestea pământului și a omului. Termenul 

“adaptate” presupune faptul că obiectul are o utilitate practică în prezent și șanse mai mari de a avea 

valoare pe piață (în loc să facă un vas, un olar poate face o cană de cafea; sau în loc să facă o carpetă 

o țesătoare poate face o geantă sau o eșarfă).  

Implicarea comunității este vitală dar de la acest punct încolo devine și sustenabilă, deoarece 

implicarea aduce venituri, iar veniturile cresc calitatea vieții. Crearea de produse locale aduce cu sine 

o cerere pentru materiale locale (preluare și prelucrare) susținută de alți membri ai comunității care, 

la rândul lor, devin implicați.  

În concluzie, acest model folosește patrimoniul natural ca o bază de pornire pentru dezvoltarea 

economică sustenabilă și integrează patrimoniul cultural pentru a adăuga valoare. Natura adaugă 

valoare culturii și viceversa, iar acest proces creează un sistem de suport: fiecare tip de patrimoniu are 

nevoie de celălalt pentru a-și maximiza impactul. Din moment ce întregul sistem economic este bazat 

pe folosirea patrimoniului acest fapt implică, în același timp, protejarea și cultivarea sa.  
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Activitatea 3.7 
 

Aplicarea procesului de creare de valori într-un Geoparc sub forma unui instrument sustenabil 
pentru utilizare și protecție integrată  

 
Unul dintre principalele obiective ale oricărui Geoparc UNESCO, inclusiv al Geoparcului Aspirant 
Ținutul Buzăului, este acela de a-și consolida capacitatea de a fi sustenabil. În contextul UNESCO asta 
înseamnă îmbinarea a trei dimeniuni: cea socială, cea economică și cea naturală. Mai precis implică o 
formă de sustenabilitate care poate fi aplicată optim pentru populație și pentru mediu, care este 
echitabilă economic și care este viabilă din punct de vedere economic și pentru mediu. Singura 
dimensiune care nu este inclusă în această definiție a “sustenabilității” este cea culturală, iar această 
dimensiune este una foarte importantă pentru Geoparcurile care încearcă să scoată în evidență atât  
natura cât și cultura. Dimensiunea culturală implică aspecte care sunt foarte importante pentru 
sentimentul de indentitate al oamenilor și pentru unicitatea locului. Acestea sunt: limba, cultura 
populară, muzica, vestimentația, artefactele, patrimoniul cultural, conștiința locală, atitudini, 
credințe, valori comune, etc. Cercetările efectuate de către Institutul de Cercetare Telemark din 
Norvegia descriu modelul sustenabilității bazat pe patru dimensiuni ca un punct de pornire pentru 
conservare și dezvoltare, precum și pentru utilizarea și protejarea patrimoniului natural și cultural 
(tmforsk.no). 
 
Pentru a putea contribui la obiectivele legate de sustenabilitate, Geoparcurile trebuie să propună o 
abordare care să arate modul în care acționează în vederea protejării și consolidării valorilor sociale, 
culturale, naturale și economice. Geoparcul trebuie să contribuie la dezvoltarea comunității locale și 
la crearea de valori dar nu în detrimentul altor tipuri de valori. De exemplu, un Geoparc nu ar fi 
sustenabil dacă ar implementa proiecte care deși favorizează economia, afectează calitățile și valorile 
mediului înconjurător. Dacă vrea să construiască un drum într-un sit de importanță geologică, trebuie 
să se asigure că nu afectează calitățile geologice pe care oamenii vin să le vadă. Înseamnă că 
Geoparcul, atât ca structură, cât și în cadrul proiectelor și inițiativelor pe care le aplică, trebuie să aibă 
în vedere modul în care contribuie la consolidarea valorilor sociale, culturale, economice și naturale și 
a diferitelor forme de valoare adăugată rezultate din ele. Tocmai această consolidare a valorii 
adăugate rezultată din juxtapunerea diferitelor tipuri de valori contribuie la sustenabilitatea în 
adevăratul sens al cuvântului. Crearea de valori, așa cum este prezentată mai sus, reprezintă un 
instrument pentru dezvoltare durabilă. Prin urmare, acest concept stă la baza acelor părți ale planului 
de management care impun nevoia ca Geoparcul să contribuie la sustenabilitate.  
 
Dacă ne uităm la potențialul Ținutului Buzăului de a crea valori economice, vom vedea că acesta este 
unul foarte ridicat, având în vedere faptul că este situat la mică distanță de câteva orașe mari și că 
obiectivele sale naturale și culturale sunt de interes internațional. Cu alte cuvinte, din punctul nostru 
de vedere obiectivele din Ținutul Buzăului au același potențial de a atrage vizitatori ca și obiectivele 
din alte Geoparcuri. Însă principala provocare pentru dezvoltarea economică cuprinde trei aspecte: 1) 
existența unor scheme eficiente de suport pentru antreprenori, 2) existența unei infrastructuri și 3) 
existența networking-ului între afaceri. Din exemplul altor zone, am constatat că o provocare majoră 
în dezvoltarea unui teritoriu relativ slab dezvoltat este aceea de a avea actori care să preia rolul de 
mediatori între diferite grupuri de interes, în special economice. Pentru Ținutul Buzăului și economia 
sa, Geoparcul poate fi în contextul actual o asemenea entitate cu rol integrator și de mediere care 
poate lucra cu diferite grupuri pentru a îmbunătăți dezvoltarea.  
 
În timpul proiectului, Haukeland (2017a) a folosit conceptul de “Geo-antreprenoriat” pentru a 
demonstra modul în care modelele de antreprenoriat sunt legate de Geoparc. Vom evidenția aici 
câteva dintre aspectele esențiale ale acestei disciplini relativ nouă. Vom pune accentul pe patru dintre 
aceste aspecte: 
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1) “Geo” în antreprenoriat nu înseamnă numai geologia fizică a unui loc ci include și oamenii, 

comunitățile, economiile și mediile care s-au dezvoltat pe temelia geologică și care au 
interacționat cu ea dintotdeauna. Pe scurt, “geo”  înseamnă atât natură cât și cultură. 

2) Geo-antreprenoriatul reprezintă mai mult decât un geo-turism: implică procese inovatoare în 
toate sectoarele.  

3) Geo-antreprenorii sunt vizionari pragmatici și agenți ai schimbării sociale, culturale, 
economice și de mediu.  

4) Geo-antreprenorii produc atât bunuri private cât și bunuri publice și contribuie la crearea de 
valoare adăugată și la dezvoltarea durabilă.  

 
La cel mai de bază nivel al geo-antreprenoriatului ca disciplină încercăm să studiem antreprenorii ca 
actori, dar și procesul și contextul antreprenorial în care aceștia operează (de exemplu, ce fac). Am 
descoperit că în Ținutul Buzăului există antreprenori în diferite sectoare: private, publice, de 
voluntariat sau de competență. Pe lângă antreprenorii din mediul de afaceri putem enumera 
antreprenori sociali, politici, civili, culturali. Toți aceștia sunt geo-antreprenori pentru că se raportează 
la un loc bine definit (Ținutul Buzăului). Mai mult decât atât, putem găsi exemple de asemenea 
antreprenori care au reușit să-și bazeze afacerea pe prelucratul chihlimbarului, prelucrarea lutului, 
producția de sare, extracția de petrol, utilizarea solului, apa minerală, pe gazul din depozitele 
subterane, lemn sau alte materiale naturale, pentru a dezvolta diverse produse ca articole de 
îmbrăcăminte, instrumente muzicale sau veselă. 
 
Motivele care au dus la apariția activităților de antreprenoriat legate de teritoriu sunt cele mai 
importante pentru un geo-antreprenor. Ca atare, scopurile geo-antreprenorilor nu sunt numai 
economice, sociale, culturale sau legate de protecția mediului, dar și personale. Prin urmare ele 
contribuie la crearea de valori în diferite sectoare. Am încercat să exemplificăm ce am spus mai sus cu 
ajutorul unui model pe care l-am denunit “Roata sustenabilității”: 
 

 
  

Fig. 3.7.1 – Roata sustenabilității. Sursa: PI Haukeland, 2017a. 
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Roata este o încercare de a arăta procesul integrativ care are loc între diferite sectoare și forme de 
creare a valorii. Prin urmare, putem vorbi de “geo-antreprenor” ca un actor cu rol integrativ care aduce 
aceste sfere și sectoare diferite laolaltă. Geo-antreprenorul lucrează în spațiul dintre acestea și prin 
contribuția sa face ca roata dezvoltării să fie sustenabilă.  
 
Institutul de Cercetare Telemark, alături de Haukeland și Brandtzæg, a dezvoltat conceptul de “creare 
de valori”. Conceptul a rezultat din efortul de a observa modul în care dezvoltarea locală și regională 
contribuie la sustenabilitate (așa cum am punctat și în altă secțiune a raportului). Aici vom explica în 
mare la ce ne referim când spunem “creare de valori”.  
 
În primul rând, strategiile de dezvoltare trebuie să fie integrative. Crearea de locuri de muncă nu este 
de ajuns pentru ca un loc să se dezvolte, este nevoie să se abordeze probleme de ordin social, cultural 
și care țin de mediu. Dacă zona este prea poluată, existența locurilor de muncă nu ajută; oamenii nu 
vor vrea să viziteze zona sau să se stabilească acolo. În economie vorbim de “crearea de valori” ca fiind 
un indicator pentru profitul scos de o afacere sau de o întreprindere, iar la nivel național putem vorbi 
de produsul național brut ca fiind crearea de valori colective a unui națiuni. Pe scurt, aceasta 
reprezintă valoarea care rămâne după ce din venitul rezultat din produse se scade costul producției. 
Prin analogie putem vorbi de ceva similar în sfera socială. De exemplu, o colaborare ne poate costa 
mai mult în materie de timp și resurse dar în același timp poate oferi în schimb încredere și acces. 
Încrederea și accesul pot fi cruciale pentru a face lucrurile să meargă într-o comunitate și ca atare 
putem considera încrederea ca fiin o valoare socială, iar consolidarea acestei încrederi drept o creare 
de valori sociale.  
 
Am conturat un set de indicatori meniți să exploreze contextul creării de valori. Acești indicatori au 
fost utilizați în planificarea la scală, în așa fel încât să putem exprima mai clar modul în care se poate 
realiza viziunea noastră asupra Geoparcului. Următorul tabel arată un set de indicatori care au 
legatură cu crearea de valori.  
 

 
Fig. 3.7.2 – Indicatori ai creării de valori. Sursa: PI Haukeland, 2017a. 
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Pe lângă valorile sociale, culturale, economice și naturale am adăugat și o a cincea valoare: cea 
personală. În economia experienței sau într-o societate ideală, oamenii caută moduri de a se identifica 
cu locurile, astfel încât ei înșiși să devină parte din locul respectiv. Din observațiile noastre asta 
reprezintă unul dintre cei mai puternici factori care îi detemină pe oameni să viziteze sau să se 
stabilească într-un anume loc. De aceea menționăm ideea în acest context. 
 
Atunci când trebuie să evaluăm un proiect sau o inițiativă de dezvoltare, trebuie să luăm în considerare 
ce se întâmplă cu toate aceste forme ale valorii. Nu ar trebui să punem accentul numai pe rezultatele 
financiare, așa cum încercăm să facem în Planul de Management al Geoparcului. Ci încercăm să 
evidențiem cum anume influențează rezultatele o bază de pornire mai largă. Ne referim la ceea ce am 
denumit inițial o “bază de pornire cvadruplă” dar pe care o putem numi acum, luând în calcul și valorile 
personale, o bază de pornire cvintuplă.  
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Activitatea 3.8 

Prevenirea conflictelor de interes prin dezvoltarea unui model de rezoluție a conflictelor dintre 

părțile implicate și diverse grupuri interesate 

 

Ținutul Buzăului este o zonă de dezvoltare care devine din ce în ce mai atractivă, atât pentru locuitori 

cât și pentru vizitatori. O zonă atractivă are potențial economic, social, antreprenorial și de capital 

politic, motiv pentru care apar interese din toate aceste sfere. Acest fapt, luat în ansamblu, este unul 

pozitiv.  

