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Obiectivele generale ale proiectului GeoSust, 2014-2017 

GeoSust este un proiect interdisciplinar de cercetare aplicată, ce aduce laolaltă specialiști 

din domeniile științelor pământului și științelor umane și sociale, pentru a veni în sprijinul unei 

zone defavorizate din punct de vedere economic, dar cu un bogat potențial natural și cultural. 

Proiectul susține inițiativa de dezvoltare a Geoparcului Ținutul Buzăului, ca motor de dezvoltare 

economică sustenabilă, ce își propune să creeze echilibru între dezvoltarea socio-economică și 

protecția mediului. Proiectul GeoSust este în prezent singurul sprijin al inițiativei Geoparcul 

Ținutul Buzăului. 

Consorțiul proiectului este format din 7 entități de cercetare, 5 din România (Institutul de 

Geodinamică  al Academiei Române, Unversitatea București, Institutul Geoecomar, Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj și Muzeul Național al Țăranului Român) și 2 din Norvegia 

(Telemarksforsking și Norges miljØ- og biovitenskapelige unviersitet – Universitatea pentru 

Știintele Vieții). Echipa proiectului însumează 66 de persoane. Acestora li se adaugă sprijinul unor 

alte instituții partenere ale proiectului GeoSust: Aurland naturverkstad, Gea Norvegica Geopark și 

postul de televiziune DIGI world. 

Proiectul se desfășoară în perioada iulie 2014 – aprilie 2017. Obiectivele generale definite 

în propunerea de proiect sunt următoarele: 

(1) dezvoltarea și implementarea hărților de hazard și risc natural pentru a permite evaluarea 

riscurilor și administrarea optimă a cadrului natural, 

(2) dezvoltarea uneltelor pentru planificare teritorială bazate pe un inventar centralizat al siturilor 

relevante pentru geoconservare,  

(3) îmbunătățirea nivelului de cunoaștere legat de modul în care cadrul natural a inspirit imaginarul 

și obiceiurile umane de-a lungul timpului, bazat pe un inventar al patrimoniului intangibil,  

(4) crearea strategiilor și uneltelor de geo-educație, conștientizare publică și dezvoltare economică,  

(5) crearea mijloacelor de prezicere a impactului regional al fenomenelor naturale și schimbării 

climatice printr-o platformă GIS,  

(6) crearea unui Plan de Management al Geoparcului care să asigure echilibrul între dezvoltarea 

economică și protecția mediului. 
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Obiectivele etapei de execuție Iulie 2014 – Decembrie 2014 

Proiectul se derulează pe structura a 7 pachete de lucru. Cele 7 pachete cuprind ceea ce am 

definit ca pachete-cadru (1 și 7) și pachete-nucleu (2, 3, 4, 5 și 6). Pachetele-cadru sunt active în 

întreaga perioadă de implementare a proiectului (iulie 2014 – aprilie 2017), asigurând 

managementul corect, fluxul optim de lucru, buna colaborare între parteneri și tranziția dintre 

pachetele-nucleu (1) și diseminarea continuă și optimă a rezultatelor obținute și creșterea 

vizibilității proiectului în sfera socială (7). Pachetele-nucleu includ activitățile care conduc la 

îndeplinirea obiectivelor. Relațiile dintre cele 7 pachete de lucru sunt ilustrate grafic în Fig. 3.1. 

 

Fig. 3.1 – Relațiile dintre pachetele de lucru ale proiectului GeoSust, pentru perioada 2014-2017. Pachetele-cadru 

sunt reprezentate cu linii întrerupte. În anul 2014, sunt active pachetele 1, 2 și 7. 

Această etapă de execuție este formată din 3 pachete de lucru: pachetul cadru (1) - 

Administrarea și Managementul Proiectului, pachetul cadru (7) - Diseminarea informațiilor și 

asigurarea vizibilității și pachetul nucleu (2) - Studii interdisciplinare  peliminare, pentru crearea 

unei imagini holistice. 

Pachetul 1 asigură progresul corect al celorlalte pachete și asigură o tranziție ușoară și un 

flux constant al datelor de la pachetele-nucleu către pachetul 7. Pachetul 7 este responsabil cu 

diseminarea informațiilor pe toată perioada de implementare a proiectului și folosește datele 

rezultate din toate pachetele-nucleu, asigurând comunicarea și vizibilitatea proiectului atât către 

audiența specializată, cât și către cea generală. Pachetul-nucleu 2 este cel care inițiază studiile de 

teren la nivel preliminar și generează rezultate la o rezoluție care să permită cercetătorilor să 

identifice elementele și zonele de interes, care vor fi studiate în detaliu în etapele următoare. 

Obiectivele etapei de execuție sunt descrise de următoarele activități: 
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Nr. Activitate Livrabile Statut și acces livrabile 

1.1 Identificarea zonei cu 

potențial de alunecări de 

teren și curgeri de debrite la 

scara Ținutului Buzăului; 

Inițierea unei noi hărți 

geologice a Ținutului 

Buzăului  

 

 

* Sinteza datelor geologice 

publicate și nepublicate.  

 

 

* Hartă geologică 

preliminară cu principalele 

structuri geologice și 

integrată cu harta de 

inventar a alunecărilor de 

teren.  

 

*LIVRAT pg. 12-16 

 

 

 

*LIVRAT pg. 20 

1.2 Identificarea zonelor cu 

nivele anomale de 

radioactivitate la scara 

Ținutului Buzăului;  

 

* Protocoale de lucru 

* Rezultatele studiului 

radiometric 

* Hărți preliminare ale 

distribuției radioactivității 

naturale (multristrat pentru 

sol, apă) 

 

*LIVRAT pg. 34-44 

*LIVRAT pg. 50-51, 

56-57 

*LIVRAT pg. 46, 47, 

49, 55 

1.3 Eșantionarea și evaluarea 

efectelor  proprietăților 

surselor de apă naturale 

asupra sănătății oamenilor și 

a mediului;  

 

* Protocoale 

* Rezultatele analizelor 

chimice ale apelor 

* Lista geo-eco-bio 

indicatorilor aleși și starea 

lor preliminară 

 

*LIVRAT pg. 60-69 

*LIVRAT pg. 69-76 

 

*LIVRAT pg. 116-119 

1.4 Inventarierea patrimoniului 

tangibil şi intangibil, a 

speciilor de plante şi a 

elementelor naturale 

importante pentru 

geoconservare;  

 

* Bază de date preliminară 

cu speciile floristice 

identificate  

* Rapoarte privind 

patrimoniul tangibil și 

intangibil, bază de date 

preliminară și inventarul 

centralizat al siturilor 

importante pentru 

geoconservare. 

*LIVRAT pg. 131-143 

 

 

*LIVRAT pg. 120-126, 

145-161 

1.5 Identificarea condiţiilor 

naturale, culturale, şi umane 

din ŢBL, incluzând factorii 

* Note preliminare asupra 

potențialului de creare a 

*LIVRAT pg. 177-189 
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care inhibă sau promovează 

dezvoltarea durabilă;;  

 

valorilor, resursele 

peisajului 

1.6 Identificarea şi abordarea 

factorilor de decizie şi a 

părţilor interesate de viitorul 

Geoparc;  

 

* Listă, rezultate, seminar *LIVRAT pg. 190-194 

1.7 Elaborarea unei liste a 

atractorilor cheie din Ţinutul 

Buzăului;  

 

* Lista atractorilor cheie  

 

*LIVRAT pg. 204 

1.8 Definirea bazei de date GIS;  

 

* Bază de date preliminară 

GIS, conținând informații 

publicate și nepublicate 

 

* LIVRAT 

http://geosust.geo-

team.org/results/ 

1.9 Identificarea zonelor de 

hazard natural,a zonelor şi 

elementelor cheie pentru 

patrimoniul geo-cultural şi 

elementelor de interes 

economic  

* Lista, localizarea și 

motivele din care anumite 

zone prezintă risc natural 

* Lista, localizarea și 

justificarea elementelor 

importante pentru 

geoconservare 

* Lista, localizarea și 

prezentarea motivelor 

pentru care anumite 

elemente sunt importante 

din punct de vedere 

economic 

* LIVRAT pg. 217-218 

 

 

* LIVRAT pg. 218-219 

 

 

 

* LIVRAT pg. 219 

1.10 Asigurarea planului de 

desfăşurare a proiectului şi 

corectarea oricăror devieri  

* Acordul de parteneriat, 

înainte de semnarea 

contractului 

 

* LIVRAT, parte a 

contractului de 

finanțare 

1.11 Coordonarea participanţilor şi 

a activităţilor din fiecare 

pachet de lucru  

* Întâlnirea de inițiere a 

proiectului, pentru a lansa 

activitățile și pentru a 

desemna membrul fiecărei 

echipe, responsabil de 

inter-comunicare 

* LIVRAT pg. 220 
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* Minuta întâlnirii, planul 

activităților și structura 

comitetului executiv al 

proiectului  

 

* LIVRAT 

http://geosust.geo-

team.org/results/ 

1.12 Asigurarea unui bun dialog şi 

a integrării disciplinelor, atât 

în România, cât şi în 

Norvegia;  

 

* Raportul științific și 

tehnic 

* LIVRAT pg. 1-242 

1.13 Asigurarea calităţii 

livrabilelor  

  

1.14 Asigurarea folosirii corecte a 

fondurilor  

Primul raport financiar * LIVRAT la PO 

1.15 Asigurarea unui nivel optim 

şi constant de comunicare 

între membrii consorţiului; 

* Platforma de 

management online 

 

* LIVRAT 

http://geosustcrew.geo-

team.org/ 

1.16 Asigurarea diseminaţiei 

informaţiilor către 

comunitatea ştiinţifică 

naţională şi internaţională  

* Lucrări prezentate la 

sesiuni de comunicare 

științifică 

* LIVRAT pg. 222 

1.17 Creşterea nivelului de 

conştientizare a publicului 

general, în legătură cu 

importanţa rezultatelor 

consorţiului şi crearea 

posibilităţii de folosire a 

acestor rezultate  

* Site-ul proiectului, 

pentru publicul general și 

specializat 

* Postere informative, 

broșuri/publicații pentru 

publicul general 

* Conferință de presă  

 

* LIVRAT 

http://geosust.geo-

team.org 

*LIVRAT 

http://geosust.geo-

team.org/results/ 

* LIVRAT pg. 222-223 

1.18 Diseminarea către studenţi  * Atelier educativ 

interdisciplinar, la 

București 

* LIVRAT pg. 224 

1.19 Crearea unei platforme 

comune care să faciliteze 

dialogul între părţile 

interesate 

 

* Platforma * LIVRAT pg. 224-225 

1.20 Crearea unei infrastructuri de 

diseminare pe termen lung în 

ŢBL, care să fie folosită în 

* Pregătirea primului punct 

de interpretare permanentă 

 

* LIVRAT pg. 225 

http://geosust.geo-team.org/
http://geosust.geo-team.org/
http://geosust.geo-team.org/results/
http://geosust.geo-team.org/results/
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activităţi educaţionale şi 

turistice  

1.21 Diseminarea optimă a 

rezultatelor proiectului 

(informaţii, metodologii) 

către toate părţile interesate  

 

* Întâlniri cu părțile 

interesate 

* LIVRAT pg. 224-225 
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Rezumatul etapei de execuție Iulie 2014-Decembrie 2014. 

Această primă etapă a fost concepută astfel încât echipa proiectului, pe baza experiențelor 

anterioare și a situațiilor observate pe teren, să își construiască o imagine asupra realităților 

naturale, culturale și socio-economice din Ținutul Buzăului. Această etapă s-a desfășurat pe trei 

planuri: management, cercetare și diseminare. 

Management. Administrarea proiectului este o activitate conexă, însă cu toate acestea, a 

fost cel mai dificil aspect al anului 2014. Derularea activităților finanțate a fost îngreunată de 

nivelul copleșitor de birocrație impus de operatorul de program din România, coroborat cu 

inflexibilitatea generală a acestuia. Din punct de vedere administrativ s-au urmărit folosirea corectă 

a fondurilor și întocmirea actelor necesare, respectarea legislației, implementarea tuturor 

activităților prevăzute în proiect, comunicarea constantă și eficientă între membrii celor șapte 

instituții care formează proiectul GeoSust, integrarea și coordonarea activităților din România și 

Norvegia. Au avut loc trei întâlniri generale și s-a construit o platformă online care să faciliteze 

lucrul echipelor și dialogul dintre acestea. S-a urmărit colectarea datelor financiare și științifice, 

controlul calitativ și întocmirea rapoartelor. 

Cercetare. Toți partenerii proiectului au efectuat studii de teren: geologice, geofizice, 

hidrochimice, botanice, antropologice, etnografice, de explorare. Scopul acestora a fost colectarea 

de date și prelucrarea lor sumară, în scopul pregătirii activităților din anii următori. S-au urmărit 

în special elementele de hazard natural (impact negativ asupra comunității și mediului) și elemente 

naturale/atropice și materiale/imateriale cu potențial economic (impact pozitiv asupra comunității 

și mediului). Activitatea geologică a constat în cercetare, fie de formațiuni geologice, fie de 

elemente de hazard precum alunecări de teren și prăbușiri de versanți. Activitatea geofizică a 

presupus cartarea radiometrică preliminară a teritoriului și profilări electrometrice în zone afectate 

de hazard tectonic (Mănăstirea Rătești). Cercetările hidrochimice au avut în vedere analizarea 

apelor naturale folosite de oameni, în special a apelor de fântână (apele de izvor vor fi analizate în 

etapa următoare). Activitatea botanică a constat în identificarea speciilor floristice din zone cheie, 

folosind metoda transectelor, cu scopul de a identifica speciile rare, vulnerabile și speciile cu 

potențial economic. Activitatea etnografică și antropologică a constat în cercetare participativă și 

în intervieverea localnicilor și a persoanelor resursă locală, în scopul identificării elementelor de 

patrimoniu cultural material și intangibil. Activitatea de explorare a constat în efortul de a ajunge 

în punctele izolate ale Ținutului Buzăului, pentru a lua contact cu oamenii care trăiesc acolo și 

pentru a înțelege nevoile și modul lor de viață pe de o parte, și legătura acestora cu cadrul natural, 

pe de alta. 

Diseminare. Activitățile de diseminare sunt componente esențiale ale proiectului nostru, 

motiv pentru care am demarat procesul de diseminare încă din această primă etapă. Principalele 

acțiuni au constat în realizarea unui parteneriat media cu postul de televiziune DIGI doc pentru 

realizarea de filme documentare, organizarea de întâlniri cu administrația locală din Ținutul 

Buzăului (primari și reprezentanți ai Consiliului Județean), organizarea de întâlniri cu părțile 
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interesate, organizarea unui eveniment de presă, realizarea primului punct de interpretare 

permanent, editarea unei publicații pentru publicul larg (broșură), construirea site-ului public al 

proiectului, participarea cu două prezentări științifice la congresul internațional CBGA2014 și 

organizarea la București a unui atelier educativ interdiscipinar pentru studenți. La activitățile de 

diseminare au participat activ cercetători, artistul plastic și specialiștii proiectului în grafică, design 

și IT. Ne propunem impact maxim și diseminare pe scară largă. 
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Activitatea 1.1 

Cadrul geologic general. 

Geoparcul Ținutul Buzăului, situat în partea sudică a Carpaților Orientali, prezintă o structură 

geologică complexă alcătuită din pânze de șariaj. Sedimentele care aflorează pe teritoriul 

Geoparcului au fost implicate în două faze tectonice majore, care s-au produs în timpul 

Cretacicului superior (faza tectonică Laramică) și în timpul Miocenului inferior, respectiv 

Burdigalian. Pânzele de șariaj ce apar în zona Geoparcului aparțin exclusiv sistemului 

Moldavidelor Externe, reprezentate de Pânza de Tarcău (spre vest) și de Pânza Subcarpatică (spre 

est). Pânza de Tarcău este expusă pe o zonă restrânsă a Geoparcului, doar în partea de V şi de NV, 

pe când unităţile Pânzei Subcarpatice aflorează pe o zonă mai mare, în centrul, sudul, estul şi nord-

estul Geoparcului. În extremitatea SE și în partea E a Geoparcului sunt expuse depozitele 

Avanfosei Carpatice. 

Primele hărţi geologice care cuprind toată zona Geoparcului Ţinutul Buzăului au fost publicate 

în deceniu șase al secolului 20, la scara 1:100.000: Foaia Dumitrești (Dumitrescu, 1960), Foaia 

Buzău  (Dragoş, 1959), Văleni de Munte (Motaș, 1960) și Cheia (Popescu, 1960). Toate aceste 

hărți au fost publicate de către Institutul Geologic al României. 

Mai târziu, folosind în principal date colectate la mijlocul secolului trecut, au fost publicate 

două hărţi geologice de către Institutul Geologic al României la scara 1:200.000, acoperind 

teritoriul Geoparcului. Aceste hărți sunt: Foaia Covasna (Dumitrescu et al., 1968), care acoperă 

cea mai mare parte a Geoparcului şi Foaia Ploieşti (Motaş et al., 1967), care acoperă extermitatea 

sudică a Geoparcului. 

Recent, partea vestică a Geoparcului a fost studiată în detaliu iar datele obţinute au reprezentat 

baza publicării hărţii Nehoiu, scara 1:50.000 (Ştefănescu et al., 1993) (Fig. 5.1). 

În întreg teritoriul Geoparcului aflorează sedimente ce aparțin Cretacicului superior, 

Paleogenului (Eocen și Oligocen), Miocenului, Pliocenului și Pleistocenului. Pentru intervalul 

cuprins între Cretacic și Eocen sunt folosite etajele geologice globale utilizate pentru arealul 

Carpatic, inclusiv pentru teritoriul Geoparcului, amplasat în partea de nord a domeniului Tethysian 

(Fig. 5.2). Începând cu baza Oligocenului, când a avut loc prima izolare a Paratethysului de 

Oceanul Tethys, etajele geologice folosite pentru toată zona Carpaților sunt cele ale Domeniului 

Paratethysului Central, care acoperea aproape toată zona centrală și estică a Europei. De remarcat 

că, totuși, în literatura geologică românească, în special în zonele extra-Carpatice, pentru intervalul 

Oligocen-Miocen inferior, geologii folosesc etajele geologice globale, ex. Rupelian, Chattian, 

Aquitanian și Burdigalian. 
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Fig. 5.1 – Foaia Nehoiu (scare 1: 50.000), Foaia Covasna (scare 1: 200.000) și Foaia Ploiești (scara 1:200.000) 

ce acoperă întreg teritoriul Geoparcului. Săgeata neagră indică zona (delimitată de linia roșie) care a fost 

cartată în detaliu în primul an al Proiectului. 

 

Începând cu Miocenul superior, spre partea superioară a etajului regional Sarmațian, conform 

etajelor regionale, zona extracarpatică a fost inclusă în Domeniul Paratethysului Estic, datorită 

fragmentării Mării Paratethys în bazine mai mici. Prin urmare, în Geoparcul Ținutul Buzăului, cât 

și în toată zona Carpaților Orientali, sunt folosite etajele geologice regionale ale Paratethysului de 

Est (Fig. 5.2).  
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Fig. 5.2 – Corelarea etajelor geologice globale cu etajele geologice regionale ale Paratethysului Central (după Piller 

et al., 2007) și ale Paratethysului de Est (Jipa și Olariu, 2009; Krijgsman et al., 2010). Vârstele absolute din 

www.stratigraphy/GSSP. Litostratigrafia sedimentelor ce aflorează pe teritoriul Geoparcului Ținutul Buzăului. 

 

http://www.stratigraphy/GSSP
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Sinteza datelor publicate și nepublicate. 

Până la jumătatea secolului trecut, partea vestică a judeţului Buzău, reprezentată prin zone 

muntoase şi deluroase, a constituit obiectul unor cercetări geologice cu caracter general sau strict 

economic legate de existenţa unor importante resurse minerale (petrol, gaze, sare etc.) în subsolul 

carpatic şi subcarpatic.  

Evoluţia cunoştinţelor asupra depozitelor paleogene şi neogene din regiunea de curbură a 

Carpaţilor a cunoscut câteva etape succesive: a) separarea etajelor şi caracterizarea lor litologică 

şi paleontologică; b) tentative de orizontare a etajelor deja stabilite şi descifrarea tectonicii bazată 

pe faciesuri şi faună; c) fixarea limitelor formaţiunilor după criterii paleontologice şi stratigrafice. 

Imensul efort datorat mai multor generaţii de geologi este astăzi materializat în sinteze 

regionale, tratate de specialitate şi harta geologică a ţării, incluzând hărțile la scara 1: 200.000 

(Foile Covasna şi Ploieşti), la scara 1:100.000 (Buzău, Dumitrești, Cheia și Văleni de Munte) şi 

1:50.000 (Foaia Nehoiu), care se suprapun peste teritoriul Geoparcului Ţinutul Buzăului. 

 

Date din secolul al XIX-lea 

 

Având mai mult o importanţă istorică, lucrările din secolul al XIX-lea se referă ȋn special 

la Pliocenul subcarpatic din Muntenia, menţionându-se “păturile cu paludine” de la Sărata-Buzău 

şi se descriu vulcanii noroioşi (Coquand, 1867). Urmează cea dintâi monografie detaliată asupra 

Terţiarului românesc datorată lui Cobălcescu (1883a) şi apoi detalieri stratigrafice asupra 

Ponţianului, Formaţiunii cu sare şi Formaţiunii menilitice (roci silicioase și bituminoase) cu petrol 

între Slănic şi Buzău (Cobălcescu 1883b; 1885), ale Sarmaţianului dintre Pătârlagele şi Tisău, 

depozitelor cu paludine de la Pârscov şi prezenţei petrolului la Cislău-Gura Bâscei-Sibiciu 

(Cobălcescu, 1887). Referiri asupra Ponţianului de la Berca-Policiori au fost publicate de către 

Fuchs (1894) şi Teisseyre (1897), iar Richard (1897) menţionează “ambra” de la Colţi şi Meledic.    

 

Date din prima jumătate a secolului XX 

 

Particularitatea acestei perioade o constituie impulsionarea cercetării geologice 

fundamentale, mai întâi în Vechiul Regat şi apoi în România Mare, pentru editarea hărţii geologice 

la scara 1 : 500.000 şi cercetarea geologică aplicativă, pentru diverse substanţe minerale utile, în 

special hidrocarburi. 

Primele investigații asupra depozitelor Miocene, în special a celor de vârstă Miocen mediu 

(Meoțian) care aflorează în bazinul râului Buzău, inclusiv zona Geoparcului, au fost realizate de 

către Athanasiu (1906), Teisseyre (1908), Macovei (1916) și Krejci-Graf & Wenz (1931). În ceea 

ce privește depozitele Miocen superioare – Pliocen inferioare, depuse în timpul Ponțianului, 

Teisseyre (1908) a separat, în regiunea subcarpatică, inclusiv regiunea Geoparcului, patru 

orizonturi: (i) unul inferior, caracterizat din punct de vedere macrofaunistic de dominanța speciilor 

Valenciennius, împreună cu taxoni aparținând genului Congeria, cum ar fi C. rhomboidea Hoernes 

și C. rumana Sabba; (ii) unul mediu, tipic pentru faciesul litoral, cu speciile de bivalve Dreissensia 
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gibba Andrusov și Cardium planum Deshayes; (iii) unul superior, de apă dulce, care are la partea 

superioară specii de Valenciennius, fără gastropode; (iv) unul terminal, cu specii mici de Cardium 

ce corespund calcarelor Odesa. Mai târziu, Fabian (1943) și Nicolescu (1949) au împărțit Ponțianul 

din Muntenia de N și de E în trei orizonturi, pe baza macrofaunei.  

În regiunea geoparcului, se amplifică cercetarea zonei marginale a flişului carpatic şi a 

zonei mio-pliocene din bazinul superior al Slănicului de Buzău şi Sărăţelului (Protescu, 1923), a 

Oligocenului şi Miocenului din fruntea Pânzei de Tarcău dintre Bâsca Chiojdului şi Bâsca Mică, 

cu semnalarea gipsului de la Fişici şi a sării la Mocearu (Oncescu, 1944). Paleogenul din Valea 

Sibiciului este studiat de Stoica (1945), care evidenţiază predominanţa „stratelor cu hieroglife” în 

Eocen şi variaţia de faciesuri din Oligocen, ambele perioade având particularităţi petrografice şi 

microfaunistice deosebite.  

 Zonei mio-pliocene din dreapta şi din stânga văii Buzăului i se acordă o atenţie sporită, în 

lucrările lui Porn & Murgoci (1910), Macovei (1917; 1922) şi Rabischon (1924), care privesc 

potenţialul petrolifer al regiunilor cercetate. Aceeaşi preocupare o are Ciocârdel pentru fauna 

pliocenă (1943) şi zona petroliferă Berca-Beciu-Arbănaşi (1949). În afara câtorva referiri la flişul 

din valea Buzăului care privesc valea Teleajenului şi Bâsca Mică, Filipescu (1940) are contribuţii 

însemnate privind limitele etajelor Sarmaţian/Meoţian, Meoţian/Ponţian, Ponţian/Dacian şi 

Dacian/Levantin (actualizat ca etajul Romanian) din sectorul cuprins între Pănătău şi Berca-

Arbănaşi, la care adaugă şi primele referiri la conţinutul în minerale grele ale nisipurilor meoţiene, 

ponţiene şi daciene.  

Cartări geologice de detaliu execută Oncescu (1948) în regiunea Ruşavăţu-Vf. Pănătău-

Pietrari-Sarea lui Buzău, iar Olteanu (1951) insistă asupra analizei „breciei sării” din masivele de 

sare dintre Valea Teleajenului şi Valea Bălăneasa. O contribuţie remarcabilă privind chihlimbarul 

din România o aduce Murgoci (1903), în prima teză de docenţă de la Universitatea din Bucureşti, 

iar zăcămintele ambrifere din regiunea Colţi sunt publicate de către Grigorescu (1925). 

 

 Date din a doua jumătate a secolului XX 

 

Pentru zona flişului din valea Buzăului, la vest de Pătârlagele, se remarcă lucrările 

întreprinse de Popescu (1952) şi Grigoraş (1955), acesta din urmă definind Faciesul de Colţi 

alcătuit din pelite verzi şi gresii cu hieroglife. Bazinul superior al văii Buzăului, între Crasna şi 

Nehoiaşu, este figurat de Băncilă (1958) pe o hartă geologică de detaliu, cu precizarea raporturilor 

tectonice dintre şisturile negre creatcice şi depozitele paleogene ale Pânzei de Tarcău. Progresele 

înregistrate la cunoaşterea flişului intern şi extern, care cuprind şi împrejurimile văii Buzăului, au 

fost consemnate de Murgeanu et al. (1961). Depozitele miocene și pliocene din Geoparc, în special 

din zona de SV, regiunea Salcia-Cislău, au fost studiate de către Nicolescu (1964). Autorii 

menționați au publicat prima hartă la scara 1:200.000, Foaia 29 Covasna (Murgeanu et al., 1968) 

ce acoperă partea centrală și de vest a Geoparcului. Extremitatea sudică a Geoparcului a fost cartată 

și publicată ca Foaia 36 Ploieşti, scara 1:200.000  (Motaş et al., 1967).  
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Studii paleontologice semnificative au fost realizate în regiunea cutelor diapirice de către 

Papaianopol (1976), care a separat în Miocenul superior-Pliocenul inferior, ex. Ponțianul mediu 

numit Portaferian, următoarele faciesuri: (i) pelitic cu Paradacna abichi; (ii) pelitic cu taxoni de 

Congeria aparținând subgenului Rhombocongeria; (iii) psamitic. 

O contribuţie importantă la cartarea a bazinului Văii Buzăului, inclusiv a părţii acoperite 

de depozite paleogene şi neogene au avut specialiştii Institutului Geologic al României, în ultimele 

decenii ale secolului nostru. Astfel, între anii 1988-1992, echipa condusă de Mihai Ştefănescu a 

cartat în detaliu zona mai sus-menţionată, rezultatele materializându-se în singura hartă geologică 

scara la 1:50.000 din zonă – Foaia Nehoiu (Ştefănescu et al., 1993). Ca rezultat al datelor obţinute, 

au fost publicate lucrări referitoare la limita Oligocen/Miocen din Valea Buzăului (Melinte, 1988, 

2008), limita Eocene/Oligocen (Ştefănescu & Melinte, 1992), şi existenţa reperelor litologice 

paleogene şi miocene inferioare, i.e. tufuri, calcare laminitice, nivele evaporitice (Ştefănescu et al., 

1989). 

Formaţiunile flişului paleogen dintre valea Buzăului şi văile Slănic-Bîsca Mică au fost 

analizate ȋn cadrul unui studiu petrografic aplicat rocilor generatoare şi colectoare de hidrocarburi 

(Pham Huy Tien, 1974), unele dintre aceastea fiind investigate paleoichnologic (Brustur, 1995). 

Zona de avanfosă cuprinsă în geoparc a constituit obiectul unor studii de detaliu elaborate 

de Macarovici (1961) asupra Dacianului de la Berca-Arbănaşi şi Pană (1966) pentru Pliocenul 

dintre Valea Buzăului şi Valea Bălăneasa.  

Studii micropaleontologice semnificative asupra faunei miocene și pliocene din regiunea 

Buzău au fost efectuate de către Pană (1968), Pană & Rădulescu (1970) and Pană (1971). Autorii 

au descris mai multe genuri de moluște, inclusiv taxoni endemici din Paratethys, pe care i-au folosit 

pentru studii biostratigrafice de detaliu. Au fost descrise asociații paleontologice miocene și 

pliocene din regiunea Subcarpaților Orientali și de curbură, compuse în principal din moluște și 

gastropode, de către Papaianopol & Macaleţ (1994). 

Cercetări care au făcut obiectul unor teze de doctorat nepublicate aparţin lui Dragoş (1970), 

Florea (1970), Saad (1981), Macaleţ (1997) şi Munteanu (1998). In ultimul deceniu al secolului 

trecut au fost publicate lucrări referitoare la ocurenţele de chihlimbar din zona Colţi-Aluniş, care 

au adus noutăţi referitoare la datarea acestora pe baze paleofloristice (Petrescu et al., 1989) şi ȋn 

ceea ce priveşte compoziţia chimică a acestora (Ghiurcă & Vavra 1990).  

Ca o consecinţă a modelării subaeriene, depozitele flişului şi ale avanfosei interne din 

regiunea Văii Buzăului sunt afectate de numeroase şi frecvente deplasări în masă pe versanţi 

(prăbuşiri, rostogoliri, alunecări, curgeri etc.) care au făcut obiectul unei lucrări de referinţă în 

domeniul geomorfologiei experimentale, aparţinând lui Bălteanu (1983). Pentru zona de S si SW 

a geoparcului, sunt descrise prăbuşiri de versant pe valea Sibiciului, câteva curgeri de noroi la nord 

de Pătârlagele (Blidişel, Cuculaşti, Pănătău), precum şi procese de modelare ale albiei râului 

Buzău, ȋn special aval de localitatea Nehoiu. 

Este important de menționat că pe teritoriul viitorului geoparc se găsesc formațiuni geologice de 

vârstă Miocene superior și Pliocen de importanță internațională, făcând parte din zonele 

stratotipice/faciostratotipice ale unor etaje / subetaje din arealul Paratethys-ului. Aceste secțiuni 
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tip  sunt descrise în ciclul de volume ”Chronstratigrafie und Neostratotypen – Neogen der Zentrale 

Paratethys”, cum ar fi cazul stratotipului etajului Dacian de la Beceni, holostratotipul etajului 

Romanian și stratotipul limitei Dacian superior/Romanian inferior de la Niculești (valea Slănicul 

de Buzău), stratotipul limitei Romanian/Pleistocen de la Pleșcoi (Papaianopol et al., 1995, 2003). 

Prezența acestor stratotipi pe teritoriul geoparcului reprezintă un element de mare interes pentru 

comunitatea geologică națională și internațională preocupată de evoluția geologică și 

paleogeografică a Paratethysului. Conservarea și promovarea acestor puncte geologice trebuie să 

devina o prioritate în managementul geoparcului. 

 

Date din secolul al XXI-lea 

 

Date recente asupra zonelor de S si SV a Geoparcului Ţinutul Buzăului sunt destul de 

puţine. De notat sunt o lucrare de sedimentologie despre arhitectura sistemului de turbidite ale 

secvenţelor paleogene de la Siriu (Vârban et al., 2001), precum şi o contribuţie paleoichnologică 

la cunoaşterea Gresiei de Tarcău din aceeaşi locaţie (Buatois et al., 2001). Evaporitele miocene 

dintre văile Buzăului şi Teleajenului au fost studiate in detaliu de Frunzescu (2002). Frunzescu & 

Brănoiu (2004) cuprind într-o monografie geologică a bazinului Buzăului câteva obiective din 

perimetrul vestic si sud-vestic al geoparcului (ex. Nisipurile cuarţoase de la Valea Sibiciului-Colţi-

Aluniş, Chihlimbarul şi alte resurse gemologice, Calcarul din brecia de Cosmina de la Bădila, 

Vulcanii noroioşi). Studii paleontologice semnificative au fost publicate de către Papaianopol & 

Macaleţ (2004 și 2006), care au descris mai multe specii de moluște din Miocenul superior și 

Pliocen. Macaleţ (2005) a publicat o lucrare despre fauna de moluște pliocene (Ponțian), axându-

se pe specii din Paratethys ce aparțin genului Rhombocongeria. 

Recent, a fost elaborat un studiu mineralogic, fizico-chimic şi gemologic asupra 

chihlimbarului de la Colţi (Neacşu, 2003). Studii recente asupra chilimbarului de la Colţi au fost 

publicate de către Neacşu & Dumitraş, (2008) şi Neacşu et al. (2013). O lucrare consacrată 

hazardelor naturale (seismice, geomorfologice, climatice, hidrologice) din Carpaţii şi Subcarpaţii 

dintre Trotuş şi Teleajen, incluzând bazinul Văii Buzăului, a fost elaborată de Institutul de 

Geografie al Academiei Române, sub redacţia autorilor Sandu & Bălteanu (2005).     

Semnificative sunt studiile paleogeografice si de paleoambiante de sedimentare conduse ȋn 

ȋntregul Bazin Dacic, incluzând bazinul Buzăului şi teritoriul geoparcului, de către Dan Jipa 

(GeoEcoMar); aceste studii sunt sintetizate ȋn Jipa & Olariu (2009), carte care a primit Premiul 

Cobălcescu al Academiei Române ȋn anul 2011, și în alte lucrări (ex. Olteanu & Jipa, 2006; Jipa 

& Olariu, 2013). 

Începând cu  anul 2002, echipe mixte de la Universitatea  din București și Universitatea 

din Utrecht (Olanda) au întreprins studii integrate de paleomagnetism, biostratigrafie, 

ciclostratigrafie și geochimia izotopilor în Zona de Curbură a Carpaților Orientali. Astfel, regiunea 

Buzăului este cercetată multidisciplinary, fiind efectuate cartări și probări detaliate ale 

principalelor secțiuni geologice, inclusiv Valea Slănicul de Buzău, parte integrantă a viitorului 

geoparc. Scopul principal al acestor studii îl reprezintă construirea unui cadru geocronologic solid 
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pentru depozitele neogene din aria Bazinului Dacic și implicit întregul Paratethys Estic. În urma 

acestor colaborări interdisciplinare au fost elaborate lucrări vizând geocronologia, magneto- și 

ciclostratigrafia (Vasiliev et al., 2004; 2010), evoluția paleobiologică și paleogeografică a zonei în 

timpul Miocenului superior și Pliocenului (Stoica et al., 2013) precum  integrarea ei în areealul 

Partethysului (Krijgsman et al., 2010).   Datorită profilelor geologice complete, a bogăției în fosile, 

a varietății ambiantelor sedimentologice, zona Buzăului poate fi considerată un laborator în aer 

liber unde poate fi ilustrată evoluția geologică, paleobiologică și paleogeografică a Bazinului Dacic 

(și in general a Paratethysului) din ultimii 12 Ma. De aceea, recent au fost organizate numeroase 

workshopuri, congrese naționale și internaționale, urmate de excursii, fiind tipărite cu această 

ocazie și ghiduri de teren (Olaru et al., 2008; Langerise et al., 2012, Stoica et al., 2012). 

O parte a rezultatelor studiilor de paleomagnetism, biostratigrafie, izotopi stabili și 

radioactivi au fost deja prezentate în capitole din teze de doctorat (Vasiliev, 2006, Floroiu, 2011), 

lucrări de diplomă și master (peste 10 lucrări în ultimii ani). În prezent sunt în curs de finalizare și 

alte lucrări științifice sau teze de doctorat care abordează probleme legate de evoluția 

Paratethysului în timpul Miocenului și Pliocenului în care se fac referiri directe la depozitele 

sedimentare din zona Buzăului (Van Baak, in prep; Palcu, in prep.). 

Studii geomorfologice recente au fost realizate pentru zona Buzăului (valea Slănicul de 

Buzău)  de o echipă de doctoranzi din Italia în colaboare cu specialiști de la Facultatea de Geografie 

din București (Molin et al., 2012). 

 

Harta inventar a alunecărilor de teren, integrată cu harta geologică simplificată, 

preliminară. 

Unul dintre cele mai serioase hazarde naturale din lume, alunecãrile de teren apar atât în 

ariile continentale cât şi în cele oceanice. Acest hazard induce schimbări profunde în peisaj şi 

impactul său negativ este mai mare decât al altor hazarde naturale incluzând cutremurele, erupţiile 

vulcanice şi inundaţiile (Brabb, 1991). 

Multe studii promovează diferite metodologii şi protocoale în abordarea şi analizarea 

acestui hazard natural; apreciem că este mai potrivită în cazul nostru metodologia propusă de Van 

Westen (2009). 

Toate hazardele, incluzând şi alunecările de teren sunt caracterizate printre altele şi de 

elementele de risc, pentru că acestea afectează toate elementele naturale şi antropice care conţin 

vulnerabilităţi. Elementele de risc sunt populaţia, proprietăţile, activităţile economice incluzând 

serviciile publice sau orice altă valoare definită ca expusă la hazard într-o anumită zonă (UNISDR, 

2009) cu trăsături spaţiale şi ne-spaţiale. Elementele de risc sunt variate şi ele pot fi clasificate în 

diferite moduri. Interfaţa dintre elementele de risc şi hazard este caracterizată prin expunere şi 

vulnerabilitatea elementelor de risc. Expunerea este definită prin gradul în care elementele de risc 

sunt esenţial localizate pe direcţia unui eveniment periculos. Interacţiunea spaţială între elementele 

de risc şi traiectoria hazardului este descră în GIS prin harta suprapusă peste  harta de hazard (Van 

Westen, 2009).  
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Fig. 5.3 - Analiza hazardului natural şi a riscului asociat după Van Westen (2009) 

Oricum, în analizele hazardului natural (incluzând şi alunecările de teren) este necesară 

discuţia asupra conceptului de zonare a alunecării. Zonarea alunecării înseamnă împărţirea 

teritoriului în suprafeţe sau domenii uniforme în acord cu gradul actual sau probabil de 

susceptibilitate şi risc al alunecării. Progrese majore în dezvoltarea acestui concept în ultimul 

deceniu au avut ca bază lucrarea “Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning 

for land use planning” (Fell et al., 2008a). Potrivit autorilor lucrării, diversele tipuri ale acestui 

concept pot fi prezentate în diverse tipuri de hărţi realizate în ordinea urmatoare: 

- Harta cu inventarul alunecărilor;  

- Harta zonării susceptibilităţii în cadrul alunecărilor;  

- Harta zonării hazardului în cadrul alunecărilor;  

- Harta cu elementele de risc;  

- Harta cu scenariul consecinţelor;  

- Harta zonării riscului alunecărilor.  

Respectând această succesiune, hărţile în discuţie pot avea diferite funcţii, ele urmând să 

ofere informaţie, sau pot avea rol consultativ, defînitiv, sau de proiect, aşa cum indică Fell et al. 

(2008a): 
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- Harta cu inventarul alunecărilor poate fi utilizatã pentru zonarea susceptibilităţii şi/sau ca 

înformaţie pentru factorii de decizie, sau pentru public; 

- Harta zonării susceptibilităţii în cadrul alunecărilor poate fi folosită pentru a realiza harta 

de hazard în acord cu elementele de risc ale alunecării în cadrul zonei susceptibile. De 

asemenea poate fi utilizată consultativ în zonele afectate de evenimente cu evoluţii rapide 

şi extrem de rapide; 

- Harta zonării hazardului în cadrul alunecărilor poate fi utilizată pentru informare, 

consultativ sau defînitiv în controlul evoluției zonelor afectate, reprezentând cel mai 

eficient şi economic mod de a reduce în viitor pierderile economice şi de vieţi omenesti; 

- Harta cu elementele de risc este utilizată pentru pregatirea hărţii cu scenariul consecinţelor 

şi împreuna cu harta zonării susceptibilităţii în cadrul alunecărilor poate servi ca 

informare şi avizare  pentru factorii decizionali şi populaţie în general;  

- Harta cu scenariul consecinţelor poate fi utilizată pentru informare şi avizare. Utilizând 

determinări cantitative, oferă pentru fiecare element tendinţă de evoluţie în funcţie de 

vulnerabilitatea şi hazardul alunecării;   

- Harta zonării riscului alunecărilor are un caracter defînitiv şi permite implementarea 

sistemului de alertare în vederea protecţiei populaţiei. Poate fi folosită cu caracter definitiv 

şi de proiect, şi ca bază de analiză costuri-beneficii, în cazul investigării, şi a proiectării 

lucrărilor de stabilizare gândite spre a fi realizate în vederea reducerii riscului legat de 

alunecări. 

 În toate cazurile, cel mai important instrument utilizat în analiza şi studiul alunecărilor este 

harta inventar. Toate discuţiile legate de tendinţa şi amplitudinea în timp şi spaţiu a acestui hazard, 

în vederea decelării principalelor vulnerabilităti şi a estimării riscului, are la baza această hartă. 

Harta inventar integrează informaţia privind distribuţia spaţială a acestui fenomen şi este necesară 

adoptării strategiilor pentru studii detaliate privind reducerea riscului. Acest document oferă baza 

primară de informaţie privind evoluţia în timp şi spaţiu a acestui proces discontinuu. Realizarea 

hărţii inventar este esenţială în atestarea extinderii fenomenului în aria studiată, în examinarea 

distribuţiei spaţiale, a tipurilor, a limitelor a statisticii alunecării în timp a versanţilor, pentru 

stabilirea susceptibilităţii alunecărilor, a hazardului, a vulnerabilităţii şi riscului. Acest instrument 

este important în observarea dezvoltării alunecărilor dominate de fenomenele de erodare a 

materialului. 

 Harta inventar a alunecărilor este realizată din urmatoarele motive: 

- pentru atestarea importanței fenomenelor de alunecare prin descrierea fiecărui bazin la 

nivel regional (Duman et al., 2005) şi la cel național (Trigila et al., 2010); 

- pentru analizarea susceptibilităţii alunecării, a hazardului şi a reducerii riscului (Cardinali 

et al., 2006; Guzzetti et al., 2005); 

-   pentru studierea extinderii spaţiale, a tipurilor şi caracteristicilor alunecărilor în   relaţie cu 

aspectele geomorfologice şi geologice (Guzzetti et al., 1996a); 
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-   pentru monitorizarea avansării volumelor de material implicate în procesele de  alunecare 

(Malamud et al., 2004a,b; Guzzetti et al., 2008; Parker et al., 2011).  

Semnificaţia hărţilor inventar a alunecărilor a fost prezentată în multe lucrări (Brabb, 1991; 

Guzzetti et al., 2000), în multe ţări fiind implementată ca instrument al planificării în cadrul 

managementului acestui tip de hazard. 

Sunt câteva principii de care se ţine cont când se contureazã harta inventar şi de care am 

ţinut cont în cazul nostru: 

(1) Alunecările sunt procese vizibile, şi chiar dacă unele componente pot lipsi datorită 

eroziunii, acestea putând fi descifrate pe teren sau prin interpretarea imagisticii 

satelitare şi din aero-fotograme (Guzzetti et al. 2000). Alte aspecte induse de alunecare 

pot evidenţia compoziţia geologică, structura şi diferitele transformări calitative ale 

suprafeţelor. 

(2) Tipul de alunecare (cădere, curgere, alunecare, complexă) este exprimat în aspectele 

geomorfologice şi este caracterizat de viteza alunecării (Cruden and Varnes, 1996).  

(3) Alunecările nu apar arbitrar, sau probabilistic (Guzzetti et al., 2002), ele fiind 

consecinţa relaţiilor dintre procesele fizice care controlează stabilitatea versantului 

(Dietrich et al., 1995). Procesele fizice din cadrul alunecărilor sunt complicate de 

litologie, structură interna şi de factorii declanşatori care controleazã mişcarea 

(meteorologici, tectonici, procese endogene, activitate umană).  

(4) Privind alunecãrile mulţi cercetători se raliază la ideea potrivit căreia “trecutul și 

prezentul reprezintã cheile pentru viitor” (Varnes, D.J. and the IAEG Commission on 

Landslides and other Mass-Movements, 1984; Aleotti and Chowdhury, 1999; Guzzetti 

et al., 1999, 2000), aceasta având drept corolar “descriind trecutul alunecărilor este 

important pentru a intui şi carta prezentul acestora”. 

Decizia noastră de a dezvolta un studiu dedicat hazardului natural reprezentat de 

alunecările de teren în aria ocupată de viitorul Geoparc Ţinutul Buzăului a fost motivată de faptul 

că în structura proiectului nostru unul dintre obiective este geoconservarea, iar din altă perspectivă, 

datorită prezenţei masive în acest areal a hazardului mai sus menţionat care afectează intens 

peisajul, habitatele si comunităţile umane. Acest hazard induce, aşa cum menţionam, schimbări 

profunde în peisaj (bararea raului Câlnău cu formarea unui lac, sau, în ultimul an distrugerea 

Mânătirii Rătești), afectarea infrastructurii cu serioase consecinţe  economice (drumuri comunale 

şi locale în lungul văilor Sarațelu, Slănicul de Buzău si Bălăneasa) şi izolarea unor localităţi 

precum Odăile, Cănești, Chiliile şi Brăești. 

 Pe baza activităţii de teren şi subordonat a analizării imagisticii aeriene şi satelitare am 

realizat o hartă inventar pentru alunecări de teren (Fig. 5.4.) utilizând regulile şi instrumentele GIS 

în acord cu recomandările IAEG Commission on Landslides and other Mass-Movements care se 

aplică oriunde în Europa.  
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Fig. 5.4 - Harta generală cu alunecările din Ținutul Buzăului: (1) Avanfosa cutată (depozite nediferențiate); (2) 

Pânza Subcarpatică (depozite nediferențiate); (3) Pânza de Tarcău (depozite nediferențiate); (4) Alunecări 

nediferențiate; (5) Alunecări active; (6) Alunecări mixte; (7) Alunecări mixte active; (8) Căderi de stânci active; (9) 

Platoul de sare de la Meledic; (10) Falie activă. 

 Această hartă s-a realizat prin desenarea şi suprapunerea a 11 calc-uri: un master calc cu 

harta topografică la scara 1:100000; trei calc-uri reprezentând fiecare principalele unităţi tectonice 

din zonă (Avanfosa cutată, Pânza Subcarpatică, Pânza de Tarcău); un calc cu imaginea generală a 

alunecărilor de teren, nediferentiate genetic; un calc reprezentând alunecările mixte (litologii 

argiloase cu blocuri şi stânci) inactive în prezent; două calc-uri pentru alunecări şi căderi de stânci 
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şi blocuri active; un calc dedicat platoului de sare Meledic; trei calc-uri conținând reţeaua 

hidrografică, infrastructura şi localităţi; un calc cu falii active.  

Examinând această hartă se impun câteva concluzii: 

- în comparatie cu alte regiuni din sudul lantului carpatic (Dâmbovița şi Prahova), în judetele 

Buzău şi Vrancea densitatea alunecărilor de teren este incomparabil mai mare; aceasta se 

datorează proximităţii zonei seismice Vrancea una dintre cele mai importante ca activitate 

geodinamică din Europa; 

- în viitorul Geoparc majoritatea alunecărilor se află în arealul dominat de rocile “moi” ca în 

avanfosa cutată; magnitudinea şi frecvenţa fenomenelor scad progresiv spre nord-vest, 

unde unităţile tectonice Subcarpatică şi Tarcău sunt caracterizate de prezenţa dominantă a 

unor roci mai coezive (gresii); aici aspectele mixte (litologii argiloase cu blocuri şi stânci) 

şi căderile de stânci sunt bine exprimate (Fig. 5.5 a, b, c); 

- o tendinţă similară este observată şi în distribuţia spaţială a alunecărilor active (recente) 

(Fig. 5.5 d); acestea sunt mai frecvente în avanfosa cutată si mai putin în unitatea 

Subcarpatică şi sporadic în cea de Tarcău; 

- distributia spaţială a alunecărilor este controlată de tectonica activă (Fig. 5.5 e). Patern-ul 

tectonicii active în aria Geoparcului este definită prin următoarele orientări preferenţiale: 

- (1) NE – SW, ca de exemplu sistemul care începe din valea Buzăului, trece pe la sud de 

localitatea Colți, traversează comuna Brăești şi se oprește la sud de Mânzălești; această 

falie urmărește limita dintre pânzele de Tarcău şi Subcarpatică şi a fost recurent reactivată ; 

- (2) N – S cu variaţii spre NE si NW, mult mai frecvente în partea sudică a teritoriului; 

- (3) E – W cu mici variaţii spre NE si NW, identificate în întreaga arie a Geoparcului. Acest 

sistem controlează multe meandre şi direcţii de curgere ale râurilor şi pâraielor.  

Obsevaţiile asupra alunecărilor de teren conduc la ideea potrivit căreia activitatea lor este 

accelerată în timpul evenimentelor seismice. Au fost observate suprafeţe rupturale şi structuri de 

lichefiere (Fig. 5.5 f) care facilitează alunecările. Aceste aspecte indică deformări co-seismice 

datorate cutremurelor. Formarea acestor structuri depinde de magnitudinea mişcărilor şi 

consecinţele lor sunt reflectate în hazardul potenţial al alunecărilor din Ţinutul Buzăului. 

 Cutremurele deplasează faliile active care generează şocuri în masa alunecărilor şi impactul 

unor curgeri rapide devine sever în zonele intens populate. În concluzie modelele tectonice ale 

deformării active au o legatură strânsă cu evoluţia acestui tip de hazard (alunecările de teren), iar 

modelele trebuie mereu reanalizate și permanent îmbunătăţite.  

 Această lucrare contribuie la reducerea deficienţelor de cunoaştere prin furnizarea unei 

argumentări ştiinţifice, a unui limbaj comun, şi a unui set de instrumente validate pentru pregătirea 

şi utilizarea optimă a hărţilor cu alunecări de teren, a modelelor predictive şi a prognozei privind 

acest tip de hazard. 
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Fig. 5.5 - a. Alunecări complexe la nord de Goidești; mici lacuri formate în spatele șeilor transversale. b. Alunecări 

vechi cu blocuri în Terca, valea Slănicul de Buzău. c. Căderi de blocuri și stânci în valea Slănicului de Buzău la sud 

de Terca. d. Alunecare activă în versantul drept al văii Jghiabului. e. Falie activă care a afectat în 2014 Mănăstirea 

Rătești. f. Deformări co-seismice în lungul unei falii active marcate prin structuri de lichefiere la vest de satul Valea 

Cotoarei. 
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Aspecte morfodinamice privind eroziunea de suprafață a regiunii Geoparcului. 

Obiectivul constă în stabilirea principalelor caracteristici de geomorfologie dinamică din 

arealul studiat – Geoparcul Ținutul Buzăului, folosind programe de prelucrare specifice: Didger, 

ArcGis, Grapher, Corel și Excel. Metodologia poate fi aplicată pentru orice tip de proces: eroziune, 

alunecări de teren, surpări, prăbușiri, torențialitate mixtă (curgeri de noroi). Scopul acestor lucrări, 

care se bazează pe date topografice din diferite perioade de timp, fotograme, imagini satelitare și 

date ale fluxului de sedimente la stațiile hidrometrice este de a oferi date cantitative care se pot 

integra cu informațiile privind alunecările de teren. În această primă etapă s-a stabilit metodologia 

de lucru și s-a inițiat colectarea și prelucrarea datelor, care va continua în următoarele două etape. 

Rezultatele finale vor oferi estimări spațiale ale volumelor de material înlăturat prin procese de 

alunecare, dar și în urma eroziunii, în intervale diferite de timp. În etapele următoare, datele vor 

putea fi folosite pentru a stabili zonele de hazard și evoluția lor în timp, și pentru a estima riscul. 

 Utilizarea programelor informatice de tip GIS, precum și a celor ce creează baze de date 

necesare prelucrării finale, prezintă avantaje numeroase și aduce multiple posibilități în comparație 

cu tehnicile cartografice manuale. Metodele de realizare ale hărților sunt unite de un sistem de 

coordonate universal și totodată, oferă posibilitatea de interpolare a stratelor (layerelor), 

posibilitatea de corectare sau adăugire, de fiecare dată când se produce o schimbare în arealul 

studiat (Figs. 5.6, 5.7). 

 

 
 

Fig. 5.6 – Limitele administrative ale Geoparcului Ținutul Buzăului, în programul GIS 
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Fig. 5.7 – Baza toporafică scara 1:25000, folosită pentru Geoparc 

 

Baza de date folosită pentru analiza morfodinamică a arealului studiat a fost obținută cu 

ajutorul prelucrării computerizate a unor materiale cartografice și de informare specială: hărți 

topografice la scări mari: 1.2500, 1:50000 și 1:100000, ortofotoplanuri (Fig. 5.8) – realizate în anul 

2000, 2006 și 2012, la toate acestea adâugându-se informațiile culese pe teren, inclusiv localizarea 

unor procese geomorfologice (alunecări, prăbușiri, torențialitate intensivă, curgeri noroioase, etc.) 

prin ridicări GPS. 

 

 
Fig. 5.8 - Utilizarea ortofotoplanurilor pentru identificarea unor aspecte tectono-structurale ce au influențat 

dezvoltarea rețelei hidrografice (cazul de față, în perimetrul comunei Brăești, formarea rețelei hidrografice a râului 

Bălăneasa peste un aliniament de falie). 
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Privind ortofotoplanurile, datele inițiale au fost obținute cu ajutorul softului specializat 

Didger, acesta oferind posibilitatea salvării, stocării și exportului acestora către programme 

specializate, ce se ocupă cu o prelucrarea globală a acestora, cum ar fi cele de tip GIS. 

 Datele astfel obținute sunt de mai multe categorii: 

 - datele vectoriale: sunt reprezentate de stratele tematice de tip punct (cote altimetrice) linie 

(curbe de nivel, rețea hidrografică, procese geomorfologice, utilizarea terenului). Concepția de 

strat tematic permite organizarea pe nivele de complexitate a mediului înconjurător în reprezentări 

simple pentru a facilita înțelegerea relațiilor dintre componentele naturale. Datele vectoriale sunt 

de asemenea utile pentru realizarea datelor de tip raster. 

 - datele de tip raster, fiecăruia atribuindu-se cele trei atribute: coordonate de latitudine, 

longitudine și altitudine. 

 - datele atribut rezultate în urma vectorizării celor mai importante elemente. Baza de date 

poate fi cunatificată sub forma unor tabele de atribute. Aceste date caracterizează atât datele 

vectoriale, cât și datele raster (Fig. 5.9). 

 

 
Fig. 5.9 – Realizarea bazei de date atribut (vectoriale și raster) cu ajutorul programului Didger. (studiu de caz: 

ierarhizarea retelei hidrografice în sistem Horton-Strahler pentru bazinului râului Sărățel). 

 

Pentru evidențierea aspectelor geomorfologice ale rețelei de drenaj s-a impus extragerea 

rețelei de drenaj utilizându-se hărțile topografice la scara 1:25.000, edițiile 1981 și 1984. Ulterior 

s-a efectuat ierarhizarea rețelei de drenaj din teritoriul Geoparcului, utilizând sistemul propus de 

A.N.Strahler (1952), sistem ce oferă o bază logică a studiului geomorfologic comparativ al văilor 

în raport cu diverși factori ce le determină evoluția. Factorii pe care îi luăm în considerare sunt 

structura geologică, tectonica, morfometria, gradul de acoperire cu vegetația, microclimatele.  În 

urma acestei ierarhizări a rețelei hidrografice situate în arealul Geoparcului Ținutul Buzăului au 



26 

 

fost identificate o serie de bazine de ordin inferior1-3, mediu 4 și 5 și bazine de ordin superior 6 și 

7 (Fig. 5.10). 

 
Fig. 5.10 - Modelul morfometric de drenaj pentru bazinul B7 Bazinului Bălăneasa; legătura dintre numărul de 

segmente de ordinul 1 și numărul total de segmente (valorile bazinelor de ordinul 5 și 6). 

 

Pentru această primă etapă am utilizat metoda de evaluare indirectă a volumului de material 

îndepărtat prin calculul diferenței dintre volumul reliefului inițial și volumul reliefului actual 

(tabelul 5.1, tabelul 5.2). 

 Aplicarea acestei metodologii este foarte utilă atât în determinarea susceptibilității la 

eroziune, cât și în prognozarea morfodinamicii regionale și locale datorită faptului că poate oferi 

date cantitative, reale și exacte referitoarea la dinamica, apariția și evoluția proceselor de albie. 

(Fig. 5.11). 

