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Această a doua etapă a urmat îndeaproape activitățile întreprinse în 2014, crescând gradul de cunoaștere 

asupra Ținutului Buzăului. S-a pus accentul în special pe activitățile practice, cu impact pozitiv asupra 

economiei locale, asupra comunităților și mediului. Această etapă s-a desfășurat pe trei planuri: 

management, cercetare și diseminare. 

 

Management. Din punct de vedere administrativ s-au urmărit folosirea corectă a fondurilor, respectarea 

legislației, implementarea tuturor activităților prevăzute în proiect, comunicarea constantă și eficientă 

între membrii celor șapte instituții care formează consorțiul proiectului GeoSust, integrarea și 

coordonarea activităților din România și Norvegia. A avut loc o întâlnire generală în Norvegia și s-au 

pus bazele unor colaborări viitoare. 

Cercetare. În anul 2015 s-a pus accent pe dezvoltarea uneltelor de planificare teritorială (platforma GIS, 

hărti de hazard natural pentru alunecări de teren, pentru doza totală de radiație naturală, pentru nivelul 

de radiație al aerului din interiorul caselor, pentru radioactivitatea apei și a solului și pentru chimismul 

apelor: metale grele, ioni majori dizolvați, etc). Merită menționat faptul că am identificat 18 izvoare 

naturale mineralizate care respectă toate normele fizico-chimice pentru folosire și îmbuteliere. Un alt 

aspect important al cercetării noastre din cursul acestui an este dezvoltarea strategiilor economice. 

Acestea se bazează pe inventarul siturilor importante pentru geoconservare (situri geologice, naturale, 

culturale) și pe identificarea atractorilor principali: atractori naturali, atractori umani și atractori 

materiali (produse cu valoarea adăugată). Am identificat astfel 10 atractori naturali principali și 64 

atractori umani (povestitori, meșteri, ghizi); am putea de asemenea implementa cel putin 11 tipuri de 

atractori materiali. 

 

Diseminare. În acest an au fost trimise 2 articole către publicare în reviste ISI (sunt în procesul de 

review la momentul redactării acestui rezumat), au fost publicate 4 articole în reviste indexate non-ISI, 

au fost prezentate 17 lucrări la conferințe naționale și internaționale, s-a organizat un workshop pentru 

studenți, s-a publicat Harta Călătorului în Ținutul Buzăului, s-a elaborat software-ul educațional și 

informativ Buzău Land Pocket Guide, s-au înregistrat peste 15 apariții în presă (dintre care 2 la radio, 1 

la TV și 2 în presa Norvegiană), s-a realizat primul episod al filmului documentar Ținutul Buzăului – 

Focul împreună cu DIGI World (a fost difuzat la TV pe data de 30 decembrie 2015), s-au realizat 4 

episoade documentare scurte, s-a inaugurat un punct de interpretare permanent (Muzeul Timpul 

Omului), s-au conceput panouri interpretative și s-a început lucru la un nou punct de interpretare 

(Muzeul 7 Locuri de Poveste). 
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2. 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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3. Obiectivele etapei de execuție Ianuarie 2015 – Decembrie 2015 

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 2015, sunt active pachetele 

1, 3 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 (3) - Analizele interdisciplinare ale zonelor şi elementelor de interes 

ridicat. 

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 3 (2015) este continuarea 

pachetului nucleu 2 (desfășurat în etapa I, 2014) și perfecționează studiile inițiale. Pachetul 3 este 

esențial pentru realizarea obiectivelor generale ale proiectului, întrucât etapa III (2016) care 
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presupune interpretarea tuturor datelor și crearea uneltelor de sprijin a inițiativei Geoparc se 

bazează direct pe acest pachet de lucru.  

Obiectivele etapei de execuție sunt descrise de următoarele activități: 

Nr. Activitate Livrabile Statut și acces 

livrabile 

2.1 Identificarea mecanismelor 

de declanşare a alunecărilor 

de teren şi a prăbuşirii de 

versanţi şi impactul asupra 

mediului natural şi 

comunităţii umane  

 

* Hartă de hazard: 

alunecări de teren.  

 

 

 

* Hartă geologică 

preliminară. 

 

LIVRAT, pg. 14 

 

 

 

 

LIVRAT, pg. 15 

2.2 Identificarea cauzelor şi a 

surselor de anomalii 

radioactive ale solurilor, 

apelor şi fondului  

* Hărți de hazard: 

radioactivitate naturală. 

 

LIVRAT, pg. 35-

38 

2.3 Analizarea şi evaluarea altor 

potenţiale hazarde: vulcanii 

noroioşi şi combustia de 

gaze; 

* Hărți de hazard: vulcani 

noroioși și combustia de 

gaze naturale. 

 

LIVRAT, pg. 57 

2.4 Evaluarea originii apelor 

mineralizate şi beneficiile lor 

economice şi culturale; 

* Document preliminar 

conținând lista, localizarea 

și efectul 

terapeutic/benefic al apelor 

mineralizate. 

LIVRAT, pg. 80-

83 

2.5 Caracterizarea dinamicii 

sistemului hidrologic local, 

ca factor principal al evoluţiei 

geomorfologice şi impactul 

asupra planificării teritoriale; 

* Hărți de eroziune legate 

de activitatea hidrologică. 

 

LIVRAT, pg. 113, 

117, 120, 122 

2.6 Auditarea geo-bio-

patrimoniului şi a diversităţii 

culturale;  

 

* Inventar adus la zi al 

siturilor importante pentru 

geoconservare. 

 

* Baza de date 

îmbunătăţită a speciilor de 

plante, habitate 

LIVRAT, pg. 129, 

130-132, pg. 167-171 

 

 

LIVRAT, pg. 180-

194, pg. 196 

http://geosust.geo-

team.org/results/ 
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2.7 Crearea unei experienţe pe 

teritoriul Geoparcului 

Norvegian şi implicarea 

factorilor locali din ŢBL în 

vederea stabilirii unor 

atractori principali; 

* Lista atractorilor. 

 

LIVRAT, pg. 204-

207 

2.8 Stabilirea unor acorduri de 

parteneriat (intenţii de 

colaborare) cu părţile 

interesate de atractorii aleşi;  

 

* Parteneriate cu părțile 

interesate. 

 

LIVRAT, pg. 208-

210 

2.9 Colaborarea cu părţile 

interesate (din sectorul 

public, privat, de competenţă 

sau voluntar în vederea 

elaborării analizei de resursă 

a peisajului); 

* Analizarea resurselor 

peisajului. 

 

* Primul rezultat al 

analizei resurselor 

peisajului. 

 

* Lista atractorilor, statutul 

de conservare si 

vulnerabilitate, posibilități 

economice și, în cazul 

exploatării economice 

impactul potențial asupra 

mediului.  

 

 

* O schemă a sistemelor de 

sprijin. 

 

 

LIVRAT, pg. 212-

238 

 

LIVRAT, pg. 239-

240 

 

 

LIVRAT, pg. 241-

243 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRAT, pg. 243-

245 

2.10 Dezvoltarea unei înţelegeri a 

resurselor locale în vederea 

dezvoltării produselor 

sustenabile pentru economie, 

identificarea factorilor care 

conduc la supraexploatarea 

resurselor naturale şi 

culturale 

2.11 Analiza potenţialului 

resurselor peisajului în relaţie 

cu sprijinul oferit de factorii 

regionali şi naţionali 

implicaţi; 

2.12 Dezvoltarea bazei de date 

GIS 

* Hărți de hazard multi-

strat interdisciplinare 

integrate în baza de date 

GIS. 

LIVRAT, pg. 14,  

35-38, 57, 93-101 

2.13 Asigurarea planului de 

desfăşurare a proiectului şi 

corectarea oricăror devieri  

* A doua întâlnire anuală a 

consorțiului. 

LIVRAT, pg. 257 
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2.14 Coordonarea participanţilor şi 

a activităţilor din fiecare 

pachet de lucru  

* Raportul științific și 

tehnic. 

 

* Al doilea raport 

financiar. 

LIVRAT 

 

 

LIVRAT 2.15 Asigurarea unui bun dialog şi 

a integrării disciplinelor, atât 

în România, cât şi în 

Norvegia;  

 

2.16 Asigurarea calităţii 

livrabilelor  

2.17 Asigurarea folosirii corecte a 

fondurilor  

2.18 Asigurarea unui nivel optim 

şi constant de comunicare 

între membrii consorţiului; 

2.19 Asigurarea diseminaţiei 

informaţiilor către 

comunitatea ştiinţifică 

naţională şi internaţională  

* Lucrări prezentate la 

sesiuni de comunicare 

științifică. 

 

* Publicarea unui articol 

ISI. 

LIVRAT, pg. 258-

259 

 

 

LIVRAT, pg. 258 

2.20 Creşterea nivelului de 

conştientizare a publicului 

general, în legătură cu 

importanţa rezultatelor 

consorţiului şi crearea 

posibilităţii de folosire a 

acestor rezultate  

* Site-ul proiectului adus 

la zi. 

 

 

* Broșuri/publicații pentru 

publicul general. 

 

 

*Software educațional și 

informativ. 

 

 

* Apariții în presă. 

 

 

 

* Filme documentare 

scurte. 

 

LIVRAT 

http://geosust.geo-

team.org/ 

 

LIVRAT 

http://geosust.geo-

team.org/results/ 

 

LIVRAT pg. 260 - 

262 

(încă nu e public) 

 

LIVRAT pg. 263 

 

 

LIVRAT pg. 263 

http://geosust.geo-

team.org/results/ 

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

world.tv/tinutul-

buzaului/ 

 

2.21 Diseminarea către studenţi  * Atelier educativ 

interdisciplinar, la 

București 

LIVRAT, pg. 263 

2.22 Crearea unei platforme 

comune care să faciliteze 

dialogul între părţile 

interesate 

 

* Platforma pentru părțile 

interesate și factorii de 

decizie. 

LIVRAT, pg. 264 

www.tinutulbuzaul

ui.ro 

 

2.23 Crearea unei infrastructuri de 

diseminare pe termen lung în 

ŢBL, care să fie folosită în 

activităţi educaţionale şi 

turistice  

* Puncte de interpretare 

permanente. 

 

LIVRAT, pg. 264-

268 

2.24 Diseminarea optimă a 

rezultatelor proiectului 

(informaţii, metodologii) 

către toate părţile interesate  

 

  

 

 

http://www.digi-world.tv/tinutul-buzaului/
http://www.digi-world.tv/tinutul-buzaului/
http://www.digi-world.tv/tinutul-buzaului/
http://www.tinutulbuzaului.ro/
http://www.tinutulbuzaului.ro/
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4.      Activitatea 2.1 

 

 

Alunecările de teren  

Validarea modelului de hazard pentru alunecările de teren și a susceptibilității ca 

parte a reducerii acestui tip de hazard se bazează pe diverse informații ierarhizate în 

diferite modele grafice și baze de date.  

Primul grup este în principal reprezentat de diferite tipuri de hărți, în care se ține 

cont de scara la care este studiată regiunea și/sau de obiective. Aceste hărți sunt 

clasificate și ierarhizate după cum urmează: harta inventar cu alunecările de teren, harta 

cu zonarea susceptibilității alunecărilor de teren, harta cu zonarea hazardului legat de 

alunecările de teren, harta cu elementele de risc, harta cu scenariul consecințelor, harta cu 

zonarea riscului alunecărilor de teren (Fell et al., 2008a).  

După autorii amintiți  sus, harta de inventar a alunecărilor de teren este cel mai 

important instrument utilizat în studiul și analizele alunecărilor de teren care mai poate fi 

utilizat atât în zonarea susceptibilității cât și pentru informarea factorilor decidenți și a 

publicului larg. Toate discuțiile legate de tendința și amplitudinea în timp și spațiu a 

acestui hazard, cu scopul de a distinge vulnerabilitățile principale și de a estima riscul, 

sunt bazate pe această hartă inițială (Guzzetti et al., 2000, 2012; van Westen et al., 2006). 

Această hartă de inventar integrează informațiile legate de distribuția spațială a 

fenomenelor de alunecare (Hansen, 1984; Guzzetti et al., 2000, 2012) și este necesară 

pentru adoptarea strategiilor pentru studiile de detaliu și pentru reducerea riscului. Acest 

document oferă baza primară de informații privind evoluția în timp și spațiu a acestui 

proces discontinuu.  

Realizarea hărții de inventar este esențială în atestarea gradului de acoperire a 

proceselor de alunecare în arealul studiat, în examinarea distribuției, tipurilor, limitelor și 

statisticii evoluției în timp a alunecării, precum și în vederea stabilirii susceptibilității 

acesteia (van Westen et al., 2006), a hazardului, a vulnerabilității și a riscului. Acest 

instrument este esențial în observarea dezvoltării alunecărilor de teren dominate de 

fenomene de alunecări superficiale. În cadrul realizării hărții de inventar sunt amintite 

atât cauzele declanșării fenomenelor cât și existența proceselor declanșatoare, care pot fi 

unice sau multiple (de unde și noțiunea de multi-hazard) și care, de altfel, sunt esențiale 

în definirea susceptibilității și a modelelor de hazard (van Westen et al., 2006).  

De regulă este normal să realizăm periodic două sau mai multe hărți de inventar pentru 

aceeași regiune cu scopul de a evidenția diferențele apărute în timp privind dinamica 

fenomenelor ce afectează pantele. Acest fapt determină încrederea în calitatea hărților 

utilizate pentru reducerea hazardului. Totodată, un număr limitat de investigații afectează 

înțelegerea și aplicarea rezultatelor pentru două sau mai multe hărți (Carrara et al., 1992; 

Guzzetti et al., 2000; van Westen et al., 2006; Galli et al., 2008). 
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În acest sens trebuie să se țină cont atât de calitatea științifică a investigațiilor cât 

și de consecințele practice ale acestora. Metodele și tehnicile utilizate pe parcursul 

cercetărilor și realizării hărților de inventar au făcut obiectul multor lucrări (Guzzetti et 

al., 2000, 2012; van Westen et al., 2006). Metodele obișnuite utilizate în cartografierea 

fenomenelor de alunecare se bazează în principal pe observația directă, pe teren, a tuturor 

aspectelor geologice și fizice legate de aceste fenomene. În completarea studiilor de teren 

sunt utilizate metode vizuale (de imagistică) bazate pe interpretarea imaginilor satelitare 

și aeriene de mare rezoluție, care măresc acuratețea și calitatea hărților de inventar (Galli 

et al., 2008; Guzzetti et al., 2012). 

Alunecările de teren apar, în principal, în zone critice terestre și oceanice în care 

mai mulți factori concură în generarea acestui hazard natural. O arie critică este 

caracterizată de o mare complexitate și variabilitate exprimată topografic (morfologia 

terenului), compozițional (petrografia și mineralogia rocilor), tectonic, în calitatea 

factorilor meteorologici, și nu în ultimul rând, în tipuri de hazard suprapuse (seismic, 

vulcanic, antropic).  

Pe parcursul acestei etape a proiectului nostru am completat harta de inventar 

începută anul trecut, prin re-evaluarea fenomenelor de alunecare în anumite areale și prin 

extinderea invstigațiilor în zonele de nord și nord-est ale Ținutului Buzăului. De 

asemenea, am conturat prima imagine a hărții de hazard. Cum principala motivație a 

proiectului nostru este geoconservarea și dezvoltarea durabilă, studiul alunecărilor de 

teren va continua deoarece acest fenomen afectează drastic peisajul, habitatele și 

comunitățile umane, fiind progresiv și distructiv în timp. 

Acest hazard a indus profunde transformări în ultimii doi ani atât prin blocarea 

râurilor Câlnău și Bălăneasa, în urma căreia s-a produs formarea unor lacuri ce amenință 

așezări umane, cât și prin distrugerea Mănăstirii Rătești. Consecințele economice sunt 

severe: distrugerea infrastructurii (drumurile comunale în lungul văilor Sărățelu, Slănicul 

de Buzău si Bălăneasa) și izolarea unor sate din comunele Odăile, Cănești, Chiliile, 

Brăești și Sărulești. Din acest motiv este necesară extinderea activităților noastre de 

cercetare cu scopul de a obține o imagine completă privind acest hazard, și în consecință 

a unui document cartografic cuprinzător.  

Pe parcursul celei de-a doua etape a proiectului am continuat să dezvoltăm harta 

de inventar respectând recomandarea IAEG Commission on Landslides and other Mass-

Movements care se aplică în întreaga Europa. Față de anul trecut am utilizat în realizarea 

noii hărți 14 strate: un strat de referință cu baza topografică la scara 1:100000; trei strate 

reprezentând principalele unități tectonice (avanfosa cutată, pânza subcarpatică și pânza 

de Tarcău); un strat cu alunecările (la modul general) vechi ca ierarhizare temporală; 

nediferențiate genetic și actualmente inactive, un strat reprezentând alunecările mixte 

(alunecări cu blocuri și stânci); un strat cu alunecările de roci; un strat cu alunecările 

active; un strat reprezentând diapirele de sare; un strat cu faliile active. Pentru tranziția la 

harta de hazard am adăugat un strat cu vectorii de mișcare (indicatori cinematici); două 
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strate conținând rețeaua hidrografică, căile de acces și principalele localități; ultimul strat 

cu conturul geoparcului.  

Ca urmare a studiilor noastre și păstrând concluziile formulate anul trecut, 

adăugăm câteva observații noi. În primul rând, trebuie subliniat faptul că există patru 

factori responsabili pentru declanșarea alunecărilor de teren iar aceștia pot fi structurați 

după cum urmează: geologici (compoziția litologică, activitatea seismică, activitatea 

tectonică) și meteorologici, reprezentați prin evenimente extreme (precipitații abundente 

pe unitatea de timp și spațiu). 

În proximitatea zonei seismice Vrancea, una dintre cele mai active zone din punct 

de vedere geodinamic din Europa (județele Buzău și Vrancea), densitatea fenomenelor de 

alunecare este cu mult mai mare decat în județele învecinate. În urma observațiilor 

noastre am constatat că în regiunea investigată faliile active sunt numeroase iar activitatea 

lor determină o dezvoltare amplă a alunecările de teren (Fig.4.1).  

În arealul destinat viitorului geoparc, alunecările de teren apar în general în zonele 

formate din roci „moi”. Aceste tipuri de roci sunt dominante în unitățile tectonice care 

aparțin avanfosei cutate și pânzei subcarpatice. Magnitudinea și frecvența fenomenelor 

diminuează progresiv spre nord-vest unde unitățile tectonice subcarpatice și de Tarcău 

sunt caracterizate prin prezența rocilor consolidate (gresii); aici sunt bine exprimate 

aspectele mixte (alunecări cu blocuri și stânci) și prăbușiri de roci (Fig. 4.1).  

O tendință similară a fost observată în distribuția spațială a alunecărilor active 

(recente); acestea au o frecvență mai mare în Avanfosa cutată și în pânza Subcarpatică și 

mai redusă în cea de Tarcău. Aceste aspecte sunt astfel ilustrate: 

- alunecările active sunt prezente în următoarele zone: în bazinul superior al râului  

Sibiciu, în zona Robeşti, în zonele Valea Salciei-Murgeşti și pe pârâul Stânei-Săruleşti-

Cărătnău (Fig.4.2 a); 

- alunecări active mixte (active cu blocuri) apar în următoarele areale: partea de 

sud a zonei Colţii de Jos, cursul inferior al râului Bălăneasa (cu formarea unui lac de 

baraj natural (Fig. 4.2 b)), zonele Mărunțișu-Tega-Rusavăţ, Zăpodia-Izvoru, Brătileşti-

Ivănetu și pe pârâul Cotoarei; 

- alunecări active asociate cu prăbușiri de roci apar în următoarele zone: secvența 

mediană a râului Sibiciu în partea de nord a satului Colţii de Jos, cursul median și 

superior al râului Bălăneasa însemnând zona Ivaneţu-Pârscovelul-Bozioru-Cocărceni, în 

zona de amonte a râului Slănicul de Buzău și în zona Bisoca; 

- alunecări active cu blocuri (Fig. 4.2 c) se dezvoltă în apropierea localităților 

Colţi și Muscelu; 

- în zona localităților Sările și Jgheabu aflorează diapire de sare (Fig. 4.2 d, e) 

asociate cu alunecări active simple și alunecări cu blocuri;  

- în multe alte areale (Pănătău–Begu, Palici–Bădila–Pârscov, Scorţoasa–

Scoroşeşti–Căneşti–Gura Văii, Brăieşti-Cozieni–Murătoarea) alunecările vechi, stabile 

conțin zone de reactivare (Fig. 4.3 a,b). Aceste distribuții observate în acest an confirmă 

concluziile noastre anterioare privind corelația dintre compoziția litologică și tipul și 

evoluția alunecărilor. 
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Fig. 4.1 - Harta generală cu alunecările din Ținutul Buzăului (a II-a ediție): (1) Avanfosa cutată (depozite 

nediferențiate); (2) Pânza Subcarpatică (depozite nediferențiate); (3) Panză de Tarcău (depozite 

nediferențiate); (4) Alunecări nediferențiate; (5) Alunecări active; (6) Alunecări mixte; (7) Alunecări mixte 

active; (8) Căderi de stânci active; (9) Diapire de sare; (10) Falie active; (11) Vector de mișcare; (12) 

Direcție și înclinare; (13) Limita geoparcului. 

 

 

Asa cum am menționat recent (Tatu, 2015), distribuția spațială a alunecărilor este 

controlată efectiv de tectonica activă, aceasta fiind direct legată de activitatea seismică. În 

ultima perioadă, în partea de nord a geoparcului s-au produs multe cutremure cu 

magnitudini scăzute, dar suficiente pentru a influența mișcarea în lungul faliilor active, 

care implicit favorizează mișcarea în masa alunecării. 
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Fig. 4.2 – a. Alunecare activă localizată în amon 

tele văii Câlnãu, Valea Salciei. b. Alunecare extrem de activă localizată în versantul drept al văii Bălăneasa; 

picioarele alunecării active (săgeata roșie) formează un baraj natural ce afectează satul Cozieni. c. 

Alunecare activă cu blocuri dezvoltată în partea sudică a văii Nucului. d. Aspecte tectonice în diapirul de 

sare din apropierea satului Sările; falii în sistem “flower structure” caracteristic tectonicii de extensie. 

Adiacent diapirului (partea dreaptă) se dezvoltă o curgere de pământ activă. e. Aspecte similare ca în 

imaginea precedentă; curgere de roci ce acoperă zona de falie ce fragmentează diapirul. 

 

 

Privind rolul tectonicii active ca declanșator al fenomenelor de alunecare prezente 

în regiunea Buzăului și luând în considerare observațiile transpuse pe harta de inventar 

putem contura câteva concluzii: 

- menținem ierahizarea sistemelor de falii active stabilită în anul precedent, care 

controlează distribuția spațială a tipurilor de alunecări (Fig. 4.1) și care apar în zona 

montană și deluroasă a Buzăului: 

 (1) NE – SV, de exemplu falia ce începe din valea Buzăului, trece pe la sud de 

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

falie urmează limita dintre Pânza de Tarcău și cea Subcarpatică și a fost reactivată 

recurent; 

(2) N – S, un sistem de falii active cu variații spre NE și NV, foarte frecvent în 

partea sudică a teritoriului; 

(3) E – V, un sistem cu mici variații spre NE și SV, identificat în întreaga arie a 

geoparcului. Acest ultim sistem controlează în principal meandrele și direcțiile de curgere 

ale râurilor și pârâielor și în consecință este răspunzator de geometria rețelei secundare 

hidrografice, care este mai nouă decât cursurile principale.  

De asemenea, prezența în partea de nord a arealului studiat a unui „roi” de 

cutremure înregistrate de Institutul Național de Fizică Pământului din București, este o 

probă a controlului pe care seismicitatea îl exercită asupra faliilor active și implicit a 

alunecărilor asociate. După cum am observat în multe dintre cazurile precedente, faliile 
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active sunt însoțite și de fenomene de lichefiere care reprezintă un alt indicator pentru 

caracterul declanșator al seismicității, confirmând faptul că deformarea în volumul 

alunecării este co-seimică. Dezvoltarea acestor aspecte depinde de magnitudinea 

cutremurelor și de mișcarea la suprafață, consecințele acestora fiind reflectate în hazardul 

potențial al alunecărilor din Ținutul Buzăului. De asemenea, activitatea seismică ca 

declanșator al faliilor active induce forfecări în volumele alunecărilor și în consecință 

determină curgeri rapide care pot fi severe în zonele intens populate. Tendința generală a 

mișcărilor în conformitate cu indicatorii cinematici proiectați pe hartă (Fig.4.1) este 

mereu în lungul pantei. 

 

Fig. 4.3 – a. Alunecări vechi reactivate în zona Scorţoasa–Scoroşeşti. b. Reactivări incipiente în alunecare 

veche. c-d. Falii active ce afectează și declanțează alunecări în satul Gornetu și pe valea Cărătnău. 

 



 13 

 

În general, harta de inventar a alunecărilor de teren certifică nivelul fenomenului 

în regiune, fapt pentru care poate fi utilizată în studiile privind distribuția, tipul și 

frecvența acestor procese, pentru a stabili susceptibilitatea, vulnerabilitatea și riscul 

pentru zona afectată. Surprizător pentru importanța sa, harta de inventar cu alunecările de 

teren rămâne totuși un instrument rar utilizat (Nadim et al., 2006). Este la fel de adevărat 

că pe parcursul realizării acestei hărți apar o serie de dificultăți și incertitudini intrinsece 

date de puternica și rapida variație în timp a acestor fenomene.  

Fără îndoială, harta de inventar cu alunecarile de teren rămâne un instrument 

necesar oriunde alunecările sunt active, numeroase și frecvente. Acuratețea acestui 

document derivă din calitatea, tipul și confidența datelor proiectate pe hartă. 

Actualmente, crearea și aducerea la zi a acestui tip de hartă este asistată în mod 

semnificativ de metodele cartografice bazate în primul rând pe prelucrarea imaginilor 

satelitare, pe observații aeriene și terestre. Combinarea acestor metode reprezintă, în mod 

favorabil, soluția de prezentare și cartografiere a alunecărilor din diferite regiuni, ținând 

cont de condițiile morfologice și de gradul de acoperire cu vegetație a terenului.  

 

 

 

Prezentul studiu va contribui la reducerea deficiențelor de informare prin 

furnizarea de rezultate ale cercetării într-un limbaj adecvat și un set confirmat de 

instrumente pentru realizarea și utilizarea optimă a hărților de alunecări, modele de 

predicție a alunecărilor și prognoza alunecărilor.  

 

 

 

 Conform activității 2.12, harta de inventar a fost digitizată și integrată în 

platforma GIS, unde au fost adăugate alte strate pentru a se contura harta de hazard a 

alunecărilor de teren din Ținutul Buzăului (Fig. 4.4). În acest moment imaginea hărții de 

hazard este una preliminară, ea urmând să fie procesată în continuare în GIS în anul 2016 

pentru a rezulta imaginea cartografică finală. De asemenea ea va fi adusa la zi cu datele 

care se vor achiziționa în campaniile de teren din etapa III, 2016. 
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Fig. 4.4 – Harta de hazard a alunecărilor de teren în Ținutul Buzăului 
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Harta geologică a Ținutului Buzăului 

În acest an s-a continuat cartarea la scara 1:50000 a unei zone din estul Ținutului 

Buzăului (Fig. 4.5), care va fi apoi inclusa în harta digitizată a întregului teritoriu studiat. 

În cursul anului 2014 a fost cartata zona vestică, urmând ca în cursul anului 2016 să se 

completeze cartarea teritoriului. Imaginea geologică va putea apoi fi integrată cu hărțile 

de inventar, hazard și risc rezultate din restul activităților. 

 

 
 

Fig. 4.5 – Arealul cartat în cursul anului 2015. 
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5.      Activitatea 2.2 

 

Evaluarea activității radonului în sol 

Pentru a avea un tablou general cât mai vast, în cadrul campaniilor de teren derulate în 

anul 2015, s-a crescut rezoluția de măsurare a activității radonului din sol, astfel încât s-a ajuns 

în prezent la un număr de 66 de probe de sol analizate (Tabel 5.1). Măsurătorile au fost efectuate 

in situ, iar in Fig. 5.1 sunt redate câteva fotografii cu locurile investigate. 

 

Tabelul 5.1 - Valorile activității radonului în sol, măsurate în campaniile derulate în 2014 și 2015. 