Există însă posibilitatea ca interesele din diferite sfere, sau chiar din aceeași sferă să devină 

conflictuale. În principiu, conflictele profesionale pot apărea la nivelul structurii de dezvoltare 

Geoparcul Ținutul Buzăului atunci când: 

(i) Părțile interesate au o viziune comună, dar susțin soluții, idei și opinii diferite legate de 

alegerea unui anumit curs de acțiune; 

(ii) Părțile interesate au viziuni diferite, potențial contrastante; 

(iii) Părțile interesate susțin cursuri de acțiune care le avantajează în mod direct, fără a oferi 

avantaje clare sau suficiente celorlalte părți ori teritoriului în ansamblu; 

(iv) Părțile interesate nu respectă termene limită sau calitatea livrabilelor în activități comune, 

din motive subiective sau obiective (e.g. limitări de buget, situații neașteptate care 

modifică ierarhia priorităților). 

Conflictele și relațiile la nivelul structurii Geoparcului sunt complicate de interacțiunile și 

interdependențele dintre părțile interesate, care crează o serie de presiuni ce pot influența decizii sau 

cursuri de acțiune. Pentru a înțelege mai bine aceste interacțiuni, propunem analizarea comparativă 

a două hărți de presiune, una valabilă înainte ca teritoriul să devină zonă de dezvoltare (Fig. 3.8.1 a) și 

una care consideră aplicarea conceptului Geoparc (Fig. 3.8.1 b). 

Modelul de bază include interacțiuni între (i) administrația națională (guvern, parlament, partid), (ii) 

administrația regională (Consiliul Județean, alte agenții regionale publice), (iii) Administrația locală 

(Primării, Consilii Locale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară) și (iv) Comunitatea locală (locuitori, 

antreprenori, școli și licee), la care se adaugă (v) Sectorul privat de competență (Mediul academic de 

cercetare-dezvoltare) care intervine în momentul aplicării conceptului Geoparc.  

Pornind de la nivel național la nivel local, se observă următoarele seturi de presiune: 

 Administrația națională exercită presiune de guvernare (legi, politici de guvernare, 

constrângeri bugetare, constrângeri de prioritizare a acțiunilor) asupra Administrației 

regionale (la nivel județean), care resimte presiune și din partea partidului politic care domină 

Consiliul Județean (constrângeri electorale, constrângeri derivate din interese naționale și 

regionale de partid); 

 Administrația regională transmite asupra Administrației locale presiunea venită de la nivel 

național (de guvernare, dar și de partid în cazul administrațiilor conduse de același partid 

politic care domină la nivel regional), și exercită presiune de guvernare regională (politici, 

constrângeri bugetare și constrângeri de prioritizare a acțiunilor); 

 Administrația locală exercită asupra Comunității locale presiune administrativă (taxe și 

impozite, politici locale, proceduri administrative, înlesnirea sau întârzierea anumitor 

proceduri). 



141 
 

 

 

 

Fig. 3.8.1 – Harta presiunii la nivelul părților interesate, înainte ca teritoriul să devină zonă de 

dezvoltare. Acest model este valabil în linii mari pentru orice teritoriu. Săgețile indică direcția și tipul 

de presiune exercitată între diferiții actori locali, regionali și naționali. 
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În sens invers: 

 Comunitatea locală exercită asupra Administrației locale presiune de nevoi locale (investiții, 

proceduri simplificate, nevoi sociale) și exercită presiune electorală atât la nivel local, dar și la 

nivel regional (alegerile locale și regionale la fiecare 4 ani influențeaza prioritățile 

administrațiilor); 

 Administrația locală, sub presiunea Comunității locale, exercită asupra Administrației 

regionale presiune de susținere (sprijin financiar, sprijin logistic, sprijin politic). 

Toate aceste interacțiuni pot fi cuantificate printr-o scară relativă de presiune, care se modifică atunci 

când se aplică strategia de dezvoltare Geoparc și intervine Sectorul privat de competență (Fig. 3.8.1 

b). Practic, aplicarea Geoparcului crește gradul de presiune asupra Comunității locale (presiune de 

implicare în dezvoltarea teritoriului și abordări bottom-up), asupra Administrației locale (presiune de 

susținere logistică și de contribuție financiară la proiectele de dezvoltare locală, inclusiv de menținere 

și îngrijire a infrastructurii realizate), dar și asupra Administrației regionale (presiune de susținere 

regională atât la nivel politic, cât și la nivel de guvernare și consolidare a relațiilor cu alte instituții 

publice, dar și de susținere financiară a Administrațiilor locale). La rândul lor, Comunitatea locală și 

Administrația locală exercită asupra Sectorului privat de competență presiune de rezultate (impactul 

efortului local depus, creșterea nivelului de trai, atragerea de investiții, rezultate în general). 

Modelul reflectă faptul că cel mai ridicat grad de presiune este resimțit de Administrația locală (grad 

5) și apoi de Administrația regională (grad 4), ceea ce face ca activitățile și ierarhia de priorități a 

acestor două părți interesate să aibă cel mai mare potențial de a fi influențate în cazul conflictelor de 

interese. Mai mult decât atât, datorită presiunii electorale la care ambele sunt supuse, guvernarea 

este dominată de strategii de scurtă durată și limitate la granițele administrative ale teritoriilor 

(comune), astfel încât să aducă capital politic prin rezultate resimțite în perioada mandatului. Această 

presiune îngreunează aplicarea  strategiilor de termen lung, care sunt necesare dezvoltării sustenabile 

a teritoriului. Mai mult decât atât, mandatele de guvernare fac ca Administrația locală și regională să 

aibă caracter temporar, întrucât oamenii care susțin o anumită viziune pot fi înlocuiți în urma alegerilor 

electorale cu alte persoane, care pot avea o altă viziune. Această realitate poate afecta aplicarea 

strategiilor de termen lung. 

Pe de altă parte, modelul reflectă faptul că cel mai scăzut grad de presiune este resimțit de Sectorul 

privat de competență (grad 2) și de Comunitatea locală (grad 2). Acest fapt le face cel mai puțin 

susceptibile de a fi influențate sau în incapacitate de a acționa în cazul conflictelor de interese. De 

asemenea, aceste două părți interesate devin cei mai buni mediatori în cazul unor astfel de situații. Se 

adaugă faptul că nu există presiune electorală asupra Comunității locale si nici asupra Sectorului privat 

de competență, ceea ce le dă un caracter stabil, permanent. Prin natura sa, Sectorul privat nu 

beneficiază în mod direct de fonduri de la bugetele locale și este nepartizan politic, astfel încât 

structura de management a acestuia nu este afectată de schimbările electorale sau de schimbările din 

interiorul partidelor politice. 

Este optim ca structura de management și de implementare a proiectului de dezvoltare sustenabilă și 

implicit a Geoparcului Ținutul Buzăului să fie ancorată în Sectorul privat de competență și în 

Comunitatea locală. Avantajele sunt următoarele: 

 Capacitatea de a concepe, aplica și gestiona strategii de dezvoltare pe termen lung; 

 Capacitatea de a concepe, aplica și gestiona strategii de dezvoltare care nu sunt constrânse 

de granițele administrative ale comunelor, ci răspund nevoilor întregului teritoriu într-un mod 

integrativ; 
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 Posibilitatea de a media conflictele de interese între celelalte părți implicate; 

 Capacitatea de a lua decizii optime pentru teritoriu, cu un minim de influență din partea 

presiunilor exercitate; 

 Avantajul cunoștințelor de specialitate (Sectorul privat de competență) și al implicării directe 

prin interesul asupra calității și aplicabilității rezultatelor (Comunitatea locală); 

 Dezvoltarea unei abordări Bottom-Up și a ancorării conceptelor, uneltelor, mecanismelor și 

rezultatelor în Comunitatea locală, ceea ce îmbunătățește sustenabilitatea proiectului 

Geoparc și îl face viabil pe termen lung. 

Optimă este crearea unei Organizații Nonguvernamentale de tipul Asociației, formată din membri ai 

Sectorului privat de competență și ai Comunității locale, care să implementeze, gestioneze și 

administreze Geoparcul Ținutul Buzăului. 
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Activitatea 3.9 

Folosirea modelului de economie a peisajului drept un model endogen și exogen pentru a combina 

crearea de bunuri publice și private cu găsirea unei soluții pentru menținerea stilului de viață 

tradițional, îmbunătățind în același timp calitatea vieții 

 

Peisajul Ținutului Buzăului este probabil cel mai mare atu al său. Un peisaj nu reprezintă doar o 

priveliște “undeva în depărtare” ci este format din interacțiunea dintre o persoană și un loc. Această 

întâlnire este cea care creează diferitele valori sociale, culturale, naturale și economice între un 

vizitator și Buzăul. Iar aici putem include cadrul său natural, cultura, oamenii și tot ce are de oferit. 

Conceptul de „Economia Peisajului” este folosit în prezent în Ținutul Buzăului ca un cadru pentru 

promovarea conceptului de sustenabilitate în dezvoltarea locală și regională (Hauekland et al 2010).   

Economia peisajului este bazată pe viziunea Convenției Europene (2004) asupra peisajului ca fiind ceva 

ce apare din îmbinarea percepțiilor și experiențelor oamenilor cu peisajului fizic al locului. Observăm 

că în combinație cu economia experienței, diferite elemente ale peisajului oferă diverse potențiale 

economice. Pentru a putea extrage aceste potențiale, atât oamenii din interiorul Geoparcului cât și 

cei din afara lui trebuie să lucreze împreună. Ne referim la această colaborare ca fiind una de tip 

exogen (venind din afară) și de tip endogen (venind dinăuntru). Suntem de părere că o abordare de 

tip bottom-up este prea limitată pentru că o foarte mare parte din factorii care influențează viitorul 

unei zone precum Ținutul Buzăului vin din exterior. Nu este vorba doar de scheme de sprijin, reguli și 

regulamente, dar și alți factori precum vizitatorii sau schimbările climatice. Nici o abordare de tip top-

down nu ar fi potrivită deoarece nu ar genera acel sentiment de apartenență și „ownership” care este 

necesar pentru ca locuitorii să creadă în participarea lor la crearea propriului viitor și să fie niște gazde 

bune pentru vizitatori. Așadar vorbim de o strategie de dezvoltare “glocală” care este în același timp 

și exogenă și endogenă și care este reprezentată în modelul următor. 

 

Fig. 3.9.1 – Modelul dezvoltării exogene și endogene glocale. (Sursa: PI Haukeland, 2017b) 
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Dacă privim cu atenție modul în care strategia economiei peisajului a fost aplicată până acum în 

proiectul Geoparcului, vom vedea că am încercat să stabilim echipe de colaborare, dar și procese între 

populația locală și persoane din afară (inclusiv echipa din Norvegia și echipele de la Universitatea din 

Cluj și Universitatea București). Aceste parteneriate au arătat modul în care strategia glocală poate 

evolua într-o inițiativă de tip Geoparc și cum fiecare grup poate aduce contribuții valoroase, fapt ce 

reiese și din acest document.  