 

 
Fig. 5.11 – stânga: Harta sectoarelor adânci de vale și ravene (subbazin de ordinul 4 din bazinul Pârâului Sărățel); 

dreapta: Harta proceselor permanente de eroziune și a deplasărilor în masă (subbazin de ordinul 4 din bazinul 

Pârâului Sărățel). 
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Tabel 5.1 - Evaluarea eroziunii în sectoarele de vale adâncă. Perioada medie de evaluare: 0.0115 Ma – actual 1981. 

Nr. 

secțiune  

 

Suprafața 

secțiunii 

din 

amonte  

S (m2)  

Suprafața 

secțiunii din 

aval 

S’ (m2) 

Adânc

imea 

văii 

 I (m) 

Lungimea 

sectorului 

analizat 

Lcv (m) 

Suprafața 

sectorului 

analizat 

Sv 

(km2) 

 

Volumul de 

material erodat  

 Ver (m3x106) 

Volumul specific de 

material erodat 

Vser (m3/km2) 

Volumul 

specific de 

material 

erodat 

Vser 

(m3/m2) 

Observații 

1 231.56 219.28 8 244.97 0.007029 55213.181 7855383.28 7.86 
Gură de 
vărsare 

2 590.48 229.8 
8 

88.64 0.0031882 35120.479 11015769.8 11.016 
Areal de 

bifurcare 

3 229.4 210.28 
8 

79.985 0.002090 17578.36 8410192.032 8.41  

4 228.205 234.225 
8 

71.902 0.002063 16624.276 8057226.51 8.06  

5 229.697 246.223 
8 

108.98 0.002794 25927.178 9278688.041 9.28  

6 
249.562 231.961 

8 
164.607 0.004507 39622.205 8790516.03 8.79  

7 
159.36 212.92 

8 
193.41 0.004316 35875.93 8312272.084 8.31  

8 
275.43 249.11 

8 
43.22 0.001288 11329.99 8795008.13 8.795  

9 
291.33 297.963 

8 
126.11 0.004353 37157.178 8535448.48 8.54  

10 
140.932 272.589 

8 
257.8023 0.007319 52378.74 7156227.75 7.16 

Sector 
superior. 

11 
258.767 272.53 

8 
230.215 0.0077684 61149.85 7871575.66 7.87  

12 
142.15 207.69 6 53.94 0.000948 9379.23 9893703.21 9.89  

13 
201.91 408.86 6 68.404 0.003041 20477.77 6733213.01 6.73 

Confluență 

de afluenți 

14 
205.57 244.16 6 197.94 0.006743 44454.38 6592976.001 6.573  

15 195.735

4 
225.4704 6 126.967 0.003607 26717.442 7407966.28 7.41  

16 
154.4 205.17 6 90.25 0.002231 16171.05 7246931.82 7.25  

17 181.06 160.41 6 49.69 0.001417 8478.855 5982778.02 5.983 

Versantul 

drept este 
împădurit și 

relativ 

stabil; 
versantul 

stâng este 

instabil. 

18 271.34 202.3 6 70.7 0.002366 16684.044 7053031.12 7.053 Aval de 
confluență 

19 149.64 276.73 6 450.76 0.013658 94638.68 6929191.18 6.93 
 

20 161.61 275.36 6 202.34 0.005908 43701.102 7397043.283 7.397 
 

21 183.12 222.99 6 106.59 0.003387 21608.7136 6379212.8 6.38 
 

22 134.47 203.025 6 85.24 0.001743 14283.05 8193929.72 8.194 
Surplus 

hidric din 

amonte  

23 204.96 255.0968 6 26.282 0.000555 6125.41 11040052.99 11.04 Confluență 

de afluenți 

24 242.96 181.42 6 293.46 0.008586 62049.86 7226865.13 7.23 
 

25 270.002 230.253 6 173.15 0.005843 43263.23 7404188.74 7.4 
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Tabelul 5.2 - evaluarea eroziunii arealelor cu ravene de mal. Perioada medie de evaluare: 0.0115 M.a – 

actual 1981. 

Nr Lîțimea 

gurii de 

vărsare 

B (m) 

Adâncimea 

ravenei 

 I (m) 

Suprafața 

secțiunii 

 A (m2) 

Lungimea 

talvegului ravenei. 

h (m) 

Suprafața 

bazinului 

torențial 

 (km2) 

Volumul de 

material 

erodat Ver 
(m3x106) 

Volumul 

specific de 

material 
erodat 

 Vser 

(m3/km2) 

Volumul 

specific de 

material erodat 
Vser (m3/m2) 

1 72.866 6 218.596 85.57 0.003422 6235.27 1822114.19 11.82 

2 46.11 6 138.34 40.6 0.000717 1872.3 2611296.15 2.61 

 

 

 

Analiza parametrilor de eroziune în areale-țintă din spații bine definite -bazine hidrografice. 

  

În prima etapă am studiat un subbazin hidrografic situat în sectorul superior al bazinului 

Sărățel. Sărățelul, afluent pe stânga al Buzăului, este al doilea râu ca importanță din cadrul 

bazinului râului Buzău. Ocupă o suprafață de aproximativ 183 km2 (cca 18% din suprafața 

bazinului hidrografic al Buzăului). 

În acest subbazin rețeaua hidrografică are un aspect rectangular, cu numeroase sectoare 

paralele și perpendiculare (Fig. 5.12). Aceste trăsături au rezultat ca urmare a diferențierii genetice 

locale,  pusă pe seama apariției succesive a accidentelor tectonice locale de tipul faliilor tectonice 

(Fig. 5.13). În plus, versanții sunt afectați de deplasări gravitaționale de versant: alunecări de teren 

și prăbușiri, iar văile se adâncesc puternic (6-10 m) și își creează maluri abrupte afectate, la rândul 

lor, de procese de ravenare (Fig. 5.14). Ca exemplu, vom prezenta studiul bazinului pârâului 

Leordețu. 

26 313.43 254.77 6 40.93 0.001734 11607.05 6693801.31 6.69 
 

27 165.93 212.64 6 123.19 0.02856 23259.339 8144782.28 8.15 
 

28 230.73 231.52 6 70.008 0.0021245 16180.603 7616274.44 7.62 
 

29 144.176 211.37 6 136.777 0.003613 24168.89 6688770.48 6.69 
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Fig. 5.12 (stânga) - Pârâul Leordețu, harta ierarhizării rețelei hidrografice în sistem Horton-Strahler: 1-ordinul 

rețelei hidrografice, 2-sectoare de vale adâncă, 3- ravene de mal, 4- cumpăna de ape. 

Fig. 5.13  (dreapta)- Pârâul Leordețu, harta elementelor tectonice și a formelor relicte: 1- falie principală, 2- falie 

secundară de sprijin, 3- falie secundară de sprijin active, 4- fost pat de albie suspendat, 5- versanți-relicte dezvoltați 

în sedimente de albie, afectați de alunecări de teren. 

 Apariția succesivă a rețelei de văi este strâns legată de evoluția tectonică locală (apariția 

de noi falii, Fig. 5.13) – de exemplu, faliile de sprijin au dirijat apariția și dezvoltarea rețelei 

hidrografice secundare, iar falia activă (linia întreruptă de culoare roșie) contribuie la adâncirea 

continuă a talvegului principal. În plus, falia principală, mai veche (linia continuă de culoare 

neagră) a condus la fragmentarea văii inițiale. Din aceasta au rămas doar relicte (pat de albie 

suspendat, versanți formați în sedimente aluvionare). 

 

Figura 5.14 - Pârâul Leordețu, harta proceselor morfodinamice actuale: 1- alunecări, 2 – eroziune în adâncime și 

crearea de văi cu maluri abrupte, 3- ravenare și torențialitate, 4- cumpăna de ape. 
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Analiza procesului de eroziune s-a bazat pe reconstituirea vechii suprafețe de drenaj; 

curbele de nivel care reconstituie suprafața topografică inițială rezultă din unirea, peste suprafața 

actuală a bazinului hidrografic (Fig. 5.15), a extremităților curbelor de nivel situate pe interfluviile 

cumpenei de apă și pe intefluviile majore intrabazinale. Din configurația suprafeței topografice 

inițiale rezultă că schițarea bazinului hidrografic al Pârâului Leordețu a început odată cu formarea 

versantului stâng al râului Sărățel, cam de la altitudinea 600-625m (Fig. 5.16). 

 

Fig. 5.15 - Pârâul Leordețu, harta hispsometrică actuală a suprafeței de drenaj: 1-n ecartul treptelor de relief (20m), 

1- sectoare de văi cu adâncimea de 6m, 2 - sectoare de văi cu adâncimea de 8 m, 3 - ravene cu adâncime cunoscută. 

În dreapta sunt nivele de eroziune cu valori cuprinse între 2-13 m/m2. 

 

Fig. 5.16 - Pârâul Leordețu Reconstituirea suprafeței topografice inițiale de drenaj. Scara de culori ca în figura 

precedentă. 
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În Tabelul 5.3 sunt redate toate valorile calculate, unde: Sac-suprafața actuală, ∆Hc-

altitudinea relativă actuală, Vra – volumul reliefului actual, Vrac – volumul reliefului actual 

cumulat, Sv – suprafața versanților, Srv – suprafața arealelor cu ravene, Stv – suprafața sectoarelor 

de vale adâncă, Stotac – suprafața actuală totală, Vrav – volumul reliefului erodat de pe versanți, 

Vratv –volumul reliefului actual din sectoarele de vale adâncă, Stoti –suprafața totală inițială,Vrit 

– volumul reliefului total initial, Vser –volumul specific erodat, T – timpul-perioada pentru care 

se calculează rata volumului specific erodat Vser. 

Tabelul 5.3 - Calcularea volumului erodat prin diferența dintre volumul reliefului initial și volumului reliefului actual 

pentru Pârâul Leordețu. 

Intervalul 

hipsometric 

(m) 

Relieful actual Relieful inițial 

Sac                    

(m2) 

∆Hc       

(m) 

Vra              

(m3103) 

Vrac                 

(m3103) 

Sc                    

(m2) 

∆Hc       

(m) 

Vri              

(m3103) 

Vric                 

(m3103) 

(499)           

500-520 7765.6081 20 155.3122 155.3122 4035.6022 20 80.7120 80.7120 

520-540 23214.3390 40 928.5736 1083.8857 9602.1005 40 384.0840 464.7961 

540-560 58051.4805 60 3483.0888 4566.9746 26649.127 60 1598.9476 2063.7437 

560-580 62036.0253 80 4962.8820 9529.8566 31660.149 80 2532.8119 4596.5556 

580-600 80430.5170 100 8043.0517 17572.9083 40750.818 100 4075.0818 8671.6374 

600-620 99126.5428 120 11895.1851 29468.0934 59762.49 120 7171.4988 15843.1362 

620-640 98480.3558 140 13787.2498 43255.3432 69329.214 140 9706.0899 25549.2261 

640-660 85953.2693 160 13752.5231 57007.8663 84343.739 160 13494.9983 39044.2244 

660-680 76525.9061 180 13774.6631 70782.5294 90340.091 180 16261.2165 55305.4408 

680-700 87235.6704 200 17447.1341 88229.6635 111300.54 200 22260.1080 77565.5489 

700-720 102360.4438 220 22519.2976 110748.9611 118089.32 220 25979.6512 103545.2001 

720-740 95810.6826 240 22994.5638 133743.5250 158788.81 240 38109.3144 141654.5145 

740-760 76906.7560 260 19995.7566 153739.2815 134784.3 260 35043.9171 176698.4315 

760-780 65390.5009 280 18309.3402 172048.6218 108026.33 280 30247.3736 206945.8051 

780-800 54535.2953 300 16360.5886 188409.2104 78875.253 300 23662.5760 230608.3811 

800-820 46163.3070 320 14772.2582 203181.4686 74363.222 320 23796.2309 254404.6120 

820-840 38233.4821 340 12999.3839 216180.8525 72204.523 340 24549.5377 278954.1497 

840-860 24306.3467 360 8750.2848 224931.1373 43521.107 360 15667.5986 294621.7483 

860-880 8863.4274 380 3368.1024 228299.2398 6042.1982 380 2296.0353 296917.7836 

880-900 5476.7179 400 2190.6872 230489.9269 1107.4911 400 442.9964 297360.7800 

900-920 

(901.1m) 311.5023 420 130.8310 230620.7579 775.4668 420 325.6961 297686.4761 

Sv (m2) 1197178.176 

Vrav 

 (m3) 230620758 Volumul total erodat 

Stoti 

(m2) 1324351.9 T (ani) 
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Srv(m2) 8103.351491 

Vratv 

(m3) 903024.37 

Vrit-Vrat 

(m3) 66127636 

Vrit 

(m3) 297686476 115000 

Stv (m2) 116718.4722 

Vrarv 

(m3) 35057.671 

Vrit-Vrat    

(m3103) 66127.636 

Vrit          

(m3103) 

297686.48 

Rvser       

(m3/km2.an) 

Stotac(m2) 1322000 

Vrat 

(m3) 231558840 

Vser 

(m3/m2) 50.020905   434.9643898 

Stotac(km2) 1.322 

Vrat 

(m3103) 231558.84 

Vser     

(m3103/km2) 50020.905       

  

Prin calculul și centralizarea parametrilor specifici a rezultat o valoare ridicată a ratei 

volumului specific îndepărtat de 434,96 m3/km2 /an; aceasta este o valoare medie calculată pe o 

perioadă de circa 115000 ani. Această valoare însă nu poate fi exprimată corect când este raportată 

pe an. O mare parte a materialului a fost înlăturat în urma unor alunecări de teren majore. Cu toate 

acestea rezultatul prezintă o valoare anomală, care va fi verificată. Se pare că s-a introdus o eroare 

în ipoteza de lucru, privind volumul initial de material. 
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De la harta geologică preliminară, la harta de detaliu. 

Harta geologică preliminară și simplificată (integrată cu harta inventar a alunecărilor de 

teren din Fig. 5.4) este rezultatul conturării principalelor elemente tectonice care alcătuiesc 

suprafața Geoparcului. Următorul pas constă în adăugarea elementelor litologice și tectonice, care 

descriu realitatea geologică a zonei investigate. Pentru aceste operațiuni, în loc să lucrăm cu toată 

suprafața Geoparcului deodată, am optat să împărțim teritoriul pe zone, pe care să le abordăm 

treptat. Avantajul este acela că deplasările de teren dintr-o anumită perioadă (pentru a colecta date 

noi care să îmbunătățească imaginea cartografică), fiind concentrate într-un areal restrâns și bine 

definit, sunt mai eficiente. Cartarea nu se bazează numai pe campaniile noastre de teren, ci are la 

baza bineînteles materialele deja publicate. În prima etapă am ales să detaliem partea de vest și 

nord-vest a Geoparcului. Imaginea cartografică din prima etapă (Fig. 5.17), rezultată pe baza 

hărților existente, a fotogramelor, a studiilor recente și a etapelor de lucru pe teren va rămâne „în 

lucru” până când vom construi toate hărțile și le vom ansambla.  

 

Fig. 5.17 – Harta  geologică în lucru a părții de V și NV a Geoparcului. 
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Activitatea 1.2 

Activitatea 1.2 a avut ca scop determinarea la nivel preliminar a dozelor de radiație din Ținutul 

Buzăului, în apă, aer rezidențial și sol. În continuare vom prezenta protocoalele care au stat la baza 

activității noastre. 

Protocol pentru realizarea măsurătorilor de radon (222Rn) și radiu (226Ra) în apă în vederea 

cartării radioactivității apei în Ținutul Buzăului. 

Acest protocol stabilește metodologia de lucru pentru a determina, a analiza şi a caracteriza 

concentrațiile de radon (222Rn) și radiu (226Ra) din probele de apă prelevate din Ținutul Buzăului, pentru 

a carta radioactivitatea apei din zona viitorului geoparc și a integra aceste date în managementul 

hazardului. Acest protocol tratează aspecte legate de echipamentul folosit, metoda de analiză, precum şi 

asigurarea calităţii măsurătorilor.   

Echipamentele implicate în realizarea mǎsurǎtorilor sunt: 

- pentru prelevarea probelor de apă: flacoane din plastic curate închise etanș cu volumul de 300 – 500 ml 

-  pentru extragerea radonului din apă: un recipient de sticla (500 ml) numit „scrubber”, seringă Janet și 

pompă de vid manuală 

- pentru măsurarea concentraţiei de radon și radiu din apă: sistemul LUK-VR cu aparatul LUK3C (celule 

Lucas de volum 140 ml)  

Aria de studiu este împărţită în celule de formă pătrată, cu latura de 10 km, conform Fig. 6.1. 

Pentru suprafaţa viitorului geoparc au fost generate un număr total de 11 celule. Pentru a corela impactul 

asupra sănătăţii rezidenţilor, datorat ingestiei şi inhalării radonului, se va utiliza o rețea relativ similară 

cu cea utilizată în cazul cartării radonului din interiorul locuinţelor. În plus reţeaua de prelevare va 

include şi izvoarele minerale (vezi protocoalele de analiză a ionilor majoritari dizolvaţi în apă şi a 

metalelor grele dizolvate în apă, act. 1.3) selectate pentru prezentul studiu. În funcţie de datele obţinute 

în prima etapă a proiectului, ulterior reţeaua de prelevare va fi extinsă. 

Probele de apă sunt prelevate în flacoane de plastic cu volumul de 300 – 500 ml. La recoltarea 

probelor, recipientele vor fi complet umplute cu proba de apă, astfel încât să nu rămână aer în sticlă, iar 

dopul flaconului se va închide etanș. La recoltarea probelor se va nota temperatura apei.  

Pentru determinarea radonului probele se pot analiza in situ sau în maxim 3 zile de la data 

recoltării. Timpul estimat pentru realizarea unei măsurători de radon în apă este de 10 minute. 

Pentru a putea estima doza de ingerare a radonului și radiului din apa consumată de rezidenți, se 

vor completa chestionare (vezi Protocol pentru realizarea măsurătorilor de radon rezidenţial) care vor 

conține informații referitoare la consumul zilnic de apă, sursa de apă potabilă folosită, etc. Chestionarele 

se vor completa în timpul prelevării probelor de apă. 

Metoda de măsurare a concentraţiei de radon şi radiu din apă se bazează pe extragerea radonului 

din proba de apă şi măsurarea concentraţiei de 222Rn cu sistemul LUK-VR. Pentru determinarea 
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concentraţiei de radon, probele vor fi măsurate în maxim 3 zile de la data prelevării. Pentru determinarea 

concentrţiei de radiu, probele vor fi măsurate după 30 de zile de la prelevare (timp în care radonul şi 

radiu ating echilibrul secular, având concentraţii egale), astfel concentraţia radonului măsurată după cele 

30 de zile este egală cu concentraţia radiului (Moldovan et al., 2009).  

 

Fig. 6.1 - Harta utilizată pentru cartarea radioactivității apei pe suprafaţa viitorului geoparc. 

 

Pentru măsurarea radonului din apă, un volum de 300 mL din proba de apă prelevată se introduce 

într-un flacon de sticlă (500 ml) numit „scrubber”,  unde este agitată energic timp de 1 minut, astfel încât 

radonul din apă să ajungă la echilibru cu radonul din aerul de deasupra (Fig. 6.2)  (Moldovan et al. 2008). 

Scrubber-ul se cuplează apoi cu partea dinspre aer la celula Lucas vidată şi la cealaltă intrare la o seringă 

Janet umplută cu apă.  
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Fig. 6.2 - Scrubber pentru măsurarea radonului din apă. 

 

Metodele de măsurare sunt periodic îmbunătăţite și verificate în scopul de a asigura acurateţea și 

precizia sistemului de măsurare, incluzând deopotrivă calibrarea sistemului LUK-VR  în laboratorul de 

Radioactivitatea Mediului si Datare Nucleară din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a 

Universităţii Babeş-Bolyai (Cosma et al., 2012), cât şi prin participarea cu succes la exerciţii 

internaţionale de intercomparare cu o serie de laboratoare validate internaţional: Laboratorul de Radon 

din cadrul Universitǎţii Cantabria (Santander, Spania); Institutul de Fizică Nucleară PAN (Cracovia, 

Polonia); Universitatea din Pannonia (Veszprem, Ungaria); RADON Company (Praga, Republica Cehǎ) 

şi Laboratorul SARAD Geolab (Dresda, Germania).  

Cel mai recent exerciţiu de intercomparare a fost organizat de către Laboratorul de Radon din 

cadrul Universitǎţii Cantabria (Santander, Spania) în 2011 în localitatea Ciudad de Rodrigues. 

Rezultatele Laboratorului de Radioactivitatea Mediului şi Datare Nuclearǎ au fost în concordanță cu 

rezultatele celorlalte laboratoare participante, obținându-se erori sub 10%. 

 

Protocol pentru realizarea măsurătorilor de radon (222Rn) în sol în vederea cartării radioactivității 

solului în Ținutul Buzăului. 

Acest protocol oferă instrucţiuni privind tehnica de cartare prin măsurători precise și 

reproductibile ale concentrațiilor de radon (222Rn) în sol, în vederea cartării radioactivității solului în 

Ținutul Buzăului. Acest protocol tratează aspecte legate de echipamentul folosit, metoda de analiză, 

precum şi asigurarea calităţii măsurătorilor.   

Echipamentele implicate în realizarea mǎsurǎtorilor 

Pentru prelevarea probelor de gaz din sol sunt utilizate: 

- o sondă de extracţie tip Neznal (cu lungimea de 1 m şi diametrul de 12 mm)  

- o seringă tip Janet cu volum de 150 ml; 

- tuburi de cauciuc și vârfuri metalice (mobile) 
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- pompă de vid manuală 

Pentru măsurarea concentraţiei de radon din sol este folosit aparatul  LUK3C (cu celule Lucas) 

împreună cu componentele descrise anterior.  

Aria de studiu este împărţită în celule de formă pătrată, cu latura de 10 km, conform Fig. 6.3. 

Pentru suprafaţa viitorului geoparc au fost generate un număr total de 11 celule. Pentru a evalua aportul 

fluxului de radon din sol la concentraţia de radon din interiorul locuinţelor, se va utiliza aceeaşi reţea de 

prelevare a probelor ca în cazul cartării radonului din interiorul locuinţelor. În funcţie de datele obţinute 

în prima etapă a proiectului, ulterior reţeaua de prelevare va fi extinsă. 

În funcţie de distribuţia demografică și particularitățile geologice, fiecare celulă completă va 

include cel puţin cinci măsurători de radon în sol. În celulele în care nu există localități nu se vor efectua 

măsurători de radon. 

 

 

Fig. 6.3 - Harta utilizată pentru cartarea radonului în sol pe suprafaţa viitorului geoparc. 
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Pentru prelevarea probelor de gaz din sol se foloseşte sonda de extracţie (ţeavă din oţel cu 

lungimea de 1m şi diametrul exterior de 12 mm) prevăzută la capătul inferior cu un vârf metalic, care se 

introduce în sol la o adâncime de 0,5 - 0,8 m (Fig. 6.4) (Barnet et al., 2008; Neznal et al., 2004). Pentru 

prelevarea probelor de gaz se foloseşte o seringă Janet conectată printr-un tub de cauciuc la bara metalică, 

cu volumul de 150 ml (egal cu volumul celulei Lucas). Proba prelevată se introduce în celula Lucas (în 

prealabil vidată) care se află în interiorul aparatului LUK3C.  

Probele vor fi prelevate la o distanţă de cca. 2 m faţă de locuinţele investigate. 

 

 

Fig. 6.4 - Măsurarea concentraţiei de radon din sol: (a) Schema sistemului de prelevare de gaz din sol şi (b) introducerea 

gazului activ în celula Lucas din aparatul LUK3C. 

Pentru măsurarea concentraţiei de radon din probele prelevate se foloseşte aparatul  LUK3C. 

Tehnica de detecţie se bazează pe tehnica de scintilaţie cu celule Lucas, cu volum de 145 ml şi având ca 

material scintilator ZnS (depus pe peretele interior al celulei) (vezi Fig. 6.5). 

Principiul de măsurare a activităţii radonului constă în separarea impulsurilor ce provin din 

dezintegrarea alfa a Rn, de numărul de impulsuri totale alfa (Rn+Tn). Deoarece timpul de înjumătăţire 

al toronului (55,6 sec) este mult mai scurt decât cel al radonului (3,82 zile), toronul se descompune efectiv 

în 5 min. În acest interval de timp de întârziere (delay time) detectorul nu măsoară. După acest timp, 

detectorul efectueză câteva măsurători de rată de impulsuri (între 1 şi 10 imp/sec) provenite din 

dezintegrarea Rn din celula Lucas (Plch 1997). Procesul de măsurare se termină când eroarea statistică 

ajunge sub 5%. În cele din urmă, aparatul determină o concentraţie medie de Rn. Timpul total estimat 

pentru o măsurătoare este de max. 10 minute (Cosma et al., 2010; Cosma et al., 2013). 
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Fig. 6.5 - Aparatul LUK3C utilizat pentru măsurători de radon în sol (Laboratorul de Radioactivitatea Mediului şi Datare 

Nuclearǎ, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai). 

 

Metoda de măsurare a concentraţiei de radon din sol a fost verificată la Exerciţiul de 

Intercomparare de Măsurători de Radon în sol (RIM 2012), în două locuri de referință din Cehia (20 – 

21 septembrie 2012). Rezultatele intercomparării au fost incluse într-un certificat „Protocol on the 

evaluation of comparison measurement of radon (222Rn) activity concentration in soil gas at reference 

sites Cetyne, Bohostice and Buk (Czech Republic)” (Papp et al., in press). Cel mai recent exercițiu de 

intercomparare a avut loc în mai 2014, Serbia-Nis (SERAS 2014). Datele obţinute de Laboratorul de 

Radioactivitatea Mediului şi Datare Nuclearǎ din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

(Universitatea Babeş-Bolyai) în urma exerciţiilor de intercomparare au fost foarte apropiate cu cele 

obţinute de alte laboratoare de cercetare, astfel că valoarea estimată a concentraţiei de radon din sol a 

avut un raport relativ de 0,997 comparativ cu alte grupuri participante. 

 

Protocol pentru realizarea măsurătorilor de radon (222Rn) rezidenţial în vederea cartării 

radioactivității în interiorul locuințelor din Ținutul Buzăului 

Acest protocol oferă instrucţiuni privind tehnica de cartare prin măsurători precise și 

reproductibile ale concentrațiilor de radon (222Rn) rezidențial, în vederea cartării radioactivității în 

interiorul locuințelor din Ținutul Buzăului. Acest protocol tratează aspecte legate de echipamentul 

folosit, procedurile de amplasare și recoltare a detectorilor, metoda de analiză, interpretarea datelor 

obținute și asigurarea calității măsurătorilor.  

S-au folosit următoarele echipamente: 

- Detectori de urme din corp solid CR-39 (producǎtor RadoSys, Budapesta, Ungaria), utilizaţi pentru:  

mǎsurǎtorile de radon din interiorul spaţiilor locuibile din clǎdiri şi pentru mǎsurǎtorile de fond. 

Detectorii de urme CR-39 sunt fabricaţi din plastic (polialildiglicol) şi sunt sensibili la radiaţiile α cu 

energii situate în intervalul 0,2 - 8 MeV. Tehnica utilizată pentru o expunere este următoarea: detectorul 

este lipit într-o cutie mică de plastic, radonul pătrunde în interiorul cutiei prin procesul de difuzie prin 

spațiul dintre capac și corpul cutiei. Construcția cutiei nu permite intrarea descendenților radonului în 

interior. Descendenţii radonului, care apar în urma dezintegrării în interiorul cutiei, se vor depune pe 

pereţii acestuia înainte de a se dezintegra. 
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- Sistemul RadoSys 2000 (producǎtor RadoSys, Budapesta, Ungaria) pentru procesarea detectorilor de 

urme CR-39, alcǎtuit din urmǎtoarele componente:  Unitate de developare RadoBath; Microscop optic 

RadoMeter şi Laptop cu software adecvat pentru citirea urmelor şi prelucrarea statisticǎ.  

Aria de studiu este împărţită în celule de formă pătrată, cu latura de 10 km, conform Fig.6.3. 

Pentru suprafaţa viitorului geoparc au fost generate un număr total de 11 de celule.  

În funcţie de distribuţia demografică și particularitățile geologice, fiecare celulă completă va 

include cel puţin trei măsurători de radon în clădirile rezidenţiale. În celulele în care nu există localități 

nu se vor monta detectori.  

Amplasarea detectorilor şi procesarea rezultatelor se realizeazǎ în conformitate cu protocolul de 

mǎsurǎtori HPA, NRPB şi EPA, cu respectarea programului de asigurare a calitǎţii: “Validation scheme 

for Organisations Making Measurements of Radon in Dwellings: 2008 Revision”, J.C.H. Miles and C.B. 

Howarth, Health Protection Agency, Radiation Protection Division (2008/2009). 

Detectorii CR-39 se expun în zona principală locuită (living sau dormitor) din cadrul clǎdirilor 

unde se doreşte monitorizarea, la o înǎlţime de  1 – 1,5 m de podea şi la o distanţă de 1 m de perete pentru 

a se elimina interferenţa cu toronul. Detectorii rămân in situ pentru o perioadă de 1 – 3 luni, după care 

sunt recuperaţi şi trasportaţi la laborator pentru analiză (RADOSYS User Manual, 2013). 

Pentru mǎsurǎtorile de fond natural se utilizeazǎ 2 detectori pentru întreaga suprafață viitorului 

geoparc.  

Rezultatele privind concentraţia de radon din fiecare casă se vor corela cu date privind construcţia 

clădirii, gradul de ocupanţă şi comportamentul rezidenţilor. Toate aceste informaţii personale despre tipul 

casei, materiale de construcţie şi comportamentul membrilor familiei rezidente se vor obţine prin 

intermediul unor chestionare. Datele obţinute prin completarea chestionarelor vor fi utilizate şi în 

estimarea efectelor asupra sănătăţii umane datorate expunerii la radon, prin estimarea dozei de radon 

inhalate.  

Chestionarele se vor completa în timpul amplasării detectorilor. 

Pentru a fi cât mai eficienți în activitățile desfășurate în campaniile de teren, chestionarele 

completate vor cuprinde informațiile necesare prelucrării statistice ulterioare atât pentru datele de radon 

(aer, apă, sol), radiu (apă), ioni majoritari dizolvați (apă) și metale grele (apă). 

Dupǎ expirarea duratei de expunere (1 – 3 luni), detectorii se recoltează, fiind ulterior ambalați 

într-un plic cu filtru anti-radon şi transportați în siguranţă (stocarea într-un alt spaţiu poate afecta 

acurateţea mǎsurǎtorilor) la Laboratorul de Radioactivitatea Mediului şi Datare Nuclearǎ din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (Universitatea Babeş-Bolyai) pentru procesare şi analizǎ.  

Procesarea detectorilor implicǎ urmǎtoarele etape (Fig. 6.6): 

1. Developarea chimicǎ. Odată ajunşi în laborator, detectorii se extrag din cutia în care au fost 

expuşi şi se introduc în suporturile din plastic (slide-uri) concepute special pentru developare. Suporturile 

se introduc în unitatea de developare, care conţine o soluţie de NaOH (6,25 M), la o temperaturǎ de 90ºC.  
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Dupǎ finalizarea developǎrii, detectorii se spalǎ într-o soluţie de neutralizare timp de 10 minute pentru 

eliminarea tuturor impuritǎţilor şi se lasǎ la uscat.  

Fig. 6.6 - Procesarea şi citirea detectorilor  (Laboratorul de Radioactivitatea Mediului şi Datare Nuclearǎ, 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai). 

2. Citirea urmelor cu ajutorul microscopului automat RadoSys-2000. Dupǎ uscare, urmele de 

particule alfa de pe suprafaţa filmului sensibil de plastic (Fig. 6.6) se citesc cu ajutorul microscopului 

optic RadoMeter.  

3. Determinarea concentrației de radon din aer. Numărul urmelor de pe suprafaţa detectorului 

este proporţional cu concentraţia de radon din locaţia măsurată. Concentraţia medie de radon în Bq/m3 

se calculeazǎ pe baza densitǎţii urmelor de particule alfa/mm2, cu formula (1) 

(Cosma et al., 2009a,b): 

   

(a) Extragerea din cutie a detectorilor de urme CR-39  

           

(b) Developarea chimică a detectorilor 

   

 (c) Citirea detectorilor cu Microscopul optic şi laptopul RadoSys  

t

F
C c

Rn
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                         (1)                                                                               

unde: 

CRn – concentraţia de radon calculată (Bq m-3), 

ρ – densitatea de urme măsurată (urme/mm2), 

Fc – factorul de calibrare comunicat de catre producator pentru fiecare serie de detectori, 

t – timpul de expunere (zile) 

Variaţiile sezoniere ale concentraţiei de radon rezidenţial au fost abordate în multe studii, toate 

demonstrând că impactul sezonului de măsurare (iarnă, toamnă, primăvară, vară) în calculul expunerii 

anuale la radon poate conduce la incertitudini foarte mari. În studiu de faţă, concentraţia medie anuală 

de radon se calculeazǎ pe baza unor factori de corecţie sezonieră, cu formula (2) propusă în Cosma et al., 

2009a,b: 

      (2)                                  nnrnnCC wsAspma // ,,   

unde: 

Ca – media anuală corectată; 

Cm – concentraţia măsurată cu detectori de urme; 

Nsp,A,s,w – numărul de luni dintr-un anumit sezon (primăvară, toamnă, vară sau iarnă); 

r – factor de corectie sezonier (1.35 pentru vară, respectiv 0.67 pentru iarnă) în funcţie de luna în care s-

au startat mǎsurǎtorile. 

4. Interpretarea datelor obținute. Datele obținute în urma analizelor de laborator vor fi folosite 

la evaluarea impactului asupra sănătății populației din Ținutul Buzăului, prin estimarea dozei de expunere  

la radonul rezidențial și pentru alcătuirea hărților de hazard. Datele obținute vor fi comparate cu limitele 

maxim admise prevăzute în legislatia europeană (UNSCEAR, 2013). 

Metodele de măsurare sunt periodic îmbunătăţite și verificate în scopul de a asigura acurateţea și 

precizia sistemului de măsurare, incluzând deopotrivă calibrarea detectorilor în laboratorul de 

Radioactivitatea Mediului si Datare Nucleară din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a 

Universităţii Babeş-Bolyai (Sainz et al., 2009; Cosma et al., 2012; Quindos et al., 2011), cât şi prin 

participarea cu succes la exerciţii internaţionale de intercomparare cu o serie de laboratoare validate 

internaţional: Institutul Naţional de Ştiinte Radiologice NIRS (Chiba, Japonia), Laboratorul de Radon 

din cadrul Universitǎţii Cantabria (Santander, Spania); Institutul de Fizică Nucleară PAN (Cracovia, 

Polonia); Universitatea din Pannonia (Veszprem, Ungaria); RADON Company (Praga, Republica Cehǎ) 

şi Laboratorul SARAD Geolab (Dresda, Germania).  

La cel mai recent exerciţiu de intercomparare organizat de către NIRS (National Institute of 

Radiological Science, Japonia), rezultatele Laboratorului de Radioactivitatea Mediului şi Datare 

Nuclearǎ au fost incluse în categoria celor mai bune, obţinând erori sub 4% (Cosma et al., 2012, 2013; 

Cucoş et al., 2012). 
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Chestionar 

Data: ___________________                                          Număr chestionar: __________________ 

Informaţii generale despre rezidenţi 

Adresa: Str. _______________________, Nr. _____, Sat: _____________, Comuna: ___________ 

Coordonate GPS: ___________________N, ___________________E  

Nume, prenume:____________________________________________________  Genul: M / F 

Vărsta: ___________________        Profesia: ___________________ 

Aspecte legate de fumat: □ fumător,  □ nefumător,  □ fost fumător  

Număr membri rezidenţi: adulţi _________, copii _________ 

Informaţii generale despre locuinţă 

Anul contrucţiei: ___________________ 

Nivele: □ 1    □ 2    □ ≥3 

Prezintă şapă beton: □ Da    □ Nu 

Podea: □ gresie     □ parchet masiv     □ parchet laminat     □ lemn     □ alte 

Pereţi: □ cărămidă        □ beton        □ piatră        □ lemn       □ alte 

Tavan: □ beton      □ lemn        □ alte 

Construcţia prezintă fisuri: □ Da       □Nu 

Aer condiţionat:  □ Da       □Nu  

Izolaţie constucţie: □ neizolat          □ izolat interior           □ izolat exterior  

Material izolant: ___________________ 

Geamuri: □ lemn          □ termopan 

Informaţii despre detectorii de radon instalaţi  

Cod detector ___________________ 

Locaţie amplasare detector ___________________ 

Dată amplasare detector___________________   Dată recoltare detector___________________ 

Informaţii referitoare la consumul de apă potabilă: 

Sursa: □ reţea publică         □ izvor        □ fântână 

Fântână: adâncime _______, dimaetru _______, material construcţie ___________________,  

                vârstă________, seacă în timpul verii  Da / Nu, curăţare fântână ___________________ 

Utilizare apă: □ băut          □ gătit          □ îmbăiere          □ animale           □grădină 

Consum zilnic de apă potabilă: □ < 0.5 L         □ 1 L          □ >2 L 

Informaţii referitoare la surse de poluare a apei potabile: 

Locaţie amplasare sursă apă potabilă:_______________________________________________ 

Toaletă: tip________________________, distanţă faţă de sursa de apă ______________________ 

Stabilimente pentru animale: tip___________________, distanţă faţă de sursa de apă _________,    

                                      locaţie: aval / amonte 

Observaţii: ____________________________________________________________________  
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Protocol de măsurare al nivelului de radioactivitate naturală (U, Th, K) de la nivelul solului. 

 

Acest protocol oferă instrucţiuni privind utilizarea dispozitivului portabil Gamma Surveyor II, în 

vederea evaluării nivelului de radioactivitate de la sol și a principalului element radioactiv. Spectrometrul 

gamma – ray este proiectat pentru măsurători precise și reproductibile ale nivelului  de K, U, Th din sol. 

Instrumentul este utilizat pentru prospectarea și monitorizarea mediului, cartografiere geologică, teste de 

laborator, în scopuri industriale și de asistență medicală. Principiul fizic al instrumentului se bazează pe 

captura de  raze gama cu ajutorul detectorului de scintilație de tip BGO, cu analiză spectrală pe 1024-

canale. Calibrarea se face pe baza peakurilor de radioactivitate naturală, fără a fi necesare surse artificiale 

de radioactivitate. Acest protocol tratează în termeni generali aspecte legate de echipamentul folosit, 

metoda de analiză, precum şi asigurarea calităţii măsurătorilor.   

Metoda de măsurare constă în setarea instrumentului pe modulul (Spectrum & Assay). Acest mod 

permite determinarea  concentrațiilor K(%), U (ppm), Th (ppm) și a dozei de radiației gamma natural 

(nGy/h ; nSv/h). 

Aparatul determină concentraţia de U,Th, K și doza de radiație in situ, relativ repede, la un 

interval de timp care se poate stabili dintr-un interval de valori presetate: 10s, 20s, 30s, 60s, 2min, 3min, 

5min, 10min, 20min, 30min. Pentru zone bogate în materiale radioactive se recomandă un timp de măsură 

de 3 minute. Acesta este un parametru important, întrucât timpul de măsură constrânge acuratețea 

măsurătorilor. Cu cât concentrația de elemente radioactive este mai mică, cu atât timpul dedicat 

măsurătorii trebuie să fie mai îndelungăț. Pentru  acesta primă etapă, s-au selectat 10 minute/măsurătoare.  

Vom urmări ca măsurătorile să se efectueze în condiții de sol uscat. Apa care saturează substratul 

(precum cea rezultată în urma ploilor/inundațiilor/dezghețului) ecranează radiația gamma, rezultatul fiind 

înregistrarea unor valori mai mici decât maximul zonei. Vom considera ca maxim valorile măsurate într-

un loc în condiții de subsol uscat. Numai aceste valori vor fi considerate pentru alcătuirea hărții de hazard 

natural. 

Valorea înregistrată reprezintă doza de radiație provenită din substrat, la care se adaugă radiația 

cosmică și efectele de vale/culme. Întrucât urmărim doza la care este expus omul (deci doza totală) nu 

vom efectua corecții de vale/culme și nu vom substrage nici efectul cosmic, toate acestea contribuind la 

expunerea localnicilor. 

Aria de studiu este împarţită in celule pătrate, cu latura de 10km, conform Figs. 6.1, 6.3. Pentru 

suparafața geoparcului au fost generate un număr de 11 de cellule, în fiecare celulă fiind programate 

aproximativ 10 masuratori. În celulele marginale, care nu se suprapun cu teritoriul studiat decât partial 

se vor efectua mai puține măsurători. Reţeaua va fi îndesită în etapele următoarele. 
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Analiza radonului (222Rn) și radiului (226Ra) din probele de apă. 

Metoda de măsurare a concentraţiei de radon şi radiu din probele de apă prelevate de pe suprafața 

viitorului Geoparc, se bazează pe extragerea radonului din proba de apă şi măsurarea concentraţiei de 
222Rn (în maxim 3 zile de la data prelevării) și 226Ra (după 30 de zile de la prelevare) cu sistemul LUK-

VR ( „Protocol pentru realizarea măsurătorilor de radon (222Rn) și radiu (226Ra) în apă în vederea cartării 

radioactivității apei în Ținutul Buzăului”). 

Pentru analiza radonului și radiului în apă, a fost folosită aceeași rețea de prelevare ca și în cazul 

analizei ionilor dizolvați și a metalelor grele (act. 1.3). Interpretarea statistică a datelor obținute în urma 

măsurătorilor de radon în apă este prezentată în Tabelul 6.1. Valorile măsurate sunt reprezentate în tabelul 

6.4. 

Tabelul 6.1 – Interpretarea statistică a activității radonului în probele de apă analizate. 

Tipul probei 
Nr. 

probe 

Concentrație Radon (Bq/l) 

Maxim Minim AM GM 

fântâna 35 15.35 5.04 10.24 10.02 

izvoare captate 20 15.12 3.51 8.77 8.22 

rețea publică 14 9.66 4.40 6.77 6.54 

izvoare sărate și 

sufuroase 

6 10.28 2.9 6.31 5.68 

Total 75 15.4 2.9 9.02 8.5 

 

După cum se observa din tabel valoarea medie a tuturor probelor este de 9.02 Bq/l. Această 

valoare se situează sub valoarea medie măsurată la noi în țară, 15,5 Bq/l (Cosma et al. 2008). Din punct 

de vedere radiologic 17 probe depășesc valoarea recomandată de US.EPA (US.EPA, 1991) de 11.1 Bq/l 

și niciuna nu depășește valoarea de 100 Bq/l recomandată de WHO (WHO, 2008). 

S-a observat că în apele subterane (izvor, fântână) valorile sunt considerabil mai mari decât cele 

prelevate de la rețeaua publică. Se recomandă ca populația din zonă să folosească cu preponderență apa 

de la rețeaua publică.  

Valorile concentrației de radon în apă prezintă o distribuție log-normală; după cum se poate 

observa în Fig. 6.7 avem un singur maxim, ceea ce înseamă că sursa radonului din apă este substratul 

geologic, deci există o legatură clară între geologia locului și concentrația de radon în apă. Harta 

distribuției concentrațiilor de radon este redată în Fig. 6.8. 
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Fig. 6.7 - Distribuția log-normală a concentrației de radon în apă. 

 

Fig. 6.8 – Harta preliminară de distribuție a activității radonului în apă. 



47 
 

Interpretarea statistică a datelor obtinuțe în urma măsurătorilor de radiu în apă este 

prezentată în Tabelul 6.2. Valorile măsurate sunt reprezentate în tabelul 6.4. 

Tabelul 6.2 – Interpreatarea statistică a activității radiului în probele de apă analizate. 

Tipul probei Nr. probe 
Concentrație Radiu (Bq/l) 

Maxim Minim AM GM 

fântâna 35 0.145 0.0064 0.076 0.069 

izvoare captate 20 0.102 0.032 0.070 0.066 

rețea publică 14 0.087 0.023 0.050 0.046 

izvoare sărate și 
sufuroase 

6 0.098 0.023 0.050 0.042 

Total 75 0.145 0.064 0.068 0.061 

 

 

Fig. 6.9 – Harta preliminară de distribuție a activității radiului în apă. 
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Din punct de vedere radiologic concentrația de radiu în apă nu prezintă un risc suplimentar 

pentru populația din zonă deoarece valorile obținute sunt sub valoarea de 0,185 Bq/l, valoare 

recomandata de US-EPA (US.EPA ,2000). Harta distribuției concentrațiilor de radiu în apă este 

redată în Fig. 6.9. 

 

Evaluarea activității radonului în sol.  

Măsurătorile au fost efectuate in situ, iar in Fig. 6.10 sunt redate câteva fotografii cu 

locațiile investigate. 

S-a determinat concentratia radonului în sol in 51 de puncte obținându-se o valoare medie 

de 29.29 KBqm-3 cu o valoare maximă de 78.56 KBqm-3 în Comuna Colti, sat Alunis și o valoare 

minimă de 14.5 kBqm-3 în Comuna Braiești, localitatea Brăiești. O statistică pe griduri a 

concentrației de radon este redată în Tabelul 6.3, iar în Fig. 6.11 este redată harta activității 

radonului în sol. Valorile măsurate sunt reprezentate în tabelul 6.4. 

Concentratia radonului din sol, măsurat în diferite puncte este în directă corelație cu 

concentrația radonului din apă, acestea fiind influențate de structura geologică a substratului.  

  

  

Fig. 6.10 - Analiza in situ a nivelului de radon in sol. 



49 
 

Tabel 6.3 - Statistică pe griduri a concentrației de radon în sol 

 

 

Fig. 6.11 – Harta preliminară a distribuției activității radonului în sol. 

 

Min. Max AM GM

A3 17,62 78,56 36,67 31,60

A4 32,21 36,06 34,20 34,17

A5 17,06 17,06 17,06 17,06

B2 17,72 57,41 31,09 29,03

B3 14,5 21,4 16,88 16,72

B4 15,73 54,69 33,98 29,22

B5 11,8 11,8 11,80 11,80

C1 18 29,36 23,01 22,46

C2 18,2 42,7 28,52 27,43

C3 21,4 35,76 27,43 26,80

C4 27,4 38,27 32,84 32,38

C5 34,17 34,17 34,17 34,17

D2 27,3 36,9 31,10 30,90

D3 23,4 25,97 24,69 24,65

D4 17,95 17,95 17,95 17,95

Cell Radon concentration in soil (kBqm-3)
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Tabelul 6.4 – Datele măsurate de radon și radiu în apă, și radon în sol. 

Cod 
proba 

222Rn 
apa 
(Bq/l) 

226Ra apa 
(Bq/l) 

 Localitatea Conc. radon în sol 
(kBq/m3) 

D2.2 9.7 0.072 Braiesti 14.5 

D2.4 6.28 0.067 Bozioru 14.93 

D2.3 9.52 0.075 Parscov 15.73 

D2.6 6.5 0.098 Odaile 16.08 

C2.3 11.07 0.114 Rapile 17.06 

C2.4 11.12 0.087 Nucu  17.62 

B2.7 11.5 0.08 Pestritu 17.72 

B2.5 15.35 0.145 Robesti 17.75 

C2.7 12.92 0.133 Izvorul Dulce 17.95 

C2.8 5.06 0.024 Baltagari 18 

C2.5 6.18 0.051 Bisoca 18.2 

C2.9 7.52 0.065 Bisoca 18.2 

C2.1 12.51 0.144 Canesti 18.27 

C2.2 6.61 0.048 Chiliile 21.4 

C1.1 4.4 0.025 Gura Vaii  21.4 

C1.4 8.84 0.057 Muscelu Caramanesti 22.36 

C1.3 6.73 0.058 Beceni 23.4 

C1.2 6.38 0.051 Glodu Petcari 24.18 

C1.5 10.28 0.098 Lopatari 24.3 

D2.1 5.8 0.058 Beciu 25.14 

B2.6 9.39 0.078 Gura Dimienii 25.97 

B2.2 9.62 0.069 Lacuri 26.48 

B2.3 13.98 0.032 Colti  26.78 

B2.4 13.8 0.059 Luncile 27.03 

B2.8 15.12 0.077 Valea Salciei 27.3 

C2.10 3.67 0.023 Terca 27.38 

D3.1 9.47 0.087 Paclele 27.4 

D3.2 11.72 0.08 Jgheabu 28.7 

D3.3 8.64 0.065 Manzalesti 28.8 

D3.4 12.69 0.054 Sarile 28.91 

D3.5 5.85 0.024 Recea 29.36 

D4.1 5.24 0.051 Valea Salciei 31.3 

C4.5 7.67 0.0064 Cocarceni 32.21 

C4.4 7.24 0.087 Trestioara 32.7 

C4.7 5.8 0.023 Valea Nucului 34.17 

C5.1 6.06 0.045 Panatau 34.34 

C4.3 5.04 0.025 Badila 34.62 

C4.6 8.48 0.053 Valea Verzii 35.76 

C3.2 9.8 0.054 Zaharesti 36.06 

C4.1 7.22 0.051 Catun 36.9 

C3.3 6.78 0.098 Fisici  38.03 

B3.2 4.91 0.065 Ratesti 38.27 

B3.7 8.3 0.087 Bustea 42.7 

B3.1 8.61 0.081 Balanesti 47.76 
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C3.5 9.95 0.065 Scorosesti 52.32 

A3.2 9.66 0.052 Cozieni 54.69 

A3.5 3.51 0.061 Ivanetu 57.41 

A3.3 11.00 0.075 Alunis  78.56 

B3.3 9.66 0.065 Scortoasa  59 

B3.8 6.24 0.071 Plescoi  62.32 

A3.1 10.18 0.098 Berca 58.2 

C3.1 8.63 0.069 

C3.4 6.33 0.028 

B3.6 9.62 0.063 

B2.1 10.09 0.087 

B3.5 9.44 0.057 

B3.4 9.44 0.057 

D2.6 2.9 0.079 

D2.5 11.9 0.121 

B4.1 11.52 0.101 

B4.2 9.18 0.081 

A4.1 11.61 0.089 

A4.4 11.05 0.07 

A4.3 12.09 0.102 

A5.1 10.96 0.088 

A4.2 12.48 0.024 

A4.5 9.66 0.048 

A4.6 9.23 0.088 

B5.1 11.83 0.051 

B4.3 8.45 0.068 

B4.4 
12.65 0.067 

B4.5 
10.01 0.087 

 

Evaluarea activității radonului în aerul din interiorul locuințelor 

 

Rețeaua de amplasare a detectorilor, folosită pentru cartarea radonului în aer, este identică 

cu cea folosită pentru cartarea radonului în sol.  

În cele două campanii au fost amplasați 54 de detectori pentru monitorizarea pasivă a 

radonului din aer; din aceștia 52 au fost amplasați în interiorul locuintelor și 2 în aer liber în scopul 

identificării radiației de fond din zonă, harta folosită pentru distribuția detectorilor fiind redată în 

Fig. 6.12. 
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Fig. 6.12 -  Rețeaua de distribuție  a detectorilor de radon, folosită la cartarea radonului în aer. 

 

 În Fig. 6.13 sunt redate câteva fotografii cu locațiile investigate. 

După încheierea sezonului de toamnă 5 din detectorii expuși în interior și unul din cei 

expuși în aer liber au fost colectați și procesați în laborator (Cosma et al., 2009). Restul detectorilor 

vor fi colectați după 3 luni, la sfârșitul sezonului de iarnă, conform indicațiilor producătorului. 
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Fig. 6.13 - Completarea chestionarelor și amplasarea detectorilor de radon în locuințe. 

 

Concentrația medie a radonului în interior, obținută pentru sezonul de toamnă a fost de 53 

Bqm-3, iar nivelul radonului în aer liber a fost de 7 Bqm-3. Organizația Mondială a Sănătății 

recomandă ca nivelul radonului din interiorul locuințelor să nu depășească 100 Bqm-3 sau 300 

Bqm-3 în cazuri excepționale (WHO, 2009). Prin urmare se poate observa că nivelul de radon 

măsurat, până în prezent, în intreriorul locuințelor de pe suprafața Geoparcului nu prezintă un risc 

pentru sănătatea populației din zonă.   
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Evaluarea nivelului de radioactivitate naturală la nivelul solului. 

Valorile dozei naturale de radiație înregistrate (prezentate în Tabelul 6.5) sunt cuprinse 

între 7,82 nSv/h și 56,83 nSv/h (Fig. 6.14), valorile fiind sub media globala de 2,8 mSv/an 

echivalent cu 320 nS/h (preluat ANPM). Ținând cont perioada în care s-a desfășurat prima etapă 

a proiectului a fost una ploioasă, ne așteptăm însă ca substratul să nu fi fost uscat adecvat în 

momentul măsurătorilor și astfel valorile maxime să fie mai mari decât cele înregistrate în acest 

moment. Rezultatele vor fi verificate în etapa următoare. 

 

 

Fig. 6.14 – Valorile de doză de radiație măsurate, comparate cu media globală pe oră (marcată de linia roșie 

întreruptă). 

 Pe lângă doza de radiație, au fost măsurate și concentrațiile de K(%), Th(ppm) și U(ppm). 

Conform Fig. 6.15, concentrațiile acestor elemente sunt direct proporționale cu doza de radiație, 

fiecare contribuind la creșterea acesteia. Concentrațiile de Th variază mai abrupt decât cele de U, 

astfel încât K și Th sunt principalii contributori la doza de radiație locală. 
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Fig. 6.15 – Relațiile din U (portocaliu), Th (gri), K (albastru) și doza locală de radiație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.16 – Harta preliminară a distribuției dozei de radiație naturală la nivelul solului în Geoparc. 
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Tabelul 6.5 – Valorile dozei de radiație și a K, U, Th înregistrate în prima etapă (120 de puncte de măsură) 

K (%) U(ppm) Th(ppm) DR(nSv/h)  K (%) U(ppm) Th(ppm) DR(nSv/h) 

0,37 0,51 1,38 7,82  1,29 1,08 7,09 28,46 

0,36 0,24 3,13 9,77  1,24 1,26 7,08 28,68 

0,39 0,37 3,05 10,41  1,15 1,57 6,81 28,69 

0,48 0,63 2,57 11,36  1,15 1,8 6,36 28,77 

0,53 0,21 3,29 11,45  1,03 1,99 6,71 29,09 

0,59 0,24 2,99 11,61  1,23 1,62 6,61 29,2 

0,58 0,04 3,01 11,63  1,07 1,65 7,38 29,24 

0,32 0,31 3 11,73  1,29 0,92 7,99 29,36 

0,48 0,7 2,71 11,9  1,27 1,68 6,34 29,39 

0,53 0,77 2,4 12,06  1,49 1,08 6,7 29,62 

0,51 0,23 4,2 12,87  1,3 1,37 7,12 29,76 

0,54 0,49 3,45 12,89  1,54 0,73 7,55 30,15 

0,58 0,4 3,46 12,94  1,4 1,37 7,06 30,62 

0,55 1,03 2,53 13,55  1,28 2,15 5,99 30,73 

0,65 0,2 4 13,72  1,33 1,67 6,85 30,77 

0,52 0,84 3,46 14,14  1,44 1,15 1,66 31,12 

0,67 0,77 3 14,41  1,47 1,07 7,66 31,12 

0,68 0,67 3,42 14,82  1,12 2,18 7,14 31,4 

0,58 0,93 3,88 15,8  1,48 1,7 6,38 31,43 

0,6 0,38 5,77 17,1  1,25 1,99 7,01 31,6 

0,79 0,5 4,85 17,69  1,41 1,57 7,15 31,66 

0,78 1,17 3,47 17,86  1,46 1,64 6,74 31,68 

0,84 0,93 4,07 18,49  1,61 0,93 7,66 31,81 

0,54 1,28 5,27 19,23  0,79 3,15 7,21 32,35 

0,88 0,85 4,82 19,84  1,39 1,99 6,76 32,48 

0,73 1,11 5,07 19,91  1,57 1,22 7,68 32,67 

0,86 1,16 4,72 20,73  1,47 1,67 7,27 32,74 

1,01 0,6 5,32 20,93  1,49 1,01 8,74 32,89 

0,77 1,46 4,87 21,39  1,46 1,63 7,5 32,96 

0,99 1 5,28 22,22  1,44 1,53 7,96 33,17 

1,07 1,06 5 22,78  1,43 1,79 7,6 33,46 

1,02 0,71 6,87 24,2  1,52 1,64 7,52 33,54 

1,03 0,69 6,88 24,23  1,3 1,62 8,93 33,91 

0,89 1,48 5,4 24,32  1,41 2,16 7,25 34,16 

0,92 1,57 5,6 24,46  1,68 1,36 7,71 34,22 

0,84 2,14 4,74 24,5  1,29 2,72 6,67 34,28 

0,88 2,04 4,77 24,51  1,67 1,12 8,45 34,52 

0,85 2,12 4,96 24,85  1,42 1,01 8,64 35,23 

1,1 1,9 4,97 24,88  1,44 1,63 9,18 35,69 

1,41 0,53 5,78 25,3  1,42 2,25 7,9 35,77 

1,16 1,03 6,13 25,38  1,58 2,23 7,16 35,86 
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1,35 0,78 5,83 25,6  1,7 1,86 8,01 36,94 

1,2 1,42 5,32 25,9  1,9 1,25 8,37 36,98 

1,19 1,39 5,33 25,93  1,34 2,33 8,92 37,07 

1,13 1,19 6,51 26,1  1,15 3,71 7,73 38,23 

1,29 0,63 6,37 26,26  1,1 3,64 7,88 38,27 

1,37 0,65 6,42 26,32  1,93 1,96 7,87 39,24 

1,08 1,41 6,32 26,47  1,59 2,53 8,14 39,59 

1,05 1,57 6,08 26,48  1,68 2,47 8,24 39,61 

0,97 1,43 6,35 26,49  1,28 3,53 7,98 39,72 

1,11 1,51 6,13 26,51  1,15 3,88 7,78 39,83 

1,23 1,67 5,05 26,65  1,99 2,55 7,93 40,47 

1,35 0,69 6,6 26,65  1,58 3,11 8,79 42,15 

1,18 1,42 5,92 26,75  1,42 3,52 8,84 43,45 

1,1 1,2 6,84 26,77  1,34 2,33 11,34 46,13 

1,04 1,61 6,38 27,04  2,11 1,64 11,69 46,27 

0,97 2,09 5,62 27,05  2,81 1,78 11,33 53,33 

1,34 1,09 6,3 27,56  2,12 4,5 11,17 56,83 

1,47 1,22 5,45 27,83  0,34 0,42 3,41 12,81 

1,15 1,6 6,33 27,94  

1,14 1,37 7,02 28,12      

 

Concluzii. 