Grid 
Cod 

probă 
Latitudine Longitudine Comuna Sat 

222Rn in sol 

(kBq/m3) 

A2 A2.1 45.28681 26.2515 Brăești Brătilești 22.8 

A3 

A3.1 45.40345 26.46321 Bozioru Fisici 38.03 

A3.1 45.40345 26.46321 Bozioru Fisici 29.61 

A3.2 45.37827 26.39171 Colți Colți 26.78 

A3.3 45.38421 26.42706 Colți Muscelu Cărămănești 22.36 

A3.5 45.40297 26.41467 Colți Aluniș 78.56 

A3.5 45.40297 26.41467 Colți Aluniș 16.16 

A3.13 45.37958 26.39855 Colți Colți 32.4 

A4 

A4.1 45.35938 26.4705 Cozieni Cocârceni 32.21 

A4.2 45.29832 26.37397 Pănătău Zaharești 36.06 

A4.3 45.32333 26.38881 Pănătău Pănătău 34.34 

A4.7 45.35409 26.47117 Cozieni Anini 28.32 

A5 A5.1 45.26505 26.37858 Pănătău Râpile 17.06 

B2 

B2.1 45.45937 2650189 Brăiești Ivănețu 57.41 

B2.2 45.48951 26.54788 Lopătari Pestrițu 17.72 

B2.3 45.51852 26.53532 Lopătari Terca 27.38 

B2.4 45.48462 26.58307 Lopătari Lopătari 24.3 

B2.5 45.50164 26.61113 Mânzalești Trestioara 32.7 

B2.6 45.49367 26.5561 Lopătari Luncile 27.03 

B2.10 45.48082 26.52206 Lopătari Plaiu Nucului 46.52 

B2.13 45.48527 26.57991 Lopătari Lopătari 43.71 

B3 

B3.1 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile 21.4 

B3.2 45.39624 26.60599 Cănești Cănești 18.27 

B3.3 45.38222 26.49405 Bozioru Bozioru 17.62 

B3.5 45.39537 26.53584 Odăile Odăile 16.08 

B3.6 45.42987 26.50902 Brăiești Brăiești 14.5 

B4 

B4.1 45.33802 26.48609 Cozieni Cozieni 54.69 

B4.2 45.35139 26.47432 Cozieni Bălănești 47.76 

B4.3 45.28854 26.55191 Pârscov Pârscov 15.73 

B4.4 45.2960 26.59085 Pârscov Robești 17.75 

B4.7 45.3391 26.48094 Cozieni Bălănești 22.7 

B4.9 45.30712 26.53580 Pârscov Lunca Frumoasă 19.01 

B4.10 45.32714 26.51863 Cozieni Trestia 17.3 

B5 B5.1 45.2569 26.5071 Pârscov Badila 34.62 

C1 

C1.1 45.54414 26.70570 Bisoca Bisoca 18.2 

C1.2 45.54287 26.66754 Bisoca Lacurile 26.48 

C1.3 45.54321 26.68623 Bisoca Recea 29.36 

 

C2.2 45.53785 26.70431 Bisoca Bisoca 18.2 

C2.3 45.48782 26.65837 Mânzălești Mânzălești 28.8 

C2.4 45.51231 26.59379 Mânzălești Buștea 42.7 

C2.5 45.52491 26.63688 Mânzălești Jghiab 28.7 

C3 

C3.1 45.39496 26.62876 Cănești Valea Verzii 35.76 

C3.2 45.37867 26.66262 Scorțoasa Gura Văii 21.4 

C3.2 45.37867 26.66262 Scorțoasa Gura Văii 24.87 
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C3.3 45.37758 26.70504 Scorțoasa Beciu 25.14 

C3.5 45.45505 26.62642 Chiliile Glodu Petcari 24.18 

C3.7 45.37732 26.70584 Scorțoasa Beciu 17.07 

C3.7.a 
45.38504 26.71621 Scorțoasa 

Vulcanii Noroioși-Păclele de la 

Beciu 48.3 

 

C4.3 45.32903 26.70521 Berca Pâclele 27.4 

C4.5 45.29769 26.63507 Berca Rătești 38.27 

C4.6 45.32640 26.70024 Berca Pâclele 24.13 

C4.7 45.28674 26.68331 Berca Berca 34.17 

C4.8 45.32040 26.70004 Berca Pâclele 24.13 

C4.8.a 45.358497 26.712061 Berca Vulcanii Noroioși - Pâclele Mari 48.3 

C4.8.e 45.342241 26.710084 Berca Vulcanii Noroioși – Pâclele Mici 24.5 

C4.8.f 45.340084 26.707895 Berca Vulcanii Noroioși – Pâclele Mici 32.89 

D2 

D2.1 45.53856 26.75186 Bisoca Sările 28.91 

D2.2 45.48695 26.83304 Valea Salciei Valea Salciei 27.3 

D2.3 45.47238 26.82417 Valea Salciei Cătun Valea Salciei 36.9 

D2.4 45.49851 26.8372 Valea Salciei Valea Salciei 31.3 

D2.7 45.51302 26.74544 Sărulești Sările 13.17 

D3 

D3.1 45.4072 26.75648 Beceni Gura Dimienii 25.97 

D3.5 45.3842 26.76778 Beceni Beceni 23.4 

D3.6 45.39861 26.73788 Beceni Arbănași 18.19 

D3.7 45.39448 26.76050 Beceni Mărgăriți 18.21 

D4 D4.1 45.34053 26.77285 Beceni Izvorul Dulce 17.95 

 

 măsurători efectuate în 2014   măsurători efectuate în 2015 

 

  

 
Fig. 5.1 -  Analiza in situ a nivelului de radon in sol  

(stânga - Pâclele Mari, comuna Berca; dreapta - Bisoca) (foto C.Roba, UBB). 



18 

 

 

Măsurătorile efectuate în anul 2015, au evidențiat valori relativ mai scăzute ale 

activității radonului în sol (13.17 – 48.3 KBq/m3, valoare medie de 27.25 KBq/m3) comparativ 

cu măsurătorile derulate în 2014 (29.29 –78.56 KBq/m3, valoare medie de 29.35 KBq/m3). 

Valorile cele mai ridicate înregistrate în campaniile din 2015, au fost determinate în perimetrul 

vulcanilor noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele de la Beciu. Aceste valori sunt situate în limitele 

normale întâlnite în literatură (Cosma si col., 2010) și nu reprezintă niciun risc de iradiere 

naturală suplimentară a localnicilor sau a turiștilor. 

În Fig. 5.2 este redată harta distribuției activității radonului în sol pe suprafața viitorului 

Geoparc. Așa cum reiese și din Fig. 5.2, valorile cele mai ridicate de radon au fost înregistrate 

în partea de S și SV a arealului investigat, aici valorile de radon depășind 55 kBq/m3.  

  

Fig. 5.2 - Cartografierea activității radonului în sol. 
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Analiza radonului (222Rn) și radiului (226Ra) din probele de apă 

Faţă de cele 75 de probe de apă prelevate în anul 2014 de pe suprafaţa viitorului 

Geoparc, în campaniile derulate în anul 2015 au mai fost prelevate suplimentar un număr de 

135 probe, 13 din acestea fiind prelevate din aceleași puncte ca și anul trecut, în vederea 

evidenţierii unor eventuale fluctuaţii semnificative. 

Valorile activității radonului și radiului în probele de apă analizate sunt redate în Tabelul 

5.2. 

 
Tabelul 5.2 - Valorile activității radonului și radiului în probele de apă analizate în campaniile de teren din 2014 

și 2015. 
 

Grid 
Cod 

probă 
Latitudine Longitudine Comuna Sat Sursa de apă 

222Rn 

apa 

(Bq/l) 

226Ra 

apa 

(Bq/l) 

A2 A2.1 45.28681 26.2515 Brăești Brătilești izvor   

A3 

A3.1 45.40345 26.46321 Bozioru Fisici izvor captat 10.18 0.098 

A3.1 45.40345 26.46321 Bozioru Fisici izvor 10.07 0.08 

A3.2 45.37827 26.39171 Colți Colți retea publica 9.66 0.052 

A3.3 45.38421 26.42706 Colți 
Muscelu 

Cărămănești fântână 
11 0.075 

A3.4 45.41584 26.446377 Bozioru Nucu retea publica x x 

A3.5 45.40297 26.41467 Colți Aluniș izvor captat 3.51 0.061 

A3.5 45.40297 26.41467 Colți Aluniș izvor captat 14.52 0.087 

A3.6 45.38154 26.42920 
Colți 

Muscelu 

Cărămănești izvor x 0.051 

A3.7 45.40047 26.46712 
Bozioru Fisici 

izvor sulfuros (sursa 

Silvestru) 8.82 0.107 

A3.8 45.40360 26.46278 
Bozioru Fișici 

izvor sulfuros (sursa 

Lică) 6.76 0.089 

A3.9 45.40279 26.46437 Bozioru Fisici izvor sulfuros 10.23 ND1) 

A3.10 40.39705 26.41251 Colți Aluniș fântână 7.75 0.067 

A3.11 45.40297 26.41467 Colți Aluniș 66 izvor 11.63 bdl 

A3.12 45.392422 26.412956 Colți Aluniș izvor sulfuros 9.09 0.114 

A3.13 45.379582 26.398558 Colți Colți izvor sulfuros 10.08 ND 

A3.14 45.379582 26.398558 Colți Colți izvor sulfuros 10.08 ND 

A3.15 45.42808 26.48800 Brăești Ruginoasa izvor potabila 5.17 0.098 

A3.16 45.42791 26.48716 Brăești Ruginoasa izvor sulfuros 9.23 0.11 

A3.17 45.42829 26.48552 Brăești Ruginoasa izv sulfuros 7.14 ND 

A3.18 45.42888 26.48451 Brăești Ruginoasa izv sulfuros 9.29 0.075 

A4 

A4.1 45.35938 26.4705 Cozieni Cocârceni izvor captat 11.61 0.089 

A4.2 45.29832 26.37397 Pănătău Zaharești fântână 12.48 0.024 

A4.3 45.32333 26.38881 Pănătău Pănătău izvor captat 12.09 0.102 

A 4.4 45.31726 26.38785 Pănătău Pănătău fântână 11.05 0.07 

A4.5 45.31608 26.38821 Pănătău Plăișor izvor sulfuros captat 9.66 0.048 

A4.6 45.31641 26.38656 Pănătău Plăișor fântână 9.23 0.088 

A4.7 45.354091 26.471173 Cozieni Anini izvor sulfuros 12.74 0.089 

A4.8 45.354091 26.471173 Cozieni Anini izvor sulfuros 11.65 0.078 

A4.9 45.354256 26.465957 Cozieni Anini izvor sulfuros 11.53 0.117 

A5 
A5.1 45.26505 26.37858 Pănătău Râpile izvor captat 10.96 0.088 

A5.2 45.264994 26.381607 Pănătău Râpile izvor sulfuros 13.86 ND 

B2 

B2.1 45.45937 2650189 Brăiești Ivănețu fântână 10.09 0.087 

B2.2 45.48951 26.54788 Lopătari Pestrițu fântână 9.62 0.069 

B2.3 45.51852 26.53532 Lopătari Terca izvor captat 13.98 0.032 

B2.4 45.48462 26.58307 Lopătari Lopătari fântână 13.8 0.059 

B2.5 45.50164 26.61113 Mânzalești Trestioara fântână 15.35 0.145 

B2.6 45.49367 26.5561 Lopătari Luncile fântână 9.39 0.078 
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B2.7 45.50716 26.59409 Mânzalești Buștea fântână 11.5 0.08 

B2.8 45.48635 26.5696 Lopătari Lopătari izvor captat 15.12 0.077 

B2.9 45.454433 26.599141 Chiliile Ghiocari retea publica x x 

B2.10 45.48082 26.522063 Lopătari Plaiu Nucului izvor 15.38 ND 

B2.11 45.48568 26.58264 Lopătari Lopătari izvor sulfuros 9.35 0.06 

B2.12 45.48585 26.58027 

Lopătari Lopătari 

izvor feruginos 

(Izvorul Boierului-

Dealul Cărpenișului) 7.52 0.089 

B2.13 45.48527 26.57991 Lopătari Lopătari izvor feruginos 6.03 0.12 

B2.14 45.50105 26.54227 Lopătari Luncile izvor feruginos 7.75 0.13 

B2.15 45.49865 26.54209 Lopătari Luncile fantana  11.94 0.091 

B2.16 45.50003 26.53960 Lopătari Luncile izvor sulfuros 9.11 0.144 

B2.17 45.49847 26.53720 Lopătari Luncile izvor sulfuros 12.06 0.172 

B2.18 45.50304 26.53818 Lopătari Luncile izvor feruginos 13.97 0.14 

B2.19 45.48481 26.58055 Lopătari Lopătari izvor calcaros 14.3 0.181 

B2.20 45.48382 26.58115 Lopătari Lopătari izvor sulfuros 8.49 ND 

B2.21 45.51257 26.59523 
Mânzălești Buștea 

izvor feruginos (La 

Căneală) 10.15 ND 

B2.22 45.51193 26.59368 Mânzălești Buștea izvor sulfuros 9.78 ND 

B2.23 45.51357 26.58974 Mânzălești Buștea izvor captat 5.97 ND 

B2.24 45.51442 26.58959 
Mânzălești Buștea 

bazin acumulare (sursa 

Șipot) 8.8 0.065 

B2.25 45.51462 26.58884 Mânzălești Buștea bazin acumulare x 0.051 

B3 

B3.1 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile fantana 8.61 0.081 

B3.1 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile fantana 8.55 0.078 

B3.2 45.39624 26.60599 Cănești Cănești retea publica 4.91 0.065 

B3.3 45.382224 26.49405 Bozioru Bozioru retea publica 9.66 0.065 

B3.4 45.405635 26.566787 Odăile Scoroșești fântână 9.44 0.057 

B3.5 45.39537 26.53584 Odăile Odăile fântână 9.44 0.057 

B3.6 45.42987 26.50902 Brăiești Brăiești fântână 9.62 0.063 

B3.6 45.42987 26.50902 Brăiești Brăiești fântână 9.36 0.058 

B3.7 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile retea publica 8.3 0.087 

B3.8 45.38201 26.49328 Bozioru Bozioru retea publica 6.24 0.071 

B3.9 45.382224 26.49405 Bozioru Bozioru retea publica 8.11 0.1 

B4 

B4.1 45.33802 26.48609 Cozieni Cozieni fântână 11.52 0.101 

B4.2 45.35139 26.47432 Cozieni Bălănești fântână 9.18 0.081 

B4.3 45.28854 26.55191 Pârscov Pârscov retea publica 8.45 0.068 

B4.4 45.296 26.59085 Pârscov Robești fântână 12.65 0.067 

B4.5 45.29601 26.58893 Pârscov Robești fântână 10.01 0.087 

B4.6 45.342538 26.480056 Cozieni Bălănești retea publica 3.42 0.089 

B4.7 45.3391 26.480945 Cozieni Bălănești fântână 9.68 0.079 

B4.8 45.339613 26.486996 Cozieni Bălănești fântână 12.89 0.068 

B4.9 
45.307124 26.535802 Pârscov 

Lunca 

Frumoasă fântână 7.25 ND 

B4.10 45.327148 26.518632 Cozieni Trestia retea publica 3.6 ND 

B5 B5.1 45.2569 26.5071 Pârscov Badila izvor captat 11.83 0.051 

C1 

C1.1 45.544148 26.705704 Bisoca Bisoca retea publica 4.4 0.025 

C1.2 45.54287 26.66754 Bisoca Lacurile retea publica 6.38 0.051 

C1.3 45.54321 26.68623 Bisoca Recea izvor captat 6.73 0.058 

C1.4 45.53903 26.70453 Bisoca Bisoca fântână 8.84 0.057 

C1.5 45.54311 26.73209 Bisoca Băltagari izvor suluros captat 10.28 0.098 

C2 

C2.1 45.47236 26.63292 Mânzălești Valea Ursului fântână 12.51 0.144 

C2.2 45.53785 26.70431 Bisoca Bisoca izvor captat 6.61 0.048 

C2.3 45.48782 26.65837 Mânzălești Mânzălești fântână 11.07 0.114 

C2.3 45.48782 26.65837 Mânzălești Mânzălești fântână 10.58 0.077 

C2.4 45.51231 26.59379 Mânzălești Buștea izvor captat 11.12 0.087 

C2.5 45.52491 26.63688 Mânzălești Jghiab retea publica 6.18 0.051 

C2.6 45.47407 26.71963 Vintilă Vodă Vintilă Vodă izvor captat 6.5 0.098 
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C2.7 45.49307 26.62374 Mânzălești Platoul Meledic fântână 12.92 0.133 

C2.8 45.4892 26.6238 Mânzălești Platoul Meledic izvor sarat captat 5.06 0.024 

C2.9 45.53508 26.63767 Mânzălești Plavățu izvor captat 7.52 0.065 

C2.10 45.48438 26.61042 Lopătari Lopătari izvor sarat captat 3.67 0.023 

C2.10 45.29065 26.36625 Lopătari Lopatari izvor sarat captat 7.22 0.095 

C3 

C3.1 45.39496 26.62876 Cănești Valea Verzii izvor captat 8.63 0.069 

C3.2 45.37867 26.66262 Scorțoasa Gura Văii fântână 9.8 0.054 

C3.2 45.37867 26.66262 Scorțoasa Gura Văii fântână 9.25 0.065 

C3.3 45.37758 26.70504 Scorțoasa Beciu izvor captat 6.78 0.098 

C3.4 45.39511 26.60827 Cănești Cănești izvor sarat captat 6.33 0.028 

C3.4 45.39511 26.60827 Cănești Cănești izvor sarat captat 6.24 0.066 

C3.5 45.45505 26.62642 Chiliile Glodu Petcari fântână 9.95 0.065 

C3.6 45.37667 26.71096 Scorțoasa Beciu fântână   

C3.7 45.37732 26.705847 Scorțoasa Beciu retea publica 12.29 0.089 

C3.8 45.41990 26.59215 Cănești Cănești fântână 10.58 ND 

C4 

C4.1 45.35977 26.66177 Scorțoasa Scorțoasa izvor captat 7.22 0.051 

C4.2 45.27437 26.71564 Berca Pleșcoi retea publica   

C4.3 45.32903 26.70521 Berca Pâclele fântână 5.04 0.025 

C4.3 45.32903 26.70521 Berca Paclele 112 fântână 5.76 ND 

C4.4 45.28586 26.681307 Berca Berca fântână 7.24 0.087 

C4.5 45.29769 26.635076 Berca Rătești fântână 7.67 0.0064 

C4.6 45.3264 26.70024 Berca Pâclele fântână 8.48 0.053 

C4.6 45.3264 26.70024 Berca Pâclele fântână 8.48 0.053 

C4.7 45.28546 26.681007 Berca Berca fântână 5.8 0.023 

C4.8 45.3204 26.70004 Berca Pâclele fântână 8.59 0.053 

C4.9 
45.35977 26.66177 Scorțoasa 

Scorțoasa 

primarie fântână 6.16 0.099 

C5 C5.1 45.25314 26.73136 Berca Valea Nucului retea publica 6.06 0.045 

D2 

D2.1 45.53856 26.75186 Bisoca Sările izvor captat 5.8 0.058 

D2.2 45.48695 26.83304 Valea Salciei Valea Salciei fântână 9.7 0.072 

D2.3 45.47238 26.82417 Valea Salciei 
Cătun Valea 

Salciei fântână 
9.52 0.075 

D2.4 45.49851 26.8372 Valea Salciei Valea Salciei fântână 6.28 0.067 

D2.5 45.48547 26.78634 Valea Salciei Goicelu fântână 11.9 0.121 

D2.6 45.512 26.74456 Sărulești Între Văi izvor sarat captat 2.9 0.079 

D2.7 
45.51302 26.74544 

Sărulești 
Sările 

izvor sulfuros 

feruginos 10.23 0.065 

D3 

D3.1 45.4072 26.75648 Beceni Gura Dimienii fântână 9.47 0.087 

D3.1 45.4072 26.75648 Beceni Gura Dimienii fântână 10.98 0.087 

D3.2 45.4072 26.75648 Beceni Gura Dimienii fântână 11.72 0.08 

D3.2 45.4072 26.75648 Beceni Gura Dimienii fântână 11.72 0.08 

D3.3 45.41336 26.74914 Beceni Gura Dimienii izvor captat 8.64 0.065 

D3.4 45.3842 26.76778 Beceni Beceni fântână 12.69 0.054 

D3.4 45.3842 26.76778 Beceni Beceni fântână 13.41 0.054 

D3.5 45.3842 26.76778 Beceni Beceni retea publica 5.85 0.024 

D3.6 45.39861 26.73788 Beceni Arbănași bazin acumulare 6.36 0.101 

D3.7 45.39448 26.76050 Beceni Mărgăriți fântână 7.04 0.1 

D4 D4.1 45.34053 26.77285 Beceni Izvorul Dulce retea publica 5.24 0.051 

 CMA (apa potabila-Lege 301/20152)) 100 0.185 3) 

 

 măsurători efectuate în 2014   măsurători efectuate în 2015 
1)ND – nu a fost detectat, fiind sub limita de detectie (0,00005Bq/l) 
2)Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele 

radioactive din apa potabilă  
3)limită maximă recomandată de Agenția de Protecție a Mediului din SUA (US EPA) 
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După cum se observă din Tabelul 5.2, cea mai mare concentrație de radon (15.38 Bq/l) 

a fost măsurată într-o probă de izvor din satul Plaiul Nuclui (comuna Lopătari) (cod B2.10). 

Această valoare depășește ușor media concentrației de radon (12.3 Bq/l) măsurată în România 

în peste 2000 de probe (Cosma et al. 2009a,b), (Moldovan et al. 2008, 2009). În cazul apelor de 

izvor întâlnite în literatură, această valoare este în limitele obișnuite (10 – 50 Bq/l) (Cosma et 

al. 2009a,b), (Moldovan et al. 2008, 2009). Valoarea maximă recomandată  de US EPA, 1999 

pentru ca apa să nu reprezinte niciun risc pentru sănătate este de 11.1 Bq/l, în timp ce 

Organizația Mondială a Sănătății (WHO) recomandă o valoare maxim admisă pentru radonul 

din apa potabilă de 100 Bq/l , valoare limită care se regăsește și în legislația națională și anume 

Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce 

priveşte substanţele radioactive din apa potabilă. În concluzie această sursă de apă nu reprezintă 

un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediul înconjurător.  

Concentrațiile cele mai mici de radon au fost identificate în izvoarele cu apă sărată (2.9 

– 7.22  Bq/l) și rețelele publice de alimentare cu apă potabilă (3.42 – 12.29 Bq/l), comparativ 

cu izvoarele feruginoase și sulfuroase unde au fost detectate concentrații de radon de până la 

14.30 respectiv 13.86 Bq/l (Tabelul 5.3). 

 
 

Tabelul 5.3. Sinteză statistică a măsurătorilor de radon în apă. 

 

Tip probă 

222Rn  226Ra 

min max AM GM min max AM GM 

(Bq/l) 

surse de 

apă 

potabilă 

fântână 5.04 15.35 9.89 9.64 0.0064 0.145 0.074 0.067 

rețea publică  3.42 12.29 6.79 6.40 0.024 0.1 0.062 0.057 

izvor captat 3.51 15.38 9.33 8.75 0.032 0.102 0.073 0.070 

izvor sulfuros 6.76 13.86 9.97 9.83 0.048 0.172 0.097 0.092 

izvor feruginos 6.03 14.30 9.95 9.45 0.089 0.181 0.13 0.13 

izvor sărat 2.9 7.22 5.23 4.98 0.023 0.095 0.052 0.044 

 

În cazul măsurătorilor de radiu, cca 20% din probe au avut valori sub limita de detecție 

a aparatului (0,00005 Bq/l). Concentrațiile cele mai ridicate au fost identificate în izvoarele 

feruginoase (0.089 – 0.181 Bq/l) și sulfuroase (0.048 – 0.172 Bq/l), iar valorile cele mai mici 

au fost identificate în izvoarele sărate (0.023 – 0.095 Bq/l). Valoarea maximă a fost determinată 

într-o probă prelevată dintr-un izvor feruginos din localitatea Lopătari (0.181 Bq/l), această 

valoare nu depășește însă valoare maximă (0.185 Bq/l) recomandată de US EPA pentru 

conținutul de radiu din apa potabilă. 

Pe baza datelor obținute s-au întocmit hărțile de distribuție a activității radonului (Fig. 

5.3) și radiului (Fig. 5.4) în sursele de apă investigate de pe suprafața viitorului Geoparc. Așa 

cum reiese din hărțile de distribuție, atât conținutul de radon cât și cel de radiu se situează sub 

limitele maxime recomandate pentru apa potabilă (100 Bq/l pentru radon și 0.185 Bq/l pentru 

radiu). Din punct de vedere al conținutului de radon și radiu, consumul de apă din sursele 

investigate nu prezintă niciun risc pentru sănătatea persoanelor care folosesc aceste surse de 

apă pentru consum, uz caznic, agricol sau în scop terapeutic/recreativ. 

 Hărțile de distribuție evidențiază corelația directă dintre conținutul de radon și radiu 

din sursele de apă. Astfel, concentrațiile cele mai mari de 222Rn și 226Ra au fost depistate în 
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partea nordică (Lopătari, Luncile, Buștea, Trestioara, Mânzălești), cea sud-vestică (Ruginoasa, 

Aluniș, Anini, Bălănești, Pănătău) și cea sud-estică (Arbănași, Beciu).  

Comparând distribuția radonului și radiului în apă (Figs. 5.3 și 5.4) cu harta distribuției 

radonului în sol (Fig. 5.2) se evidențiază unele similarități. Astfel, zonele cu activități mari de 

radon în sol coincid cu zone în care s-au determinat concentrații mari de radon și radiu în apă. 

 

 
Fig. 5.3 - Distribuția activității radonului în sursele de apă investigate. 

 

 
 

Fig. 5.4 - Distribuția activității radiului în sursele de apă investigate. 
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Determinarea activității radonului în aerul din interiorul locuințelor 

Din măsurătorile de radon în aerul din interiorul a 52 de locuințe, alese aleatoriu, s-a 

determinat o concentrație medie de 193 Bq/m3, cu valori cuprinse între 19 Bq/m3 și 1185.92 

Bq/m3. Din totalul de locuințe investigate, în trei cazuri s-au înregistrat valori mai mari decât 

300 Bq/m3, valoarea maximă recomandată de Comisia Internațională de Protecție Radiologică 

(ICRP). 

Pe baza valorilor obținute s-a întocmit harta de distribuție (Fig. 5.5) a radonului în aerul 

de interior. Locuințele în care s-au înregistrat valori mai mari decât limita recomandată pentru 

protecția sănătății umane sunt găsite în: Cănești (384.58 Bq/m3), Izvorul Dulce – comuna 

Beceni (630.58 Bq/m3) și Terca – comuna Lopătari (1185.92 Bq/m3). În aceste locuințe se 

recomandă informarea proprietarilor despre riscurile la care pot fi expuși în cazul unei expuneri 

îndelungate la concentrații mari de radon. În cazul acestora, există metode de reducere a 

concentrației de radon implementate cu succes la nivel național și internațional. Valoarea 

fondului natural în zona de studiu este de 18 Bq/m3, situându-se în jurul valorii raportate la 

nivel mondial. 

 

 
Fig. 5.5 - Distribuția activității radonului în interiorul locuințelor investigate cu evidențierea zonelor de risc 

(punctele marcate cu roșu). 

 

Aceste valori ridicate ale radonului în interiorul celor trei locuințe pot fi corelate cu 

caracteristicile geologice și tectonice ale zonei, dar și cu caracteristicile arhitecturale ale 

locuințelor. Așa cum reiese și din Fig. 5.6, printre factorii care favorizează acumularea 
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radonului în interior se regăsesc: lipsa șapei de beton, tipul podelei (parchet), materialul de 

costrucție al pereților (cărămidă), tipul geamurilor (termopan) și prezența izolației exterioare. 

 

 

 

 
Fig. 5.6 - Factori care favorizează creșterea concentrației de radon în interiorul locuințelor investigate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Determinarea dozei naturale de radiație la nivelul solului și a concentrațiilor de U, Th și K. 