Economia peisajului presupune, printre altele, evidențierea valorilor și calităților legate de geologia 

locului sub forma unor resurse pentru dezvoltarea diferitelor bunuri publice și private. Unele dintre 

aceste bunuri sunt gratuite pentru vizitatori, pe când altele ca diferite feluri de mâncare, cazare sau 

produse sunt disponibile contra cost. Un peisaj este considerat un bun comun și trebuie gestionat ca 

atare, dar poate reprezenta și o sursă generatoare de bunuri private. Prin urmare, economia peisajului 

ia în considerare acest echilibru între așteptările și impresiile (vizitatorilor de exemplu) și valorile sau 

calitățile pe care localnicii vor să le prezinte vizitatorilor, dar și relația între bunuri private și bunuri 

comune. Acesta este și modul în care avem de gând să combinăm istoria naturală și culturală, prin 

prisma vieții tradiționale văzută ca o sursă pentru dezvoltarea durabilă și pentru crearea de valori în 

vederea promovării calității vieții în viitor.    

Este nevoie de metode și instrumente adecvate și aplicabile pentru a putea pune în practică conceptul 

de Economia Peisajului în cazul Ținutului Buzăului. În primul rând trebuie indentificate potențialele 

resurse din teritoriul Geoparcului care pot fi dezvoltate și care pot genera valori noi. “Sustenabilitatea” 

este un pilon fundamental al proiectului Geoparcul Ținutul Buzăului. Asta înseamnă că indentificarea 

tipului de resurse capabile să genereze produse cu impact economic imediat nu e singurul aspect de 

care trebuie să ne ocupăm. Așa cum puteți vedea în secțiunea 3.7, în acest proiect am încercat să 

identificăm resurse capabile să ofere un spectru mai larg de valori.   

Metodologia bazată pe “Analiza resurselor peisajului” (ARP) folosită în Ținutul Buzăului are la bază 

principiile Convenției Europene a Peisajului (CoE 2000a). Tratatul este disponibil pentru statele 

membre ale Consiliului European. Până în acest moment 38 de membri din totalul de 47 au ratificat 

Convenția intrată în vigoare în 2004. Norvegia și România au fost printre primele țări care au ratificat 

Convenția. Potrivit acesteia, “Peisajul” este definit, așa cum este perceput de oameni, drept “o zonă 

al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii dintre factorii naturali și/sau factorii umani”. 

Convenția Europeană a Peisajului (CoE 2000a) pledează pentru o planinficare deliberată a peisajului, 

care să implice toți actorii relevanți, experții din diferite domenii, proprietarii de terenuri, locuitorii 

din zonă și vizitatorii, administrațiile publice, dar și factorii de decizie (CoE 2000b, § 57, raport 

explicativ). Convenția le impune părților să își evalueze peisajele și să adopte obiective de calitate care 

să fie în concordanță cu preferințele generale ale oamenilor. Asta înseamnă că această concepție 

asupra peisajului a fost schimbată în așa fel încât a trecut de la o noțiune folosită în domenii 

specializate la un concept integrativ de peisaj care cuprinde atât dimensiuni culturale cât și diverse 

sensuri. Peisajul este și multifuncțional și multidimensional (Antrop 2005, Stokols 2011). Așadar, 

conceptul de peisaj este holistic într-un mod intrinsec.  

Adrian Philips (2002) de la IUCN a caracterizat peisajul ca fiind un punct de întâlnire a trei dimensiuni: 

-Natura și oamenii – și modul în care au interacționat pentru a crea un loc distinct; 

-Trecutul și prezentul – și modul în care peisajul păstrează o arhivă a istoriei noastre naturale și 

culturale; 

-Valorile tangibile și intangibile – și modul în care acestea se îmbină în peisaj pentru a ne oferi un simț 

al identității. 
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Așadar metodologia ARP a luat în calcul multiplele dimensiuni ale potențialelor resurse, ale bunurilor 

fizice, ale componentelor vizuale, a abilităților și cunoștințelor, a tradițiilor culturale, a poveștilor orale  

și scrise, etc.  

Aceste resurse au în comun faptul că: 

a) există și sunt o reprezentare a trecutului; 

b) au potențialul de a crea valori pentru viitor. 

Metodologia aplicată în Ținutul Buzăului este concentrată pe ideea de a muta atenția de pe trecut și 

prezent și de a o concentra pe viitorul dorit. Asta înseamnă că actorii implicați (părți interesate, 

locuitori, administrații locale, autorități locale și regionale, specialiști, etc.) trebuie să parcurgă un 

proces format din patru trepte, motivați de propriile valori și preferințe (de ceea ce este important).  

Aceste patru trepte pot fi rezumate în felul următor: DATE – AMINTIRI – VISE – ACȚIUNI  (Boardman 

1978). 

Prima treaptă: DATE (Nivelul empiric) – Analiza caracteristilor legăturii dintre loc - activități - oameni 

și interacțiunea dintre ele așa cum se întâmplă în viața de zi cu zi, într-un anumit loc. Procesele aflate 

într-o continuă dezvoltare și care au loc în interfața dintre natură și cultura umană formează caracterul 

unui loc.  

A doua treaptă: AMINTIRI (Nivelul pragmatic) - Acumularea informațiilor despre relațiile oamenilor cu 

locurile și regiunile de care aparțin, despre aptitudinile și competențele lor care sunt importante 

pentru percepția locului și despre identitatea lor (sentiment – experiențe – și sens). 

A treia treaptă: VISE (Nivelul normativ) - Contextul unei relații profunde și fundamentate emoțional în 

situația actuală impulsionează un proces inovativ de formare a unor concepte pentru viitoare 

îmbunătățiri și pentru dezvoltarea calitativă.  

A patra treaptă: ACȚIUNI (Nivelul valorii) - Perspectiva integrată asupra cunoștințelor teoretice și 

practice duce la o fază antreprenorială de dezvoltare a unicității locului bazată pe resurse și bunuri 

regionale într-un mod sinergetic și sustenabil (etno-politic), îndeplinind potențialul economic și 

cultural al regiunii.  

Urmărind un proces integrat de dezvoltare a unui Geoparc aflat în stadiul de proiect, cele patru trepte 

menționate mai sus, nu numai că identifică resursele materiale și imateriale cu potențial (1 și 2) dar și 

direcționează atenția spre inovație și spre realizarea potențialurilor (3 și 4). Beneficiul care reiese din 

prezentarea întregului circuit al unui asemenea proces geo-antreprenorial este acela că permite (și 

facilitează) implicarea tuturor actorilor implicați în procesul de dezvoltare a propunerii de Geoparc.  

Procesul de creare a unui Geoparc pune accentul pe valoare și pe dezvoltare durabilă integrată 

(protecție și utilizare inovativă) într-un teritoriu bine definit. Complexitatea unui asemenea proces are 

nevoie de o echipă interdisciplinară de specialiști bine organizată. Prin colaborarea și chiar implicarea 

în acest proces a locuitorilor, a antreprenorilor, a ONG-urilor, sau a voluntarilor poate transforma 

procesul într-unul transdisciplinar (Nicolescu 2010). Tabelul de mai jos poate fi util pentru a ilustra 

contribuția obiectivă/subiectivă și rezultatele care determină întregul proces care urmează să fie 

aplicat în Ținutul Buzăului. 
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Tabelul 3.9.1. Procesul este bazat pe patru întrebări simple: 

Întrebări de planificare (Max-Neef 
2005) 

Model de dezvoltare regională 
(Notation of Life, Patrick Geddes, 1927) 

Cele 4 nivele ale 
realității (Nicolescu 
2010) 

Ce există?  Date  
loc - activități - oameni 

Nivelul empiric  

Ce putem face?  Amintiri sentiment – experiențe – sens Nivelul pragmatic 

Ce dorim să facem?  Vise emoții –idei - viziune  Nivelul normativ 

Cum să facem ce dorim ce facem? (într-
un mod sustenabil) 

Acțiuni  
Ethopolitate - sinergie - realizări 

Nivelul valorii 
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Activitatea 4.1 

Îmbunătățirea nivelului cunoașterii prin rezultatele obținute 

 

În cursul ultimilor 3 ani, în cadrul proiectului GeoSust s-au realizat cercetări care pe de o parte au 

permis cunoașterea detaliată a teritoriului, iar pe de altă parte au dezvoltat noi concepte de 

sustenabilitate și management al Geoparcurilor sau au adaptat și îmbunătățit metodologii de lucru 

existente. Câteva dintre aceste ultime exemple sunt (i) modelele SEA și Big-S de management a 

geositurilor, (ii) modelul de economie a geoparcurilor, (iii) dezvoltarea conceptului de geo-

antreprenor, (iv) dezvoltarea unui sistem de implicare a comunităților, (v) dezvoltarea unei abordări 

holistice care îmbină sfera naturală cu sfera socio-culturală, (vi) dezvoltarea unei noi metodologii de 

creare a teritoriilor de dezvoltare sustenabilă, și altele. 

Unul dintre livrabilele proiectului este aducerea la zi a manualului de economia peisajului folosit în 

universitățile din Norvegia. Având însă în vedere reușitele consorțiului nostru în cadrul acestui proiect, 

am stabilit să ridicăm standardul acestui livrabil și în locul îmbunătățirii unui manual deja existent, să 

scriem o nouă carte publicabilă la o editură academică internațională (e.g. Springer, Routledge). Astfel, 

putem îmbunătății nivelul de cunoaștere la nivel internațional. Cartea abordează 2 concepte 

importante în dezvoltarea sustenabilă: Geoparcurile și Economia Peisajului, și pentru realizarea 

acesteia s-au înscris deja 24 de autori, unii dintre aceștia fiind din afara proiectului, dar invitați să 

participe datorită cunoștiințelor și reușitelor lor în domeniu. Cartea este destinată unui public 

interdisciplinar format din specialiști, studenți, factori de decizie, manageri și antreprenori care 

lucrează în Geoparcuri, dar și în alte domenii ale dezvoltării durabile locale și regionale. 

Fiind un livrabil ambițios, publicarea acestei cărți se va realiza probabil la un an după încheierea 

proiectului. În momentul redactării acestui raport, s-a realizat lista cu capitolele și autorii, s-au 

redactat introducerile capitolelor și introducerea cărții și se negociază cu o editură academică 

(Springer). În cele ce urmează se vor prezenta (i) Introducerea cărții, (ii) Lista autorilor și a capitolelor, 

(iii) câteva extrase din introducerile deja realizate. 

Editorii cărții sunt: Răzvan-Gabriel Popa, Per-Ingvar Haukeland, Morten Clemetsen. 

Titlul preliminar al cărții este: A practical and multidisciplinary methodology for sustainabily and 

development in (Geo)parks 

(i) Introducerea cărții 

What is the idea behind Geoparks and where does it come from? What were Geoparks at the 

beginning, what are they now, and where are Geoparks heading in the future? How can Geoparks 

change, adapt and work towards developing our territories and local communities in sustainable 

ways? How can Geoparks foster geo- and environmental education? How can they make a positive 

economic difference, while at the same time preserving our local heritage? What is the profound 

connection between Earth and Human and what are the tangible and intangible ties of this link, and 

how can Geoparks build upon this? Can Geoparks become tools for rejuvenating stalling societies, can 

they create dynamic environments and help communities reinvent themselves? 

Since the Geopark concept first appeared in Europe in the mid 90s’, professionals within the fields of 

Earth sciences have been attracted by it, and Geoparks have been developed and established all over 
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the world. In 2016, there were over 130 Global Geoparks worldwide, and possibly even more 

territories that aspired to bear this title! But what makes the Geopark concept so attractive, what 

makes it stretch on a global scale? Why do so many territories aspire to this title, and is being a 

Geopark just a title, or is it more of a process that needs to be established and maintained? 