 17 probe de apă depășesc valoarea recomandată pentru radon de către US.EPA și niciuna 

nu depășește valoarea recomandată de WHO. 

 din punct de vedere radiologic concentrația de radiu în apă nu prezintă un risc suplimentar 

pentru populația din zonă deoarece valorile obținute sunt sub valoarea recomandată de US-

EPA. 

 concentrația radonului în sol este relativ scăzută și nu prezintă un risc suplimentar pentru 

populația din zona. 

 nivelul dozei de radiație la nivelul solului este sub media globală și nu prezintă risc pentru 

populație. Este recomandată însă verificarea măsurătorilor în etapa următoare, precum și 

îndesirea rețelei. 
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Activitatea 1.3 

 

Scopul acestei activități constă în evaluarea proprietăților chimice și fizice ale surselor de apă din 

Ținutul Buzăului. 

Calitatea apei potabile este reglementată prin Directiva 98/83/CE, transpusă  în legislația din 

România prin Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată şi completată de Legea nr. 

311/2004, OG nr. 11/2010, Legea nr. 182/2011.  

Cadrul legislativ european specific apelor subterane este reprezentat în principal prin Directiva 

80/68/EEC privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cu anumite substanţe periculoase, prin 

Directiva - cadru a Apelor 2000/60/EC şi prin Directiva fiică 2006/118/EC privind protecţia apelor 

subterane împotriva poluării şi deteriorării, stabileşte obiectivele de mediu obligatoriu de atins la nivel 

european şi principalele repere care trebuie urmărite, însă lasă la latitudinea statelor membre modul în 

care ajung la rezultatele cerute. Calitatea apelor subterane este reglemetata prin OM nr.621/2014  privind 

aprobarea valorilor prag pentru apele subterane din Romania, intrat in vigore la date de 18.07.2014, 

publicat in MO nr.535/18 iul 2014. 

Cu ajutorul echipamentelor existente în cadrul laboratoarelor de cercetare, din cadru Facultății de 

Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, partenerul P4 a efectuat analiza principalilor 

indicatori chimici, fizici și fizico‐chimici  pentru evaluarea calității unui număr de 75 de probe de apă 

prelevate de pe teritoriul Geoparcului Ținutul Buzăului, din care: 

 35 probe de apă potabilă colectate din fântâni  

 20 probe de apă potabilă colectate din izvoare captate  

 14 probe de apă potabilă colectate din rețelele locale de alimentare 

 4 probe de apă prelevare din izvoare sărate 

 2 probe de apă prelevate din izvoare sufuroase  

 

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 demografica, caracteristici geologice și hidrogeologice.  

 În cele ce urmează vom prezenta protocoalele întocmite în vederea recoltării și analizării probelor 

de apă. 
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Protocol pentru evaluarea proprietăților chimice ale surselor de apă naturale din Ținutul Buzăului 

– măsurarea in situ a parametrilor fizico-chimici și analiza în laborator a anionilor și cationilor 

anorganici dizolvați în probe de apă. 

Acest protocol stabilește metodologia de lucru prin care se vor măsura in situ parametrii fizico-

chimici (temperatură, conductivitate electrică, rezistivitate, TDS, salinitate, potențial redox, oxigen 

dizolvat și turbiditate) ai probelor de apă prelevate din Ținutul Buzăului, precum și metodologia prin care 

se va determina conținutul de anioni și cationi anorganici dizolvați în probele de apă, prin cromatografie 

ionică (IC) (pentru ionii F-, Cl-, Br-, NO3
-, NO2

-, SO4
2-, PO4

3-, Li+, Na+, K+, NH4
+, Ca2+ și Mg2+) respectiv 

prin dozare volumetrică prin titrare cu HCl (0,1 N) (pentru ionii CO3
2- şi HCO3

-). Acest protocol tratează 

aspecte legate de recoltarea şi conservarea probelor de apă, prelucrarea probelor, echipamentul folosit, 

metoda de analiză și asigurarea calității măsurătorilor.  

Echipamentele folosite sunt: 

 multiparametru portabil WTW (Germania)  

 turbidimetru portabil WTW pHotoFlex (Germania)   

 apă distilată de înaltă puritate (0,055 µS/cm; 18,2 MΩ/cm), lipsită de oxidanţi, purificată cu 

ajutorul sistemului Ultra Clear TWF UV (SG GmbH, Germania) 

 soluție eluent pentru anioni: 4.5 mM  Na2CO3 / 0.8 mM NaHCO3 (Dionex, SUA)  

 soluție eluent pentru cationi: 20 mM acid metansulfonic (99,0%) (Fluka, Germania)  

 amestec standard de anioni: F- (20 mg/l), Cl- (100 mg/l), Br- (100 mg/l), NO2
- (100 mg/l), NO3

- 

(100 mg/l), SO4
2- (100 mg/l) și  PO4

3-  (200 mg/l) (Dionex, SUA)  

 amestec standard de cationi: Li+ (50 mg/l), Na+ (200 mg/l), K+ (500 mg/l), Mg2+ (250 mg/l), Ca2+ 

(500 mg/l), NH4
+ (250 mg/l) (Dionex, SUA)  

 sticlărie de laborator, spălată în prealabil cu apă distilată şi apoi cu apă ultrapură  

 

Aria de studiu este împărţită în celule de formă pătrată, cu latura de 10 km, conform Fig. 7.1. Pentru 

suprafaţa viitorului geoparc au fost generate un număr total de 11 celule.  

Pentru a corela impactul asupra sănătăţii rezidenţilor datorat ingestiei de substanţe toxice din apa 

potabilă cu cel datorat expunerii de radon şi radiu, se va utiliza o rețea relativ similară ca în cazul cartării 

radonului din interiorul locuinţelor. În plus reţeaua de prelevare va include şi unele izvoare minerale, 

sulfuroase şi feruginoase (Fig.7.1). În funcţie de datele obţinute în prima etapă a proiectului, ulterior 

reţeaua de prelevare va fi extinsă, incluzând izvoarele minerale, iodurate, sulfuroase, alcalino-

feruginoase de pe Platoul Meledic (Mânzăleşti), izvoarele feruginoase din cătunul Buştea (Mânzăleşti) 

și izvoarele sulfuroase din zona Schitului Cârnu (Pănătău). 
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Fig. 7.1 - Reţeaua de prelevare a probelor de apă pentru analiza parametrilor fizico-chimici și a ionilor dizolvați (din fiecare 

punct se vor preleva probe de apă potabilă, iar în punctele marcate cu roşu și gaben se vor preleva suplimentar şi probe din 

izvoarele minerale, sulfuroase, feruginoase, etc.). 

 

Parametrii fizico-chimici determinați sunt: temperatură, conductivitate electrică, rezistivitate, 

total solide dizolvate (TDS), salinitate, potențial redox, oxigen dizolvat și turbiditate. Acești parametrii 

vor fi măsurați in situ cu ajutorul multiparametrului portabil WTW (Germania) și a turbidimetrului 

portabil WTW pHotoFlex (Germania)  (Fig. 7.2). 

 

Fig. 7.2 - Multiparametru portabil WTW (Germania) și turbidimetru WTW pHotoFlex (Germania) portabil, utilizați pentru 

măsurarea parametrilor fizico-chimici ai probelor de apă (Laboratorul de Analiza Mediului, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai). 
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Recoltarea și conservarea probelor de apă se va realiza în conformitate cu standardele naţionale 

şi internaţionale (SR EN ISO 5667-1/2008, SR ISO 5667-2/2008, SR EN ISO 5667-3/2008, ASTM 1999, 

Jackson 2000, US-EPA 2007).  

Probele vor fi colectate în flacoane noi de polietilenă de înaltă densitate, cu volumul de 100 – 150 

ml. La recoltare, flacoanele se clătesc cu proba care urmează să fie prelevată. Recoltarea probelor se face 

în funcţie de sursa de apă, astfel:  

- din reţeaua de distribuţie: apa se recoltează după ce s-a curăţat robinetul cu un tampon curat, atât 

pe dinafară cât şi pe dinăuntru şi apoi s-a lăsat să curgă aproximativ 5 minute apa stagnată pe conductă;  

- în cazul distribuţiei intermitente: o probă se va recolta la primul jet de apă, pentru a avea prima 

apă care circulă prin robinet şi a doua probă se va lua după doua ore de curgere continuă;  

- din rezervoarele de înmagazinare: probele se vor recolta de la punctele de ieşire; 

- din fântâni cu extragerea apei prin pompare: probele de apă se recoltează după o pompare de 

minim 10 min; 

- din fântâni cu găleată: recoltarea se face introducându-se găleata la 10 – 30 cm sub oglinda apei 

şi apoi se toarnă apa în flaconul de recoltare;  

Probele prelevate pentru analiza cationilor vor fi filtrate prin filtre cu porozitatea de 0,45 µm și 

acidulate la  pH≈3 (cu HNO3 65%) (Mănescu et al. 1978) și transportate în laborator, unde vor fi păstrate 

la rece (4ºC) și la întuneric. Acidifierea probelor are ca scop stoparea activităţii microbiene, împiedicarea 

precipitării şi a reţinerii ionilor metalici pe pereţii vasului în care se face recoltarea.  Probele prelevate 

pentru analiza anionilor vor fi filtrate prin filtre cu porozitatea de 0,45 µm. Probele vor fi analizate în 24 

– 48 de ore de la data prelevării. 

Pentru a putea evalua impactul asupra sănătății și a identifica sursele de contaminare cu ioni 

dizolvați, se vor completa chestionare care vor conține informații utile în acest sens (vezi Protocol pentru 

realizarea măsurătorilor de radon rezidenţial, act. 1.2). Chestionarele se vor completa în timpul prelevării 

probelor de apă. 

Înainte de analiza ion cromatografică, probele de apă se diluează cu apă ultrapură (0,055 µS/cm; 

18,2 MΩ/cm) până la o conductivitate electrică ≤100 µS/cm.  

Concentrația ionilor F-, Cl-, Br-, NO3
-, NO2

-, SO4
2-, PO4

3-, Li+, Na+, K+, NH4
+, Ca2+ și Mg2+ se va 

determina prin metoda ion cromatografică utilizând sistemul IC 1500 Dionex (SUA) (Fig.7.3). Probele 

de apă  prelucrare conform celor menționate anterior, sunt introduse în autosampler, urmând a fi 

analizate.  Durata unei analize este de 15 minute pentru cationi și 25 minute pentru anioni. Condiţiile 

analitice instrumentale, redate în Tabelul 7.1, sunt setate conform manualului de utilizare al sistemului 

IC 1500 Dionex (www.dionex.com). 

Principiul metodei de analiză ion cromatografică constă în separarea şi analiza compuşilor 

chimici în funcție de afinitatea diferită a unei faze staţionare ionice faţă de ionii solutului. La ieşirea din 

coloană ionii sunt detectaţi prin intermediul unui detector de conductivitate. Rezultatul unei analize este 

redat sub forma unei cromatograme, care prezintă pe abscisă timpul de retenție specific fiecărui ion, iar 

pe ordonată intensitatea semnalului (picului) (Fig.7.4). 
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Fig. 7.3 - Sistemul IC 1500 Dionex (SUA) folosit pentru analiza ionilor dizolvați (F-, Cl-, Br-, NO3
-, NO2

-, SO4
2-, PO4

3-, Li+, 

Na+, K+, NH4
+, Ca2+ și Mg2+) în apă (Laboratorul de analiza mediului, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, 

Universitatea Babeş-Bolyai). 

 

Tabelul 7.1 - Condiţiile standard recomandate de producător, pentru analiza ionilor dizolvați în apă prin IC.  

 Anioni  Cationi 

Coloană IonPac AS23, 4×250 mm IonPac CS12A, 4×250 mm 

Debit eluent  1.0 mL/min 1.0 mL/min 

Temperatură  30°C Temperatură ambiantă 

Detector conductivitate (cu supresor) conductivitate (cu supresor) 

Supresor  Anion self-regenerating suppressor 

(ASRS ULTRA II, 4 mm) auto 

suppression recycle mode 

Cation self-regenerating suppressor 

(CSRS/CERS ULTRA II, 4 mm) auto 

suppression recycle mode 

Current aplicat 25 mA 59 mA 

Volum injectat  25 µL 25 µL 

 

Determinarea calitativă se face pe baza timpilor de retenție, iar analiza cantitativă se realizează 

prin metoda standardului extern, pe baza curbei de calibrare trasată în prealabil, pentru fiecare ion. 

 



 

64 

 

 

 

Fig.7.4 -. Cromatogramele unor soluții standard de anioni (a) și cationi (b) obținute cu sistemul IC 1500 Dionex. 

 

Determinarea conţinutului de CO3
2- şi HCO3

- se va realiza conform standardelor  naționale SR 

EN ISO 9963-1/2002 și SR EN ISO 9963-2/2002, prin titrarea apei de analizat cu HCl (0,1 N) in prezența 

fenolftaleinei și metiloranjului ca indicatori.   

Pentru a asigura garanţia privind certitudinea calităţii analizelor ion cromatografice, Partenerul 

P4 a efectuat în prealabil validarea metodei de analiză descrisă anterior, determinând următorii parametri 

de validare: liniaritate, sensibilitate și precizie. 

Liniaritatea curbei de calibrare a fost determinată pe baza a cinci etaloane de lucru preparate prin 

diluţii succesive cu apă ultrapură a amestecului etalon de anioni, respectiv de cationi. Fiecare etalon de 

lucru a fost injectat de trei ori în aparat. Au fost determinate ecuaţiile curbelor de calibrare şi coeficienţii 

de corelaţie (R2). Rezultatele obţinute, au demonstrat faptul că metoda IC prezintă o bună liniaritate pe 

domeniul studiat, coeficienţii de corelaţie având valori >0.992. Parametrii curbelor de calibrare sunt 

redați în Tabelul 7.2. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Tabelul 7.2 - Parametrii curbelor de calibrare specifice fiecărui ion. 

Ion Ecuația dreptei de calibrare Coeficientul de corelație (R2) 

F- y = 0.255x - 0.050 R² = 0.996 

Cl- y = 0.194x - 0.348 R² = 0.994 

Br- y = 0.074x - 0.097 R² = 0.996 

NO2
- y = 0.116x - 0.156 R² = 0.997 

NO3
- y = 0.094x - 0.089 R² = 0.996 

SO4
2- y = 0.124x - 0.136 R² = 0.997 

PO4
3-   y = 0.047x - 0.140 R² = 0.996 

Li+ y = 0.731x + 0.443 R² = 0.999 

Na+ y = 0.233x + 0.468 R² = 0.999 

K+ y = 0.160x + 0.395 R² = 0.999 

Mg2+ y = 0.439x + 1.223 R² = 0.994 

Ca2+ y = 0.299x + 0.683 R² = 0.999 

NH4
+ y = 0.056x + 1.202 R² = 0.992 

 

Sensibilitatea metodei IC a fost estimată pe baza limitei de detecţie (LOD) şi a limitei de 

cuantificare (LOQ). LOD şi LOQ au fost calculate conform regulilor impuse de IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry), pe baza deviaţiei standard a răspunsului şi a pantei curbei de 

calibrare, conform formulei de mai jos: 

S
LOD




3
      ;       

S
LOQ




10
 

unde: 

σ – deviaţia standard a răspunsului (10 măsurători repetate al probei blank) 

S – panta curbei de calibrare 

Rezultatele obţinute, au demonstrat faptul că analiza ion cromatografică prezintă o bună 

sensibilitate. Astfel, valorile LOD sunt cuprinse între 0.001 – 0.02 mg/l, iar valorile LOQ sunt cuprinse 

între 0.003 – 0.065 mg/l, în funcţie de ion. 

Precizia metodei de cuantificare a ionilor dizolvați în apă, a fost determintă pe baza repetabilităţii 

(precizia per zi) şi pe baza preciziei intermediare (precizia per mai multe zile). Atât pentru determinarea 

repetabilităţii cât şi a preciziei intermediare au fost efectuate cinci analize repetate pentru fiecare soluţie 

standard şi a fost calculată valoarea deviaţiei standard relative (RSD).  
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Rezultatele obţinute, au demonstrat faptul că metoda ion cromatografică prezintă o bună precizie, 

valorile RSD pentru repetabilitate variind între 0.50 – 5.1%, iar pentru precizia intermediară s-au încadrat 

între 0.8 – 5.7%. 

 

Protocol pentru evaluarea proprietăților chimice ale surselor de apă naturale din Ținutul Buzăului 

–analiza în laborator a metalelor grele în probe de apă. 

Acest protocol stabilește metodologia de lucru pentru analiza concentrației de metale grele din 

probele de apă prelevate din zona Ținutul Buzăului, prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără 

(FAAS) și pe cuptor de grafit (GAAS). Procedura poate fi aplicată pentru determinarea de metale (Cr, 

Cd, Ni, Pb, Cu, Fe, Zn) în probe de apă potabilă, apă de suprafaţă, apă subterană şi apă uzată. 

Acest protocol tratează aspecte legate de recoltarea şi conservarea probelor de apă, prelucrarea 

probelor, echipamentul folosit pentru analiza metalelor din apă, metoda de analiză și asigurarea calității 

măsurătorilor.  

Reactivii și echipamentele implicate în realizarea măsurătorilor sunt următoarele: 

 spectrometru de absorbţie atomică ZEEnit 700 cu flacără aer – acetilenă şi cuptor de grafit cu 

platformă 

 baie de nisip 

 butelie de acetilenă şi argon de înaltă puritate 

 HNO3 (65%) de puritate analitică (Merck, Germania) 

 HCl (37%) de puritate analitică (Merck, Germania)  

 apă distilată de înaltă puritate (0,055 µS/cm; 18,2 MΩ/cm), lipsită de oxidanţi, purificată cu 

ajutorul sistemului Ultra Clear TWF UV (SG GmbH, Germania) 

 soluţii etalon de metale (1000 mg/l)  diluate în HNO3 (Merck, Germania) 

 sticlărie de laborator, spălată în prealabil cu apă distilată şi apoi cu HNO3 (10%)  

 

Aria de studiu este împărţită în celule de formă pătrată, cu latura de 10 km, conform Fig.7.1. Pentru 

suprafaţa geoparcului au fost generate un număr total de 11 de celule. Pentru a corela impactul asupra 

sănătăţii rezidenţilor datorat ingestiei de substanţe toxice din apa potabilă cu cel datorat expunerii de 

radon şi radiu, se va utiliza o rețea similară cu cea în cazul cartării radonului din interiorul locuinţelor. 

În plus reţeaua de prelevare va include şi unele izvoare minerale, sulfuroase şi feruginoase (marcate cu 

roşu și galben pe hartă – Fig.7.1). În funcţie de datele obţinute în prima etapă a proiectului, ulterior 

reţeaua de prelevare va fi extinsă, incluzând izvoarele minerale, iodurate, sulfuroase, alcaline feruginoase 

de pe Platoul Meledic (Mânzăleşti), izvoarele feruginoase din cătun Buştea (Mânzăleşti), izvoarele 

sulfuroase din zona Schitului Cârnu (Pănătău), etc. 

Recoltarea și conservarea probelor de apă se va realiza în conformitate cu standardele naţionale şi 

internaţionale (SR ISO 5667-2 /2008 şi SR EN ISO 5667-3 /2008).  



 

67 

 

Probele vor fi colectate în flacoane de polietilenă de înaltă densitate, cu volumul de 350 ml, curățate 

în prealabil cu HNO3, cu apă distilată şi apoi se clătesc cu proba care urmează să fie prelevată. Recoltarea 

probelor se face în funcţie de sursa de apă, astfel:  

- din reţeaua de distribuţie: apa se recoltează după ce s-a curăţat robinetul cu un tampon curat, atât 

pe dinafară cât şi pe dinăuntru şi apoi s-a lăsat să curgă aproximativ 5 minute apa stagnată pe conductă;  

- în cazul distribuţiei intermitente: o probă se va recolta la primul jet de apă, pentru a avea prima 

apă care circulă prin robinet şi a doua probă se va lua după doua ore de curgere continuă;  

- din rezervoarele de înmagazinare: probele se vor recolta de la punctele de ieşire; 

- din fântâni cu extragerea apei prin pompare: probele de apă se recoltează după o pompare de 

minim 10 min; 

- din fântâni cu găleată: recoltarea se face introducându-se găleata la 10 – 30 cm sub oglinda apei 

şi apoi se toarnă apa în flaconul de recoltare;  

Probele vor fi acidulate la un pH între 1 – 2 cu HNO3, filtrate prin filtre cu porozitatea de 0,45 

µm, etichetate și transportate în laborator. Acidifierea probelor la pH între 1 – 2 are ca scop stoparea 

activităţii microbiene, împiedicarea precipitării şi a reţinerii ionilor metalici pe pereţii vasului în care se 

face recoltarea.  

Probele vor fi păstrate la rece (4°C) şi la întuneric, fiind stabile 30 de zile. Pentru a elimina 

posibilele erori, probele vor fi analizate în 48 – 72 de ore de la data prelevării. 

Pentru a putea evalua impactul asupra sănătății și a estima sursele de contaminare cu metale grele, 

se vor completa chestionare care vor conține informații utile în acest sens (vezi Protocol pentru realizarea 

măsurătorilor de radon (222Rn) rezidenţial). Chestionarele se vor completa în timpul prelevării probelor 

de apă. 

 

Prelucrarea și anliza probelor se vor realiza conform SR ISO 8288/2001, SR EN 1233/2003, SR 

13315-1996, SR 8637-79, SR 7852-80, SR 7795-80,  SR 8314-87.  

Pentru a realiza extracția metalelor grele din probă și pentru a îndepărta substanțele organice 

interferente, probele de apă vor fi supuse mineralizării prin tratare cu HNO3 și H2O2, ulterior vor fi fierte 

pe baie de nisip.  

Conținutul de metale grele va fi determinat prin metoda spectrofotometrică, cu ajutorul 

spectrometrului de absorbție atomică (tip ZEENIT 700) (Fig.7.5). Analiza Fe, Cr, Pb, Ni, Mn, Cu şi Zn 

se va efectua prin atomizare în flacără de aer – acetilenă, respectiv prin atomizate în cuptor de grafit 

(pentru Cd şi metalele pentru care concentraţia este sub limita de detecţie pe flacără). În cazul analizei 

FAAS, proba mineralizată este aspirată în aparat printr-un dispozitiv special, iar în cazul GAAS, proba 

mineralizată se introduce în autosampler împreună cu proba blank şi modificatorii de matrice.  

Principiul metodei de analiză constă în nebulizarea probei în flacăra de aer – acetilenă sau în 

cuptorul de grafit şi aducerea în stare de atomi liberi, care absorb energia radiantă de la sursa spectrală 
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(lampă cu catod cavitar specifică pentru fiecare metal analizat). Semnalul luminos transmis prin atomizor 

este convertit de către detector în semnal electric, care este ulterior amplificat, prelucrat şi afişat. 

Cuantificarea concentraţiei metalelor grele din proba de apă se realizează prin metoda standardului 

extern, pe baza curbei de calibrare trasată în prealabil, pentru fiecare metal (Cordoş et al., 1998). La 

fiecare serie de analiză se va efectua analiza unei probe blank (fără apă), care se scade din concentraţia 

fiecărei probe de apă. Pentru rezultate mai bune, etaloanele de lucru se prepară proaspete pentru fiecare 

serie de probe de analizat prin diluţii succesive cu HNO3 0.5% (pentru analiza FAAS) respectiv automat 

cu ajutorul autosamplerului (pentru analiza GAAS).  

 

Fig.7.5 - Sistemul AAS cu flacără aer-acetilenă (foto stânga) şi cuptor de grafit cu platformă (foto dreapta) (Laboratorul de 

analiza mediului, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai). 

 

Sistemul AAS efectuează patru citiri per probă, afişând valoarea medie a concentraţiei şi deviaţia 

standard (SD), respectiv deviaţia standard relativă (RSD). Concentraţia citită de aparat este exprimată în 

mg/l (FAAS) respectiv în μg/l (GAAS). Dacă este cazul se înmulţeşte cu diluţia aferentă fiecărei probe. 

Condiţiile analitice instrumentale, sunt setate conform manualului de utilizare al sistemului AAS, 

pentru fiecare metal în parte.  

Pentru a asigura garanţia privind certitudinea calităţii analizelor, Partenerul P4 a efectuat în 

prealabil validarea metodei de analiză descrisă anterior, determinând următorii parametri de validare: 

liniaritate, sensibilitate și precizie. 

Liniaritatea curbei de calibrare a fost determinată pe baza a şase etaloane de lucru preparate prin 

diluţii succesive cu HNO3 (0.5%) din soluţia etalon (1000 mg/l). Fiecare etalon de lucru a fost injectat 

de trei ori în aparat. Au fost determinate ecuaţiile curbelor de calibrare şi coeficienţii de corelaţie (R2). 

Rezultatele obţinute, au demonstrat faptul că metodele FAAS şi GAAS prezintă o bună liniaritate pe 

domeniul studiat (0 – 1 mg/l pentru FAAS, respectiv 0 – 0.02 mg/l pentru GAAS), coeficienţii de 

corelaţie având valori >0.996.   
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Sensibilitatea metodei AAS a fost estimată pe baza limitei de detecţie (LOD) şi limitei de 

cuantificare (LOQ). LOD şi LOQ au fost calculate conform regulilor impuse de IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry), pe baza deviaţiei standard a răspunsului şi a pantei curbei de 

calibrare, conform formulei de mai jos (Thomsen et al. 2003, Chan 2008, Sun and Li 2011): 

S
LOD




3
      ;       

S
LOQ




10
 

unde: 

σ – deviaţia standard a răspunsului (10 măsurători repetate al probei blank) 

S – panta curbei de calibrare 

Rezultatele obţinute, au demonstrat faptul că metodele FAAS şi GAAS prezintă o bună 

sensibilitate. Astfel, în funcţie de metal, valorile LOD sunt cuprinse între 0.012 - 0.083 mg/l (pentru 

FAAS) şi 0,077 - 0,61 µg/l  (pentru GAAS), iar valorile LOQ sunt cuprinse între 0.039 - 0.276 mg/l 

(pentru FAAS) şi 0,25 – 1,98 µg/l  (pentru GAAS).  

Precizia metodei (variaţia rezultatelor intra- şi inter-laboratoare) de cuantificare a metalelor grele 

din apă, a fost determintă pe baza repetabilităţii (precizia per zi) şi pe baza preciziei intermediare (precizia 

per mai multe zile) (Chan 2008). Atât pentru determinarea repetabilităţii cât şi a preciziei intermediare 

au fost efectuate cinci analize repetate pentru soluţile standard şi a fost calculată valoarea deviaţiei 

standard relative (RSD).  

Rezultatele obţinute, au demonstrat faptul că metodele FAAS şi GAAS prezintă o bună precizie, 

valorile RSD pentru repetabilitate variind între 2.50 - 6.52%, iar pentru precizia intermediară  variat între 

3.53 - 6.25%. 

Exerciţiile de intercomparare efectuate de Laboratorul de analiza mediului din cadrul Facultăţii 

de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (Universitatea Babeş-Bolyai) şi alte laboratoare acreditate RENAR 

precum Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică din Cluj-Napoca şi Centrul de Mediu şi 

Sănătate din Cluj-Napoca, au demonstrat o buna corelaţie între rezultatele obţinute, erorile încadrându-

se între 5 - 10%.  
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Rezultatele analizelor chimice. 

 
Tabelul 7.3 - Caracteristici generale ale surselor de apă investigate.  

Grid  Cod 

probă 

Latitudine Longitudine Comuna  Sat Sursa de apă Adâncime 

fântână (m) 

Diam

etru 

(m) 

Material 

construcție 

Varsta 

(ani) 

Tratam

ente 

chimice 

A3 

A3.1 45.40345 26.46321 Bozioru Fisici izvor captat  6 1.5 piatra 70 

clorami

na 

A3.2 45.37827 26.39171 Colți Colți  retea publica           

A3.3 45.38421 26.42706 Colți 

Muscelu 

Cărămănești fantana 4 1 beton 60   

A3.4 45.41584 26.446377 Bozioru Nucu  retea publica           

A3.5 45.40297 26.41467 Colți Aluniș  izvor captat           

A4 A4.1 45.35938 26.4705 Cozieni Cocârceni izvor captat 3   beton 15 - 

A4.2 45.29832 26.37397 Pănătău Zaharești fantana 10 1 beton 65 

clorami

na 

A4.3 45.32333 26.38881 Pănătău Pănătău izvor captat           

A 4.4 45.31726 26.38785  Pănătău  Pănătău fantana 10 1.5 beton 60 

clorami

na 

A4.5 45.31608 26.38821  Pănătău  Plăișor izvor captat           

A4.6 45.31641 26.38656  Pănătău  Plăișor fantana 2 1 beton 65 

clorami

na 

A5 A5.1 45.26505 26.37858 Pănătău Râpile izvor captat 4         

B2 B2.1 45.45937 2650189 Brăiești Ivănețu fantana 4 1       

B2.2 45.48951 26.54788 Lopătari Pestrițu fantana 4 1 beton 20 clor 

B2.3 45.51852 26.53532 Lopătari Terca izvor captat           

B2.4 45.48462 26.58307 Lopătari Lopătari fantana 12 1 beton 60 - 

B2.5 45.50164 26.61113 

Mânzaleș

ti Trestioara fantana 9 1 beton 120 var 

B2.6 45.49367 26.5561 Lopătari Luncile fantana 10 1 beton 100 clor 

B2.7 45.50716 26.59409 

 Mânzale

ști  Buștea fantana 5 1 beton 30   

B2.8 45.48635 26.5696 Lopătari  Lopătari izvor captat           

B2.9   Chiliile Ghiocari  retea publica      

B3 B3.1 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile fantana 7 1 beton 40 clor 

B3.2 45.39624 26.60599 Cănești Cănești retea publica           

B3.3 

45.38222

4 26.49405 Bozioru Bozioru retea publica           

B3.4 

45.40563

5 26.566787 Odăile Scoroșești  fantana 8  1  beton 30   

B3.5 45.39537 26.53584 Odăile Odăile fantana 8 1 beton 30 

clorami

na 

B3.6 45.42987 26.50902 Brăiești Brăiești fantana 8 1 beton 25   



 

71 

 

B3.7 45.44628 26.59941  Chiliile  Chiliile retea publica           

B3.8 45.38201 26.49328 Bozioru Bozioru retea publica           

B4 

B4.1 45.33802 26.48609 Cozieni Cozieni fantana 7 1 beton 10 

clorami

na 

B4.2 45.35139 26.47432 Cozieni Bălănești fantana 4 1 beton 60 

clorami

na 

B4.3 45.28854 26.55191 Pârscov Pârscov retea publica           

B4.4 45.296 26.59085 Pârscov Robești fantana 10 1 piatra 50   

B4.5 45.29601 26.58893 Pârscov Robești fantana 20 1 piatra 50   

B5 B5.1 45.2569 26.5071 Pârscov Badila izvor captat           

C1 

C1.1 

45.54414

8 26.705704 Bisoca Bisoca retea publica           

C1.2 45.54287 26.66754 Bisoca Lacurile retea publica           

C1.3 45.54321 26.68623 Bisoca Recea izvor captat         x 

C1.4 45.53903 26.70453  Bisoca  Bisoca fantana 2.5 1 piatra 200   

C1.5 45.54311 26.73209 Bisoca Băltagari izvor captat           

C2 

C2.1 45.47236 26.63292 

Mânzăleș

ti  Valea Ursului fantana 4 1 beton 20   

C2.2 45.53785 26.70431 Bisoca Bisoca izvor captat           

C2.3 45.48782 26.65837 

Mânzăleș

ti Mânzălești fantana 11 1 beton 34 var 

C2.4 45.51231 26.59379 

Mânzăleș

ti Buștea izvor captat           

C2.5 45.52491 26.63688 

Mânzăleș

ti Jghiab retea publica           

C2.6 45.47407 26.71963 

 Vintilă 

Vodă  Vintilă Vodă izvor captat           

C2.7 45.49307 26.62374 

Mânzăleș

ti Platoul Meledic  fantana 4 1 beton 20   

C2.8 45.4892 26.6238 

Mânzăleș

ti Platoul Meledic  izvor captat           

C2.9 45.53508 26.63767 

Mânzăleș

ti Plavățu izvor captat           

C2.1

0 45.48438 26.61042 Lopătari  Lopătari izvor captat           

C3 C3.1 45.39496 26.62876 Cănești Valea Verzii izvor captat           

C3.2 45.37867 26.66262 Scorțoasa Gura Văii  fantana 12 1 piatra 71 x 

C3.3 45.37758 26.70504 Scorțoasa Beciu izvor captat           

C3.4 45.39511 26.60827  Cănești  Cănești izvor captat           

C3.5 45.45505 26.62642 Chiliile Glodu Petcari fantana 8 1 beton 50 

clor, 

var 

C4 C4.1 45.35977 26.66177 Scorțoasa Scorțoasa  izvor captat - - - - - 

C4.2 45.27437 26.71564 Berca Pleșcoi  retea publica           
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C4.3 45.32903 26.70521 Berca Pâclele  fantana 5 1 beton 10 x 

C4.4 

45.28586

4 26.681307 Berca Berca fantana 4 1 beton 39 x 

C4.5 

45.29769

8 26.635076 Berca Rătești fantana 10 1   25   

C4.6 45.3264 26.70024 Berca Pâclele fantana 7 1 beton 70   

C4.7      Berca  Berca  fantana  6  1  beton  20   

C5 C5.1 45.25314 26.73136 Berca Valea Nucului  retea publica           

D2 D2.1 45.53856 26.75186 Bisoca Sările izvor captat           

D2.2 45.48695 26.83304 

Valea 

Sălciei Valea Sălciei fantana 16 0.5 beton 4 x 

D2.3 45.47238 26.82417 

Valea 

Sălciei 

Cătun Valea 

Sălciei fantana 30 0.3 beton 36 x 

D2.4 45.49851 26.8372 

Valea 

Sălciei Valea Sălciei fantana 15 0.3 beton 30 clor  

D2.5 45.48547 26.78634 

Valea 

Sălciei  Goicelu fantana 4 1 beton 20   

D2.6 45.512 26.74456 Sărulești Între Văi izvor captat           

D3 D3.1 45.4072 26.75648 Beceni Gura Dimienii fantana 7 1 beton 14 x 

D3.2 45.4072 26.75648  Beceni  Gura Dimienii fantana 20 1 beton 60   

D3.3 45.41336 26.74914  Beceni  Gura Dimienii izvor captat           

D3.4 45.3842 26.76778  Beceni  Beceni fantana 7 1 beton 120 clor 

D3.5 45.3842 26.76778 Beceni Beceni retea publica           

D4 D4.1 45.34053 26.77285  Beceni Izvorul Dulce retea publica           

 

 

 

 
Tabelul 7.4 – Rezultate obținute: proprietăți fizico-chimice și ioni majori dizolvați. 

cod  pH ORP EC  TDS  sal  O2   rezistivitate  turbiditate  F- Cl - NO2
-  Br - NO3

- PO4
3- 

    

 

(mV) (µS/cm) (mg/l) (‰) (mg/l) kΩcm (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

 

(mg/l) 

 

(mg/l) 

D2.2 6.49 -13.6 1172 744 0.4 5.5 1.018 5.58 1.78 113.87 ND ND 88.23 20.86 

D2.4 6.7 -12.3 21200 1357 0.9 4.7 0.502 5.11 2.18 225.65 ND ND 119.14 ND 

D2.3 7 -36 1484 949 0.5 5.5 0.7 3.14 1.8 75.31 14.19 ND 100.58 ND 

D2.6 6.42 1.2 794 512 0.1 4.2 1.312 <0.01 1.168 26.89 ND ND 16.8 ND 

C2.3 6.61 -62 18010 1132 0.7 2.5 0.569 <0.01  ND 311.04 ND ND 49.42 ND 

C2.4 7.09 -31.6 589 377 0 3.9 1.79 0.01 1.036 9.13 ND ND 6.42 ND 

B2.7 6.4 5.6 717 459 0.1 3.2 1.279 0.51 ND 10.72 ND ND 6 ND 

B2.5 6.43 -12 1001 641 0.3 4.8 1.053 0.1 ND 47.39 ND ND 20.47 ND 

C2.7 6.93 -25.8 2090 1334 0.9 5.2 0.476 2.04 ND 17.12 ND ND 12.93 ND 
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C2.8 6.09 21 166000 106240 7.05 2.3 0.006 34.5  ND 280190.4 ND ND ND ND 

C2.5 7.54 -62.8 639 409 0.1 3.2 1.506 2.65 1.446 111.12 ND ND 6.84 14.96 

C2.9 7.25 -53.7 365 234 0 5.3 2.76 4.31 0.888 11.42 ND ND 2.48 ND 

C2.1 6.67 -10.1 2530 1615 1.2 4.8 0.398 1.9 2.22 233.33 ND ND ND ND 

C2.2 7.26 -39.2 782 501 0.1 4.7 1.247 0.02 1.213 85.02 ND ND 10.17 ND 

C1.1 7.01 -29.7 790 504 0.1 4.1 1.33 <0.01 1.421 76.32 ND ND 11.83 ND 

C1.4 6.15 19.8 1993 1278 0.8 2.3 0.494 <0.01 2.247 82.79 ND ND 12.91 ND 

C1.3 6.15 19.8 431 276 0 2.3 2.28 <0.01 0.715 6.91 ND ND 4.55 ND 

C1.2 5.63 58.2 89.5 57 0 4.2 10.14 27.6 0.382 5.11 ND ND 1.94 ND 

C1.5 7.46 -49.4 706 425 0.1 5.4 1.335 0.04   166.1 ND ND 5.66 ND 

D2.1 6.6 -1.4 475 305 0 3.6 2.09 0.98 0.825 13.47 4.07 3.98 9.89 ND 

B2.6 6.86 -21.5 1298 831 0.4 4.7 0.762 0.13 0.227 133.88 ND ND 71.96 ND 

B2.2 5.47 -7.4 835 535 0.2 4.6 1.252 1 1.67 15.62 ND ND 7.45 ND 

B2.3 6.1 19.7 450 287 0 4.5 2.46 <0.01 0.53 11.6 ND ND 3.04 ND 

B2.4 6.26 12.1 1101 705 0.3 3.4 0.907 <0.01 2.392 54.35 13.86   33.36 ND 

B2.8 4.61 107.6 680 433 0.1 4.9 1.424 1.46 1.521 25.48 ND ND 11.48 ND 

C2.10 5.4 2 165400 105856 7.03 4.8 0.006 53.2  ND 320140.2 ND ND ND ND 

D3.1 6.5 -1.6 2120 1357 0.9 3.6 0.47 2.48 2.231 213.89 13.62 13.15 712.95 ND 

D3.2 6.36 -12.3 1288 823 0.4 5.1 0.801 <0.01 2.412 122.58 ND ND 203.73 ND 

D3.3 6.34 6.6 1071 685 0.3 5.8 0.975 0.26 1.145 49.36 ND ND 9.19 ND 

D3.4 6.26 13.5 3200 2048 1.6 4.88 0.331 <0.01 2.161 265.74 ND ND 767.2 ND 

D3.5 7.65 -67.7 652 417 0.1 3.8 1.48 3.63 1.466 112.59 ND ND 5.48 ND 

D4.1 7.42 -53.5 636 407 0.1 3.7 1.609 2.1 1.354 91.21 ND ND 5.96 ND 

C4.5 6.6 -4.2 1964 1256 0.8 3.6 0.532 0.29  ND 363.54 ND ND 559.42 ND 

C4.4 8.19 -33.6 957 613 0.2 4.8 1.243 0.09 2.075 118.63 13.78 ND 88.04 ND 

C4.7 7.09 -33.6 783 500 0.1 4.7 1.36 <0.01 1.606 145.17 9.62 ND 16.3 ND 

C5.1 6.98 -28.2 785 507 0.1 3.7 1.406 <0.01 1.951 125.35 ND ND 15.99 ND 

C4.2 6.97 -28.2 775 508 0.1 3.7 1.4 <0.01 1.95 126 ND ND 14.2 ND 

C4.3 6.74 -15 3420 2188.8 1.7 5.24 0.311 1.1 ND 782.41 ND ND 103.82 ND 

C4.6 6.72 -13.3 918 587 0.2 5.33 1.179 <0.01 1.948 76.55 0.002 ND 10.15 ND 

C3.2 6.82 -18.8 2600 1667 1.2 5.94 0.4 0.95 2.317 204.91 ND ND 453.07 ND 

C4.1 7.27 -45.1 1970 1261 0.8 4.81 0.505 <0.01 2.981 211.88   ND 108.76 ND 

C3.3 7.13 -37.1 681 434 0.1 6.65 1.693 <0.01 1.379 19.28 8.11 ND 10.31 ND 

B3.2 7.1 -35.2 1561 998 0.6 3.7 0.635 <0.01 2.376 297.43 ND 13.57 11.4 ND 

B3.7 7.08 -36.1 1173 748 0.4 3.7 0.833 3.1 2.433 472.95 13.61 ND 11.29 0.89 

B3.1 6.67 -9.4 2030 1301 0.9 4.5 0.487 <0.01 2.334 232.4 16.47 ND 184.32 ND 

C3.5 6.75 -15.3 802 513 0.1 5.01 1.213 <0.01 1.776 20.14 ND ND 10.36 23.88 
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B2.9 7.1 -34 1400 850 0.5 5.2 0.8 <0.01 1.45 31.5 ND ND 10.78 20.1 

A3.2 7.1 -28.1 328 209 0 3.9 3.05 <0.01 1.148 8.46 ND ND 5.45 ND 

A3.5 7.33 -48.2 892 571 0.2 6.6 1.078 <0.01 2.461 26.51 ND ND   ND 

A3.3 7.4 -45.1 775 503 0.1 6.5 1.223 0.5 2.102 52.27 ND ND 8.16 ND 

B3.3 7.07 -34.1 844 533 0.2 3.9 1.159 <0.01 2.79 51.53 ND ND 11.67 ND 

B3.8 6.75 -15.2 853 534 0.2 5.5 1.162 <0.01 2.308 50.82 ND ND 11.41 ND 

A3.1 3.95 142.6 675 429 0.1 4.3 1.454 <0.01 2.736 16.42 ND ND 7.28 ND 

A3.4   -34 832 532 0.2 5 1.15 0.4 2.7 50.2 ND ND 10.8 ND 

C3.1 7.23 -42.2 1545 991 0.6 4.66 0.66 <0.01 2.631 41.71 ND ND 19.55 ND 

C3.4 5.53 55.6 165000 105600 7.02 1.1 0.006 2.73   320141 ND ND ND ND 

B3.6 6.55 -7.4 991 634 0.3 5.2 1.005 <0.01 1.719 56.12 ND ND 169.51 26.58 

B2.1 6.81 -18.5 858 548 0.2 5.9 1.135 <0.01 2.512 36.09 ND ND 11.66 ND 

B3.5 6.91 -23.8 528 336 0 5.8 2.19 0.04 1.223 17.52 ND ND 18.72 ND 

B3.4 6.8 -23 546 332 0 5.4 2.1 0.03 1.22 18 ND ND 18.1   

D2.6 6.91 -24.9 15050 9632 0.58 5.1 0.007 8.95   314014.8 ND ND   ND 

D2.5 7.3 -47.7 2610 1663 1.2 5.3 0.394 <0.01   21.77 ND ND 12.24 ND 

B4.1 7.34 -50.5 429 274 0 5.7 2.3 3.84 0.98 22.33 ND ND 8.35 ND 

B4.2 6.67 -10.4 882 556 0.2 5.2 1.098 <0.01 1.782 65.26 ND ND 78.53 ND 

A4.1 6.72 -13.2 980 627 0.2 5.4 1.028 2.02 1.741 30.93 ND ND 12.57 ND 

A4.4 6.63 -8.5 810 518 0.2 5.1 1.249 <0.01 2.311 42.44 ND ND 36.18 ND 

A4.3 6.68 -10.7 1046 669 0.3 5.2 0.962 <0.01 1.879 30.66 ND ND ND ND 

A5.1 6.45 2.1 916 587 0.2 4.5 1.105 0.57 2.004 28.16 ND ND ND ND 

A4.2 6.09 19.1 1912 1222 0.8 4.1 0.572 1.44 1.638 95.73 ND ND 132.49 ND 

A4.5 7.36 -50.6 3460 2076 1.7 6.4 0.296 5.9 ND 1423.84 ND ND   ND 

A4.6 7.57 -65.5 852 546 0.2 6.7 1.182 0.31 1.967 45.16 ND ND 8.35 ND 

B5.1 6.33 8.9 1087 695 0.3 5 0.932 <0.01 2.118 49.59 ND ND 31.34 ND 

B4.3 6.6 -7.9 974 623 0.2 4.1 0.894 <0.01 ND 154.35 ND ND 23.76 ND 

B4.4 6.43 3.6 876 561 0.2 4.5 1.158 <0.01 1.788 56.27 ND ND 105.35 ND 

B4.5 6.97 -27.3 841 537 0.2 5 1.156 0.88 ND 104.09 ND ND 45.46 ND 

*ND – nedetectat 

 

 

 

Tabelul 7.5 – Rezultate obținute: ioni majori dizolvați (continuare) și metale grele. 

 
cod  SO4 

2- HCO3
- CO3

2- Li+ Na+ NH4
+ K+ Mg2+ Ca2+ Cu Pb Cd Fe Cr Ni  Zn 

  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l)  (mg/l) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) 

(µg/

L) (µg/L) 

D2.2 239.16 732     54.58 0.8 8.38 42.96 164.49 99.66 9.87 0.1116 149.01 7.893   102.78 
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D2.4 556.47 1098     353.96   149.18 31.41 188.71 109 152.37 1.526 1917.7 29.22   1509.7 

D2.3 293.2 1037   0.4052 276.47   14.79 11.72 42.23 36.98 8.71 0.026 157.08 5.424   406.56 

D2.6 60.34 915     62.04   17.38 13.33 87 89.92 352.5 0.44475 227.37 10.155   377.35 

C2.3 70.21 549     248.04   22.25 23.28 131.21 72.69 470.94 19 3255.2 48.99   14642 

C2.4 94.55 640.5     3.81 0.5 8.75 36.05 80.24 139.2 9.43 0.15406 264.54 7.742   125.86 

B2.7 394.41 427     6.67 0.4 9.24 6.59 162.36 27.18 10 0.5403 239.46 10.515   554.88 

B2.5 226.72 579     217.73 0.7 4.66 40.6 222.08 33.6 6.66 0.12633 116.91 2.444   24.72 

C2.7 67.31 610     313.1   15.97 66.02 198.29 121.74 17.112 0.29352 346.62 36.282 1.6 3.876 

C2.8 2178.76 408.7     104627.2   

2726.7

2 58.65 1290.62 622 428           

C2.5 128.93 329.4     189 0.4 3.53 9.17 57.05 83.91 9.97 0.2186 191.54 36.58   334.42 

C2.9 141.42 396.5   0.1135 38.49   7.29 14.19 61.34 8.75 5.39 0.1038 86.1 2.225   33.06 

C2.1 1019.6 549   0.3223 168.62   19.21 50.21 406.87 85.92 29.94 1.1116 880 20.76   2750.2 

C2.2 119.73 646.6   0.1671 66.55   10.92 11.06 57.4 38.54 31.04 0.012578 172.33 4.492   391.31 

C1.1 108.72 427     232.98 0.4 6.42 19.38 91.68 83.56 63.1 0.2668 131.6 9.118   224.66 

C1.4 1301.38 610   0.3315 48.53   19.29 46.53 365.43 47.88 27.36 0.27045 405.37 31.815   1240.96 

C1.3 10.93 793     8.56 0.2 3.02 12.05 124.53 23.66 571.96 0.0524 76.25 13.294   40.37 

C1.2 24.08 610   0.0385 453   2.59 1.59 6.76 62.3 63.84 0.3179 169.025 15.72   9.87 

C1.5 55.68 549   0.1615 112.12   9.48 10.11 30.61 18.55 102.98 0.014038 147.8 9.088   177.8 

D2.1 29.14 640.5     92.66   6.17 6.46 22.33 24.96 31.78 0.012762 108.25 4.846   66.46 

B2.6 143.32 945.5     292.51 0.7 132.21 33.65 176.34 32.38 23.2 0.9362 1256.5 17.02   790.02 

B2.2 358.8 549   0.2431 23.67   14.59 27.25 183.52 4.74 18.47 0.15204 177.3 17.298   131.53 

B2.3 60.35 549   0.0695 30.08 0.5 8.18 11.4 72.4 26 48.24 0.01212 72.9 5.09   74.51 

B2.4 374.97 854     53.82 0.3 25.26 14.28 152.54 54.64 49.05 0.06061 308 24.82   401.94 

B2.8 333.21 244   0.2955 26.24 0.3 17.77 20.82 118.92 355.5 22.27 0.063 303.7 10.25 

64.

78 0 

C2.10 2700.88 274     90909.3   

2564.3

2 30.52 1127.09 399 250           

D3.1 254.34 762.5     467.89 0.4 249.7 50.76 198.8 43.91 61.61 0.10894 570.15 48.52   3902 

D3.2 162.21 732   0.3633 94.9   124.07 15.7 72.15 73.23 24.62 0.064 232.7 12.76   1103.85 

D3.3 158.68 718   0.209 167.16   13.68 35.99 126.36 134.7 117.8 0.872 490 31.33   1164.24 

D3.4 796.22 1220     438.13   83.22 52.73 194.98 

121.00

2 47.838 0.4061 483.945 23.667   616.14 

D3.5 119 427   0.1771 90.22   11.15 7.12 46.47 38.672 19.419 0.02472 182.712 13.024   528.53 

D4.1 94.61 256.2   0.1734 81.71   9.93 6.38 39.5 73.92 0.6144 0.02347 149.7 10.256   504.88 

C4.5 178.81 915   0.3976 185.1   17.84 61.99 126.15 18.21 37.01 0.43 276.5 16.61   153.84 

C4.4 98.26 488     126.84   22.57 21.35 116.15 44.74 17.46 1.038 291.25 13.23   1672.4 

C4.7 60.21 427     124.55   13.21 11.55 75.47   9.1           

C5.1 49.52 427     304.13 0.7 7.168 11.23 67.48 55.536 9.25 0.235 170.94 9.392   1966.08 

C4.2 48 540     301 0.5 7 10 66   9.2           

C4.3 500.56 1037   0.6157 436.13   188.08 47.23 126.73 

317.13

5 54.845 2.9 829.85 29.015   15106 

C4.6 53.72 854     103.59   14.3 24.03 81.62 36.47 143 0.0699 283.5 10.29   1294 
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C3.2 649.59 1128.5   1.66 912.01 3 58.71 30.78 109.48 94.55 47.39 1.6912 616 11.56 0.2 11502.5 

C4.1 143.94 915     589.23   43.03 9.97 36.52 183.3 55.31 1.0719 449.825 59.085   8113 

C3.3 57.09 732     46.31   10.79 22.33 54.94 38.05 5.78 0.321 105.225 4.671   1813.2 

B3.2 367.37 427     204.73   22.79 40.47 127.62 86.27 45.49   123.285 2.0838   1393.8 

B3.7 125.92 317.2     373.19 0.4 5.71 2.25 14.21 51.05 198.1 0.03192 182.125 4.93   1929 

B3.1 647.72 744.2     203.55   31.37 76.53 207.1 36.52 72.104 0.0497 230.4 9.408 

1.3

7 255.92 

C3.5 223.46 457.5   0.2698 29.06 0.4 16.79 30.91 81.91 70.66 45.18 0.2146 218.625 120.01   2826.5 

B2.9 248 780   0.26 28.5 0.4 16 31 82               

A3.2 67.2 305   0.146 104.15 0.2 4.03 13.77 49.24 23.45 6.619 0.1412 28.25 5.334 0.5 20.23 

A3.5 288.25 915     231.01   14.96 28.46 65.75 35.7 4.58 0.1434 44.94 4.2   64.2 

A3.3 193.13 549     124.24 0.5 13.61 15.36 43.8 42.78 4.25 0.07834 48.26 3.674   775.2 

B3.3 369.58 488   0.3619 269.22 0.4 8.26 24.22 128.45 120.98 3.55 0.04166 104.5 52.41   517.6 

B3.8 359.74 610   0.2894 68.15 0.6 14.59 21.91 125.91 27.94 1.3314 0.06866 58.8 0.287   726 

A3.1 412.21 213.5   0.25 91.8 0.6 11.49 27.8 43.56 139.92 4.46 0.1997 101.2 48.18 

198

.04 0 

A3.4 410 610   0.28 261   8.1 23 126   4.56           

C3.1 485.83 304.5     469.18   24.1 21.52 39.31 15.288   0.0356 140.52 6.078   1291.8 

C3.4 3920.19 396.5     85449   

1936.1

9 130 1040.14 197 35.2           

B3.6 114.38 610   0.2986 74.41   128.98 17.17 121.92 353.1 7.42 0.12243 126.75 40.28 

97.

46 2097 

B2.1 235.63 701.5   0.4013 429.57 0.6 11.25 19.21 86.56 268 6.66 0.1867 105.8 6.772   1242 

B3.5 43.75 610     13.42 0.6 8.78 11.9 91.77 39.07 1.618 0.07962 38.5 12.55   26.08 

B3.4 44 600    12.5 0.5 8.7 10.5 92 32 1.3 0.05 36 12   32 

D2.6 3094.56 305     81571.99   

1910.7

6 82.18 1280.31 824 258           

D2.5 1085.48 976   0.3905 548.52   19.96 31.47 97.44 89.24 83.02 1.3138 1079.4 13.03   2493 

B4.1 95.58 488   0.132 49.98 0.5 9.92 5.501 26.87 20.11 1.098 0.0666 34.125 4.872   201.57 

B4.2 120.06 610     45.98 0.4 17.21 22.44 206.68 40.94 3.516 0.05704 42.115 2.708   220.6 

A4.1 224.59 762.5   0.3 29.73 0.3 45.25 40.62 117.08 84.69 3.1 0.06258 57.667 3.117   42.48 

A4.4 54.03 640.5   0.252 123.36   34.85 2.36 47.82 43.5 15.812 0.2206 46.735 8.112   2995.64 

A4.3 291.61 841   0.2943 202.94   14.22 11.86 57.23 55.71 7.25 0.07245 54.21 1.7595   4156.56 

A5.1 285.67 518.5   0.3512 429.48 0.6 8.34 33.36 80.64 46.77 3.91 0.16242 47.835 2.5395   860.4 

A4.2 88.89 732   0.716 235.34   37.17 32.56 199.81 333.12 2.1475 0.262 184.37 5.595   2176 

A4.5 60.05 976     1036.78   56.42 2.5 39.85 2128.5 437.3 1.388 2825 1287   108912 

A4.6 73.59 122 180   216.99   14.1 2.2 4.74 260.45 13.46 0.1867 93.3 6.294   530.88 

B5.1 343.34 597.8   0.38 81.35 0.4 19.75 35.5 107.09 180.97 24.05 0.19776 116.1 4.452   3667.68 

B4.3 157.64 640.5   0.2636 318.64 1.8 6.4 15.12 102.96 213.52 8.54 0.08736 88.425 3.951   1710.9 

B4.4 101.16 719.8   0.2581 74.87 0.4 20.56 20.63 86.08 333.5 48.68 0.2346 158.25 5.336   3034.08 

B4.5 58.34 579.5     150.7 0.2 15.41 33.37 66.86 25.64 7.66 0.0865 48.76 8.126   481.44 
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Scurtă interpretare a datelor fizico-chimice. 

În cele 75 de probe prelevate, s-au investigat următorii parametrii fizico-chimici: temperatură, 

pH, conductivitate electrică, rezistivitate, TDS, salinitate, potențial redox, oxigen dizolvat și turbiditate. 

Măsurarea acestor parametrii s-a realizat in situ. 

Temperatura probelor de apă a fluctuat între 6 și 21.5°C, valori mai scăzute înregistrându-se în 

Noiembrie 2014, comparativ cu Octombrie 2014.  

pH-ul probelor analizate a fluctuat între 3.95 și 8.2. 30% din probele analizate au avut un pH mai 

acid decât limita impusă (6.5) pentru apa potabilă prin Legea nr. 458/2002. Proba de apă cea mai acidă 

a fost cea prelevată din comuna Bozioru, sat Fișici. Valoarea scăzută a pH-ului poate fi cauzată de 

tratamentul inadecvat cu cloramină (posibil o doză prea mare) al acestei surse de apă potabilă. Ca atare 

se impune monitorizarea atentă pe viitor a acestei surse de apă potabilă.   