 În anul 2015 s-au continuat măsurătorile dozei de radiație naturală la nivelul solului 

(radioactivitate provenită din subsol + componentă cosmică), mărindu-se rezoluția cu încă 212 

puncte de observație. Datele măsurate în anul 2014 și 2015 se regăsesc în Tabelul 5.4. Valorile 

dozei naturale de radiație sunt cuprinse între 7.82 nSv/h și 118.05 nSv/h (Fig. 5.7), valorile fiind 

sub media globală de 2.8 mSv/an echivalent cu 320 nSv/h (prelut ANPM). 

 

 
 

Fig. 5.7 – Distribuția dozei naturale de radiație la nivelul solului. 

 

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

Conform Fig. 5.8, concentrațiile acestor elemente sunt direct proporționale cu doza de radiație, 

fiecare contribuind la creșterea acesteia. Th se găsește în general în concentrații mai mari decât 

U pentru același nivel de radiație. Valorile acestor elemente sunt însă reduse, variind între 

1.38ppm - 31.55ppm (Th), respectiv 0 ppm-20.21 ppm (U).  K variază între 0.32% și 2.61%. 

Urmărind raportul U/Th, se observă faptul că pentru doze de radiație sub 60 nSv/h concentrația 

de Th este de cel puțin de 2 ori mai mare decât cea de U. La valori mai mari de 60 nSv/h, U 

ajunge să fie dominant, cu concentrații de până la 2.7 ori mai mari decât cele de Th. Urmărind 

rapoartele U/K și Th/K (ppm / %), se observă faptul că în general concentrațiile de  Th și K 

respectă proporționalitatea indiferent de nivelul dozei de radiație, pe când U și K își modifică 

relația de proporționalitate la valori ale dozei de radiație de peste 60 nSv/h. În aceste cazuri, 

concentrația de U crește pe când cea de K rămâne aproximativ neschimbată. Asta sugerează că 

dincolo de valorile de 60 nSv/h, creșterea dozei de radiație este controlată de creșterea 
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concentrației de U din roci. O posibilă explicație este creșterea concentrației de materie organică 

fosilă din acele tipuri petrografice (argile și marne). 

 

 

 

 
Fig. 5.8 -  Grafice ilustrând variația concentrațiilor de U, Th și K corelată cu nivelul dozei de radiație naturală. 

 

Din datele disponibile până la acest moment, putem concluziona că nivelul de radiație 

naturală nu prezintă niciun risc pentru locuitorii Ținutului Buzăului. 
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Tabelul 5.7 – Valorile măsurate în punctele de observație din anii 2014 și 2015 

 

N E K U Th Dr 

  (%) (ppm) (ppm) nSv/h 

42.97425 26.42933 0.84 2.14 4.74 24.5 

45.46953 26.43619 1.41 1.57 7.15 31.66 

45.48417 26.43881 1.9 1.25 8.37 36.98 

45.48397 26.43969 1.01 0.6 5.32 20.93 

45.49 26.47592 1.24 1.26 7.08 28.68 

45.48861 26.48083 1.1 3.64 7.88 38.27 

45.48486 26.48117 0.79 3.15 7.21 32.35 

45.45497 26.50306 0.99 1 5.28 22.22 

45.49242 26.48911 1.04 1.61 6.38 27.04 

45.49225 26.48969 1.28 3.53 7.98 39.72 

45.49178 26.50811 1.49 1.01 8.74 32.89 

45.48697 26.50767 1.29 1.08 7.09 28.46 

45.47581 26.55322 0.32 0.31 3 11.73 

45.47583 26.55411 0.54 1.28 5.27 19.23 

45.48525 26.61619 1.03 1.99 6.71 29.09 

45.48664 26.61928 1.68 2.47 8.24 39.61 

45.48672 26.61958 1.93 1.96 7.87 39.24 

45.48072 26.64347 1.15 1.6 6.33 27.94 

45.48128 26.643 1.44 1.15 1.66 31.12 

45.48467 26.63728 1.47 1.67 7.27 32.74 

45.48756 26.65225 1.35 0.78 5.83 25.6 

45.49103 26.65608 1.7 1.86 8.01 36.94 

45.48672 26.69794 1.23 1.67 5.05 26.65 

45.45936 26.751 0.92 1.57 5.6 24.46 

45.50767 26.53667 1.4 1.37 7.06 30.62 

45.50664 26.62317 0.88 0.85 4.82 19.84 

45.50761 26.61761 1.1 1.2 6.84 26.77 

45.50697 26.62689 1.43 1.79 7.6 33.46 

45.50886 26.62139 1.3 1.62 8.93 33.91 

45.50347 26.63853 1.42 1.01 8.64 35.23 

45.54419 26.67122 1.15 1.8 6.36 28.77 

45.54256 26.68739 1.61 0.93 7.66 31.81 

45.52475 26.70236 1.16 1.03 6.13 25.38 

45.51692 26.71814 2.11 1.64 11.69 46.27 

45.51458 26.73067 1.42 2.25 7.9 35.77 

45.50028 26.73589 1.34 2.33 8.92 37.07 

45.50175 26.75778 0.86 1.16 4.72 20.73 

45.41994 26.75967 1.07 1.65 7.38 29.24 

45.44672 26.50947 0.58 0.93 3.88 15.8 

45.40864 26.55642 1.39 1.99 6.76 32.48 

45.40778 26.55517 1.25 1.99 7.01 31.6 

45.40853 26.55989 1.67 1.12 8.45 34.52 
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45.41081 26.56564 1.28 2.15 5.99 30.73 

45.41536 26.60383 1.33 1.67 6.85 30.77 

45.42442 26.60311 1.05 1.57 6.08 26.48 

45.44183 26.60172 1.23 1.62 6.61 29.2 

45.42697 26.59894 0.84 0.93 4.07 18.49 

45.40686 26.61014 1.46 1.63 7.5 32.96 

45.39875 26.63425 1.49 1.08 6.7 29.62 

45.39436 26.66031 1.44 1.63 9.18 35.69 

45.38756 26.66358 1.54 0.73 7.55 30.15 

45.39628 26.66458 1.15 1.57 6.81 28.69 

45.37333 26.675 1.27 1.68 6.34 29.39 

45.34403 26.66603 0.79 0.5 4.85 17.69 

45.29525 26.67342 1.37 0.65 6.42 26.32 

45.30328 26.67656 0.77 1.46 4.87 21.39 

45.34406 26.66697 1.44 1.53 7.96 33.17 

45.35636 26.68656 0.78 1.17 3.47 17.86 

45.36536 26.69128 1.48 1.7 6.38 31.43 

45.3725 26.68536 1.68 1.36 7.71 34.22 

45.37242 26.69544 1.52 1.64 7.52 33.54 

45.38697 26.70603 1.57 1.22 7.68 32.67 

45.3935 26.70347 1.47 1.22 5.45 27.83 

45.39331 26.70211 1.35 0.69 6.6 26.65 

45.402 26.70461 1.47 1.07 7.66 31.12 

45.41772 26.70064 1.3 1.37 7.12 29.76 

45.43335 26.72508 1.12 2.18 7.14 31.4 

45.43619 26.73833 1.29 2.72 6.67 34.28 

45.43306 26.75581 1.41 2.16 7.25 34.16 

45.43689 26.77297 1.58 2.23 7.16 35.86 

45.29344 26.68883 0.85 2.12 4.96 24.85 

45.29494 26.68853 0.97 2.09 5.62 27.05 

45.31281 26.64264 1.07 1.06 5 22.78 

45.31164 26.63875 1.46 1.64 6.74 31.68 

45.31242 26.63825 1.34 1.09 6.3 27.56 

45.312 26.6335 1.18 1.42 5.92 26.75 

45.31231 26.64447 1.02 0.71 6.87 24.2 

45.32189 26.63642 1.29 0.92 7.99 29.36 

45.30917 26.64558 1.14 1.37 7.02 28.12 

45.25031 26.73689 1.2 1.42 5.32 25.9 

45.29956 26.65983 1.08 1.41 6.32 26.47 

45.39039 26.40569 0.73 1.11 5.07 19.91 

45.39969 26.42247 0.37 0.51 1.38 7.82 

45.39828 26.42233 2.12 4.5 11.17 56.83 

45.39839 26.42239 1.58 3.11 8.79 42.15 

45.24919 26.49964 1.09 2.98 6.29 32.82 

45.24603 26.49872 0.85 0.5 3.75 16.27 

45.33436 26.48542 0.97 1.93 4.07 23.69 
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45.36853 26.46464 0.72 0.37 3.08 13.46 

45.38319 26.39019 1.38 1.91 6.41 31.37 

45.39678 26.43561 1.65 2.77 8.31 40.62 

45.47011 26.43294 1.49 1.21 7.95 32.34 

45.47542 26.44886 0.92 3.2 10.35 39.19 

45.41431 26.61733 1.55 0.39 6.45 27 

45.41356 26.61494 1.62 2.97 8.87 42.13 

45.48917 26.64275 1.14 1.23 5.25 24.45 

45.49692 26.635 1.65 1.65 8.02 35.7 

45.49675 26.63467 1.7 2.11 9.03 39.72 

45.49653 26.63433 1.66 1.32 8.28 34.95 

45.49664 26.63389 1.77 2.72 9.26 43.17 

45.49658 26.63425 1.81 1.75 9.21 39.56 

45.49689 26.63425 1.43 2 7.67 34.37 

45.51642 26.62828 0.91 1.53 5.39 23.88 

45.54403 26.69175 0.91 1.18 4.77 21.32 

45.56975 26.72628 1.25 1.09 7.39 28.68 

45.48794 26.66931 2.35 1.76 13.51 52.04 

45.51331 26.68069 2.14 1.99 10.72 46.23 

45.51031 26.67753 1.98 2.24 10.81 46 

45.50975 26.67839 1.84 2.24 10.3 43.7 

45.50519 26.67031 2.54 2.34 11.27 52.24 

45.50067 26.67078 2.14 1.85 11.75 47.48 

45.49483 26.67189 2.03 2.59 9.7 45.83 

45.46542 26.74017 1.82 1.12 9.39 37.49 

45.46447 26.74581 1.51 1.18 8.78 33.79 

45.47214 26.74953 1.38 1.66 7.11 31.63 

45.40936 26.41389 0.54 0.19 3.14 11.15 

45.39269 26.41328 0.96 1.72 5.06 24.66 

45.391 26.45739 1.43 2.14 8.01 35.6 

45.45256 26.73514 1.46 0.52 8.97 31.06 

45.45294 26.73108 1.6 1.24 7.92 33.36 

45.45775 26.6935 1.78 1.5 8.25 36.61 

45.53147 26.54069 1.1 0.94 7.16 26.35 

45.53386 26.54336 1.89 1.33 9.93 39.97 

45.53508 26.54731 1.91 1.27 9.85 39.66 

45.53425 26.54897 1.87 1.44 10.46 41.1 

45.53417 26.54664 1.88 2.43 8.79 42.18 

45.51297 26.53094 1.36 2.21 9.15 37.17 

45.50461 26.53528 1.93 1.68 7.97 38.22 

45.38656 26.38703 1.22 1.79 7.02 30.52 

45.37775 26.41289 1.44 1.88 9.94 37.97 

45.38003 26.42272 1.01 1.63 7.74 29.27 

45.38875 26.43756 1.83 3.89 9.01 47.92 

45.39089 26.45508 1.75 1.79 9.87 40.36 

45.39706 26.47397 1.02 2.28 5.92 28.73 
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45.40411 26.46389 0.71 1.88 5.17 22.97 

45.41169 26.46122 1.41 2.31 8.06 36.17 

45.40956 26.44961 0.97 1.93 6.21 27.34 

45.39575 26.50761 1.25 2.72 7.51 35.34 

45.41668 26.52358 1.34 1.49 7.49 31.25 

45.42819 26.49508 1.91 3.09 9.62 46.56 

45.42544 26.49033 1.93 17.94 14.71 114.59 

45.41992 26.48214 0.81 0.53 3.43 15.76 

45.47558 26.76153 1.64 1.79 9.35 38.45 

45.48311 26.77561 2.02 3.56 10.83 51.54 

45.48547 26.78586 1.37 1.83 8.57 34.74 

45.50183 26.80131 1.89 1.93 11.52 45.07 

45.51006 26.79314 2.16 3.4 11.31 53 

45.51122 26.78867 1.8 2.5 8.67 41.55 

45.52536 26.80619 1.57 2.83 8.53 40.7 

45.50644 26.83206 1.41 1.59 8.32 33.77 

45.50269 26.84436 1.03 2.03 6.03 28 

45.48436 26.7975 1.31 2.1 7.24 32.98 

45.47264 26.78606 1.37 1.7 7.98 33.61 

45.539 26.63297 2.02 2.7 10.16 46.93 

45.52997 26.62344 1.88 2.7 9.62 44.77 

45.54031 26.62897 0.41 1.33 3.84 15.89 

45.56531 26.62953 0.98 0.99 5.15 21.88 

45.54908 26.64939 0.74 1.28 4.52 19.77 

45.48233 26.58678 1 1.86 6.71 28.25 

45.47131 26.58053 1.57 3.31 8.44 42.26 

45.4205 26.70156 1.26 1.48 8.42 32.15 

45.41296 26.71108 1.36 1.12 7.22 29.5 

45.42183 26.74723 0.91 0.91 6.98 24.19 

45.39561 26.75651 1.84 2.66 10.34 45.49 

45.40013 26.73481 1.29 1.94 7.98 33.45 

45.4784 26.69229 0.84 0.69 5.72 20.31 

45.48715 26.63333 1.11 1.31 5.29 24.32 

45.48647 26.57854 0.92 1.22 5.57 22.98 

45.38698 26.76305 1.03 2.01 6.12 28.1 

45.38247 26.77085 1.61 1.64 8.69 36.41 

45.37716 26.76934 1.42 1.89 7.29 33.23 

45.27953 26.71461 0.87 2.14 5.16 25.49 

45.29649 26.69477 1.62 8.37 9.88 65.31 

45.30199 26.53628 0.9 0.47 5.61 19.87 

45.31889 26.52699 0.89 2.01 7.06 28.48 

45.32635 26.51715 1.32 20.21 7.63 105.67 

45.3264 26.51724 0.94 9.5 5.56 56.04 

45.34209 26.48096 0.8 11.58 5 62.05 

45.3698 26.48427 0.74 14 5.17 71.37 

45.40189 26.53465 1.08 12.48 5.49 69 
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45.39795 26.5385 1.26 12.24 7.16 72.65 

45.38686 26.53831 0.97 4.81 6.71 39.77 

45.38147 26.53783 1.05 8.23 6.97 54.43 

45.40045 26.53774 0.69 5.8 4.08 36.47 

45.27048 26.52393 0.57 1.81 4.15 19.62 

45.25392 26.50222 1.1 1.82 6.25 28.26 

45.24591 26.49529 0.88 1.91 5.18 24.7 

45.23959 26.48196 1.06 1.31 7.29 27.63 

45.24269 26.44961 1.23 1.47 5.75 27.17 

45.25052 26.42262 1.18 2.02 7.38 31.73 

45.26746 26.42931 0.75 1.36 5.26 21.42 

45.27385 26.43256 0.97 1.93 5.29 25.83 

45.2827 26.43643 1.12 1.6 5.41 26.09 

45.45318 26.37492 0.81 0.97 4.87 19.79 

45.3032 26.37293 0.77 1.44 6.03 23.28 

45.28502 26.37147 1.25 1.03 8.84 30.94 

45.26846 26.37811 1 0.79 6.05 22.83 

45.29242 26.38615 0.69 1.13 5.64 20.62 

45.28846 26.39496 0.74 1.45 4.83 20.93 

45.33894 26.39936 1.02 1.61 5.39 25.09 

45.31726 26.38746 0.8 1.27 4.68 20.54 

45.46971 26.72989 1.13 1.92 7.7 31.39 

45.35831 26.71235 2.01 2.05 9.06 42.34 

45.35802 26.71358 1.57 3.08 8.82 41.98 

45.36655 26.71669 1.51 1.37 9.56 35.96 

45.33955 26.70771 1.97 3.23 9.53 47.49 

45.36523 26.65108 0.87 1.14 4.72 20.73 

45.3697 26.6202 0.69 0.83 4.78 17.92 

45.35576 26.6143 0.77 1 5.93 21.35 

45.34512 26.60462 0.72 0.86 4.58 18.05 

45.3334 26.62284 1.31 1.7 6.23 29.68 

45.53305 26.54569 2.06 1.41 12.21 45.76 

45.53583 26.54875 1.64 1.58 9.86 38.46 

45.40016 26.42513 1.59 1.37 8.06 34.06 

45.47234 26.73106 1.47 2.48 8.22 37.62 

45.46386 26.8477 1.64 1.57 7.16 33.76 

45.49827 26.82967 1.35 1.82 6.48 30.88 

45.57953 26.68573 1.6 2.01 7.56 35.78 

45.56108 26.68547 0.89 1.27 4.76 21.5 

45.31697 26.39237 1.54 0.61 6.74 28.29 

45.38042 26.4977 1.68 1.31 7.4 33.49 

45.37888 26.49339 1.15 0.57 3.31 18.56 

45.33274 26.47532 0.91 1.58 6.18 25.43 

45.29145 26.69995 1.52 1.83 9.03 36.95 

45.3106 26.70986 1.42 1.2 7.52 30.87 

45.33235 26.66814 1.53 1.26 9.5 35.57 
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45.29676 26.62165 1.71 1.48 8.68 36.72 

45.31486 26.5855 1.65 1.12 10.03 37.11 

45.3031 26.57392 1.27 1.55 7.91 31.64 

45.2534 26.50138 1.51 0 6.26 24.77 

45.26997 26.5218 1.15 0.51 5.73 22.55 

45.31612 26.5328 1.92 0.55 10.79 38.59 

45.32824 26.53361 1.71 1.84 8.66 38.05 

45.32869 26.52986 2.09 1.49 9.01 40.75 

45.33722 26.52179 1.67 2.25 6.57 35.66 

45.34499 26.53071 1.35 1.37 7.47 30.85 

45.35672 26.53199 1.49 1.77 7.51 33.74 

45.34338 26.51664 1.67 1.49 7.33 33.9 

45.41246 26.49482 0.8 1.81 5.21 23.62 

45.42748 26.47442 1 1.24 5.52 23.7 

45.47564 26.47935 1.01 2.87 4.81 29.08 

45.46622 26.48381 1.2 1.54 6.63 28.65 

45.36449 26.75441 1.27 1.73 8.32 33.04 

46.40088 26.78867 1.52 1.3 8.43 33.81 

45.39799 26.81243 1.23 1.39 7.45 29.82 

45.39444 26.78779 1.42 1.17 8.39 32.54 

45.43464 26.77753 0.87 0.86 4.77 19.65 

45.46031 26.76577 1.3 1.5 9.33 34.13 

45.44147 26.67985 1.75 1.38 9.22 37.65 

45.4248 26.67737 1 1.78 5.51 25.88 

45.42058 26.70129 1.49 0.29 6.17 25.6 

45.48719 26.48059 1.21 2.67 7.4 34.61 

45.48338 26.47495 1.94 19.66 12.74 118.05 

45.4835 26.47511 1.54 8.25 9.35 63.19 

45.48361 26.47535 1.83 9.69 13.45 78.71 

45.48355 26.47535 1.75 18.79 10.68 109.35 

45.48336 26.47502 1.88 7.49 9.79 64.07 

45.48301 26.47441 1.43 7.68 7.32 56.36 

45.47286 26.48156 0.72 1.28 5.23 20.82 

45.46616 26.48386 1.34 2.34 7.07 33.88 

45.47079 26.49446 1.85 0.99 9.73 37.89 

45.46061 26.51329 1.72 2.34 8.8 40.39 

45.39844 26.55272 1.06 1.9 6.48 28.56 

45.39195 26.56386 1.52 1.6 8.78 35.62 

45.42225 26.56 1.45 1.45 8.4 33.68 

45.4329 26.56896 1.62 1.95 7.61 35.87 

45.43876 26.55473 1.67 0.94 8.73 34.29 

45.48061 26.48297 2.25 14.55 11.01 97.61 

45.48035 26.48318 2.52 13.07 14.92 101.02 

45.48077 26.48941 1.3 8.75 31.55 101.79 

45.48027 26.48923 1.4 3.64 13.78 51.35 

45.47706 26.52003 1.32 1.24 7.09 29.37 
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45.48769 26.59189 1.69 1.7 7.61 35.49 

45.52869 26.65365 1.29 1.35 7.99 31.14 

45.54358 26.69013 1.13 2.01 5.16 27.31 

45.54436 26.7067 1.52 0.73 7.8 30.47 

45.53556 26.73145 1.42 1.73 7.6 33.15 

45.47546 26.552 1.88 1.27 8.25 36.65 

45.50562 26.64881 1.58 1.77 8.19 35.75 

45.4851 26.66922 2.61 2.95 12.66 57.74 

45.48296 26.69288 1.35 0.75 8.17 29.59 

45.29623 26.69445 1.99 5.77 8.65 56.19 

45.29615 26.69443 1.84 4.92 9.91 53.69 

45.2961 26.69462 2.07 2.4 8.82 43.87 

45.29614 26.69441 1.82 4.37 11.24 53.62 

45.34877 26.62978 1.45 1.26 6.72 30 

45.34357 26.64494 0.73 1.13 4.2 18.53 

45.39593 26.65985 2.04 2.34 10.83 46.89 

45.40416 26.68085 1.74 2.71 7.37 39.49 

45.39097 26.63995 1.57 1.34 8.77 34.97 

45.39526 26.6146 1.66 1.54 8.88 36.8 

45.39094 26.59832 1.64 1.55 8.62 32.23 

45.35396 26.46986 0.98 1.7 4.81 24.14 

45.38594 26.47812 1.45 1.71 9.64 36.95 

45.34164 26.48141 0.85 1.12 4.52 20.12 

45.32016 26.52543 2.19 1.62 10.89 45.51 

45.2394 26.4469 0.67 1.22 3.39 16.91 
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Hărțile de hazard ale radioactivității naturale. 

Datele culese în campaniile de teren din anii 2014 și 2015 au fost introduse în platforma GIS, 

conform activității 2.12, unde au fost prelucrate. Pe baza lor au rezultat următoarele imagini ale 

hărților de hazard, care vor fi îmbunătățite în urma măsurătorilor care se vor efectua în anul 

2016: 

 
Fig. 5.9 -  Hartă de hazard a activității radonului în sol. 

 

 

 

 
Fig. 5.10 -  Hartă de hazard a activității radonului în apă. 
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Fig. 5.11 -  Hartă de hazard a activității radiului în apă. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.12 -  Hartă de hazard a activității radonului în aerul de interior. 
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Fig. 5.13 -  Hartă de hazard a dozei totale de radiație la nivelul solului 

 

 

. 

Fig. 5.14 -  Harta distribuției Th în sol. 
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Fig. 5.15 -  Harta distribuției U în sol. 

 

 
Fig. 5.16 -  Harta distribuției K în sol. 

 

 



39 
 

6.      Activitatea 2.3 

 

 

 

 

Geneza vulcanilor noroioși 

 

 

Vulcanii noroioși din zona Buzăului sunt cunoscuți din timpuri imemoriale. Studiile de 

până acum se referă la situația geologică sau geochimică a acestora (ex. Brustur et al, 2015; 

Ciocardel, 1949; Etiope et al., 2004; Shnyukov et al., 2009). Prezentarea de față încearcă să 

sistematizeze activitatea „vulcanică” și potențialul de hazard vizând caracterizarea 

morfologică a vulcanilor noroioși, specifică fiecărui câmp de vulcani cunoscuți de-a lungul 

unei structuri anticlinale faliate între Berca și Beciu (Ciocârdel, 1949, Fig. 6.1). Forma și 

dimensiunile vulcanilor noroioși depind  de presiunea gazelor (metanul, care asigură 

continuitatea și caracterul lent sau violent al erupțiilor), de cantitatea de apă din nivelele 

freatice (care influențează vâscozitatea materialului emis), de prezența materialului argilos în 

depozitele sedimentare (noroiul care crează principalele forme morfologice) precum și de 

prezența altor componente cum ar fi țițeiul sau sarea. Regulile de bază sunt simple: cu cât 

presiunea de pori a gazelor este mai mare cu atât erupția este mai violentă; iar cu cât frecvența 

activității este mai mare cu atât se formează structuri mai largi, mai complexe (ex. Dimitrov, 

2002). Varietatea de forme este impresionantă, în pricipal constituită din domuri sau conuri, 

cu o largă variație de unghiuri de pantă, de la abrupte până la tip scut. Formarea vulcanilor 

noroioși este imediat însoțită de degradarea lor. Acestea sunt fenomene de scurtă durată, 

sezonieră; astfel alternanța dintre erupția de material noroios și degradarea lor (în special 

eroziunea) generează permanent forme și structuri noi. 

Se cunosc în principal patru câmpuri de vulcani, care de la sud la nord sunt: Berca 

(Fierbători), Pâclele Mari, Pâclele Mici și Beciu. Ele sunt practic lipsite de vegetație în zona 

centrală și parțial în zona marginală. Cel mai complex este câmpul de vulcani de la Pâclele 

Mari. Cu excepția câmpului de la Berca, unde vulcanii mai vechi au fost erodați, toate 

celălalte câmpuri sunt alcătuite în partea centrală din numeroase forme vulcanice suprapuse în 

timp, alcătuind o amalgamare de structuri cu aspect în general conic. În partea marginală se 

pot observa îndeosebi vulcani formați în cadrul unui singur eveniment (asemănători cu 

vulcanii monogenetici creați de magme), uneori cu activitate subsecventă. Câmpurile de 

vulcani de la Berca, Pâclele Mari și Pâclele Mici sunt aliniate și situate la partea apicală a 

unor forme morfologice pozitive (dealuri), au un aspect cvasi-circular, a căror margini au 

pante pronunțate spre interior (Fig. 6.2 a,b). Aceste aspecte sugerează că în decursul timpului 

zona corespunzătoare câmpului de vulcani s-a prăbușit ca urmare a mobilizării materialului 

noroios din adâncime. Câmpul de vulcani de la Beciu este situat pe un curs de vale, pe care îl 

obturează parțial, și este mai puternic afectat atât de eroziune fluviatilă cât și de factorii 

climatici. 
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Fig. 6.1 - Schița geologică a zonei cu câmpuri de vulcani noroioși, după hărțile 1:100.000 Dumitrești și Berca, 

Comitetul Geologic al RSR. Câmpurile de vulcani se aliniază părții apicale a anticlinalului. 

 

  
Fig. 6.2 – a) Se observă în fundal marginea câmpului de la Pâclele Mici, cu pante mai pronunțate spre interior. b) 

Margine de câmp vulcanic cu pante pronunțate și puternic erodate la Berca. 

 

Majoritatea câmpurilor vulcanice prezintă unul sau mai multe aliniamente de vulcani, 

ce sugerează existența elementelor tectonice asociate. Cel mai sugestiv aliniament este la 

Pâclele Mari, este direcționat aproximativ N-S (Fig. 6.3 a), de-a lungul axei principale a 

structurii anticlinale (Fig. 6.1) în lungul căreia se dispun câmpurile de vulcani. La Pâclele 

Mici se observă o aliniere a vulcanilor aproximativ pe direcția NE-SW (Fig. 6.3 b). 
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Fig. 6.3– a) Aliniament de vulcani noroioși la Pâclele Mari. b) Dispunerea vulcanilor la Pâclele Mici. 

 

Cele mai mari volume de noroi sunt emise la Pâclele Mari, iar în ordine descrescătoare 

la Pâclele Mici, Beciu și Berca. De altfel, câmpul de la Pâclele Mari are și cea mai mare 

lătime pe directia E-W (cca. 400m).  

Principalele tipuri de produse „vulcanice” sunt rezultatul extruziunii de material 

noroios, generând domuri sau curgeri de noroi, asemănătoare lavelor ce provin din erupția 

materialului de origine magmatică.  

Erupțiile exclusiv de natură explozivă, dominate de erupția gazelor sunt rare și au 

putut fi observate doar la marginea câmpului de vulcani de la Pâclele Mari. Se pot observa o 

serie de fragmente de material noroios și/sau fragmente de roci masive formate prin erupție 

explozivă și răspândite în jurul unui crater (Fig. 6.4 a), care ulterior continuă sa erupă material 

fuid, apos.  

Fragmentarea materialului noroios în urma unor erupții mai violente de gaze și noroi 

generează forme tipice de impact în jurul conurilor vulcanice, dar nu mai departe de 1m (Fig. 