However elaborate the answers might be, one thing is certain: Geoparks bring national and 

international recognition and this is a powerful driver for many territories. Recognition enhances the 

a priori perception that people have of a territory and it increases the likelihood of visitors to pass 

through, or spend time in the area. It is increasingly true that in today’s globalized society, as pointed 

early out by Pine and Gilmore (1999), visitors desire to experience things that are different from what 

they see on a day to day basis. Thus, for a territory to stand up as a likely destination it must provide 

this „difference”, and where can differences be found if not in natural diversity, and isn’t natural 

diversity the best driver for cultural diversity? The interplay between natural and cultural diversity 

makes each Geopark unique, and it is also the key asset for sustainable local community development 

in and around the Geoparks. 

The recognition that the Geopark title brings to a territory has increased significantly since November 

2015 when, as the result of the earlier Stonehammer Declaration (GGN, 2014), the Geopark concept 

came under the tutelage of UNESCO. When one hears of such a brand, the first notion that comes in 

mind is prestige, which again enhances recognition. Recognition of a territory can put in motion 

processes, where people identify, acknowledge and act to protect and to benefit from their natural 

and cultural heritage, so they can be able to provide the „difference” in the experience economy. 

However, for this mechanism to work it first has to be put in place, and anchored within the local 

communities. This anchoring is in general a challenge for many territories, bearing or not bearing the 

Geopark title. This is where recognition itself is not enough. Also, earth scientists tend to dominate 

the Geopark world, and interdisciplinarity, which is required for territory development and community 

engagement, is generally limited. The real gain in the new status of Geoparks is that the patronage of 

UNESCO goes beyond recognition and it strengthens the core values of Geoparks: diversity, 

cooperation, sustainability, education and heritage. The real gain, as will be shown later in this book, 

is that UNESCO Geoparks bring practical use into focus, and that this can be the inspiration for more 

interdisciplinary approaches, where professionals from the social, life and humanitarian fields can also 

be attracted by the Geopark concept. 

With this important achievement, we find ourselves at a key point in the history and evolution of 

Geoparks. It is a good time to take a look behind, at all the steps that led us here, but only for a 

briefmoment. It is of great importance to continue looking forward and to try to envisage the role of 

the Geopark in the future of our rapidly changing society. It is important to achieve a shared 

understanding of the impact that Geoparks may have on the development of the society, and to assure 

that this impact is optimised. Thus, in the first part of the book we intend to explore the benefits that 

Geoparks can bring to both local and broader communities by an interdisciplinary approach to the 

questions that we have introduced above, and that will be explored in this book.  

In Part II of this book, we build an understanding of Landscape as a concept encompassing 

characteristics of physical, functional and relational aspects of an area, local or regional. This 

landscape approach, which is in accordance with The European Landscape Convention (CoE 2000), can 

prove to be useful in implementing strategic measures for integrated planning, management and 

sustainable community development in a Geopark context. In essence, it is about recognizing the 
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qualities of a place, as well as reinforcing the interconnectedness of local communities and their 

territory. This, in turn, can provide a foundation for sustainable value creation based on natural and 

cultural heritage assets, and human capacities related to personal knowledge, skills and identity to 

place.  

The landscape approach is relevant, since a Geopark is not based on extraction of limited natural 

resources like minerals, oil, gas or soil deposits. Landscape resources are, as the chapters in this part 

will demonstrate, related to various aspects of social and cultural interaction between people and 

place. Local produce, place based or traditional knowledge, accessibility and recreation opportunities, 

storytelling and communication skills, etc., are resources that have the potential to grow when 

managed and developed in a sustainable way.  

Such a dynamic landscape conception was gradually developed during the 1990’s (Phillips 2007), 

parallel to the emergence of the conception of “The Experience Economy” (Pine and Gilmore 1999). 

The European Convention was signed in Florence, October 2000, by all member states of The Council 

of Europe (CoE 2000). Landscape is given the following definition:  

"Landscape" means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and 

interaction of natural and/or human factors. (CoE 2000). 

The Landscape Convention entered into force March 1st 2004, when 10 states had ratified the 

document. Among these were Romania and Norway. Some aspects have been highlighted as 

imperatives for future landscape planning and management, notably the democracy perspective (Egoz 

et al. 2011), identity (Tilley 2006) and the resource perspective interlinked with cultural ecosystem 

services (Clemetsen et al. 2011, Plieninger and Bieling 2012). As the definition above states; through 

perception, every human being can connect to, interact and develop their relations to landscape, 

independent of any property boundaries. 

Part II will explore the potentials and opportunities for integrating geoconservation, place-based 

entrepreneurship and community development within a territory. We introduce and describe a more 

profound understanding of a landscape economy in a sustainable development context. We will 

present the reader with methodological processes towards identifying and activating place based 

resources for broad value creation, focusing on the relationship between attachment to place, 

innovation and sustainable entrepreneurship. Storytelling plays an important social and 

communicative role in such processes, since it is the stories of a place that adds a broad set of values 

to our experience of it. 

In the third and last part of this book we will look more closely at the aspiring Buzău Land Geopark in 

Romania. This is a case study that sketches the whole process of identifying, developing 

andestablishing a Geopark, and it draws on the common experience built by Romanian and Norwegian 

research partners during the GeoSust applied research project. Firstly, we highlight the importance of 

interdisciplinarity in revealing the potentials of a territory, exploring the natural, cultural and social 

perspectives of Buzău Land. Of particular importance here is the natural-cultural connection, which 

forms the basis of People-Earth interactions. Secondly, we approach another dimension of territory 

development which is not yet broadly explored in the context of Geoparks: well-being and safety of 

locals and visitors alike. Some of the elements that make Geoparks unique in regard to other types of 

parks, is the manifestation of geological phenomena. Some of these phenomena occur on a fast 

timescale and can actually be observed as they enfold (e.g. lava or mud volcano eruptions, eternal 
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flames, etc), while others progress over larger timescales but their results can still be visible (e.g. salt 

diapirism, water mineralisation, tectonics, etc). These phenomena can bring many benefits: 

attractions for visitors, case-studies for geoeducation, resources for place-based entrepreneurship 

and local products, landmarks of local identity and attachment to place. But also, what are the deeper 

implications of these phenomena and how can they, directly or indirectly, affect the safety and health 

of people? How can we detect and mitigate the negative effects of the geological phenomena that 

occur in Geoparks, like destructive landslides? Can we actually integrate both situated and expert 

knowledge about such phenomena and transform a potential hazard into a Geopark resource for the 

future? 

The three parts of the book will provide the reader with an in-depth understanding of both theoretical 

and practical topics in developing and establishing a Geopark and will show Geoparks as a way to bring 

about a sustainable future. The book will show the benefits of creating an “interdisciplinary” Geopark 

that is in equal parts about Earth and Man. 

Signed by the editors: Răzvan-Gabriel Popa, Per Ingvar Haukeland, Morten Clemetsen 

 

(ii) Lista de autori și structura cărții 

Partea I: CONCEPTUALISING PARKS: Ideas behind and function of (Geo)parks in society 

1) Parks as drivers for nature conservation and regional development (in Europe) - Morten Clemetsen 

et al. 

2) Diversity in action: Geodiversity, Biodiversity, Cultural Diversity – aștepăm confirmarea autorilor 

3) Geoparks - Alexandru Andrășanu 

4) Geoparks: a tool for transferring knowledge - Kristin Rangnes 

5) Geoheritage: telling non-geologists all they want to know in jargon-free language they understand 

- John Macadam 

6) Geopark and People: bringing Man and Earth together - Alice Popa, Răzvan Popa, Anamaria Iuga, 

Magdalena Andreescu 

7) Geoparks as drivers for engaging communities - Răzvan Popa (intro + Buzău Land case study, 

Romania) + Cristi Ciobanu (Hațeg Geopark case study, Romania) + Cathy Poirier (Geopark de Perce 

case study, Canada) + Mustapha Ouabbas (M'Goun Geopark case study, Morocco) + Zhang Jianping 

(case studies from China) + Tony Ramsay, Richard Tyler, Alan Bowring (Fforest Fawr Geopark, UK)

  

Partea II: IDENTIFYING PARK POTENTIALS: the applied resource perspective  

8) The Landscape Economy perspective in Geoparks - Morten Clementsen and Per Ingvar Haukeland 

9) The landscape approach to integrated planning, management and community development  in 

Geoparks - Knut Bjørn Stokke, Morten Clemetsen 

10) Unlocking the potentials of a Geopark:  model for Landscape Resource Analysis - Morten 

Clemetsen 
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11) Geo entrepreneurship: An integral approach to sustainability and innovation in Geoparks - Per 

Ingvar Haukeland 

12) Broad values creation as a strategy for sustainability in Geo-based development - Bent Aslak 

Brandtzaeg and Per Ingvar Haukeland 

13) Environmental sustainable tourism in Geoparks through circular economy and waste management 

- Christine Hvitsand 

14) Making sense of cultural landscapes - Anamaria Iuga 

15) The power of the story, place and the dialogue - Jorunn Barane 

  

Partea III: ACTIVATING PARKS: how to build and brand. The Case of Buzău Land 

16) Planning, Discovering, Building and Improving for sustainability. Revealing the potentials to 

building a park project - Răzvan Popa 

17) Socio-cultural context of Buzău Land - Maria Mateoniu, Carmen Mihalache, Anamaria Iuga 

18) Landscape practices and habitation - Ana Pascu and Maria Mateoniu 

19) Intangible Cultural heritage - Anamaria Iuga and Ciprian Voicilă 

20) Valuing Local Heritage - Carmen Mihalache, Cosmin Manolache, Magdalena Andreescu and Rodica 

Marinescu 

21) Geo-cultural-tourism: Visiting reloaded - Alexandru Andrășanu, Razvan Popa, etc 

22) Living with landslides - Mihai Tatu, Lucica Niculae 

23) Natural Waters: exploring threats and benefits - Carmen Roba 

24) Natural Radioactivity: what’s benign outdoors, may be a threat indoors - Bety Burghele 

Concluding remarks by editors. 

 

(iii) Extrase din introducerile unor capitole 

În cele ce urmează, vom reda introducerile a 3 dintre capitolele cărții, pentru a oferi o imagine asupra 

abordării pe care autorii o au. Introducerile corespund capitolelor 9 (partea II, Knut Bjørn Stokke și 

Morten Clemetsen), 14 (partea II, Anamaria Iuga), 16 (partea III, Răzvan Popa),  
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Landscape approach to integrated planning for Geoparks  

Knut Bjørn Stokke and Morten Clemetsen 

The aim for this chapter is to elaborate how a landscape approach in local and regional land-use 

planning may contribute to integration of protection and development of Geoparks through strategic 

processes. Taking a landscape approach to planning require us to embrace the complex diversity 

inherent in these places; recognizing natural and cultural values, tangible and intangible heritage, and 

historical, present and future land use. Such an approach is interdisciplinary and inclusive, and 

emphasis cooperation and engaging local people (Gambino & Peano 2015). The intension of Geoparks, 

according to UNESCO is to make sure that “landscapes of international geological significance are 

managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development” (UNESCO 

wep-page), which make the landscape approach highly relevant. However, there is a challenge in 

combining formal planning regulation, according to national legislation and international conventions, 

and at the same time allow and support strategic and integrated processes to take place within the 

defined Geoparks (Voghera 2015). A landscape perspective is needed to connect different systems 

and processes based in natural, ecological, social and cultural realms. In a Geopark context, these 

systems are recognized as interdependent, and as a qualitative basis for integrate and balance 

protection and development. We will build on our recent research on rural development and planning 

in Norway, which indicates the need for integration actors in order to achieve integrated planning in 

a landscape scale. These individual persons are supposed to take an active role in connecting relevant 

stakeholders in planning processes in order to solve challenges that exceeds formal boundaries and 

affects different sectoral authorities (Clemetsen & Stokke in prep.).  