Așa cum reiese și din Fig.7.6, probele de apă prelevate din fântâni, izvoare captate, rețea publică 

de alimentare și izvoare sulfuroase au fost în general neutre spre ușor bazice, comparativ cu izvoarele 

sărate care au fost ușor acide spre neutre. 

 

 

Fig.7.6 - Valoarea pH-ului în probele de apă analizate. 

 

Un procent de 76% din probele de apă analizate au fost moderat reducătoare, având un potenţial 

redox (ORP) negativ cuprins între -1.4 și -67 mV, valoarea cea mai negativă fiind înregistrată în  probe 

prelevată din comuna Beceni-rețea publică de alimentare (Fig. 7.7). Aceste valori scăzute ale 

potenţialului redox pot indica existenţa unui mediu anaerob şi a unor condiţii reducătoare la nivelul 

acviferului. Unele probe de apă potabilă  provenite din izvoarele captate, precum și mare parte din 

izvoarele sărate s-au dovedit a fi medii oxidante, având un potențial redox pozitiv. Valoarea extremă 

(+142.6 mV) s-a înregistrat în proba de apă potabilă (izvor captat) prelevată din satul Fișici (comuna 

Bozioru), aceasta depășind valoarea de 100 mV recomandată de WHO (Organizatia Mondiala a 

Sănătății) pentru apa potabilă. Astfel de valori ridicate ale ORP-ului, asigură o stabilitate chimică pentru 
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hidroxizii și unele săruri metalice (Fe, Mn, S, etc.), respectiv o instabilitate chimică pentru substanțele 

organice, fiind favorizată descompunerea acestora.  

 

 

Fig. 7.7 - Valoarea ORP-ului în probele de apă analizate. 

 

Apele investigate, în special cele din rețeaua locală de alimentare cu apă potabilă și cele din 

izvoarele sărate au avut un nivel scăzut de oxigen dizolvat, acesta fiind sub limita minimă de 5 mg/l 

impusă de Legea 458/2002, pentru 56% din sursele investigate (Fig. 7.8).  

 

 

Fig. 7.8 - Valoarea oxigenului dizolvat în probele de apă analizate. 

 

Conductivitatea electrică (EC) a probelor de apă potabilă prelevate din fântâni, izvoare captate 

și rețele locale a fost relativ scăzută, mare parte din probe încadrându-se în limita impusă (2000 µS/cm) 

prin Legea nr 458/2002. În două din fântânile investigate, s-au înregistrat valori extreme de 21200 µS/cm 

(comuna Vale Salciei), respectiv 18000 µS/cm (comuna Mînzălești).  
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Izvoarele sulfuroase și cele sărate au avut valori considerbil mai ridicate, conductivitatea electrică 

încadrânduse între 706 – 3460  µS/cm, respectiv 15050 – 166000 µS/cm (Fig. 7.9). 

Apele analizate au avut valori ale rezistivității cuprinse între 0.006 și 10.14 kΩcm, valoarea 

acestui parametru nefiind normată în legislația națională pentru apele potabile.  Fluctuațiile rezistivității 

sunt invers proporționale cu cele înregistrate pentru valorile conductivității electrice 

 

Fig. 7.9 - Valoarea conductvității electrice în probele de apă analizate. 

 

Fluctuațiile conținutului total de solide dizolvate (TDS) și salinității (Fig. 7.10 și Fig. 7.11) au 

fost similare cu cele ale electroconductivității. Pentru marea majoritate a probelor analizate, TDS-ul  și 

salinitatea depășesc valorile recomandate (500 mg/l, respectiv 0.2‰) de Agenția de Protecție a Mediului 

din SUA (US-EPA) pentru apa potabilă.   

 

Fig.7.10 - Valoarea totală a solidelor dizolvate în probele de apă analizate. 
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Fig. 7.11 - Valoarea salinității în probele de apă analizate. 

 

Valorile ridicate înregistrate pentru EC, TDS și salinitate, reflectă conținutul ridicat de săruri 

dezolvate din probele de apă, acestea fiind corelate cu geologia acviferului. Valori ridicate ale 

parametrilor EC și TDS, reflectă prezența unor concentrații mari de săruri (HCO3
-, SO4

2-, Cl-) de calciu, 

magneziu, sodiu  și siliciu în probele de apă. În plus un nivel crescut de săruri duce la creșterea turbidității, 

scăderea nivelului de oxigen dizolvat, creșetrea duritaății apei, apariția unor dificultăți în procesul de 

epurare al apei.  

În general sursele de apă investigate sunt utilizate și în scop agricol, pentru irigarea culturilor. 

Apele cu un conținut de TDS cuprins între 200 și 500 mg/l prezintă o calitatea foarte bună, în timp ce 

apele cu un conținut de 1000 – 2000 mg/l TDS prezintă risc ridicat de utilizare în scopuri agricole 

(Wilcox, 1955). În trei dintre fântânile investigate (comunele: Beceni, Berca-sat Pâclele și Valea Sălcie) 

nivelul TDS a depășit 2000 mg/l, ca atare utilizarea acestor surse de apă în scop agricol prezintă un factor 

de risc pentru cultura respectivă, diminuând în principal  permeabilitatea și aerarea solului. 

Turbiditatea probelor de apă recoltate a fost în general scăzută. În 58% din probele analizate a 

fost determinată o valoare a turbidității > 0.01 NTU, care reprezintă limita de detecție a turbidimetrului 

utilizat. În 27% din probe, valoarea turbidității a depășit limita maximă împusă în legislația națională (1 

NTU) pentru apele potabile (Fig. 7.12). Valorile ridicate înregistrate la unele probe, pot fi asociate cu 

prezența unui număr mare de microorganisme, precum virusuri, paraziți și unele bacterii. Consumul apei 

potabile din aceste surse poate fi asociat cu simptome precum  greață, crampe, diaree și dureri de cap.  
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Fig.7.12 - Valoarea turdidității în probele de apă analizate. 

 

Analiza ionilor dizolvați din probele de apă. 

Prin metoda ion cromatografică au fost analizați un număr de 7 anioni (F-, Cl-, Br- , NO2
-, NO3

-, 

PO4
3-, SO4

2-) și 6 cationi (Li+ , Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+) in probele de apă prelevate de pe suprafața 

viitorului Geoparc.  Carbonații (CO3
2-) și bicarbonații (HCO3

-) au fost determinați titrimetric. 

În Tabelul 7.6 este redată o sinteză a datelor privind prezența ionilor dizolvați în probele de apă 

și frecvența depășirilor limitelor maxim admise impuse de legislația națională, sau a valorilor 

recomandate de forumurile internaționale în domeniu. 

 

Tabelul 7.6 - Sinteza privind prezența ionilor dizolvați în probele de apă analizate. 

Parametru 

chimic 

Probe în care a fost 

identificat  (%) 

Probe în care s-a 

depășit CMA* (%) 

F- 95 64 

Cl- 100 14 

Br- 4 - 

NO2
- 13 12 

NO3
- 87 21 

PO4
3- 8 8 

SO4
2- 100 36 

HCO3
- 100 - 
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CO3
2- 1 - 

Li+ 48 - 

Na+ 100 44 

NH4
+ 45 1 

K+ 100 67 

Mg2+ 100 12 

Ca2+ 100 12 

CMA* - Concentratie Maxim Admisa (Legea 458/2002, OM nr.621/2014) sau valoare recomandata de 

US-EPA, WHO 

Distribuția anionilor din probele de apă  investigate este dominată de prezența bicarbonaților, 

clorurilor și sulfaților. În ceea ce privește distribuția cationilor, se remarcă prezența ionilor Ca, Na și Mg 

în concentrații mai mari comparativ cu ceilalţi cationi.  

Apele analizate au avut un conținut relativ ridicat de calciu, acesta fiind detectat în toate probele, 

iar în 12% din probele de apă, acest parametru nenormat în legislația națională a depășit limita maximă 

de 200 mg/l, recomandată de Organizați Mondială a Sănătății (WHO) (Fig.7.13). Apele prelevate din 

rețeaua de distribuție locală și din izvoarele captate au avut un conținut mai scăzut de calciu, acest 

prametru încadrându-se în valoarea recomandată de WHO. În unele din probele de apă prelevate din 

fântâni s-au înregistrat depășiri ale valorii recomandate de WHO (200 mg/l) pentru protecția sănătății 

umane (Fig.7.14). 

 

Fig.7.13 - Conținutul de calciu în funcție de tipul de apă. 
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Fig.7.14 - Fluctuația conținutului de calciu în funcție de locul de prelevare. 

 

Magneziul a fost detectat în toate probele 

analizate. Probele de apă prelevate din rețeaua 

locală de alimentare cu apă potabilă și cele din 

izvoare captate au avut conținutul cel mai scăzut 

de magneziu, comparativ cu probele de fântână și 

izvoare sărate și sulfuroase (Fig. 7.15). În 12% din 

probele analizate, acest parametru a depășit limita 

maximă recomandată de WHO (50 mg/l), sursele 

de apă respective fiind localizate pe suprafața a 

patru comune: Mânzălești, Beceni, Berca, Chiliile, 

Cănești și Sărulești (Fig. 7.16). 

Calciul și magneziul se numără printre 

macroelementele esențiale pentru viaţă.  Este 

cunoscută importanţa raportului Ca/Mg din apă; o 

valoare optimă a acestui raport de 2:1 oferind o 

mare protecţie împotriva bolilor cardiovasculare . 

În studiul de față, valorile acestui raport pentru 

probele de apă analizate au variat între 1.5 și. 39. 

În plus un conținut ridicat de calciu și 

magneziu conferă apei duritate mare. 

 

 

 

 

Fig. 7.15 - Conținutul de magneziu în funcție de tipul de 

apă. 
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Fig 7.16 - Fluctuația conținutului de magneziu în funcție de locul de prelevare. 

Dintre celelalte macroelemente menţionăm sodiul, care a avut concentrații ridicate, depășind 

limita maxim admisă (200 mg/l) în 44% din probele analizate. Sodiul a fost detectat în toate probele 

analizate.  Izvoarele captate au avut un nivel relativ mai scăzut de sodiu comparativ cu apele prelevate 

din fântâniși rețelele locale de alimentare cu apă potabilă (Fig.7.17). Mare parte din probele de apă 

potabilă se încadrează în clasa apelor hipertensive (concentraţia Na+> 20 mg/l). Consumul continuu și pe 

perioade îndelungate de timp a apei potabile din aceste surse poate conduce la aparația unor afecțiuni ale 

sistemului cardiovascular pentru locuitorii din zonă.  

Cum era firesc, nivelul cel mai ridicat de sodiu s-a înregistrat în izvoarele sărate, unde acest parametru a 

fluctuat între 81572 (Platoul Meledic – comuna Mânzălești) și 104627 mg/l (Între Văi - comuna 

Sărulești), comparativ cu izvoarele sulfuroase unde conținutul de sodiu a fost de 112,1 – 1036.7 mg/l. 

Concentrațiile cele mai ridicate de sodiu s-au înregistrat pe raza comunelor Lopătari, Mânzălești, 

Sărulești și Cănești (Fig.7.18). 

 

Fig. 7.17 - Conținutul de sodiu în funcție de tipul de apă. 
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Fig. 7.18 - Fluctuația conținutului de sodiu în funcție de locul de prelevare. 

 

Sursele de apă investigate au avut un conținut ridicat de potasiu, acest element fiind identificat în 

toate probele analizate, iar în 67% din probe depășind limita recomandată de US-EPA, acest parametru 

nefiind normat de legislația națională. Probele de apă prelevate din rețeaua de distribuție locală și din 

izvoarele captate au avut un conținut de potasiu mai scăzut, comparativ cu apele de fântână, izvoarele 

sulfuroase și cele sărate (Fig. 7.19). ca și în cazul sodiului, cele mai mari concentrații de potasiu s-ai 

înregistrat pe raza comunelor Lopătari, Mânzălești, Sărulești și Cănești (Fig.7.20). 

 

 

Fig. 7.19 - Conținutul de potasiu în funcție de tipul de apă. 
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Fig. 7.20 - Fluctuația conținutului de potasiu în funcție de locul de prelevare. 

Studii recente (Diaconu et al., 2005) relevă faptul că sodiul din dietă, sau apa potabilă şi valori 

mari ale raportului Na/K, s-au asociat cu incidenţa crescută a hipertensiunii arteriale. Raportul optim 

Na/K este de 3:1, iar în probele de apă investigate acest raport a luat valori relativi ridicate, fiind cuprins 

între 0.4 și 174.9. 

 Comparativ cu ceilalți ioni analizați, litiul a avut concentrații scăzute, cuprinse între 0,03 și 1,66 

mg/l (Fig. 7.21). Acest element a fost detectat in 48% din probele analizate.  

 

Fig. 7.21 - Conținutul de potasiu în funcție de tipul de apă. 

 

Amoniul a fost detectat în 45% din probele de apă, nivelul acestua fluctuând între 0.2 și 3 mg/l 

(Fig. 7.22). Valoarea cea mai ridicată (3 mg/l) s-a înregistrat în fântâna din satul Gura Văii, comuna  

Scorțoasa. Un conținut atât de ridicat de amoniu, poate indica o contaminare continuă cu materie organică 

a acviferului. Limita maxim admisă pentru acest parametru în apa potabilă este de 0.5 mg/l (Legea 

458/2002). Conform OM nr.621/2014  privind aprobarea valorilor prag pentru apele subterane din 

Romania, intrat in vigore la date 
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de 18.07.2014, pentru apele subterane (folosite ca ape potabile) din ROIL05 ‐ Conul aluvial 

Buzău, se acceptă ca limită maxim admisă pentru amoniu valoarea de 2.9 mg/l.  

 

 

Fig. 7.22 - Conținutul de amoniu în funcție de tipul de apă. 

 

Nitrații au fost detectați în 87% din probele analizate, iar în 21% s-au înregistrat depășiri ale 

limitei maxim admise pentru apa potabilă (50 mg/l). Izvoarle captate și probele de apă de la rețeaua de 

distribuție locală au avut un conținut scăzut de nitrați, comparativ cu apele de fântână, unde acest 

parametru a atins valoarea maximă de 712.9 mg/l (sat Gura Demienii, comuna Becenei) (Fig. 7.23).

Consumul constant de apă potabilă din această sursă reprezintă un real factor de risc pentru 

sănătatea localnicilor, concentrații ridicate de nitrații fiind asociate cu afecțiuni severe precum cianoză 

sau asfixia (boala ”copilului albastru”). În plus, contrar accepțiunii localnicilor, nitrații nu pot fi 

îndepărtați din apa potabilă prin fierbere, ci doar prin procedee complexe de distilare.  

 

 

Fig. 7.23 - Conținutul de nitrați în funcție de tipul de apă. 



 

88 

 

 

Nivelele cele mai ridicate de nitrați s-au înregistrat pe suprafața comunelor Beceni, Berca și 

Scorțoasa (Fig. 7.24). Existența unor concentrații ridicate de nitrați, comparativ cu cele de nitriți, indică 

existența unor surse vechi de poluare, deoarece mare parte din nitriți au fost oxidați în nitrați.  

 

Fig. 7.24 - Fluctuația conținutului de nitrați în funcție de locul de prelevare.

Nitriții au fost detectați în doar 13% din probele analizate, iar în 12% din cazuri înregistrându-se 

depășiri ale limitei maxim admise pentru apa potabilă (0.5 mg/l). Ca si în cazul nitraților, concentrațiile 

cele mai mari de nitriți s-au înregistrat în apele de fântână (0.002 -16.47 mg/l) (Fig. 7.25), valoarea 

maximă fiind înregistrată în comuna Chiliile. Consumul apei din această sursă reprezintă un real pericol 

pentru sănătatea localnicilor, nitriții fiind compuși toxici pentru organismul uman. Conținutul ridicat de 

nitriți, indică existența unei surse de poluare recentă cu nitriți. 

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

apei din cauza amplasării grupurilor sanitare nehidroizolate în vecinatatea acestora.  

 

Fig. 7.25 - Conținutul de nitriți în funcție de tipul de apă. 

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

probele analizate, iar în 36% din probe s-au înregistrat depășiri ale limitei maxim admise impuse de 
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legislația națională (250 mg/l). Cocentrațiile cele mai mari s-au înregistrat în izvoarele sărate (2700.8  - 

3920.19 mg/l) (Fig. 7.26). Din punct de vedere a distribuției spațiale, concentrații ridicate de sulfați s-au 

observat pe suprafața comunelor Lopătari, Cănești și Sărulești (Fig. 7.27). 

 

 

Fig. 7.26 - Conținutul de sulfați în funcție de tipul de apă. 

 

 

Fig. 7.27 - Fluctuația conținutului de sulfați în funcție de locul de prelevare. 

 

Ionul clorură a fost detectat în toate probele analizate, în 14% din probe depășindu-se limita 

maximă impusa de Legea 458/2002 (250 mg/l). Conținutul ridicat de sodiu reflectă condițiile geologice 

ale arealului investigat. Conform OM nr.621/2014  privind aprobarea valorilor prag pentru apele 

subterane din Romania, intrat in vigore la date de 18.07.2014, pentru apele subterane (folosite ca ape 

potabile) din ROIL05 ‐ Conul aluvial Buzău, se acceptă ca limită maxim admisă pentru cloruri valoarea 

de 510 mg/l. Dintre apele potabile analizate doar una din probe depășește această valoare prag și anume 

fântâna din sat Pâclele, comuna Berca, unde s-a înregistrat o concentrație de cloruri de 782.4 mg/l (Figs. 

7.28, 7.29). Izvoarele sărate au avut conținutul cel mai ridicat de ioni clorură, între 280190 și 320141 

mg/l. 
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Fig. 7.28 - Conținutul de cloruri în funcție de tipul de apă. 

 

 

Fig. 7.29 - Fluctuația conținutului de cloruri în funcție de locul de prelevare. 

 

Ionul bicarbonat a fost detectat în toate probele analizate, acest parametru având valori cuprinse 

între 122 și 1220 mg/l. Valorile cele mai ridicate s-au înregistrat în cazul fântânilor (Fig. 7.30-7.31). 

Conţinutul ridicat în bicarbonaţi conferă apelor de fântână caracterul de apă alcalină, predominând în 

aceste ape bicarbonatul de sodiu. Spre deosebire de bicarbonat, ionul carbonat a fost identificat doar in 

proba de fântână colectată din satul Plăișor, comuna Pănătău (180 mg/l). 
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Fig. 7.30 - Conținutul de bicarbonați în funcție de tipul de apă.

 

 

Fig. 7.31 - Fluctuația conținutului de bicarbonați în funcție de locul de prelevare. 

 

Conținutul ridicat de cloruri și bicarbonați, evidențiază mineralizarea intensă a probelor de apă 

analizate. 

Analizele de laborator au evidențiat faptul că sursele de apă investigate au avut un conținut relativ 

ridicat de fluoruri, acest parametru fiind identificat în 95% din probe, iar în 64% fiind înregistrate depășiri 

ale limitei maxim admise (1.2 mg/l) (Fig. 7.32), valoare care coincide și cu concentraţia recomandată 

pentru prevenţia cariei dentare. Fluctuațiile cele mai mari s-au înregistrat în cazul apelor de fântână (0.22 

– 2.63 mg/l) și a izvoarelor captate (0.38 – 2.98 mg/l). concentrația cea mai mare de fluor s-a înregistrat 

la izvorul captat din comuna Scorțoasa (Fig. 7.33). Acest parametru nu a fost detectat în izvoarele sărate 

și cele sulfuroase, cel mai probabil din cauza diluțiilor foarte mai efectuate probelor înainte de a fi 

analizate.  
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Fig. 3.32 - Conținutul de fluoruri în funcție de tipul de apă.

. 

 

Fig. 7.33 - Fluctuația conținutului de fluoruri în funcție de locul de prelevare. 

 

Analiza metalelor grele din probele de apă. 

Prin metoda spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS) și pe cuptor de grafit (GAAS), 

au fost analizate metalele grele (Cr, Cd, Ni, Pb, Cu, Fe, Zn) în probele de apă prelevate de pe suprafața 

viitorului Geoparc.   

În Tabelul 7.7 este redată o sinteză a datelor privind prezența metalelor grele în probele de apă și 

frecvența depășirilor limitelor maxim admise impuse de legislația națională, sau a valorilor recomandate 

de forumurile internaționale în domeniu. 
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Tabel 7.7 - Sinteza privind prezența metalelor grele în probele de apă analizate. 

Parametru 

chimic 

Probe în care a fost 

identificat  (%) 

Probe în care s-a 

depășit CMA* (%) 

Zn 87 7 

Fe 90 33 

Cu 95 30 

Pb 97 55 

Cr 90 5 

Cd 88 1 

Ni 9 4 

CMA* - Concentratie Maxim Admisa (Legea 458/2002, OM nr.621/2014) sau valoare recomandata de 

US-EPA, WHO 

 

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

fierului, cuprului și plumbului.  

Dintre metalele grele analizate, zincul a 

înregistrat concentrațiile cele mai ridicate (3.9 – 

108912 µg/l). În izvoarele sărate, acest parametru 

(ca de altfel și Fe, Cd, Cr și Ni) nu a fost 

identificat, cel mai probabil din cauza diluțiilor 

mari (× 2000) care au fost aplicate acestor probe 

îninte de analiza instrumentală, erorile datorate 

diluțiilor fiind foarte mari. Izvoarele sulfuroase au 

avut un conținut ridicat de zinc (177.8 – 108912 

µg/l), comparativ cu probele de apă potabilă 

prelevate din fântâni, izvoare captate și rețeaua de 

distribuție locală (Fig. 7.34), unde doar pentru 

două probe din comuna Scorțoasa (fântână – sat 

Gura Văii, izvor captat – sat Scorțoasa) s-a depășit 

concentrația maxim admisă pentru apa potabilă 

(5000  µg/l).  

 

Fig. 7.34 - Conținutul de fluoruri în funcție de tipul de apă 

Fierul a fost detectat în 90% din probele de apă analizate, în 33% din cazuri depășindu-se limita 

maxim admisă pentru acest indicator în apa potabilă (200 µg/l). Pentru probele colectate din rețelele de 

alimentare locale, conținutul de fier s-a încadrat în limitele maxim admise, spre deosebire de apele din 

fântâni și cele din izvoarele captate unde s-au inregistrat depășiri ale limitei maxim admise (Fig. 7.35). 

Izvoarele sulfuroase au avut un conținut mult mai ridicat de fier (147.8 – 1287 µg/l). Concentrațiile cele 

mai ridicate s-au înregistrat pe suprafața comunelor Valea Sîlcie, Mânzălești și Pănătău (Fig. 7.36). 
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Fig. 7.35 - Conținutul fier în funcție de tipul de apă. 

 

 

Fig. 7.36 - Fluctuația conținutului de fier în funcție de locul de prelevare. 

 

 Sursele de apă investigate au avut un conținut relativ ridicat de cupru, acesta fiind detectat în 95% 

din probe, iar în 30% din cazuri înregistrându-se depășiri ale limitei maxim admise (100 µg/l). Izvoarele 

sărate și sulfuroase au avut un conținut semnificativ mai mare de cupru (Fig. 7.37), acest parametru 

atingând valoarea de 2128.5 µg/l, în cazul izvorului sulfuros de la Plăișor, comuna Pănătău.  

Concentrațiile cele mai mari de cupru s-au înregistrat în probele colectate de pe suprafața comunelor 

Mânzălești, Sărulești și Pănătău (Fig. 7.38).  

Cuprul este un element esențial pentru sănătatea umană, însă ingerarea constantă a unor doze 

ridicate poate conduce la apariția anemiilor, sau a unor afecțiuni hepatice, urologice, sau ale tractului 

intestinal.  
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Fig. 7.37 - Conținutul cupru în funcție de tipul de apă. 

 

 

Fig. 7.38 - Fluctuația conținutului de cupru în funcție de locul de prelevare. 

 

În urma analizelor de laborator, s-a identificat prezența plumbului în concentrații ridicate. Acest 

element a fost identificat în 97% din probele analizate, iar în 55% din cazuri au fost înregistrate depășiri 

ale limitei maxim admise pentru apa potabilă (10 µg/l) (Fig. 7.39). Cele mai frecvente depășiri ale 

nivelului maxim admis s-au înregistrat în cazul izvoarelor captate, unde nivelul acestui parametru a atins 

valoarea de 571.96 µg/l (sat Recea, comuna Bisoca). Concentrații mari de plumb s-au înregistrat   

în probele de apă colectate de pe suprafața comunelor Vintilă Vodă, Mânzălești, Bisoca și Pănătău 

(Fig. 7.40).  Plumbul este un element toxic, clasificat ca fiind “potențial cancerigen pentru om”. Ca atare 

consumul constant, pe periodă îndelungată a apei potabile din aceste surse, poate conduce în timp la 

afecțiuni severe asupra sănătății locuitorilor. Organele țintă care pot fi afectate sunt rinichii, ficatul, splina 

și plămânii. Aceste surse de apă trebuiesc atent monitorizate, pentru a evidenția existent unei surse de 
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poluare accidentale, în caz contrar consumul apei din aceste surse ar trebui oprit sau restricționat 

considerabil.  

 

 

Fig. 7.39 - Conținutul plumb în funcție de tipul de apă. 

 

 

Fig. 7.40 - Fluctuația conținutului de plumb în funcție de locul de prelevare. 

 

Cromul a fost prezent în concentrații relativ scăzute, fiind identificat  în 90% din probe, însă au 

existat depășiri ale limitei maxim admise (50 µg/l) doar în 5% din cazuri. În general, probele prelevate 

din izvoarele captate au avut un conținut mai scăzut de crom (Fig. 7.41).  în cazul izvoarelor sulfuroase, 

s-a înregistrat o valoare extrem de ridicată și anume 1280 µg/l pentru izvorul sulfuros de la Plăișor, 

comuna Pănătău.  
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Fig. 7.41- Conținutul crom în funcție de tipul de apă. 

 

Spre deosebire de celelalte metale grele, cadmiul și nickelul au avut concentrații semnificativ mai 

mici. Astfel, cadmiul a fost detectat în 88% din probe și doar într-o singură probă (fântână - Mânzălești) 

s-a depășit limita maxim admisă (5 µg/l) (Fig. 7.42). Nickelul a fost detectat în doar 9% din probe și doar 

în 4% din cazuri s-a depășit limita maxim admisă (20 µg/l). Conținutul cel mai ridicat de nickel (198.04 

µg/l) s-a înregistrat laun izvor captat in satul Fișici, comuna Bisoca. Consumul apei potabile 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.  

 

Fig. 7.42 - Conținutul cadmiu în funcție de tipul de apă. 
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Fig. 7.43 - Surse de apă investigate (selecție). 
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Concluzii preliminare referitoare la analiza probelor de apă. 

 probele de apă prelevate din fântâni, izvoare captate, rețea publică de alimentare și izvoare 

sulfuroase au fost în general neutre spre ușor bazice, comparativ cu izvoarele sărate care 

au fost ușor acide spre neutre. 

 76% din probele de apă analizate au fost moderat reducătoare. 

 apele investigate, în special cele din rețeaua locală de alimentare cu apă potabilă și cele din 

izvoarele sărate au avut un nivel scăzut de oxigen dizolvat. 

 valorile ridicate înregistrate pentru EC, TDS și salinitate, reflectă conținutul ridicat de 

săruri dezolvate din probele de apă, acestea fiind corelate cu geologia acviferului. 

 turbiditatea probelor de apă recoltate a fost în general scăzută. 

 apele analizate au avut un conținut relativ ridicat de calciu, acesta fiind detectat în toate 

probele, iar în 12% din probele de apă, acest parametru a depășit limita maximă 

recomandată de Organizați Mondială a Sănătății (WHO). 

 magneziul a fost detectat în toate probele analizate, în 12% din probele analizate, acest 

parametru a depășit limita maximă recomandată de WHO.  

 sodiul a înregistrat concentrații ridicate, depășind limita maxim admisă în 44% din probele 

analizate. 

 sursele de apă investigate au avut un conținut ridicat de potasiu, acest element fiind 

identificat în toate probele analizate, iar în 67% din probe depășind limita recomandată de 

US-EPA. 

 litiul a avut concentrații scăzute, acest element a fost detectat in 48% din probele analizate. 

 amoniul a fost detectat în 45% din probele de apă. 

 nitrații au fost detectați în 87% din probele analizate, iar în 21% s-au înregistrat depășiri 

ale limitei maxim admise pentru apa potabilă. 

 nitriții au fost detectați în doar 13% din probele analizate, iar în 12% din cazuri 

înregistrându-se depășiri ale limitei maxim admise pentru apa potabilă. 

 sursele investigate au avut un conținut ridicat de sulfați, acest parametru fiind identificat în 

toate probele analizate, iar în 36% din probe s-au înregistrat depășiri ale limitei maxim 

admise impuse de legislația națională. 

 ionul clorură a fost detectat în toate probele analizate, în 14% din probe depășindu-se limita 

maximă impusă în legislația națională. 

 ionul bicarbonat a fost detectat în toate probele analizate, acest parametru având valori 

relativ ridicate; conținutul ridicat de cloruri și bicarbonați, evidențiază mineralizarea 

intensă a probelor de apă analizate. 

 sursele de apă investigate au avut un conținut relativ ridicat de fluoruri, acest parametru 

fiind identificat în 95% din probe, iar în 64% fiind înregistrate depășiri ale limitei maxim 

admise. 

 zincul a fost identificat în 87% din probe, iar în 7% fiind înregistrate depășiri ale limitei 

maxim admise. 
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 fierul a fost detectat în 90% din probele de apă analizate, în 33% din cazuri depășindu-se 

limita maxim admisă. 

 sursele de apă investigate au avut un conținut relativ ridicat de cupru, acesta fiind detectat 

în 95% din probe, iar în 30% din cazuri înregistrându-se depășiri ale limitei maxim admise.  

 plumbul a înregistrat concentrații ridicate; acest element a fost identificat în 97% din 

probele analizate, iar în 55% din cazuri au fost înregistrate depășiri ale limitei maxim 

admise. 

 cromul a fost prezent în concentrații relativ scăzute, fiind identificat  în 90% din probe, 

însă au existat depășiri ale limitei maxim admise doar în 5% din cazuri. 

 cadmiul a fost detectat în 88% din probe și doar într-o singură probă s-a depășit limita 

maxim admisă.  

 nickelul a fost detectat în doar 9% din probe și doar în 4% din cazuri s-a depășit limita 

maxim admisă. 

 unele surse de apa investigate nu corespund normelor sanitare din  punct de vedere al 

parametrilor fizico-chimici, chimici și fizici. 

 consumul apei cu o anumită compoziţie chimică (continut ridicat de elemente cancerigene 

precum plumb, cadmiu, nitriti) în mod constant și pentru o perioadă de timp îndelungată, 

poate reprezenta un factor de risc crescut pentru sanatatea locuitorilor din zona. 
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Date anterioare de cunoaştere hidrochimică utilizate la fundamentarea procedurilor 

adoptate. 

Procedurile adoptate au ţinut seama şi de stadiul actual de cunoaştere hidrochimică a 

ivirilor de ape minerale existente pe teritoriul geoparcului propus în prezent. Abundenţa acestor 

iviri s-a făcut remarcată încă de acum mai bine de 100 de ani: în lucrarea lui A. Şaabner-Tuduri 

apărută în 1900, ”Apele minerale şi staţiunile climaterice din România”, sunt menţionate mai multe 

zeci de izvoare minerale din această zonă. Explicaţia unei astfel de abundenţe o constituie foarte 

probabil - dat fiind că cele mai multe ape minerale de aici prezintă amprente ale unei origini 

profunde - suprapunerea teritoriului în cauză peste o parte a zonei geodinamic active Vrancea, care 

este cunoscută în special ca urmare a intensei sale activităţi seismice.  

Dintre amprentele unei origini profunde, sunt de menţionat în principal anumiţi compuşi 

chimici (H2S, Cl, B) rezultaţi prin procese de devolatilizare a formaţiunilor aflate în adâncime. În 

particular, prezenţa clorului se manifestă prin caracterul clorosodic al mai multor izvoare, din astfel 

de ape de tip NaCl derivând şi apele minerale de tip NaHCO3 (în urma interacţiunii cu ape 

meteorice, de tip Ca(HCO3)2), precum şi apele, ceva mai rare, de tip Na2SO4 (un rezultat al 

proceselor de oxidare a H2S): este de remarcat, în orice caz, faptul că majoritatea izvoarelor 

minerale din zonă au drept cation predominat Na+. 

Se întâlnesc însă, în plus, şi ape subterane de tip NaCl care ar putea proveni din levigarea 

depozitelor de sare gemă, sau chiar dintr-o apă marină fosilă asociată acumulărilor de hidrocarburi: 

aceste ultime două tipuri de ape pot fi însă imediat identificate cu ajutorul unei diagrame în care 

concentraţia ionului Na+ este raportată în funcţie de concentraţia ionului Cl-. Într-o astfel de 

diagramă (Fig. 7.44), există o dreaptă corespunzătoare levigării halitului, şi o alta corespunzătoare 

evoluţiei apei de mare ca urmare a diluţiei ei cu apă dulce sau a evaporării: plasarea punctelor 

experimentale pe una din aceste drepte indică faptul că respectivele ape au provenit dintr-unul din 

cele două procese indicate. 

 

Fig. 7.44 - Concentraţia cationului Na+ raportată în funcţie de concentraţia anionului Cl- pentru unele izvoare 

clorosodice analizate anterior. 
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În continuare sunt prezentate tabele cu analize chimice publicate anterior pentru ape 

minerale din zona geoparcului. Sistematizarea apelor analizate s-a făcut în funcţie de tipul lor 

hidrochimic, în ordinea descrescătoare a concentraţiei anionului predominant. Componentele care 

depăşesc 20% din totalul miliechivalenţilor (de anioni sau cationi) au fost evidenţiate cu font 

distinct, iar în plus, anionul şi cationul predominant au fost marcate cu fond galben. În situaţiile în 

care un parametru nu a fost determinat (sau nu era indicat în lucrarea originală de referinţă), în 

dreptul respectivului parametru s-a trecut n.d. 

 

 

 

Tabelul 7.8 - Ape de tip NaCl rezultate prin levigarea depozitelor de sare gemă 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie 

chimică 

mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

COZIENI 
Izvorul din pietre (de 

sus) 
3 aug. 1966 12000 18 7.76 

Cl- 65995.9 1861.294 94.405   

Br- 5.6 0.070 0.004   

I- urme - -   

NO3
- urme - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 4760.7 99.119 5.027   

S2O3
2- 573.4 10.227 0.519   

HCO3
- 53.8 0.882 0.045   

Na+ 42930.8 1866.800 94.722   

K+ 92.0 2.353 0.119   

Li+ 0.3 0.043 0.002   

NH4
+ 4.7 0.260 0.013   

Ca2+ 1700.7 84.865 4.306   

Mg2+ 199.8 16.431 0.834   

Fe2+ absent - -   

Al3+ 0.8 0.088 0.004   

H2SiO3 13.0     0.166 

H2TiO3 urme     - 

HBO2 26.1     0.595 

NH2 0.6     0.037 

H2S 50.1     1.469 

Mineralizaţie 

totală 116408.3       
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Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie 

chimică 

mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

COZIENI - 

PIETRARU 

Izvorul din pietre (de 

jos) 
3 aug. 1966 5000 20 7.80 

Cl- 45787.8 1291.361 92.816   

Br- 7.5 0.093 0.007   

I- 0.5 0.004 0.000   

NO3
- 1.2 0.020 0.001   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 4221.3 87.888 6.317   

S2O3
2- 53.8 0.960 0.069   

HCO3
- 671.0 10.998 0.790   

Na+ 28953.4 1259.009 90.490   

K+ 140.0 3.580 0.257   

Li+ 0.3 0.043 0.003   

NH4
+ 13.1 0.726 0.052   

Ca2+ 2054.5 102.521 7.369   

Mg2+ 301.4 24.786 1.782   

Fe2+ 18.4 0.659 0.047   

H2SiO3 16.2     0.207 

H2TiO3 urme     - 

HBO2 18.2     0.415 

NH2 1.8     0.112 

H2S 40.8     1.200 

Mineralizaţie 

totală 83.301.2       

 

 

Sat 

Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/L mval/L % mval/L mmol/L 

BERCA Vulcani noroioşi n.d. n.d. 12 7.48 

Cl- 34034.6 960.0 96.836   

Br- 71.9 0.9000 0.091  

NO3
- 7.5 0.1210 0.012  

SO4
2- 90.3 1.88 0.190   

HCO3
- 1736.5 28.46 2.871   

Na+ 21819.6 949.1 97.146   

K+ 147.4 3.77 0.386   

Li+ 5.1 0.7390 0.076  

NH4
+ 24.0 1.333 0.136  

Ca2+ 110.2 5.50 0.563   

Mg2+ 201.0 16.54 1.693   

SiO2 4.0     0.067 

B 272.2     25.182 
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Total solide dizolvate 58 051       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

CĂNEŞTI 

Izvorul sărat în 

apropierea 

confluenţei 

pâraielor Gonţeşti 

cu Sărăţelul 

Bercii 

27 oct. 1952 2500 17 n.d. 

Cl- 30481.0 859.640 91.707   

Br- 0.2 0.003 0.000   

I- 0.1 0.001 0.000   

NO3
- absent - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 3380.2 70.377 7.508   

S2O3
2- 20.6 0.367 0.039   

PO4
3- urme - -   

HCO3
- 420.4 6.892 0.735   

HS- 3.3 0.100 0.011   

Na+ 18788.0 816.870 87.143   

K+ 65.2 1.668 0.178   

NH4
+ 7.8 0.432 0.046   

Ca2+ 1768.2 88.256 9.415   

Mg2+ 365.5 30.060 3.207   

Fe2+ 1.5 0.054 0.006   

Mn2+ 0.9 0.033 0.004   

Al3+ 0.05 0.006 0.001   

H2SiO3 37.6     0.481 

NH2 absent     - 

CO2 absent     - 

H2S 11.5     0.337 

Mineralizaţie totală 
55352.05       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

LUNCILE 
Izvorul sărat 

sulfuros 
20 oct. 1952 4400 11 n.d. 

Cl- 13316.0 375.553 93.718   

Br- urme - -   

I- urme - -   

NO3
- 1.2 0.019 0.005   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 22.3 0.464 0.116   

S2O3
2- 49.7 0.886 0.221   

HCO3
- 1426.8 23.386 5.836   

HS- 13.7 0.415 0.104   
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Na+ 8847.6 384.730 96.009   

K+ 135.4 3.463 0.864   

NH4
+ 0.22 0.012 0.003   

Ca2+ 220.1 10.983 2.741   

Mg2+ 17.8 1.464 0.365   

Fe2+ 2.0 0.071 0.018   

Mn2+ urme - -   

Al3+ urme - -   

H2SiO3 32.4     0.415 

NH2 urme f. slabe     - 

CO2 92.4     2.100 

H2S 123.1     3.611 

Mineralizaţie totală 24300.72       

 

Sat Indicii 

localizare 

Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie 

chimică 

mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

VALEA 

CĂLUGĂRULUI 
Izvorul sărat 31 oct. 1952 3000 12 n.d. 

Cl- 8027.90 226.468 87.200   

Br- 6.20 0.077 0.030   

I- 0.70 0.005 0.002   

NO3
- absent - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 1.90 0.039 0.015   

S2O3
2- 10.30 0.184 0.070   

HCO3
- 2000.80 32.800 12.629   

HS- 4.60 0.139 0.054   

Na+ 5617.50 244.269 94.054   

K+ 34.10 0.872 0.336   

Li+ 1.00 0.144 0.055   

NH4
+ 10.20 0.567 0.218   

Ca2+ 69.00 3.445 1.326   

Mg2+ 126.60 10.411 4.009   

Fe2+ 0.12 0.004 0.002   

Mn2+ absent - -   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 36.00     0.461 

HBO2 95.40     2.177 

NH2 0.70     0.044 

CO2 22.00     0.500 

H2S 1.00     0.029 
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Mineralizaţie 

totală 16066.02       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie 

chimică 

mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

COZIENI - 

POIENI 

Izvorul de pe pârâul 

Tulbure 
3 aug. 1966 8000 16 8.00 

Cl- 5873.30 165.645 90.597   

Br- 10.00 0.125 0.068   

I- 1.30 0.010 0.005   

NO3
- absent - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 28.00 0.582 0.318   

S2O3
2- 49.30 0.879 0.481   

HCO3
- 951.60 15.597 8.531   

Na+ 4004.70 174.139 95.241   

K+ 28.50 0.729 0.399   

Li+ 0.10 0.014 0.008   

NH4
+ 0.30 0.016 0.009   

Ca2+ 105.10 5.244 2.868   

Mg2+ 29.60 2.435 1.332   

Fe2+ 7.00 0.250 0.137   

Mn2+ absent - -   

Al3+ 0.1 0.011 0.006   

H2SiO3 16.10     0.206 

H2TiO3 0.04     0.000 

HBO2 21.20     0.483 

NH2 0.30     0.018 

H2S 16.30     0.478 

Mineralizaţie 

totală 11142.84       
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Tabelul 7.9 - Ape de tip NaCl  posibil rezultate prin procese de devolatilizare a formaţiunilor din profunzime 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

LUNCILE 
Izvorul Malul 

Roşu 
19 oct. 1952 5400 11 n.d. 

Cl- 1966.6 55.475 68.702   

Br- absent - -   

I- 0.2 0.002 0.002   

NO3
- 0.5 0.008 0.010   

NO2
- urme - -   

SO4
2- 63.2 1.316 1.630   

S2O3
2- 9.0 0.160 0.198   

PO4
3- 0.3 0.009 0.011   

HCO3
- 1432.7 23.479 29.077   

HS- 9.9 0.299 0.370   

Na+ 1675.2 72.871 90.246   

K+ 6.8 0.176 0.218   

Li+ 0.1 0.014 0.017   

NH4
+ 3.2 0.177 0.219   

Ca2+ 117.9 5.895 7.301   

Mg2+ 19.2 1.579 1.955   

Fe2+ 0.9 0.032 0.040   

Mn2+ 0.1 0.003 0.004   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 24.3     0.311 

HBO2 23.4     0.534 

NH2 0.5     0.031 

CO2 absent     - 

H2S 67.3     1.974 

SO2 0.5     0.007 

Mineralizaţie totală 5421.8       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

PĂCURI Izvorul sulfuros 28 oct. 1952 17300 13 n.d. 

Cl- 408.2 11.515 50.352   

Br- 0.8 0.010 0.044   

I- 0.1 0.001 0.003   

NO3
- 0.3 0.005 0.022   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 98.6 2.054 8.982   

S2O3
2- 10.3 0.183 0.800   
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PO4
3- 0.6 0.018 0.079   

HCO3
- 550.5 9.022 39.451   

HS- 2.0 0.061 0.267   

Na+ 402.3 17.501 76.530   

K+ 4.4 0.112 0.490   

Li+ 0.2 0.029 0.127   

NH4
+ absent - -   

Ca2+ 81.3 4.065 17.776   

Mg2+ 13.6 1.118 4.889   

Fe2+ 1.2 0.043 0.188   

Mn2+ absent - -   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 13.3     0.170 

HBO2 13.5     0.308 

NH2 0.4     0.025 

CO2 absent     - 

H2S 5.9     0.173 

SO2 2.2     0.034 

Mineralizaţie totală 1609.7       

 

 

Tabelul 7.10 - Ape de tip NaHCO3  

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

ALUNIŞ   10 iul. 1959 4000 13 7.83 

Cl- 133.6 3.767 18.487   

Br- 0.12 0.001 0.005   

I- absent - -   

NO3
- 3.7 0.060 0.290   

NO2
- 1.1 0.024 0.113   

SO4
2- 3.8 0.079 0.388   

S2O3
2- 24.2 0.431 2.115   

HCO3
- 977.1 16.016 78.602   

Na+ 296.3 12.884 63.231   

K+ 13.0 0.332 1.629   

Li+ 0.48 0.069 0.339   

NH4
+ absent - -   

Ca2+ 75.8 3.787 18.586   

Mg2+ 37.4 3.075 15.091   
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Fe2+ 6.4 0.229 1.124   

Mn2+ absent - -   

Al3+ urme - -   

H2SiO3 9.7     0.124 

HBO2 4.4     0.100 

CO2 8.8     0.200 

H2S 21.1     0.619 

Mineralizaţie totală 1617.0       

 

Sat Indicii 

localizare 

Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie 

chimică 

mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

VALEA 

CĂLUGĂRULUI 
Izvorul sulfuros 31 oct. 1952 6000 12 n.d. 

Cl- 51.3 1.446 10.559   

Br- urme - -   

I- absent - -   

NO3
- urme - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 187.3 3.899 28.454   

S2O3
2- 6.0 0.107 0.781   

HCO3
- 492.5 8.072 58.907   

HS- 5.9 0.178 1.299   

Na+ 179.5 7.806 56.970   

K+ 7.9 0.202 1.474   

Li+ urme - -   

NH4
+ urme - -   

Ca2+ 71.2 3.552 25.923   

Mg2+ 25.8 2.121 15.479   

Fe2+ 0.5 0.018 0.131   

Mn2+ 0.1 0.003 0.022   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 22.5     0.288 

HBO2 24.3     0.554 

NH2 urme     - 

H2S 10.2     0.299 

Mineralizaţie 

totală 1085.0       
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Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

FIŞICI 
Izvorul din Valea 

Găvanelor 
1 nov. 1952 4500 13 n.d. 

Cl- 55.20 1.556 17.610   

Br- absent - -   

I- absent - -   

NO3
- 0.77 0.012 0.136   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 43.60 0.907 10.264   

S2O3
2- 10.60 0.189 2.139   

PO4
3- absent - -   

HCO3
- 361.10 5.918 66.976   

HS- 8.40 0.254 2.875   

Na+ 131.80 5.731 64.860   

K+ 9.90 0.253 2.864   

NH4
+ 1.80 0.099 1.120   

Ca2+ 37.30 1.861 21.062   

Mg2+ 9.80 0.806 9.122   

Fe2+ 1.60 0.057 0.644   

Mn2+ 0.80 0.029 0.328   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 47.70     0.611 

NH2 0.14     0.009 

CO2 26.40     0.600 

H2S 30.80     0.904 

Mineralizaţie totală 777.71       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

TERCA Izvorul sulfuros  20 oct. 1952 8000 10.5 n.d. 

Cl- 40.1 1.131 14.422   

Br- absent - -   

I- absent - -   

NO3
- absent - -   

NO2
- 0.4 0.010 0.128   

SO4
2- 42.0 0.874 11.145   

S2O3
2- 16.8 0.300 3.826   

HCO3
- 335.6 5.500 70.135   

HS- 0.9 0.027 0.344   

Na+ 100.8 4.383 55.891   

K+ 6.0 0.153 1.951   
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Li+ urme - -   

NH4
+ urme - -   

Ca2+ 39.0 1.946 24.815   

Mg2+ 15.9 1.307 16.667   

Fe2+ 1.4 0.050 0.638   

Mn2+ 0.1 0.003 0.038   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 26.2     0.335 

HBO2 26.5     0.604 

NH2 0.1     0.006 

CO2 absent     - 

H2S 2.6     0.076 

Mineralizaţie totală 654.4       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

VALEA 

SIBICIULUI 

Izvorul sulfuros 

de pe Valea Gosei 

 

(Puturoasa - la 

hotarul dintre 

Sibiciu şi Colţi ?); 

 

(la gura văii 

Fulgoia ?) 

21 oct. 1952 n.d. 11 n.d. 

Cl- 8.7 0.245 4.804   

Br- absent - -   

I- absent - -   

NO3
- urme - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 5.5 0.114 2.235   

S2O3
2- 4.4 0.078 1.529   

HCO3
- 281.0 4.606 90.314   

HS- 1.90 0.057 1.118   

Na+ 65.9 2.865 56.176   

K+ 2.5 0.063 1.235   

Li+ 0.3 0.043 0.843   

NH4
+ urme - -   

Ca2+ 31.4 1.566 30.706   

Mg2+ 6.4 0.527 10.334   

Fe2+ 0.7 0.025 0.490   

Mn2+ 0.3 0.011 0.216   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 46.7     0.598 

HBO2 urme     - 

NH2 urme     - 

CO2 14.4     0.327 
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Mineralizaţie totală 470.1       

 

Tabelul 7.11 - Ape de tip Ca(HCO3)2 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie 

chimică 

mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

LOPĂTARI 

Izvorul de la Bordei                     

                         (din 

Dealul Cărpenişului 

?) 

22 oct. 1952 6200 12 n.d. 

Cl- 7.5 0.211 3.038   

NO3
- 0.3 0.004 0.058   

NO2
- urme - -   

SO4
2- 155.9 3.245 46.724   

S2O3
2- 8.1 0.144 2.073   

PO4
3- 0.4 0.012 0.173   

HCO3
- 198.2 3.248 46.768   

HS- 2.7 0.081 1.166   

Na+ 31.6 1.374 19.784   

K+ 2.8 0.073 1.051   

Li+ 0.1 0.014 0.202   

NH4
+ absent - -   

Ca2+ 68.3 3.408 49.071   

Mg2+ 24.3 2.000 28.798   

Fe2+ 0.9 0.032 0.460   

Mn2+ urme - -   

Al3+ 0.4 0.044 0.634   

H2SiO3 49.2     0.630 

HBO2 9.4     0.214 

NH2 0.8     0.050 

CO2 26.9     0.611 

H2S 4.2     0.123 

Mineralizaţie 

totală 592.0       
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Tabelul 7.12 - Ape de tip Na2SO4  

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

CĂNEŞTI Izvorul Puturosu 27 oct. 1953 2400 13 n.d. 

Cl- 1032.6 29.122 34.176   

Br- 2.8 0.035 0.041   

I- 0.07 0.001 0.001   

NO3
- urme - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 2283.9 47.551 55.804   

S2O3
2- 25.1 0.445 0.522   

PO4
3- urme - -   

HCO3
- 486.8 7.979 9.364   

HS- 2.6 0.078 0.092   

Na+ 823.9 35.827 42.046   

K+ 19.7 0.503 0.590   

NH4
+ 1.8 0.100 0.117   

Ca2+ 657.4 32.804 38.498   

Mg2+ 193.9 15.945 18.713   

Fe2+ 0.2 0.007 0.008   

Mn2+ 0.67 0.024 0.028   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 39.3     0.503 

NH2 urme f. slabe     - 

CO2 50.6     1.150 

H2S 41.0     1.203 

SO2 4.4     0.069 

Mineralizaţie totală 5666.74       
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Tabelul 7.13 -  Ape de tip CaSO4  

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

BĂLTĂGARI 

Poiana Mărului 

                      

Izvorul sulfuros  

25 oct. 1952 2200 8 n.d. 

Cl- 627.4 17.695 28.449   

Br- 0.02 0.000 0.000   

I- 0.07 0.001 0.002   

NO3
- urme f. slabe - -   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 1688.8 35.161 56.529   

S2O3
2- 9.5 0.169 0.272   

PO4
3- absent - -   

HCO3
- 544.7 8.928 14.354   

HS- 8.1 0.245 0.394   

Na+ 384.8 16.735 26.906   

K+ 26.2 0.670 1.077   

Li+ 0.21 0.030 0.048   

NH4
+ absent - -   

Ca2+ 610.3 30.454 48.963   

Mg2+ 174.0 14.309 23.006   

Fe2+ urme - -   

Mn2+ absent - -   

Al3+ absent - -   

H2SiO3 36.4     0.466 

HBO2 8.2     0.187 

NH2 urme f. slabe     - 

CO2 68.0     1.545 

H2S 55.1     1.616 

SO2 4.4     0.069 

Mineralizaţie totală 4246.2       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

VALEA 

MIRĂULUI 
Izvorul local 31 oct. 1952 6000 11 n.d. 

Cl- 73.6 2.076 11.936   

Br- absent - -   

I- absent - -   

NO3
- 1.8 0.029 0.166   

NO2
- absent - -   

SO4
2- 724.8 15.089 86.748   

HCO3
- 12.2 0.200 1.150   
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Na+ 60.9 2.647 15.218   

K+ 6.3 0.161 0.926   

NH4
+ urme slabe - -   

Ca2+ 179.0 8.934 51.363   

Mg2+ 51.8 4.260 24.491   

Fe2+ 6.1 0.218 1.253   

Mn2+ 1.7 0.062 0.356   

Al3+ 10.0 1.112 6.393   

H2SiO3 27.9     0.357 

NH2 absent     - 

CO2 88.0     2.000 

Mineralizaţie totală 1244.1       

 

Sat Indicii localizare Dată 

recoltare 

Debit            

(L/zi) 

Temperatură apă 

(C) 

pH Compoziţie chimică mg/kg mval/kg % mval/kg mmol/kg 

GOIDEŞTI 

Izvorul feruginos 

din mijlocul 

satului    

                                

(la Schitul Sf. 

Gheorghe din 

Ivăneţu Mare ?) 

30 oct. 1952 1500 12.5 n.d. 

Cl- 23.1 0.651 3.312   

Br- absent - -   

I- absent - -   

NO3
- 1.1 0.018 0.092   

NO2
- 0.4 0.009 0.046   

SO4
2- 461.5 9.614 48.914   

PO4
3- 0.1 0.003 0.015   

HCO3
- 571.0 9.360 47.621   

Na+ 123.9 5.389 27.420   

K+ 4.2 0.107 0.544   

Li+ 0.1 0.014 0.071   

NH4
+ 0.5 0.028 0.142   

Ca2+ 204.5 10.227 52.036   

Mg2+ 41.8 3.437 17.488   

Fe2+ 11.9 0.426 2.167   

Mn2+ 0.1 0.004 0.020   

Al3+ 0.2 0.022 0.112   

H2SiO3 31.0     0.397 

HBO2 10.3     0.235 

NH2 0.3     0.019 

CO2 absent     - 

Mineralizaţie totală 1486.0       
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Indicatori geo-eco-bio. 

Indicatorii geo-eco-bio reprezintă indicatori geologici, de mediu și biologici utilizați pentru 

a evalua schimbările rapide din mediul înconjurător. Aceste tipuri de indicatori exprimă parametri 

de mediu (Berger & Iams, 1996), precum și procesele care sunt capabile să schimbe natura în timp 

și spațiu cu sau fără intervenția umană. În mod uzual, indicatorii geo-eco-bio monitorizează 

schimbările rapide, din ultimii 100 de ani.  

Printre principalele componente non-biologice care trebuie urmărite sunt starea resurselor 

de apă subterană, modelele de eroziune și depunere, în special de-a lungul râurilor, caracteristicile 

solurilor, precum și stabilitatea pantelor, care ar putea duce la alunecări de teren. Identificarea 

schimbărilor rapide și amploarea acestora sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă a unei regiuni 

în general, și a teritoriului unui geoparc, în special.   

În evaluarea stării mediului este important să știm dacă schimbarea geo-eco-bio 

indicatorilor este indusă de presiunile biologice, fizice, sau chimice. Sunt acestea provocate de om 

sau nu, în creștere sau în scădere, și dacă da, în ce fel? 

Recent, Jakumar & Ke (2007), propun câteva criterii de evaluare ale geoindicatorilor, 

criterii care se pot utiliza de altfel pentru toți indicatorii geo-eco-bio:  

o Semnificație: de ce este important să monitorizăm acest indicator?  

o Cauze naturale sau antropice: poate fi folosit un indicator geo-eco-bio să distingem 

cauzele naturale de cele antropice și dacă da, în ce mod? 

o Mediu-geomorfologie: pentru ce tip de relief ar putea fi folosit acest indicator?  

o Scara spațială: la ce scară se poate monitoriza în mod normal un anume indicator?  

o Tipuri de arii monitorizate: unde ar trebui monitorizați indicatorii?  

o Metodologia măsurătorilor: cum se măsoară indicatorul in situ?  

o Frecvența măsurătorilor: cât de des ar trebui măsurat un indicator în așa fel încât să 

se poată stabili frecvența acestuia și evoluția în timp?  

o Limitări ale datelor și monitorizărilor: cu ce probleme ne confruntăm la achiziția 

datelor pe teren sau în laborator? 

Luând în calcul caracteristicile siturilor naturale Geoparcul Ținutul Buzăului am selectat 

următorii geo-eco-bio indicatori: eroziunea, stabilitatea pantei, riscul seismic, procesele fluviale, 

curgeri torențiale, influența vegetației, influența animalelor, extracția de hidrocarburi, mineritul, 

extracția apelor subterane, agricultura și urbanizarea. La acest moment s-au ales câteva situri 

importante, pentru care acești parametrii au fost evaluați. Starea și modificarea lor se exprimă 

relativ, calitativ (Tabelul 7.14). 
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Tabelul 7.14 - Indicatorii geo-eco-bio care au fost selectați pentru caracterizarea siturilor pilot din Geoparcul Ținutul 

Buzăului. 