6.4 b). Noroiul se fragmentează în stropi de câțiva mm în diametru ce se distribuie balistic, 

neuniform, în jurul conului. Acest fenomen se poate observa atât la Pâclele Mari cât și la 

Pâclele Mici, când materialul efuziv este însoțit de erupții explozive, sugerând o variație a 

conținutului de gaze în timpul erupției.  

 

  
Fig. 6.4 – a) Crater rezultat în urma unei erupții explozive de material noroios care a expulzat claste balistice 

sedimentare dislocate din adâncime. Activitatea ulterioară intra-craterială este dominată de un noroi fluid, apos. 

b) Urme de impact ale unor stropi de noroi, în curgerea asociată. 

 

Domurile sunt formele de manifestare principale ale erupțiilor. Ele sunt alcătuite fie 

doar din material argilos (noroi) (Fig. 6.5 a), fie includ blocuri de dimensiuni variate 

(centimetrice până la decimetrice) de fragmente de roci din adâncime (gresii, conglomerate). 
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În acest ultim caz avem de a face cu domuri de brecii (Fig. 6.5 b). Prezența unor blocuri de 

roci de la mare adâncime (gresii sarmațiene cu lumașele de cochilii de lamelibranhiate de la o 

adâncime  de ~150-200m) sugereză o presiune deosebită a gazelor, ce se asociază în acest caz 

cu un noroi vâscos. 

 

  

Fig. 6.5 – a) Domuri extruzive de noroi (Pâclele Mari). b) Dom de brecii (Pâclele Mari) 

 

Curgerile noroiose cu aspect de „lavă” sunt în majoritatea lor provenite din structuri de 

tip con, iar în funcție de vâscozitate, rezultat al raportului apă-material argilos, se creează 

conuri înalte și abrupte (în cazul materialului vâscos (Fig. 6.6 a), sau conuri plate de tip scut 

în cazul materialului fluid (Fig. 6.6 b). Între cele două extreme există o serie de situații 

intermediare.  

 

 

 
Fig. 6.6 – Con cu unghi de pantă accentuat, Pâclele Mici. b) Con cu unghi de pantă mic, de tip vulcan 

scut, Pâclele Mari. 

 

Sunt și numeroase cazuri în care erupția este dominant apoasă; acesta generând forme 

erozionale de tip canion în conuri sau curgeri noroioase. De altfel, în decursul unui an există o 

variație continuă de vâscozitate a materialului expulzat de un con, dependentă de volumul 

relativ de gaze, apă și noroi. Majoritatea vulcanilor din partea centrală a câmpurilor au o 

activitate relativ continuă, dar sunt și multe situații în care activitatea se întrerupe fie pe 

perioade îndelungate, mai ales la vulcanii cu conuri abrupte, fie definitiv. Încetarea activității 

duce la colmatarea craterului și apoi la erodare până la distrugere. 

Curgerile noroiose cu aspect de „lava” se diferențiază în funcție de vâscozitate, cele 

mai frecvente fiind cele cu  vâscozitate intermediară ce pot prezenta „levee” marginale (Fig. 
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6.7 a) și/sau structuri de curgere de tip lobi (Fig. 6.7 b). Curgerile fluide se suprapun cu 

usurință formând curgeri noroiose „despletite” (Fig. 6.7 c), sau suprapuse (Fig. 6.7 d).  

 

Observațiile de teren ne permit emiterea unei ipoteze de lucru privind geneza 

câmpurilor de vulcani. Materialul extrus care este rece, format în proporții variabile de gaze 

(metan din zona de zăcăminte de petrol), apă de origine subterană (groundwater) și noroi 

(provenit din spălarea sedimentelor argiloase din adâncime) a condus în principal la formarea 

de domuri. Eflorescențele de sare de la suprafața acestora sugerează prezența acesteia în 

soluțiile apoase ce vin spre suprafață. 

 

 

  
 

  
Fig. 6.7 – Curgeri de noroi. 

 

Într-o primă fază (A), de-a lungul fracturilor ce însoțesc zona apicală a anticlinalului 

Berca-Beciu, materialul noroios a generat în principal structuri de tip „dom”, asemănătoare 

celor vulcanice (Fig. 6.8 a). În zona Pâclele Mari și Pâclele Mici dimensiunile unor astfel de 

domuri sunt între 1-2 m până la câțiva zeci de metri în diametru. În celălalte zone sunt de 

dimensiuni între 1-2 m, rar până la 5m. 

Un dom principal (central) poate fi însoțit de domuri parazite, marginale. Structurile 

de dom s-au dezvoltat fie singular, fie grupate, în multe situații ele fuzionând marginal sau 
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suprapunându-se în lungul unor aliniamente. Suprapunerea în timp a domurilor este 

evidențiată de procesele de eroziune ulterioare. 

La sfârșitul acestei faze (Fig. 6.8 b) partea centrală a domului fie colapsează (i) și 

crează o formă caracteristică de crater, care poate avea diametre diferite, în  general între 0.3 - 

5m, fie (ii) își păstrează forma de dom, fără să colapseze, cum este cazul domurilor de brecii 

(Fig. 6.5 b). Formarea depresiunii, a colapsului central ce generează zona craterială (cazul i) 

este sugestivă pentru încheierea unui ciclu de extruziune. Sunt cazuri mai rare (ii) în care 

structura inițială de dom nu mai evoluează ulterior printr-o noua erupție, dar poate prezenta 

curgeri apicale sau laterale de fluide apoase. 

 

Fig. 6.8 – a) Dom vechi, erodat, fără crater de la Pâclele Mari. b) Dom cu crater generat post-dom, Pâclele Mari. 

 

Într-o nouă fază de erupție (b) zona craterială a domului evoluează spre o structură de 

con generată prin extruziunea unui material mai vâscos în zona apicală, sau laterală (Fig. 6.9 

a, b).  

Fig. 6.9 – Domuri evoluând spre structuri de tip con. 

 

Faza a treia (C), reprezintă o nouă erupție ce va fi situată fie în zona corespunzătoare 

craterului format, fie în zona apicală necolapsată a domului. Ea poate fi în continuare 

reprezentată de noroi, și funcție de vâscozitatea acestuia să creeze conuri cu unghiuri variabile 

de pantă (Fig 6.10).  
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Fig. 6.10 – Faza a treia în evoluția vulcanilor noroioși. 

 

Aspectele morfologice de acumulare masivă a materialului noroios care generează 

câmpuri de vulcani noroioși (la Pâclele Mari și Mici) sugerează faptul că fazele de erupție s-

au repetat în timp și noile structuri s-au suprapus permanent celor anterioare, dar eroziunea 

intensă împiedică recunoașterea celor mai vechi (Fig. 6.11) 

 

 

 
Fig. 6.11 – Aspecte morfologice ale câmpului de vulcani de la Pâclele Mici. 

 

În cele mai multe situații erupția care continuă după formarea craterului este 

reprezentată de un material mai fluid, uneori constând doar din apă (salse) sau apă amestecată 

cu puțin noroi, care are tendința să umple zona craterială. În interiorul craterului se pot 

observa bule de gaze care, îmbrăcate în materialul noroios din interior pot atinge dimensiuni 

decimetrice. Erupția de noroi în cazul conurilor se face fie prin partea apicală, fie prin 

străpungerea laterală a acestuia. Când erupția ce debordează craterul este foarte fluidă devine 

erozivă și generează canioane înguste. 

Noroiul ajuns la suprafață începe să se deshidrateaze și formeză pe întreaga suprafață a 

materialului extrus o structură caracteristică de desicație, sub forma unor poligoane neregulate 

(Fig 6.7 a,b). Ploile ulterioare erodează puternic conurile generând incizii sub formă de văi ce 

se adâncesc spre marginea conurilor (Fig. 6.11). S-au observat situații în care curgerile de 

noroi ulterioare, cu aspect de lave umplu canioanele generate de eroziunea torențială (Fig. 

6.12). 

 
Fig. 6.12 – Curgerile de noroi se canalizează în ravene. 
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Proprietățile fizico-chimice ale produselor vulcanismului noroios 

Au fost efectuate analize fizice (radon) și analize chimice (pH, ORP, EC, TDS, sal, 

rezistivitate și metale grele: Cu, Pb, Cd, Fe, Cr, Ni, Zn și Mn) în zona vulcanilor noroioși de 

la Pâclele Mari, Pâclele Mici și Pâclele de la Beciu. 

 

 

 

Fig. 6.13 – Măsurarea unor parametri fizico-chimici pe probe de sol/sedimente (Pâclele Mari – Vulcanii 

Noroioși) (Foto C. Roba). 
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Dintre măsurătorile efectuate în campaniile din 2015, valorile cele mai ridicate ale 

activității radonului au fost determinate în perimetrul vulcanilor noroioși unde au fost 

măsurate concentrații de radon de 48.3 Bq/m3 (Pâclele Mari și Pâclele de la Beciu) și  28.69 

Bq/m3 (Pâclele Mici). Aceste valori sunt situate în limitele normale întâlnite în literatură 

(Cosma et al. 2010) și nu reprezintă niciun risc de iradiere naturală suplimentară a localnicilor 

sau turiștilor. 

 

 

 
Fig. 6.14 - Măsurarea in situ a activității radonului în sol (Pâclele Mici – Vulcanii Noroioși) (Foto C. Roba). 

În ceea ce privește rezultatele analizelor chimice efectuate în laborator, acestea sunt 

redate în Tabelul 6.1. Probele prelevate au avut un pH alcalin cuprins între 7.1 și 9.0, valori 

negative ale potențialului redox (-11.9 – 1126.8 mV). Cu excepția probei C4.8.c, probele 

analizate au avut valori mari ale electroconductivității (5670 – 60300 µS/cm) și salinității (3.1 

– 40.2‰), ceea ce reflectă conținutul ridicat de săruri. 

Cu excepția cadmiului, celelalte metale grele au fost detectate în toate probele 

analizate. De remarcat conținutul mai ridicat de metale grele de la Pâclele Mari și Pâclele 

Mici, comparativ cu Pâclele de la Beciu. Probele analizate au o concentrație de cupru și  

nichel peste valorile normale pentru sol (20 mg/kg atât pentru Cu cât și pentru Ni, conform 

Ordin M.A.P.P.M nr. 756 din 3.11.1997) sau concentrațiile maxim admise pentru sedimente 

(40 mg/kg pentru Cu și 35 mg/kg pentru Ni, conform Ordin 161 din 16 Februarie 2006). 

Având în vedere conținutul relativ ridicat al cuprului și nichelului, se impune o extracție 

secvențială pe aceste probe de sediment pentru a cuantifica fracția de metal solubilă în apă, 

care poate fi antrenată de apele de percolare sub influența factorilor meteorologici. 
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Tabelul 6.1 - Parametrii chimici ai probelor de sediment prelevate în zona vulcanilor noroioși. 

Cod 

probă 

Locație  

pH ORP EC TDS sal 

rezistiv

itate Cu Pb Cd Fe Cr Ni Zn Mn 

 (mV) (µS/cm) (mg/l) (‰) Ωcm (mg/kg) 

C3.7.a 
Beciu 

8.4 -86.9 12450 8610 7.4 80.9 33.0 7.0 ND 193666.7 11.6 37.1 64.3 535.5 

C3.7.b 8.4 -90.4 15030 9200 8.3 70.1 64.3 9.5 ND 187521.5 14.4 36.0 95.5 619.0 

C4.8.a 

Pâclele 

Mari 

8.5 -99.1 16400 10360 10.6 61.2 68.2 15.8 ND 42500.0 14.5 46.2 85.6 1223.4 

C4.8.b 9.0 -126.8 15680 10050 9.1 63.9 151.7 15.2 ND 36666.7 10.8 58.5 104.6 824.5 

C4.8.c 8.3 -85.5 310 198 0.1 3230 19.4 7.5 ND 216000.0 3.7 26.0 45.0 383.3 

C4.8.d 

Pâclele 

Mici 

7.1 -11.9 60300 38600 40.2 16.6 21.9 16.2 ND 85000.0 31.5 44.2 98.4 659.5 

C4.8.e 8.9 -116.8 5670 3630 3.1 176.4 21.2 15.5 ND 218933.3 3.5 31.7 52.5 385.0 

C4.8.f 8.5 -97.3 30600 20100 19.5 35.8 92.8 30.1 ND 206533.3 22.6 34.2 144.4 598.6 

 

 

 

Măsurarea emisiilor de gaze în zona vulcanilor noroioși. 

Structura Berca-Arbănaşi, de existența căreia sunt legate aparițiile de vulcani noroioși 

din zona Berca,  este o cută anticlinală foarte tectonizată (Paraschiv, 1975),  care se 

desfăşoară pe o lungime de cca. 30 km (Fig. 6.15). Anticlinalul este faliat axial, determinând 

o asimetrie a întregii structuri.  Flancurile anticlinalului sunt fragmentate de falii transversale, 

în bună parte etanşe. Lucrările de cartare şi sondele săpate, care au atins adâncimea maximă 

de 3331 m, au pus în evidenţă o succesiune de strate, începând cu Pliocenul (etajul Romanian) 

şi terminând cu Miocenul mediu (etajul Sarmaţian). În sectorul de curbură a depresiunii 

precarpatice, depozitele sarmato-pliocene se îngroaşă foarte mult şi, în plus, devin arenacee. 

Acumulările de hidrocarburi sunt localizate în nisipurile meoţiene, numărul nisipurilor 

productive fiind diferit de la o zona la alta. După Paraschiv (1975), natura fluidelor şi 

distribuţia acestora în cuprinsul structurii este următoarea: Arbănaşi flanc estic – petrol; Beciu 

flanc estic – petrol; Beciu flanc vestic – petrol; Pâcle flanc estic – petrol, cap primar de gaze, 

gaze libere; Pâcle flanc vestic – petrol, cap primar de gaze, gaze libere; Berca flanc estic – 

petrol, cap primar de gaze, gaze libere. Rezultă că pe structura Berca-Arbănaşi, flancul estic 

este productiv în toate sectoarele, pe când flancul vestic are hidrocarburi numai la Pâcle şi 

Beciu. Exploatarea acestora a început în anul 1894 şi continuă şi astăzi. 

Principalii parametri ai zăcămintelor sunt: grosimea efectivă a fiecărui nisip 1,2-112 

m, porozitatea 24%, saturaţia în apă interstiţială 34%, greutatea specifică a petrolului 0,850 

kgf/dm3. Regimul zăcămintelor este mixt, energia datorându-se gazelor din soluţie, împingerii 

capului de gaze, local (Beciu S), împingerii apei de zăcământ din sinclinal şi gravitaţiei. 

Gazele de la adâncimea de 2600-2900 m fac parte din grupa II şi sunt pure, iar cele de la 

adâncimi de peste 3300 m aparţin grupei I şi sunt mai puţin pure, hidrocarburile fiind în 

amestec cu CO2 (1,1-2,7%), N2 (0,03-0,14%), H2 (0,022-0,71%), Ar (0,001-0,002%) 

(Filipescu & Humă, 1979). 



49 
 

 

 

În grupa gazelor din acumulările de hidrocarburi intră şi gazele vulcanilor noroioşi. 

Aceştia degajă gaze formate în cea mai mare parte din hidrocarburi gazoase, iar după 

caracterul produselor solide pe care le aruncă în timpul erupţiilor, au fost numiţi vulcani 

noroioşi. Ei sunt răspândiţi în regiunile gazeifere şi gazo-petrolifere şi constituie indicatori 

siguri ai prezenţei acumulărilor de hidrocarburi şi ai degradării acestor acumulări.  

Beciu 

Pâclele Mici 

Pâclele Mari 

Fierbători 

Anticlinalul Berca-Arbănaşi 

PMA 

PMI 

PMI 

PMA 

a 

b 

c 

d 
Fig. 6.15 – a) Localizarea celor 4 patru zone principale cu vulcani noroioşi din Geoparc, în zona Berca.  

b) pe structura anticlinală Berca-Arbănaşi; c) PMI = Pâclele Mici şi d) PMA = Pâclele Mari. 
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Alte produse ale activităţii vulcanice sunt reprezentate prin noroi cu microfosile, 

detritusuri de roci cu gips, blocuri mari de roci şi urme de petrol. Noroiul este format din 

material pelitic (argile, marne), cu o culoare brun-gălbuie sau cenuşie, prin uscare dând forme 

poligonale. Detritusul de roci se găseste împrăştiat pe platourile cu vulcani activi şi pe 

platourile unde activitatea acestora s-a stins demult. Ele sunt alcătuite din gresii, gipsuri şi 

calcare fosilifere, acestea din urmă relativ frecvente. Printre acestea se găsesc şi blocuri mari 

de rocă, cu un volum ce depăşeşte 1 m3 şi o greutate de 2 t, care atestă că în trecutul geologic 

mobilitatea tectonică a zonei Berca era accentuată, iar activitatea vulcanilor noroioşi cu mult 

mai mare decît cea actuală. 

Studiul litologic şi micropaleontologic al materialului provenit din brecia tectonică 

interceptată de sonda Berca (cca 1 km NE de Pâclele Mici), a permis lui Voicu (1967) să 

precizeze provenienţa acestuia din formaţiunile eocene, probabil oligocene, brecia badeniană, 

Sarmaţianului, Meoţianului şi Ponţianului. Vârsta acestor materiale denotă că gazele care au 

dat naştere vulcanilor noroioşi de la Berca provin din depozitele pre-neogene, din brecia 

badeniană, Sarmaţianul inferior şi din Meoţian. Seria de date, furnizate de sonda 2341 Berca, 

atestă că vatra vulcanilor noroioşi de la Pâclele Mici se află la peste 3000 m adâncime (Voicu, 

1975). 

Pentru măsurătorile gazelor cu efect de seră s-a folosit un analizor multi-gaz 

„INNOVA” Bruel & Kjaer 1312 (Fig. 6.16). Principiul de măsurare al analizorului multi-gaz 

folosit este bazat pe metoda detecției fotoacustice în infraroşu. În principal, după aspirarea 

prin tuburile de teflon, aerul ajunge în celula de analiză a aparatului unde proba este închisă 

ermetic. Lumina emisă de o sursă pulsatorie în spectrul infraroşu şi purificată de un filtru 

optic de lungime de undă îngustă (specifică fiecărui gaz în parte), este selectiv absorbită. 

Temperatura gazului creşte şi descreşte ca răspuns la lumina pulsatorie, iar aceasta duce la 

creşterea şi descreșterea echivalentă a presiunii gazului din camera închisă. Două microfoane 

ultrasensibile montate în celulă sunt folosite la măsurarea acestui val de presiune, val care este 

direct proporțional cu concentrația gazului supus analizei. Gaze diferite pot fi măsurate 

simultan utilizând filtre optice diferite pe aceeaşi probă de aer.  

Timpul de răspuns pentru o măsuratoare secvenţială de CO2, N2O şi CH4 este de 

aprox. 90 de secunde. Limitele de detecţie  sunt: pentru CO2 = 3ppmv, pentru CH4 = 0.1 

ppmv, iar pentru N2O = 0.05 ppmv. Reproductibilitatea la nivelele ambientale este de 1% 

pentru CO2, 10% pentru CH4 și de 15% pentru N2O. Domeniul de măsurare este foarte larg, 

mergând de la limita inferioară de detecţie a gazului supus analizei, până la de 100000 de ori 

această concentraţie. Gazele eliberate au fost măsurate prin monitorizarea acumulării în 

camere speciale plasate pe “conurile” vulcanilor noroioși. Camerele de acumulare au o 

suprafaţă de 0.028m2 şi un volum de 28,8 l fiind confecţionate din polypropylenă 

transparentă. Când a fost necesar s-a folosit un mijloc de protecție împotriva radiațiilor solare 

pentru a menține umiditatea în interiorul incintei la 25% din valoarea ambientală.  
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Fig. 6.16 - Măsuratori in situ la vulcanii noroiosi, structura Pâclele Mari. 

Măsurători ale gazelor cu efect de seră au fost realizate de GeoEcoMar în toamna 

anului 2015, luna noiembrie. Coordonatele GPS, precum şi parametrii fizico-chimici, se 

regăsesc în Tabelul 6.2, iar valorile obţinute pentru metan sunt redate în Tabelul 6.3 si Fig. 

6.17 a și b. 
 

Tabelul 6.2 - Staţiile de măsurare şi coordonate GPS, precum si parametrii fizico-chimici ai fluidelor emise din 

vulcanii noroioşi din zona Berca 

Staţia Latitudine Longitudine ToC 
CND 

(ms/cm) 

Sal 

o/oo 
pH Observaţii 

PM15-01 45o21’34,26’’ 26o42’49,44’’      

PM15-02 45o21’32,34’’ 26o42’47,10’’      

PM15-03 45o21’30,36’’ 26o42’45,84’’      

PM15-04-1 45o21’29,40’’ 26o42’45,72’’      

PM15-04-2 45o21’28,80’’ 26o42’45,18’’ 14,8 50,6 32,4 7,51  

PM15-05 45o21’28,44’’ 26o42,44,88’’ 14,8 56,2 36,7 7,63  

Con principal 45o21’29,10’’ 26o42’44,88’’ 24,6 18,4 11,8 6,87 Diam.=1,80 m 

Con adventiv 45o21’29,10’’ 26o42’44,88’’ 14,8 56,2 36,7 7,63 Diam.=0,60 m 

Pm15-01 45o20’23,34’’ 26o42’24,18’’ 13,2 56,0 36,4 7,10 Diam.=0,15 cm 
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Pm15-02 45o20’21,42’’ 26o42’25,44’’ 13,2 69,2 46,5 7,05 Diam.=0,70 cm 

Pm15-03 45o20’20,40’’ 26o42,25,50’’ 12,5 86,6 60,6 6,80 Diam.=0,70 cm 

Pm15-04 45o20’17,40’’ 26o42’22,44’’ 8,6 112,0 81,6 6,63 Diam.=0,15 cm 

Pm15-05 45o20’16,38’’ 26o42’22,32’’ 10,9 116,5 off line 6,59 Diam.=0,15 cm 

Con principal 45o20’22,14’’ 26o42’25,68’’ 12,9 52,7 33,5 7,27  

B15-01 45o23’07,20’’ 26o42’58,74’’ 12,6 76,1 56,0 6,97 Diam.=0,35 cm 

B15-02-1 45o20’06,78’’ 26o42’58,38’’ 12,6 76,1 56,0 6,97 Diam.=0,35 cm 

B15-02 45o23’06,78’’ 26o42’58,32’’ 12,1 81,6 55,6 6,92 Diam.=0,20 cm 

F15-01 45o17’47,52’’ 26o41’39,12’’ 14,1 96,2 67,8 6,98 Diam.=0,20 cm 

ToC = Temperatura mâlului emis de vulcan; CND (ms/cm) = Conductivitatea; Sal (o/oo) = Salinitatea; pH = 

aciditatea/bazicitatea; off line = valori care depăşesc limita maximă de detecţie a aparatului; Diam. = 

diametrul interior al conului vulcanilor noroioși. 

 

Tabelul 6.3 – Fluxul şi ratele de emisie ale CO2  şi CH4  la Pâclele Mari (PM), Pâclele Mici (Pm),  Beciu şi 

Fierbatori. 

 

Proba nr. CO2 end 

CO2 

start 

Timp 

masurat S coloana 

H 

coloa- 

na 

V 

coloa

na DP CO2 Dm CO2 Flux CO2 

Rata de 

emisie 

 ppm ppm (minute) (m2) (m) (m3)   (mg/m2h) 

ppm/ 

min 

PM15-01-Sol 446,090 

397,9

72 18 0,0283 1,35 

0,038

205 4,8743534 0,00000336 396,19 2,67 

PM15-02-Sol 411,325 

429,0

49 23 0,0283 0,95 

0,026

885 -1,7954412 -0,00000087 -80,37 -0,77 

PM15-03-Sol 686,953 

399,7

43 45 0,0283 0,95 

0,026

885 29,0943730 0,00001413 665,65 6,38 

PM15-04-1 

1010,67

0 

407,0

40 23 0,0283 1,35 

0,038

205 61,1477190 0,00004220 3889,67 26,24 

PM15-04-2 

2697,86

0 

414,2

38 9 0,0283 1,1 

0,031

13 231,3309086 0,00013007 30641,51 253,74 

PM15-05 

1048,98

0 

386,5

11 13 0,0283 1,35 

0,038

205 67,1081097 0,00004631 7552,52 50,96 

Pm15-01 

1830,87

0 

481,3

37 10 0,0283 1,35 

0,038

205 136,7076929 0,00009434 20001,06 134,95 

Pm15-03 

6119,67

0 

401,4

48 10 0,0283 0,93 

0,026

319 579,2558886 0,00027537 58382,10 571,82 

Pm15-04 

1042,54

0 

410,4

88 17 0,0283 1,35 

0,038

205 64,0268676 0,00004418 5510,28 37,18 
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Beciu15-01 

3250,74

0 

416,5

55 13 0,0283 1,07 

0,030

281 287,1029405 0,00015703 25609,69 218,01 

Beciu15-02 895,842 

390,8

24 16 0,0283 1,03 

0,029

149 51,1583234 0,00002693 3569,11 31,56 

Beciu15-Sol 

langa con 401,339 

403,0

23 4 0,0283 1,35 

0,038

205 -0,1705892 -0,00000012 -62,40 -0,42 

Fierbatori15-01 876,604 

425,6

00 11 0,0283 1,35 

0,038

205 45,6867052 0,00003153 6076,55 41,00 

           

           

Proba nr. CH4 end 

CH4 

start 

Timp 

masurat S coloana 

H 

coloan

a 

V 

coloa

na DP CH4 Dm CH4 Flux CO2 

Rata de 

emisie 

 ppm ppm (minute) (m2) (m) (m3)   (mg/m2h) 

ppm/ 

min 

PM15-01-Sol 2,573 2,825 18 0,0283 1,35 

0,038

205 -0,0254901 -0,00000002 -2,07 -0,01 

PM15-02-Sol 2,604 2,853 23 0,0283 0,95 

0,026

885 -0,0251558 -0,00000001 -1,13 -0,01 

PM15-03-Sol 58,016 2,760 45 0,0283 0,95 

0,026

885 5,5974683 0,00000272 128,06 1,23 

PM15-04-1 

57125,5

00 2,364 23 0,0283 1,35 

0,038

205 5786,5736960 0,00399316 

368089,7

4 2483,61 

PM15-04-2 

260674,

000 

13,28

4 9 0,0283 1,1 

0,031

13 26404,9305207 0,01484702 

3497530,

34 

28962,3

0 

PM15-05 

47532,6

00 

11,79

8 13 0,0283 1,35 

0,038

205 4813,8572527 0,00332191 

541763,7

1 3655,45 

Pm15-01 

37935,2

00 

1379,

310 10 0,0283 1,35 

0,038

205 3703,1116570 0,00255542 

541784,8

6 3655,59 

Pm15-03 

58941,5

00 

24,58

1 10 0,0283 0,93 

0,026

319 5968,2838643 0,00283723 

601531,9

6 5891,69 

Pm15-04 

2637,33

0 

15,72

9 17 0,0283 1,35 

0,038

205 265,5681610 0,00018326 22855,31 154,21 

Beciu15-01 

273840,

000 

11,27

8 13 0,0283 1,07 

0,030

281 27738,8495082 0,01517168 

2474315,

96 

21063,7

5 

Beciu15-02 

20476,9

00 

128,2

47 16 0,0283 1,03 

0,029

149 2061,3185489 0,00108529 

143809,8

5 1271,79 

Beciu15-Sol 

langa con 40,375 

49,51

5 4 0,0283 1,35 

0,038

205 -0,9258820 -0,00000064 -338,65 -2,29 

Fierbatori15-01 

263598,

000 

11,37

4 11 0,0283 1,35 

0,038

205 26701,3252645 0,01842587 

3551404,

88 

23962,4

2 
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Fig.  6.17 – a)   Parametrii fizico-chimici ai fluidelor emise de vulcanii noroiosi de la Paclele Mari (PM), Paclele 

Mici (Pm), Beciu (B) si Fierbatori (F).  b) Fluxul si rata de emisie ale CO2 la vulcanii noroiosi de la Paclele Mari 

(PM), Paclele Mici (Pm), Beciu (B) si Fierbatori (F). 
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Potențialul de hazard al vulcanilor noroioși 

 

Conform acestor rezultate, potențialul de hazard al vulcanilor noroioși constă în 

subsidența zonei acoperite de câmpuri de vulcani, în expulzarea de materiale balistice litice în 

cazul erupțiilor explozive (care par a fi localizate în zona Pâclele Mari), în contaminarea cu 

metale grele a pânzei freatice traversată de materialul fluid, în contaminarea cu sare a 

pajiștilor și în posibilitatea subminării fundațiilor clădirilor, în cazul în care apar iviri de 

vulcani noroioși în zona satelor. 