An important starting point is the European Landscape Convention (ELC) from 2000, which define 

landscape as “an area perceived by people, whose character is the result of the action and interaction 

of natural and/or human factors” (Council of Europe, 2000: Article 1a). ELC open up the concept of 

landscape, where participation from people using the landscape and from different scientific 

disciplines becomes important elements in planning processes. In this chapter we will highlight how a 

landscape approach according to the ELC can contribute to integrated planning in order to combine 

“the protection and promotion of the geological heritage with sustainable local development» 

(European Geoparks xx, p. 17). We define integrated planning as the art of finding sustainable 

solutions between development and protection. Recognizing local people`s connections to their 

landscapes in planning processes and decision making is then essential. In the following parts, we first 

look at opportunities and obstacles for spatial planning systems to face challenges of participation and 

fragmented institutions. Then we elaborate how a landscape approach rooted in the ELC may 

contribute to vitalize integrated spatial planning within a designated territory of Geoparks. 
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Making sense of cultural landscapes 

Anamaria Iuga 

The old divide and binary opposition nature vs. culture (see Lévi-Strauss 1995) has been revealed to 

be a false problem by both anthropologists and specialists from other fields as early as the late 

twentieth century, but particularly in the 1990s. In their studies, these scholars work to dismantle this 

dualism, focusing on the way nature and human communities are interconnected (Hastrup 2014). For 

instance, historian ecologists look at the way human societies have been actively contributing to the 

creation of the landscape for centuries (Emanuelsson 2009). In turn, the landscape has had a direct 

influence on people’s cultural perception of the space they inhabit, which provides the necessary 

resources for survival. Nature and culture are seen as a whole, particularly from a phenomenological 

perspective which states that space/landscape is culturally and socially produced (Tilley 1994), while 

experienced by human communities. Therefore, space cannot be understood outside local practices: 

how people work the land, their strategies to avoid risks and disaster that would otherwise translate 

into an impossibility to sustain continuity of household economies. All these practices are telling of 

the ethics of subsistence and associated morality that James C. Scott (1976) described. Local 

communities make use of local resources through local knowledge or ‘traditional ecological 

knowledge’ (Berkes et al. 2000), which is transmitted over time and is the result of the communities’ 

interaction with their environment. In addition to basic knowledge on the natural cycles, this 

traditional knowledge also includes cultural practices, such as beliefs and rituals. 

Therefore, the landscape is not a neutral space, but one which reveals beliefs, as well as a place of 

practices (Le Dû-Blayo 2011) or a ‘taskscape’ (Ingold 1993) as reflected in Tim Ingold’s dwelling 

perspective (1993), i.e. the notion that the environment contains bits and pieces of the lives and work 

of previous generations. 

To make sense of the landscape, one needs to have a very good understanding of the values of 

communities inhabiting that space, hence the need to understand both the relationship between the 

individual and the community and how knowledge reflected in the local cultural heritage (tangible and 

intangible) can help strengthen local identity and social group cohesion. In so doing, the strong 

connection between cultural values and the space becomes apparent, as well as the former’s role as 

relevant economic resource. 

All these aspects are revealed by cultural anthropological research. Using qualitative social research 

methods (direct observation, participant observation, semi-structured interviews, field notes, 

methods of visual anthropology), the researchers record and understand the native perspective on 

the importance of local heritage both for them as individuals, and their community.   

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

Planning, Discovering, Building and Improving for sustainability. Revealing the potentials to 

building a park project. 

Răzvan-Gabriel Popa 

Building a sustainable development area, a park or a Geopark in particular, is a long term investment 

that lasts years to put into place and it involves a great deal of energy in creating the sustainable 

dynamics that keeps the park functional on an indefinite basis. This latter point, the dynamics and 

functionality of the sustainable area, is actually the greatest challenge because it involves anchoring 

concepts and initiatives within the local communities. Any kind of anchoring is greatly biases by the 

communities being in a state of social loafing while expecting top-to-bottom development initiatives. 

Also, the migration of youths towards urban areas is another concern, because it lowers the number 

of dynamic individuals within communities. To overcome such problems, the issue of functional auto-

sustainability in Geoparks or other sustainable development areas should be considered from the 

planning phase of the project. The “Planning” phase is the very start of creating a sustainable area, 

and it is followed in this process by what we call “Discovering”, “Building” and “Improving”.  

During “Planning”, there are three essential topics that need to be approached:  (i) the context of the 

area to be developed, (ii) the needs of the communities that will be addressed by the sustainable 

development project, and (iii) the vision for the sustainable development area and the way this is 

reflected in the design of the implementing team. The first two topics can be summed up by a simple 

question, “Why?”, while the latter by “How?”. The context of the area and the needs of the 

communities could change in time, so by the very nature of these topics, the “Planning” stage is a 

recurring phase: it is going to come up again and again. 

“Discovering” is when the team goes beyond the outsiders’ perception of the area, and the team 

becomes familiar with local knowledge, customs, resources and with the very connection between 

Man and Earth, between the communities and their natural environments. This is basically where the 

Landscape Economy Perspective is built and the team discovers the assets and possible resources for 

developing the area, but also its inhibitors. “Discovering” the area is a long term experience, and it 

might be active even during the subsequent phases. 

“Building” is the phase when the landscape resources are actually being used in creating the 

foundations and the tools for developing the area, and when the inhibitors are turn into assets. 

Infrastructure and strategies are being developed, and trust is being earned. This is when the area is 

promoted and when it becomes attractive, it starts to function and when the first benefits become 

visible to the local communities. This is the phase that is mandatory to be anchored within the local 

communities, and it is the phase that will most probably create local dynamic groups, through “the 

power of the example”. 

“Improving” is the never ending phase of creating a sustainable area. It basically means managing the 

resources and continuing to build, to attract and to adapt the approach to the benefits of the local 

community, while conserving the natural and cultural environments. “Improving” should strive to 

develop the balance between using and preserving. 

To further exemplify the Planning-Discovering-Building-Improving approach, the chapter will detail 

the project building of the Buzău Land aspiring Geopark (“Ținutul Buzăului”) from Romania. This is an 

example that gives special attention to community engagement and anchoring of initiatives. 
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Activitatea 4.2 

Propunerea soluțiilor de mitigare pentru hazardele naturale identificate 

 

Introducere. 

În activitățile precedente am identificat 3 fenomene naturale care pot fi clasificate ca hazard pentru 

locuitorii din Ținutul Buzăului. Este vorba de alunecările de teren, de activitatea radonului în interiorul 

caselor și de toxicitatea naturală a apelor prin mineralizare. În cele ce urmează vom prezenta pe scurt 

câteva strategii de mitigare, care vor fi recomandate în planul de management al Geoparcului și pe 

baza cărora se pot realiza zonări pentru lucrările de infrastructură. 

Alunecări de teren. 

În Ținutul Buzăului, alunecările de teren pot cauza schimbări morfologice și hidrodinamice importante 

(blocarea râurilor Câlnău și Bălăneasa și crearea de lacuri de acumulare), dar și pagube importante din 

punct de vedere cultural (distrugerea Mânăstirii Rătești din Berca) și financiar (afectarea drumurilor 

de acces, a rețelei de gaze, a infrastructurii în general) și izolarea satelor (exemple în comunele Odăile, 

Cănești). 

Din acest punct de vedere, propunem câteva soluții sau strategii care pot micșora pagubele produse 

de alunecări de teren. 

i) Reabilitarea drumurilor. În Ținutul Buzăului nu este fezabilă asfaltarea integrală a șoselelor datorită 

distrugerii sezoniere a unor porțiuni prin alunecarea terenului sau prin deformările cauzate de 

diapirele de sare. Prin urmare, soluția optimă este asfaltarea pe tronsoanele cu risc minim. 

Tronsoanele cu risc ridicat de deformare/distrugere se pot nivela și pietrui, fiind întreținute de cel 

puțin 2 ori pe an, după sezoanele ploioase. Astfel, se asigură accesul în teritoriu dar și întreținerea 

optimă a infrastructurii rutiere cu costuri scăzute. În ceea ce privește stabilizarea drumurilor, se poate 

opta pentru gabioane cu piatră pentru consolidarea teraselor și a versanților ce nu depășesc 3-4m 

înălțime. Această soluție este recomandată în special pentru șoselele care sunt amplasate pe terasele 

râurilor (e.g. drumul de acces în localitatea Colți), terasele fiind rapid erodate. 

ii) Alimentări cu apă, rețele de canalizare și epurare. Proiecte cu alimentări de apă și rețele de 

canalizare și epurare a apelor menajere se vor implementa în viitor, în concordanță cu reglementările 

europene de mediu. Problema cu astfel de rețele este că, dacă sunt de anvergură și acoperă suprafețe 

mai mari, au un grad mai ridicat de risc. De exemplu, o rețea care deservește mai multe sate 

traversează și zonele adiacente și de tranzit dintre așezări. Cu cât sunt mai multe sate incluse în aceeași 

rețea, devine imposibilă proiectare rețelei astfel încât aceasta să evite zonele susceptibile la alunecări 

de teren. Recomandarea este proiectare de micro-rețele care să deservească un singur sat, sau un 

grup de sate adiacente. Investiția inițială poate fi mai ridicată, însă costurile de întreținere vor fi mai 

reduse și în situația în care una dintre rețele este afectată, restul vor funcționa în continuare, nefiind 

interconectate. 

iii) Terenuri. Multe terenuri, în special în partea de sud și sud-est a Geoparcului sunt afectate de 

alunecări de teren superficiale sau fenomene de lichefiere. Acestea ar putea fi controlate prin 
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schimbarea modului de folosire a terenurilor, de exemplu prin plantarea de livezi sau, în cazul curgerii 

de debrite și sol, prin plantarea de vii. Aceasta ar putea fi o soluție optima cu efecte economice 

pozitive, care ar conduce și la protejarea infrastructurii și așezărilor din apropierea acestor terenuri. 

iv) Sate. Sunt în zone Geoparc unde segmente de sate sunt afectate de alunecări de teren (ex. în 

comuna Scorțoasa). Alunecările sunt în aceste cazuri profunde și patul de alunecare este localizat sub 

fundațiile clădirilor, acestea fiind antrenate în procesul de mișcare. Singura soluție este strămutarea 

locuitorilor de pe acele segmente.  

v) Lacuri de acumulare. Lacurile de baraj natural formate în spatele alunecărilor de teren (Câlnău, 

Bălăneasa) pot deveni periculoase în cazul în care barajul natural se rupe la viituri. O asemenea rupere 

produce inundații în aval și poate induce pagube materiale în satele localizate pe malurile văilor. Cea 

mai simplă tehnică de mitigare este înlăturarea controlată a barajului natural, de preferat la scurt timp 

după formare, astfel încât să se permită drenarea lentă a apei și restabilirea regimului hidrologic 

normal. 

Activitatea radonului în interiorul caselor. 

Radonul este un gaz natural, incolor, inodor, insipid, și radioactiv. Radonul provine din solul și din 

substratul geologic, și uneori din materialele de construcție care conțin componente provenite din sol. 

Gazul este eliberat în atmosferă în cantități variabile, în funcție de structura rocilor, dar și de condițiile 

climatice sau meteorologice.  