Nr. Sit Arie protejată Indicator Stare Modificare 

1 Chilimbarul de Buzău DA Eroziune mică crescător 

  Stabilitatea pantei medie descrescător 

  Risc seismic mediu constant 

  Procese fluviale mic constant 

  Curgeri torențiale mediu constant 

  Influența vegetației mediu crescător 

  Influența animalelor mică constant 

  Extracția de hidrocarburi absent constant 

  Minerit absent constant 

  Extracția apelor subterane absentă constant 

  Agricultură absentă constant 

  Urbanizare absentă constant 

2 Sarea lui Buzău DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eroziune mică constant 

 Stabilitatea pantei mare constant 

 Risc seismic mediu constant 

 Procese fluviale mic constant 

 Curgeri torențiale mediu crescător 

 Influența vegetației mică constant 

 Influența animalelor mică constant 

 Extracția de hidrocarburi absentă constant 

 Minerit absent constant 

 Extracția apelor subterane absentă constant 

 Agricultură absentă constant 

 Urbanizare absentă constant 

3 Vulcanii noroioși de la Bădila NU 

 

 

 

 

 

 

Eroziune mică constant 

 Stabilitatea pantei bună constant 

 Risc seismic mic constant 

 Procese fluviale absente constant 

 Curgeri torențiale mic constant 

 Influența vegetației mediu descrescător 

 Influența animalelor medie constant 
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Extracția de hidrocarburi absentă constant 

 Minerit absentă constant 

 Extracția apelor subterane absentă constant 

 Agricultură medie constant 

  Urbanizare absentă constant 

4 Blocurile de calcar de la Bădila DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eroziune medie crescător 

 Stabilitatea pantei medie constant 

 Risc seismic mediu constant 

 Procese fluviale mediu constant 

 Curgeri torențiale mediu constant 

 Influența vegetației mic constant 

 Influența animalelor mică constant 

 Extracția de hidrocarburi absentă constant 

 Minerit absent constant 

 Extracția apelor subterane absentă constant 

 Agricultură absentă constant 

 Urbanizare absentă constant 

5 Trovantii de la Ulmet NU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eroziune mare crescător 

 Stabilitatea pantei mică descrescător 

 Risc seismic mediu constant 

 Procese fluviale absente constant 

 Curgeri torențiale mare constant 

 Influența vegetației mediu constant 

 Influența animalelor mediu constant 

 Extracția de hidrocarburi absentă constant 

 Minerit absent constant 

 Extracția apelor subterane absentă constant 

 Agricultură absentă constant 

 Urbanizare absentă constant 

6 Izvoarele minerale de la Fișici NU 

 

 

 

Eroziune medie crescător 

 Stabilitatea pantei medie descrescător 

 Risc seismic mediu constant 

 Procese fluviale medii constant 
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Curgeri torențiale mediu constant 

 Influența vegetației mediu crescător 

 Influența animalelor medie constant 

 Extracția de hidrocarburi absentă constant 

 Minerit absent constant 

 Extracția apelor subterane absentă constant 

 Agricultură absentă constant 

 Urbanizare medie crescător 
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Activitatea 1.4 

Inventar centralizat al punctelor importante pentru geoconservare, din perspectiva 

geoturismului. 

Geoturismul nu este turism pentru geologi la fel cum ecoturismul nu este turism pentru 

ecologi. Viziunea noastră este aceea că în viitor „geoturism”, „ecoturism” și „turism cultural” vor 

fi etichete aplicate acelor produse turistice care respectă și promovează descoperirea Planetei 

Pământ și a istoriei sale, alături de alte etichete specifice cum ar fi ecoturismul, sau turismul 

cultural. Aceste etichete vor permite turiștilor să afle ce teme pot găsi într-un teritoriu. Astfel vor 

putea să aleagă acele temele pe care și le doresc.  

Geoparcul Ţinutul Buzăului cuprinde în interiorul său un bogat patrimoniu natural şi 

cultural, cele mai importante elemente fiind: Vulcanii noroioşi, Focul Viu, Sarea de la Lopătari, 

chihlimbarul, monumentele naturale, peste 30 de situri culturale, cinci situri Natura 2000, elemente 

de biodiversitate şi geodiversitate deosebite, un peisaj rural aparte, mănăstiri şi biserici, aşezările 

rupestre din zona Aluniş - Bozioru, ruinele unor foste aşezări medievale, situri arheologice diverse. 

Alături de acestea sunt numeroase produse tradiţionale, dintre care nouă sunt mărci înregistrate, 

bucătăria buzoiană, istoriile locului şi mai ales oamenii de azi cu activităţile lor legate de 

agricultură şi creşterea animalelor, cu tradiţiile ce sunt tot mai greu de păstrat. Valorile locale 

mentionate si eforturile de promovare întreprinse până acum au dus la declararea Ținutului 

Buzăului, în anul 2012, drept teritoriu EDEN pentru tema turism rural și a fost inclus în Rețeaua 

Europeană EDEN. Selecția, realizată în urma unei competiții naționale, constituie un motiv în plus 

pentru amenajarea și dezvoltarea turistica a teritoriului.   

Siturile turistice sunt locuri bine delimitate care te pot conecta cu trecutul, cu natura sau 

care pur și simplu te încântă. Am urmărit potențialul lor, dincolo de unele neajunsuri de amenajare, 

pentru a stabili o anumită ordine.  

Reperele imateriale sunt o categorie aparte de situri. Zone vag delimitate, care se asociază 

cu povești: personaje legendare sau bătălii și din această cauză neputându-se găsi legături spațiale 

clare. Cu toate acestea, sunt puternice elemente de identitate ale unui spațiu.   

Zonele turistice pentru vizitare, sporturi și activități de recreere în natură sunt zone foarte 

mari, care de obicei înglobează unul sau mai multe situri și în care accesul turiștilor nu este 

restricționat. Gândim aceste zone ca locuri unde se pot desfășura activități în aer liber cum ar fi 

plimbări, trekking, trasee de parcurs cu bicicleta (obișnuită și mountainbike) și drumuri de călărie. 

Acestea sunt propuneri pe care le putem emite din perspectiva unor strategii de dezvoltare 

teritorială. Atunci când vine vorba de dezvoltare la nivel local, încercăm să promovăm inițiativa 

familiilor care doresc să găzduiască și să ofere experiențe autentice oaspeților săi. 

Am încercat să identificăm zonele turistice în primul rând în jurul unor aglomerări de situri, 

accesibile cât mai mult timp și în condiții meteorologice cât mai variabile pentru a ști care sunt 

zonele care trebuie amenajate prioritar.  

Centrele și punctele interactive pentru vizitare și interpretare sunt amplasate în zone foarte 

valoroase în care se află simbolurile teritoriului și unde s-a considerat necesară îmbunătățirea 

modului în care poți să vezi aceste simboluri. Centrele / punctele sunt de fapt spații, nu neaparat 

clădiri, și cel mai important rol îl au activitățile în aer liber. Am prevăzut spații pentru evenimente 

și vizite în condiții meteorologice nefavorabile. Ca propunere inovatoare, dorim încadrarea 
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centrelor interactive ca arii protejate, cu o zonă tampon, în care să fie reglementate tipurile de 

construcții și activități economice. Aceste reglementări sunt absolut necesare pentru a asigura 

dezvoltarea pe termen lung a investiției într-un centru de vizitare. 

Pentru alegerea siturilor importante pentru geoconservare, au fost considerate următoarele: 

Popularitatea este reputația actuală a sitului sau a temei: dacă e cunoscut la nivel național, 

județean, în zonă sau în localitate. Un sit popular este cel care va fi ales de mai mulți vizitatori, în 

defavoarea unui sit mai puțin popular, chiar dacă acesta din urmă ar putea fi mai atractiv. 

Povestea este ceea ce se află în spatele sitului. Informațiile folosite au fost obținute de la 

consultanții geologi, arheologi, istorici și etnografi. Povestea este importantă pentru că împiedică 

sau permite amenajări în direcția dezvoltării sitului și a creșterii atractivității sale. 

Accesul este dat de ușurința cu care se ajunge la sit. Este vorba de accesul în funcție de condițiile 

meteo, de lunile anului, drumuri și punți. Un sit ușor acesibil permite tuturor vizitatorilor să se 

bucure de el. Au fost excluse din start siturile în care vizitatorii pot fi expuși la riscuri majore. 

Estetica este frumosul și aici, pentru a putea să evaluăm, am căutat să vedem lucrurile 

fundamentale: dacă în sit sau pe drum se găsesc deșeuri sau zone industriale/poluate/circulate de 

mașini grele. De asemenea am depunctat siturile care sunt mici și care se pierd în peisaj pentru că 

la sfârșitul drumului turistul merită să fie răsplătit cu o priveliște la înălțimea așteptărilor sale. 

Percepția este cel mai dificil element pe care l-am evaluat. Am vrut să vedem dacă povestea sitului 

poate fi transformată în ceva pe înțelesul vizitatorilor. Am considerat-o necesară pentru că dacă 

avem situri cu povești valoroase, dar cu percepție dificilă, va fi greu să mulțumim turiștii. 

Iconurile punctează siturile care sunt legate de temele simboluri ale unui teritoriu. Aceste locuri 

sunt primele căutate de turiști.  Respectarea acestor elemente fundamentale este de asemenea un 

semn de respect față de localnici și de mândria lor locală. Dar nu numai, căci aceste simboluri 

fundamentale sunt locurile care deja beneficiază de o promovare, un folclor și o reputație proprie. 

În aceste cazuri speciale, trebuie doar să îmbunătățim calitatea percepției zonei și să încurajăm 

vizitarea altor atracții în rândul celor care deja au ajuns aici. 
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În această etapă, am selectat următoarele situri importante pentru geoconservare. 

Tabelul 8.1 – Situri naturale importante pentru geoconservare 

Situri naturale 

Lacul de la Odăile 

 

În vârful unui deal, punct de belvedere. Recomandat 

pasionaților de fotografii. 

Lacul Meledic Unul din rarele lacuri cu apă dulce peste un masiv de sare. 

Explicația e dată de existența unui strat etanș de argilă între apa 

dulce și stratele de sare. În acest masiv de sare se găsește cea 

mai lungă peșteră în sare din lume, inaccesibilă azi din cauza 

prăbușirii unui perete din zona de intrare. 

 

Se găsesc specii rare și vulnerabile (protejate) de iriși și 

orhidee. 

Lacul Mociaru Este un loc potrivit pentru cei ce vor să petreacă o zi într-un 

cadru natural diferit de peisajul clasic buzoian. Aici, printre 

plantații de pini și pășuni cu aer montan se află cocoțat un lac 

de șes, cu pești și plante specifice zonelor de la câmpie. 

 

 

Tabelul 8.2 – Situri culturale importante pentru geoconservare 

Situri culturale 

Mânăstirea-Cetate Berca Așezată strategic, această mânăstire a fost construită ca loc de 

refugiu împotriva năvălirilor străine. Era singura de pe Valea 

Buzăului (de la Siriu până la Râmnicu Sărat) care avea zid de 

apărare. Astfel, odoarele și veniturile celorlalte biserici din 

împrejurimi erau aduse și păstrate aici în caz de pericol. În 

interior, lumini calde cad pe portretul domnitorului 

Brâncoveanu, pictat în pronaos. În urmă cu mult timp, Nicolae 

Iorga scria: „un sat de munteni săraci care coboară la câmp, ca 

să câștige câteva luni din an patruzeci de bani pe zi. Niciodată 

n-a putut să aibă vreo însemnătate, dar un domn a făcut aici o 

mânăstire.” 

Mânăstirea Rătești Din păcate într-o stare avansată de distrugere în urma 

evenimentelor din 2014. 

Mânăstirea Poiana Mărului Ctitorită în anul 1730 de către cuviosul Vasile Carpatinul, 

Rugătorul Carpaților, unul din cei mai puternici duhovnici ai 

monahismului românesc, practicant al rugăciunii inimii. Icoană 

făcătoare de minuni a Maicii Domnului 

Mânăstirea Găvanu Întemeiată în anul 1707, prin osteneala moșnenilor de pe Valea 

Slănicului și a Râmnicului, în poiana lui Moise Ignat Beșliu. În 

1821, turcii au ars din temelii biserica schitului. Însă peste șapte 

ani, în 1828, aici a fost ridicată o nouă biserică, tot din lemn, 

pictată de Nicolae Zograf și loan Andronicescu. 
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Mânăstirea Cârnu Ctitorită de domnitorul Mircea Ciobanu și soția sa, Doamna 

Chiajna, pe locul unor vechi sihăstrii din Ținutul Buzăului. Se 

povestește că, în timpul unei invazii otomane, Doamna 

Chiajna, având asupra sa documente secrete ale țării, a stat 

ascunsă în turla bisericii. Fiind nevoită să stea ghemuită în 

spațiul foarte îngust dintre pereții turlei, cu nasul lipit de perete, 

Doamnei Chiajna i s-ar fi turtit nasul, devenind cârn. Se pare că 

de la această întâmplare rămasă în memoria locului și în 

amintirea Doamnei Chiajna, i s-ar fi atribuit și sfântului lăcaș 

numele de “Cârnu”. 

 

Biserica din Scăieni Una dintre cele mai vechi biserici din zonă. 

Biserica din Muscelu-

Cărămănesc 

Biserica ctitorită de Alexandru Ioan Cuza, împrejmuită de un 

zid înalt construit din pietre funerare și cruci cu inscripții în 

chirilic și simboluri mistice: copacul vieții, îngerul morții, 

rozeta solară. 

Casa Memorială Vasile 

Voiculescu din Pârscov 

Conține lucrări şi obiecte specifice perioadei în care casa a fost 

locuită de scriitor. Prezintă evoluția scriitorului și sursele sale 

de inspirație.  

Muzeul Chihlimbarului de la 

Colți 

Colecție de chihlimbar local și instrumente folosite în 

extragerea și prelucrarea ambrei. 

Complexul rupestru de la 

Aluniș 

Incinte săpate în stâncă, folosite ca biserică de mir cu hramul 

Tăierea capului Sf. Ioan Botezatorul și chilii pentru călugări.  

 

Asezările rupestre din Poiana 

Cozanei 

Cele mai spectaculoase așezări rupestre. Este vorba de Chilia 

lui Dionise Torcătorul, Bisericuța lui Iosif, Fundătura, Piatra 

Îngăurită, Agathonul Vechi și Agathonul Nou. 

 

Se găsesc specii vulnerabile (protejate) de garofițe. 

Colecția de etnografie a 

Primăriei Mînzălești 

Conține obiecte de port, textile, lut, lemn, măsti, unele dintre 

acestea datând de la începutul secolului XX, obiecte de 

patrimoniu. Vor fi expuse într-un punct de vizitare pe care îl 

vom organiza în 2015. 

Tabăra de sculptură de lângă 

lacul Meledic 

Sculpturi în lemn. Temele principale: personaje mitologice și 

personalități istorice. Din păcate, starea lor este de degradare. 

 

Tabelul 8.3 – Geosituri 

Geosituri 

Stratele ambrifere de la Colți 

 

Cu ocurențe în valea Sibiciului și valea Colților vechi. 

Chihlimbarul a fost exploatat de săteni la suprafață, și în 

perioada interbelică a fost exploatat în subteran. 

Piatra Corbului Locul de unde se extrăgea în trecut chihlimbar și de asemenea, 

un punct de belvedere peste valea Colților. Numele este inspirat 

de forma piscului, care văzut de jos aduce cu un corb. 
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Falezele de la Fișici Locuri în care poți să găsești indiciile poveștii formării 

petrolului. 

Trovanții de la Ulmet, 

“Babele” 

Gresii naturale (nisip cimentat) ce iau forme rotunjite, 

semănând cu fețe umane sau creaturi fantastice. Astfel de 

trovanți se găsesc în toată zona Subcarpaților, dar zona 

Buzăului este celebră pentru formele turtite ale pietrelor de aici, 

turiștii asociind imaginea lor cu cea a unor nave spațiale.  

 

Grunj Cenușă vulcanică din Miocen, depusă într-o mare preistorică și 

erodată astăzi de apă și vânt. Punct de referință în geografia 

locală, loc de încins hora în trecut. O apariție spectaculoasă la 

confluență văilor Slănicului și Sărățelului. 

Platoul de Sare și Malul de 

Sare de la Meledic 

Locul în care depozitele de sare ies la zi. Aici se găsesc cristale 

efemere de sare ce dau malurilor culoare albă, până la prima 

ploaie care va dizolva sarea, lăsând malurile negre. Există de 

asemenea un canion în sare, neamenajat, dar cu priveliști 

spectaculoase. Loc de întâlnire al ciobanilor în transhumanță. 

 

Malul Roșu Povârnișuri spectaculoase din roci foarte dure, de culoare 

roșiatică datorată oxizilor de fier. Asociate cu numeroasele 

păduri de mesteacăn, pin și paltin, aceste stânci sunt o temă 

ideală pentru pasionații de fotografie. 

Focul Viu Fenomen spectaculos, ce apare în zonele cu zăcăminte de gaze 

naturale. Gazele ies la suprafață prin fisuri, se acumulează la 

sol și se aprind prin autocombustie, prin explozii spectaculoase. 

Flăcările ard apoi mocnit. 

 

Zidul Urieșilor Un strat de roci dure, înclinate vertical, sub forma unui zid de 

6-7m. O privire atentă dezvăluie mii de cochilii de scoici, din 

care practic este formată roca, geologii putând să confirme ca 

este vorba de o plajă de acum 11 milioane de ani, a mării 

preistorice Paratethys. Traseu prin pădure, nemarcat, 

recomandabil cu ghid local. 

Fierbătorii de la Berca Vulcani noroioși mai puțin cunoscuți, speciali pentru că aici se 

găsesc “căldări” cu păcură.  

 

Pâclele Mari și Pâclele Mici zona cu cei mai cunoscuți vulcani noroioși de la noi din țară, 

atât ca extindere cât și ca înălțimi ale structurilor. 

Beciu-Arbănași Vulcanii noroioși „ascunși”, ce răsplătesc vizitatorii cu 

activitate intensă. Aici se găsește și un mic lac care 

„bolborosește”, tot datorită activității gazelor naturale. 

 

Rezervația de calcare de la 

Bădila 

 

Aici se găsesc în jur de 40 de blocuri de calcar și de 

conglomerate de diferite mărimi și forme. Blocurile de calcar 

sunt de vârstă jurasică. În calcarele jurasice sunt prezente mai 
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multe macrofosile, cum ar fi gastropode (melci), corali, amoniți 

(moluște) și de asemenea microfosile, ex. foraminifere și 

radiolari. Blocurile de calcar au dimensiuni variate, de la 1 m3 

până la 400 m3, probabil întreaga masă de calcare atingând un 

volum de peste 10.000 m3
. 

Vulcanii noroioși de la Bădila Acesta este un nou sit cu vulcani noroioși, fiind cunoscut până 

în prezent doar de către localnici și neinclus în lista cu arii 

protejate din Geoparc. Vulcanii noroioși nou descoperiți de 

lângă Bădila au un diametru mic, de până la 20 cm, și în general 

nu prezintă con, fiind mult mai mici decât cei de la bine-

cunoscutele structuri Berca, care prezintă diametre și o înălțime 

a conului de ordinul metrilor. În jurul acestor noi structuri 

apărute, sunt prezente unele plante halofile, datorită faptului că 

pe fracturile din sol circulă apă sărată care ajunge la suprafață. 

În jurul vulcanilor noroioși pot fi observate fragmente de rocă, 

cea mai mare parte din Miocen, unele dintre ele conținând 

bivalve si gastropode tipice pentru Miocenul mediu 

(Sarmatian). 

Apele Vii și Apele Moarte Se găsesc în mai multe puncte din Geoparc, dar cele mai 

renumite sunt în localitatea Fișici: ape sulfuroase, respective 

ape cu conținut ridicat de petrol. 

 

 

Fig. 8.1 - Depozitele Oligocene ale Formaţiunii Gresiei de Kliwa inferioară care conțin chihlimbar la Colți (Foto 

Geol. Adrian Popa, Geoecomar). 
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Fig 8.2 – Tipuri de trovanți în situl Babele de la Ulmet. a – trovanți încastrați în substratul nisipos, dispuși pe 

aliniamente paralele, care indică limita nord-vestică a sinclinalului Bozioru-Odăile; b – trovant sferic, detașat 

aproape total de substrat; b1 –micro-secvențe cu laminație încrucișată. (Foto: Dr. Gabriel Ion, Geoecomar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3 – Izvoarele minerale de la Fişici. Stânga – ‘apă moartă’ izvor cu conținut de petrol; Dreapta – ‘apă vie’ 

izvor sulfuros (Foto: Adrian Gherghe, Geoecomar). 
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Inventarierea speciilor de plante și clasificarea lor în funcție de valoarea economică sau de 

potențialul dăunător. Identificarea speciilor rare, cu importanță pentru geoconservare. 

 

 

Studiul botanic în zona viitorului Geoparc se desfășoară selectiv, în anumite zone cheie în vederea 

sporirii valorii de conservare și a identificării unor surse cu potențial economic. În prima etapă de 

studiu am identificat zonele de investigat pentru anul 2014 și am inițiat baza de date cu speciile 

identificate pe teren. 

Criteriile pentru alegerea zonelor sunt redate în Tabelul 8.4. 

Tabelul 8.4 – Criteriile de alegere a zonelor de investigat 

Nr. Crt. Criteriul Zona de investigat 

1.  Identificarea buruienilor 

furajere, buruieni dăunătoare 

produselor obținute de la 

animale, buruieni de balast, 

plante toxice și semiparazite 

Zone de pășunat 

2.  Clasificarea plantelor 

economice 

Totalitatea zonelor 

investigate de pe teritoriul 

viitorului geoparc    

3.  Creșterea valorii de 

geoconservare a unei zone 

Zone de interes pentru 

geoconservare (particularități 

geologice deosebite) 

Zone de interes istoric-

cultural 

4.  Menţinerea în stare 

favorabilă de conservare a 

unor specii de plante rare și 

vulnerabile 

 

Zone care cuprind specii de 

plante rare și vulnerabile 

(conform statutului de 

conservare internațională/ 

națională – Directiva 

Habitate şi OUG 57/2007 

modificată şi completată prin 

Legea nr. 49/2011). 

5.  Periclitarea speciilor de 

plante rare și vulnerabile 

Zone de identificare a unor 

eventuale presiuni 
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Zonele alese pentru a fi investigate în anul 2014, în baza experiențele anterioare și a unei evaluări 

rapide pe teren, sunt următoarele: 

 

Tabelul 8.5 – Zonele investigate în prima etapă a proiectului. 

Criteriul Coordonatele (WGS84) Zona investigată (Localitatea) 

1., 2., 3., 

4., 5., 

26°26'9.07"E     45°25'23.20"N Bozioru (Aşezările Rupestre de la Nucu) 

1., 2., 3., 26°24'49.25"E   45°24'33.72"N Colţi (Ansamblul rupestru Aluniș) 

1., 2., 3., 26°32'53.66"E   45°32'8.41"N Lopătari (zona Focului Viu) 

1., 2., 3., 

4., 5., 

26°37'10.35"E   45°29'46.26"N Mînzăleşti (Platoul Meledic) 

 

Metodologia folosită în identificare și clasificarea speciilor floristice se poate rezuma în 5 pași: 

a. Se stabilesc transecte care delimitează două suprafețe de 20 m lățime. Se înregistrează 

coordonatele GPS. Se colectează probe de sol pentru analiză. 

b. Pe suprafețele conturate de transecte se descriu și identifică speciile întâlnite. Speciile care 

nu sunt recunoscute in situ se colectează și/sau herbolizează. Pentru înregistrarea speciilor 

se folosesc fișe standard. Se vor identifica eventualele boli/dăunători ale/ai plantelor 

studiate, inclusiv speciile invazive, adventive. 

c. Identificarea exemplarelor colectate/herbolizate. 

d. Clasificarea generală a speciilor indentificate in situ și în laborator. 

e. Clasificarea speciilor de plante identificate conform potențialului economic sau dăunător 

în funcție de aria investigată. 

 

 

Tabelul 8.6 – Capul de tabel conform punctului d. 

Denumirea 

științifică/ 

populară 

Taxonomie Durata și 

formele de 

viață 

Descriere Perioada de 

înflorire și 

numărul de 

cromozomi 

Caractere 

ecologice: 

U, T, L, R* 

Importanță 

și alte 

observații 

 

* U = umiditate; 

   T = temperatură; 

   L = lumină; 

   R = reacţia solului. 
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Tabel 8.6 - Model tabel conform punctului e., importanță economică si caracter dăunător. 

Taxonul  Furajer Industrial  

Med/A

rom Melifer 

Ornam/F

orest 

Tanant/ 

Tinctorial 

Dăunator/ 

Toxic Invaziv 

  Fără 
importanță 

deosebită 

 

Med./Arom = Medicinală, Aromatică 

Ornam./Forest = Ornamentală, Forestieră 

Tan./Tinct. = Tanantă, Tinctorială 

În procesul de inventariere s-au folosit două formulare, unul completat pe teren (pentru 

inventarierea plantelor, Fișa A) și al doilea completat pe teren și în laborator (pentru inventarierea 

plantelor vulnerabile, Fișa B). Tabelul aferent punctului d. se completează separat pentru plante 

ierboase și specii de arbori/arbuști.  

 

 

 

 

 

Fişa A (pentru inventarierea generală a speciilor de plante) 

Data: Nr. Fişă 

Numele inventariatorului: 

Descrierea traseului: 

 

Caracteristicile traseului: 

 

 

 

Speciile: 
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Fişa B (pentru inventarierea speciilor de plante vulnerabile) 

Taxon:  

Data observaţiilor:  Fişa nr.  

Localizare:  

Coordonate GPS:                                                                           Altitudine:  m 

Atribute  Valori / parametrii înregistraţi 

DIRECTE   

Cantitative    

Abundenţa absolută (nr. total indivizi/sit)  

      Acoperirea (scara Braun-Blanquet)  

Durata de viaţă  

Forme de viaţă  

Caractere ecologice  

 Umiditatea  

 Temperatura  

 Lumina  

Boli / dăunători  

Boli  

Dăunători  

INDIRECTE   

Substratul  

Tipul de substrat  

Competitori   

Plante alohtone  

Presiuni / Ameninţări  

Păşunatul  

Împăduririle  

Activităţi silvice  

Recoltare ilegală  

Activităţi de petrecere a timpului liber şi de turism  

Poluare şi alte impacturi  asociate activităţilor umane  

Procese natural  

Activități de urbanism  

Alţi factori prezenţi  

Alte observații  
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În cele ce urmează, vom prezenta baza de date inițiată în 2014, cu datele culese de pe teren. 

Tabelul 8.7 – Inventarul plantelor ierboase. 

DENUMIRE 

ȘTIINȚIFICĂ/ 

POPULARĂ 

 

 

TAXONOMIE DURATA ŞI 

FORMELE 

DE VIAŢĂ 

PERIOADA 

DE ÎNFLORIRE ŞI 

NUMĂRUL 

DE CROMOZOMI 

CARACTERE 

ECOLOGICE: 

U, T, L, R * 

IMPORTANŢĂ 

ŞI ALTE 

OBSERVAŢII 

 Regn: Plantae 

Subregn: Cormobionta 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Clasă: Magnoliatae 

 

    

Achillea 
millefolium L. 

(Coada-

şoricelului) 

 
Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 

Gen: Achillea 
 

Specie perenă, 
Hemicriptofită 

VI – VII 
2n = 54 

U – specie mezofită Medicinală 
Valoare furajeră 

mijlocie 

Agrimonia 

eupatoria L. 

(Turiţă mare) 

Ordin: Rosales Familie: 

Rosaceae  

Gen: Agrimonia 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VI-VIII 

2n = 28 

U – xeromezofită 

L – heliofită, 

heliosciadofită. 

Medicinală 

Agropyron  

repens (L.) 

Beauvois 
(Pir) 

Clasă: Liliatae 

Ordin: Graminales 

Familie: Gramineae 
Gen: Agropyron 

Specie perenă,  

Geofită 

VI – VII 

2n = 42 

U – specie mezofită Medicinală 

Allium rotundum 

L. (Pur) 

 

Ordin: Asparagales Familie: 

Alliaceae 
Gen: Allium 

Specie perenă. 

Geofită. 

VI- VII 

2n = 16, 32, 40, 48 

U – xeromezofită 

 

- 

Allium ursinum L. 

(Leurdă) 

Regn: Plantae Ordin: 

Asparagales Familie: 
Alliaceae  

Gen: Allium 

Specie perenă 

Geofită 

V-VI 

2n = 14 

U –  

mezohigrofită 
L – sciadofită. 

Plantă 

dăunătoare 
produselor 

obţinute de la 

animale 

Anagallis arvensis 
L. (Scânteiuţă) 

Ordin: 
 Primulales Familie: 

Primulaceae 

Gen: Anagallis 

Specie anuală- 
anuală de iarnă. 

Terofită. 

Hemiterofită. 

VI-IX 
2n =40 

U- mezofită Buruiană 
segetală 

Anthemis tinctoria 

L. (Floare de 

perină) 

Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 

Gen: Anthemis 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VII-IX 

2n = 18 

U -xeromezofită - 

Anthericum 
ramosum L. 

(Liliuţă) 

Ordin: Liliales 
Familie: Liliaceae 

Gen: Anthericum 

Specie perenă. 
Hemicriptofită. 

VI- VII 
2n = 30 

U –xeromezofită - 

Arctium lappa L.  
(Brusture) 

 
Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 

Gen: Arctium 
 

Specie bisanuală 
Hemiterofită 

VII – VIII 
2n = 36 

U – xeromezofită, 
mezohigrofită 

 

Medicinală 
Fructele 

impurifică şi 

depreciază lâna 
oilor 

Artemisia 

absinthium L. 

(Pelin) 

 

Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 
Gen: Artemisia 

 

Specie perenă.  

Hemicriptofită, 

camefită 

VII – IX 

2n = 18 

U – xeromezofită,  

mezofită 

Medicinală 

Aromatică 

Bromus erectus 
Huds. (Obsigă) 

Gen: Bromus 
Ordin: Poales (Graminales) 

Familie: Poaceae (Graminae) 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

V-VII 
2n = 42 

U – xeromezofită Valoare furajeră 

Campanula 
glomerata L.   

(Ciucure) 

Ordin: Asterales Familie: 
Campanulaceae  

Gen: Campanula 

Specie perenă. 
Hemicriptofită. 

V-VIII 
2n = 30 

U – xeromezofită, 
mezofită. 

- 

Campanula 

persicifolia L. 
(Clopoţel) 

Ordin: Asterales Familie: 

Campanulaceae  
Gen: Campanula 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VI-VIII 

2n =16 

U – xeromezofită, 

mezofită. 

- 

Campanula 

rapunculoides L. 
(Clopoţel) 

Ordin: Asterales Familie: 

Campanulaceae Gen: 
Campanula 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VII-IX 

2n = 34, 68, 102 

U - mezofită. - 

Capsella bursa 

pastoris (L.) 

Medik. 

 

Ordin: Brassicales 

Familie: Brassicaceae 

Specie anuală de 

primăvară, anuală 

IV-VII, X-XI 

2n = 32 

 

           - Medicinală 
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(Traista-

ciobanului) 

Gen: Capsella 

 

de iarnă, 

bisanuală. 
Terofită, 

Hemiterofită 

Cardaria draba 
Desv. (Urda vacii) 

Regn: Plantae Ordin: 
Brassicales Familie: 

Brassicaceae  

Specie perenă 
Hemicriptofită. 

V-VI 
2n = 62, 64 

U – xeromezofită 
T – subtermofită. 

Grad redus de 
comsumabilitate 

Carduus 

acanthoides L.  
(Scaiul) 

Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 
Gen: Carduus 

Specie bisanuală. 

Hemiterofită. 

VI- IX 

2n = 20, 22 

U – xeromezofită 

 

Plantă 

dăunătoare 
vegetaţiei 

pajiştilor 

Depreciază 
calitatea lânii 

Centaurea 

biebersteinii 
Walp. 

Sinonim: 

Centaurea 
maculosa 

Lam. 

Ordin: Asterales Familie: 

Asteraceae  
Gen: Centaurea 

Specie bisanuală- 

perenă. 
Hemicriptofită. 

Hemiterofită. 

VI-IX 

2n = 36 

- - 

Centaurea cyanus 
L. 

(Albăstriţă) 

 
Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 

Gen: Centaurea 
 

Specie anuală, 
anuală de iarnă. 

Terofită. 

Hemiterofită. 

VI-VIII 
2n = 24 

U – xeromezofită,  
mezofită. 

Medicinală 
Ornamentală 

Centaurium 

erythraea Raf. 

(Fierea-
pîmântului) 

Ordin: Gentianales Familie: 

Gentianaceae Gen: 

Centaurium 

Specie anuală- 

bisanuală. 

Terofită. 
Hemiterofită. 

VII-IX 

2n = 40 

U - mezofită. - 

Cerinthe minor L. 

(Somnoroasă) 

Familie: Boraginaceae Gen: 

Cerinthe 

- VI-VII 

2n = 18, 36 

U – xeromezofită 

T- subtermofită. 

- 

Cirsium arvense 
L. (Pălămida) 

 
Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 

Gen: Cirsium 

Specie perenă. 
Geofită. 

VI-VIII 
2n = 34 

U – xeromezofită 
mezohigrofită 

Plantă 
dăunătoare 

vegetaţiei 

pajiştilor 
 

Chamaenerion 

angustifolium (L.) 

Scop. 

(Zburătoare) 

Ordin: Myrtales Familie: 

Onagraceae Gen: Epilobium 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VI- VII 

2n = 36 

U - mezofită. Specie pionieră 

Chicorium intybus 
L. 

(Cicoare) 

 
Subclasă: Asteridae 

Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 
Gen: Cichorium 

Specie perenă. 
Hemicriptofită. 

VII- IX 
2n = 18 

U – specie eurifită. Medicinală 
Valoare furajeră 

mediocră 

În fân se 
lignifică 

puternic 

Colchicum 

autumnale L. 
(Brânduşa de 

toamnă) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Clasă: Liliatae 

Ordin: Liliales 

Familie: Liliaceae 
Gen: Colchicum 

Specie perenă. 

Geofită. 

IX-X 

2n =38 

U – mezofită 

mezohigrofită 

Prezintă 

toxicitate în 
stare verde şi în 

fân, fiind toxice 

toate părţile 
plantei. 

Alcaloid: 

colchicina 

Consolida regalis 

S.F. Gray 

(Nemţişor de 
câmp) 

Ordin: Ranunculales Familie: 

Ranunculaceae Gen: 

Consolida 

Specie anuală. 

Terofită. 

VI-VIII 

2n = 16 

T – termofită 

subtermofită. 

L – heliofită. 

Buruiană 

segetală şi 

ruderală 
Medicinală 

Toxică, 

dăunătoare 

Convolvulus 
arvensis L. 

(Volbură) 

Ordin: Solanales 
Familie: Convolvulaceae 

Gen: Convolvulus 

Specie perenă. 
Hemicriptofită. 

V-IX 
2n = 50 

U – mezofită; 
T - mezotermofită 

Medicinală 

Cynodon dactylon 
L. 

(Pir gros) 

Ordin: Graminales 
Familie: Gramineae 

Gen : Cynodon 

Specie perenă. 
Geofită. 

VI-VIII 
2n = 36 

U – xeromezofită 
T - subtermofită 

Valoare furajeră 
Cosmopolită 

Dactylis 
glomerata L. 

(Golomăţ) 

Ordin: Graminales 
Familie: Gramineae 

Gen: Dactylis 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

VI-VIII 
2n = 28 

U – xeromezofită, 
mezofită. 

Furajeră 

Datura 

stramonium L. 
(Ciumăfaia) 

Regn : Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Solanales Familie: 

Solanaceae  
Gen: Datura 

Specie anuală. 

Terofită. 

VI- IX 

2n = 24 

U – xeromezofită 

mezofită. 
 

Prezintă 

toxicitate în 
stare verde, în 

fân şi în nutreţul 

însilozat 
Alcaloizi – 

hiosciamină, 

scopolanină, 
atropină 
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Sunt toxice 

toate părţile 
plantei, mai ales 

seminţele 

Daucus carota 
var. carota L.  

(Morcov) 

Ordin: Apiales Familie: 
Apiaceae  

Gen: Daucus 

Specie anuală de 
iarnă. 

Hemiterofită. 

VI-IX 
2n = 18 

U- eurifită. 
T- euritermofită. 

R – euriacidofilă. 

- 

Dianthus  

carthusian-orum 
L. (Garofiţă) 

Ordin: Caryophyllales 

Familie: Caryophyllaceae 
Gen: Dianthus 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VI- VIII 

 

- - 

Dianthus 

spiculifolius 
Schur. (Garofiţa 

albă de stânci sau 

Barba-ungurului) 

Ordin: Caryophyllales 

Familie: Caryophyllaceae 
Gen: Dianthus 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VI-VIII - - 

Echium vulgare L. 

(Iarba şarpelui) 

Ordin: Boraginales Familie: 

Boraginaceae Gen: Echium 

Specie bisanuală. 

Hemiterofită. 

VI-VIII 

2n = 16, 32 

U – xeromezofită 

T-  

mezotermofită, 
subtermofită 

- 

Equisetum 

arvense L. 

(Coada calului) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Pinophyta 

Ordin: Equisetales 
Familie: Equisetaceae 

Gen: Equisetum 

 

Specie perenă. 

Geofită. 

III-V 

2n = 216 

U – eurifită 

R – euriacidifilă 

Medicinală 

Euphorbia 

cyparissias L. 

(Laptele cucului) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliatae 
Ordin: Malpighiales 

Familie: Euphorbiaceae Gen: 

Euphorbia 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

IV-VI 

2n = 20, 40 

U – xeromezofită 

L – heliofită. 

Prezintă 

toxicitate în 

stare verde, sunt 
toxice frunzele 

şi lăstarii tineri  

Euphorbon 
(substanţă 

conţinută în 

latex) 

 
Fragaria vesca L. 

(Frag de pădure) 

 
Ordin: Rosales 

Familie: Rosaceae 

 
Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

 
V-VI 

2n = 14 

 
U – mezofită 

 
Medicinală 

Fraxinus excelsior 

L. 

(Frasin) 

 

Ordin: Lamiales 

Familie: Oleaceae 

Gen: Fraxinus 

Specie fanerofită. V 

2n = 46 

U – mezofită, 

mezohigrofită. 

Medicinală 

Tanantă 

Industrială 

Tinctorială 

Galium palustre 

L.  

Ordin: Gentianales Familie: 

Rubiaceae  

Gen: Galium 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

V-VI 

 

U - higrofită. - 

Galium verum L. 
(Sânziene, 

Drăgaică) 

Ordin: Gentianales Familie: 
Rubiaceae  

Gen: Galium 

Specie perenă. 
Hemicriptofită. 

VI-VIII 
2n = 22, 24 

U – xeromezofită, 
mezofită. 

- 

Geranium 
pratense L. 

(Greghetin) 

Ordin: Geraniales Familie: 
Geraniaceae Gen: Geranium 

Specie perenă. 
Hemicriptofită. 

VII-VIII 
2n = 28 

U - mezofită. - 

Geranium 

robertianum L. 
(Năpraznică) 

Ordin: Geraniales Familie: 

Geraniaceae  
Gen: Geranium 

Specie anuală- 

anuală de iarnă. 
Terofită. 

Hemiterofită. 

V-IX 

2n = 32 

U - mezofită, 

mezohigrofită 
L - sciadofită 

Cosmopolită 

Gladiolus 

imbricatus L. 

(Săbiuţă) 

Ordin: Asparagales 

Familie: Iridaceae  

Gen: Gladiolus 

Specie perenă. 

Geofită. 

V-VII 

2n = 60 

U - mezohigrofită - 

Hieracium 

umbellatum L. 
(Iarba vulturului) 

Ordin: Asterales Familie: 

Asteraceae  
Gen: Hieracium 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VIII-IX 

2n = 18, 27 

U – xeromezofită, 

mezofită. 

- 

Hippophae 

rhamnoides L. 
(Cătină albă, 

Cătină de râu) 

Ordin: Rosales 

Familie: Elaeagnaceae 
Gen: Hippophae 

-  IV – V 

2n = 24 

U – xerofită, 

mezohigrofită. 

Medicinală 

Hypericum 
perforatum L. 

(Sunătoare) 

 

 
Ordin: Theales 

Familie: Hypericaceae 

Gen: Hypericum 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

VI-IX 
2n=32 

U – xeromezofită, 
mezofită. 

Medicinală 
Plantă toxică în 

pajişti, datorită 

pigmentului 
roşu hipericina 

(provoacă 

fotosensibilitate 
la animale cu 

pielea 

depigmentată) 

Inula britannica 
L. (Şovâvariţă) 

Ordin: Asterales Familie: 
Asteraceae  

Gen: Inula 

Specie bisanuală. 
Hemiterofită. 

VII-IX 
2n = 32 

U - mezofită, 
mezohigrofită 

- 
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Knautia arvensis 

L. (Muşcata 
dracului) 

Ordin: Dipsacales Familie: 

Dipsacaceae Gen: Knautia 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

VI-VIII 

2n = 20, 40, 43, 46 

U - xeromezofită, 

mezofită. 

- 

Lamium 

purpureum L. 
(Sugel puturos) 

Ordin: Lamiales 

Familia Lamiaceae 
Gen: Lamium 

Specie anuală. 

Terofită. 

III-IX 

2n = 18 

U – 

xeromezofită, 
mezofită. 

- 

Lathyrus 

tuberosus L. 

(Sângele 
voinicului, 

Oreşniţă) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae  

Gen: Lathyrus 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-VIII 

2n =14 

U- xeromezofită, 

mezofită. 

- 

Lavatera 
thuringiaca L. 

(Salvie albă, 

Nalbă) 

Ordin: Malvales Familie: 
Malvaceae  

Gen: Lavatera 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

VI-VIII 
2n = 40, 44, 46 

U - xeromezofită - 

Leucanthemum 

vulgare Lam.  

(Margaretă) 

Regn: Plantae  

Ordin: 

Asterales Familia : 
Asteraceae 

Gen: Leucanthemum 

Specie perenă 

Hemicriptofită. 

V-X 

 

U – xeromezofită 

mezofită. 

R – slab acidofilă – 
moderat acidofilă 

Grad redus de 

comsumabilitate 

Linaria vulgaris 

Mill.(Linariţă) 

Ordin: Lamiales Familie: 

Scrophulariaceae 
Gen: Linaria 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-IX 

2n = 12 

- - 

Linum flavum L. 

(In galben) 

Ordin: Malpighiales Familie: 

Linaceae 
Gen: Linum 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-VII 

2n = 30 

U -  

xerofită 
xeromezofită 

T- termofită 

subtermofită 

- 

Linum tenuifolium 
L.  

(In de câmp) 

Ordin: Malpighiales Familie: 
Linaceae 

Gen: Linum 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

VI-VII 
2n = 16, 18 

U-  
xerofită 

xeromezofită 

 

- 

Lolium perenne L.  

(Iarba de gazon, 

Raigras 
englezesc) 

Ordin: Graminales 

Familie: Gramineae 

Gen: Lolium 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

V – IX 

2n = 14 

U – 

mezofită. 

Furajeră 

Iarbă de gazon 

Cosmopolită 

Lotus corniculatus 

L. (Ghizdei) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae  

Gen: Lotus 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

V – IX 

2n = 24 

-  Valoare furajeră 

bună 

Lysimachia 

vulgaris L.  

(Gălbinele) 

Ordin:  

Primulales 

Familie: Primulaceae 
Gen: Lysimachia 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

V-VII 

2n = 28, 56, 84 

U –  

higrofită 

Tinctorială 

Lythrum salicaria 

L. 
(Răchitanul) 

Ordin: Myrtales Familie: 

Lythraceae 
Gen: Lythrum 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-IX 

2n = 50, 60 

U - higrofită Medicinală 

Malva sylvestris 

L. 

(Nalba)  

Ordin: Malvales 

Familie: Malvaceae 

Gen: Malva 

Specie bisanuală, 

perenă. 

Hemiterofită. 
Hemicriptofită 

VI-IX 

2n = 42 

U- xeromezofită 

mezofită 

Medicinală 

Tinctorială 

Matricaria 

chamomilla,M. 
recutita L.  

(Muşeţel) 

Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 
Gen: Matricaria 

Specie anuală. 

Terofită. 

V-VI 

2n = 18 

U- xeromezofită 

mezofită 

Medicinală 

Imprimă 
laptelui un 

miros şi gust 

aromatic, 

neplăcut 

Melampyrum 

arvense L. (Grâul 

prepeliţei) 

Ordin: Scrophulariales 

 Familie: Scrophulariaceae 

Gen: Melampyrum 

Specie anuală. 

Terofită. 

VI-VIII 

2n = 18 

U - xeromezofită, 

mezofită. 

- 

Melilotus 

officinalis L. 

(Sulfină galbenă) 

Ordin: Fabales 

Familie: Fabaceae 

Gen: Melilotus 

Specie bisanuală. 

Hemiterofită. 

VI – IX 

2n = 16 

U- xeromezofită 

mezofită 

Medicinală 

Aromatică 

Meliferă 
Furajeră 

Morus alba, 

Morus nigra L. 
(Dudul alb şi 

negru) 

Ordin: Rosales 

Familie: Moraceae 
Gen: Morus 

Fanerofită. M. nigra: V 

2n = 90 
M. alba: 

V 

2n = 28 

- Medicinală 

Alimentară 
Industrială 

Tinctorială 

Ornamentală 
M. alba – 

Sericicultură 

Muscari comosum 

Mill. (Ceapa 
ciorii) 

Ordin: Liliales 

Familie: Liliaceae  
Gen: Muscari 

Specie perenă. 

Geofită. 

VI- VII 

2n = 18, 27 

U - xeromezofită, 

mezofită. 

 

Mycelis muralis 

Dumort. (Susai 
pădureţ) 

Ordin: Asterales Familie: 

Asteraceae  

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-VIII 

2n = 18 

U-  

mezofită. 
L - sciadofită. 

- 
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Myosotis arvensis 

Hill. (Nu-mă-uita) 

Ordin: Lamiales 

Familie: Boraginaceae 
Gen: Myosotis 

Specie anuală-

bisanuală. 
Hemiterofită 

V-VII - - 

Onobrychis 

viciifolia Scop. 
(Sparceta) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae  
Gen: Onobrychis 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-VII 

2n = 28 

U – xeromezofită Valoare furajeră 

excelentă 
 

Ononis hircina 

Jacq. (Osul 

iepurelui) 

Ordin: Fabales 

Familie: Fabaceae 

Gen: Ononis 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI- VII 

2n = 30, 32 

U - mezofită, 

mezohigrofită 

- 

Origanum vulgare 

L. (Sovârv) 

Ordin: Lamiales Familie: 

Lamiaceae  

Gen: Origanum 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VII-VIII 

2n = 30 

U- xeromezofită, 

mezofită. 

Medicinală 

Aromatică 

Papaver rhoeas L.  
(Mac roşu de 

câmp) 

 
Ordin: Papaverales 

Familie: Papaveraceae 

Specie anuală. 
Terofită. 

V-VII 
2n = 14 

T- subtermofită Medicinală 
Ornamentală 

Plantago 
lanceolata, P. 

major, P. media 

L. (Pătlagina) 

Ordin: Lamiales 
Familie: Plantaginaceae 

Gen: Plantago 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

V-VIII 
2n = 12 

U – eurifită. 
T – euritermofită. 

 

Medicinală 

Poa pratensis L. 

(Firuţa) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae 

Gen: Poa 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

V-VI (IX) 

2n = 18-124 

U – 

mezofită. 

mezohigrofită. 

Furajeră 

Polygala major 
Jacq. (Iarbă 

lăptoasă) 

Ordin: Fabales Familie: 
Polygalaceae 

Gen: Polygala 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

VI-VIII 
 

U - xeromezofită, 
xerofită. 

- 

Polygonum 
aviculare L. 

(Troscot) 

Ordin: Caryophyllales 
Familie: Polygonaceae 

Specie: Polygonum 

Specie anuală. 
Terofită. 

VI-X 
2n = 60 

- Medicinală 
Buruiană 

segetală în 

păioase 
Specie 

cosmopolită 

Prunella vulgaris 

L. 
(Busuiocul de 

câmp) 

Regn: Plantae 

Subclasă: Asteridae 
Ordin: Lamiales 

Familie: Lamiaceae 

Specie perenă 

Hemicriptofită. 

VI-VIII 

2n = 28 

U –  

mezofită. 
mezohigrofită 

 

Cosmopolită 
Grad redus de 

comsumabilitate 

Prunus spinosa L.  
(Porumbar) 

Subclasă: Rosidae  
Ordin: Rosales Familia 

Rosaceae  

Gen: Prunus 

Fanerofită. IV-V 
2n = 32 

U – xeromezofită, 
mezofită 

Medicinală 

Ranunculus 

repens L. (Floare 

de leac, Piciorul 
cocoşului) 

Ordin: Ranunculales 

Familie: Ranunculaceae 

Gen: Ranunculus 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

V- VIII 

2n = 32 

U- mezohigrofită 

higrofită. 

- 

Rhinantus minor 

L. (Clocoticiul) 

Regn: Plantae Ordin: 

Scrophulariales Familie: 

Scrophulariaceae 
Gen: Rhinanthus 

Specie anuală. 

Terofită. 

V-VII 

2n = 22 

U – mezofită, 

mezohigrofită 

Plantă 

semiparazită 

Robinia 

pseudoacacia  L. 
(Salcâm) 

Ordin: Fabales 

Familie: Fabaceae 
Gen: Robinia 

Fanerofită. V-VI 

2n = 20, 22 

- Medicinală 

Forestieră 
Ornamentală 

Meliferă 

Antierozională 
Fixatoare  

Industrială 

Tinctorială 

Tanantă 

Rosa canina L. 

(Măceş) 

Ordin: Rosales 

Familie: Rosaceae 

Gen: Rosa 

Fanerofită. VI- VII 

2n = 35 

U – xeromezofită, 

mezofită. 

Medicinală 

Alimentară 

Salvia verticillata 

L. (Urechea 

porcului) 

Ordin: Lamiales Familie: 

Lamiaceae  

Gen: Salvia 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-VIII 

2n = 16 

U- xeromezofită 

T- mezotermofită 

- 

Scabiosa 
ochroleuca L. 

(Sipică) 

Ordin: Dipsacales Familie: 
Dipsacaceae Gen: Scabiosa 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

VI-VIII 
2n = 16 

U - xeromezofită - 

Senecio vernalis 
Waldst. 

(Cruciuliţă) 

Ordin: Asterales 
Familie: Asteraceae 

Gen: Senecio 

Specie anuală. 
Terofită. 

V-VIII 
2n = 40 

U – xeromezofită - 

Stachys sylvatica 
L. (Bălbisă) 

Ordin: Lamiales Familie: 
Lamiaceae  

Gen: Stachys 

Specie perenă. 
Hemicriptofită 

VI-VIII 
2n = 66 

U - mezohigrofită 
L – heliosciadofită 

- 

Taraxacum 

officinale Weber 

(Păpădia) 

Ordin: Asterales 

Familie: Asteraceae 

Gen: Taraxacum 

Specie perenă. 

Hemicriptofită. 

IV – VI 

2n = 24 

U – xeromezofită, 

mezofită. 

Medicinală 

Trifolium arvense 

L. (Papanaşi) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae 
Gen: Trifolium 

Specie anuală 

Terofită 

V-VII 

2n =14 

U – xeromezofită Furajeră 
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Trifolium 

campestre Schreb. 
(Trifoiaş) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae 
Gen: Trifolium 

Specie anuală 

Terofită 

V – IX 

2n =14 

U – xeromezofită, 

mezofită 

Furajeră 

Trifolium. 

pratense L. (Trifoi 
roşu) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae 
Gen: Trifolium 

Specie perenă 

Hemicriptofită. 

V – IX 

2n =14 

U – xeromezofită, 

mezofită 

Valoare furajeră 

excelentă 

Trifolium repens 

L. (Trifoi alb 

târâtor) 

Ordin: Fabales Familie: 

Fabaceae 

Gen: Trifolium 

Specie perenă 

Hemicriptofită. 

V – IX 

2n =32 

- Valoare furajeră 

excelentă 

Tunica prolifera 

Scop.  

Ordin: Caryophyllales 

Familie: Caryophyllaceae  

Specie anuală. 

Terofită. 

VI-IX 

2n = 30 

U- xerofită. - 

Urtica dioica  

L. (Urzica mare) 

Subclasă: Rosidae 

Ordin: Rosales 
Familie: Urticaceae 

Gen: Urtica 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI – IX 

2n = 26, 48, 52 

U –  

mezofită, 
mezohigrofită 

Medicinală 

Alimentară 
Industrială 

Vaccinium 
myrtillus L. 

(Afin, Afin negru) 

Ordin: Ericales 
Familie: Ericaceae 

Gen: Vaccinium 

Camefită. V –VI 
2n = 24 

U – xeromezofită, 
mezohigrofită 

R - moderat 

acidofilă – puternic 
acidofilă. 

Medicinală 
Alimentară 

Verbascum 

phlomoides L. 
(Lumânărica) 

Subclasă: Asteridae 

Ordin: Scrophulariales 
Familie: Scrophulariaceae 

Gen: Verbascum 

Specie bisanuală. 

Hemiterofită. 

VI – VIII 

2n = 32, 34 

U – xeromezofită, 

mezofită. 

Medicinală 

Plantă 
dăunătoare 

vegetaţiei 

pajiştilor 

Verbena 
officinalis L. 

(Sporici) 

Ordin: Lamiales 
Familie: Verbenaceae 

Gen: Verbena 

Specie anuală-
perenă. 

Terofită. 

Hemicriptofită 

VI-VIII 
2n = 14 

U- xeromezofită, 
mezofită. 

Medicinală 
Cosmopolită 

Veronica orchidea 

Crantz. (Şopârliţă) 

Ordin: Scrophulariales 

Familie: Scrophulariaceae 

Gen: Veronica 

Specie perenă. 

Hemicriptofită 

VI-IX 

2n = 34 

U- xeromezofită - 

Vicia cracca L. 
(Măzăriche) 

Ordin: Fabales Familie: 
Fabaceae  

Gen: Vicia 

Specie perenă 
Hemicriptofită. 

VI-VIII 
2n = 12, 14, 24 

- Valoare furajeră 
bună 

Viola arvensis 
Murray 

(Viorele de 

ogoare) 

Subclasă: Diileniidae 
Ordin: Violales 

Familie: Violaceae 

Gen: Viola 

Specie anuală. 
Terofită. 

IV – IX 
2n = 34 

U – xeromezofită, 
mezofită. 

Medicinală 
Cosmopolită 

Xanthium 

strumarium L. 

(Cornuţi) 

Regn: Plantae Subclasă: 

Asteridae  

Ordin: Asterales Familie: 
Asteraceae  

Gen: Xanthium 

Specie anuală. 

Terofită. 

VII-X 

2n = 36 

U – mezofită 

mezohigrofită 

Fructele 

depreciază 

calitatea lânii 
Planta tânără 

este toxică 

Xeranthemum 

cylindraceum 
Sibth. et Sm. 

(Plevaiţă) 

Ordin: Asterales Familie: 

Asteraceae  
Gen: Xeranthemum 

Specie anuală. 

Terofită. 
 

VI-VIII 

2n = 20 

U - xeromezofită. 

xerofită. 
T - subtermofită. 

- 

(Surse caractere ecologice: prelucrare dupa Ciocârlan, 2009; Geamănu şi Dincă, 2000; Iliescu, 1998; Sârbu, 1999) 

 

Tabelul 8.8 – Inventarul arborilor și arbuștilor coniferi. 

DENUMIRE 

ȘTIINȚIFICĂ/ 

POPULARĂ 

 

 

TAXONOMIE DURATA ŞI 

FORMELE 

DE VIAŢĂ 

PERIOADA 

DE ÎNFLORIRE ŞI 

NUMĂRUL 

DE CROMOZOMI 

CARACTERE 

ECOLOGICE: 

U, T, L, R * 

IMPORTANŢĂ 

ŞI ALTE 

OBSERVAŢII 

 

Abies alba Mill. 
(Bradul) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Pinophyta 
Clasă: Pinatae 

Ordin: Pinales 

Familie: Pinaceae 
Gen: Abies 

Fanerofită V-VI 

2n = 24 

U – mezofită 

mezohigrofită 
T- mezotermofită 

L – heliofită, 

sciadofită. 
R - moderat 

acidofilă- neutrofilă 

Ornamentală 

Industrială 
Tanantă 

Acer campestre L. 
(Jugastru) 

Regn: Plantae 
Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Sapindales 
Familie: Aceraceae 

Gen: Acer 

Fanerofită V 
2n = 26 

U – xeromezofită 
mezofită 

 

Ornamentală 
Forestieră 

 

Acer pseudo-

platanus L. (Paltin 
de munte) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Sapindales 

Familie: Sapindaceae 
Gen: Acer 

Fanerofită V 

2n = 52 

U –  

mezofită 
 

Ornamentală 

Forestieră 
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Alnus glutinosa 

Gaertn. (Arin 
negru) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Fagales 

Familie: Betulaceae 
Gen: Alnus 

Fanerofită III-IV 

2n=28 

U- higrofită 

L – heliosciadofită 

Ornamentală 

Forestieră 
Industrială 

Tanantă 

Tinctorială 

Betula pendula 

Roth. (Mesteacăn) 

Regn: Plantae 

Ordin: Fagales 
Familie: Betulaceae 

Gen: Betula 

Fanerofită IV-V 

2n=28, 42 

U- eurifită 

L – heliofită 
R – puternic 

acidofilă 

Ornamentală 

Industrială 

Carpinus betulus 

L. (Carpen) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Fagales 
Familie: Corylaceae 

Gen: Carpinus 

Fanerofită IV-V 

2n=64 

U- mezofită 

L- heliosciadofită 

Ornamentală 

 

Corylus avellana 

L. (Alun) 

Regn: Plantae 

Ordin : Fagales 
Familie : Corylaceae 

Gen : Corylus 

Fanerofită II-IV 

2n = 22 

U – mezofită 

mezohigrofită 
L – heliosciadofită 

Ornamentală 

Forestieră 
Alimentară 

Fagus silvatica L. 
(Fag) 

Regn: Plantae 
Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Fagales 
Familie: Fagaceae 

Gen: Fagus 

Fanerofită IV-V 
2n=24 

U – mezofită 
mezohigrofită 

T-mezotermofită 

L –sciadofită 
R – moderat 

acidofilă- slab 

acidofilă 

Ornamentală 
Industrială 

Fraxinus excelsior 
L. (Frasin comun) 

Regn: Plantae 
Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Lamiales 
Familie: Oleaceae 

Gen: Fraxinus 

Fanerofită V 
2n=46 

U – mezofită 
mezohigrofită 

 

Ornamentală 
Industrială 

Tanantă 

Tinctorială 
Medicinală 

 

 
 

Larix decidua 

Mill. (Larice, 
Zadă) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Pinophyta 
Clasă: Pinatae 

Ordin: Pinales 

Familie: Pinaceae 
Gen: Larix 

Fanerofită IV-VI 

2n = 24 

U – mezofită 

T - mezotermofită 
microtermofită 

R – slab acidifilă- 

moderat acidofilă 

Ornamentală 

Industrială 
Tanantă 

Forestieră 

Picea abies Karst. 