Un parametru important în acest moment este posibilitatea de migrare spațială a 

vulcanismului noroios, pe care am încercat în acest an să îl constrângem pe baza habitatelor 

de plante halofile. Vulcanii noroioși contaminează solul cu sare, care devine propice pentru 

dezvoltarea plantelor iubitoare de sare. 

Aria investigată cuprinde rezervațiile cu vulcani noroioși de la Pâclele Mari, Pâclele 

Mici, Fierbătorii de la Berca și Vulcanii de la Beciu.  

Cercetarea de teren a avut loc în perioada mai – august 2015 și s-a folosit metoda 

transectelor pentru identificarea speciilor de plante. De asemenea s-au identificat și habitatele 

și tipurile de sol, pentru fiecare punct luându-se coordonate GPS. Nomenclatura taxonilor este 

conform “Codului Fitosociologic” (Weber et al. 2000) și a “Florei ilustrate a României” 

(Ciocîrlan 2000). 

Rezervațiile geologice de la Pâclele Mari (N 45.21558, E 026.42798), Pâclele Mici (N 

45.20449, E 026.42502), precum și Fierbătorii de la Berca (N 45.17669, E 026.41612), se 

caracterizează prin același tip de vegetație halofilă (vegetație de sărătură), ce se găsește de o 

parte și de alta a ocurențelor vulcanilor noroioși. Vegetația halofilă este dată de prezența 

solurilor sulfuroase și de sărătură (halomorfe), în aceste locuri observându-se absenţa totală a 

vegetaţiei obișnuite şi prezenţa unor plante speciale, adaptate acestor tipuri de soluri. Cea mai 

raspândită specie de plantă este Nitraria schoberi (Gărdurarița), specie rară, ce se găsește în 

Lista Roșie, dar și Obione verrucifera și Artemisia santonicum.  

De jur împrejurul câmpurilor de vulcani, se pot găsi perimetre mixte cu vegetație 

obișnuită și de sărătură, printre care numeroase graminee și leguminoase: troscot (Polygonum 

aviculare), ghizdei de sărătură (Lotus tenuis), coada-vulpii (Alopecurus pratensis), coada 

șoricelului (Achillea millefolium), sulfina (Melilotus officinalis),  firuța (Poa 

pratensis), pătlagina îngustă (Plantalago lanceolata), iarba-câmpului (Agrostis stolinifera). 

În cazul câmpului cu vulcani de la Beciu, predomină atât vegetația de sărătură, cât și 

vegetația hidrofilă (iubitoare de apă): stuf (Phragmites australis), papură (Typha latifolia), 

rogoz (Carex sp.), ceea ce se corelează perfect cu aspectul de Fierbători ai vulcanilor (noroiul 

este diluat de prezența dominantă a apei, astfel încât vâscozitatea este mică și nu formează 

conuri). 

 Habitatul dominant în proximitatea vulcanilor noroioși este R 1512 (Doniță et al. 

2005) – 1530 (conform Natura 2000) - Comunităţi vest-pontice cu Nitraria schoberi şi 

Artemisia santonicum, habitat cu vegetație de sărătură (Fig. 6.18). Aceste habitate dispar 

înafara câmpului de vulcani, unde o bandă de plante mixte marchează tranziția către vegetația 

normală. Nu am identificat până în prezent areale cu vegetație halofilă înafara câmpurilor 

vulcanice active. Astfel de habitate ar fi sugerat prezența unor câmpuri inactive, erodate. 

Ținând cont de acestea, se pare ca ivirile de vulcani noroioși sunt destul de statice în timp, și 

nu prezintă semne de migrație, ceea ce scade considerabil riscul asociat acestui fenomen. 
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Fig. 6.18 – Habitat cu vegetați de sărătură: Comunităţi vest-pontice cu Nitraria schoberi şi Artemisia 

santonicum. Pâclele Mari. 

 

 

Emisiile de gaze și potențialul de hazard al acestora 

Studiul de teren referitor la emanațiile de gaze și potențialul acestora de combustie 

naturală se va desfășura în cea mai mare parte în cursul anului 2016, când vor fi efectuate 

măsurători în punctele identificate în cursul anului 2015. 

Majoritatea emanațiilor de gaze identificate sunt asociate izvoarelor sulfuroase, și se 

găsesc cu o frecvență ridicată pe teritoriul comunelor Colți și Bozioru. Fiind emanații „ude”, 

chiar dacă gazul metan ar fi prezent (ceea ce vom documenta în 2016), posibilitatea acestuia 

de a se aprinde este aproape inexistentă. 

Emanațiile de gaz metan se găsesc în mare parte asociate cu sistemul Berca-Arbănași, 

unde se amestecă cu apele freatice și dau naștere fenomenului de vulcanism noroios. 

Singurele locuri unde au fost identificate emanații „uscate” de gaz metan sunt în apropierea 

satului Terca, comuna Lopătari, unde formează așa-zisele focuri vii. Flăcările sunt de 

dimensiuni decimetrice și variază ca număr și poziție în funcție de evoluția fisurilor 

superficiale, prin care gazele ajung la suprafață. Poziția flăcărilor variază într-un perimetru 

stabil de-a lungul timpului (conform interviurilor efectuate cu localnicii), într-o zonă cu un 

diametru de circa 8m. Flăcările se sting în timpul ploilor torențiale, însă din moment ce gazul 

metan este mai puțin dens decât aerul, nu există riscul acumulării în depresiuni. Fluxul de gaz 

la suprafață se reaprinde în mod natural, inițial cu flamă puternică, după care revine imediat la 

dimensiuni decimetrice. 

 În figura 6.19 prezentăm o imagine preliminară a hărții de hazard a vulcanismului 

noroios și a emanațiilor de gaze naturale ce se aprind natural. În jurul vulcanilor noroioși am 

delimitat o zonă de risc potențial, conform sesizărilor unor localnici din comuna Scorțoasa, 

care au observat curgeri de noroi în curțile lor. Aceste aspecte vor fi investigate în cursul 

anului 2016. 
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Fig. 6.19 – Hartă de hazard asociată fenomenului de vulcanism noroios și emanații de gaz metan cu aprindere 

naturală. 
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7.      Activitatea 2.4 

 

Evaluarea calității surselor de apă investigate de pe suprafața viitorului Geoparc, în vederea 

identificării unor ape minerale benefice pentru diferite afecțiuni și care pot fi valorificate din punct 

de vedere economic. 

 

Faţă de cele 75 de probe de apă prelevate în anul 2014 de pe suprafaţa viitorului Geoparc, în 

campaniile derulate în anul 2015 au mai fost prelevate suplimentar un număr de 135 probe, 13 din 

acestea fiind prelevate din aceleași puncte ca și anul trecut, în vederea evidenţierii unor eventuale 

fluctuaţii hidrochimice semnificative. 

Reţeaua de monitorizare (Fig. 7.1) cuprinde în prezent un total de 197 surse de apă, din care: 

- 81 probe de apă potabilă colectate din fântâni  

- 33 probe de apă potabilă colectate din rețelele locale de alimentare 

- 47 probe de apă potabilă colectate din izvoare captate, folosite de localnici ca surse de apă 

potabilă 

- 24 probe de apă prelevate din izvoare considerate de localnici ca fiind izvoare sufuroase  

- 4 probe de apă prelevate din izvoare considerate de localnici ca fiind izvoare feruginoase  

- 8 probe de apă prelevare din izvoare considerate de localnici ca fiind izvoare sărate  

 
 

Fig. 7.1- Rețeaua de prelevare a probelor de apă de pe suprafața viitorului Geoparc. 
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Rețeaua de prelevare a probelor de apă a fost stabilită astfel încât punctele de probare să 

acopere un areal cât mai vast din suprafața viitorului Geoparc (18 comune) și ținând cont de unele 

particularități ale zonei precum: distribuția demografică, caracteristici geologice și hidrogeologice. În 

Figs. 7.2 – 7.11 sunt redate fotografii ale unor surse de apă investigate.  

 

   
Fig. 7.2 - Fântâni utilizate de localnici ca surse de apă potabilă: sat Pâclele - comuna Berca (stânga) și sat Gura 

Dimienii – comuna Beceni (dreapta), cea din urmă fiind contaminată cu nitrați (foto C.Roba - UBB). 

 

 
Fig. 7.3 - Izvor sărat – comuna Lopătari (foto C.Roba - UBB). 
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Fig. 7.4 - Izvor cu apă minerală fluorurată – sulfatată – hidrogenocarbonatată – sodică (Fișici – comuna Bozioru), care 

respectă parametrii de calitate chimici impuși în HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare si 

comercializare a apelor minerale naturale (foto C.Roba - UBB).  

 
    

  

56 
Fig. 7.5 - Izvor apă minerală sulfatată – Fișici – comuna Bozioru  

(capanie de prelevare 2014- stânga, respectiv 2015 – dreapta) (foto C.Roba - UBB).  

 
Fig. 7.6 - Izvoare minerale de la Fișici (comuna Bozioru);  stânga: apă clorurată – sulfatată –sodică – feruginoasă (“apă 

moartă” cu conținut de fracții petroliere); dreapta: apă  clorurată – sulfatată – hidrogenocarbonatată – sodică – calcică 

(“apă vie”) (Foto: C. Roba, UBB). 

 



61 

 

  
Fig. 7.7 - Stânga: Izvor cu apă minerală sulfatată (Anini – comuna Cozieni), care respectă parametrii de calitate chimici 

impuși în HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale. 

Dreapta: completarea chestionarelor privind utilizarea sursei de apă de către localnici. 

 

   
Fig. 7.8 - Stânga: Izvor cu apă minerală sulfatată – calcică (Plaiu Nucului – comuna Lopătari), care respectă parametrii 

de calitate chimici impuși în HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor 

minerale naturale. Dreapta: priveliște din vecinătatea izvorului mineral (foto C.Roba - UBB).  

   
Fig. 7.9 - Stânga: Izvor sulfuros din Luncile (comuna Lopătari) (foto C.Roba - UBB). 
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Fig. 7.10 - Sus: Izvor cu apă minerală clorurată – hidrogenocarbonatată – sodică (Aluniși – comuna Colți), care respectă 

parametrii de calitate chimici impuși în HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare si 

comercializare a apelor minerale naturale. Jos: priveliște din vecinătatea izvorului mineral (foto C.Roba - UBB).  
  

 

 
Fig. 7.11 - Izvor feruginos (stânga și centru) și sulfuros (dreapta) din comuna Lopătari. Izvoarele pot fi valorificate în 

scop terapeutic ca și  ape fluorurate – sulfatate – feruginoase (foto C.Roba - UBB). 
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Rezultatele obținute atât în urma analizelor efectuate in situ, dar și a analizelor instrumentale 

efectuate in laborator sunt redate în Tabelele 7.1 – 7.2. 

 

Tabelul 7.1 -  Valoarea parametrilor de calitate fizico-chimici determinați în probele de apă prelevate de pe suprafața 

viitorului Geoparc. 

Cod 

probă 
Lat. Long. Comuna Sat 

Sursa 

de apă 
pH 

ORP EC TDS sal O2 

rezis

tivit

ate 

turbidi

tate 

 (mV) (µS/cm) (mg/l) (‰) (mg/l) 
kΩc

m 
(NTU) 

A3.3 45.38421 26.42706 Colți 
Muscelu 

Cărămănești 

fâ
n

tâ
n

ă 

7.4 -45.1 775 503.0 0.1 6.5 1.2 0.5 

A3.10 40.39705 26.41251 Colți Aluniș 7.3 -28.0 1402 898.0 0.7 2.1 0.7 <0.01 

A4.2 45.29832 26.37397 Pănătău Zaharești 6.1 19.1 1912 1222.0 0.8 4.1 0.6 1.4 

A 4.4 45.31726 26.38785 Pănătău Pănătău 6.6 -8.5 810 518.0 0.2 5.1 1.2 <0.01 

A4.6 45.31641 26.38656 Pănătău Plăișor 7.6 -65.5 852 546.0 0.2 6.7 1.2 0.3 

B2.1 45.45937 26.50189 Brăiești Ivănețu 6.8 -18.5 858 548.0 0.2 5.9 1.1 <0.01 

B2.2 45.48951 26.54788 Lopătari Pestrițu 5.5 -7.4 835 535.0 0.2 4.6 1.3 1.0 

B2.4 45.48462 26.58307 Lopătari Lopătari 6.3 12.1 1101 705.0 0.3 3.4 0.9 <0.01 

B2.5 45.50164 26.61113 Mânzalești Trestioara 6.4 -12.0 1001 641.0 0.3 4.8 1.1 0.1 

B2.6 45.49367 26.55610 Lopătari Luncile 6.9 -21.5 1298 831.0 0.4 4.7 0.8 0.1 

B2.7 45.50716 26.59409 Mânzalești Buștea 6.4 5.6 717 459.0 0.1 3.2 1.3 0.5 

B2.15 45.49693 26.54418 Lopătari Luncile 6.2 27.8 1493 956.0 0.7 1.2 0.7 1.0 

B3.1 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile 6.7 -9.4 2030 1301.0 0.9 4.5 0.5 <0.01 

B3.1 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile 7.0 -9.0 3200 2040.0 1.7  0.3 <0.01 

B3.4 45.40564 26.56679 Odăile Scoroșești 6.8 -23.0 546 332.0 0.0 5.4 2.1 <0.01 

B3.5 45.39537 26.53584 Odăile Odăile 6.9 -23.8 528 336.0 0.0 5.8 2.2 <0.01 

B3.6 45.42987 26.50902 Brăiești Brăiești 6.6 -7.4 991 634.0 0.3 5.2 1.0 <0.01 

B3.6 45.42987 26.50902 Brăiești Brăiești 7.2 -19.3 1409 903.0 0.7 2.1 0.7 <0.01 

B4.1 45.33802 26.48609 Cozieni Cozieni 7.3 -50.5 429 274.0 0.0 5.7 2.3 3.8 

B4.2 45.35139 26.47432 Cozieni Bălănești 6.7 -10.4 882 556.0 0.2 5.2 1.1 <0.01 

B4.4 45.29600 26.59085 Pârscov Robești 6.4 3.6 876 561.0 0.2 4.5 1.2 <0.01 

B4.5 45.29601 26.58893 Pârscov Robești 7.0 -27.3 841 537.0 0.2 5.0 1.2 0.9 

B4.7 45.33910 26.48095 Cozieni Bălănești 7.1 -17.2 1273 811.0 0.6 2.1 0.8 1.0 

B4.8 45.33961 26.48700 Cozieni Bălănești 7.0 -11.1 1469 940.0 0.7 1.9 0.7 9.2 

B4.9 45.30712 26.53580 Pârscov 
Lunca 

Frumoasă 
7.0 -10.6 1249 791.0 0.6 1.5 0.8 1.0 

C1.4 45.53903 26.70453 Bisoca Bisoca 6.2 19.8 1993 1278.0 0.8 2.3 0.5 <0.01 

C2.1 45.47236 26.63292 Mânzălești Valea Ursului 6.7 -10.1 2530 1615.0 1.2 4.8 0.4 1.9 

C2.3 45.48782 26.65837 Mânzălești Mânzălești 6.6 -62.0 18010 1132.0 0.7 2.5 0.6 <0.01 

C2.3 45.48782 26.65837 Mânzălești Mânzălești 6.7 3.7 2190 1404.0 1.1  0.5 <0.01 

C2.7 45.49307 26.62374 Mânzălești 
Platoul 

Meledic 
6.9 -25.8 2090 1334.0 0.9 5.2 0.5 2.0 

C3.2 45.37867 26.66262 Scorțoasa Gura Văii 6.8 -18.8 2600 1667.0 1.2 5.9 0.4 1.0 

C3.2 45.37867 26.66262 Scorțoasa Gura Văii 7.3 -19.3 4320 2770.0 2.3 1.5 0.2 <0.01 

C3.5 45.45505 26.62642 Chiliile Glodu Petcari 6.8 -15.3 802 513.0 0.1 5.0 1.2 <0.01 

C3.6 45.37667 26.71097 Scorțoasa Beciu 6.4 14.4 2120 1350.0 1.1 2.1 0.5 1.0 

C3.8 45.41990 26.59215 Cănești Cănești 8.3 -80.2 2460 1580.0 1.2 2.2 0.4 3.0 

C4.3 45.32903 26.70521 Berca Pâclele 6.7 -15.0 3420 2188.8 1.7 5.2 0.3 1.1 

C4.3 45.32903 26.70521 Berca Pâclele  7.4 -34.0 5114 3290.0 2.8 2.6 0.2 <0.01 

C4.4 45.28586 26.68131 Berca Berca 8.2 -33.6 957 613.0 0.2 4.8 1.2 0.1 

C4.5 45.29770 26.63508 Berca Rătești 6.6 -4.2 1964 1256.0 0.8 3.6 0.5 0.3 

C4.6 45.32640 26.70024 Berca Pâclele 6.7 -13.3 918 587.0 0.2 5.3 1.2 <0.01 

C4.6 45.32640 26.70024 Berca Pâclele 7.3 -27.9 1267 808.0 0.6 2.3 0.8  

C4.7 45.28546 26.68101 Berca Berca 7.1 -33.6 783 500.0 0.1 4.7 1.4 <0.01 

C4.8 45.32040 26.70004 Berca Pâclele 7.0 -12.2 1264 809.0 0.6 1.8 0.8 <0.01 

C4.9 45.35977 26.66177 Scorțoasa Scorțoasa 6.9 -0.2 32800 2100.0 17.0 1.4 0.3 4.0 

D2.2 45.48695 26.83304 Valea Salciei Valea Salciei 6.5 -13.6 1172 744.0 0.4 5.5 1.0 5.6 

D2.3 45.47238 26.82417 Valea Salciei 
Cătun Valea 

Salciei 
7.0 -36.0 1484 949.0 0.5 5.5 0.7 3.1 
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D2.4 45.49851 26.83720 Valea Salciei Valea Salciei 6.7 -12.3 21200 1357.0 0.9 4.7 0.5 5.1 

D2.5 45.48547 26.78634 Valea Salciei Goicelu 7.3 -47.7 2610 1663.0 1.2 5.3 0.4 <0.01 

D3.1 45.40720 26.75648 Beceni 
Gura 

Dimienii 
6.5 -1.6 2120 1357.0 0.9 3.6 0.5 2.5 

D3.1 45.40720 26.75648 Beceni 
Gura 

Dimienii 7.0 -6.7 2940 1881.0 1.5 1.9 0.3 1.8 

D3.2 45.40720 26.75648 Beceni 
Gura 

Dimienii 
6.4 -12.3 1288 823.0 0.4 5.1 0.8 <0.01 

D3.2 45.40720 26.75648   7.2 -21.6 1182 1205.0 0.9 0.9 0.5 <0.01 

D3.4 45.38420 26.76778 Beceni Beceni 6.3 13.5 3200 2048.0 1.6 4.9 0.3 <0.01 

D3.4 45.38420 26.76778 Beceni Beceni 6.8 -0.4 4480 2870.0 2.4 1.5 0.2 <0.01 

D3.7 45.39449 26.76051 Beceni Mărgăriți 7.3 -27.5 941 602.0 0.4 1.7 1.1 <0.01 

A3.2 45.37827 26.39171 Colți Colți 

re
țe

a 
p

u
b

li
că

 

7.1 -28.1 328 209.0 0.0 3.9 3.1 <0.01 

A3.4 45.41584 26.44638 Bozioru Nucu 7.2 -34.0 832 532.0 0.2 5.0 1.2 0.4 

B2.9 45.45443 26.59914 Chiliile Ghiocari 7.1 -34.0 1400 850.0 0.5 5.2 0.8 <0.01 

B3.2 45.39624 26.60599 Cănești Cănești 7.1 -35.2 1561 998.0 0.6 3.7 0.6 <0.01 

B3.3 45.38222 26.49405 Bozioru Bozioru 7.1 -34.1 844 533.0 0.2 3.9 1.2 <0.01 

B3.7 45.44628 26.59941 Chiliile Chiliile 7.1 -36.1 1173 748.0 0.4 3.7 0.8 3.1 

B3.8 45.38201 26.49328 Bozioru Bozioru 6.8 -15.2 853 534.0 0.2 5.5 1.2 <0.01 

B3.9 45.38222 26.49405 Bozioru Bozioru 7.3 -26.5 1227 790.0 0.6 2.0 0.8 <0.01 

B4.3 45.28854 26.55191 Pârscov Pârscov 6.6 -7.9 974 623.0 0.2 4.1 0.9 <0.01 

B4.6 45.34254 26.48006 Cozieni Bălănești 7.7 -50.6 1486 951.0 0.7 2.2 0.7 <0.01 

B4.10 45.32715 26.51863 Cozieni Trestia 7.7 -31.3 1490 954.0 0.7 2.6 0.7 <0.01 

C1.1 45.54415 26.70570 Bisoca Bisoca 7.0 -29.7 790 504.0 0.1 4.1 1.3 <0.01 

C1.2 45.54287 26.66754 Bisoca Lacurile 5.6 58.2 89.5 57.0 0.0 4.2 10.1 27.6 

C2.5 45.52491 26.63688 Mânzălești Jghiab 7.5 -62.8 639 409.0 0.1 3.2 1.5 2.7 

C3.7 45.37732 26.70585 Scorțoasa Beciu 7.5 -44.5 829 531.0 0.3 2.4 1.2 1.0 

C4.2 45.27437 26.71564 Berca Pleșcoi 7.0 -28.2 775 508.0 0.1 3.7 1.4 <0.01 

C5.1 45.25314 26.73136 Berca 
Valea 

Nucului 
7.0 -28.2 785 507.0 0.1 3.7 1.4 <0.01 

D4.1 45.34053 26.77285 Beceni Izvorul Dulce 7.4 -53.5 636 407.0 0.1 3.7 1.6 2.1 

D3.5 45.38420 26.76778 Beceni Beceni 7.7 -67.7 652 417.0 0.1 3.8 1.5 3.6 

A2.1 45.28681 26.25150 Brăești Brătilești  

iz
v

o
r 

ca
p

ta
t 

6.4 -19.6 529 338.0 0.2 2.3 1.9 <0.01 

A3.1 45.40345 26.46321 Bozioru Fisici 4.0 142.6 675 429.0 0.1 4.3 1.5 <0.01 

A3.1 45.40345 26.46321 Bozioru Fisici 4.1 160.4 995 637.0 0.4 2.4 1.0 <0.01 

A3.5 45.40297 26.41467 Colți Aluniș 7.3 -48.2 892 571.0 0.2 6.6 1.1 <0.01 

A3.5 45.40297 26.41467 Colți Aluniș 7.4 -34.5 1397 891.0 0.7 1.8 0.7 0.0 

A3.6 
45.38154 26.42920 

Colți 
Muscelu 

Cărămănești 
6.9 -25.8 384 246.0 0.1 2.2 2.6 <0.01 

A3.11 45.40297 26.41467 Colți Aluniș 66 7.4 -32.5 1408 903.0 0.7 1.5 0.7 4.6 

A3.15 45.42808 26.48800 Brăești Ruginoasa 6.6 17.2 456 291.0 0.1 2.1 2.2 1.0 

A4.1 45.35938 26.47050 Cozieni Cocârceni 6.7 -13.2 980 627.0 0.2 5.4 1.0 2.0 

A4.3 45.32333 26.38881 Pănătău Pănătău 6.7 -10.7 1046 669.0 0.3 5.2 1.0 <0.01 

A5.1 45.26505 26.37858 Pănătău Râpile 6.5 2.1 916 587.0 0.2 4.5 1.1 0.6 

B2.3 45.51852 26.53532 Lopătari Terca 6.1 19.7 450 287.0 0.0 4.5 2.5 <0.01 

B2.8 45.48635 26.56960 Lopătari Lopătari 4.6 107.6 680 433.0 0.1 4.9 1.4 1.5 

B2.10 45.48082 26.52206 Lopătari Plaiu Nucului 7.1 -12.1 943 604.0 0.4 2.2 1.1 1.0 

B2.23 45.51357 26.58974 Mânzălești Buștea 7.3 -24.7 250 163.0 0.0 2.2 3.9 2.2 

B2.24 45.51442 26.58959 Mânzălești Buștea 7.3 -26.1 851 526.0 0.3 2.5 1.2 5.0 

B2.25 45.51462 26.58884 Mânzălești Buștea 7.3 -26.1 851 526.0 0.3 2.4 1.2 4.0 

B5.1 45.25690 26.50710 Pârscov Badila 6.3 8.9 1087 695.0 0.3 5.0 0.9 <0.01 

C1.3 45.54321 26.68623 Bisoca Recea 6.2 19.8 431 276.0 0.0 2.3 2.3 <0.01 

C2.2 45.53785 26.70431 Bisoca Bisoca 7.3 -39.2 782 501.0 0.1 4.7 1.2 <0.01 

C2.4 45.51231 26.59379 Mânzălești Buștea 7.1 -31.6 589 377.0 0.0 3.9 1.8 0.0 

C2.6 45.47407 26.71963 Vintilă Vodă Vintilă Vodă 6.4 1.2 794 512.0 0.1 4.2 1.3 <0.01 

C2.9 45.53508 26.63767 Mânzălești Plavățu 7.3 -53.7 365 234.0 0.0 5.3 2.8 4.3 

C3.1 45.39496 26.62876 Cănești Valea Verzii 7.2 -42.2 1545 991.0 0.6 4.7 0.7 <0.01 

C3.3 45.37758 26.70504 Scorțoasa Beciu 7.1 -37.1 681 434.0 0.1 6.7 1.7 <0.01 

C4.1 45.35977 26.66177 Scorțoasa Scorțoasa 7.3 -45.1 1970 1261.0 0.8 4.8 0.5 <0.01 

D2.1 45.53856 26.75186 Bisoca Sările 6.6 -1.4 475 305.0 0.0 3.6 2.1 1.0 
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D3.3 45.41336 26.74914 Beceni 
Gura 

Dimienii 
6.3 6.6 1071 685.0 0.3 5.8 1.0 0.3 

D3.6 45.39861 26.73789 Beceni Arbănași 7.1 -13.9 1756 1123.0 0.9 2.2 0.6 <0.01 

CMA1)  
6.5-

9.5 
- 2500 - -  - ≤ 5 

A3.7 45.40047 26.46712 Bozioru Fisici 

iz
v

o
r 

su
lf

u
ro

s 
 

7.2 -19.7 12690.0 8120.0 7.4 1.1 0.1 17.5 

A3.8 45.40360 26.46278 Bozioru Fișici 7.5 -45.5 37500.0 2400.0 23.9 0.7 0.0 3.0 

A3.9 45.40279 26.46437 Bozioru Fisici 6.4 -23.8 66900.0 42800.0 45.6 0.6 0.0 3.0 

A3.12 45.39242 26.41296 Colți Aluniș 7.5 -38.9 8480.0 5430.0 4.8 0.5 0.1 71.3 

A3.13 45.37958 26.39856 Colți Colți 7.1 -16.4 1726.0 805.0 0.8 0.8 0.6 4.0 

A3.14 45.37958 26.39856 Colți Colți 7.2 -18.9 1563.0 640.0 0.8 0.1 1.0 4.0 

A3.16 45.42791 26.48716 Brăești Ruginoasa 6.9 -2.8 799.0 600.0 0.3 2.1 1.3 1.0 

A3.17 45.42829 26.48552 Brăești Ruginoasa 7.6 -49.4 1569.0 1005.0 0.7 1.0 0.6 2.0 

A3.18 45.42888 26.48451 Brăești Ruginoasa 7.6 -46.1 5260.0 3730.0 2.8 1.0 0.2 4.0 

A4.5 45.31608 26.38821 Pănătău Plăișor 7.4 -50.6 3460.0 2076.0 1.7 6.4 0.3 5.9 

A4.7 45.35409 26.47117 Cozieni Anini 7.2 -19.5 1474.0 945.0 0.7 1.8 0.7 2.6 

A4.8 45.35409 26.47117 Cozieni Anini 7.1 -7.9 1395.0 891.0 0.7 1.1 0.7 1.2 

A4.9 45.35426 26.46596 Cozieni Anini 7.2 -14.9 1016.0 653.0 0.4 1.3 1.0 1.6 

A5.2 45.26499 26.38161 Pănătău Râpile 7.2 -16.6 5460.0 3500.0 3.0 1.0 0.2 2.0 

B2.11 45.48568 26.58264 Lopătari Lopătari 6.4 21.8 891.0 572.0 0.4 2.0 1.1 1.0 

B2.16 45.50003 26.53960 Lopătari Luncile 7.1 -12.5 49500.0 31700.0 32.2 2.2 0.0 5.0 