Radonul se poate infiltra prin pardoseală, în special dacă există fisuri. O casă care nu e ventilată 

corespunzător va acționa ca o cușcă, blocând radonul în interior și forțând locuitorii să îl inhaleze odată 

cu aerul pe care îl respiră. Atunci când concentrația de radon în înterior crește peste un anumit prag, 

și această situație se menține pe mai mulți ani, poate cauza grave probleme de sănătate. De regulă, 

cele mai mari concentrații sunt în subsol și la parter, etajele fiind ferite. Studiile indică faptul că în 

Europa între 8 şi 15% din totalul cazurilor de cancer pulmonar pot fi atribuite expunerii la radon în 

aerul rezidenţial, aspect care îl transformă în principalul factor de mediu care cauzează această boală. 

Propunem următoarele strategii pentru micșorarea riscului de contaminare a aerului din interiorul 

locuințelor cu radon: 

i) Ventilarea caselor de cel puțin 2 ori pe zi, indiferent de anotimp. Astfel, radonul se eliberează în 

atmosferă și nu se poate acumula în interior în cantități periculoase. 

ii) Optarea pentru ferestre cu toc din lemn, mai ales în cazul geamurilor termopan. Lemnul permite 

ventilarea naturală a camerelor. 

iii) Optarea pentru construcții din materiale tradiționale (e.g. lemn și paiantă) care elimină riscul 

contaminării aerului din interiorul casei cu Radon, întrucât permite ventilarea constantă a casei prin 

structura materialului. 

iv) Continuarea măsurătorilor efectuate în cadrul acestui proiect, pentru a îndesi rețeaua de 

observații. 

v) Înștiințarea locatarilor cu privire la rezultatul buletinului de analize efectuat pe proprietatea lor. 
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vi) Realizarea unei brosuri privind riscul contaminării cu radon și soluțiile de mitigare, care să fie 

transmisă locuitorilor din Ținutul Buzăului prin poștă. 

Toxicitatea apelor. 

Fenomenul de mineralizare naturală poate conduce la apariția apelor minerale benefice, dar și la 

îmbogățirea apelor în anumite elemente toxice, cum ar fi metalele grele. De asemenea, activitățile 

antropice conduc la creșterea nivelului de nitriți și nitrați din acvifer, iar acest fapt se reflectă în 

calitatea apei de băut provenită din surse naturale (fântâni în special, uneori izvoare). Contaminarea 

și toxicitatea apei este un motiv principal de îngrijorare, întrucât afectează animalele, locuitorii dar și 

vizitatorii care petrec timp în Ținutul Buzăului. 

i) Principala acțiune care trebuie întreprinsă este marcarea surselor comune de apă (izvoare, fântâni) 

la care au acces localnicii și vizitatorii. Această marcare vizează atât sursele mineralizate natural cu 

elemente toxice sau contaminate cu nitriți și nitrați, cât și sursele mineralizate care sunt pure chimic 

si pot fi consumate. Sursele de apă toxică pot fi convertite în resurse educaționale dacă marcarea se 

face prin panouri interpretative, interactive.  

ii) Înștiințarea locuitorilor din satele unde pânzele freatice sunt contaminate cu nitriți și nitrați 

proveniți din toalete fără fose septice izolate, și recomandarea folosirii apelor din rețeaua publică de 

alimentare. 

iii) Realizarea unor proiecte pilot de creare a unui micro-sistem centralizat de canalizare conectat la 

microstatii de epurare biologică. Pasul al doilea ar fi extinderea proiectului pilot în proiect de 

infrastructură generală, ce vizează eliminarea toaletelor tradiționale care conduc la contaminarea 

solului, al rocilor și al acviferelor. Eliminarea practicii construirii acestui tip de toalete va conduce în 

timp la reabilitarea acviferelor, și apele din fântâni vor deveni din nou potabile. 

iv) Efectuarea de analize microbiologice pe apele considerate pure din punct de vedere chimic, pentru 

a asigura caracterul potabil al acestora. 

v) integrarea datelor chimice într-o platforma webGIS disponibilă pe site-ul Geoparcului, care să poată 

fi accesată de oricine.  



159 
 

Activitatea 4.3 

Integrarea rezultatelor din pachetele 4 și 5 într-un Plan de Management coerent, bazat pe soluții 

derivate din studiul științific de teren 

 

 

Rezultatele obținute în cadrul pachetelor de lucru 4 și 5, care au fost prezentate în cursul acestui 

raport, au rolul de a fi folosite practic în dezvoltarea și managementul Geoparcului Ținutul Buzăului. 

Astfel, vor fi integrate în Planul de Management al Geoparcului. 

 

Fig. 4.3.1 – Coperta I a Planului de Management al Geoparcului 
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Planul de management al Geoparcului se realizează în 4 etape: 

1) compilarea informațiilor rezultate în urma proiectului (etapă deja realizată) 

2) punerea în operă a informațiilor prin designul grafic al Planului de Management (operațiune care 

se va realiza la finalul lunii iulie 2017) 

3) prezentarea planului de management factorilor de decizie locali și regionali și discutarea strategiei 

Geoparcului (august 2017) 

4) evaluare publică a planului de management, care se va realiza prin intermediul internetului și a 

rețelelor de socializare (august – octombrie 2017) 

Planul de management va fi publicat înspre finalul anului, după încheierea acestor etape, când 

documentul va putea fi accesat și consultat pe site-ul Geoparcului, la adresa: 

 http://tinutulbuzaului.org/geoparcul-tinutul-buzaului/ 

Va fi publicat atât în limba română, cât și în limba engleză. Varianta din urmă va fi folosită pentru 

aplicația la UNESCO. 

În cele ce urmează, vom reda structura planului de management. Ea poate suferi modificări până în 

momentul publicării. 

__________________________ 

 

A. Obiectivele Planului de Management 

Partea I. – Context 

B. Ce este Ținutul Buzăului? 

1. Context geografic și geologic 

2. Context socio-administrativ 

3. Context economic 

4. Viziune și misiune 

5. Istoricul inițiativei Geoparcul Ținutul Buzăului 

C. Managementul Geoparcului și cadrul legal 

1. Organizația de Management a Geoparcului 

2. Buget și plan de finanțare 

3. Parteneriate strategice 

Partea II. – Management 

D. Managementul patrimoniului și al resurselor 

1. Patrimoniu geologic 

2. Patrimoniu biologic 



161 
 

3. Patrimoniu cultural 

4. Resurse umane locale 

5. Perspectiva resurselor peisajului 

E. Planificare teritoriala, siguranță și bunăstare 

1. Mitigare: Alunecări de teren 

2. Mitigare: Radiație naturală de fond 

3. Mitigare: Radiație în aerul din locuințe 

4. Mitigare: Toxicitatea apelor naturale 

5. Unealtă integrativă de planificare teritorială: platforma GIS 

F.  Strategii de dezvoltare sustenabilă 

1. Dezvoltarea strategică de noi atractori: atragerea vizitatorilor și întărirea identității locale 

2. Strategie de interpretare 

3. Strategie economică 

4. Geo-antreprenoriat 

5. Creare de valori 

6. Economie circulară 

G. Atractivitate regională 

1. Analiza potențialului local, bunuri și grupuri țintă 

2. Plan de marketing 

H. Vulnerabilități și acțiuni de mediu 

1. Colectarea și reciclarea deșeurilor 

2. Energie verde 

I. Prezentarea instrumentelor de Management 

J. Concluzii și actiuni prioritare 
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Activitățile de diseminare 

Diseminarea rezultatelor proiectului în perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017 

 

1. Conferințe naționale și internaționale 

Echipa proiectului a susținut în anii 2016 și 2017 un total de 35 de prezentări, dintre care 16 la 

conferințe internaționale, 4 la conferințe naționale și 15 la conferința GeoSust2017 organizată în 

cadrul proiectului. 

Popa R-G., Andrășanu A., Haukeland P.I., Clemetsen M., Hvitsand C.: Engaging communities in the 

aspiring Buzău Land Geopark, Romania; 7th International Conference on UNESCO Global Geoparks, 

Abstract Book p. 46, 27 – 30 September 2016, Torquay, UK 

Popa R-G.,  Popa D-A., Andrășanu A.: The SEA and Big-S models for managing Geosites as resources 

for local communities; 7th International Conference on UNESCO Global Geoparks, Abstract Book p. 

252, 27 – 30 September 2016, Torquay, UK 

Popa D-A., Popa R-G., Iuga A., Andrășanu A.: Geoparks: bringing Man and Earth together – Based on 

case studies from the aspiring Buzău Land Geopark and Hațeg Country Dinosaurs Geopark, Romania; 

7th International Conference on UNESCO Global Geoparks, Abstract Book p. 117, 27 – 30 September 

2016, Torquay, UK 

Andrășanu A., Ciobanu C., Popa R-G., Popa D-A.: Geodiversity interpretation in Romanian Geoparks; 

7th International Conference on UNESCO Global Geoparks, Abstract Book p. 132, 27 – 30 September 

2016, Torquay, UK 

Roba C.A., Baciu C., Moldovan M., Burghele B.D., Mitrofan H., Buterez C.: Hydrogeochemical features 

of mineral springs from the future “Buzau Land” Geopark, Romania; Energy and Environment 

Knowledge Week –E2KW 2016, 28 – 29 Octombrie 2016, Créteil, Franța   

Moldovan M., Burghele B.D., Roba C.A., Mitrofan H., Buterez C.: Radium assessment in water samples 

from the future “Buzau Land” GEOPARK”; Energy and Environment Knowledge Week –E2KW 2016, 28 

– 29 Octombrie 2016, Créteil, Franța   

Moldovan M., Burghele B.D., Roba C.A., Cosma C., Mitrofan H., Buterez C.: Radon assessment in water 

samples from the aspiring Buzău Land Geopark; Terrestrial Radioisotopes in Environment – 

International Conference on Environmental Protection, 17 – 20 Mai 2016, Veszprém, Ungaria 

Burghele B.D., Moldovan M., Roba C., Cosma C., Buterez C.: Indoor radon dose assessment for Buzău 

dwellers; Terrestrial Radioisotopes in Environment – International Conference on Environmental 

Protection, 17 – 20 Mai 2016, Veszprém, Ungaria 

Roba C., Cosma C., Burghele B.D., Moldovan M., Buterez C.: Evaluation of water quality from public 

distribution systems in the aspiring Buzău Land Geopark, Romania; International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2016, Ediția 16,  28 Iunie – 6 Iulie 2016, Albena, Bulgaria 

Roba C., Mitrofan H., Buterez C.: Assessment of soil quality in the area of future “Buzău Land” Geopark, 

Romania;  International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Ediția 16,  28 Iunie – 

6 Iulie 2016, Albena, Bulgaria 
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Moldovan M., Burghele B.D., Roba C.A., Buterez C.: The geogenic radon potential map of the aspiring 

”Buzău Land” Geopark; 13th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping 

(GARRM 13th), 12 – 16 Septembrie 2016, Praga, Republica Cehă   

Andrășanu A., Iuga A.: Intangible heritage and geotourism development in the proposed Buzău Land 

Geopark; „PECSRL 2016. Mountains, uplands, lowlands. European landscapes from an altitudinal 

perspective”, 5-11 septembrie 2016, Innsbruck și Seefeld (Austria) 

Toma C., Andrășanu A.: Steps in creating a methodology for interpreting a geodiversity element -

integrating a geodiversity element in the popular knowledge; EGU2017, 23-28 Apriie 2017, Viena, 

Austria. 

Macaleț R., Brustur T., Jipa D., Briceag A., Stănescu I., Melinte-Dobrinescu M.C.: Pliocene Stage 

Stratotypes in the Buzău Land Geopark (Romania); The 16th International Multidisciplinary Scientific 

Geoconference SGEM 2016, 28 June – 7 July 2016, Albena, Bulgaria.  