(Molid) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Pinophyta 
Clasă: Pinatae 

Ordin: Pinales 

Familie: Pinaceae 
Gen: Picea 

Fanerofită V-VI 

2n = 22, 24 

U – mezofită 

higrofită 
T-mezotermofită 

L – heliofită, 

sciadofită 
R- moderat acidofilă 

Ornamentală 

Industrială 
Tanantă 

Forestieră 

Pinus nigra 

Arnold (Pin 

negru) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Pinophyta 

Clasă: Pinatae 
Ordin: Pinales 

Familie: Pinaceae 

Subfamilie: Pinoidea 
Gen: Pinus 

Fanerofită IV-VI 

2n = 24 

- Ornamentală 

Industrială 

Forestieră 

Pinus sylvestris L. 

(Pin de pădure) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Pinophyta 
Clasă: Pinatae 

Ordin: Pinales 

Familie: Pinaceae 
Subfamilie: Pinoidea 

Gen: Pinus 

Fanerofită V-VI 

2n = 24 

T- euritermofită 

L – heliofită 
R – puternic 

acidofilă 

Ornamentală 

Industrială 
Medicinală 

Forestieră 

Meliferă 
 

Populus tremula 

L. (Plop 
tremurător)  

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Ordin: Salicales 

Familie: Salicaceae 
Gen: Populus 

Fanerofită III-IV 

2n=38, 57 

U –  

mezohigrofită 
 

Ornamentală 

Industrială 

Quercus cerris L. 

(Cer) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliatae 
Ordin: Fagales 

Familie: Fagaceae 

Gen: Quercus 

Fanerofită V 

2n=24 

T – subtermofită. 

termofită 

L – heliofită 

Ornamentală 

Industrială 

Quercus robur L. 

(Stejar) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliatae 
Ordin: Fagales 

Familie: Fagaceae 

Gen: Quercus 

Fanerofită V 

2n=24 

U - eurifită Ornamentală 

Forestieră 

Industrială 
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Syringa vulgaris 

L. (Liliac) 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 
Clasă: Magnoliatae 

Ordin: Lamiales 

Familie: Oleaceae 
Gen: Syringa 

Fanerofită. IV-V 

2n= 44, 46 

U – xeromezofită 

T – subtermofită 
termofită 

Ornamentală 

Tamarix 

ramosissima 
Ledeb.  

(Cătină roşie) 

Regn: Plantae Încrengătură: 

Magnoliophyta Ordin: 
Caryophyllales Familia: 

Tamaricaceae Gen: Tamarix 

-  VI-VIII 

2n = 24 

- Ornamentală 

Tanantă 
Tinctorială 

(Surse caractere ecologice: prelucrare dupa Ciocârlan, 2009; Geamănu şi Dincă, 2000; Iliescu, 1998; Sârbu, 1999) 

 

Speciile identificate au fost apoi grupate în funcție de valoarea economică și potențialul dăunător. 

Tabelele pentru fiecare dintre cele 4 zone de studiu sunt redate în continuare. 

 

Tabelul 8.9 – Clasificarea florei după importanță economică și potențialul dăunător în Comuna Bozioru (Așezările 

rupestre de la Nucu).          

Taxonul  Furajer Industrial  Med/Arom Melifer Ornam/Forest 

Tanant/ 

Tinctorial 

Dăunator
/ 

Toxic Invaziv 

  Fără 
importanță 

deosebită 

Achillea millefolium L.  X  X       

Agropyron repens 
Beauvois X  X       

Arctium lappa L.    X    X X  

Allium ursinum L.        X   

Abies alba Mill.   X   X X    

Acer campestre L.     X               X     

Acer pseudoplatanus 
L.      X               X     

Alnus glutinosa 

Gaertn.   X   X               X X          X    

Allium rotundum L.          X 

Anthemis tinctoria L.          X 

Betula pendula Roth   X   X     

Capsella bursa- 

pastoris Medik.    X       

Centaurea cyanus L.    X  X     

Cichorium intybus L.  X  X     X  

Convolvulus arvensis 

L.    X       

Cynodon dactylon L. X         

Cardaria draba Desv.        X X  

Carduus acanthoides 

L.        X   

Consolida regalis S.F. 
Gray        

X            
X   

Carpinus betulus L.      X     

Corylus avellana L.      X             X     

Campanula glomerata 

L.           X 

Campanula 

persicifolia L.          X 

Campanula 

rapunculoides L.          X 

Centaurea 

biebersteinii Walp.         X 

Chamaenerion 

angustifolium L.         X 

Dactylis glomerata L. X         

Daucus carota L. 

subsp. carota        X X 

Dianthus spiculifolius  Schur        X 

Fagus silvatica L.   X   X     

Fraxinus excelsior L.   X X  X X         X    

Galium palustre L.          X 

Genista tinctoria L. X         

Geranium pratense L.          X 
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Geranium 

robertianum L.          X 

Gladiolus imbricatus 

L.          X 

Hypericum perforatum 

L.    X    

                

X   

Hieracium umbellatum 

L.          X 

Juglans regia L.  X X   X        X    

Knautia arvensis L.          X 

Lolium perenne L.   X       X  

Lotus corniculatus L.  X         

Larix decidua Mill.   X   X               X X    

Lamium purpureum L.          X 

Lavatera thuringiaca 
L.          X 

Leontodon autumnalis 

L. X         

Linum tenuifolium L.          X 

Lysimachia vulgaris L.                   X    

Malva sylvestris L.    X               X    

Matricaria recutita L.     X    X   

Morus alba L.  X X  X             X    

Morus nigra L.  X X  X             X    

Melampyrum 
cristatum L.         X 

Muscari comosum 

Mill.          X 

Mycelis muralis 
Dumort          X 

Myosotis arvensis Hill          X 

Ononis hircina Jacq.         X  

Papaver rhoeas L.    X  X     

Plantago lanceolata L. X  X       

Plantago major  L.   X       

Plantago media L.   X       

Polygonum aviculare 

L. X  X     X  

Poa pratensis L.  X      X   

Prunella vulgaris L.          

Picea abies Karst.   X   X                X X    

Pinus sylvestris L.   X X X X                X     

Populus tremula L.   X   X                      

Quercus cerris L.   X   X     

Quercus robur L.   X   X                X     

Robinia pseudoacacia  

L.   X X X X                X X        X  X  

Rosa canina L.    X       

Ranunculus repens L.          X 

Rubus caesius L.   X       

Syringa vulgaris L.      X     

Salvia verticillata L.          X 

Stachys officinalis L.         X 

Stachys sylvatica L.          X 

Taraxacum officinale 
Weber  X  X       

Trifolium  pratense L.  X         

Trifolium repens L.  X         

Urtica dioica L.  X X     X  

Vaccinium myrtillus L.   X       

Viola arvensis Murray   X       

Viola odorata L.         X 

Vicia cracca L.  X         

Xanthium strumarium 

L.        X   

Prelucrare după recomandările din Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 
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Tabelul 8.10 – Clasificarea florei după importanță economică și potențialul dăunător în Comuna Colți (Ansamblul 

Aluniș) 

Taxonul  Furajer Industrial  Med/Arom Melifer Ornam/Forest 
Tanant/ 
Tinctorial 

Dăunator

/ 
Toxic Invaziv 

  Fără 

importanță 
deosebită 

Achillea millefolium L.  X  X       

Agropyron repens 

Beauvois X  X       

Arctium lappa L.    X    X X  

Abies alba Mill.   X   X X    

Acer campestre L.     X               X     

Acer pseudoplatanus 

L.      X               X     

Anagallis arvensis L.          X 

Bromus erectus Huds.  X         

Betula pendula Roth   X   X     

Capsella bursa- 

pastoris Medik.    X       

Centaurea cyanus L.    X  X     

Cichorium intybus L.  X  X     X  

Convolvulus arvensis 

L.    X       

Cynodon dactylon L. X         

Cardaria draba Desv.        X X  

Carduus acanthoides 

L.        X   

Cirsium arvense L.       X X  

Consolida regalis S.F. 

Gray        

X            

X   

Carpinus betulus L.      X     

Corylus avellana L.      X             X     

Centaurea 
biebersteinii Walp.         X 

Centaurium erythraea 

Raf.          X 

Cerinthe minor L.          X 

Dactylis glomerata L. X         

Datura stramonium L.       

                

X   

Daucus carota L. 
subsp. carota        X X 

Dianthus  

carthusianorum L.          X 

Euphorbia cyparissias 
L.        

               
X   

Juglans regia L.  X X   X        X    

Lolium perenne L.   X       X  

Leucanthemum 

vulgare Lam.        X   

Leontodon autumnalis 

L. X         

Linaria vulgaris Mill.         X 

Linum flavum L.          X 

Malva sylvestris L.    X               X    

Matricaria  recutita L.     X    X   

Morus alba L.  X X  X             X    

Morus nigra L.  X X  X             X    

Melampyrum arvense 
L.          X 

Papaver rhoeas L.    X  X     

Plantago lanceolata L. X  X       

Plantago major  L.   X       

Plantago media L.   X       

Polygonum aviculare 
L. X  X     X  

Poa pratensis L.  X      X   

Picea abies Karst.   X   X                X X    

Pinus nigra Arnold   X   X                X     

Pinus sylvestris L.   X X X X                X     

Populus tremula L.   X   X                      

Quercus cerris L.   X   X     

Robinia pseudoacacia  

L.   X X X X                X X        X  X  
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Rosa canina L.    X       

Rhinantus minor L.        X   

Ranunculus repens L.          X 

Syringa vulgaris L.      X     

Scabiosa ochroleuca 

L.         X 

Senecio vernalis 
Waldst.          X 

Taraxacum officinale 

Weber  X  X       

Telekia speciosa L.          

Trifolium arvense L.  X         

Trifolium campestre 

Schreb.  X         

Trifolium montanum 
L.         X 

Trifolium  pratense L.  X         

Trifolium repens L.  X         

Urtica dioica L.  X X     X  

Viola odorata L.         X 

Vicia cracca L.  X         

Verbena officinalis L.    X       

Prelucrare după recomandările din Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 

 

 

Tabelul 8.11 – Clasificarea florei după importanță economică și potențialul dăunător în Comuna Lopătari (zona 

Focului Viu) 

Taxonul  Furajer Industrial  Med/Arom Melifer Ornam/Forest 

Tanant/ 

Tinctorial 

Dăunator

/ 

Toxic Invaziv 

  Fără 

importanță 

deosebită 

Achillea millefolium L.  X  X       

Agropyron repens 

Beauvois X  X       

Abies alba Mill.   X   X X    

Anthericum ramosum 
L.          X 

Ajuga reptans L.       X   

Bromus erectus Huds.  X         

Capsella bursa-

pastoris Medik.    X       

Centaurea cyanus L.    X  X     

Cichorium intybus L.  X  X     X  

Convolvulus arvensis 

L.    X       

Cynodon dactylon L. X         

Cardaria draba Desv.        X X  

Consolida regalis S.F. 

Gray        

X            

X   

Colchicum autumnale 
L.    X    X   

Campanula 

persicifolia L.          X 

Centaurium erythraea 
Raf.          X 

Dactylis glomerata L. X         

Datura stramonium L.       

                

X   

Daucus carota L. 

subsp. carota        X X 

Dianthus  

carthusianorum L.          X 

Equisetum arvense L.    X       

Euphorbia cyparissias 

L.        

               

X   

Echium vulgare L.    X       

Fragaria vesca L.    X       

Fagus silvatica L.   X   X     

Hippophae 

rhamnoides L.    X       

Hypericum perforatum 
L.    X    

                
X   

Lolium perenne L.   X       X  

Lotus corniculatus L.  X         
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Leucanthemum 

vulgare Lam.        X   

Lamium purpureum L.          X 

Lysimachia vulgaris L.                   X    

Malva sylvestris L.    X               X    

Matricaria  recutita L.     X    X   

Morus alba L.  X X  X             X    

Morus nigra L.  X X  X             X    

Mentha arvensis  L.   X       

Melampyrum arvense 

L.          X 

Papaver rhoeas L.    X  X     

Plantago lanceolata L. X  X       

Plantago major  L.   X       

Plantago media L.   X       

Polygonum aviculare 

L. X  X     X  

Poa pratensis L.  X      X   

Prunella vulgaris L.          

Picea abies Karst.   X   X                X X    

Populus tremula L.   X   X                      

Polygala major Jacq.          X 

Robinia pseudoacacia  
L.   X X X X                X X        X  X  

Rosa canina L.    X       

Rhinantus minor L.        X   

Ranunculus repens L.          X 

Taraxacum officinale 
Weber  X  X       

Trifolium  pratense L.  X         

Trifolium repens L.  X         

Urtica dioica L.  X X     X  

Viola odorata L.         X 

Vicia cracca L.  X         

Xanthium strumarium 

L.        X   

Prelucrare după recomandările din Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 

 

 

Tabelul 8.12 – Clasificarea florei după importanță economică și potențialul dăunător în Comuna Mînzălești (Platoul 

Meledic)             

Taxonul  Furajer Industrial  Med/Arom Melifer Ornam/Forest 
Tanant/ 
Tinctorial 

Dăunator

/ 
Toxic Invaziv 

  Fără 

importanță 
deosebită 

Achillea millefolium L.  X  X       

Agrimonia eupatoria 

L.    X       

Agropyron repens 

Beauvois X  X       

Abies alba Mill.   X   X X    

Anthericum ramosum 

L.          X 

Bromus erectus Huds.  X         

Capsella bursa- 

pastoris Medik.    X       

Centaurea cyanus L.    X  X     

Cichorium intybus L.  X  X     X  

Convolvulus arvensis 

L.    X       

Cynodon dactylon L. X         

Cardaria draba Desv.        X X  

Datura stramonium L.       

                

X   

Dianthus  
carthusianorum L.          X 

Equisetum arvense L.    X       

Fagus silvatica L.   X   X     

Galium verum L.  X         

Gladiolus imbricatus 
L.          X 

Hippophae 

rhamnoides L.    X       

Inula britannica L.          X 
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Lythrum salicaria L.          

Lolium perenne L.   X       X  

Lotus corniculatus L.  X         

Leucanthemum 

vulgare Lam.        X   

Lamium purpureum L.          X 

Lavatera thuringiaca 
L.          X 

Malva sylvestris L.    X               X    

Matricaria  recutita L.     X    X   

Melilotus officinalis L.    X           X X                  X     

Melampyrum 
cristatum L.         X 

Origanum vulgare L.   X            X       

Plantago lanceolata L. X  X       

Plantago major  L.   X       

Plantago media L.   X       

Polygonum aviculare 

L. X  X     X  

Prunus spinosa L.    X       

Poa pratensis L.  X      X   

Polygala major Jacq.          X 

Quercus robur L.   X   X                X     

Rosa canina L.    X       

Scabiosa ochroleuca 

L.         X 

Taraxacum officinale 
Weber  X  X       

Trifolium montanum 

L.         X 

Trifolium  pratense L.  X         

Trifolium repens L.  X         

Typha latifolia L.         X 

Viola arvensis Murray   X       

Viola odorata L.         X 

Vicia cracca L.  X         

Veronica orchidea 
Crantz.          X 

Xeranthemum 

cylindraceum Sibth. et 
Sm.         X 

   Prelucrare după recomandările din Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 
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Fig. 8.4 – Exemple de plante vulnerabile identificate pe teren. 
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Inventarierea patrimoniului tangibil și intangibil din Geoparcul Ținutul Buzăului. 

 

 

Echipa Muzeului Național al Țăranului Român, în perioada iulie – decembrie 2014 a avut 

ca obiectiv derularea de cercetări de teren în vederea identificării și inventarierii patrimoniului 

tangibil și intangibil din Geoparcul Ținutul Buzăului, în vederea identificării acelor elemente de 

patrimoniu care să fie considerate oportunități în vederea promovării și dezvoltării sustenabile a 

regiunii. 

 

Metodologie. 

 

În organizarea și derularea cercetărilor de teren au fost folosite metode interpretative 

specifice antropologiei culturale și etnologiei. Au fost utilizate următoarele tehnici calitative: 

interviul semi-structurat și observația etnografică. Cele două tehnici calitative permit înregistrarea 

pe larg a opiniei persoanelor intervievate, nativi în cultura investigată. Explicațiile acestora oferă 

cheia de lectură din perspectivă emică a fenomenelor culturale investigate. În cadrul cercetării de 

teren au fost înregistrate interviurile pe suport audio, au fost realizate note de teren și documentări 

fotografice ale fenomenelor culurale investigate și ale diferitelor situații întâlnite pe teren.    

În cadrul pregătirii cercetării de teren au fost realizate următoarele instrumente: 

Îndrumătorul de interviu, incluzând principalele puncte de interes ale cercetării; Acordul pentru 

participarea la interviu, pe care să îl semneze persoanele intervievate; Rezumatul terenului, în care 

se detaliază numele interlocutorilor, cercetătorii care au condus interviul, dar și temele abordate în 

interviu.  

Materialele rezultate în urma activității de cercetare au fost, mai apoi, sistematizate în 

cadrul Arhivei Muzeului (secțiunea Arhiva Timpului Prezent, unde a fost creat un folder special 

dedicat proiectului), în funcție de localitățile documentate și de tematica relevantă. Antropologul 

Institutului de Geodinamică a întreprins cercetări independente de cele ale Muzeului, rezultatele 

fiind integrate. 

 În continuare vom prezenta formatul îndrumătorului de interviu și acordului de 

parteneriat. 

 

 
Fig. 8.5 - Locuință tradițională abandonată din satul Colți. Foto: A.Iuga, MȚR.
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Îndrumător de interviu. 

Proiectul: Cercetare aplicată pentru dezvoltarea sustenabilă și creștere economică urmând principiile geoconservării: În 

sprijinul inițiativei Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului  

Contract: 22 SEE / 30.06.2014 

        

1. Informații generale despre sat:  

a. ocupații principale  

b. familii, vârsta medie 

c. componență etnică a satului,  

d. instituțiile satului 

e. migrație 

 

2. Legende/povestiri despre:  

a. legenda satului  

b.  toponime ale satului  

c. locuri bune / locuri rele, 

d. troițe, cruci de piatră, cruci de lemn. 

e. locuri legate de haiducie  

f. locuri unde se spune că au trăit uriași  

g. legende/povești despre locurile din preajma satului 

 

3. Meșteșuguri:  

a. există meșteșugari / meșteri în sat; ce meșteșuguri erau în trecut.  

b. acum în ce se lucrează  

 

4. Materiale naturale folosite în construcții / unelte / ocupații:  

a. din ce se fac / se făceau casele / șurile în sat / anexele gospodăriei;  

b. de unde se lua materialul  

c. sunt mori în sat – de unde se aduce piatra de moară;  

d. materiale prime pentru unelete. 

 

5. Calendarul sărbătorilor. Obiceiuri de peste an, obiceiuri din viața omului:  

a. obiceiuri de peste an. În funcție de anotimpuri: 

primăvara – lăsatul secului/începutul postului mare, Paști, Sâmbra oilor/Măsurișul    

laptelui/Răvășitul oilor etc.; 

vara – Rusalii, Sânziene etc.;  

toamna – Răvășitul oilor, recoltă; 

iarna – Sf. Andrei, Ignat, Crăciun, Anul Nou etc.);  

b. obiceiuri în familie: 

      naștere 

      nuntă 

      înmormântare (inclusiv pomenirea morților). 
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Acord de interviu 

Formular pentru participanti  

Proiectul GeoSust 

Cercetare aplicată pentru dezvoltarea sustenabilă și creștere economică urmând principiile geoconservării: În sprijinul 

inițiativei Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului 

 

Sunteţi invitat(ă) să participaţi la un interviu ca parte a unui proiect de cercetare etnologică. Scopul acestui proiect este 

culegerea de date privind modul în care peisajul natural a inspirat crearea și dezvoltarea de obiceiuri, meșteșuguri și 

credințe, care se regăsesc în patrimoniul imaterial al zonei. 

Prin participarea D-voastră la acest proiect de cercetare veţi contribui la îmbogăţirea arhivei noastre de înregistrări cu 

caracter etnologic şi la elaborarea unor studii despre importanța patrimoniului imaterial, precum și a propunerii de plan 

de management al Geoparcului Ținutul Buzăului. 

 

INFORMAŢII GENERALE 

Acest proiect de cercetare include interviuri pe tema studiată cu persoane de diferite vârste și ocupații din diverse localități 

din județul Buzău (zona de nord). Răspunsurile la aceste interviuri vor fi apoi adunate, analizate şi interpretate.  

IDENTITATEA PERSOANELOR INTERVIEVATE VA FI PĂSTRATĂ IN STRICTĂ ANONIMITATE PE 

PARCURSUL INTREGULUI STUDIU, IN AFARA CAZURILOR IN CARE SUBIECŢII SUNT DE ACORD SĂ FIE 

INDENTIFICAŢI.   

Cu permisiunea D-voastră, interviul va fi înregistrat. Înregistrarea nu va conţine informaţii despre identitatea persoanei 

intervievate dacă aceasta nu doreşte acest lucru.  După ce această cercetare va fi definitivată, înregistrările vor deveni 

parte din arhiva de documente etnologice (Arhiva Timpului Prezent) a Muzeului Naţional al Ţăranului Român din  

Bucureşti.  

PARTICIPARE  

Participarea D-voastră la această cercetare este voluntară şi necondiţionată. Puteţi refuza să luaţi parte la ea dacă nu 

sunteţi de acord cu formula sau cu subiectul. Numai dacă decideţi să vă retrageţi din proiect înainte de finalizarea băncii 

de date (respectiv înregistrarea interviului în arhivă), interviul D-voastră vă va fi returnat sau va fi distrus.  

ACORD 

Am citit acest formular. Toate întrebările despre participarea mea la acest proiect de cercetare mi-au fost lămurite. Sunt 

de acord să particip necondiţionat la acest proiect. 

 

____ Da, puteţi să înregistraţi interviul. 

 

____ Da, puteţi să păstraţi în arhiva de specialitate a muzeului înregistrarea interviului. 

 

____ Da, puteţi să faceţi referinţe la identitatea mea în cazul în care părţi din materialul înregistrat vor fi publicate (print 

sau on-line). 

Numele şi semnătura participantului 

_____________________________ ____________________________  Data  _______ 

Numele şi semnătura cercetătorului  

__________________________________________________________ Data _________ 

 

 

(Data formularului, 9 oct. 2014) 
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Fig. 8.6 – Fotografii din baza de date. Cruci de piatră la Bozioru (Foto A. Iuga), Interior de casă la Scăieni (Foto A. 

Iuga), Cruce din cimitirul din Scăieni (Foto G. Vlahbei), Secțiune de trovant folosit ca fund de scaun la Ulmet (Foto 

A. Iuga) 
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Rezultate obținute.  

 

Au fost realizate 46 de interviuri, cu 54 de persoane din localitățile investigate (16 sate și cătune 

din comunele: Bisoca, Colți, Bozioru, Odăile, Mânzălești, Berca).  

 

 

Tabel 8.13 – Tabel sintetic cu interviurile realizate. 

Nr. 

crt. 

Informatori Subiect Perioada 

cercetării 

Localitatea 

1.  Nicolae B. Despre viața și lucrările sculptorului Bâsceanu, unchi al 

interlocutorului. 

24-27 sept. 

2014 

Luncile, com. 

Lopătari 

2.  Scurte discuții 

cu localnici 

Discuții cu privire la vulcanii noroioși – Pâclele și Beciu. 

Discuții cu privire la trovanți și folosirea acestora în 

gospodării (satul Ulmet) 

24-27 sept. 

2014 

Satul Pâclele și 

Beciu, satul 

Ulmet 

3. 1 Ștefan F.,  Partea I: Date generale comună; despre mama sa 

(țesătoare); alte persoane de contact. Despre caietele de 

modele ale mamei sale. 

Partea II: Amintiri stârnite de caietele cu modele realizate 

de mama și bunica sa. Despre deochi și descântece. 

27-29 oct 

2014 

și 

17-19 

noiembrie 

2014 

Colți 

4. 2 Dumitru N.,  

75 ani 

Despre legende locale, întâmplări și povești cu Iele, 

despre cruci, istorie recentă (râzboi, CAP), obiceiul 

Concelitului, despre chihlimbar. 

27-29 oct 

2014 

Colți 

5. 3 Ciprian Ionuț 

C., 36 ani  

Despre bunicul său, care prelucra chihlimbar; despre 

chihlimbar; denumirea comunei Colți și denumiri locale. 

Despre colecția sa de obiecte țărănești. 

27-29 oct 

2014 

Colți 

6. 4 Filofteea R., 

72 ani 

Istoria vieții sale; plante de leac; descântece; legende și 

povești locale; întâmplări persoanle cu apariții (Iele); 

sărbători de peste an; obiceiuri de nuntă, botez, 

înmormântare;  

27-29 oct 

2014 

Colți 

7. 5 Stelică V., 81 

ani 

Practici agricole, istoria familiei, construcția casei, 

întâmplări personale cu apariții. 

27-29 oct 

2014 

Colți 

8. 6 Gheorghe D.,  

80 ani, Luxa 

D., 84 ani 

Rețete locale (dulceață, murături), istorie recentă 

(foametea din 1947, război, CAP); îngrijirea casei; 

denumiri locale; cum se prepară prescura și măcinicii. 

27-29 oct 

2014 

Com. Colți, sat 

Muscelul 

Cărămănesc 

9. 7 Dumitru R., 

84 ani 

Date generale despre sat, explicarea toponimelor, legende 

locale, organizarea satului și plasarea locului pentru 

construcții, iele, locuri blestemate, despre comori, 

obiceiuri de nuntă, plante medicinale 

27-29 oct 

2014 

Com. Colți, sat 

Muscelul 

Cărămănesc 
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Stela R., 85 

ani   

Nicolae M., 42 

ani 

 

10. 8 Dumitru U., 

81 ani  

Despre legende locale, toponimie, întâmplări și povești 

cu spirite, spiritualitateea populară, povestea vieții sale, 

sacrificiul  uman pe care îl fac ciobanii din zonă, comori 

27-29 oct 

2014 

Com. Colți, sat 

Aluniș 

11. 9 Ion S., 83 ani  Obiceiuri tradiționale, migrația tinerilor peste hotare, 

despre comori, iele, strigoi, meserii tradiționale, locuri 

rele 

 

27-29 oct 

2014 

Com. Colți, sat 

Aluniș 

12. 1 Gicu C. Despre mina de chihlimbar din Colți, exploatarea 

chihlimbarului; valorificarea chihlimbarului; toponimii, 

locuri rele, iele, comori; legende locale 

27-29 oct 

2014 

Colți 

13. 1 Costică H., 70 

ani,  

Date generale comună; despre locuire, construirea casei, 

materiale şi tehnici de construcţie; ocupaţii, obiceiuri de 

înmormântare, căsătorie, hramul bisericii, obiceiuri de 

iarnă; legende ale locului; instituţii, comerţ; istorii de 

viaţă personală;  

 

31 oct – 2 

noiembrie 

2014  

Bisoca 

14. 2 Dumitru P., 72 

ani, şi 

Georgeta P. 

Despre familia lui (tatăl considerat chiabur şi închis); 

despre proprietate înainte şi după 1989; ocupaţii; 

resursele zonei; nuntă, căsătorie, zestre, condiţia 

bărbatului şi a femeii, rolul copiilor în economie; 

construcţia casei; materiale şi tehnici de construcţie; 

reţete. 

31 oct – 2 

noiembrie 

2014 

Bisoca 

15. 3 Grigore N., 90 

ani  

Despre biserică, slujire, viaţă personală, ritual 

ortodox/obiceiuri populare, ortodocşi/ stilişti; rolul 

bisericii în comunitate; despre casă, proprietate, căsătorie, 

zestre.  

31 oct – 2 

noiembrie 

2014 

Bisoca 

16. 4 Maria I., 85 

ani 

Despre pomenirea morţilor; istoria vieţii sale; despre 

locuire, construirea casei, materiale, tehnici; schimbări 

survenite în modul de trai al comunităţii; despre păstorit 

şi cultivarea pământului; resurse naturale; rolul femeii în 

gospodărie.  

31 oct – 2 

noiembrie 

2014  

Com. Bisoca, 

sat Recea 

17. 5 Rada B., 85 

ani  

Istorii de  viață personală 31 oct – 2 

noiembrie 

2014  

Com. Bisoca, 

sat Recea 

18. 6 Ilinca Ț. Istorie de viaţă; despre casă, proprietate, căsătorie, zestre; 

ocupaţiile femeii şi ale bărbatului, cu accent pe 

schimbările survenite de la o generaţie la alta; despre 

pomenirea morţilor; 

31 oct – 2 

noiembrie 

2014  

Com. Bisoca, 

sat Recea 
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19. 7 Georgeta N.  Viaţă personală, obiceiuri de înmormântare, viaţă 

parohială. 

31 oct – 2 

noiembrie 

2014  

Com. Bisoca, 

sat Recea 

20.  Anca V., 74 

ani 

Istoria vieții sale; obiceiuri și tradiții  locale; superstiții; 

sărbătorile de peste an obiceiuri de nuntă, botez, 

înmormântare;     

 

17-19 

noiembrie 

2014  

Colți 

21.  Ion C. Legendele locului, întâmplări în afara granițelor satului. 17-19 

noiembrie 

2014  

Com. Colți, sat 

Aluniș 

22.  Andrei D. Date generale despre comună; obiceiuri și tradiții locale; 

întâmplări și povești despre comori, locuri ”rele”, locuri 

”bune”; despre cruci,   așezările rupestre și trovanți; 

elemente de istorie recentă (rezistența anticomunistă, 

colectivizare); cercetările asupra  unor evenimente 

”paranormale” din zonă 

17-19 

noiembrie 

2014  

Bozioru 

23.  B. Date generale despre comună, persoane de contact, 

posibile puncte de interes 

17-19 

noiembrie 

2014  

Odăile 

24.  Femeie, 63 ani Denumirea comunei, locuri din jurul satului, obiceiuri din 

viața omului, ocupații principale (păstorit) 

17-19 

noiembrie 

2014  

Odăile 

25.  Vladimir B.   Date generale despre comună; toponimele satelor 

comunei; despre ”bolovani” (trovanți); despre comori;  

elemente de istorie recentă (rezistența anticomunistă) 

17-19 

noiembrie 

2014  

Odăile 

26.  Ilie D., 83 ani Istoria vieții sale;   despre participarea sa la descoperirea 

oaselor de ”uriași”; despre sărbătorile de peste an;  despre 

viața comunei (șezătoare, horă),   obiceiurile de nuntă 

(concerit); despre troițe 

17-19 

noiembrie 

2014  

com. Bozioru, 

sat Scăieni 

27.  Ilie B., 92 ani,  

 

Soția: Ileana 

B., 85 ani. 

Istoria vieții sale, istorie recentă (al doilea Război 

Mondial, colectivizare, bunicii care munceau la boier), 

despre construirea casei sale, întâmplări în afara 

granițelor satului; poveste cu uriași. 

17-19 

noiembrie 

2014  

com. Bozioru, 

sat Scăieni. 

28.  Ștefan C.  Istoricul cercetărilor efectuate la așezările rupestre; 

bibliografia existentă pe această temă; trimiteri la 

oameni- resursa. 

17-19 

noiembrie 

2014  

Bozioru 

29.  Grigore V. Date generale despre comună, despre organizarea 

centrului de informare turistică; trimiteri la oameni 

resursă  

17-19 

noiembrie 

2014 

Bozioru 
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30. 1 Gheorghe B.   

 

Partea I: Date generale localitate, ocupații de bază, 

obiceiuri de pomenire a morților. 

Partea II: Despre resursele naturale ale satului Sările, 

locul său de naștere : sare, gaz; despre exploatarea și 

comerțul resurselor naturale; legende ale locului. 

Partea III: Despre obiceiurile de sărbători; toponimii, 

locuri bune, locuri rele; despre iele, strigoi; vrăji; comori; 

despre procesul de canonizare al Cuviosului Vasile de la 

Poiana Mărului; despre meseriile tradiționale din Bisoca; 

eroi mitici locali- haiduci; despre disputa administrativă 

dintre primăriile din Bisoca și Jitia, având ca obiect 

Mănăstirea Poiana Mărului 

24-27 sept. 

2014 și 25-

27 

noiembrie 

2014  

Bisoca 

31. 3 Pr. Dionisie,  Despre mănăstire (istoric, proprietăți, viață comunitară, 

slujire, hramuri, legătura cu satele învecinate), despre 

mănăstire ca patrimoniu disputat între autoritățile locale; 

despre tradiția isihastă moștenită de la Cuviosul Vasile de 

la Poiana Mărului; despre practica Rugăciunii lui Iisus; 

despre relația cu localnicii, pelerinii și turiștii; istorie 

recentă (comunism). 

25-27 

noiembrie 

2014  

Poiana 

Mărului 

32. 4 Dumitru P., 72 

ani 

Viață de familie; rezistența la comunism în cadrul 

familial  

25-27 

noiembrie 

2014 

Bisoca 

33. 5 Moise C.  

 

Partea I: despre disputa administrativă având ca obiect 

Mănăstirea Poiana Mărului; despre obiceiurile/actele 

rituale locale performate la naștere, nuntă, înmormântare; 

costumul tradițional din Bisoca; meseriile tradiționale; 

comori; locuri bune, locuri rele; legende despre strigoi; 

locuire; obiceiurile tradiționale de iarnă.  

Partea II. Despre istoria comunei, legende, ocupații și 

resurse naturale; viața religioasă: hramurile tuturor 

bisericilor din comună, pomenirea morților, ziua eroilor; 

despre sărbătorile recente și festivaluri organizate cu 

concursul primăriei 

25-27 

noiembrie 

2014 

Bisoca 

34. 7 Stănica P., 93 

ani  

Despre viața de zi cu zi înainte, în timpul și după cel de-

al doilea război mondial; despre condiția femeii, 

obiceiurile de peste an și obiceiurile din ciclul vieții  

25-27 

noiembrie 

2014 

Bisoca 

35.  Valeriu B. Despre colecția de cămeși și obiecte tradiționale, despre 

obiceiurile de peste an, în special obiceiurile de iarnă 

(colindat, Moș și babă, Plugușorul). 

9 

decembrie 

2014 

Mânzălești 

36.  Cecilia P., 64 

ani, originar 

din loc. 

Mânzălești, sat 

Beșlii. 

Despre obiceiurile de iarnă, în special jocurile cu măști. 17 

decembrie 

2014 

Buzău 
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37.  Nicu L., 44 

ani, originar 

din loc. 

Mânzălești, sat 

Beșlii. 

Despre implicarea sa în jocurile cu măști. 17 

decembrie 

2014 

Buzău 

38.  Otilia I. Povestea afacerii de familie cu cîrnați de Pleșcoi; 

obiceiuri și tradiții  locale; superstiții; sărbătorile de peste 

an obiceiuri de nuntă, botez, înmormântare. 

19-22 

decembrie 

2014 

Com. Berca, 

sat Pleșcoi 

39.  Mariana N. Povestea familiei și a afacerilor pe care le-au avut în 

trecut (cîrnați); considerații asupra brandului cîrnaților de 

Pleșcoi și  afacerilor actuale din zona Berca 

(industrializare, post-comunism etc.) 

19-22 

decembrie 

2014 

Com. Berca, 

sat Pleșcoi 

40.  Gheorghe D. 

(71 ani) 

Povestea vieții (pe scurt); povestea unei cruci de pe 

șosea; diverse istorii locale (cătunul Muscel, război, 

nemți, ruși); întîmplări și superstiții; povestea arestării 

cîrnățarilor din Pleșcoi în anii 80. 

19-22 

decembrie 

2014 

Com. Berca, 

sat Pleșești, 

41.  Sora de la 

fosta 

mănăstire 

Berca (în 

vîrstă), 

actualmente 

schit 

Despre mănăstire, lucrări de restaurare, planurile de 

reconsolidare 

19-22 

decembrie 

2014 

Berca 

42.  Femeie Scurtă discuție despre satul Pleșcoi, cătunul Muscel, zona 

Berca 

19-22 

decembrie 

2014 

Com Berca, sat 

Pleșești 

43.  Maicile  ....... Despre viața monahală din vechime, despre progromul 

din perioada comunistă, despre refacerea vieții monahale 

după căderea comunismului, despre dezastrul natural care 

a distrus Mănăstirea Rătești în 2014 și modul în care 

maicile au perceput acest eveniment. 

30 

noiembrie 

2014 

Mănăstirea 

Rătești, Berca 

44.  Diana G. Despre obiceiurile de Sfântul Andrei, despre chihlimbar 

și folosirea acestuia în obiceiurile familiei. 

31 

noiembrie 

2014 

Colți 
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În cele ce urmează vom prezenta câteva exemple de interviuri, pe baza cărora se evaluează 

patrimoniul intangibil al zonei. Urmează un fragment de interviu, condus de specialiștii Muzeului 

Național al Țăranului Român. 

Fragment de interviu cu STELICA V., 81 ANI, data: 29.10.2014, localitatea Colți (la casa 

interlocutorului, pensionar). Nume fișier: Stelica V._Colti_29_oct_14.wma, durata: 53:48 min, 

transcriere: 10 pagini. Interviu condus de: Anamaria Iuga și Magda Andreescu. Min. 38:39 – 46:00 

„AI: Dar știți cumva de locuri despre care se spune că-s locuri rele, pe aici, prin zonă? 

SV: Nu știu la ce să spun. 

MA: Pe unde umblă duhuri, diavoli sau de speriat, arătări? 

SV: Nu știu, se auzi că se face spaimă colo, că se face dincolo, fel de fel... 

MA: Nu vi s-a întâmplat? 

SV: Nu. 

AI: Sau Iele... 

SV: Când eram băiat mai 14 ani, mai mic poate, ședeam la Mățara, acolo, trăia și taică-mio, și maică-mea, aveam boi 

și căruță. Și ne duceam la moară, pe partea cealaltă, pe la Bălănești, pe partea Boziorului. Și mi s-a întâmplat mie asta. 

Și tăticu vorbea, că nu era telefoane, ca acum. Vorbea dinainte. Măi cutărică, la moară, acolo, dacă vine băiatul să-l 

ajuți să puie sacii și să-i iei. Eu am dus niște lemne nu mai știu la cine, cu căruța în... fără dric din ăla, numai cu șiretul 

căruței. Și am legat pe teleaga din spate acolo, cu o funie, sacii, morarul ăla, de la Bălănești de acolo. Și vineam cu 

căruța, hai, hai, hai, hai, cu boii. Într-un maidan acolo, la o cruce, mi-a apărut un om înainte, cu o ... ziceai că-i un om 

cu o vacă de funie, dar eu zic, îi Ion Ciurea cu vaca și o paște, că era fânețe, era vara. Și eu am zis că îi Ion Ciurea, 

ăla, și ăla o fost necuratul. A dat după cruce așa, ca cu vaca de lanț, mergea boii spământoși, dar eu nu m-am temut și 

am mers înainte. Io în căruță, la un moment dat, mi s-a lăsat un sac jos și atingea de lua pe hâș, hâș... eu l-am tras, ca 

copil de acolo, l-am înfășurat cu ața. Înfășurândă-l, diavolul, necuratul, a venit după căruță, după mine, până acolo. Și 

a început într-o livadă, acolo, Dao... făcea ca Ielele, ca toate alea. A speriat, domnule, boii, noroc că eram pe teleagă 

și am venit, că puteam să mor, să mă apuce căruța. 

AI: Ce era asta? 

SV: Nu, numai o icneală și o flacără de foc într-un fund de prund, acolo, aproape de căruța mea, acolo. A fugit boii, 

ca caii, așa. În maidan acolo, că era ca o muchie, taică-mio venea cu felinarul înaintea mea, că înserasem. Hăi... și îi 

spune maică-mea, că eu n-am putut să mai vorbesc nimic. Și a zis că eu dorm în căruță. Vine și-i spune maică-mea 

acasă, Ce faci cu ticălosul ăsta, venea adormind și cu boii de aruncatelea pe la muchea crângului. Eu mi-am revenit, 

doamnă, târziu tare, la vreo oră de le-am explicat. Și acum, dară... cum s-a ținut de muchia aia, de la crucea lu, ăla, 

lui Chiosac, și până la Buduianu, ici, după mine. Boii mergea spăimântoși, domnule. Și acolo la frasinul ăla, m-am 

rădicat să leg sacii. Și când au plecat boii, și de aia m-am gândit, că iete, domnule, e ceva. Flăcări de foc, aruncate în 

sus, așa. S-a speriat boii, dar eu veneam pe saci, pe căruț, așa. Și putea să mă facă praf. 

AI: Putea să vă arunce. 

SV: Da, sigur că da! Dumnezeu, așa... Și  de aia spun, că există și necuratul, multe lucruri care... 

AI: Ați mai pățit așa? 

SV: Nu, atuncea, cu boii numai. 

AI: Sau așa, să auziți de la alți oameni că li s-a întâmplat. 

SV: Se auzea că în fundul ăla acolo se face Ielele, cum le zicea, că în muchie la Gheorghe Briaca, acolo se face Ielele 

și se sperie. Și atuncea am pățit eu. Da, fel de fel de ... e și slăbiciunea de înger, așa se zice, care-i slab de înger. 

AI: Și acolo este o cruce? 

SV: Era crucea mai sus un pic de acolea.  

AI: Și îi zice cumva locului? 

SV: Muchea crângului. Mățara. La muchia crângului, Mățara.  

AI: Și dvs. când ați pățit asta știați că ăsta-i un loc... 

SV: Nu știam nimica, domnule, nu știam nimica, vedeți, că eu veneam cu căruța acolo într-o curbă în maidan, și după 

cruce a apărut ca un om cu o vacă de funie. Ei, zic, paște vaca și strică prin fâneți pe la oameni. Ăsta-i Ion Ciurea. Și 

așa am mers cu ideea că el e. Zic să nu vorbesc cu el, că ce zice omu, că l-am văzut și... mi-am văzut de drum și boii 

mergea spăimântoși, domnule. 

AI: Era seara? 
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SV: Seară târziu. Și era lună. Era lună. Și când... acolea, cum v-am spus, s-a lăsat sacul de atingea, hâș, hâș, de roată, 

să se rupă mălaiul. L-am tras și eu ușor și aveam o funie, de l-am încins. Când să termin de legat, Uaaa, uuuu, odată, 

o flacără așa. A plecat boii, nu a plecat ca boii, a plecat ca caii, aruncatelea. Taică-mio, cu un felinar, ieșise înaintea 

mea. Ce face ticălosul ăsta, zicea. Venea dormind, boii arunca pe la Muchia crângului. Eu nu mi-am revenit până 

târziu. În casă, le-am spus uite așa, uite așa. Cum? Da, domnule. 

AI: Ce vârstă aveați atuncea? 

SV: 14 ani, mai mult nu aveam.  

MA: Și așa apare, când e lună? 

SV: Nu când e lună, eu știu, cum a fost treaba atuncea? Dar era lună. Nu era înserat, adică întuneric, așa, era luna 

cam... nu era puternică, acuma pe la ce oră o fi fost, dar în orice caz, era de cu seară. Și se întâmplă treburi din astea.  

MA: Și la alții li s-a mai arătat acolo? 

SV: Nu știu, n-am auzit.  

MA: Dar în alte locuri? 

SV: Am mai auzit că în cutare loc e așa, în cutare loc e așa. Lumea vorbea. Dar n-am ținut cont ce zice lumea. Dar 

asta mi s-a întâmplat mie, cum v-am spus. Cică ești slab de înger, cum spune lumea. Ce să fac?”. 

--------------- 

 

Urmează un fragment de interviu condus de antropologul Institutului de Geodinamică. Fragment 

cu Diana G., ~ 40 de ani, data: 31.11.2014, localitatea Colți (la casa interlocutorului). Interviu 

condus de Alice Baratu, fragment:  

A: Se mai țin obiceiuri de Sf. Andrei? 

D: Acum nu se mai respectă.. [oamenii] nu mai țin de vechile obiceiuri. 

A: Dar înainte? Vă mai amintiți? 

D: În noaptea sf. Andrei te apucai să cureți usturoi, ungeai tocurile ușilor și ferestrelor în cruce și de o parte și de alta 

cu usturoi ca nu cumva să se apropie strigoii de casă, [...]se îngropa, un satâr, un cuțit, ceva ascuțit la intrările 

grajdurilor pentru că în noaptea aceea se zice că obișnuiau vrăjitoarele să fure laptele vacilor.  

A: Ca să păzească de vrăjitoare! Și alte lucruri? 

D: Se pune grau la incoltit si in functie de cât de mare și frumos crește grâul, pe atât de bine îi va merge omului în 

anul care urmează. Erau mai multe obiceiuri, dar dacă nu le-am mai ținut de mult... Socrul meu știe multe. 

[..............] 

A: Dar despre chihlimbar? 

D: Se punea în cristelnița de botez sau se dădea un bob cadou nou-nascutului.  

A: Dar se mai face asta? 

D: Nu știu... eu așa am făcut. Când nu se practica șlefuirea și nu se monta, se purta într-un săculeț de pânză în jurul 

gâtului, toată viața. Chiar la unii săculețul era tocit de-atâta purtat. Unii chiar erau înhumați cu bobul lor de chihlimbar. 

A: Și în casă? Se ținea chihlimbar?  

D: Da. Chihlimnarul purifica si absorbea energiile negative, el nu trebuie purificat. Piatră magică, cu puteri foarte 

mari. Așezat în casa mare, camera mai bună din casă, acolo unde era depozitată și zestrea fetelor, devenea benefic 

pentru toată casa. 

--------------- 

Alături de interviuri a fost realizată și o documentare vizuală (peste 2500 de fotografii) cu 

obiectivele de patrimoniu tangibil: case vechi, gospodării tradiționale, obiceiuri de pomenire a 

morților, cruci de pomenire, cimitire, biserici monumente istorice, activități ale oamenilor, 

portrete, piese de port local, obiceiuri.  

Între rezultatele cele mai interesante se numără găsirea a unui număr de 11 caiete conținând 

notația de modele și motive tradiționale din localitatea Colți, realizate de Ana Dumitrache 

(decedată în 1986, nu se știe anul nașterii) și fiica sa, Ileana Frățiloiu (n. 1930), în care sunt notate 

modelele de pe covoare, macate și țesături. Caietele reprezintă un reper în cadrul cercetării în 
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vederea analizei repertoriului de motive al zonei, al evoluției acestora, precum și al modului în 

care sunt realizate notațiile. A fost scanat un număr de 154 coli caiet. 

 

       

 

        

 

Fig. 8.7 – Pagini din caietul scanat, prezentând notația de modele și motive tradiționale, pentru țesut la război. 
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Un alt rezultat interesant a fost inventarierea colecției de obiecte țărănești din localitatea 

Mînzălești, aflată sub oblăduirea Primăriei. Colecția cuprinde în mare parte piese de port popular 

(port de sărbătoare, port de toate zilele, atât bărbătesc, dar și port femeiesc), dar cuprinde și alte 

țesături (ștergare, fețe de masă, fețe de pernă), obiecte de recuzită de la sărbători (măști pentru 

obiceiurile de iarnă – capra, Moș și babă), precum și obiecte de uz casnic (lut, obiecte din lemn). 

Colecția este inedită în regiune, adunând obiecte care, altfel, ar fi fost abandonate și aruncate. 

Colecția a fost începută de către doi profesori din sat, între care și actualul primar, în urmă cu 

aproximativ 20 de ani. Primăria intenționează să o valorifice prin realizarea unei expoziții locale 

la Căminul cultural reamenajat de curând. Aceasta este o inițiativă pe care noi o vom susține. 

 

     

 

     

 

Fig. 8.8 – Obiecte populare din colecția primăriei Mînzălești 
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În cadrul cercetării au fost identificate următoarele elemente de patrimoniu cultural 

material și imaterial: 

 

Nr. 

crt 

Denumire Detaliere 

Date generale 

1 Situație socială 

contemporană 

Date generale despre fiecare comună documentată, 

migrația tinerilor, situația actuală a satelor – probleme 

sociale, îmbătrânirea populației. 

2 Istorie recentă Procesul de colectivizare; al doilea război mondial – 

întâmplări de pe front, păzirea hotarelor satului în 

vremea de război; foametea din 1947; amintiri despre 

perioada când strămoșii interlocutorilor lucrau la boier. 

Patrimoniu imaterial 

3 Legende și povestiri locale Povestiri privind locurile bune, locurile rele; întâmplări 

și pățanii care au avut loc în apropierea crucilor de hotar; 

apariții de „iele” sau „spaime” în hotarul satului; 

toponimii; comori; povești cu uriași; chihlimbar. 

4 Obiceiuri din viața omului Descrieri ale obiceiurilor de nuntă – între care se 

remarcă obiceiul concelitului/conceritului; obiceiuri de 

înmormântare – între care se remarcă obiceiul căsuței de 

pomană, obiceiul reîngropării; pomenirea morților – 

descrieri de ritual, ziua eroilor; obiceiuri la naștere, 

botez. 

5 Obiceiuri de peste an Crăciunul – colindețul; Anul Nou – plugușorul, 

sorcovitul, Moșul și baba, capra; obiceiuri de Paști și 

Rusalii. 

6 Cunoștințe tradiționale Rețete locale de mâncăruri tradiționale, murături, 

dulcețuri, produse din carne (cârnați de Pleșcoi); 

prepararea prescurei și a măcenicilor; folosirea 

resurselor naturale, cum este sarea sau izvoarele 

sulfuroase; cunoștințe privind folosirea plantelor 

medicinale. 
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7 Superstiții Deochi, descântec, superstiții locale, zile bune de lucru, 

zile rele de lucru. 

8 Meșteșuguri locale Prelucrarea chihlimbarului; meșteri care prelucrează 

chihlimbarul, despre găsirea și valorificarae 

chihlimbarului; țesut – în Colți au fost identificate și 

documentate caietele cu modele; revitalizarea țesutului 

în Mânzălești; meșteri cruceri în piatră nu sunt pe 

teritoriul viitorului Geoparc, dar sunt în comunele din 

apropiere, astfel există un meșter la Pătârlagele și mai 

sunt meșteri cruceri la Ciuta. 

9 Ocupații. Cunoștințe 

ecologice tradiționale 

Păstorit – descriere practici tradiționale, descriere 

obiceiuri de sporire a manei laptelui, credințe privind 

furtul manei. Agricultură – muncile agricole obișnuite, 

folosirea și împărțirea pământului și a proprietăților; 

pământ agricol și arabil în zona de câmpie. 

10 Viața religioasă Ridicarea de cruci de pomenire a celor decedați, cruci de 

hotar, hramul bisericilor, canonizarea Cuviosului Vasile 

de la mănăstirea Poiana Mărului; mărturii privind 

așezările religioase rupestre. 

11 Viața satului Hori, șezători 

Cultură materială 

12 Arhitectură locală Casa tradițională, materiale de construcție, folosirea 

spațiului, amplasarea locului de construcție; porți vechi; 

șuri vechi; trovanți amplasați la intrarea în gospodărie. 

13 Port local Descriere costum tradițional vechi; colecția de la 

Mânzălești. 

14 Colecții locale Colecția d-lui Ciprian Ionuț Chira din localitatea Colți; 

colecția din Mânzălești. 

15 Documentarea vizuală a 

bisericilor și a cimitirelor 

locale 

Bozioru, Bisoca, Scăieni, Sibiciu de jos, mănăstirea 

Poiana Mărului. 
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În cadrul comunelor documentate în prima parte a proiectului au fost identificate, în 

fiecare comună, următoarele tipuri de elemente de patrimoniu cultural: 

 

Comuna Colți: 

- Colecții locale (colecția particulară a d-lui Ciprian Chira; Muzeul Chihlimbarului) 

- Arhitectură locală (case vechi, porți vechi) 

- Meșteșuguri tradiționale (prelucrarea chihlimbarului; țesut - în curs de a fi complet 

abandonat) 

- Cunoștințe ecologice tradiționale (păstorit; agricultură) 

- Legende și povestiri locale (toponimii, despre locurile bune și locurile rele; apariții; 

comori) 

- Obiceiuri din viața omului (reconstituirea obiceiurilor de nuntă, parțial abandonate astăzi; 

obiceiurile de pomenire a morților – încă practicate) 

- Obiceiuri de peste an (obiceiuri de Crăciun și Anul Nou – slab reprezentate) 

- Cunoștințe tradiționale (rețete locale, folosirea plantelor medicinale, folosirea resurselor 

naturale – izvoarele sulfuroase, izvoare cu apă sărată) 

- Superstiții (deochi, zile bune de lucru/zile rele de lucru) 

- Viața religioasă (ridicarea de cruci de pomenire; așezările religioase rupestre) 

- Istorie recentă 

 

Comuna Bisoca: 

- Arhitectură locală (case vechi, șuri vechi) 

- Cunoștințe ecologice tradiționale (păstorit; agricultură) 

- Legende și povestiri locale (toponimii, despre locurile bune și locurile rele; comori; eroi 

mitici locali) 

- Obiceiuri din viața omului (reconstituirea obiceiurilor de nuntă, parțial abandonate astăzi; 

zestre; obiceiurile de pomenire a morților – încă practicate) 

- Obiceiuri de peste an (obiceiuri de Crăciun și Anul Nou) 

- Festivaluri locale și sărbători recente 

- Portul local 

- Cunoștințe tradiționale (rețete locale; folosirea resurselor naturale – izvoarele sulfuroase, 

izvoare cu apă sărată) 

- Viața religioasă (ridicarea de cruci de pomenire; Mănăstirea Poiana Mărului) 

- Istorie recentă 

 

Comuna Bozioru: 

- Arhitectură locală (case vechi, porți vechi, șuri vechi, amplasarea trovanților în fața 

porților) 
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- Cunoștințe ecologice tradiționale (păstorit; agricultură) 

- Legende și povestiri locale (toponimii, despre locurile bune și locurile rele; comori; 

legende despre uriași; povești despre așezări abandonate etc.) 

- Obiceiuri din viața omului (reconstituirea obiceiurilor de nuntă, parțial abandonate astăzi; 

obiceiurile de pomenire a morților – încă practicate) 

- Obiceiuri de peste an (obiceiuri de Crăciun și Anul Nou – slab reprezentate) 

- Cunoștințe tradiționale (rețete locale, folosirea plantelor medicinale, folosirea resurselor 

naturale – izvoarele sulfuroase, izvoare cu apă sărată) 

- Viața religioasă (ridicarea de cruci de pomenire; așezările religioase rupestre) 

- Istorie recentă 

 

Comuna Odăile: 

- Arhitectură locală (case vechi) 

- Cunoștințe ecologice tradiționale (păstorit) 

- Legende și povestiri locale (toponimii, despre trovanți, despre comori) 

- Obiceiuri din viața omului (obiceiurile de nuntă; obiceiuri de pomenire a morților) 

- Istorie recentă 

 

Comuna Mînzălești: 

- Colecția de obiecte tradiționale din cadrul Primăriei. 

- Obiceiuri de iarnă (colindat, Plugușorul, Capra, jocul cu măști). 

- Meșteri locali (meșter care face cimpoaie). 

 

Comuna Berca: 

- Cunoștințe tradiționale (Rețete de preparare a cârnaților de Pleșcoi) 

- Obiceiuri din viața omului (naștere, nuntă, înmormântare) 

- Viața religioasă (viața în schitul Berca) 

- Obiceiuri de peste an. 

- Legende și povestiri locale (toponimii, cruci etc.) 

 

 

În etapa următoare, vom extinde cercetările și în restul comunelor, și vom aprofunda 

elementele de interes din zonele deja cercetate. 
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Activitățile 1.5, 1.6, 1.7 

Notă: Activitățile 1.5, 1.6 și 1.7 se referă în principal la situația culturală, socială și economică 

din Ținutul Buzăului, la principalele părți interesate, atractori cheie și elementele care inhibă sau 

promovează zona pentru dezvoltare durabilă. Partenerii noștri norvegieni au fost principalii 

protagoniști ai acestor activități, din două motive. Primul este expertiza lor excelent în domeniul 

atractivității regionale, dezvoltare rurală, planificarea peisajului și analiza resurselor. Al doilea 

motiv este că au avut primul lor contact cu Ținutul Buzăului și au venit cu o perspectivă proaspătă 

și obiectivă. Din acest al doilea motiv, vom prezenta versiunea nemodificată a raportului lor. 