B2.17 45.49847 26.53720 Lopătari Luncile 6.9 -0.2 44400.0 28400.0 28.5 2.1 0.0 5.0 

B2.20 45.48382 26.58112 Lopătari Lopătari 7.7 -51.4 46300.0 29700.0 29.9 2.6 0.0 6.0 

B2.22 45.51193 26.59368 Mânzălești Buștea 7.0 -6.9 1385.0 886.0 0.6 2.4 0.7 2.0 

C1.5 45.54311 26.73209 Bisoca Băltagari 7.5 -49.4 706.0 425.0 0.1 5.4 1.3 <0.01 

D2.7 45.51302 26.74545 Sărulești Sările 7.4 -35.7 27700.0 17800.0 17.0 2.0 35.9 4.0 

B2.12 45.48585 26.58027 Lopătari Lopătari 

iz
v

o
r 

fe
ru

g
in

o
s 

 

5.3 89.8 1044.0 663.0 0.5 2.0 1.0 2.0 

B2.13 45.48527 26.57991 Lopătari Lopătari 7.1 -14.5 882.0 564.0 0.4 2.1 1.1 1.0 

B2.14 45.50105 26.54227 Lopătari Luncile 6.9 58.7 3620.0 2310.0 1.9 2.3 0.3 2.0 

B2.18 45.50304 26.53818 Lopătari Luncile 6.1 64.3 19280.0 12330.0 11.4 1.8 0.1 2.0 

B2.21 45.51257 26.59523 Mânzălești Buștea 5.1 101.9 379.0 243.0 0.1 2.5 2.6 2.0 

B2.19 45.48481 26.58055 Lopătari Lopătari 5.4 84.3 949.0 607.0 0.4 2.7 1.1 1.0 

C2.8 45.48920 26.62380 Mânzălești 
Platoul 

Meledic 

iz
v

o
r 

sa
ra

t 
 6.1 21.0 166000.0 106240.0 7.1 2.3 0.0 34.5 

C2.10 45.48438 26.61042 Lopătari Lopătari 5.4 2.0 165400.0 105856.0 7.0 4.8 0.0 53.2 

C2.10 45.29065 26.36625 Lopătari Lopatari 5.6 -3.3 237000.0 151700.0 127.0  4.2 48.5 

C3.4 45.39511 26.60827 Cănești Cănești 5.5 55.6 165000.0 105600.0 7.0 1.1 0.0 2.7 

C3.4 45.39511 26.60827 Cănești Cănești 6.0 50.7 243000.0 155700.0 165.6 2.0 4.1 <0.01 

D2.6 45.51200 26.74456 Sărulești Între Văi 6.9 -24.9 15050.0 9632.0 0.6 5.1 0.0 9.0 

 

 măsurători efectuate în etapa 1/2014   măsurători efectuate în etapa 2/2015 

 

CMA1) – Concentraţie Maxim Admisă pentru apa potabilă conform Legii nr. 458/8.07.2002 
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Tabelul 7.2 - Conținutul de ioni dizolvați și metale grele în probele de apă prelevate de pe suprafața viitorului Geoparc și clasificarea izvoarelor minerale pe tipuri de apă cu specificarea 

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

Cod 

probă 

Sursa 

de apă 

F- Cl - NO2
- Br - NO3

- PO4
3- SO4 2- HCO3

- 
CO3

2

- 
Li+ Na+ NH4

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

care 

sursă 

de apă 
(mg/l) (µg/l) (mg/l) (ppm) 

A3.3 

fâ
n

tâ
n

ă 

2.1 52.3 ND2) ND 8.2 ND 193.1 549.0 ND  ND 124.2 0.5 13.6 15.4 43.8 42.8 4.3 0.1 3.7 ND 775.2 ND 0.05 1.9 I/P 

A3.10 1.2 20.5 ND ND 3.4 ND 380.2 396.5 ND 0.4 218.1 ND 21.7 23.8 93.4 55.5 ND 1.2 0.7 11.0 95.1 0.1 0.39 17.8 P 

A4.2 1.6 95.7 ND ND 132.5 ND 88.9 732.0 ND 0.7 235.3 ND 37.2 32.6 199.8 333.1 2.1 0.3 5.6 ND 2176.0 ND 0.18 2.2 I/P 

A 4.4 2.3 42.4 ND ND 36.2 ND 54.0 640.5 ND 0.3 123.4 ND 34.9 2.4 47.8 43.5 15.8 0.2 8.1 ND 2995.6 ND 0.05 ND P 

A4.6 2.0 45.2 ND ND 8.4 ND 73.6 122.0 180 ND 217.0 ND 14.1 2.2 4.7 260.5 13.5 0.2 6.3 ND 530.9 ND 0.09 2.4 P 

B2.1 2.5 36.1 ND ND 11.7 ND 235.6 701.5 ND 0.4 429.6 0.6 11.3 19.2 86.6 268.0 6.7 0.2 6.8 ND 1242.0 ND 0.11 ND I/P 

B2.2 1.7 15.6 ND ND 7.5 ND 358.8 549.0 ND 0.2 23.7  ND 14.6 27.3 183.5 4.7 18.5 0.2 17.3 ND 131.5 ND 0.18 17.6 P 

B2.4 2.4 54.4 13.86 ND 33.4 ND 375.0 854.0 ND ND 53.8 0.3 25.3 14.3 152.5 54.6 49.1 0.1 24.8 ND 401.9 ND 0.31 ND P/T 

B2.5 ND 47.4 ND ND 20.5 ND 226.7 579.0 ND ND 217.7 0.7 4.7 40.6 222.1 33.6 6.7 0.1 2.4 ND 24.7 ND 0.12 4.1 I 

B2.6 0.2 133.9 ND ND 72.0 ND 143.3 945.5 ND  ND 292.5 0.7 132.2 33.7 176.3 32.4 23.2 0.9 17.0 ND 790.0 ND 1.26 2.3 P 

B2.7 ND 10.7 ND ND 6.0 ND 394.4 427.0 ND ND 6.7 0.4 9.2 6.6 162.4 27.2 10.0 0.5 10.5 ND 554.9 ND 0.24 1.0 I/P 

B2.15 ND 60.4 ND ND ND ND 758.2 132.4 ND ND 61.3 ND 19.8 45.5 245.6 66.8 ND ND 0.5 ND 75.1 1.5 61.21 4.4 P 

B3.1 2.3 232.4 16.47 ND 184.3 ND 647.7 744.2 ND ND 203.6  ND 31.4 76.5 207.1 36.5 72.1 ND 9.4 1.4 255.9 ND 0.23 ND P/T 

B3.1 2.2 366.1 ND ND 128.0 ND 923.7 725.0 ND ND 311.3 ND 42.3 112.7 216.7 82.9 22.9 ND 2.2 ND 117.2 ND 0.29 ND P/T 

B3.4 1.2 18.0 ND ND 18.1 ND 44.0 600.0 ND ND 12.5 0.5 8.7 10.5 92.0 32.0 1.3 0.1 12.0 ND 32.0 ND 0.04 ND I 

B3.5 1.2 17.5 ND ND 18.7 ND 43.8 610.0 ND ND 13.4 0.6 8.8 11.9 91.8 39.1 1.6 0.1 12.6 ND 26.1 ND 0.04 ND I 

B3.6 1.7 56.1 ND ND 169.5 26.58 114.4 610.0 ND 0.3 74.4 ND 129.0 17.2 121.9 353.1 7.4 0.1 40.3 97.5 2097.0 ND 0.13 3.2 P/T 

B3.6 2.2 69.0 ND ND 180.0 23.8 122.6 707.6 ND 0.3 89.9 ND 137.7 20.0 125.2 35.3 ND ND 32.5 19.8 1684.0 ND 0.09 2.3 P/T 

B4.1 1.0 22.3 ND ND 8.4 ND 95.6 488.0 ND 0.1 50.0 0.5 9.9 5.5 26.9 20.1 1.1 0.1 4.9 ND 201.6 ND 0.03 ND I 

B4.2 1.8 65.3 ND ND 78.5 ND 120.1 610.0 ND  ND 46.0 0.4 17.2 22.4 206.7 40.9 3.5 0.1 2.7 ND 220.6 ND 0.04 ND I/P 

B4.4 1.8 56.3 ND ND 105.4 ND 101.2 719.8 ND 0.3 74.9 0.4 20.6 20.6 86.1 333.5 48.7 0.2 5.3 ND 3034.1 ND 0.16 1.9 P/T 

B4.5 ND 104.1 ND ND 45.5 ND 58.3 579.5 ND  ND 150.7 0.2 15.4 33.4 66.9 25.6 7.7 0.1 8.1 ND 481.4 ND 0.05 3.5 I 

B4.7 0.3 21.2 ND ND 10.3 ND 176.8 658.8 ND 0.4 48.0 ND 25.0 68.5 136.0 64.0 4.0 2.2 ND 12.0 93.5 ND 0.21 ND I/P 

B4.8 0.5 14.8 ND ND 1.9 ND 274.6 695.4 ND 0.4 135.6 ND 22.8 45.7 143.0 94.3 8.8 2.3 6.8 17.0 107.7 0.3 4.29 ND P 

B4.9 0.2 28.9 0.26 ND 51.7 ND 100.9 335.5 ND 0.3 89.3 ND 19.1 29.2 139.7 48.3 2.5 1.9 ND 12.0 63.3 ND 0.25 1.0 P 

C1.4 2.2 82.8 ND ND 12.9 ND 1301.4 610.0 ND 0.3 48.5  ND 19.3 46.5 365.4 47.9 27.4 0.3 31.8 ND 1241.0 ND 0.41 ND P 

C2.1 2.2 233.3 ND ND ND ND 1019.6 549.0 ND 0.3 168.6 ND 19.2 50.2 406.9 85.9 29.9 1.1 20.8 ND 2750.2 ND 0.88 ND P 

C2.3 ND 311.0 ND ND 49.4 ND 70.2 549.0 ND ND 248.0 ND 22.3 23.3 131.2 72.7 470.9 19.0 49.0 ND 14642.0 ND 3.26 ND P/T 

C2.3 ND 372.4 ND ND 160.8 ND 159.0 522.3 ND ND 253.9 ND 31.0 34.4 128.7 76.7 31.2 1.2 28.6 ND 9458.0 ND 2.68 1.0 P/T 

C2.7 ND 17.1 ND ND 12.9 ND 67.3 610.0 ND ND 313.1 ND 16.0 66.0 198.3 121.7 17.1 0.3 36.3 1.6 3.9 ND 0.35 2.1 P 

C3.2 2.3 204.9 ND ND 453.1 ND 649.6 1128.5 ND 1.7 912.0 3 58.7 30.8 109.5 94.6 47.4 1.7 11.6 0.2 11502.5 ND 0.62 ND P/T 

C3.2 0.3 262.5 0.49 3.98 549.5 ND 882.8 884.5 ND 1.2 697.3 0.2 81.4 54.8 219.7 92.2 38.2 1.2 9.8 ND 7417.8 ND ND 1.2 P 

C3.5 1.8 20.1 ND ND 10.4 23.88 223.5 457.5 ND 0.3 29.1 0.4 16.8 30.9 81.9 70.7 45.2 0.2 120.0 ND 2826.5 ND 0.22 ND P 

C3.6 0.4 249.6 0.38 ND 13.3 ND 74.4 120.0 ND  ND 348.8 ND 27.0 36.8 63.5 48.1 1.5 ND 7.3 12.0 62.7 ND 0.18 1.6 I 

C3.8 1.4 221.8 ND ND 3.2 ND 606.7 829.6 ND  ND 546.8 ND 16.4 9.2 33.3 48.9 ND ND ND ND 201.8 ND 0.15 2.5 I/P 

C4.3 ND 782.4 ND ND 103.8 ND 500.6 1037.0 ND 0.6 436.1  ND 188.1 47.2 126.7 317.1 54.8 2.9 29.0 ND 15106.0 ND 0.83 ND P/T 

C4.3 ND 922.6 ND ND 129.3 ND 731.9 695.4 ND  ND 705.7 ND 246.9 82.9 216.1 45.2 5.3 2.4 ND 16.0 8945.1 0.2 0.68 1.0 P 
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C4.4 2.1 118.6 13.78 ND 88.0 ND 98.3 488.0 ND ND 126.8 ND 22.6 21.4 116.2 44.7 17.5 1.0 13.2 ND 1672.4 ND 0.29 4.1 P/T 

C4.5 ND 363.5 ND ND 559.4 ND 178.8 915.0 ND 0.4 185.1 ND 17.8 62.0 126.2 18.2 37.0 0.4 16.6 ND 153.8 ND 0.28 1.6 P/T 

C4.6 1.9 76.6 0.002 ND 10.2 ND 53.7 854.0 ND  ND 103.6  ND 14.3 24.0 81.6 36.5 143.0 0.1 10.3 ND 1294.0 ND 0.28 ND P/T 

C4.6 0.2 56.3 ND ND 1.8 ND 53.6 695.4 ND  ND 123.3 ND 19.1 30.9 109.1 43.7 5.3 0.1 19.0 10.0 1056.9 ND 0.22 ND I/P 

C4.7 1.6 145.2 9.62 ND 16.3 ND 60.2 427.0 ND ND 124.6 ND 13.2 11.6 75.5  ND 9.1 ND ND ND ND ND ND ND P/T 

C4.8 0.1 47.3 ND ND 4.9 ND 56.7 480.0 ND  ND 115.6 ND 16.5 31.6 100.1 34.9  ND ND ND 13.7 41.8 ND 0.13 ND I 

C4.9 5.1 424.8 ND ND 525.5 ND 240.5 470.0 ND 0.5 242.7 ND 25.9 109.4 315.1 257.8 9.2 2.8 22.5 ND 315.6 ND 1.60 1.9 P 

D2.2 1.8 113.9 ND ND 88.2 20.86 239.2 732.0  ND  ND 54.6 0.8 8.4 43.0 164.5 99.7 9.9 0.1 7.9 ND 102.8 ND 0.15 ND I/P 

D2.3 1.8 75.3 14.19 ND 100.6 ND 293.2 1037.0 ND 0.4 276.5 ND 14.8 11.7 42.2 37.0 8.7 ND 5.4 ND 406.6 ND 0.16 1.6 P/T 

D2.4 2.2 225.7 ND ND 119.1 ND 556.5 1098.0 ND  ND 354.0 ND 149.2 31.4 188.7 109.0 152.4 1.5 29.2 ND 1509.7 ND 1.92 ND P/T 

D2.5 ND 21.8 ND ND 12.2 ND 1085.5 976.0 ND 0.4 548.5 ND 20.0 31.5 97.4 89.2 83.0 1.3 13.0 ND 2493.0 0.2 1.08 ND P/T 

D3.1 2.2 213.9 13.62 13.15 713.0 ND 254.3 762.5 ND  ND 467.9 0.4 249.7 50.8 198.8 43.9 61.6 0.1 48.5 ND 3902.0 ND 0.57 ND P/T 

D3.1 1.2 177.8 ND ND 681.0 ND 278.3 414.8 ND 0.5 226.2 ND 226.6 50.9 193.4 40.1 4.1 0.2 4.1 16.0 2838.8 ND 0.22 ND P/T 

D3.2 2.4 122.6 ND ND 203.7 ND 162.2 732.0 ND 0.4 94.9 ND 124.1 15.7 72.2 73.2 24.6 0.1 12.8 ND 1103.9 ND 0.23  ND P 

D3.2 2.1 99.0 0.047 ND 172.3 ND 140.2 579.5 0 0.7 22.6 ND 67.0 21.0 292.9 140.9 3.8 ND 10.0 12.0 1159.4 ND 0.20 ND P 

D3.4 2.2 265.7 ND ND 767.2 ND 796.2 1220.0 ND  ND 438.1 ND 83.2 52.7 195.0 121.0 47.8 0.4 23.7 ND 616.1 ND 0.48  ND P/T 

D3.4 0.0 270.4 ND ND 733.0 ND 954.5 884.5 ND  ND 627.6 ND 114.7 74.5 271.9 62.1 6.0 0.6 21.5 14.0 668.7 ND 0.40 ND P/T 

D3.7 0.3 17.7 0.11 ND 11.8 ND 56.2 573.4 ND 0.2 53.4 ND 14.0 38.7 71.3 158.6 2.4 1.5 3.1 12.0 106.1 ND 0.19 ND I/P 
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1.1 8.5 ND ND 5.5 ND 67.2 305.0 ND 0.1 104.2 0.2 4.0 13.8 49.2 23.5 6.6 0.1 5.3 0.5 20.2 ND 0.03 ND I 

A3.4 2.7 50.2 ND ND 10.8 ND 410.0 610.0 ND 0.3 261.0 ND 8.1 23.0 126.0  ND 4.6 ND ND ND ND ND ND ND I/P 

B2.9 1.5 31.5 ND ND 10.8 20.1 248.0 780.0 ND 0.3 28.5 0.4 16.0 31.0 82.0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND P/P 

B3.2 2.4 297.4 ND 13.57 11.4 ND 367.4 427.0 ND ND 204.7 ND 22.8 40.5 127.6 86.3 45.5  ND 2.1 ND 1393.8 ND 0.12 1.8 P 

B3.3 2.8 51.5 ND ND 11.7 ND 369.6 488.0 ND 0.4 269.2 0.4 8.3 24.2 128.5 121.0 3.6 ND 52.4 ND 517.6 ND 0.10 ND I/P 

B3.7 2.4 473.0 13.61 ND 11.3 0.89 125.9 317.2 ND ND 373.2 0.4 5.7 2.3 14.2 51.1 198.1 ND 4.9 ND 1929.0 ND 0.18 64.3 P/T 

B3.8 2.3 50.8 ND ND 11.4 ND 359.7 610.0 ND 0.3 68.2 0.6 14.6 21.9 125.9 27.9 1.3 0.1 0.3 ND 726.0 ND 0.06 ND I/P 

B3.9 0.7 34.7 ND ND 16.7 ND 373.8 274.5 ND 0.4 81.7 ND 20.4 27.7 159.6 63.7 ND 0.8 7.4 12.0 187.1 ND 0.37 4.2 I/P 

B4.3 ND 154.4 ND ND 23.8 ND 157.6 640.5 ND 0.3 318.6 1.8 6.4 15.1 103.0 213.5 8.5 0.1 4.0 ND 1710.9 ND 0.09 ND I/P 

B4.6 0.2 83.1 0.89 ND 11.1 ND 307.8 640.5 ND ND 239.5 ND 22.4 22.1 63.2 238.1 4.8 0.8 ND 12.0 287.8 ND 0.62 2.7 P 

B4.10 0.1 67.2 0.3 ND 5.4 ND 222.4 610.0 ND 0.4 246.3 ND 24.5 22.8 72.7 152.2 2.3 1.8 ND 13.0 103.5 ND 0.27 2.9 I/P 

C1.1 1.4 76.3 ND ND 11.8 ND 108.7 427.0 ND ND 233.0 0.4 6.4 19.4 91.7 83.6 63.1 0.3 9.1 ND 224.7 ND 0.13 4.4 P 

C1.2 0.4 5.1 ND ND 1.9 ND 24.1 610.0 ND ND 453.0  ND 2.6 1.6 6.8 62.3 63.8 0.3 15.7 ND 9.9 ND 0.17 ND P 

C2.5 1.4 111.1 ND ND 6.8 14.96 128.9 329.4 ND ND 189.0 0.4 3.5 9.2 57.1 83.9 10.0 0.2 36.6 ND 334.4 ND 0.19 1.0 I/P 

C3.7 0.1 11.0 ND ND 7.7 ND 65.4 439.2 ND 0.2 74.4 ND 11.0 32.7 62.5 57.6 ND ND ND ND 69.5 ND 0.11 2.8 I 

C4.2 2.0 126.0 ND ND 14.2 ND 48.0 540.0 ND ND 301.0 0.5 7.0 10.0 66.0 ND  9.2 ND ND ND ND ND ND ND I/P 

C5.1 2.0 125.4 ND ND 16.0 ND 49.5 427.0 ND ND 304.1 0.7 7.2 11.2 67.5 55.5 9.3 0.2 9.4 ND 1966.1 ND 0.17 1.0 I/P 

D4.1 1.4 91.2 ND ND 6.0 ND 94.6 256.2 ND 0.2 81.7 ND 9.9 6.4 39.5 73.9 0.6 ND 10.3 ND 504.9 ND 0.15 1.1 I/P 

D3.5 1.5 112.6 ND ND 5.5 ND 119.0 427.0 ND 0.2 90.2 ND 11.2 7.1 46.5 38.7 19.4 ND 13.0 ND 528.5 ND 0.18  ND P 

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

VP4)  510 0.5   1 250     2.9     10 5   5000     

A2.1 

iz
v

o
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ca
p

ta
t 0.2 8.3 ND ND 18.9 ND 185.0 158.6 ND 0.2 6.4 ND 10.7 6.2 87.5 118.2 1.1 1.8 ND 12.0 48.0 ND 0.15 3.7 I 

A3.1 2.7 16.4 ND ND 7.3 ND 412.2 213.5 ND 0.3 91.8 0.6 11.5 27.8 43.6 139.9 4.5 0.2 48.2 198.0 ND 5.1 0.10 ND P 

A3.1 0.6 14.1 ND ND 8.6 ND 517.7 109.8 ND 0.3 96.7 ND 15.0 29.3 55.7 30.0 ND 0.4 29.5 184.0 156.3 3.7 0.19 14.1 P 

A3.5 2.5 26.5 ND ND ND ND 288.3 915.0 ND  ND 231.0  ND 15.0 28.5 65.8 35.7 4.6 0.1 4.2 ND 64.2 0.4 0.04 ND B 

A3.5 1.5 27.8 ND ND 7.0 ND 439.3 414.8 ND 0.4 247.0 ND 21.4 27.1 68.8 47.0 3.2 0.2 ND 11.0 35.8 0.4 0.07 ND B 
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A3.6 0.1 29.3 ND ND 79.7 ND 61.0 261.0 ND 0.1 21.1 0.05 9.0 5.9 32.5 215.5 ND 1.9 ND 18.0 471.9 0.1 0.38 1.5 P 

A3.11 1.0 20.6 ND ND 9.4 ND 403.9 457.5 ND 0.4 223.5 ND 21.1 23.7 61.5 59.4 ND 1.8 ND 11.0 98.5 0.4 1.95 ND B 

A3.15 1.1 56.9 ND ND 6.2 ND 163.1 97.6 ND 0.1 89.2 ND 5.5 2.9 10.0 71.7 ND ND ND ND 67.0 ND 0.12 4.4 B 

A4.1 1.7 30.9 ND ND 12.6 ND 224.6 762.5 ND 0.3 29.7 0.3 45.3 40.6 117.1 84.7 3.1 0.1 3.1 ND 42.5 ND 0.06 ND B 

A4.3 1.9 30.7 ND ND ND ND 291.6 841.0 ND 0.3 202.9 ND 14.2 11.9 57.2 55.7 7.3 0.1 1.8 ND 4156.6 ND 0.05 2.0 B 

A5.1 2.0 28.2 ND ND ND ND 285.7 518.5 ND 0.4 429.5 0.6 8.3 33.4 80.6 46.8 3.9 0.2 2.5 ND 860.4 ND 0.05 1.8 B 

B2.3 0.5 11.6 ND ND 3.0 ND 60.4 549.0 ND 0.1 30.1 0.5 8.2 11.4 72.4 26.0 48.2 ND 5.1 ND 74.5 ND 0.07 45.1 P 

B2.8 1.5 25.5 ND ND 11.5 ND 333.2 244.0 ND 0.3 26.2 0.3 17.8 20.8 118.9 355.5 22.3 0.1 10.3 64.8 ND 1.1 0.30 1.0 P 

B2.10 0.5 4.5 ND 0.1 1.3 ND 287.5 549.0 ND 0.2 6.7 0.05 12.2 14.4 185.7 70.8 ND 1.6 7.7 12.0 66.3 ND 0.19 1.8 B 

B2.23 0.4 11.9 ND ND 5.0 ND 149.2 87.0 ND 0.1 18.4 ND 5.1 7.7 27.3 22.3 ND ND ND ND 36.1 ND 0.06 2.0 I 

B2.24 1.4 17.8 ND ND  6.6 ND 192.5 648.0 ND ND 12.8 ND 11.8 49.8 98.5 49.2 ND ND ND ND 50.2 ND 0.21 ND B 

B2.25 1.5 17.9 ND ND 6.5 ND 200.9 658.8 ND ND 12.1 ND 12.7 51.3 104.1 44.1 ND ND ND ND 54.7 ND 0.18 1.3 B 

B5.1 2.1 49.6 ND ND 31.3 ND 343.3 597.8 ND 0.4 81.4 0.4 19.8 35.5 107.1 181.0 24.1 0.2 4.5 ND 3667.7 ND 0.12 ND P 

C1.3 0.7 6.9 ND ND 4.6 ND 10.9 793.0 ND ND 8.6 0.2 3.0 12.1 124.5 23.7 572.0 0.1 13.3 ND 40.4 ND 0.08 1.0 P/T 

C2.2 1.2 85.0 ND ND 10.2 ND 119.7 646.6 ND 0.2 66.6 ND 10.9 11.1 57.4 38.5 31.0 ND 4.5 ND 391.3 ND 0.17 ND P 

C2.4 1.0 9.1 ND ND 6.4 ND 94.6 640.5 ND ND 3.8 0.5 8.8 36.1 80.2 139.2 9.4 0.2 7.7 ND 125.9 ND 0.26 ND B 

C2.6 1.2 26.9 ND ND 16.8 ND 60.3 915.0 ND ND 62.0 ND 17.4 13.3 87.0 89.9 352.5 0.4 10.2 ND 377.4 ND 0.23 ND P/T 

C2.9 0.9 11.4 ND ND 2.5 ND 141.4 396.5 ND 0.1 38.5 ND 7.3 14.2 61.3 8.8 5.4 0.1 2.2 ND 33.1 ND 0.09 1.4 I 

C3.1 2.6 41.7 ND ND 19.6 ND 485.8 304.5 ND ND 469.2 ND 24.1 21.5 39.3 15.3  ND 0.0 6.1  ND 1291.8 ND 0.14 2.3 B 

C3.3 1.4 19.3 8.11 ND 10.3 ND 57.1 732.0 ND ND 46.3 ND 10.8 22.3 54.9 38.1 5.8 0.3 4.7 ND 1813.2 ND 0.11 ND P 

C4.1 3.0 211.9 ND ND 108.8 ND 143.9 915.0 ND ND 589.2 ND 43.0 10.0 36.5 183.3 55.3 1.1 59.1 ND 8113.0 ND 0.45 2.9 P 

D2.1 0.8 13.5 4.07 3.98 9.9 ND 29.1 640.5 ND  ND 92.7  ND 6.2 6.5 22.3 25.0 31.8 ND 4.8 ND 66.5 ND 0.11 ND P 

D3.3 1.1 49.4 ND ND 9.2 ND 158.7 718.0 ND 0.2 167.2 ND 13.7 36.0 126.4 134.7 117.8 0.9 31.3 ND 1164.2 ND 0.49 1.9 P 

D3.6 0.3 97.1 ND ND 62.4 ND 180.6 683.3 ND  ND 400.9 ND 19.2 6.4 40.1 95.1 ND ND ND 11.0 30.6 ND 0.09 ND P 

A3.7 
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ND 4927.6 ND 5.27 5.9 ND 305.3 573.4 ND ND 2749.5 ND 121.9 32.0 123.0 213.0 ND 2.6 21.0 ND 220.7 ND 13.82 40.2 B 