Melinte-Dobrinescu M.C., Jipa D., Macaleț R., Brustur T., Briceag A., Stănescu I., Ion G., Ion E.: The 

geological and palaeontological patrimony of the Eastern Carpathians. Case study: the Buzău Land 

Geopark; The 3rd International Geological Conference 2016, 5 – 9 June 2016, Atena, Greece. 

Macaleț R., Jipa D., Brustur T., Melinte-Dobrinescu M.C., Popa A.: The Dacian and Romanian holo- and 

parastratotypes in the Buzău Land Geopark: the state of the art; The 3rd International Geological 

Conference 2016, 5 – 9 June 2016, Atena, Greece. 

Briceag A., Rădan S., Bălan S., Melinte-Dobrinescu M.C., Brustur T.:  Emisii de gaze cu efect de seră din 

zona vulcanilor noroioși (zona carpatică și Bazinul Transilvaniei); Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 

GeoEcoMar 2016, 15th of December  2016, Bucharest, Romania.  

 

Iuga A., Andreescu M.: Peisajul povestit. Narațiuni buzoiene; Conferința „Cultura populară la români: 

religios și folcloric”, 10-13 noiembrie 2016, Casa Băniei, Craiova 

Voicilă C.: Căsuța de pomană – rămășițele descântecului. Rituri magico-religioase din Ținutul Buzăului; 

Conferința „Cultura populară la români: religios și folcloric”, 10-13 noiembrie 2016, Casa Băniei, 

Craiova 

Toma C., Iftode S.G.: Geo-marketing în Geoparcul aspirant Ținutul Buzăului. Al XIV-lea Simpozion 

Național Studențesc „Geoecologia” 2016, Petroșani. 

La lista acestor conferințe se adaugă și cele 15 prezentări care au avut loc la conferința GeoSust2017 

organizată de consorțiul proiectului (vezi punctul 11 al acestei secțiuni). 
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2. Articole științifice ISI 

Popa R-G., Popa D-A., Andrășanu A., 2017: The SEA and Big-S models for Managing Geosites as 

Resources for Local Communities in the Context of Rural Geoparks. Geoheritage, 9, 175-186, DOI 

10.1007/s12371-016-0192-1. 

Melinte-Dobrinescu M.C., Brustur T., Macaleț R., Jipa D., Ion G., Ion E., Briceag A.,  2017: The Geological 

and Paleontological Heritage and the Potential for the Geotourism Development in the Buzău Land 

Geopark (Romania); Geoheritage, doi:10.1007/s12371-016-0202-3 

Moldovan M.C., Burghele B.D., Roba C.A., Sferle T.L., Buterez C., Mitrofan H. (in press): The geogenic 

radon potential map of the aspiring ”Buzău Land” Geopark; Radiation Protection Dosimetry (Oxford 

University Press). 

Roba C.A., Baciu C., Moldovan M., Burghele B.D., Mitrofan H., Buterez C. (in preparation): 

Hydrogeochemical features of mineral springs from the future “Buzău Land” Geopark, Romania. 

Popa R-G., Stochici R., Buterez C. (in preparation): Natural background radioactivity survey and source 

analysis in Buzău Land aspiring Geopark, Romania. 

Popa R-G., Popa D-A., (in preparation): The economy of Geoparks. Geoheritage. 

 

3. Articole științifice indexate 

Roba C.A., Mitrofan H., Buterez C., 2016: Assessment of soil quality in the area of future “Buzau Land” 

Geopark, Romania; SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-66-7 / ISSN 1314-2704, 

Vol. 2, 101-108 pp, DOI: 10.5593/SGEM2016/B52/S20.014 

Roba C., Cosma C., Burghele B., Moldovan M., Buterez C., 2016: Evaluation of water quality from public 

distribution systems in the aspiring Buzau Land Geopark, Romania; SGEM2016 Conference 

Proceedings, ISBN 978-619-7105-61-2 / ISSN 1314-2704, Vol. 1, 321-328 pp, DOI: 

10.5593/SGEM2016/B31/S12.042 

Brustur T., 2016: The Hurricane-prod cast: A terrestrial mecanogliph from the middle Pontian of the 

Dacian Basin (Slănicul de Buzău Valley, Romanian); Geo-Eco-Marina 22, 151-159 

Popa A., Jipa D., Rădan S., Melinte-Dobrinescu M.C., Brustur T., 2016: Salt diapir exotic blocks from 

Bădila Nature Reserve (Buzău Land Geopark, Romania); A drone-based textural evolution. Geo-Eco-

Marina 22, 122-134. doi: 105281/zenodo 25242 

Macaleț R., Brustur T., Jipa D., Briceag A., Stănescu I., Melinte-Dobrinescu M.C., 2016: Pliocene Stage 

Stratotypes in the Buzău Land Geopark (Romania); SGEM2016 Conference Proceedings, vol. 1, ISBN 

978-619-7105-55-1, ISSN 1314-2704, doi: 10.5593/sgem2016B11, 483-490 

 

4. Cărți 

Milu V., Seghedi A., Melinte-Dobrinescu M.C., Lazăr I., 2016: Building bridges between Earth Scientists 

worldwide: a way for promoting peace and strengthening integration; Field Trip Guidebook: from 

Geology to Geoheritage, 66 pp. ISBN 978-606-94282-2-1. 
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Popa R-G., Haukeland P.I., Clemetsen M., (Eds.) (in preparation). A practical and multidisciplinary 

methodology for sustainabily and development in (Geo)parks. (titlul poate suferi modificări până în 

momentul publicării, editura vizată: Springer). 

 

5. Articole în presă, media, internet 

Interviuri: 

* RFI – 25 aprilie 2017;  

* Radio România Cultural – 26 aprilie 2017, difuzat pe 30 aprilie 2017; 

* Trinitas TV – 26 aprilie 2017, difuzat pe 12 aprilie 2017. 

Articole pe internet care menționează proiectul: 

* http://tinutulbuzaului.org/proiectul-geosust-in-sprijinul-geoparcului-tinutul-buzaului/ 

* http://tinutulbuzaului.org/muzeul-timpul-omului/ 

* http://tinutulbuzaului.org/muzeul-7-locuri-de-poveste/ 

* https://ro.wikipedia.org/wiki/Geoparcul_%E2%80%9E%C8%9Ainutul_Buz%C4%83ului%E2%80%9D 

*http://fabricatinbuzau.ro/geoparcul-tinutul-buzaului-parteneriat-intre-consiliul-judetean-si-

universitatea-bucuresti-pentru-promovarea-frumusetilor-si-valorilor-buzoiene/ 

*https://radioromaniacultural.ro/geoparcul-tinutul-buzaului-in-pregatire-pentru-a-fi-propus-in-

reteaua-globala-a-geoparcurilor-protejate-unesco/ 

* http://www.master-geobio.ro/index.php/cercetare/proiecte/ 

*http://www.webpr.ro/stiri-evenimente-21723684-webpr-tinutul-buzaului-privelisti-rosturi-povesti-

muzeul-taranului-roman.htm 

*http://arhitectura-1906.ro/2017/05/conferintele-de-la-sosea-peisajul-povestit-intamplari-din-

tinutul-buzaului/ 

* http://atelier-360.ro/html/docs/Ghid_industrii_creative_final.pdf 

Strategii de dezvoltare regională, care menționează proiectul: 

 Strategia de dezvoltare și promovare a turismului în Judetul Buzau 2016-2020 

http://www.cjbuzau.ro/2016/Strategia%20de%20Dezvoltare%20si%20Promovare%20a%20Turismul

ui%20in%20Judetul%20Buzau%202016-2020.pdf 

 Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Râmnicu Sărat 2014-2023 

http://www.primariermsarat.ro/documente/anunturi/2017/martie%202017/15%2003%202015%20

anunturi%20Finantare%20SIDU/SIDU/REVIZUIRE%20SIDU%20MUNICIPIU%20RAMNICU%20SARAT.p

df 
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6. Filme documentare 

În anul 2016 s-a realizat și difuzat al doilea episod (Lemnul) din seria de documentare Ținutul Buzăului, 

realizate în parteneriat cu Digi World. Filmul are 37 de minute și a fost difuzat pe data de 24 octombrie 

2016. 

  

Fig. D1 - Afișul filmului (stânga) și un extras din film (dreapta), cu logo-ul proiectului 

În cursul anului 2017 am participat la filmarile celui de-al treilea episod, Piatra, care va fi finalizat și 

difuzat în cursul acestui an. 

De asemenea, s-au realizat mai multe clipuri mici (2-8 minute) care sunt disponibile pe canalul de 

youtube al Geoparcului Ținutul Buzăului (www.youtube.com / caută Tinutul Buzaului)  

 

Fig. D2 – Clipurile realizate în proiect, disponibile pe canalul de youtube al Geoparcului. 

 

7. Puncte permanente de interpretare 

a) În septembrie 2016 a fost inaugurat un nou punct de interpretare permanent la Lopătari, numit 

Muzeul 7 Locuri de Poveste. Aici se prezintă 7 locuri din Ținutul Buzăului care au inspirat de-a lungul 

timpului povești cu balauri, uriași, căpcăuni, spirite protectoare, pietre magice și leacuri naturale. 

Micul muzeul prezintă lumea imaginației și credințele oamenilor despre originea vulcanilor noroioși, 

a fierbătorilor, a focurilor vii, a zidului uriașilor, a trovanților, și nu numai. 

Muzeul este rezultatul cooperării dintre Geoparcul Ținutul Buzăului (susținut de proiectul GeoSust) și 

Primăria Comunei Lopătari, și a beneficiat de ajutorul copiiilor de la școala din Luncile și a învățătorului 

lor. Elevii de clasele II-IV au participat la mai multe activități educaționale care au avut loc în incinta 

punctului de interpretare, în perioada în care acesta se amenaja. 
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Fig. D3 – Activități educaționale întreprinse cu copiii de la școala din Luncile, în timpul amenajării 

punctului de interpretare „7 Locuri de Poveste”. 

 

  

Fig. D4 – Imagini de la vernisarea punctului de interpretare „7 Locuri de Poveste” 
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Fig. D5 – Imagini cu „Muzeul 7 Locuri de Poveste” la câteva luni după inaugurare (foto: Nicolae 

Cârcei, www.foto-buzau.ro) 

 

b) În ianuarie 2017 a început lucrul la punctul de interpretare „Muzeul Formelor” din Bozioru, în 

parteneriat cu Primăria Comunei Bozioru. Acesta va prezenta povestea formării trovanților, printr-o 

călătorie de 12 milioane de ani în timp, dar și o parte din poveștile pe care oamenii și le-au imaginat 

pe seama acestor fomațiuni geologice. Spațiul va combina elementele formale ale unei expoziții cu 

elemente de realitate augmentată, care vor permite interacțiunea vizitatorilor cu obiectele din muzeu, 

prin intermediul telefoanelor și tabletelor. Lucrul la amenajarea acestui spațiu va continua și după 

finalizarea proiectului, din resurse locale și din resursele echipei Geoparcului. Termenul inaugurării 

este august sau septembrie 2017. Conform filosofiei proiectului, comunitatea locală este implicată în 

realizarea acestui punct. 

    

Fig. D6 – Imagini din timpul amenajarii punctului de interpretare „Muzeul Formelor” din Bozioru 
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8. Publicații pentru o audiență generală 

În anii 2016 și 2017 au fost realizate 3 publicații bilingve pentru publicului larg, toate disponibile pe 

http://tinutulbuzaului.org/carti-si-harti/ 

Este vorba de: 

 Identitatea culturală a unui teritoriu: Ghidul Moștenirii Culturale (2016, 26pp). Autor: 

Anamaria Iuga. Editor: Răzvan-Gabriel Popa. Traducere: Alice Popa. Design grafic: Ciprian 

Florescu. 