Raportul activităților 1.5, 1.6, 1.7 

Acesta este primul raport din cadrul proiectului GeoSust. În această etapă a proiectului, în 

conformitate cu obiectivele propuse, vom contribui la următoarele patru activități: 

1. Act. 1.5 Identificarea condițiilor naturale, culturale și umane din Ținutul Buzăului, inclusiv ceea 

ce inhibă și promovează zona pentru dezvoltare durabilă;  

2. Act. 1.6 Identificarea și abordarea principalele părți interesate de viitorul Geoparcul care nu 

sunt direct implicate în proiect;  

3. Act. 1.7 Dezvoltarea unui inventor bazat pe cunoaștere a atractorilor cheie din viitorul 

Geoparc;  

4. Act. 1.9 Recunoașterea și definirea unor zone cheie/elemente de patrimoniu geo-cultural și 

hotspot-uri economice.  

Este important de menționat faptul că ne desfășurăm activitatea în colaborare cu partenerii 

noștri români. Putem afirma faptul că pentru cercetătorii norvegieni este o provocare să lucreze în 

contextul României rurale. Suntem dependenți în totalitate de colegii noștri din România pentru a 

obține acces în zona respectivă, la oamenii și instituțiile sale. Ca atare, vrem să descriem rolul 

nostru și felul cum înțelegem contextul în care lucrăm, precum și modul nostru de abordare. După 

aceea, ne vom uita la modul în care acest lucru se reflectă în activitățile 1.5-1.9. Din moment ce 

proiectul se află doar în primă fază, contribuțiile noastre reprezintă doar primele reflecții cu privire 

la diferitele aspecte ale proiectului. 

Suntem recunoscători colegilor noștri din România, pe care i-am întâlnit pentru prima dată 

în deplasarea pe teren din luna octombrie 2014. Suntem încrezători că managerul de proiect a ales 

cea mai bună echipă de specialiști pentru rezolvarea provocărilor aferente proiectului. Le 

mulțumim pentru înțelegerea lor, răbdarea și buna colaborare în primul an al proiectului și 

așteptăm cu nerăbdare continuarea. 

Bø in Oslo, Norvegia, 08 decembrie 2014 
Per Ingvar Haukeland și Morten Clemetsen 
Coordonator de proiect din Norvegia 
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Rolul nostru în cadrul acestui proiect 

Partenerii norvegieni reprezintă patru instituții: Institutul de cercetare Telemark, 

Universitatea Norvegiană pentru Științele Vieții, Geoparcul Gea Norvegica și firma Aurland. Nu 

avem nicio experiență anterioară de lucru cu proiecte de cercetare și dezvoltare în România, chiar 

dacă am lucrat în alte țări pe subiecte similare. Cu toate acestea, fiecare context este diferit și 

trebuie să fie clar care este rolul nostru în cadrul acestui proiect. Există în mod clar lucruri pe care 

le putem face și lucruri pe care nu le putem face. Resursele disponibile nu ne permit cercetarea în 

profunzime în cadrul acestui domeniu, și având în vedere că nu știm limba, vom avea de asemenea 

acces limitat la informații. 

Prima noastră vizită în România din luna octombrie 2014 a arătat cât de dependenți suntem 

de partenerii noștri români pentru a avea acces la teren. Contextul proiectului este România rurală, 

și puțini localnici vorbesc limba engleză, așa că, de asemenea, suntem dependenți de colegii noștri, 

aceștia fiindu-ne interpreți. Am avut multe discuții fructuoase cu colegii noștri români despre 

modul de lucru pe teren, rolul nostru în cadrul proiectului devenind mult mai clar. 

Am definit rolul nostru ca de partener de dialog științific și profesional, care va 1) sprijini 

colegii noștri care lucrează mai mult pe teren cu cunoștințe și experiență bazată pe cercetare și 2), 

vom contribui cu instrumente specifice, analize, experiențe, reflecții care sunt utile pentru munca 

colegilor noștri cu “actorii” din Buzău. Este mult mai productiv și în ton cu obiectivele proiectului 

să colaborăm cu partenerii nostri români pe aspecte concrete. Am identificat cinci astfel de aspecte: 

1. Analiza resurselor peisajului. Vom transmite experiența noastră și uneltele de metodologie, 

dobândite ca urmare a experienței de cercetare și de participare la dezvoltarea economică a 

comunității rurale din Norvegia, într-un mod care poate fi aplicat pentru partenerii noștri români. 

2. Economia peisajului și crearea de valori generale ca strategie de dezvoltare durabilă. Vom 

sublinia modul în care crearea de valori se aplică ca strategie de dezvoltare durabilă în economia 

peisajului, precum și ca o modalitate de a spori atât utilizarea cât și protejarea patrimoniului natural 

și cultural în cadrul peisajului. 

3. Stabilirea Geoparcului. Avem în cadrul echipei noastre norvegiene pe directorul Geoparcului 

Gea Norvegica, Kristin Rangnes, care este de asemenea și la conducerea mișcării internaționale a 

Geoparcurilor. Ea va avea un rol determinant asupra procesului de stabilire a geoparcului. 

4. Factori care sporesc și inhibă dezvoltarea durabilă. Pe baza experienței noastre și a perspectivei 

din "exterior", vom contribui la sortarea și abordarea diverșilor factori care vor avea importanță 

pentru dezvoltarea durabilă. Astfel de factori sunt înțelegerea resurselor, guvernarea locală, 

criteriile unei colaborări de succes între primării, antreprenoriat rural, idei concrete cu privire la 

gestionarea deșeurilor și protecția patrimoniului natural/cultural etc. 

5. Diseminarea. Vom contribui la sarcina de diseminare prin articole și o revizuire și traducere a 

manualului de Economia Peisajului. 
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Ne vom uita, în primul rând, la modul în care percepem contextul Ținutului Buzăului, 

înainte de a aborda act. 1.5-1.7. 

Descrierea Ținutului Buzăului 

Descrierea Ținutului Buzăului reprezintă un aspect important al primei părți a proiectului 

GeoSust, atât pentru a identifica factorii care îmbunătățesc sau inhibă șansele ca zona să devină 

Geoparc, cât și pe cei care contribuie la dezvoltarea durabilă în regiune. 

Ne bazăm pe faptul că vom înțelege contextul de lucru în Ținutul Buzăului în urma vizitelor 

pe teren, a conversațiilor, interviurilor, din literatura de specialitate și analize statistice. Proiectul 

a dezvoltat o platformă de asistență web, unde împărtășim informații pertinente referitoare la 

proiect și descrierea Ținutului Buzăului. 

Ținutul Buzăului este situat în România rurală. Județul Buzău, care este unul dintre cele 41 

de județe ale României, este format din 2 municipii, 3 orașe și 82 de de comune, incluzând și satele. 

Suprafața totală a județului este de 6103 km², și se găsește la aproximativ 120 km nord de capitala 

București (vezi figura 9.1): 

 

Figura 9.1 – Așezarea județului Buzău, România 
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Bucureștiul are o populație de mai bine de 2 milioane de locuitori, mulți bucureșteni 

descoperind deja Ținutul Buzăului. 

Geoparcul (conturul marcat cu roșu în figura de mai jos) se găsește pe suprafața a 18 

comune. Comunele au fost alese datorită calităților geologice unice, dar și datorită interesului 

acestor comunități ca Geoparcul să devină un cadru organizațional pentru dezvoltarea durabilă 

locală și regională: 

 

Figura 9.2 – Județul Buzău: aria viitorului Geoparc marcată cu roșu 

Pot exista și alte comune care vor dori să se alăture Geoparcului, dar altele pot de asemenea 

să se retragă din acest proces. Totul depinde de nivelul de interes. Aceasta este o strategie bună, 

deoarece este important să putem ancora procesul de dezvoltare în instituțiile locale și în localnici. 

Inițial vom implementa proiectul cu comunele care doresc să se alăture acestui proces. Celelalte 

comune se pot alătura în momentul în care reprezentanții acestora vor considera că este o idee bună 

ca lucrurile să se desfășoare la nivel local și regional. A mobiliza și a ancora proiectul la nivel local 

este esențial, fapt pe care l-am observat în proiecte similar în așa numitele “parcuri regionale” 
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norvegiene, care sunt foarte asemănătoare cu viitorul Geoparc și care reprezintă o parte a 

conceptului de Geoparc. Acesta este însă un aspect dificil, din moment ce trebuie să existe un 

echilibru între inițiativa din afara și implicarea locală.  

Un alt aspect legat de Ținutul Buzăului, pe care colegii noștri din România au competența 

de a-l evalua, sunt hazardele naturale. Acesta este desigur un aspect important atât pentru localnici, 

cât și pentru vizitatori. Este important atât pentru planificarea și realizarea lucrărilor de 

infrastructură, cât și pentru crearea unor facilități pentru turiști. Trebuie abordate aspecte precum 

cutremurele, alunecările de teren, calitatea apei, calitatea aerului, și altele. Turiștii se așteaptă ca 

zonele vizitate să fie pe cât de sigure posibil. Această zonă, care acoperă o suprafața de 1036 km2 

în zona estică a Carpaților de Curbură, este plină de hazarde naturale. Activitatea seismică în zonă 

este legată de zona seismică Vrancea, care este declarată a fi printre cele mai active din Europa 

(figura 9.3), modelând peisajul, fenomenele și istoria, făcând zona specială, dar destul de 

periculoasă. 

 

Fig. 9.3 – Zona seismică Vrancea. Sursa: Earthquake-Report.com 

Când am vizitat viitorul Geoparc, în luna octombrie 2014, am observat urmările unor 

hazarde naturale. Alunecările de teren reprezintă principalul pericol, dar faliile produc de 

asemenea multe probleme. 
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Fig. 9.4 - Echipa vizitează o zonă afectată de alunecări de teren în Valea Salciei (alunecarea de teren a blocat un râu 

și a creat un lac natural), Octombrie 2014. Foto: PI Haukeland 

În imaginea de mai sus, echipa de cercetare vizitează o zonă din Ținutul Buzăului care a 

fost afectată de o alunecare de teren majoră. Alunecarea de teren a îndiguit râul care trece prin 

comuna Valea Salciei și a distrus un drum. S-a construit un "nou" drum și în lac a fost introdus 

pește, care arată ingeniozitate locală, deși zona este încă periculosă. 

 

 

Fig.9.5 – “Noul” drum 
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Comunitățile locale sunt destul de preocupate de starea infrastructurii, deoarece fără 

drumuri bune, accesul turiștilor în zonă este dificil. Trebuie sa recunoaștem că acest lucru 

reprezintă o problemă și drumurile sunt o necesitate, dar în același timp nu suplimentar ci 

complementar, este necesar să se lucreze asupra infrastructurii turistice care îi va determina pe 

oameni să folosească drumurile pentru a intra în zonă și nu pentru a ieși.  

O altă zonă pe care am vizitat-o a fost o mănăstire afectată de mișcări tectonice pe falii, 

care a distrus marea majoritate a clădirilor.  

 

Fig. 9.6 – Mănăstirea Rătești afectată de falii, Octombrie 2014. Foto: PI Haukeland 

Sunt multe exemple de hazarde naturale în zonă, dar geologia reprezintă în același timp 

cea mai mare atracție a zonei. Topografia este unică și foarte diversă, de la văi și albii ale râurilor, 

până la dealuri împădurite, munți și pășuni. Zona are multe calități unice, atât din punct de vedere 

geologic, cât și din punct de vedere al patrimoniului cultural (ex: situri culturale, clădiri și tradiții). 

Vom exemplifica puțin și apoi vom reveni asupra acestor lucruri mai târziu.  
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Fig. 9.7 – Echipa vizitând Muntele de Sare. Foto: PI Haukeland 

 

Fig. 9.8 – Echipa vizitând Vulcanii Noroioși. Foto: PI Haukeland 
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Fig. 9.9 – Tuf vulcanic. Foto: PI Haukeland 

 

Fig. 9.10 – Peisaj din Ținutul Buzăului. Foto: PI Haukeland 
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Demografie și etnicitate 

Populația din România în anul 2011 era de 20121641 de locuitori (www.insse.ro), numărul 

scăzând simțitor de la începutul anilor ‘90. Principalele motive pentru declinul populației sunt 

migrația și natalitatea scăzută (Seim, 2014). Comparativ cu alte țări europene, România are a doua 

cea mai mică speranță de viață la naștere (Eurostat, 2014). Pe de altă parte, rata de fertilitate copil 

per femeie este de 1.53, asemănătoare cu cea a Europei. Migrația este în general internă, din mediul 

rural spre cel urban (Eurostat, 2014), valabil și pentru Ținutul Buzăului, aflat în apropiere capitalei 

București. Datorită problemelor din sectorul industrial din zonele urbane, unii oameni au migrat 

înapoi în mediul rural, iar mulți au plecat în străinătate pentru a-și căuta un loc de muncă. După ce 

România a aderat la UE în 2007, mult mai multe persoane cu vârste cuprinse între 25-55 ani au 

început să-și caute de lucru în alte țări, inclusiv în Scandinavia. De cele mai multe ori copiii stau 

cu bunicii, în timp ce părinții lor își caută de lucru. Comunitățile rămân cu mai mulți copii și 

persoane în vârstă. În anul 2011 județul Buzău avea 415069 locuitori, pe când cele 18 comune din 

cadrul Geoparcului au avut aproximativ 48277 de locuitori, așa cum reiese din tabelul de mai jos: 

Tabelul 9.1 - Populația din cele 18 comune situate pe teritoriul Geoparcului (Sursa: www.insse.ro) 

Comunele din Geoparc Populația în 2011 

Berca 8534 

Pârscov 5654 

Cozieni 2139 

Pănătau 2537 

Odăile 882 

Bozioru 1161 

Colți 1094 

Brăești 2399 

Chiliile 623 

Lopătari 4242 

Minzălești 2591 

Bisoca  2791 

Valea Salciei 776 

Sărulești 1346 

Vintilă Vodă 3131 

Beceni 4403 

Scorțoasa 3076 

Cănești 898 

Total  48277 

Multe dintre comunitățile din Ținutul Buzăului se confruntă cu îmbătrânirea populației, 

lucru îngrijorător pentru localnicii cu care am vorbit în octombrie 2014. Acest fenomen este întâlnit 

în mediul rural din întreaga Europă. Pentru a contracara acest lucru, multe regiuni se bazează pe 

http://www.insse.ro/
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calitățile unice ale naturii și ale patrimoniului cultural pentru a ajuta la creșterea atractivității 

regionale pentru: 1) localnici, astfel încât aceștia vor rămâne să locuiască în locul respectiv sau se 

vor muta înapoi după ce au locuit un timp în altă parte, 2) întreprinderi, care vor fi create în zonă 

și 3) turiști. Conceptul de Geoparc este util în acest sens, dar totul depinde de modul în care oamenii 

din regiune îl înțeleg și îl pot folosi. Principalul atu în orice regiune sunt oamenii săi. În continuare 

vom prezenta câteva imagini cu persoanele întâlnite în Ținutul Buzăului, cei mai buni ambasadori 

ai zonei. 

 

 

Fig. 9.11 - Foto: PI Haukeland 
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Fig. 9.12- Păstor coborând cu oile de la munte. Foto: PI Haukeland 

Când am vizitat Ținutul Buzăului ne-am găsit în mijlocul campaniei electorale 

prezidențiale, confruntarea având loc între doi candidați: Ponta, din partea Partidul Social 

Democrat, și Iohannis, din partea Partidului Național Liberal. Am văzut multe afișe ca acesta: 

 

Fig. 9.13 – Candidații pentru alegerile prezidențiale. Foto: PI Haukeland 
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Pe 16 Noiembrie 2014, în cadrul celui de-al doilea tur de alegeri, Iohannis, candidatul 

Partidului Național Liberal a câștigat alegerile prezidențiale împotriva actualului prim-ministru 

Ponta. Un aspect important în campania prezidențială din România l-a reprezentat lupta împotriva 

corupției din instituțiile publice. Am experimentat și noi birocrația din sectorul public român. În 

acest proiect trebuie făcute mai multe rapoarte și documente decât în oricare alt proiect în care am 

lucrat în peste 20 de ani de cercetare, și se pare că ar fi o încercare din partea EEA de a adopta 

măsuri pentru prevenirea corupției. Dar gradul de birocrație generează o mare barieră între 

localnici și instituțiile publice. Unii dintre oamenii cu care am discutat sunt critici la adresa 

"democrației", și se pare că acest concept a fost asociat cu "birocrația", în special după aderarea la 

UE. 

Este dificil pentru noi cei din afară să obținem o imagine de ansamblu asupra proceselor 

politice la orice nivel în România. Este dificil chiar și pentru români. Totuși, colaborarea între 

nivelurile de guvernare este importantă pentru ca strategiile politice și schemele de dezvoltare să 

funcționeze. O astfel de colaborare trebuie să aibă loc la: 1) nivel local, între primării, 2) între 

primării și județ, 3) între guvernul local și regional și diferite părți ale sistemului de stat național. 

Aceste colaborări sunt necesare pentru dezvoltarea durabilă a zonei, și prin urmare, constituie o 

provocare majoră în cadrul proiectului. 

În timpul vizitei noastre în România, ne-am întâlnit cu câțiva primari. Sugestia primită din 

partea unuia dintre aceștia, de a organiza grupuri structurale de comune care să lucreze împreună 

pentru a-și rezolva prioritățile, a fost salutată și de alte primării, în cadrul reuniunii de la Consiliul 

Județean Buzău. Acest lucru inițiază așa numita colaborare inter-comunală, care nu este diferită 

de colaborarea dintre municipalitățile din Norvegia. Prin urmare, aceasta a devenit o strategie 

importantă pentru dezvoltare în cadrul proiectului. 

Condițiile economice, sociale și culturale 

Ținutul Buzăului este o regiune variată din punct de vedere economic, social și cultural. 

Ținutul este compus din mai multe sate mici, care sunt destul de sărace, dar, de asemenea, există 

și unele comune, cum ar fi Berca și Colti, care sunt destul de bine dezvoltate. În Ținutul Buzăului, 

găsim sare și producție de petrol. Regiunea Buzăului este descrisă ca fiind prielnică producției de 

fructe și vin. Statisticile arată că producția de fructe este o activitate agricolă importantă. Producția 

a crescut considerabil între anii 1990-2003, când aceasta a fost de aproximativ 35000 de tone în 

cadrul celor 18 comune de pe suprafața Geoparcului. Cea mai mare producție a fost în Cozieni, de 

unde aproape 12000 de tone de fructe au fost culese în 2003. În partea de sud se cultivă struguri 

(statistici 1990-2001, www.insse.ro), în principal în Beceni, Scorțoasa, Berca și Cozieni. Chiar în 

afara Geoparcului, am vizitat un centru de producție cu cramă care organizează tururi, fiind și o 

afacere educațională. Acesta este un exemplu bun de afaceri care pot funcționa în Geoparc, și pot 

crește atractivitatea zonei. 
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Fig. 9.14– Podgorii pe Valea Buzăului. Foto: PI Haukeland 

Din punctul nostru de vedere, economia din Ținutul Buzăului este: 1) o economie formală, 

dependentă de serviciile publice, drumuri, școli, energie, etc, și de întreprinderi private, ca stațiuni, 

pensiuni, magazine, etc. și 2) o economie informală, care este legată de auto-subzistență și bazată 

pe troc. Localnicii folosesc tot ce pot din resursele locale, casele având gospodării cu grădini și 

animale. Deseori găsim o cantitate mare de iarbă uscată (căpițe), aceasta fiind folosită pentru hrana 

animalelor în timpul iernii. Iată câteva exemple în acest sens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.15 – Exemple de căpițe de fân. Foto: PI Haukeland 



176 
 

Deși oamenii sunt săraci, aceștia sunt preocupați de modul în care arată, și mulți dintre 

copiii pe care i-am văzut în regiune sunt îmbrăcați în mod similar cu copiii din alte țări europene. 

Este dificil să pătrunzi în viața socială și culturală a acestor comunități, dar am avut cu noi un grup 

mare de colegi români care ne-au ajutat să le vorbim localnicilor și să avem o altă perspectivă 

asupra a ceea ce am auzit și văzut.  

Și colegii români pot fi considerați, de asemenea, “din afară”, deoarece există anumite 

diferențe între sat și oraș la fel ca și în alte țări din Europa. Diferența dintre clasele sociale este 

destul de semnificativă în România. Comparativ cu alte țări europene, România are cel de-al doilea 

cel mai mic PIB pe cap de locuitor (Eurostat, 2014), și se pare că o mare parte a populației lucrează 

înafara economiei formale, deși nu avem multe statistici în acest sens. 

O parte esențială a accesului la localnici s-a făcut prin intermediul Universității din 

București, precum și cu ajutorul celor care gestionează Geoparcurile din România. Aceștia au 

contacte bune în Ținutul Buzăului, și totodată am avut sentimentul că deja o mulțime de persoane 

au lucrat pentru sprijinirea ideii de Geoparc. Muzeul Țăranului Român din Bucuresti este de 

asemenea o instituție esențială pentru a înțelege mai bine viața socială și culturală a spațiului rural 

din România. Turul acestui muzeu și anumite discuții purtate cu angajații Muzeului ne-au ajutat 

să înțelegem mai bine ceea ce urma să experimentăm în Ținutul Buzăului. 

Există mai multe aspecte referitoare la locuitorii Ținutului Buzăului despre care suntem 

curioși. Unul dintre ele este legat de viața civică a oamenilor. Comunitățile sunt în mare parte 

organizate în jurul familiei și mulți locuitori nu sunt preocupați de sensul de comunitate înafara 

familiei. Expresia "Să moară și capra vecinului” sugerează faptul că este mai bine să sufere și 

celălalt, decât să se ajute între ei. Avem și noi o expresie asemănătoare în Norvegia, și este legată 

de un fenomen cultural numit "legea lui Jante”. O să dăm importanță rolului pe care viața civică îl 

joacă în viitorul Geoparc, factorilor care promovează simțul de apartenență la comunitate și cum 

poate fi folosită această apartenență ca resursă. Un alt aspect pe care îl vom urmări este percepția 

localnicilor despre patrimoniul cultural și natural al zonei și modul în care îl pot folosi ca resursă 

pentru dezvoltarea locală și regională. Un al treilea aspect este legat de modul în care oamenii pot 

fi implicați în procesul propriei dezvoltări, din moment ce majoritatea așteaptă ca cineva din afară 

să le rezolve problemele (o rămășiță a regimului comunist, unde inițiativa venea de “sus” și nu din 

comunitate). Pentru ca procesul de dezvoltare să aibă succes, el trebuie ancorat în comunitatea 

locală, iar localnicii trebuie să fie implicați și să capete astfel sentimentul capacității și posibilității 

de a-și influența viitorul. Aceasta este o provocare majoră a proiectului, și necesită o abordare 

interdisciplinară. Dezvoltarea zonei nu constă numai în atracții, ci și în oamenii care sunt gazdele 

pentru aceste atracții.Vom lucra pe aceste aspecte împreuna cu colegii noștri de proiect, care sunt 

foarte interesați de abordarea interdisciplinară.  

În continuare vom aborda diferitele activități în care suntem implicați. Din moment ce 

suntem în primul stadiu al proiectului, contribuțiile noastre sunt bineînteles “în lucru”, și le 

argumentăm pe baza realităților observate în teren, e.g. ideea propusă de unul dintre primari, cu 
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grupurile intercomunitare de lucru. Dorim să susținem această idee și să colaborăm cu grupurile 

de lucru. 

Activitatea 1.5 

OBIECTIV: Această activitate identifică condițiile naturale, culturale şi umane pentru dezvoltarea 

durabilă în Ţinutul Buzăului. 

Împărţim contribuţia noastră în patru părţi:1) abordarea economică a peisajului, 2) crearea 

unei game largi de valori ca strategie pentru dezvoltarea durabilă, 3) analiza resurselor peisajului, 

4) factori pertinenţi pentru o dezvoltare durabilă. 

Punctul 1) ţine de activităţile care se desfăşoară în Ţinutul Buzăului pentru consolidarea 

sustenabilității în vederea dezvoltării Geoparcului.  

Punctul 2) are ca scop utilizarea creării unei game largi de valori ca instrument strategic.  

Punctul 3) oferă o metodă concretă pentru utilizarea peisajului ca resursă. 

Punctul 4) aduce în discuţie unele aspecte de care trebuie să se ţină cont în procesul 

dezvoltării Geoparcului, cum ar fi guvernarea locală și cooperarea intercomunitară. 

Perspectiva economică a peisajului  

Perspectiva economică a peisajului a fost prezentată pentru prima oară într-un raport numit 

Economia regională: contribuţii la crearea de valori durabile, antreprenoriat bazat pe peisaj şi 

dezvoltarea locurilor. Aceasta s-a bazat pe Convenţia Europeană a Peisajului pe care atât 

Norvegia, cât şi România au semnat-o şi ratificat-o. Convenţia promovează protecţia şi dezvoltarea 

peisajului prin protecţie, management şi planificare. De asemenea, se impune creşterea gradului 

de conştientizare privind semnificaţia peisajului pentru identitatea locală și calitatea vieţii şi 

privind potențialul de a devein o resursă de creare de valori şi dezvoltare. În acest sens, se deschide 

o mai mare cooperare între peisaj ca bun comun, şi ca o resursă de bunuri private; de aceea se face 

apel la colaborarea dintre municipalităţi, sectoare de activităţi şi afaceri, organizaţii şi public, 

proprietarii de terenuri şi consumatori. Un proiect, deci, ambițios. 

Pentru ca noi să înţelegem mai bine cum un peisaj poate fi o resursă pentru dezvoltarea 

durabilă, care urmăreşte obiectivele iniţiativei Georparcului, trebuie să înţelegem ce este un peisaj. 

Conveţia Europeană a Peisajului defineşte peisajul după cum urmează: “O zonă, aşa cum este 

percepută de oameni, a cărei unicitate este rezultatul influenţei din şi prin interacţiunea dintre 

factorii naturali şi/sau factorii umani„(2004). Cu alte cuvinte, peisajul nu este ceva ce poate fi 

definit ca un obiect fizic. Este ceva care apare la interacțiunea dintre o persoană care percepe o 

zonă într-un anumit fel, din anumite motive, şi factorii naturali şi umani ai zonei respective. Aici 

intervine geologia și natura din Ţinutul Buzăului, dar și oamenii și cultura tradițională. 

Dacă mergem mai departe cu înţelegerea peisajului, și abordăm perspectiva economică, 

atunci transferăm sau interpretăm peisajele ca resurse pentru crearea de produse locale bazate pe 
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unicitatea zonei. Un element important este combinarea percepţiilor interne şi externe referitoare 

la aceeași zonă. Este important nu numai cum văd localnicii zona sau cum vor ei să o arate și “să 

o vândă”, ci şi cum cei din afara zonei, care au un interes local, o percep. Dacă percepţiile asupra 

unei zone coincid între ceea ce văd localnicii şi cei din afara zonei, atunci zona devine mai 

atractivă. Faptul că persoanele din exterior sunt atrase de o zonă generază mândrie locală, iar asta 

îi poate determina pe localnici să rămână în locurile de baștină, sau se întoarcă. Acest lucru va 

ajuta la generarea activităţilor economice, care cresc și mai mult atractivitatea zonei. 

Am identificat patru paşi în economia peisajului, relevanţi în acest sens: 

1) Identificarea peisajului ca resursă pentru dezvoltarea produselor locale (bunuri şi servicii). 

2) Identificarea parteneriatelor şi expectativelor referitoare la peisaj. 

3) Dezvoltarea de produse şi bunuri (private şi colective) bazată pe paşii 1 şi 2. 

4) Identificarea reacţiilor şi parteneriatelor care pot dezvolta noi produse. 

Peisajul este principala resursă în Ţinutul Buzăului, aici existând o serie de factori care 

influenţează atractivitatea; unul ar fi ceea ce localnicii vor să prezinte celor din afară ceea ce cred 

ei că ar fi atractiv, ceea ce nu coincide întodeauna cu ce vizitatorii găsesc atractiv. Este foarte 

important să întrebi ce aşteptări au vizitatorii de la această zonă, ca sa înțelegi în ce fel o găsesc ei 

atractivă. Localnicii ar trebui nu numai să satisfacă aşteptările externe, dar trebuie să fie conştienţi 

și despre cum vor ei să fie percepuți. Trebuie atins un echilibru, și pentru ca acest echilibru să fie 

atins trbuie să contribuie mai mulți actori și devin necesare ativitățile antreprenoriale în toate 

sectoarele societăţii.  

Recomandare:  

Recomandăm ca perspectiva economică a peisajului să fie implementată ca o perspectivă 

de bază în îmbunătăţirea dezvoltării durabile în Ținutul Buzăului. 

Potenţialul de creare a unei game largi de valori 

Perspectiva economică a peisajului este o perspectivă holistică şi integratoare în 

dezvoltarea durabilă. Similar, conceptul de creare a unei game largi de valori îşi propune să scoată 

în evidență valorile și calitățile peisajului, pentru a devein resurse în dezvoltarea sustenabilă. Este 

un concept introdus de către Institutul de Cercetare Telemark ca parte a evaluării a două programe 

de creare de valori din Norvegia, pe baza patrimoniului natural şi cultural.Se ocupă de felul în care 

folosirea şi protecţia patrimoniului natural şi cultural se pot consolida reciproc, studiind 

interacțiunea dintre valorile economice, sociale, culturale și naturale prin prisma modelului de 

creare de valori. Crearea de valori este adesea percepută ca o creare de valori economice, adică 

rezultatul final provine din venituri minus costul de producţie (fără costurile de manoperă), dar în 

cele 2 proiecte menţionate, conceptul a fost extins pentru a include şi crearea unor valori sociale, 

culturale şi de mediu. 
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Obiectivul central în cadrul proiectului GeoSust este înființarea Geoparcului, care 

constituie bazele pentru crearea unei game largi de valori. Punctul de plecare în folosirea creării 

gamei largi de valori este acceptarea patrimoniului natural şi cultural drept o importantă resursă 

pentru dezvoltarea durabilă. Patrimoniul natural si cultural este important pentru identitatea și 

bunăstarea oamenilor. Aceasta oferă locurilor unicitate, și pune bazele dezvoltării comunităților și 

a altor forme de valori. Patrimoniul natural si cultural este un important produs turistic. Piața 

turismului necesită experiențe unice și locuri vibrante cultural, cu peisaje vizuale magnifice. Pe 

piața de turism există un potențial larg de creare de valori, cu punct de plecare din patrimoniul 

natural si cultural. 

 

Un punct cheie în crearea unei game largi de valori este acela ca utilizarea sporită a 

patrimoniului natural și cultural va contribui la creșterea cunoștințelor și înțelegerea valorilor pe 

care le reprezintă, ceea ce va duce astfel și la creșterea suportului pentru protecția și conservarea 

patrimoniului natural și cultural. Ca atare, crearea unei game largi de valori reprezintă o strategie 

de dezvoltare care pune accent pe importanța sprijinirii dezvoltării sustenabile. 

 

În procesul de crearea a unei game largi de valori, se pune accent pe consolidarea 

interacțiunii reciproce dintre crearea de valori naturale, culturale, sociale si economice. O astfel de 

interacțiune consolidantă este o necesitate pentru dezvoltarea durabilă. 

 

 Crearea de valori environmentale atrage dupa sine consolidarea calităților și valorilor 

legate de izvoarele patrimonului cultural, peisaje și natură. Procesul ia naștere atunci când 

aceste valori sunt folosite și conservate, astfel încât patrimoniul cultural si diversitatea 

naturală sunt prezervate. Acest lucru se realizează parțial printr-o planificare generală bună 

și prin managementul mediului fizic, prin recondiționarea, adaptarea, întreținerea, 

refolosirea și bunul management al resurselor.  

 

 Dezvoltarea culturală implică sporirea cunoașterii și conștientizării patrimoniului cultural 

local și natural, al caracterului, tradițiilor, poveștilor și simbolurilor ce asigură baza pentru 

medierea și dezvoltarea indentității teritoriale și a mândriei locale. 

 

 Crearea de valori sociale implică dezvoltarea unei înțelegeri mutuale, a angajamentului, a 

încrederii ce rezultă din cooperarea, a colaborării, voluntariatului, participării în comunitate 

și creării de rețele. 

 

 Dezvoltarea economică implică creșterea rentabilității prin producerea și vânzarea de 

bunuri  și servicii și creșterea numărului de locuri de muncă în comunitatea locală, de 

exemplu, ca rezultat al inovării, creării de branduri și creșterii reputației. 
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Pentru a reuși cu procesul de creare a unei game largi de valori va fi vital să se ajungă la o 

organizare a dezvoltării care sa funcționeze astfel încât să faciliteze o colaborare pe termen lung 

între un număr de actori și interese regionale. În Norvegia, am lucrat mulți ani cu „crearea unei 

game largi de valori„ ca o strategie pentru dezvoltarea durabilă în economia peisajului și s-a pus 

accentul pe folosirea și protejarea patrimoniului natural și cultural. (e.g. Haukeland and 

Brandtzæg, 2009, Brandtzæg and Haukeland, 2011, 2012, 2013 and 2014). Acesta este un concept 

strategic în planificarea, conducerea și evaluarea proceselor de dezvoltare durabilă. Proiectele și 

planurile publice și private se pot analiza în funcție de valorile create. Se urmează astfel obiectivul 

Națiunilor Unite privind combinarea dimensiunilor economice, sociale și de mediu în 

responsabilitatea socială a corporațiilor (http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/csr/what-is-

csr.html). Acest lucru este legat de ceea ce este cunoscut ca „tripla concluzie”, care are drept scop 

evaluarea corporațiilor, nu numai pe baza rezultatelor economice, ci și prin contribuția lor la 

responsabilitatea socială și de mediu. Pur și simplu adăugăm o altă dimensiune, dimensiunea 

culturală. Am ajuns la concluzia că proiectele, programele și afacerile au o responsabilitate atunci 

când este vorba de modul în care acestea afectează valorile culturale. În următorul tabel dăm câteva 

exemple de indicatori ai diverselor forme de creare de valoare.  

 

Tabelul 9.2 - Modelul spiralei cvadruple bazată pe crearea unei game largi de valori. Institutul de cercetare Telemark, 

2014 

Indicatori Crearea de 

valori de mediu 

Crearea de 

Valori culturale 

Crearea de 

Valori sociale 

Crearea de Valori 

economice 

1 Folosire sustenabilă Înrădăcinare 

istorică 

Angajament 

 

Planuri de afaceri 

2  Protecția/susținerea 

protecției 

Identitate și 

apartenență 

 

Obligație 

Noi inițiative/inovații 

3 Poluare Reputație și 

atractivitate 

Comunitate  Gradul de ocupare a forței de 

muncă 

4 Eficiența energetică Simboluri și 

promovare 

Rețele Imigrație 

5 Managementul 

conflictelor 

Cunoștințe 

locale 

”Intrajutorare in 

cadrul 

comunitatii„ 

Efectele economice pozitive 

Concluzie     

Concluzia cvadruplă 

(rezultatul final) 

 

http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/csr/what-is-csr.html
http://www.unido.org/en/what-we-do/trade/csr/what-is-csr.html
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 În acest fel, crearea unei game largi de valori privită într-o perspectivă cvadruplă 

abordează interacțiunea dintre crearea valorilor economice, sociale, culturale și de 

mediu/ecologice.  Acest lucru poate fi folosit ca un instrument strategic în planificarea de inițiative 

și proiecte. Pentru a obține finanțare pentru un proiect, acesta trebuie să abordeze toate cele patru 

forme de creare de valoare. Și în acest sens, va conduce la o dezvoltare durabilă, deoarece orice 

dezvoltare durabilă trebuie să includă toate cele patru forme de creare de valoare. În plus, aceasta 

va duce și la o protecție sporită, din moment ce este o parte integrate a valorilor culturale și de 

mediu. Proiectele care plănuiesc folosirea intensă a unui sit natural vor trebui să aiba în vedere și 

un plan privind modul de protejare a valorilor acelui sit. 

Recomandare: 

Recomandăm ca inițiativele și măsurile proiectului GeoSust să folosească crearea unei 

game largi de valori ca o strategie de dezvoltare durabilă. Se impune o discuție între parteneri 

despre contextul, conținutul și instrumentele de creare a unei game largi de valori, în planificare, 

conducere și evaluare.  

 Analiza resurselor de peisaj 

O modalitate de a face perspectiva economică a peisajului mai concretă și de a găsi moduri 

de creștere a potențialului de creare a unei game largi de valori este analiza resurselor de peisaj 

(LRA). Acest lucru a fost dezvoltat ca model pentru dezvoltarea durabilă locală în Norvegia prin 

de firma Aurland și de Universitatea Științelor Vieții, ambele aducând acest element în proiectul 

GeoSust. Prezentăm în continuare implicațiile acestui model în contextul proiectului.  

 Spațiul Geoparcului propus este o zonă cu peisaj divers, un peisaj coerent, cu o gamă largă 

de trăsături naturale și culturale. Geologia, aspectele geomorfologice și procesele geologice 

cuaternare sunt bine documentate și reprezintă activele de bază pentru strategiile de dezvoltare ale 

zonei. De asemenea, există cunștiințe legate de istoria culturală a zonei, accesibile grupului 

proiectului. O provocare majoră în stadiul incipient al proiectului va fi compilarea cunoștințelor 

științifice despre zonă, într-un mod accesibil părților interesate și implicate în procesul de 

dezvoltare. De asemenea, este esențial să se investigheze și să se înțeleagă locuitorii zonei și 

relațiile dintre comunitățile locale și peisajul – să se înțeleagă “sentimentul apartenenței”.  

Cunoștințele de specialitate, atașamentul local și obiceiurile culturale încă vii pot fi 

prezentate împreună pe baza unui proces de caracterizare al peisajului bazat pe o platformă GIS. 

Scopul este identificarea unui număr de peisaje cu caracteritici diferite, acoperind întreaga zonă a 

Geoparcului. Este esențial ca metodologia de lucru privind studierea sentimentului de apartenență 

să aibă în vedere ancorarea tuturor acestor strategii în comunitățile locale. Ca urmare a bunei 

organizări a campaniei de teren și a seminariilor care au avut loc în săptămâna petrecută în județul 

Buzău, echipa de lucru formată din experți norvegieni și români va putea adopta și aplica în 

întregime metodologia LRA în cazul Geoparcului. 
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Urmează câteva idei despre modul în care Analiza Resurselor Peisajului trebuie făcută în Ținutul 

Buzăului: 

 

Împărțiea parcului în subzone 

Se identifică si se delimitează areale pe baza caracteristicilor evidente ale peisajului, cum 

ar fi combinația dintre topografie, apă și vegetație, utilizarea terenurilor, impresii culturale și 

aranjamentul spațial. Este posibilă asocierea acestora în funcție de grupurile locale de lucru. 

 
 

Fig. 9.16 - Atracții turistice, zone politice, resurse, vegetație, topografie și hidrografie, geodiversitate. 

Adaptare după studiul de caz ” Geopark`s landscape - The Land of Buzău” de Marius Dobre și Cătălina Olariu 
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Analize și strategii 

Examinarea factorilor de atracție și cartarea lor conform arealelor stabilite. 

 

 Provocări Active/potențial Scopuri 

R
es

u
rs

e 
d
e 

p
ei

sa
j 

- Drenarea directă 

a apelor reziduale 

- Poluarea apelor 

de suprafață prin 

producția agricolă? 

 -Neglijarea 

patrimoniului 

cultural 

- Defrișări 

-Alunecări de teren 

-Valoare istorică 

-Utilizarea potențialului 

-Dezvoltarea si 

consolidarea diversitatii 

ecologice  

-Dezvoltarea sistemelor de 

evacuare a apelor 

reziduale 

-Construirea în zonele 

umede/inundabile 

-Restaurarea patrimoniului 

cultural 

-Replantări 

T
u

ri
sm

 

- noi locuri 

pitorești se 

dezvoltă greu 

-zonele de vizitare 

rămân neshimbate 

- facilitățile se 

deteriorează cu 

vârsta 

- Generare de locuri de 

muncă 

- Dezvoltarea industriei 

turistice 

- Consolidarea 

comunităților din spațiile 

rurale 

-Atracții noi prin 

restaurarea siturilor 

istorice  

-Extinderea zonei de 

vizitare 

-Îmbunătățirea facilităților 

 

A
cc

es
ib

il
it

a
te

 

 

- zone importante 

inaccesibile 

- Drumuri prost 

întreținute 

-Folosirea minimă 

a indicatorilor și 

informațiilor 

-Consolidarea atractorilor 

- Experiențe diferite 

-Consolidarea legăturilor 

- Utilizarea interrelațiilor 

dintre comunități și 

comune 

 

- Creare de drumuri și 

șosele accesibile 

-Strategie intercomunală 

pentru întreținere. 

-Plan de mangement 

pentru indicatori și 

informații 

 

S
a
te

le
 

 
și

 

m
o
șt

en
ir

ea
  

cu
lt

u
rl

ă
 

 

- Satele 

deconectate de la 

moștenirea lor 

culturală 

- Potențialul creării unei 

game largi de valori 

-Creșterea experiențelor 

locale 

 

-Ancorarea și medierea 

valorii locale 
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Atractori cheie 

Identificarea variațiilor din peisaj pentru a putea defini diferite zone și atractori cheie. 

 

Ex:  

Zona internă 

Valori geologice – Vulcanii noroioși 

Zona marginală  

Unde natura întâlnește cultura – spațiile rurale ce înconjoară situl geologic. 

Zona exterioară 

Zona politică și culturală – comunele Scorțoasa și Berca, centrul comunei Berca. 

 

Sentimentul de apartenență 

Sentimentul de apartenență, un alt aspect al analizei resurselor peisajului, este abordat ca o 

combinație a caracteristicilor care fac un loc special și unic. Implică experiența umană, cunoașterea 

locală și folclorul. Acest sentiment apare atunci când o persoană se identifică cu o anumită zonă. 

Acest sentiment se va evalua în cadrul întâlnirilor, interviurilor, prin chestionare sau ateliere 

organizate în Geoparc, iar rezultatele vor fi integrate în analiză. Colaborarea cu partenerii români 

este esențială în acest demers. 

Am schițat următorul proces, pentru colectarea datelor: 

 

Participare 

 -La nivel politic – 18 comune, Consiliul Județean Buzău, etc.  

 -La nivelul de expertiză  

 -La nivelul locuitorilor – săteni.  

Mobillizare 

 - Prin ateliere – organizate în diferite zone 

 -Presă 

 -Întâlniri – cu politicieni, reprezentanții organizațiilor, sătenii, persoanele resursă-locală  

Susținerea procesului 

 -Continuarea dialogului 

 -Implicarea 

Mediere 

 -Media – Facebook, bloguri, Instagram etc.  

 -Site-uri web  

 

Pe baza acestui process, rezultatele din călătoria pe teren din Octombrie 2014 și  rezultatele 

culese în campaniile de teren din 2015 se vor integra și analiza. 
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Ce se analizează în vederea evaluării sentimentului de apartenență 

 

-Aspectul și conținutul fizic al locului 

-Evenimentele 

-Poveștile locului, folclor 

-Experiența pe care o generează locul 

-Însemnătatea locului pentru oameni (locuitori, vizitatori)  

-Identitatea și afilierea 

-Potențialul elementelor locului de a fi folosite ca resursă pentru crearea de valori 

-Direcțiile posibile de dezvoltare ale locului 

-Posibilele forme de cooperare la nivel administrativ, în vederea dezvoltării 

 

Recomandările pentru efectuarea analizei de resurse a peisajului, pentru anul 2015, sunt: 

a) Analizele să se efectueze zonal, pe baza grupurilor de lucru ale primăriilor. – ce este 

special/unic (peisaj, natură, cultură) în fiecare grup – care este semnificația și contribuția 

lor raportată la întregul teritoriu al Geoparcului, și care sunt cele mai importante 

direcții/elemente care pot fi dezvoltate în viitor?  

b) În 2015 ne vom asista colegii din România în vederea alcătuirii unei metodologii și unelte 

relevante pentru o analiză completă. Aceste aspecte vor fi puse la punct într-un atelier 

comun. Apoi, analiza va fi aplicată pe întreg teritoriul Geoparcului.  

Factorii care promovează dezvoltarea durabilă. 

Ne vom referi la doi factori pe care îi găsim importanți pentru îmbunătățirea procesului de 

dezvoltare durabilă în Ținutul Buzăului: 1) planificarea și 2) modul de administrare a teritoriului 

și gradul de colaborare între primării.  

Planificarea 

Acesta este un obiectiv important al proiectului GeoSust. Rezultatul final va fi un plan de 

management pentru întreaga zonă a viitorului Geoparc. Dorim astfel să aducem în discuție câteva 

aspecte importante.  

Cele 41 de județe din România sunt guvernate de un lider administrative și un consiliu 

politic ales prin vot. Aceste județe sunt grupate în 8 regiuni. Județul Buzău este parte component 

a regiunii de Sud Est (formată din 6 județe), a cărei capitală este Constanța. Această regiune 

cuprinde 2686 de commune și 265 de orașe. Atât comunele cât și orașele sunt conduse de un 

primar, municipiile având o mai mare autonomie locală.  

Sistemul de planificare teritorială al României cuprinde 2 nivele: planificarea urbană și 

planificarea spațială. Planificarea urbană se aplică la nivelul comunelor și municipiilor, pe când 

planificarea spațială se aplică la nivelul județelor și regiunilor (Petrișor, 2010). Documentele de 

planificare spațială include Planul Național, Planul Regional și Planurile Județene. Documentele 
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de planificare urbană include Planul General Urban, Planul General Zonal și Planul Urban de 

Detaliu (pentru unul sau mai multe obiective specifice). Permisul de construcție este ultimul dintre 

aceste planuri urbane (Petrișor, 2010) 

Județul Buzău este format din 2 municipalități și 82 de comune. 18 dintre aceste comune 

formează teritoriul viitorului Geoparc, una dintre cele mai mari fiind Berca. Pe data de 17 

Octombrie 2014 am avut o discuție cu responsabilul pentru probleme de mediu și cu responsabilul 

pentru planifiare urbană al comunei Berca. Principalele impresii pe care ni le-am făcut în urma 

acestei întâlniri sunt lipsa resurselor și a capacității administrative și susținere limitată din partea 

Consiliului Județean. Unele resurse provin de la nivel regional (Sud-Est) si din surse europene. Pe 

lângă acestea, comunele din Geoparc au acces la o sursă de finanțare pentru ceea ce persoanele 

intervievate au numit un Grup Local de Inițiativă, care se concentrează pe dezvoltare rurală la 

scară redusă. Acest Grup de Initiațivă susține comunele pentru a aplica pentru fonduri pe diverse 

proiecte. Conform persoanelor intervievate, o provocare majoră pentru dezvoltarea zonei o 

reprezintă construcția și întreținerea drumurilor, și se investește destul de mult efort în această 

direcție. Strategia generală de dezvoltare este turismul, însă unitățile de cazare și facilitățile 

turistice sunt foarte rare. În Berca există un singur punct de informare turistic, care este însă închis. 

O atracție din punctul de vedere al localnicilor sunt 3 festivale majore, care se desfășoară anual. 

Comuna Berca are un Plan General Urban făcut în 2004. Accentul este pus pe locuințe, 

școli, zone publice și hazard și risc natural (alunecările de teren sunt o problema majoră, la care se 

adaugă eroziunea râurilor). Se pare că acest Plan General va fi revizuit în viitorul apropiat, conform 

legislației în vigoare. Pentru a revizui acest plan, se presupune că ar trebui să existe participare din 

sectorul public, iar angajații primăriei au demarat deja dialogul cu persoane cheie din satele 

Comunei (13 la număr, fiecare cu propriul specific). 

Modul de administrare a teritoriului și gradul de colaborare între primării  

Modul clasic de a privi administrația publică pune accentual pe instituțiile care ar trebui sa 

guverneze, pe structura, tradiția și personalul acestora. În studiul administrației publice, asta se 

numește “guvern”. Rod Rhodes (1996) a arătat că schimbările sociale care au avut loc la finalul 

mileniului trecut au făcut ca studiul “guvernului” (instituție-tradiție-personal) să devină irrelevant, 

interesul mutându-se de la “guvern la guvernare”. Într-un mod simplicat, putem spune că studiul 

guvernarea se referă la procese dinamice, complexe și doar parțial predictibile (Jacobsen, 2014). 

Un element central al “guvernării” este idea că procesul de administrare este “transfrontalier”, 

adică administrarea unui teritoriu este o interfață între mai mulți actori. Administrarea cuprinde 

mulți actori diferiți, unde niciunul dintre aceștia nu poate rezolva de unul singur problemele 

guvernării într-un mod satisfăcător. Mai mult, mulți dintre acești actori pot fi în întregime sau 

parțial autonomi unul față de celălalt, ceea ce presupune limitarea puterii ierarhice; astfel, 

administrarea se bazează pe dialog și negociere. Același principiu apare în cazul dezvoltării unui 

Geoparc, atunci când se folosește creare de valori generale ca strategie. Pot fi mai multe tipuri de 

rețele de guvernare, de exemplu rețele de conducere, rețele de producție, rețele de învățare. Rețeaua 
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de conducere este cea care coordonează activitățile instituțiilor de guvernare. Rețelele de producție 

asigură relațiile dintre actorii care produc servicii sau bunuri. Rețelele de învățare sunt locuri de 

întâlnire unde participanții schimbă informații legate de domeniile lor de interes. În Geoparc va fi 

nevoie de diferite astfel de rețele, și este important să aflăm mai multe despre modul în care rețelele 

de acest gen funcționează în structurile sociale din Românie și Norvegia. În primul rând trebuie 

studiată necesitatea și avantajele acestor rețele, factorii care asigură buna lor funcționare și 

precondițiile care asigură suportul reciproc al rețelelor. 

Un tip de guvernare îl reprezintă rețelele dintre commune și municipalități. În contextul 

proiectului GeoSust, o astfel de rețea poate lua forma unei colaborări între primării. În timpul 

vizitei din Octombrie 2014, unul dintre primary (Valea Salciei) a sugerat ca primarii să colaboreze 

transfrontalier în această manieră. Rețelele care se pot crea în contextual proiectului nostrum pot 

fi atât de conducere, dar și de producție și învățare; cea mai bună soluție este o combinație a acestor 

3 variante. 

Într-o situație asemănătoare cu care ne-am confruntat în Norvegia, privind colaburarea 

intercomunitară (Interkommunalt samarbeid), am identificat câteva criterii de success, de care 

trebuie să ținem seama și în Geoparcul Ținutul Buzăului. Aceste criterii pot fi împărțite în 1) pre-

condiții externe de colaborare și 2) pre-condiții interne de colaborare (Branzaeg and Sanda, 2003).  

Pre-condiții externe:  

- Crearea unui loc de întâlnire intercomunitar și a unei arene de colaborare  

- O declarație de parteneriat: stabilirea unei viziuni de colaborare 

- Trasare unui plan strategic pentru implementarea colaborării  

- Crearea unui atitudini favorabile față de regiunea intercomunitară, prin creșterea nivelului 

de conștientizare și prin informare  

- Folosirea consiliilor locale ca coordonatori strategici  

Pre-condiții interne:  

- Alegerea unui proiect de colaborare optim (drumuri, deșeuri, Geoparc), unde beneficiile 

colaborării sunt evidente 

- Ancorarea inițiativei în instituțiile colaboratoare  

- Planificarea atentă a mobilizării, planificării și implementării 

- Punerea accentului de implementare 

- Punerea accentului pe leadership și pe implementarea responsabilităților  

 

Recomandări: 

1) Integrarea perspectivei de economie a peisajului și a creării de valori generale ca strategie 

în procesul de planificare este o provocare, întrucât necesită colaborarea unui număr mare 

de actori. Recomandăm organizarea unui workshop în cursul următoarei campanii de teren, 
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pentru a explora modalitățile de implementare a unei asemenea perspective în strategiile 

de planificare, leadership și implementare.  

2) Considerăm că aplicarea grupurilor de lucru între primării este primul pas spre explorarea 

unei guvernări transfrontaliere care ar putea pentru început să abordeze problema 

drumurilor, a economiei peisajului, a creșterii atractivității regionale și a dezvoltării 

durabile.  

3) Unele întrebări de cercetare legate de colaborarea între primării sunt:  

- Care este modul optim de implementare a acestui proces? 

- Care sunt actorii care trebuie să colanoreze și cum? 

- Care sunt factorii importanți în creearea unei arene de colaborare între diferiți actori?  

- Ce moduri de colaborare există deja în zonă, și care este experiența acestor colaborări? 

- Cum să dezvoltăm o înțelegere reînoită a posibilităților economice și sociale pornind 

de la patrimoniul natural și cultural, privit ca resursă?  

- Cum se pot produce bunuri și active care să fie valabile în diferite scenarii de viitor și 

ce alternantive există?  

- Cum se poate crea o platformă sustenabilă de colaborare și intenție de colaborare, și 

cum se poate genera încredere în această platformă și în faptul că este  ce mai bună 

soluție pentru fiecare comună?  
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Activitatea 1.6  

SCOP: Identificarea şi stabilirea de contacte preliminare în ceea ce priveşte factori de decizie 

aferenţi viitorului Geoparc, dar care nu sunt direct implicaţi în proiect, Lista Produselor care 

urmează a fi înaintate, rezultate, seminar 

În cadrul acestui segment al proiectului GeoSust, am putut identifica factori de decizie din 

cadrul mai multor consilii locale şi am desfăşurat cu aceştia un seminar referitor la realizarea 

geoparcului. În cadrul acestui seminar, desfăşurat la Consiliul Judeţean Buzău, s-a emis pentru 

prima dată ideea grupurilor de lucru intercomunale.  

Sunt prezentate în continuare câteva constatări pe marginea seminarului, apoi sunt 

analizate problemele ridicate de instituirea geoparcului, aşa cum apar ele văzute din afară, iar apoi 

câteva constatări pe marginea unui seminar intern destinat studenţilor de la universităţi din 

România.  

Seminarul din 17 octombrie 2014 cu factori de decizie. 

Pe parcursul vizitei noastre în România, colegii noştri au organizat la Consiliul Judeţean 

Buzău un seminar cu factori de decizie care nu sunt direct implicaţi în proiectul GeoSust. În 

majoritatea lor, aceştia erau primari şi reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Buzău.  

În cadrul seminarului, colegii noştri au prezentat iniţiativa înfiinţării geoparcului şi au 

solicitat atât primarilor, cât şi consiliului judeţean, să se implice activ pentru realizarea lui. Întrucât 

această iniţiativă datează de câţiva ani, mulţi ştiau deja de ea, dar nu în contextul proiectului 

GeoSust. Se conturează în prezent o nouă şi importantă oportunitate de implicare suplimentară. 

Unul dintre primari, cu care vorbisem şi în ziua precedentă, a lansat o iniţiativă personală de 

intensificare a colaborării dintre primării. El a sugerat ca cele 18 primării să se repartizeze în 

diverse grupuri, în funcţie de nevoile lor comune. Nevoia cea mai stringentă, după cum o percep 

ei, ar constitui-o drumurile. Multe dintre drumuri se află într-o stare precară şi au nevoie, susţin 

autorităţile locale, să fie reabilitate pentru ca turiştii să se poată deplasa în cadrul zonei. Acest lucru 

este fără îndoială adevărat, dar nu drumurile constituiau obiectul acestei întâlniri, important fiind 

să se acţioneze şi pentru îngrijirea şi valorificarea diverselor atracţii din zonă. Şi noi avem în 

Norvegia multe drumuri rele, în zone izolate cu teren accidentat, dar apreciem că se acordă o 

atenţie exagerată chestiunii drumurilor, pentru că aceasta este una foarte concretă şi vizibilă. Este 

mai greu să se conştientizeze pentru ce anume vin aici turiştii, sau pentru ce anume ar continua 

oamenii să trăiască aici, ori s-ar întoarce în cazul în care au trăit o vreme în altă parte. Acesta este 

ceea ce urmează întreprindă proiectul GeoSust, să pună în evidenţă atracţiile, dar este o idee bună 

să se înceapă cu astfel de grupuri, iar de aici să se avanseze nu numai pe subiectul drumurilor ci şi 

al altor probleme comune. În plus, drumurile constituie proiecte pe termen lung, deci ar fi 

recomandabil să se înceapă cu ceva mai uşor, dar în acelaşi timp vizibil, ca de exemplu hărţi sau 
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pliante şi broşuri care să  prezinte turiştilor şi localnicilor atracţiile din zonă, acţiune pe care în 

prezent o desfăşoară partenerii noştri români.  

Probleme pe care le ridică înființarea geoparcului. 

Dacă oamenii dintr-o anumită regiune doresc să o declare pe aceasta geoparc, ei sunt liberi 

să o facă. În cazul în care un geoparc doreşte să se afilieze la Reţeaua Globală a Geoparcurilor 

(Global Geoparks Network - GGN), trebuie îndeplinite anumite cerinţe. GGN este sprijinită de 

UNESCO, iar aceasta implică acordarea unei atenţii deosebite calităţii. Aceste cerinţe privind 

calitatea se referă la patrimoniul geologic, la stabilitatea gestionării şi la toate activităţile 

întreprinse de geoparc. Un geoparc GGN reprezintă un teritoriu care posedă un anumit patrimoniu 

geologic şi o strategie de dezvoltare teritorială durabilă. Geoparcul trebuie să fie delimitat teritorial 

în mod clar şi să dispună de o suprafaţă suficient de mare pentru a permite o reală dezvoltare 

economică teritorială. 