A3.8 ND 17837.8 ND ND ND ND 480.1 695.4 ND ND 8735.7 ND 280.5 44.1 212.3 258.3 4.1 2.7 ND ND 390.4 ND 2.78 107.2 B 

A3.9 ND 35214.4 ND ND ND ND 470.4 426.0 ND ND 17174.8 ND 604.2 49.0 885.9 1046.8 9.5 2.8 ND ND 592.2 ND 4.02 ND B/P 

A3.12 ND 3009.6 ND ND ND ND 139.0 866.2 ND ND 1758.8 ND 32.4 34.1 54.2 51.8 9.7 1.8 ND 18.2 52.8 ND 1.92 49.7 B 

A3.13 0.5 76.1 ND ND 1.8 ND 534.4 915.0 ND ND 196.3 ND 25.1 59.6 131.6 715.0 9.1 2.8 49.9 20.0 106.9 ND 0.21 31.3 B 

A3.14 0.4 52.2 ND ND 2.2 ND 365.0 863.0 ND ND 155.0 ND 22.7 61.6 119.8 70.8 2.1 1.8 46.3 17.0 62.8 ND 0.16 10.3 B 

A3.16 2.0 25.5 ND ND 8.0 ND 393.4 195.2 ND 0.3 37.5 ND 15.6 23.8 105.5 24.3 ND ND ND ND 56.5 0.2 0.14 2.5 B 

A3.17 3.1 127.4 ND ND 10.6 34.42 120.3 1049.2 ND 0.5 167.2 ND 52.1 47.6 114.0 5580.0 16.2 2.8 54.9 19.6 12985.0 9.8 33.49 134.4 P/T 

A3.18 4.9 1831.2 ND ND 16.3 ND 56.4 707.6 ND 0.7 1017.6 ND 46.1 31.0 2243.6 1975.7 ND ND 62.5 16.1 3099.8 19.7 48.12 107.3 P 

A4.5 ND 1423.8 ND ND ND ND 60.1 976.0 ND ND 1036.8 ND 56.4 2.5 39.9 2128.5 437.3 1.4 1287.0 ND 18912.0 ND 2.83 2.5 P/T 

A4.7 0.1 25.9 ND ND 1.3 ND 281.3 579.5 ND 0.4 146.8 ND 24.3 42.0 112.1 123.5 ND 2.2 ND 12.0 64.8 ND 0.69 2.0 B 

A4.8 0.5 24.0 ND ND 11.4 ND 238.9 719.8 ND 0.4 87.2 ND 24.9 47.3 179.6 517.3 1.9 2.3 ND 11.0 126.3 0.3 3.61 3.8 B 

A4.9 0.2 14.9 ND ND 0.4 ND 119.3 549.0 ND 0.3 42.7 ND 17.3 39.2 111.5 302.4 ND 2.4 ND 17.0 141.9 0.2 0.62 12.1 I 

A5.2 ND 1243.1 ND 3.09 1.6 ND 906.6 561.2 ND 1.1 1043.1 ND 57.0 41.6 151.5 108.2 9.8 2.4 ND 17.4 86.5 0.2 3.46 573.0 B 

B2.11 2.5 99.1 ND ND 21.8 ND 337.1 120.0 ND 0.2 114.4 ND 15.3 20.6 58.3 65.0 ND 2.8 ND 18.9 2827.0 ND 10.1 24.6 B 

B2.16 ND 25442.0 ND ND ND ND 258.4 585.6 ND 6.3 12771.1 ND ND 5.0 304.8 6379.0 ND ND ND ND 6994.8 ND 31.28 106.1 P 

B2.17 ND 28058.9 ND ND ND ND 282.7 584.0 ND 3.8 14109.4 ND ND 10.9 152.0 3692.4 ND ND 87.6 ND 4878.3 ND 27.14 2.0 P 

B2.20 ND 23009.5 ND ND ND ND 241.1 1390.8 ND 2.4 11706.1 ND 342.8 49.3 496.0 2319.5 ND ND ND ND 5384.8 ND 38.41 181.6 P 

B2.22 2.3 70.7 0.1 ND 2.0 ND 357.7 101.0 ND 0.3 88.7 ND 17.6 51.7 166.3 85.5 ND ND ND ND 64.0 ND 0.31 7.9 B 

C1.5 ND 166.1 ND ND 5.7 ND 55.7 549.0 ND 0.2 112.1  ND 9.5 10.1 30.6 18.6 103.0 ND 9.1 ND 177.8 ND 0.15 2.1 P 

D2.7 ND 12294.6 ND ND ND ND 375.3 579.5 ND  ND 6453.7 ND 201.8 16.5 312.1 342.9 8.1 2.8 14.8 ND 333.5 0.3 8.29 ND B 
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B2.19 0.3 7.6 ND ND 48.8 ND 465.2 170.8 ND 0.3 62.5 ND 23.8 26.1 112.5 51.3 ND ND 3.8 18.0 107.2 0.5 0.15 3.3 B 
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3.6 38.6 ND ND ND ND 636.1 97.6 ND 0.3 64.0 ND 15.8 29.3 124.5 44.3 ND ND ND 19.0 125.0 2.6 10.70 17.7 P 

B2.13 2.9 29.0 ND ND 10.8 ND 437.3 125.0 ND 0.3 43.2 ND 16.7 29.2 104.4 46.1 ND ND ND ND 103.6 1.1 10.86 2.1 P 

B2.14 ND 1126.5 ND ND ND ND 417.0 622.2 ND ND 701.4 ND 33.1 13.6 59.3 47.1 ND ND ND ND 145.4 1.1 59.42 2.3 P 

B2.18 ND 9270.5 ND ND ND ND 202.3 451.4 ND 3.1 4621.2 ND 149.7 37.1 170.8 2279.6 ND ND ND ND 2526.0 ND 53.65 2.7 P 

B2.21 ND 47.0 ND ND 3.7 ND 129.0 103.0 ND 0.1 40.8 ND 9.9 7.3 26.0 19.3 ND ND ND ND 69.7 0.4 58.15 ND B 

C2.8 

iz
v

o
r 

sa
ra

t 

ND 280190.4 ND ND ND ND 2178.8 408.7 ND ND 104627.2 ND 2726.7 58.7 1290.6 622.0 428.0 ND ND ND ND ND ND ND P 

C2.10 ND 320140.2 ND ND ND ND 2700.9 274.0 ND ND 90909.3 ND 2564.3 30.5 1127.1 399.0 250.0 ND ND ND ND ND ND 2.3 P 

C2.10 ND 233391.2 ND ND ND ND 4727.5 207.4 ND ND 110395.4 ND 2483.1 123.9 11989.8 327.0 150.4 ND ND ND ND ND ND 1.0 P 

C3.4 ND 320141.0 ND ND ND ND 3920.2 396.5 ND ND 85449.0 ND 1936.2 130.0 1040.1 197.0 35.2 ND ND ND ND ND ND ND P 

C3.4 ND 279550.2 ND ND ND ND 5876.3 536.8 ND ND 132460.7 ND 1476.8 138.2 2448.7 120.0 22.2 ND ND ND ND ND ND 4.2 P 

D2.6 ND 314014.8 ND ND ND ND 3094.6 305.0 ND ND 81572.0 ND 1910.8 82.2 1280.3 824.0 258.0 ND ND ND ND ND ND 21.8 P 

Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale - ANEXA 3 Indicatori si criterii - HG 1020/2005 5) 

fluorurată6) > 1                         

clorurată  > 200                        

sulfatată       > 200                   
hidrogeno-

carbonată        
> 600 

       

 
        

 

litiniferă          > 38)                

sodică           > 2007)               

magneziană              > 50            

calcică               > 150           

feruginoasă                       > 108)   

Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale - ANEXA 4 B. Indicatorii privind puritatea originii apei (la sursa) - HG 1020/2005 5) 

             0.5/59)         5000     

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

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

  56)  0.1  50           1000 10 3 50 20  0.5    

 

 măsurători efectuate în etapa 1/2014   măsurători efectuate în etapa 2/2015 

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

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

4)VP– Valoare Prag la nivelul corpurilor de apă subterană folosite ca ape potabile din Conul aluvial Buzău (ROIL05) conform Ordin M.A.P.P.M nr. 621 din 18.07.2014 
5) HG 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale natural 
6)apele minerale naturale avand o concentratie de fluor mai mare de 1,5 mg/l vor avea specificat pe eticheta urmatorul avertisment: "Contine mai mult de 1,5 mg/l fluor: produs nerecomandat 

consumului regulat al sugarilor si copiilor sub 7 ani". 
7)daca conținutul de sodiu este <20mg/l, pe eticheta produsului finit poate fi specificată mențiunea ”apă minerală ce corespunde unui regim sărac în sodiu” 
8)apele feruginoase au un conținut de ioni Fe2+ > 1 mg/l (HG 1020/2005), respectiv un conținut de ioni  Fe2+ și Fe3 + > 10 mg/l (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013) 
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9) Valoare valabila considerand amoniu ca indicator de poluare a apei din surse de suprafata. In conditiile in care se demonstreaza stiintific originea endogena a amoniului, se pot accepta 

valori de pana la 5 mg/l. 
10) T – toxice/periculoase pentru sănătatea umană, P – consumul constant poate constitui un factor de risc pentru sănătatea umană; I – inofensive și B – benefice 
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Tabelul 7.3 - Prelucrarea statistică a parametrilor fizico-chimici de calitate a apei. 

Parametru de 

calitate  

Minim  Maxim  Media  Media geometrica 

pH 4 8.3 6.8 6.7 

ORP (mV) -80.2 160.4 -11.5 0 

EC (µS/cm) 89.5 243000 11180.3 1817.8 

TDS (mg/l) 57 155700 6737.3 1082.2 

sal (‰) 0 165.6 4.4 0 

O2 (mg/l) 0.1 6.7 3.4 2.9 

rezistivitate (kΩcm) 0 999 8.6 0 

Turbiditate (NTU) 0.1 71.3 5.5 2.1 

 F- (mg/l) 0.1 5.1 1.5 1.1 

Cl - (mg/l) 4.5 320141 13750.9 125.5 

NO2
- (mg/l) 0.002 16.5 5.3 1.1 

Br- (mg/l) 0.1 13.6 6.1 3.3 

NO3
- (mg/l) 0.4 767.2 73.8 18.4 

PO4
3- (mg/l) 0.04 34.4 15.2 5.1 

SO4 2- (mg/l) 10.9 5876.3 428.2 219.9 

HCO3
- (mg/l) 87 1390.8 571.8 496.8 

CO3
2- (mg/l) - 180 - - 

Li+ (mg/l) 0.1 6.3 0.5 0.3 

Na+ (mg/l) 3.8 132460.7 5150.8 203.6 

NH4
+ (mg/l) 0.05 3 0.6 0.4 

K+ (mg/l) 2.6 2726.7 139.1 26.7 

Mg2+ (mg/l) 1.6 138.2 31.8 23.2 

Ca2+ (mg/l) 4.7 11989.8 274.9 111.2 

Cu (µg/l) 4.7 6379 298.8 92.2 

Pb (µg/l) 0.6 572 50.2 14.7 

Cd (µg/l) 0.1 19 1.1 0.5 

Cr (µg/l) 0.3 1287 31.8 11.1 

Ni (µg/l) 0.2 198 24.7 13.3 

Zn (µg/l) 3.9 18912 1730 391.9 

Mn (mg/l) 0.1 19.7 2.1 0.6 

Fe (mg/l) 0.03 61.2 4.1 0.4 

HC (ppm) 1.6 573 55.2 12.4 

 

Temperatura probelor de apă a fluctuat între 5 și 22.2°C, valori mai scăzute înregistrându-se în 

campaniile de toamnă, comparativ cu cele de vară.  

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

Unele probe s-au dovedit a avea 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.  
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Probele analizate au avut potenţialul redox (ORP) cuprins între -80.2 şi 160.4 mV, mare parte 

din probe având un potenţial redox negativ. 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 (+160.4 mV) s-a înregistrat (atât în 2014 cât şi în 2015) 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. Potențialul redox este un 

parametru care influențează considerabil calitatea unei ape naturale. În general, apele minerale de 

profunzime au valori ale ORP negative, fiind reducătoare. Prin învechirea apei minerale,valorile 

potențialului redox cresc, apa devenind un mediu preponderent oxidativ. Creșterea valorii potențialului 

redox influențează semnificativ procesele chimice, astfel: elementele reducătoare din apă (Fe2+, Mn2+), 

trec în forma lor oxidată (Fe3+, Mn3+); scade conținutul de gaze dizolvate (CO2); unii ioni, care se găsesc 

în stare solubilă (Ca2+, Mg2+) vor precipita (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). 

Modificarea valorii potențialului redox influențează semnificativ și activitatea microorganismelor şi a 

enzimelor celulare (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013).  

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. Izvoarele sulfuroase și cele sărate au avut valori ale EC considerabil mai 

ridicate. Fluctuațiile conținutului total de solide dizolvate (TDS) și salinității au fost similare cu cele ale 

electroconductivității. Pentru marea majoritate a probelor analizate, TDS-ul  și salinitatea depășesc 

valorile recomandate pentru apa potabilă (500 mg/l, respectiv 0.2‰) de Agenția de Protecție a Mediului 

din SUA (US-EPA). Conform indicatorilor și criteriilor chimice menționate în Anexa 3 din HG 

1020/2005, izvoarele investigate se încadrează în surse de apă oligominerală (continutul de săruri 

minerale este sub 500 mg/l) și respectiv puternic mineralizată (conținutul de săruri minerale, este mai 

mare de 1500 mg/l).  

Valorile ridicate înregistrate pentru EC, TDS și salinitate se datorează conținutului ridicat de 

săruri minerale, în principal  bicarbonaţi, cloruri şi sulfaţi de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu. În plus 

un nivel crescut de săruri duce la creșterea turbidității, scăderea nivelului de oxigen dizolvat, creșterea 

durității apei, apariția unor dificultăți în procesul de epurare al apei.  

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 (0.1 – 6.7 mg/l), acesta fiind în general sub 

limita minimă de 5 mg/l impusă de Legea 458/2002.  

Apele analizate au avut valori ale rezistivității cuprinse între 0.006 și 999 kΩcm, valoarea acestui 

parametru nefiind normată în legislația națională pentru apele potabile.  Fluctuațiile rezistivității sunt 

invers proporționale cu cele înregistrate pentru valorile conductivității electrice. 

Turbiditatea probelor de apă potabilă recoltate a fost în general scăzută, fiind în general sub limita 

maximă impusă în legislația națională (5 NTU) pentru apele potabile. În probele de apă prelevate din 

izvoarele sulfuroase, feruginoase şi sărate, valoarea acestui parametru a fost considerabil mai mare, 

atingând 71.3 NTU (izvorul sulfuros din satul Aluniş - comuna Colţi). 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. 

Pofilul hidrochimic al apelor studiate a fost stabilit cu ajutorul diagramelor Piper (Fig. 7.12). S-a 

constatat o mare variaţie a chimismului apelor. Marea majoritate a probelor de apă prelevate din fântâni 
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și rețele de distribuție locale a apei potabile aparţin tipurilor hidrochimice: calcic magnezian bicarbonatat 

(Ca2+ – Mg2+ – HCO3
-) și calcic magnezian cloro sulfatat (Ca2+ – Mg2+ – Cl- – SO4

2-). Diversitatea 

chimismului apelor colectate din izvoare este și mai accentuată, fluctuând de la calcic magnezian 

bicarbonatat (Ca2+ – Mg2+ – HCO3
-), calcic magnezian cloro sulfatat (Ca2+ – Mg2+ – Cl- – SO4

2-), calcic 

magnezian sulfatat (Ca2+ – Mg2+ – SO4
2-), cloro sulfatat (Cl- – SO4

2-), cloro sulfatat bicarbonatat (Cl- – 

SO4
2- – HCO3

-).  

 

 

 
Fig. 7.12. -  Profilul hidrochimic, reprezentat prin diagrame Piper, al (○) apelor de fântâna, (□) rețelelor locale de alimentare 

cu apă potabilă  şi al apelor de izvor ( izvoare folosite ca sursă de apă potabilă; izvoare sulfuroase; izvoare 

feruginoase; izvoare sărate) prelevate de pe suprafața viitorului Geparc. 
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Distribuția anionilor din probele de apă  investigate este dominată de prezența ionilor 

clorură (4.5 – 320141 mg/l), sulfat (10.9 – 5876.3 mg/l) şi bicarbonat (87 – 1390.8 mg/l) (Tabel 

7.2 și 7.3). În ceea ce privește distribuția cationilor, se remarcă prezența ionilor de sodiu (3.8 - 

132460.7 mg/l), calciu (4.7 - 11989.8 mg/l) și potasiu (2.6 - 2726.7 mg/l) comparativ cu ceilalți 

cationi. 

Apele analizate au avut un conținut relativ ridicat de calciu (4.7 – 11989.8 mg/l), acesta 

fiind detectat în toate probele. De remarcat conţinutul de calciu semnificativ mai mare din 

izvoarele sărate comparativ cu restul surselor investigate. 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. Din izvoarele analizate, 18 izvoare au avut un conținut de calciu > 150 mg/l, 

aceste ape find incluse în categoria apelor minerale calcice (HG 1020/2005). 

Magneziul a fost detectat (1.6 – 138.2 mg/l) în toate probele analizate. Probele de apă 

prelevate din rețeaua locală de alimentare cu apă potabilă și cele din izvoare captate au avut un 

conținut mai scăzut de magneziu, comparativ cu probele de fântână și izvoare sărate și 

sulfuroase. În unele 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. Din izvoarele analizate, 9 izvoare au 

avut un conținut de magneziu > 50 mg/l, aceste ape find incluse în categoria apelor minerale  

magneziane (HG 1020/2005).  

Dintre celălalte macroelemente menţionăm sodiul, care a avut concentrații ridicate (3.8 

– 132460.7 mg/l), înregistrându-se frecvent depăşiri ale limitei maxim admise pentru apa 

potabilă (200 mg/l). Mare parte din probele de apă potabilă se încadrează în clasa apelor 

hipertensive (concentraţia Na+ > 20 mg/l).  Cum era firesc, nivelul cel mai ridicat de sodiu s-a 

înregistrat în izvoarele considerate de către localnici ca fiind sărate, unde acest parametru a 

fluctuat între 81572 mg/l (Platoul Meledic – comuna Mânzălești) și 132460.7 mg/l (Căneşti). 

Concentrațiile cele mai ridicate de sodiu s-au înregistrat pe raza comunelor Cănești, Lopătari, 

Mânzălești și Sărulești. Din izvoarele analizate, 26 ivoare au avut un conținut de sodiu > 200 

mg/l, aceste ape find incluse în categoria apelor minerale sodice (HG 1020/2005).  

Sursele de apă investigate au avut un conținut ridicat de potasiu, valoarea acestuia fiind 

cuprinsă între 2.6 şi 2726.7 mg/l. Probele de apă prelevate din fântână, rețeaua de distribuție 

locală și din izvoarele captate au avut un conținut de potasiu mai scăzut comparativ cu izvoarele 

sulfuroase, feruginoase și cele sărate. Ca și în cazul sodiului, cele mai mari concentrații de 

potasiu s-au înregistrat pe raza comunelor Lopătari, Mânzălești, Sărulești și Cănești. 

Comparativ cu ceilalți ioni analizați, litiul a avut concentrații mai scăzute, cuprinse între 

0.1 și 6.3 mg/l, având o valoare medie de 0.5 mg/l. Trei dintre izvoarele analizate pot fi incluse 

în categoria apelor litinifere, având un conținut de litiu > 3 mg/l (Berlescu et al. 1955, Feru 

2012, Munteanu 2013). Aceste ape pot fi utilizate în scop terapeutic în tratamentul maniaco-

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

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

apele litinifere erau folosite in tratamentul gutei (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 

2013).  Pe suprafața teritoriului României au fost identificate surse de ape minerale bogate in 

litiu, printre care merită amintite izvoarele: Matilda de la Bodoc (5.3 mg/l litiu), Maria de la 

Malnaş-Băi (5.6 mg/1), Harghita (6.2 mg/l) şi Caşin-Iacobeni (6.6 mg/l) (Berlescu et al. 1955, 

Feru 2012, Munteanu 2013).  
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Amoniul a fost detectat în 45% din probele de apă, nivelul acestuia fluctuând între 0.05 

și 3 mg/l. Valoarea cea mai ridicată (3 mg/l) s-a înregistrat în fântâna din satul Gura Văii, 

comuna  Scorțoasa, fiind puţin peste valoare prag (2.9 mg/l) pentru corpurile de apă subterană 

folosite ca ape potabile din Conul aluvial Buzău (ROIL05) conform Ordin M.A.P.P.M nr. 621 

din 18.07.2014. Este posibil ca acest conţinut ridicat de amoniu să fi fost rezultatul unei 

contaminări accidentale, având în vedere faptul că sursa de apă a fost reanalizată anul acesta, 

concentraţia fiind considerabil mai mică (0.2 mg/l). În probele în care au fost identificați, ionii 

nitrat au avut concentrațiile cuprinse între 0.4 și 767.2 mg/l, având o valoare medie de 73.8 

mg/l, în unele din probele investigate fiind depășită limita maxim admisă pentru apa potabilă 

(50 mg/l). Izvoarele captate și probele de apă de la rețeaua de distribuție locală au avut un 

conținut scăzut de nitrați, comparativ cu apele de fântână. Concentrațiile cele mai mari de nitrați 

s-au înregistrat în fântânile de pe suprafața comunei Beceni. Consumul constant de apă potabilă 

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

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

albastru”). În plus, contrar accepțiunii localnicilor, nitrații nu pot fi îndepărtați din apa potabilă 

prin fierbere, ci doar prin procedee complexe de distilare.  

Existența unor concentrații ridicate de nitrați, comparativ cu cele de nitriți, indică 

prezența unor surse vechi de poluare, deoarece mare parte din nitriți au fost oxidați în nitrați. 

Nitriții au fost detectați într-un număr restrâns din sursele de apă investigate, concentrațiile 

fluctuând între 0.002 și 16.5 mg/l. În unele cazuri s-au înregistrat 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, 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. 

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.  

Sursele investigate au avut un conținut ridicat de sulfați (10.9 – 5876.3 mg/l), acest 

compus fiind identificat în toate probele analizate. În unele surse de apă potabilă investigate s-

au înregistrat depășiri ale limitei maxim admise impuse de legislația națională (250 mg/l). 

Cocentrațiile cele mai mari s-au înregistrat în izvoarele sărate (2178.8  - 5876.3 mg/l). Din punct 

de vedere a distribuției spațiale, concentrații ridicate de sulfați s-au observat pe suprafața 

comunelor Lopătari, Cănești și Sărulești. Din izvoarele analizate, 39 izvoare au avut un conținut 

de sulfați > 200 mg/l, aceste ape find incluse în categoria apelor minerale sulfatate (HG 

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

internă, în afecţiuni digestive (intestinale, hepato-biliare, în constipaţii cronice, colecistatonii, 

obezitate, etc). Astfel de ape sulfatate, utilizate în scop terapeutic se regăsesc la Slănic, 

Bălţăteşti, etc. (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). 

Ionul clorură a fost detectat în toate probele analizate, având concentrații cuprinse între 

4.5 și 320141 mg/l, concentrațiile cele mai mari înregistrându-se în cazul izvoarelor sărate. În 

unele probe de apă potabilă prelevate din fântâni, rețele publice sau izvoare captate, s-au 

înregistrat depășiri ale limitei maxim admise (250 mg/l) pentru apa potabilă (Legea 458/2002). 

Conținutul ridicat de sodiu reflectă condițiile geologice ale arealului investigat. Conform OM 

nr.621/2014 privind aprobarea valorilor prag pentru apele subterane din România, intrat în 
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vigore la data 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 satul Pâclele, comuna Berca, unde s-a înregistrat o concentrație de cloruri de 922.6 

mg/l (în anul 2014 conținutul de cloruri fiind de 782.4 mg/l). Izvoarele sărate localizate în 

Mânzălești, Lopătari, Sărulești și Cănești au avut un conținut de ioni clorură net superior, acesta 

fiind cuprins între 233391.2 și 320141 mg/l. 

Din izvoarele analizate, 20 izvoare au avut un conținut de clor > 200 mg/l, aceste ape 

find incluse în categoria apelor minerale clorurate (HG 1020/2005).  

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

și sodică, pot fi utilizate atât în cure interne cat și în cure externe ca ape sărate (cloro-sodice). 

Apele clorosodice cu un conținut total de Na+ + Cl- <15 g/l sunt utilizate în scop terapeutic în 

general cu cure interne, fiind recomandate în afecțiuni digestive (gastrite hipoacide), bronşite 

cronice, rinite cronice etc. Apele clorosodice cu un conținut total de Na+ + Cl- >15 g/l sunt 

utilizate în cure externe, fiind recomandate în special pentru afecţiunile aparatului locomotor 

de natură reumatismală, degenerative (spondiloză, artroze), sau inflamatorii (spondilartrită 

anchiilozantă), pentru afecțiuni neurologice periferice şi centrale, precum și afecțiuni 

ginecologice funcţionale discrinice şi inflamatorii (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 

2013). Printre stațiunile din România unde se valorifică în scop terapeutic izvoare sărate se 

numără: Ocna Sibiului (230 g/l), Ocniţa (257 g/l), Ocna Dejului (260 g/l), Ocna Mureşului (266 

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

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

Ionul bicarbonat a fost detectat în toate probele analizate, acest parametru având valori 

cuprinse între 87 și 1390.8 mg/l, cu o valoare medie de 571.8 mg/l. Conținutul ridicat de cloruri 

și bicarbonați, evidențiază mineralizarea intensă a probelor de apă analizate. Valorile cele mai 

ridicate s-au înregistrat în cazul unor izvoare sulfuroase și a unor fântâni. Conţinutul ridicat în 

bicarbonaţi conferă acestor ape caracterul de apă alcalină, compusul predominant fiind 

bicarbonatul de sodiu. Spre deosebire de bicarbonat, ionul carbonat a fost identificat doar în 

proba de fântână colectată din satul Plăișor, comuna Pănătău (180 mg/l). Ionul bicarbonat îşi 

are originea în rocile sedimentare carbonatate şi împreună cu bioxidul de carbon dizolvat în apa 

minerală asigură echilibrul acido-bazic care influențeză prezenţa celorlalţi electroliţi din apă 

(Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). Din izvoarele analizate, 26 izvoare au avut 

un conținut de bicarbonat > 600 mg/l, aceste ape find incluse în categoria apelor minerale  

hidrogeno-carbonate (HG 1020/2005). Aceste ape pot fi valorificate din punct de vedere 

economic, putând fi îmbuteliate și comercializate ca ape minerale hidrogeno-carbonate, sau pot 

fi utilizate în scop terapeutic, în cure interne (pentru tratarea unor afecţiunile digestive, hepato-

biliare) respectiv în cure externe sub formă de inhalaţii şi pulverizaţii (pentru tratarea unor 

afecţiuni ale căilor respiratorii) (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). Apele 

minerale româneşti au un conținut de bicarbonat cuprins între 500 și 7000 mg/l, fiind 

valorificate în scop balnear în stațiuni precum Sângeorz, Hebe, Slãnic Moldova, Malnaş, Bodoc 

(Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). 

Analizele de laborator au evidențiat faptul că sursele de apă investigate au avut un 

conținut relativ ridicat de fluoruri (0.1 – 5.1 mg/l), acest parametru fiind identificat în marea 
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majoritate a surselor de apă investigate, înregistrându-se și unele depășiri ale limitei maxim 

admise (1.2 mg/l) pentru apa potabilă. Concentrațiile cele mai mari de fluor s-au înregistrat pe 

suprafața comunei Scorțoasa. Din izvoarele analizate, 23 izvoare au avut un conținut de fluor > 

1 mg/l, aceste ape putând fi valorificate economic prin îmbuteliere și comercializare sub 

titulatura de ape minerale fluorurate  (HG 1020/2005). 

Bromul a fost identificat doar în unele surse de apă investigate, având valori cuprinse 

între 0.1 și 13.57 mg/l. În apele minerale bromul se găseşte sub formă de bromuri, in 

concentraţii de cel puţin 5 mg/l. În zonele cu masive de sare şi în apele de zăcământ, bromul se 

regăsește în concentrații sub 15 mg/l, însă în România există şi ape foarte bogate în brom, ca, 

de exemplu, izvorul 1 de la Sărata-Monteoru (297 mg/l), Bazna - bazinele 1,3 şi Băile Govora 

- sonda 6 (75 mg/l), Vulcana-Băi (30 - 40 mg/l brom) (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, 

Munteanu 2013). 