 Harta Călătorului în Ținutul Buzăului – Ediția a II-a (2017). Coordonator: Răzvan-Gabriel Popa. 

Cartograf: Cezar Buterez. Traducere: Alice Popa. Design grafic: Ciprian Florescu 

 Ghid de folosire a mediului (2017, 56pp.). Coordonator: Răzvan-Gabriel Popa, Autori: Răzvan-

Gabriel Popa, Alice Popa, George Kudor, Cristina Toma, Christine Hvitsand, Horia Mitrofan, 

Carmen Roba, Bety Burghele, Lucica Niculae. Traducere: Alice Popa. Design grafic: Ciprian 

Florescu. 

 

     

Fig. D7 – Cele 3 publicații realizate în 2016-2017, pentru publicul larg 

 

9. Expoziții 

Expoziția “Ținutul Buzăului. Priveliști, rosturi, povești”, a fost organizată la Muzeul Național al 

Țăranului Român, sala Tancred Bănățeanu, în perioada 26 aprilie – 25 iunie 2017. Expoziția este un 

rezultat al cercetărilor realizate în cadrul proiectului GeoSust. Expoziția este dedicată publicului larg și 

include obiecte din colecția Muzeului Național al Țăranului Român, dar și obiecte împrumutate pe 

perioada expunerii din colecțiile private identificate în timpul cercetărilor de teren în satele din 

teritoriul viitorului Geoparc: colecția Muzeului Timpul Omului (Mânzălești), colecția Amelia Papazissu 

(Beceni), colecția Ciprian Chiriac (Colți), colecția Andrei Drăgnescu (Bozioru), colecția Rica Leu 

(Mânzălești), colecția Cecilia Petrescu (Mânzălești). Se prezintă câteva aspecte ale patrimoniului 

cultural local buzoian prin obiecte țărănești, fotografii realizate în cadrul proiectului, fragmente de 

interviuri relevante pentru tematica abordată, dar și fragmente din filmările efectuate în timpul 

proiectului, documentarea obiceiului Paștele blajinilor, prezentarea de povești și narațiuni locale. În 

vederea aducerii unui public variat și interesat, pe parcursul expoziției au fost organizate mai multe 
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evenimente: conferințe publice susținute de invitați dintre partenerii proiectului GeoSust, dl. 

Alexandru Andrășanu, Universitatea București (11 mai), de cercetătorii etnologi implicați în proiect din 

partea Muzeului, prezentare coordonată de Anamaria Iuga (25 mai), precum și de studenții Facultății 

de Litere, care au avut activități de cercetare de teren în zona Buzăului, îndrumați de conf. Dr. Narcisa 

Știucă (24 iunie). Totodată, au fost organziate și ateliere-demonstrații de meșteșuguri, fiind invitați 

Amelia Papazissu pentru a face demonstrații de țesut cu păr de capră, și Ciprian Chiriac, pentru 

demonstrații privind meșteșugul șlefuitului cihlimbarului. Parteneriatul cu DigiWorld a determinat 

programarea a două zile speciale de proiecții ale filmelor documentare „Focul” și „Lemnul” realizate 

de către echipa DigiWorld și echipa Geoparcului în 2015 și 2016. Expoziția s-a bucurat de succes, astfel, 

la vernisaj au participat 65 de persoane, iar mai apoi a fost inclusă în programul vizitelor școlare 

organizate cu ocazia programului „Școala Altfel”, în luna mai. În vederea explicării contextului 

organizării expoziției au fost printate de către Muzeu 500 pliante, 500 stickere, 20 afișe, spot radio.  

 

La expoziție au venit circa 3950 de vizitatori și circa 300 au participat la activitățile conexe. 

 

    

   

  
  

Fig. D8 - Fotografii cu expoziția de la Muzeul Național al Țăranului Român 
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10. Diseminarea către studenți 

În aprilie 2016 a avut loc la Universitatea din București a treia ediție a workshopului GeoSust, unde au 

participat 10 studenți cu diferite specializări: geologie, geografie, etnografie, biologie. La workshop au 

avut loc o serie de prezentări susținute de partenerii români și norvegieni, pe următoarele teme: 

sustenabilitate și reciclare, analiza resurselor peisajului, geo-antreprenoriat și creare de valori, 

mineralizarea apelor, radioactivitatea naturală în interiorul locuintelor, identitate culturală. 

Workshopul a durat 4 ore și s-a încheiat printr-o sesiune de discuții libere. 

      

      

Fig. D9 – fotografii de la workshopul GeoSust din anul 2016 

 

 

 

11. Conferința de final de proiect: GeoSust2017 

Pe data de 6 aprilie 2017 a fost organizată Conferința GeoSust2017 la București, Hotel Ramada 

Majestic. Au fost prezenți circa 80 de participanți din instituții de cercetare și universități din România 

și Norvegia, din companii private (OMV Petrom, DIGI), Ministere naționale (Cercetare și Inovare, 

Turism, Mediu) și studenți. În cadrul acestei conferințe s-au prezentat realizările proiectului, noile 

proiecte care se desfășoară și viziunea pe care GeoSust a lansat-o pentru dezvoltarea Geoparcului 

Ținutul Buzăului. Conferința a fost moderată de Răzvan-Gabriel Popa și Per Ingvar Haukeland, 

coordonatorii din România și Norvegia. 
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Fig. D10 – fotografii de la Conferința GeoSust2017 
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Fig. D11 – Invitația la Conferința GeoSust2017 
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Fig. D12 – Programul Conferinței GeoSust2017 

 

 

12. Lucrari de licență, disertație, doctorat 

 

Licență: Moldovan Mircea, (2017): Harta radonului geogenic din sol în viitorul Geoparc Ținutul 

Buzăului. Universitatea Babeș-Bolyai. 

Disertație MSc: Ștefan-George Kudor, (2017): Metode alternative de educație în contextul 

Geoparcurilor UNESCO, Universitatea din București. 

Doctorat: Cristina Toma (în desfășurare): Studiul geodiversității în bazinul Văii Slănicului de Buzău, cu 

privire specială asupra masivului de sare din Platoul Meledic și impactul acestuia în dezolvatarea 

comunităților locale. Politici de geoconservare și metodologii de interpretare. Universitatea din 

București. 
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Doctorat: Gabriela Iftode (în desfășurare): Studiul paleontologic și paleogeografic al faunei de 

vertebrate sarmațiene. Măsuri de geoconservare a siturilor fosilifere. Universitatea din București. 

Doctorat: Răsvan Stochici (în desfășurare): Contribuții la interpretarea anomaliei regionale de 

conductivitate în zona de curbura a Carpaților Orientali. Institutul de Geodinamică. 
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Concluzii 

 

Proiectul GeoSust reprezintă piatra de temelie a formării Geoparcului Ținutul Buzăului și a condus, prin baza de 

cunoștiințe realizată dar și prin conexiunile și parteneriatele formate, la construcția unui fundament solid pentru 

dezvoltarea sustenabilă a teritoriului. 

Acum, la finalul proiectului avem o imagine clară asupra hazardelor naturale (alunecări de teren, toxicitatea 

apelor, activitatea radonului în aerul din locuințe), dar și asupra tipului și distribuției zonelor de risc. În același 

timp, putem afirma că fondul natural de radiație este de 10 ori mai mic decât media globală, neînregistrându-se 

niciun risc din acest punct de vedere. Există o multitudine de ape minerale potabile, cu efecte terapeutice pozitive, 

care pot fi marcate pentru consum și care pot reprezenta baza unor potențiale activități economice. Avem 

strategii de mitigare a riscurilor, strategii de implicare a comunității, strategii de dezvoltare economică 

sustenabilă și de management a siturilor de interes.  

Prin acest proiect s-a construit o bază solidă de inventariere a patrimoniului și s-au evidențiat principalele resurse 

ale peisajului, tangibile și intangibile, naturale și culturale, sociale, umane. Toate acestea se reflectă în 

publicațiile de promovare a zonei și de conștientizare a localnicilor și vizitatorilor, care au fost realizate în ultimii 

ani: Pământul și Omul în Ținutul Buzăului, Identitatea culturală a unui teritoriu, Ghidul de folosire a Mediului, 

Harta Călătorului în Ținutul Buzăului edițiile I și II. Mai mult, s-au realizat 3 filme documentare în parteneriat cu 

DIGI World și o mulțime de clipuri video scurte, care sunt disponibile pe internet pe pagina de facebook, pe site-

ul și pe canalul de youtube al Geoparcului. Site-ul geoparcului (www.tinutulbuzaului.org) a fost îmbunătățit 

considerabil în cursul acestui proiect și are zilnic între 10 și 80 de vizitatori. 

Pe lângă setul de unelte care au fost create în cadrul acestui proiect, inclusiv platforma GIS, GeoSust lasă în urmă 

3 puncte permanente de interpretare, 3 muzee realizate împreună cu comunitățile la Mînzălești (Muzeul Timpul 

Omului, 2015), la Lopătari (Muzeul 7 Locuri de Poveste, 2016) și la Bozioru (Muzeul Formelor, 2017). Acestea au 

devenit mijloace de dinamizare a populației locale, exemple de abordări „bottom-up” dar și atractori pentru 

vizitatori, rețeaua de puncte de vizitare urmând să fie extinsă în viitor, prin alte proiecte. Muzeul Timpul Omului 

a reușit chiar să creeze un loc de muncă, primarul comunei creând un post de custode al muzeului, care este 

ocupat din 2016 de doamna Cecilia Petrescu. Cecilia aduce la începutul fiecărei săptămâni bomboane, pe care le 

împarte vizitatorilor, iar la finalul săptămânii numără câte au rămas pentru a estima numărul celor care trec 

pragul micului muzeu: sunt săptămâni în care peste 500 de persoane ajung aici. Impactul este indiscutabil. 

Proiectul GeoSust a rezultat într-un Plan de Management coerent și realist, bazat pe cunoștințe și pe realitățile 

din teren. Este un Plan în adevăratul sens al cuvântului, care vine cu strategii și soluții. La nivel internațional, 

echipa a lansat inițiativa scrierii unei cărți academice despre Geoparcuri, sustenabilitate și economia peisajului. 

Va fi prima carte academică care abordează Geoparcurile într-un mod structurat și va populariza idei și strategii 

noi, care au fost incubate în acești 3 ani prin colaborarea dintre cercetătorii din România și Norvegia. 

Cel mai important însă este că în cadrul acestui proiect, echipa Geoparcului s-a consolidat și s-a organizat sub 

forma Asociației Ținutul Buzăului, realizând o mulțime de conexiuni și parteneriate cu antreprenori locali, cu 

meșteri, cu localnici și cu administrațile locale și regionale. Echipa a fost acceptată oficial în anul 2017, în timpul 

unei ședințe în Geoparc la care au participat toți cei 18 primari, președintele Consiliului Județean Buzău și o 

delegație de senatori și deputați. Am pus bazele unui parteneriat solid și a unei relații sincere de prietenie cu 

colegii norvegieni, alături de care pregătim noi proiecte de impact pentru Ținutul Buzăului. Este timpul ca, 

plecând de la baza construită de GeoSust, să generăm noi proiecte și să ducem mai departe viziunea de la care 

GeoSust a pornit: crearea unui exemplu de dezvoltare sustenabilă și a unui teritoriu durabil a cărui strategie este 

creată, administrată și aplicată de societatea civilă și de sectorul de competență privat și academic. 

Sperăm ca în viitorul apropiat, să ne reîntâlnim pentru un nou proiect GeoSust! 

Răzvan-Gabriel Popa, 
Manager GeoSust,         Mai 2017 
General Manager Geoparcul Ținutul Buzăului 
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