Înainte de a deveni membru în Reţeaua Globală a Geoparcurilor, regiunea astfel definită 

trebuie să funcţioneze de facto ca geoparc, căpătând experienţă în activităţi de geoparc. Astfel de 

activităţi includ educaţia în domeniul geoştiinţelor, stabilirea unei strategii de protejare a siturilor 

şi activităţi de dezvoltare durabilă în cadrul comunităţii locale. Patrimoniul geologic al regiunii 

trebuie să fie de importanţă internaţională. Acest ultim aspect urmează să facă obiectul unei 

evaluări de birou, întreprinse de către specialişti ai Uniunii Internaţionale a Ştiinţelor Geologice 

(International Union of Geological Sciences  - IUGS) sau echivalenţi acestora, la momentul 

depunerii solicitării. Dar cu toate că geologia trebuie să îndeplinească standarde de înaltă calitate 

ştiinţifică, informaţia aferentă ei trebuie comunicată într-un limbaj accesibil, în context şi cu alte 

aspecte ale ştiinţelor naturii ŞI cultural-istorice, pentru ca patrimoniul să poată fi folosit în vederea 

promovării zonei şi favorizării geoturismului. 

Documentaţia ştiinţifică şi informaţia care fundamentează proiectul sunt disponibile şi au 

fost prezentate înaintea şi în timpul vizitei în Ţinutul Buzăului. Au fost de asemenea prezentate 

textul şi machetele a diverse panouri pentru geoparc. Este că evident există o bună cunoaştere 

ştiinţifică a patrimoniului geologic şi un puternic sprijin al instituţiilor academice. Din perspectiva 

unui geoparc GGN, regiunea pare a fi potrivită pentru o comunicare specifică unui geoparc, 

dispunând şi de un patrimoniu care îndeplineşte cerinţele calitative necesare. Părţile de teritoriu 

vizitate; în general peisajul incluzând de la câmpii până la regiuni mai muntoase, aflorimentele 

deosebite de sare, vulcanii noroioşi, fosilele marine de vârste tinere, stratele cu chihlimbar, zonele 

tectonic active (cutremure, faliere, alunecări de teren), diverse tipuri de păduri, zone agricole şi 

sectoare muntoase, par a fi potrivite pentru acţiuni educative la diverse nivele. Asigurând o 

infrastructură mai bună, ar fi posibil ca aspectele enumerate să poată fi valorificate în sensul unui 

impact pozitiv în cea ce priveşte turismul. Un sprijin continuu din partea universităţilor constituie 

un factor important în dezvoltarea unei baze ştiinţifice necesare pentru folosirea patrimoniului 

geologic în vederea educaţiei şi a turismului durabil.  



191 
 

Prezenţa unui patrimoniu cultural, atât material cât şi imaterial, este evidentă, dar nu am 

avut timpul necesar pentru a ne forma o impresie completă. Acestui aspect important pentru un 

geoparc trebuie să i se acorde în viitor o atenţie deosebită, pentru a se crea un adevărat “sentiment 

la locului”, atât pentru localnici, cât şi pentru vizitatori. Acest lucru nu poate fi realizat fără 

implicarea comunităţilor locale. Pentru a deveni un geoparc GGN, este necesară o puternică 

implicare a localnicilor în acest proces. O mai bună cunoaştere a propriei lor istorii, o mai bună 

conştientizare a nevoii de protejare, protecţia prin intermediul utilizării durabile, utilizare destinată 

îmbunătăţirii economiei: localnicii implicaţi vor fi cei mai buni ambasadori ai unui anumit loc.  

Este extrem de important ca la acest proces să fie conectaţi factorii decizionali, întrucât 

fără sprijin din partea primăriilor implicate şi al altor autorităţi, un geoparc nu poate fi realizat. 

Sub rezerva faptului că vizita noastră a fost una destul de scurtă, iar timpul a fost folosit în principal 

pentru a căpăta o imagine de ansamblu, s-a conturat totuşi impresia că în cadrul activităţilor 

viitoare, aceasta va constitui o latură de care va fi nevoie şi care va solicita mult timp. 

Rezumând sarcinile pentru faza următoare din punct de vedere geologic şi strict 

“geoparchian”, în această următoare fază a proiectului ar urma să fie abordate următoarele aspecte:  

Patrimoniu 

geologic 

 Cel mai popular geosit, deja existent şi pe care l-am vizitat, 

vulcanii noroioşi, posedă infrastructură pentru geoturism, dar 

protecţia patrimoniului era precară. Situl este unul dinamic, 

întrucât procesele geologice sunt actualmente în derulare, dar 

este posibil ca turismul pe scară largă să dăuneze sitului şi să 

deranjeze percepţia vizitatorilor serioşi.    

 Şi depozitele de sare necesită protecţie, o problemă a mai multor 

situri constituind-o depozitarea de gunoaie. Acest aspect trebuie 

gestionat corespunzător. 

 Muzeul chihlimbarului este un exemplu de sit care ar putea fi 

important, dar care în prezent nu funcţionează în mod 

corespunzător. Conţinutul muzeal trebuie actualizat şi organizat 

astfel încât să reflecte în mod special particularităţile 

zăcământului şi industriei locale a chihlimbarului. Accesul la 

muzeu se face destul de impropriu şi este necesară implicarea 

comunităţilor locale pentru reabilitarea acestui obiectiv. În cazul 

tuturor siturilor relativ izolate, este important să se caute în 

apropierea lor surse de valoare adăugată. Se poate încerca ca în 

satele învecinate să se găsească, sau să se deschidă, mici afaceri 

(pentru mâncăruri locale tradiţionale, pentru istorie locală, pentru 

situri culturale) care pot contribui la face zăcământul de 

chihlimbar mai atractiv pentru cei care nu sunt geologi.  

Infrastructură  Facilităţi rutiere 
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 Locuri de oprit şi locuri pentru masă 

 Deşeuri (gunoaie şi poluanţi) 

 Poteci marcate  

Patrimoniu cultural  Istoria spectaculoasă şi bogată a zonei trebuie scoasă mai bine în 

evidenţă şi trebuie integrată în programele de educaţie şi 

comunicare aferente geoparcului. 

 Pentru amenajarea siturilor este necesară implicarea 

comunităţilor locale 

Dezvoltare 

durabilă 

 Formarea de parteneri locali (ghizi, mici întreprinderi) prin 

diseminare de cunoştinţe şi prin educare. 

 Sprijin din partea autorităţilor. 

 Conştientizarea protecţiei tuturor siturilor 

 Evidenţierea faptului că vor trebui cheltuite resurse, întrucât 

realizarea unui geoparc şi funcţionarea lui înseamnă muncă 

susţinută şi necesită sprijin. 

Educaţie  Folosirea în continuare a zonei pentru studiul geologiei (Univ. 

Bucureşti) 

 Stimularea şi implementarea educaţiei locale la diverse nivele  

 Educarea localnicilor, cu precizarea că deşi ar fi bine să se 

înceapă cu cei tineri, o mai bună conştientizare trebuie să îi 

vizeze şi pe adulţi. 

 

Pe viitor, va fi nevoie ca un specialist in ştiinţele pământului să fie ataşat conducerii 

geoparcului. Una din cerinţele GGN o constituie posibilitatea de a avea zilnic acces la o persoană 

cu pregătire în domeniul geoştiinţelor. 

În plus apreciem că geoparcul are nevoie de un coordonator care să fie bun cunoscător al 

zonei şi care să poată comunica inter-sectorial cu diverse genuri de persoane, aflate in diverse 

poziţii. O astfel de persoană este de o importanţă crucială pentru a îndeplini sarcinile care se 

întâlnesc în spaţiile neacoperite dintre diversele sectoare şi diversele persoane implicate, sarcini 

pe care nimeni nu se simte dator să şi le asume, dar care sunt critice în cazul unei abordări de tipul 

economiei peisajului şi strategiei de creare de valori în sens larg, sau al colaborării între primării. 

Este foarte important ca această persoană să fie aleasă în mod potrivit, astfel încât să satisfacă toate 

criteriile enumerate şi să beneficieze de încredere pe plan local, regional şi naţional. Astfel de 

persoane nu sunt uşor de găsit, şi ele trebuie tratate cu mare grijă şi ajutate atunci când sunt 

descoperite.  
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Seminar-atelier la Universitatea București, Octombrie 2014. 

În data de 21 octombrie partenerii noştri români au organizat la Universitatea din Bucureşti 

un seminar, la el participând mulţi dintre partenerii implicaţi în proiectul GeoSust, cei cărora li se 

adresa seminarul fiind însă studenţi. La acest seminar am prezentat experienţa noastră din 

domeniul abordărilor bazate pe economia peisajului şi creare de valori în sens larg ca strategie de 

dezvoltare durabilă, şi le-am prezentat studenţilor diverse exemple din Norvegia. Am avut reacţii 

ulterioare pozitive de la studenţi, care au apreciat că ceea ce am prezentat a fost interesant şi 

relevant. 

Acest seminar, precum şi experienţa avută în general cu colegii din România, ne-au 

impresionat prin importanţa accentului care se pune pe activitatea interdisciplinară. În acest sens, 

proiectul GeoSust reprezintă o abordare interdisciplinară de pionierat, fiind vizate în special 

conexiuni între ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale, aspect pe care îl apreciem a reprezenta, din 

perspectivă internaţională, o abordare deosebit de inovatoare şi interesantă. 
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Activitatea 1.7  

SCOP: Elaborarea unei liste (inventar) destinate înţelegerii resurselor asociate principalelor 

puncte de atracţie ale viitorului Geoparc; Produs livrabil Lista punctelor de atracţie 

Partenerii noştri din România au depus eforturi susţinute pentru a elabora o listă a 

principalelor puncte de atracţie din cadrul geoparcului, iar participarea noastră s-a concretizat în a 

arăta cum anume vedem aceste puncte de atracţie şi ce este important de făcut pentru a le pune la 

îndemâna turiştilor. În cele ce urmează, vom face câteva consideraţii generale privind turismul în 

Buzău, înainte de a analiza relaţia dintre înţelegerea resursei şi aşteptările externe, în acord cu 

modelul economiei peisajului. În continuare, vom lua în considerare diverşi factori care sunt 

importanţi pentru valorificarea acestor puncte de atracţie, de exemplu prin activităţi de turism.  

Considerații generale privind turismul. 

În România turismul este concentrat pe peisajele naturale şi pe istorie. Turismul se face 

remarcat printr-o dezvoltare rapidă şi domină investiţiile. Industria de turism a contribuit în 2012 

cu 2.4% din PIB, dar dacă se include şi contribuţia indirectă, cifra estimată se ridică la 4.5% 

(Euromonitor International 2014). Referitor la stimularea în continuare a turismului, Euromonitor 

afirmă:  “Pentru ca turismul românesc să se dezvolte şi să genereze în acest fel venit şi o contribuţie 

semnificativă la PIB, ar trebui să existe un cadru legislativ care să poată stimula iniţiativele private. 

Acesta ar trebui de asemenea să fie susţinut prin investiţii masive şi imediate în drumuri şi 

infrastructură (pagina 78). Litoralul Mării Negre reprezintă principala destinaţie, în special pentru 

Români, însă şi zonele montane sunt o destinaţie importantă. Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 

Turism  derulează două campanii − “Vacanţă în ţara mea” −  pentru a-i încuraja pe români să îşi 

petreacă vacanţa în propria lor ţară, de exemplu pe litoral.   

Există un potenţial important pentru dezvoltarea turismului, de exemplu în cadrul unor  

forme de turism balneoclimateric (Euromonitor 2014). România deţine o treime din izvoarele de 

apă minerală, dar aceste destinaţii au fost neglijate de către investitori şi autorităţi în cursul 

ultimilor 20 de ani, şi de aceea spaţiile de cazare şi centrele de tratament sunt învechite. 

Euromonitor subliniază faptul că pentru a se realiza o creştere în acest  sector, trebuie obţinut 

sprijin pentru a se îmbunătăţi atât oferta de servicii, cât şi facilităţile de cazare şi infrastructura.  

În ceea ce priveşte atracţiile turistice, Euromonitor (2014) arată că “Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului investeşte sume considerabile în vederea promovării şi dezvoltării tuturor 

genurilor de atracţii turistice locale”  

Referitor la Ţinutul Buzăului şi potenţialul acestuia, Kirschner (2010) menţionează 

următoarele:  

Munţi care îţi taie răsuflarea şi păduri sălbatice, fenomene naturale unice, leagănul 

creştinătăţii în sud-estul Europei, un viitor geoparc UNESCO şi una dintre cele mai apreciate zone 
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viticole ale României. Cine ar fi crezut că este vorba de judeţul Buzău, la doar o oră şi jumătate 

depărtare de Bucureşti? Ignorat ani la rândul de autorităţile locale, turismul s-a menţinut, chiar 

dacă în mod nejustificat, într-un con de umbră. Asociaţia locală a proprietarilor de pensiuni şi 

câteva ONG-uri locale încearcă să impulsioneze dezvoltarea turismului local. 

Kirschner afirmă că Buzăul reprezintă în principal o destinaţie de week-end pentru 

perioada cuprinsă între aprilie şi octombrie, şi că în zonă nu există nici un hotel de 4 sau 5 stele 

care să ofere pachete turistice (cel puţin în 2010.). Potenţialul pentru activităţi hibernale nu este 

folosit. Principalele atracţii turistice ale Judeţului Buzău par a fi, în opinia publicului, următoarele: 

- Oraşul Buzău  

- Munţii Vrancei şi Buzăului în zona Brăeşti 

- Vulcanii noroioşi din apropiere de Berca 

- Muzeul chihlimbarului de la Colţi 

- Mănăstirea Ciolanu (de călugări) de la Tisău 

- Tabăra de sculptură de la Măgura 

- Mănăstirea Răteşti (de călugărite) de la Berca 

- Staţiunea Amara de la Balta Albă  

- Staţiunea Sărata-Monteoru din Merei 

 

În ciuda prezenţei a destul de multe atracţii în regiune, se afirmă că aici nu ar exista o 

capacitate de cazare suficientă, iar majoritatea turiştilor pleacă fără a fi reuşit să viziteze ceea ce 

îşi propuseseră sa vadă. Cele mai des folosite puncte de intrare în zonă sunt Berca şi Colţi. Dar ce 

categorie de turişti sunt cei care vin aici şi cât de dezvoltată este industria turistică?  

Considerații privind creșterea gradului de înțelegere a resursei și de satisfacere a 

așteptărilor vizitatorilor. 

Teritoriul geoparcului cuprinde peisaje tipice atât pentru o natură virgină, cât şi pentru una 

antropizată, precum şi o bogată istorie şi cultură asociate acestor elemente. Peisajele sunt create 

de ambientul şi de condiţiile naturale şi de modul în care oamenii interacţionează cu şi influenţează 

natura. Modul în care un vizitator percepe un anumit peisaj poate fi diferit de cel în care o persoană 

care trăieşte şi lucrează acolo percepe peisajele şi propria sa identitate. 

În cadrul unui geoparc, consiliilor locale, locuitorilor, organizaţiilor, întreprinderilor şi 

întreprinzătorilor li se oferă o posibilitate unică de realizare în acea zonă a unei dezvoltări 

economice şi sociale durabile. Pentru declanşarea acestui potenţial, este de o importanţă vitală ca 

toţi aceşti factori, în cadrul a ceea ce este de fapt un proiect al comunităţii, să fie interconectaţi în 

conformitate cu conceptual creării de valori în sens larg. Prin implicarea tuturor acestor factori de 

decizie, aflaţi la diverse nivele şi având interese diferite, creşte probabilitatea de succes pe termen 

lung. Participând în mod activ se întăreşte sentimentul de apartenenţă la proiect, iar întregul proces 

va contribui la punerea bazelor pentru identificarea, distilarea şi cristalizarea unicităţii şi pentru 

crearea mândriei faţă de locul şi de identitatea lor. În plus, participarea duce la o înţelegere 
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crescândă a naturii şi a culturii ca valori şi resurse pentru dezvoltarea viitoare a lor înşişi şi a 

comunităţii din care fac parte.  

Cu referire la cele sus-menţionate, sugerăm trei puncte principale prin intermediul cărora 

locul şi atracţiile acestuia să fie prezentate vizitatorilor în aşa fel încât aşteptările acestora să fie 

satisfăcute: 

1. O mai bună conştientizare a valorilor asociate resurselor materiale şi imateriale, în vederea 

protejării şi dezvoltării acelor valori, inclusiv conştientizarea valorilor naturii nealterate 

utilizate cu grijă de, şi în armonie cu fiinţele umane.  

2. Dezvoltarea punctelor de atracţie, prin intermediul amenajărilor/infrastructurii şi oferirea 

de informaţii despre atracţii şi împrejurimi 

 

O mai bună conștientizare și apreciere a resurselor. 

În afara grădinilor private a cetăţenilor, majoritatea teritoriilor pot fi considerate ca fiind 

comune, în sensul că accesul la ele este permis. Un astfel de regim diferă de cel al bunurilor private, 

bunuri care pot aduce anumitor persoane beneficii economice. Cu toate acestea, există posibilitatea 

ca bunurile comune să fie supra-exploatate sau degradate în alte moduri întrucât ele sunt în 

folosinţă non-exclusivă. În Ţinutul Buzăului, bunurile comune, cum sunt râurile, pădurile, şi 

atracţiile (turistice) de asemenea au caracterul bunuri comune. Oricine doreşte este liber să se 

bucure de râu, de păduri şi să viziteze (cele mai multe din) atracţii. Toate aceste bunuri reprezintă, 

în moduri diferite, valori pentru societate în ansamblul ei, dar în acelaşi timp sunt expuse 

degradării. În cazul râurilor, aceasta se întâmplă ca urmare a folosirii malurilor de râu ca locuri în 

care se aruncă deşeuri sau a abandonării gunoiului de către persoane care au petrecut un timp lângă 

râu. În ceea ce priveşte pădurile, o parte a Ţinutului Buzăului este afectată de exploatarea exagerată 

a pădurilor şi a lemnului, lăsând în peisaj răni deschise şi terenurile mai instabile şi mai vulnerabile 

la alunecări. Referitor la atracţii, sunt necesare o mai bună cunoaştere şi conştientizare îndreptate 

în direcţia conservării atracţiilor, şi împotriva deranjării şi distrugerii lor (de exemplu prin urmele 

de ATV lăsate la unul din siturile cu vulcanilor noroişi). Valoarea percepută de vizitatori poate 

apărea ca diminuată în cazul în care în peisaj se fac vizibile presiunea antropică şi impactul negativ. 

În acest fel, a acţiona în sensul unei mai bune conştientizări şi mândrii locale în ceea ce priveşte 

resursele de tipul unei naturi nealterate, sau al unor elemente naturale nederanjate, constituie 

obiective vitale pentru asigurarea succesului în satisfacerea aşteptărilor vizitatorilor, contribuind 

pe de altă parte şi la combaterea unor riscuri naturale, de tipul alunecărilor de teren.  

În mod similar, şi valorile imateriale asociate patrimoniului cultural şi tradiţional sunt 

importante din perspectiva unei mai bune înţelegeri a resursei.   

Cu privire la gestionarea deşeurilor, TÂRZIU (2011) prezintă problemele ridicate de logistica 

infrastructurii destinate manipulării deşeurilor şi în special de colectarea selectivă a diverselor 

categorii de deşeuri în vederea refolosirii şi reciclării lor. Cu toate acestea, în calitatea ei de ţară 

membră a UE, România s-a angajat să găsească soluţii pentru satisfacerea obiectivelor UE în ceea 
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ce priveşte gestionarea deşeurilor. În cadrul Ţinutului Buzăului, o modalitate de realizare a unei 

mai bune conştientizări constă în a implica şi antrena şcolile şi profesorii şi de a-i duce pe copii să 

trăiască experienţa peisajelor, dar şi să vadă gunoaiele prezente în acele peisaje. În acest fel, 

generaţia următoare va fi conştientă de patrimonial său natural şi cultural, dar va începe şi să 

înceapă să se gândească la ce anume ar putea duce la degradarea lui. În plus, copiii pot fi antrenaţi 

în diverse campanii, cum ar fi curăţarea de gunoaie a râurilor, sau culegerea gunoaielor aflate de-

a lungul drumurilor. În Norvegia, astfel de campanii s-au dovedit a fi câştigătoare pentru toată 

lumea: gunoiul dispare, copiii văd latura negativă a aruncării la întâmplare a gunoiului, efectul 

astfel obţinut asupra lor fiind unul preventiv, iar în plus şcoala sau organizaţia care întreprinde 

acţiunea obţin câteodată, din partea primăriei sau al întreprinderilor, o recompensă pentru 

îndepărtarea gunoaielor.  

Devoltarea punctelor de atracție. 

De infrastructură sunt legate anumite amenajări, ca de exemplu locuri de parcare (inclusiv 

pentru autobuze), puncte de interpretare, poteci marcate, spaţii apropiate de cazare, şi altele 

asemenea. Vizitatorul cult este în căutare de informaţii referitoare la locul pe care îl vizitează. 

Cunoştinţe intr-relaţionate de geologie, biologie, istorie şi aspecte culturale îl ajută pe vizitator să 

îşi facă o imagine globală a locului şi a interacţiunii dintre natură şi oameni (astfel de panouri 

interpretative au fost deja elaborate pentru unele din punctele de atracţie).  

Pentru a mări atractivitatea Ţinutului Buzăului pentru turiştii străini este esenţial să se 

realizeze un control riguros al fluxului gunoaielor, cel puţin în zona punctelor de atracţie. Va trebui 

să se instaleze coşuri fixe de gunoi şi să se asigure golirea regulată a acestora, precum şi să se 

monteze panouri indicând locurile unde trebuie aruncate gunoaiele şi atenţionând asupra 

importanţei păstrării curăţeniei în zonă. 

 

Considerații privind unele din punctele de atracție majore. 

În continuare sunt prezentate câteva impresii spontane, ele nereprezentând însă o evaluare 

completă a posibilităţilor şi problemelor existente. 

Vulcanii noroioşi; un fenomen geologic rar, care necesită însă puncte de interpretare şi o 

potecă marcată, precum şi o mai bună conştientizare. Foto: Christine Hvitsand. 
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Fig. 9.17. Foto: stânga Gøran Johansen, dreapta Christine Hvitsand, jos Per Ingvar Haukeland 
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Fig. 9.18 - Diapire de sare; un fenomen rar, dând 

naştere la pârâiaşe sărate care izvorăsc din muntele de sare, 

însă unul dintre pârâiaşe se scurge într-o gaură periculoasă în 

care sunt aruncate gunoaie…  Foto: Christine Hvitsand 

 

 

  
  

Fig. 9.19 - Tuf vulcanic alb; Impresionant ca imagine şi istorie. Dar cum se poate conserva acest element natural 

unic, pe care în prezent eroziunea îl macină încet? Este oare posibil ca timpul să fie ţinut prizonier, prin edificarea 

unei construcţii transparente moderne deasupra? E amuzant să păşeşti pe podul “viu” de alături! Foto: Christine 

Hvitsand 



200 
 

  
  

Fig. 9.20 - Fosile de-a lungul râului; timpuri străvechi aduse la lumina zilei – în unele locuri prea uşor de spart şi de 

luat acasă – alături de gunoaie din zilele noastre. Foto: Christine Hvitsand 

  

  

Fig. 9.21 - Chihlimbar; o istorie interesantă privind geneza, extracţia şi impactul chihlimbarului asupra comunităţii 

locale, dar la muzeu nu se spune această istorie… Ar fi posibil ca vizitatorii să fie implicaţi în această istorie? Foto: 

Christine Hvitsand 
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Fig. 9.22 - Biserici rupestre; departe în natura nealterată şi într-un sat izolat. Care este istoria acestui loc? Cum poate 

fi el conservat pentru a nu se degrada? Foto: Christine Hvitsand 
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Fig. 9.23 - Mănăstire; un important patrimoniu cultural afectat de forţele brutale ale naturii. Poate fi explicată 

vizitatorilor această interacţiune? Foto: sus Christine Hvitsand, jos Răzvan-Gabriel Popa 
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Alte atracții, nevizitate încă de echipa Norvegiană: 

 

 

Colți – Așezări rupestre 

Brăești – Biserici din lemn 

Cozieni – Formațiuni stâncoase 

Beceni –Vintila Vodă 

Lopătari – Focul viu  

Bisoca și Valea Salciei 

Bozioru – Trovanții de la Ulmet 

Odăile – Satele arhaice, lacul 

Pănătău – satele arhaice, satele părăsite 

Bozioru - Apele vii și apele moarte de la Fișici 

Zidul urieșilor 

Plaiul Nucului 
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Lista atractorilor cheie, agăugată de partenerii Români: 

1) Vulcanii noroioși (Berca) 

2) Stratele ambrifere (Colti) 

3) Așezările rupestre (Colti, Bozioru, Brăești) 

4) Muntele de sare de la Meledic (Mînzălești) 

5) Focul viu – combustie naturală de gaze (Lopătari) 

6) Tuful alb de la Grunj (Mînzălești) 

7) Concrețiuni grezoase – trovanții de la Ulmet (Bozioru, Colți) 

8) Ape vii și ape moarte – izoare mineralizate (Colți, Bozioru, Mînzălești) 

9) Valea Slănicului de Buzău - 40 de milioane de ani de istorie naturală cu fosile de mare 

adâncă-mediu litoral-deltaic-lacustru (Beceni, Vintilă Vodă, Mînzălești, Lopătari). 
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Activitatea 1.8 

Baza de date GIS. Stadiul actual. 

Construirea unui Sistem Informațional Geografic presupune ca primă fază conceperea și 

crearea bazei de date primare. Încă de la început, au fost stabilite standardele de date și de 

proceduri GIS ce vor fi utilizate pe durata întregii activități. 

a. Pachetul software în care va avea lor construirea și manipularea bazei de date va fi 

QGIS Desktop 2.6. Considerentele principale pentru care acesta a fost ales sunt 

disponibilitatea de tip sursă deschisă a aplicației, ceea ce înseamnă costuri nule de 

achiziție, instalare, mentenanță și actualizare, interoperabilitatea, ușurința utilizării, 

compatibilitatea cu o gamă largă de dispozitive și complexitatea modulelor de analiză 

și de extensii pentru acestea. 

b. Pentru datele vectoriale, au fost alese formatele Shapefile și GeoJSON. La baza acestei 

decizii au stat interoperabilitatea și absența aproape totală a restrictivităților legate de 

stocarea internă a datelor. Formatul Shapefile este folosit pentru toate datele vectoriale 

uzuale, utilizate mai ales local, iar GeoJSON pentru cele ce vor trebui gestionate și 

vizualizate în aplicații de webGIS sau cartografie web. 

c. Pentru datele raster cu informație altitudinală a fost ales formatul Arc ASCII Grid 

(*.asc). 

d. Pentru datele raster fără informație altitudinală au fost alese formatele Joint 

Photographic Expert Group (*.jpeg) pentru imagini de dimensiuni mici, Portable 

Network Graphics (*.png) pentru majoritatea imaginilor, Tagged Image File (*.tiff) 

pentru imagini necompresate de înaltă rezoluție și Enhanced Compression Wavelet 

(*.ecw) pentru mozaicuri raster. 

e. Toate hărțile de bază care corespund serviciilor Google, Microsoft, OpenStreetMap și 

MapQuest Open sunt utilizate prin extensii software sau prin accesarea unor servicii 

web standardizate, conforme cu indicațiile Open Geospatial Consortium. 

f. Proiecția datelor geografice este unică. Dat fiind faptul că standardul Stereografic 

1970 aflat sub înregistrarea EPSG: 31700 a fost scos din uz și proiecția actualizată 

Oblică Stereografică 1970 cu datum Pulkovo 1942 (ajustat 58) este interpretată diferit 

de aplicațiile GIS, am ales definirea manuală a acesteia în pachetul QGIS 2.6, 

conformă cu standardul Proj4. 

Generated CRS (+proj=sterea +lat_0=46 +lon_0=25 +k=0.99975 +x_0=500000 

+y_0=500000 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m 

+no_defs) 

g. Codificarea datelor este UTF-8, întrucât este singurul standard care gestionează corect 

simbolurile diacritice din limbile Europei Centrale și de Est. De la versiunile 

superioare QGIS Desktop 2.0, alegerea acestei codificări generează automat în cazul 

structurilor de tip Shapefile a unui fișier *.cpg asociat fișierului *.dbf, cu rolul de a 

defini automat codificarea caracterelor încapsulate. 
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h. Clasele de obiecte spațiale, precum și datele individuale vectoriale și de tip raster au 

două nume. Astfel, pe lângă numele în limba română, va apărea corespondentul în 

limba engleză, pentru a asigura o gestiune ușoară a bazei de date de către oricine. 

După rolul pe care îl îndeplinesc în structura mai larg, datele sunt clasificate în două 

categorii: primare și specializate.  

Datele primare sunt acele date vectoriale, dar și raster, care acționează ca generatoare de 

context spațial. Astfel, ele reprezintă elemente atât ale cadrului natural, cât și componente 

antropice, fără de care orientarea spațială nu ar putea fi posibilă. În această categorie sunt 

incluse limita administrativă oficială a Ținutului Buzăului, unitățile-teritorial 

administrative la diferite niveluri, rețeaua de așezări umane, rețeaua de drumuri în 

conformitate cu legislația națională, rețeaua hidrografică, cote altitudinale și alte elemente 

de topografie și categoriile de utilizare a terenurilor. 

Datele specializate reprezintă clase de obiecte spațiale colectate sau generate de 

activitățile de teren și de laborator ale membrilor proiectului. În vederea gestionării și a 

analizei acestora, ele sunt în strictă dependență de datele primare și vor fi adăugate și 

ulterior actualizate pe măsură ce va avansa cercetarea. 

 

Datele primare. 

Datele geografice privind limitele unităților teritorial-administrative au fost preluate de 

la instituția de resort – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară -  prin 

Geoportalul INSPIRE al României (Fig. 10.1).  

 

Fig. 10.1 - Descărcarea datelor de pe Geoportalul A.N.C.P.I. 
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Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip poligon (Fig. 10.2), 

iar codificarea implicită este UTF-8. 

 

Fig. 10.2 - Unităție teritorial-administrative 

 

La nivel geometric a fost realizat un control topologic, în urma căruia au fost 

înregistrate 0 (zero) erori. La nivel de tabelă de atribute, au fost curățate intrările redundante și 

verificate scările de măsură pentru fiecare atribut în parte (Fig. 10.3). Singura modificare mai 

substanțială a reprezentat-o modificarea formatării atributului „residence0”, care stochează 

reședința fiecăreia din cele 18 unități teritorial-administrative. Intrările au fost transformate 

din „LOPĂTARI” în „Lopătari”, pentru o mai bună gestiune a acestora în cazul operației 

cartografice de etichetare (Fig. 10.4). 
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Fig. 10.3 - Atributul vectorului unități teritorial-administrative. Faza inițială 

 

 

 

Figură 10.4 - Atributul vectorului unități teritorial-administrative. Faza finală 

 

 Având în vedere faptul că din punct de vedere teritorial Ținutul Buzăului 

înglobează cele 18 comune din centrul și nordul județului Buzău, limita administrativă 

oficială a acestuia este reprezentată de suma limitelor pe care comunele componente le au cu 

celelalte unități teritorial-administrative care nu aparțin Ținutului Buzăului. Din perspectiva 

datelor geografice, limita a fost obținută din fuziunea spațială a celor 18 poligoane într-o nouă 

clase de obiecte spațiale (Fig. 10.5). 
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Fig. 10.6 - Tabela de atribute a limitei administrative a Ținutului Buzăului 

 

 

Fig. 10.5 - Limita administrativă oficială a Ținutului Buzăului 

 

Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip poligon cu 

codificare UTF-8. 

La nivel geometric nu au fost operate nici un fel de modificări. În tabela de atribute, au 

fost curățate intrările rezultate după operația de fuziune, fiind păstrate doar patru coloane ce 

conțin informații minimale (Fig. 10.6). În alcătuirea Sistemului Informațional Geografic, 

primitivă vectorială ce conține limita administrativă a Ținutului Buzăului va avea 

funcționalitate pur geometrică; acesta a fost creată cu scopul de a fi utilizată în operații de 

analiză și geoprocesare, ca mască vectorială și în compoziții grafice și cartografice. 
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 Principala componentă umană a spațiului geografic a fost, datorită importanței, 

introdusă atât ca primitivă de tip punct, cât și ca primitivă de tip poligon. Așezările ca vectori 

poligon vor fi folosite pentru hărți generale de ansamblu și de detaliu, iar ca vectori punct vor 

fi utilizate în analize și pentru reprezentări cartografice la scări mici.  

 Setul de date a fost descărcat de pe site-ul asociației române geo-spatial.org, fiind creat 

în 2009 de către Cristian Balint și accesibil sub o licență Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, 

ceea ce permite utilizarea fără restricții cu condiția de a păstra licența originală în cazul 

derivării datelor (Fig. 10.7).  

 

 

Fig. 10.7 - Așezările ca primitive vectoriale de tip punct. Aici, înainte de aplicarea decupării după limita 

Ținutului Buzăului 

 

Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip punct cu codificare 

UTF-8 atribuită în procesul inițial de digitizare. 

Datele inițiale acopereau întreg județul Buzău și trebuiau filtrate pentru a păstra 

exclusiv așezările de toate rangurile care se află pe teritoriul celor 18 unități teritorial-

administrative care intră în componența Ținutului Buzăului. Pentru acest lucru, a fost realizată 

o interogare spațială definită prin selectarea acelor entități de tip punct din clasa de obiecte 

așezări care se află în interiorul poligonului ce reprezintă limita administrativă a Ținutului 

Buzăului (Fig. 10.8). Cele 169 de intrări au fost apoi exportate ca o clasă de obiecte spațială 

distinctă, păstrând totuși atributele vectorului original (Fig. 10.9).  
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Fig. 10.8 - Interogarea spațială pentru selectarea așezărilor din regiunea de interes 

 

 

Fig. 10.9 - Așezările ca primitive vectoriale de tip punct. Aici, după aplicarea decupării după limita Ținutului 

Buzăului 
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Fig. 10.10 - Plan realizat de Serviciul Geografic al Armatei, publicată în 1917. În partea de vest figurează satul 
Bâsceni de pe valea Slănicului, astăzi nerecunoscut oficial. 

 

La nivel de tabelă de atribute, au fost verificate toate câmpurile, precum și scările de 

măsură pentru acestea. La o dată ulterioară vor fi adăugate aici date actualizate cu privire la o 

serie de indicatori demografici de bază pentru cel puțin ultimele două recensăminte naționale 

efectuate în România. 

 Așezările umane (primitivă de tip poligon) reprezintă un set de date aflat încă în lucru. 

Aceleași 169 de așezări din cele 18 comune vor fi digitizate la o scară mare folosind 

ortofotoplanuri și planuri topografice. La nivelul bazei de date nu vor conține un număr la fel 

de mare de atribute ca primitivele de tip punct, însă spațial, vor exprima mult mai bine 

dimensiunea teritorială a așezărilor din Ținutul Buzăului, care au structuri și texturi din cele 

mai diverse. 

În completarea celor două, în Subcarpații Buzăului există un număr foarte mare de 

așezări dispărute în prezent ca entități administrative distincte, fiind înglobate la altele. Deși 

oficial ele nu au statut de „sat”, conform actualei împărțiri administrative a României, acestea 

încă există în geografia mentală a locuitorilor din acele spații, fapt demonstrat înainte de toate 

prin menținerea în uz a oiconimelor respectivelor așezări. Astfel, aceste așezări ignorate de 

administrație dețin o relevanță deosebită în conturarea specificului local și regional în 

interiorul Ținutului Buzăului, fapt pentru care considerăm necesară găsirea unei soluții 

tehnice pentru introducerea lor în cadrul Sistemului Informațional Geografic. Până în acest 

moment, soluția găsită este cartarea lor în cadrul cercetărilor la teren, dar urmând anumite 

indicii pe care le oferă unele materiale cartografice de la începutul secolului XX, disponibile 

în biblioteci clasice și digitale și în colecții private (Fig. 10.10).  
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 Aceste hărți au fost deja identificate și georeferențiate și urmează să fie integrate în 

Sistemul Informațional Geografic pentru a fi folosite la digitizarea tuturor așezărilor. Acest 

demers a debutat deja cu o zonă-pilot situată în actualele comune Colți și Bozioru (Fig. 

10.11). 

 

 

Fig. 10.11 - Oiconime culese în actualele comune Colți și Bozioru 

 

 Rețeaua de drumuri reprezintă un set de date primar ce conține toate categoriile majore 

de drumuri, în conformitate cu definirea lor legislativă. Există astfel drumuri naționale, 

drumuri județene și drumuri comunale, ordinea fiind ierarhică descrescătoare. Drumurile 

locale, situate ca rang sub cele comunale, prezintă o situație aparte și vor face obiectul unor 

inițiative viitoare. 

Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip poli-linie cu 

codificare UTF-8 atribuită în procesul inițial de digitizare. 

Rețeaua rutieră, în forma ei inițială, a fost extrasă printr-o decupare după extrasele 

zilnice ale serviciului OpenStreetMap, puse la dispoziție prin depozitarul german Geofabrik. 

Licența datelor este Open Data Commons Open Database License. Acestea au fost stocate, 

reproiectate și curățate. Pe baza lor și în corelație cu Lista Oficială a Categoriilor de Drumuri 

din România, a ortofotoplanurilor din 2005 și 2009, a imaginilor GeoEye și a schimbărilor 

legislative survenite mai ales după anul 2000 prin hotărâri ale Consiliului Județean Buzău, au 

fost adăugate, corectate și actualizate un drum național, 11 drumuri județene și 89 de drumuri 

comunale pe întreg cuprinsul Ținutului Buzăului (Fig. 10.12). 
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Fig. 10.12 - Rețeaua rutieră obținută în urma manipulării datelor obținute de pe OpenStreetMap 

 

 La nivel de geometrie, obiectele spațiale vor suferi modificări puține în comparație cu 

componenta atribut. Setul de date conține pentru început doar trei atribute: indicativ, lungime 

și stare generală (modernizat/nemodernizat). Dat fiind caracterul schimbător al stării 

drumurilor, tabela de atribute se află permanent în lucru, datele fiind validate pe teren.  

 O necesitate viitoare este construirea unei topologii a setului de date pentru a putea crea 

un derivat cu funcții de routare pentru uz general pe dispozitive mobile, precum receptoare 

GPS, telefoane inteligente, tablete digitale, etc. 

 

 Rețeaua hidrografică reprezintă un set de date primar ce conține inițial doar râurile 

principale, fiind destinat hărților generale (Fig. 10.13). Datele provin din multiple surse. Un 

set inițial a fost descărcat de pe platforma OpenStreetMap și a fost completat și corectat pe 

baza hărților topografice românești din a doua ediție (scara 1:25000), a ortofotoplanului din 

2005 și a unor planuri topografice (scara 1:10000). 

Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip poli-linie cu 

codificare UTF-8 atribuită în procesul inițial de digitizare, ce urmează a fi revizuită în 

procesul de manipulare a tabelei de atribute. 
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Fig. 10.13 - Rețeaua hidrografică 

 

Toate datele primare prezentate, precum și seturile ce conține cotele și utilizarea 

terenurilor sunt prezentate sintetic în tabelul 10.1. 

 

Tabelul 10.1 - Lista sintetică a temelor vectoriale primare 

Date digitale primare Tipologia vectorială Sursa datelor 

curbe de nivel poli-linie Derivare din Aster GDEM. 

Aster GDEM este un produs al 

METI și NASA. 

cote punct Hărți topografice 1:25000 

(în lucru) 

rețea hidrografică poli-linie Extras OpenStreetMap 2014 

Actualizări după: 

Hărți topografice 1:25000 

Planuri topografice 1:10000 

Ortofotoplan ANCPI, 2005 

drumuri naționale poli-linie Extras OpenStreetMap 2014 

Actualizări după: 

Lista categoriilor de drumuri 

din România 

Ortofotoplan ANCPI, 2005 

Ortofotoplan ANCPI, 2009 

Hotărâri ale C.J. Buzău 

drumuri județene poli-linie Extras OpenStreetMap 2014 

Actualizări după: 

Lista categoriilor de drumuri 
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din România 

Ortofotoplan ANCPI, 2005 

Ortofotoplan ANCPI, 2009 

Hotărâri ale C.J. Buzău 

drumuri comunale poli-linie Extras OpenStreetMap 2014 

Actualizări după: 

Lista categoriilor de drumuri 

din România 

Ortofotoplan ANCPI, 2005 

Ortofotoplan ANCPI, 2009 

Hotărâri ale C.J. Buzău 

așezări umane punct Descărcare geo-spatial.org 

așezări umane poligon Planuri topografice 1:10000 

Ortofotoplan ANCPI 2005 

Ortofotoplan ANCPI 2009 

CLC 2006  

(în lucru) 

unități administrativ-teritoriale poligon Geoportal ANCPI 

limită Ținutul Buzăului poligon derivare din setul de date cu 

unități administrative 

categorii de utilizare a 

terenurilor 

poligon CLC 2006, cu actualizări (în 

lucru) 
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Activitatea 1.9 

Această activitate constă în identificarea punctelor majore de interes, din perspectiva 

hazardelor naturale, a elementelor importante pentru geoconservare și a zonelor importante din 

punct de vedere economic. Acestea vor fi prezentate sub formă tabelară, și li se va acorda o atenție 

sporită în următoarea etapă de lucru. 

Tabelul 11.1 – Hazarde naturale de interes major. 

Nr. Crt. Hazard Localizare Justificare 

1. Alunecări de teren Rătești Zone de reajustare pe 

falii, care afectează o 

alunecare de teren 

veche, reactivând-o. 

Exemplul 

evenimentelor de la 

Rătești 2014, unde 

mănăstirea și 

așezarea asociată au 

fost distruse. 

2. Alunecări de teren Sud-Mînzălești Zone cu lichefiere 

asociate faliilor 

active, fenomenul 

activându-se în 

timpul evenimentelor 

seismice. 

3. Alunecări de teren Odăile Alunecări de teren 

asociate cu 

scufundări de teren 

datorate dizolvării 

sării în adâncime. 

Afectează o mare 

parte a comunei, cu 

risc ridicat. 

4. Alunecări de teren Colți-Muscelu 

Cărămănesc 

Alunecare de teren 

reactivată, de 

dimensiuni mari, care 

afectează satul 

Muscelu Cărămănesc. 

Poate afecta alte sate. 

5. Alunecări de teren Valea Salciei Alunecări de teren 

majore, care 
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blochează cursul 

râului Câlnău, 

formând lacuri 

naturale de 

acumulare. În cazul 

unor debite ridicate, 

digurile naturale pot 

ceda provocând 

inundații în aval. 

6. Chimismul apelor Toată suprafața 

Geoparcului 

Ape nepotabile, 

cotaminate cu nitriți, 

nitrați, metale grele, 

etc. Este necesară o 

evaluare amănunțită a 

surselor de apă și 

descoperirea surselor 

de contaminare. 

 

Tabelul 11.2 – Elemente de geoconservare de interes major 

Nr. Crt. Element Localizare Justificare 

1. Așezările rupestre Coli-Bozioru-Brăești Toate aceste elemente 

reprezită fie atractori 

principali, fie 

elemente care pot fi 

transformate în 

atractori principali 

prin investiții minore 

și un management 

optim. 

2. Chihlimbarul Colți 

3. Vulcanii noroioși Berca-Arbănași 

4. Babele de la Ulmet Bozioru 

5. Sarea de la Meledic Mînzălești 

6. Valea Slănicului Beceni, Vintilă Voda, 

Mînzălești, Lopătari 

7. Ape vii, ape moarte Toată suprafată 

Geoparcului 

8. Tradiții, Povești, 

Legende, Oameni 

Toată suprafată 

Geoparcului 

9. Meșteșuguri Toată suprafată 

Geoparcului 

10. Peisajul natural și 

rural 

Toată suprafată 

Geoparcului 

 Plante rare Așezări rupestre, 

Ulmet, Meledic, 

Odăile 
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Tabelul 11.3 – Puncte economice de interes major, în acest moment 

Nr. Crt. Localizare Justificare 

1. Berca Poartă în Geoparc, 

Vulcanii noroioși – 

principalul atractor 

2. Colți-Bozioru Poartă în Geoparc, 

Chihlimbar și Așezări 

rupestre, atractori 

principali 

3. Mînzălești-Lopătari Valea Slănicului, 

Muntele de sare, 

Grunjul, Focul Viu, 

Tabăra de sculptură 

 

Datele din aceste tabele sunt valabile la acest moment. Punctele economice de interes major 

au fost alese în funcție de aglomerarea atractorilor. În viitor se pot dezvolta noi atractori, prin 

investiții minore și un management optim, care pot crea noi puncte economice. Ne vom concentra 

atât pe atractorii deja existenți, cât și pe posibilitatea de a crea noi puncte de interes turistic în zone 

din Geoparc subprivilegiate din acest punct de vedere, dar cu potențial. 
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Activitățile 1.10 – 1.14 

 

Aceste 5 activități formează pachetul de lucru cadru care asigură bună implementare a 

proiectului, având în vedere coordonarea activităților, folosirea corectă a fondurilor, calitatea 

livrabilelor și integrarea disciplinelor în România și Norvegia. 

Activitățile din prima etapă a proiectului au fost discutate pe data de 25 August, în cadrul 

primei întâlniri a reprezentanților Consorțiului GeoSust, la care au participat liderii fiecărei echipe 

de lucru și o parte a membrilor echipelor. Partenerii Români s-au întâlnit la București, la sediul 

Institutului de Geodinamică, iar partenerii Norvegieni în Telemark, la sediul Telemarksforsking. 

S-a realizat conexiunea video și audio, astfel încât toți partenerii au fost „prezenți” la ședință. 

Minuta acestei întâlniri se poate descărca la adresa http://geosust.geo-team.org/results/. În cadrul 

acestei întâlniri s-a decis structura comitetului de management al proiectului, conform  Fig. 12.1. 

 

 

Fig. 12.1 – Structura comitetului de management al proiectului 

 

Membrii comitetului s-au întâlnit pentru a doua oară în luna Octombrie, în Geoparcul 

Ținutul Buzăului, cu ocazia primei vizite pe teren a colegilor Norvegieni. Atunci au fost prezenți 

circa 30 dintre cei 66 de membrii ai proiectului și a fost o ocazie nemaipomenită pentru schimb de 

experiență, discuții și plănuiri de viitoare activități. Mai mult decât atât, acea campanie de teren a 

demonstrat utilitatea lucrului în echipe interdisciplinare, fiind organizate 3-4 echipe mixte pentru 

lucru pe teren (geologi, chimiști, fizicieni, biologi, antropologi, geografi, psihologi, arhitecți, 

peisagiști). Din punct de vedere managerial, desfășurarea primei etape de lucru a fost un succes, 

neîntâlnindu-se probleme la nivelul consorțiul. Echipele au fost bine formate și organizate, fiecare 

partener desfășurând activitățile cu profesionalism. Acest fapt de altfel reiese din calitatea acestui 

raport, care acoperă o perioadă de lucru de doar 6 luni. 

http://geosust.geo-team.org/results/
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Pentru a asigura un flux constant de informații între membrii proiectului și o coordonare 

cât mai bună a activităților, specialistul IT al proiectului a construit o unealtă de management sub 

forma unei platforme online. Aceasta este prezentată în cadrul activităților de diseminare, în 

capitolul următor.  

O provocare la nivel de Management a fost găsirea unei strategii optime pentru abordarea 

reprezentanților instituțiile administrative ale Ținutului Buzăului, în vederea implementării 

rezultatelor noastre, a ancorării inițiativei în comunitatea locală și a generării unor grupuri de 

dinamism local. În acest sens, am considerat că este esențial un schimb de experiență cu angajații 

și administrația locala a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, singurul Geoparc UNESCO din 

România la această dată. În luna iulie a fost astfel organizată o deplasare în Hațeg, la care au 

participat directorul și managerul de proiect, participând la întâlniri fructoase cu primarii din 

Geoparcul Dinozaurilor și cu personalul Geoparcului. Dorim pe această cale să le mulțumim. Am 

fost interesați de asemenea de cum sunt organizate traseele turistice în parc în vederea organizării 

unor trasee similare în Ținutul Buzăului. Cel mai cunoscut traseu turistic pe care l-am vizitat este 

„Drumul vulcanilor”. Am parcurs traseul care este prevăzut cu panouri cu explicații privind traseul 

și aflorimentele din preajmă. Traseul sugerează o incursiune pe urmele vulcanilor și pornește din 

centrul comunei Densuș (în fața primăriei), parcurgând trei kilometri apoi se desparte în două 

trasee secundare. Am notat calitatea grafică a panourilor, dar am observat de asemenea că unele 

texte erau prea criptice pentru publicul larg. Ne-am dat seama de aceasta interacționând cu 

trecătorii care citeau panourile. Fiind vulcanologi, am propus colegilor din Hațeg o colaborare 

pentru a îmbunătăți informațiile prezentate în Drumul Vulcanilor, și în același timp să le oferim 

ceva în schimb pentru experiența și informațiile pe care noi le-am câștigat de la ei. Rezultatele 

acestei colaborări sunt deja vizibile. 
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Activitățile 1.15-1.21: Activități de diseminare 

 

În această primă etapă au fost întreprinse 7 activități de diseminare, conform propunerii 

de proiect, cu următoarele rezultate: 

1) Diseminare la nivelul consorțiului: realizarea unei platforme de lucru online pentru 

membrii consorțiului, astfel încât activitățile să poată fii coordonate și informațiile împărtășite. 

Platforma conține documente relevante încărcate de membrii proiectului, un serviciu webGIS, un 

serviciu calendar pentru coordonarea activităților de teren comune și o secțiune pentru încărcarea 

documentelor financiare. 

 

Fig. 13.1 – Un extras din platforma online (http://geosustcrew.geo-team.org/), acces limitat. 

 

2) Diseminare către comunitatea științifică: au fost prezentate două lucrări poster la congresul 

CBGA 2014 ținut în septembrie la Tirana, Albania, în sesiunea de geoconservare. 

Popa R-G, Baratu D-A: From rock to geosite: what can an ultra-distal volcanic fall-out tell us about the 

history of an Early Miocene paleo-basin? 

Baratu D-A, Popa R-G: Can a widespread lithofacies unit become a local geosite, if enhanced by cultural 

and historical values? Kliwa Sandstone Formation, Buzău Land, Romania: a keeper of two stories. 

 

3) Diseminare către publicul general: s-a realizat site-ul web al proiectului, s-a realizat o 

broșură, postere de diseminare către publicul larg și evenimente de presă. În ceea ce privește presa, 

au fost realizate următoarele: Interviu difuzat de Radio România Cultural în iulie (susținut de 

Cristina Partal, Institutul de Geodinamică), Interviu difuzat de Radio România Cultural în 

http://geosustcrew.geo-team.org/
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septembrie (susținut de Mihaela Melinte, Geoecomar), eveniment de presă cu interviuri televizate 

(TVSat, TV Buzău, Litoral TV) la 1 Decembrie (susținut de Răzvan-Gabriel Popa, Institutul de 

Geodinamică și Alexandru Andrășanu, Universitatea București). 

 

Fig. 13.2 – Un extras din site-ul proiectului (http://geosust.geo-team.org/), acces liber. 

 

 

Fig. 13.3 – Interviu Televizat (1 Decembrie 2014) 

 

http://geosust.geo-team.org/
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Fig. 13.4 – Coperta broșurii realizate (broșura poate fi descărcata de la http://geosust.geo-team.org/results/) 

4) Diseminare către studenți: în perioada 21-22 Octombrie 2014 și 13 Noiembrie 2014 s-a 

organizat la București un workshop educativ interdisciplinar la care au participat 11 studenți de la 

Universitatea București, Facultățile de Geologie și Geofizică, Biologie, Litere (Secția Etnografie 

și Folclor). Workshopul a fost moderat de Răzvan-Gabriel Popa și Ioan Seghedi (Institutul de 

Geodinamică), și au participat din partea Consorțiului GeoSust Per Ingvar Haukeland 

(Telemarksforking), GØran Johansen (Aurland naturverkstad), Christine Hvitsand 

(Telemarksforsking), Carmen Roba (Universitatea Babeș-Bolyai), Alexandru Andrășanu 

(Universitatea București), Gabriela Iftode (Institutul de Geodinamică), Anamaria Iuga (Muzeul 

Național al Țăranului Român), Mihaela Melinte (Geoecomar), Gabriel Ion (Geoecomar) și Dan 

Jipa (Geoecomar). 

 

5) Diseminare către părțile interesate de geoparc, în cadrul unei platforme comune. Am 

hotărât că este mai eficient să folosim platformele deja existente și frecventate, decât să creăm o 

nouă platformă. Platformele selectate sunt Consiliul Județean Buzău pentru discuții cu autoritățile 

locale, Festivitățile Antrec Buzău pentru discuții cu antreprenorii locali și site-ul 

www.tinutulbuzăului.ro pentru alte persoane interesate.  

 

 Pe data de 17 Octombrie 2014 a avut loc o întâlnire în cadrul Consiliului 

Județean Buzău, la care au participat membrii ai Consiliului și 6 primari din 

http://www.tinutulbuzăului.ro/
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ADI Ținutul Buzăului (Odăile, Chiliile, Colți, Mînzălești, Lopătari, Valea 

Salciei). Din partea Consorțiului, proiectul a fost prezentat de Răzvan-Gabriel 

Popa (Manager Proiect, Institutul de Geodinamică), Alexandru Andrășanu 

(Universitatea București), Per Ingvar Haukeland (Telemarksforsking) și Kristin 

Rangnes (Gea Norvegica Geopark), la întâlnire participând de asemenea Ioan 

Seghedi (Director Proiect, Institutul de Geodinamică), Morten Clemetsen 

(NMBU), Alice Baratu (Institutul de Geodinamică).  

 Pe data de 1 decembrie a avut loc o prezentare a proiectului către antreprenorii 

locali, ținută la Sărata Monteoru, în cadrul festivității Antrec „Căsuța cu 

pridvor”, dedicată pensiunilor locale. Prezentarea a fost susținută de Răzvan-

Gabriel Popa (Manager Proiect). 

 Site-ul www.tinutulbuzaului.ro va fi îmbunătățit pentru a permite o comunicare 

facilă cu părțile interesate neidentificate încă. Site-ul este în lucru în momentul 

de față, pregătindu-se o nouă interfață cu servicii îmbunătațite. 

  

6) S-a inițiat dezvoltarea infrastructurii educaționale și de diseminare în Ținutul Buzăului, 

prin realizarea primului panou interpretativ de amplasat pe teren. De asemenea, Institutul de 

Geodinamică a angajat în cadrul acestui proiect un artist plastic, pentru a realiza conceptul artistic 

(picturi) pentru materialele de diseminare. 

 

Fig. 13.5 – Panoul educaținal și de diseminare bilingv, realizat în prima etapă de lucru. 

http://www.tinutulbuzaului.ro/
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Fig. 13.6 – Un extras dintr-o pictură realizată de artistul plastic al proiectului, Rodica Toth Poiată. Pictura ilustrează 

legenda locală a Pietrelor Porții. Conform acesteia, pietrele străbătute de fisuri/zgârieturi ce se intersectează și 

formează linii frânte reprezintă porți prin care duhurile rele, care amăgesc călătorii, pătrund în lumea noastră. 

Pietrele străbătute de fisuri/zgârieturi ce formează linii curbe sunt porți pentru duhurile bune, care ajută călătorii. 

 

7) Diseminarea rezultatelor și a uneltelor s-a făcut prin intermediul punctelor descrise la 1-6. 
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Concluzii. 

Concluziile tehnice are acestui raport au fost prezentate în detaliu în cadrul fiecărui capitol. 

Ca o încheiere... 

Se remarcă faptul că alunecările de teren reprezintă un real risc, având o frecvență ridicată 

și fiind inițiate de mișcări tectonice în lungul faliilor active. Urmează să caracterizăm alunecările 

cu risc maxim (proximitate de zona locuite), și sa alcătuim hărți de hazard și de risc. Chimismul 

apelor este o altă problema esențială, aproape jumătate din apele analizate nefiind potabile din 

diferite motive: nitrați, nitriți, microorganisme sau contaminare cu metale grele cancerigene, etc. 

O misiune importantă în etapele viitoare va fi să constrângem sursele de contaminare cu nitrați, 

nitriți și mai ales, cu metale grele. În ultimul caz, sursa ar putea fi naturală, pe când în cazul 

nitraților și nitriților, bănuim surse antropice. Vom continua studiul radioactivității pentru a 

verifica rezultatele din prima etapă și pentru a acoperi întreaga suprafață a Geoparcului. 

În privință potențialului pentru geoconservare, zona este bogată în elemente de patrimoniu 

tangibil și intangibil, de patrimoniu geologic, biologic (plante rare) și peisagistic. Provocarea nu 

va consta în identificarea unor noi elemente, acestea fiind identificate în fiecare deplasare pe teren, 

ci în motivarea comunității locale de a le fructifica în scopuri economice, conservându-le în același 

timp. Provocarea constă în generarea unui sentiment de comunitate, de apartenență și de 

„proprietate locală” asupra tuturor acestor valori. Acesta este de fapt obiectivul final al proiectului 

nostru.  

Din punct de vedere tehnic, toate obiectivele pentru prima etapă de studiu (perioada 1 iulie 

2014 – 19 decembrie 2014) au fost îndeplinite cu succes, livrabilele putând fi găsite în paginile 

acestui raport sau pe site-ul proiectului: http://geosust.geo-team.org/. 
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