Utilizând spectrometria de masă cu atomizare în flacără (FAAS) sau pe cuptor de grafit 

(GAAS), au fost analizate metalele grele (Cr, Cd, Ni, Pb, Cu, Fe, Zn și Mn) în probele de apă 

prelevate de pe suprafața viitorului Geoparc. Distribuția metalelor grele din sursele de apă 

investigate este dominată de prezența  fierului (30 – 61200 µg/l), zincului (3.9 – 18912 µg/l), 

manganului (100 – 19700 µg/l), cuprului (4.7 – 6379 µg/l) și plumbului (0.6 – 572 µg/l).  În 

general, în probele de apă potabile analizate, conținutul de Zn, Fe și Mn s-a încadrat în limitele 

maxim admise. Concentrațiile cele mai mari de Fe, Zn și Mn s-au înregistrat în izvoarele 

sulfuroase și feruginoase. În izvoarele sărate, aceste metale (ca de altfel și Cd, Cr și Ni) nu au 

fost identificate, cel mai probabil din cauza diluțiilor mari (× 2000) care au fost aplicate acestor 

probe anterior analizei instrumentale, erorile datorate diluțiilor fiind foarte mari. Conținutul 

ridicat de plumb din izvoarele sărate poate fi o consecință și a diluțiilor foarte mari aplicate 

acestor probe. 

Din izvoarele analizate, 12 izvoare au avut un conținut de fier total  > 10 mg/l, aceste 

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

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

în cure interne. De obicei, datorită prezenței fierului, apele minerale au un aspect şi gust 

neplăcut care impune unele măsuri tehnice de deferizare. Apele feruginoase se administrează 

numai din izvor, în timpul meselor, deoarece sunt instabile datorită oxidării ionilor activi de 

Fe2+ în ioni inactivi de Fe3+, greu resorbabili în intestin. Apele feruginoase se prescriu în cura 

internă, efectul lor terapeutic datorându-se prezenţei fierului bivalent, foarte uşor asimilabil şi 

activ metabolic şi enzimatic, cu condiţia ca aciditatea sucului gastric să fie normală. În cure 

interne, apele feruginoase se administrează pentru anemiile feriprive, achilia gastrică, 

covalescenţe, etc. Printre stațiunile din România unde se practică cura internă cu ape 

feruginoase se numără Băile Tuşnad, Buziaş, Vatra Dornei, Balvanyos, Lipova, Malnaş-Băi, 

Miercurea Ciuc, Băile Crăciuneşti, Băile Homorod, Ozunca Băi, Remetea, Sărmaşul, Stâna de 

Vale, Tămăşeu, Turţi-Băi, Vâlcele, etc. (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). 

Dintre apele minerale din România, cu un conținut ridicat de fier amintim izvorul Unirea din 

Vatra Dornei (49,7 mg/l) şi Băile Usturoi din judeţul Maramureş (313 mg/l) (Berlescu et al. 

1955, Feru 2012, Munteanu 2013). 

Doar în unele surse de apă investigate s-a depistat manganul, acesta având concentrații 

cuprinse între 100 – 19700 µg/l. Manganul bivalent se regăsește frecvent în apele minerale, 
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alături de fier. Apele minerale de cură internă au un conținut de până la 2 mg/l Mn (Berlescu et 

al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). Efectul terapeutic al manganului constă în faptul că este 

un hipoglicemiant, comportându-se și ca un factor lipotrop. La fel ca și Fe2+, manganul se 

oxidează (de la Mn2+ la Mn3+) în apa care stagnează, după ingestie fiind  redus din nou în intestin 

(Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). Printre apele minerale din România, cu un 

conținut ridicat de mangan se numără izvoarele de la Sângeorz-Băi, izvorul Hebe (9,28 mg/l 

Mn) sau apa îmbuteliată Covasna care conţine 7.3 mg/l Mn (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, 

Munteanu 2013). 

În urma analizelor de laborator, s-a identificat prezența plumbului în concentrații 

ridicate (0.6 – 572 µg/l, cu o valoare medie de 50.2 µg/l), înregistrându-se depășiri ale limitei 

maxim admise prevăzute pentru apa potabilă (10 µg/l). Cele mai frecvente depășiri ale nivelului 

maxim admis s-au înregistrat în cazul izvoarelor captate, unde nivelul acestui parametru a atins 

valoarea de 572 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. 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 trebuie atent monitorizate, 

pentru a evidenția existența unei surse de poluare accidentale, în caz contrar consumul apei din 

aceste surse ar trebui oprit sau restricționat considerabil.  

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

cele mai mari regăsindu-se în cazul izvoarelor sulfuroase. Valoarea cea mai mare a fost 

înregistrată în izvorul sulfuros de la Plăișor, comuna Pănătău. În unele surse de apă potabile 

investigate s-au înregistrat depășiri ale limitei maxim admise (50 µg/l).  

Spre deosebire de celălalte metale grele, cadmiul și nichelul au avut concentrații 

semnificativ mai mici (0.1 – 19 µg/l respectiv 0.2 – 198 µg/l). Astfel, cadmiul a fost detectat în 

peste 80% din probe și doar într-o singură probă (fântână - Mânzălești) s-a depășit limita maxim 

admisă (5 µg/l), însă concentrația de cadmiu în această sursă a fost semnificativ mai mică (1.2 

µg/l) în campania din 2015, fapt ce impune monitorizarea acestei surse în continuare. Nichelul 

a fost detectat în cca 10% din probe și doar în câteva situații izolate s-a depășit limita maxim 

admisă (20 µg/l). Conținutul cel mai ridicat de nichel (198.04 µg/l) s-a înregistrat la un izvor 

captat în satul Fișici, comuna Bisoca, acest izvor fiind monitorizat și în campania din 2015, 

valoarea nichelului fiind relativ constantă (184 µg/l). 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.     

Pentru evaluarea conţinutului de produse petroliere prezente în probele de apă s-a 

utilizat metoda extracţiei în solvent organic (n-hexan), urmată de analiza prin spectrometrie de 

fluorescenţă. Metoda extracţiei cu n-hexan este o adaptare a metodei 1664 US EPA (1996). 

Fluorimetrul utilizat cuantifică conținutul total de hidrocarburi petroliere, respectiv fracțiile C8-

12 până la C24-26. Pentru probele de apă analizate, conținutul de hidrocarburi petroliere a fluctuat 

între 1.6 și 573 ppm (µl/l), situându-se în general sub 100 ppm. În unele izvoare sulfuroase, 

precum cele din Fișici (Bozioru), Ruginoasa (Brăești), Anini (Cozieni) și Lopătari, s-au 

determinat hidrocarburi petroliere în concentrații care depășesc 100 µl/l. În general, 
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hidrocarburile petroliere nu au fost identificate în fântânile și izvoarele folosite ca sursă de apă 

potabilă, decât în câteva cazuri (comuna Berca), regăsindu-se în concentrații scăzute. În 

legislația națională nu există limită maximă pentru conținutul de hidrocarburi petroliere totale 

din apa potabilă sau minerală, ci doar pentru hidrocarburi policiclice aromatice (0.1 µg/l). Ca 

atare, în sursele unde au fost identificate hidrocarburi petroliere în concentrații mari se impune 

o analiză detaliată (prin gaz cromatografie) pentru analiza hidrocarburilor aromatice.  

 Analizele fizico-chimice și chimice efectuate au permis identificarea unor surse de ape 

minerale pe suprafața viitorului Geoparc. Conform HG 1020/2005, prin apa minerală naturală 

se înțelege o apă pură din punct de vedere microbiologic, care își are originea într-un 

zăcământ/acvifer subteran și este exploatată prin una sau mai multe emergențe naturale ori 

foraje. Apa minerală naturală se deosebește în mod evident de apa de băut obișnuită prin 

următoarele caracteristici: (a) natura sa, caracterizată printr-un conținut specific de săruri 

minerale dizolvate, oligoelemente sau alți constituenți și, eventual, prin unele efecte asupra 

sănătății; (b) puritatea sa originară; ambele caracteristici fiind menținute intacte datorită originii 

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

Pe baza analizelor chimice efectuate precum și a indicatorilor și criteriilor chimice 

menționate în Anexa 3 din HG 1020/2005, au fost identificate o serie de izvoare care se 

încadrează în diferite clase de apă minerală naturală (Tabel 7.2) și anume:   

- 39 izvoare cu apă minerală sulfatată (conținutul de sulfați > 200 mg/l),  

- 26 izvoare cu apă minerală  sodică (conținutul de sodiu > 200 mg/l),  

- 23 izvoare cu apă minerală  hidrogeno-carbonată (conținutul de bicarbonat > 600 mg/l), 

- 23 izvoare cu apă minerală  fluorurată (conținutul de fluor > 1mg/l), 

- 20 izvoare cu apă minerală  clorurată (conținutul de clor > 200 mg/l), 

- 18 izvoare cu apă minerală  calcică (conținutul de calciu > 150 mg/l), 

- 12 izvoare cu apă minerală  feruginoasă (conținutul de fier bivalent > 1 mg/l), respectiv un 

conținut de fier total  > 10 mg/l (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013) 

- 9 izvoare cu apă minerală  magneziană (conținutul de magneziu > 50 mg/l),  

- 7 izvoare care corespund pentru regim sărac în sodiu (conținutul de sodiu < 20 mg/l) 

- 3  izvoare cu apă minerală  litiniferă  (conținutul de litiu > 3 mg/l (Berlescu et al. 1955, Feru 

2012, Munteanu 2013) 

În unele din izvoarele minerale menționate anterior au fost identificate elemente chimice 

care se regăsesc pe listele cu poluanți periculoși pentru sănătatea umană, liste întocmite de 

Agenția Internațională de Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) 

(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php).  

- grupa 1 – Substanțe cancerigene pentru om: cadmium  

- grupa 2A – Substanțe  probabil cancerigene pentru om: nitrat și nitrit (ingerat - doar în 

condiții de nitrozare endogenă) 

- grupa 2B – Substanțe posibil cancerigene pentru om: plumb și nichel 

- grupa 3 – Substanțe care nu pot fi clasificate ca având efect cancerigen pentru om: crom  

(doar compușii cromului VI sunt  incluși în grupa 1 – Substanțe cancerigene pentru om) 

- grupa 3 – Substanțe care nu pot fi clasificate ca având efect cancerigen pentru om: 

fracție petrolieră brută 

În funcţie de natura și concentraţia substanţelor minerale, apele minerale pot fi utilizate 

atât în consumul obişnuit (zilnic, pe perioade variabile de timp) cât și în scop terapeutic, pentru 
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tratamentul unor afecţiuni sau pentru profilaxia unor afecțiuni, însă sub supravegherea 

medicilor de specialitate.   

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

2012, Munteanu 2013): 

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

- administrare parenterală - injectabilă; 

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

piscine, etc.; 

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

Din cele 83 de izvoare analizate, au fost identificate 25 de izvoare minerale (Tabelul 8) 

a căror parametrii de calitate chimici corespund cerințelor menționate în HG 1020/2005 

(completată și modificată prin HG 532/2010), principalul act normativ care reglementează 

exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale din România. Aceste izvoare pot fi 

valorificate economic prin îmbuteliere și comercializare. Trebuie menționat faptul că pe lângă 

parametrii chimici investigați se impune și analiza altor parametri de calitate, în special cei 

microbiologici, în vederea exploatării și comercializării acestor izvoare ca ape minerale. De 

asemenea este de preferat monitorizarea și a izvoarelor minerale în care au fost identificate 

elemente periculoase pentru sănătatea umană, pentru a se stabili sursa acestora (naturală sau 

poluare accidentală). Totodată se impune monitorizarea constantă a surselor de apă minerale, 

deoarece în cazul valorificării lor economice prin îmbuteliere și comercializare, acestea trebuie 

să aibă o compoziție chimică constantă la sursă. 

Restul izvoarelor minerale pot fi valorificate în scop balnear (caz în care se acceptă 

concentrații limită mai mari pentru unii parametrii chimici), pentru tratarea diverselor afecțiuni, 

însă sub supravegherea strictă a personalului medical de specialitate. De menționat și 

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

 

Tabelul 7.4 - Izvoare cu ape minerale (identificate pe suprafața viitorului Geoparc) benefice pentru diferite 

afecțiuni și care respectă parametrii de calitate chimici impuși în HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice 

de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale. 

 Cod 

probă 
Localizare izvor Categoria de apă minerală (conform HG 1020/2005) 

A3.5 Aluniș (Colți) 
fluorurată – sulfatată – hidrogenocarbonatată – sodică 

A4.3 Pănătău 

B2.25 Buștea (Mânzălești) 
fluorurată – sulfatată – hidrogenocarbonatată – 

magneziană 

A4.1 Cocârceni (Cozieni) fluorurată – sulfatată – hidrogenocarbonatată   

B2.22 Buștea (Mânzălești) fluorurată – sulfatată – magneziană – calcică  

A5.1 Râpile (Pănătău) 
fluorurată – sulfatată – sodică  

C3.1 Valea Verzii (Cănești) 

B2.11 Lopătari fluorurată – sulfatată – feruginoasă 

A3.11 Aluniș (Colți) sulfatată – sodică  

B2.10 Plaiu Nucului (Lopătari) sulfatată – calcică 

B2.24 Buștea (Mânzălești) fluorurată –hidrogenocarbonatată   

A3.16 Ruginoasa (Brăești) fluorurată – sulfatată  

A3.15 Ruginoasa (Brăești) fluorurată  

C2.4 Buștea (Mânzălești) hidrogenocarbonatată  
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A3.8 Fișici (Bozioru) 
clorurată – sulfatată – hidrogenocarbonatată – sodică – 

calcică 

A5.2 Râpile (Pănătău) 
clorurată – sulfatată –sodică – calcică  

D2.7 Sările (Sărulești) 

A3.7 Fisici (Bozioru) clorurată – sulfatată –sodică – feruginoasă  

A3.12 Aluniș (Colți) clorurată – hidrogenocarbonatată – sodică  

A3.13 Colți 
sulfatată – hidrogenocarbonatată – magneziană  

A3.14 Colți 

A4.8 Anini (Cozieni) sulfatată – hidrogenocarbonatată – calcică 

B2.19 Lopătari sulfatată – sodică – calcică  

A4.7 Anini (Cozieni) sulfatată 

B2.21 Buștea (Mânzălești) feruginoasă  

  

Principalul act normativ care reglementează exploatarea și comercializarea apelor 

minerale naturale din România este HG 1020 din 1 septembrie 2005 pentru aprobarea normelor 

tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale, completată și modificată prin 

HG 532/201. La acesta se mai adaugă:  

- Ordinul 978/2006 privind etichetarea apei minerale naturale, utilizate în alimentația 

sugarului;  

- HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 

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

activităților miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, 

proprietate publică a statului; 

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

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

recuperare 

Aceste acte normative naționale transpun legislația internațională în domeniu: 

-  CODEX STAN 108-1981 pentru apele minerale;  

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

concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și 

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

izvor; 

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

privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale;  

Autoritatea națională responsabilă cu verificarea condițiilor de exploatare, îmbuteliere 

și comercializare a apelor minerale naturale este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 

(ANRM), care efectuează controale periodice pentru a verifica dacă apa minerală naturală 

pentru care a fost autorizată exploatarea sursei respectă prevederile stabilite prin HG 

1020/2005. 

    Comparând analize chimice de ape subterane efectuate în cadrul proiectului GeoSust, 

cu analize realizate anterior de Institutul de Balneologie şi Fizioterapie în zona geoparcului 

propus, s-au putut identifica o serie de izvoare pentru care institutul sus-menţionat publicase şi 
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recomandări terapeutice. Iar în plus faţă de astfel de publicaţii mai vechi (în care indiciile de 

localizare a izvoarelor nu erau, în majoritatea cazurilor, edificatoare), caracterul detaliat al 

cercetărilor întreprinse în cadrul proiectului GeoSust a permis ca izvoarele în cauză să fie precis 

localizate (cu ajutorul dispozitivelor GPS). Sunt prezentate sintetic în continuare, rezultatele 

obţinute până în prezent în acest sens: 

 

Comuna: Bozioru; Sat: Fişici; Izvorul din Valea Găvanelor. 

Latitudine N: 45.40345; Longitudine E: 26.46321; Cod probă: A3.1. 

Debit (1 noiembrie 1952): 0.05 L/s; Temperatură (1 noiembrie 1952): 13C 

Conform compoziţiei chimice determinate de Institutul de Balneologie şi Fizioterapie 

(1961), apa izvorului poate fi folosită în special în afecţiunile infecţioase sau litiazice 

ale aparatului urinar, pentru curele de diureză, în intoxicaţiile cu metale grele 

(intoxicaţiile profesionale), în anumite dermatoze cronice şi în bolile de nutriţie (diabet, 

gută, artritism), în afecţiuni ale tractului digestiv şi ale căilor aeriene superioare. În cură 

externă apa poate fi indicată în afecţiunile reumatismale, în afecţiunile nervilor 

periferici, în afecţiunile ginecologice, în dermatoze cronice.  

 

Comuna: Colţi; Sat: Aluniş. 

Latitudine N: 45.40297; Longitudine E: 26.41467; Cod probă: A3.5. 

Debit (10 iulie 1959): 0.05 L/s; Temperatură (10 iulie 1959): 13C 

Conform compoziţiei chimice determinate de Institutul de Balneologie şi Fizioterapie 

(1961), apa izvorului poate fi utilizată în curele de diureză (gravela sau litiaza urică, 

renală sau vezicală, în pielite sau pielo-nefritele cronice, în nefritele insulare, fără 

insuficienţă renală acuzată, în diateza urică); în gută, diabet zaharat simplu; în afecţiuni 

gastro-intestinale (gastrite hiperacide sau normacide, în boala ulceroasă); în afecţiuni 

hepato-biliare (insuficienţă hepatică uşoară, hepatitele cronice, colecistitele cronice 

simple sau litiazice, în diskineziile biliare); în stările de alergie alimentară.  

 

Comuna: Lopătari; Sat: Terca; Izvorul sulfuros. 

Latitudine N: 45.51852; Longitudine E: 26.53532; Cod probă: B2.3.  

Debit (20 octombrie 1952): 0.09 L/s; Temperatură (20 octombrie 1952): 10.5C 

Conform compoziţiei chimice determinate de Institutul de Balneologie şi Fizioterapie 

(1961), apa izvorului poate fi indicată în cura internă, mai ales în curele de diureză şi în 

afecţiunile hepato-biliare. Apa izvorului nu a fost însă efectiv studiată din punct de 

vedere farmaco-dinamic. 

 

Comuna: Lopătari; Sat: Lopătari; Izvorul de la Bordei (din Dealul Cărpenişului). 

Latitudine N: 45.48635; Longitudine E: 26.5696; Cod probă: B2.8. 

Debit (22 octombrie 1952): 0.07 L/s; Temperatură (22 octombrie 1952): 12C 

Conform compoziţiei chimice determinate de Institutul de Balneologie şi Fizioterapie 

(1961), apa izvorului ar putea fi indicată mai ales în curele de diureză, în afecţiunile 

hepato-biliare, în diateză artritică, gută cronică, gravelă urică şi litiazele urinare, 
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afecţiunile căilor aeriene superioare, anemie secundară. Apa izvorului nu a fost însă 

efectiv studiată din punct de vedere farmaco-dinamic. 

 

Comuna: Căneşti; Sat: Căneşti; Izvorul Negoşina. 

Latitudine N: 45.39511; Longitudine E: 26.60827; Cod probă: C3.4. 

Debit (27 octombrie 1952): 0.35 L/s; Temperatură (27 octombrie 1952): 14C 

Conform compoziţiei chimice determinate de Institutul de Balneologie şi Fizioterapie 

(1961), apa izvorului ar putea fi indicată în cura externă în bolile articulaţiilor: 

reumatisme cronice inflamatorii sau degenerative, în spondilite sau spondiloze, în artrite 

traumatice; în afecţiuni ale oaselor, muşchilor şi tendoanelor; în boli ale sistemului 

nervos periferic: radiculite, plexite, nevrite şi polinevrite; în afecţiuni utero-anexiale şi 

ale ţesutului periuterin; în periviscerite cronice; în anumite dermatoze: neurodermite, 

dermatite, prurite, sechele de tromboflebite; limfatism şi scrofule. Apa izvorului nu a 

fost însă efectiv studiată din punct de vedere farmaco-dinamic. 

 

 

Evaluarea originii apelor mineralizate 
 

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

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

unor compuși chimici, raportul în care se regăsesc aceștia, precum și activitatea lor specifică 

oferă informații privind parcursul subteran al apei de la zona de alimentare la zona de 

descărcare, informații privind rocile traversate, sau eventuale amestecuri cu alte ape de 

profunzime (Berlescu et al. 1955, Feru 2012, Munteanu 2013). 

Pentru a corela compoziția chimică a probelor de apă analizate cu particularitățile 

litologice ale zonei, au fost prelevate și analizate un număr de 31 probe de sol și 5 probe de 

sediment. Parametrii fizico-chimici investigați au fost: pH (reacția solului), potențial redox 

(ORP), conductivitate electrică (EC), total săruri dizolvate (TDS), salinitate și rezistivitate. 

Determinările de pH, EC, TDS, ORP, salinitate și rezistivitate s-au efectuat conform  SR ISO 

10390:1999, într-o suspensie diluată 1:5 (v:v) de sol în apă, cu ajutorul unui pH metru (inoLab® 

pH 720, WTW).  

În probele de sol prelevate s-a analizat conținutul a opt metale grele și anume: Zn, Cu, 

Cd, Cr, Ni, Pb, Fe și Mn. Prelucrarea şi analiza probelor de sol s-a efectuat conform SR ISO 

11464/1998, SR ISO 11466/1999 şi SR ISO 11047/1999. Din fiecare probă de sol au fost 

pregătite subeşantioane de 20 g sol uscat până la o masă constantă (12 h) la temperatura de 

105ºC, măcinat fin şi cernut prin sita cu ochiuri de 150 µm. Extracţia fracţiei totale de metale 

grele s-a realizat prin digestie acidă cu apă regală (HCl:HNO3, 3:1 v:v) timp de 16 h la 

temperatura camerei urmată de fierbere la reflux timp de 2 h pe baie de nisip. Probele 

mineralizate au fost ulterior filtrate (0.45µm) și diluate cu o soluție de HNO3 (0.5%) până la 

volumul final de 100 ml. Conţinutul de metale grele a fost determinat prin metoda 

spectrofotometrică, cu ajutorul spectrometrului de absorbţie atomică (tip ZEENIT 700) 

prevăzut cu flacără aer – acetilenă şi cuptor de grafit (SR ISO 11047/1999). Analizele au fost 

efectuate în cadrul laboratoarelor partenerului P4. Rezultatele obținute sunt redate în Tabelul 

7.5. 
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Tabelul 7.5 - Valorile parametrilor chimici ai probelor de sol și sedimente prelevate de pe suprafața viitorului 

Geoparc.  

Cod 

probă 

  

Tip 

probă 

pH ORP EC TDS sal 

rezisti

vitate Cu Pb Cd Fe Cr Ni Zn Mn 

 (mV) (µS/cm) (mg/l) (‰) Ωcm (mg/kg) 

A2.1 

so
l 

5.7 65 338 217 0.1 2960 16.3 8.0 0.6 211666.7 9.1 22.4 51.3 473.7 

A3.1 7.7 -49.7 229 142 0 4510 25.6 13.0 0.3 214333.3 5.3 44.9 123.0 454.0 

A3.8 7.8 -57.3 3800 2430 2 263 11.1 ND 0.1 189666.7 1.5 15.3 24.0 42.8 

A3.10 8.3 -81 513 333 0.2 1950 71.0 33.8 0.7 218500.0 9.8 52.9 356.4 2337.3 

A3.12 7.7 -49.2 1162 742 0.5 862 4.2 ND 0.1 218033.3 0.3 2.0 5.0 16.9 

A3.12a 8.2 -78.2 112.4 75 0 8820 21.4 4.8 0.2 160000.0 11.8 31.0 43.1 280.3 

A3.13 8.2 -77.1 149.7 96 0 6680 38.6 17.2 ND 218666.7 10.7 63.3 63.2 368.3 

A3.15 7.9 -57.4 48 75 0 13540 12.8 2.3 ND 207180.7 3.8 7.3 18.8 85.9 

A3.17 7.8 -57.8 678 0.5 806 806 20.9 3.2 0.1 210666.7 2.9 18.9 44.6 293.9 

A4.8 8.2 -80.4 123.6 79 0 8080 ND 2.9 0.1 207000.0 2.8 13.2 49.8 357.0 

A5.2 7.3 -25.8 495 315 0.2 2030 29.3 12.3 ND 31666.7 3.6 26.8 107.8 429.7 

B2.10 7.2 -23.8 188.8 121 0 5300 53.1 15.4 1.0 219000.0 11.5 68.9 103.6 468.7 

B2.11 4.9 117.1 9 144.8 0 7120 17.1 6.0 0.5 155468.3 6.1 16.1 28.7 124.9 

B2.12 5.9 49 214 336 0.1 2980 24.1 5.0 ND 219423.3 6.8 97.1 49.2 391.3 

B2.21 7.7 -46.7 47 74.4 0 13510 9.2 ND ND 205232.0 3.1 4.5 14.4 154.0 

B3.1 8.2 -76.8 140 232 0 4370 18.0 9.6 ND 210004.7 3.8 23.4 42.3 302.7 

B3.9 7.9 -73.8 80 121 0 8300 28.2 10.6 ND 213671.3 5.9 40.4 45.7 301.7 

B4.1 7.9 -69.8 101.7 65 0 96300 33.7 13.4 ND 219333.3 17.4 49.1 112.8 458.3 

B4.7 9.1 -137.1 345 221 0.1 2900 32.6 16.0 0.1 219333.3 5.9 41.8 115.1 448.3 

B4.10 7.5 -38.4 303 194 0.1 3300 33.6 17.5 0.1 217333.3 7.0 39.2 106.6 459.0 

C2.6 7.5 -34.5 1368 2130 1.1 466 44.1 11.2 ND 215666.7 5.8 35.3 52.2 336.0 

C3.2 8.1 -80.3 391 256 0.1 2520 30.6 15.2 0.1 218000.0 6.1 29.6 122.0 448.7 

C3.5 6.7 4.6 84 130 0 7660 30.0 11.8 ND 213617.3 4.5 40.9 49.1 338.0 

C3.7 7.7 -46.1 209 134 0 4780 40.4 20.5 ND 220000.0 11.5 53.5 119.7 777.7 

C3.8 7.9 -66.3 66 103.6 0 9690 40.2 17.2 ND 213666.7 4.9 46.5 57.0 352.7 

C4.1 8.3 -84.3 57 86.4 0 11610 41.7 17.8 ND 216000.0 8.2 55.2 65.2 347.7 

C4.3 7.9 -59.1 508 321 0.2 1986 27.5 12.0 0.1 118000.0 4.7 32.5 104.1 449.0 

D2.1 8.0 -65.7 173.1 115 0 5830 24.0 6.9 ND 218666.7 8.9 30.4 54.4 459.3 

D2.6 8.1 -73.5 2300 1475 1.2 438 14.0 9.7 ND 218600.0 3.0 18.7 39.4 474.7 

D3.6.a 8.3 -86.1 104.2 67 0 9910 45.1 30.1 ND 218666.7 7.2 35.9 103.4 473.3 

D3.7 7.8 -52.9 299 190 0.1 3360 31.5 ND 0.3 218333.3 5.9 32.8 154.8 748.0 

valori normale1) 20 20 1 - 30 20 100 900 

prag alertă1) 250 250 5 - 300 200 700 2000 

prag intervenţie1) 500 1000 10 - 600 500 1500 4000 

A3.7 

se
d

im
en

t 

8.4 -105.4 6270 4010 3.4 159 24.7 2.2 0.1 219000.0 3.2 32.5 46.6 417.3 

A3.7a 7.2 -20.6 10160 6520 5.6 100 17.6 ND ND 19333.3 7.3 21.1 31.0 144.3 

A3.13a 8.3 -82.7 227 145 0 4400 14.2 2.5 ND 207000.0 5.3 21.3 22.7 180.3 

B2.11a 4.6 131.2 1361 2970 1.1 471         

D2.7 7.5 -46.6 39000 25000 24.8 25.6 35.7 ND ND 53333.3 18.8 24.7 0.0 839.2 

CMA2) 40 85 - - 100 35 150 - 
1)prag alertă / intervenţie pentru soluri cu folosinţă mai puțin sensibile, conform Ordin M.A.P.P.M nr. 756 din 

3.11.1997 
2)CMA – concentrație maxim admisă pentru indicatori de calitate chimică pentru sedimnente conform Ordin 161 

din 16 Februarie 2006 

 

Distribuţia fracției totale de metale grele din probele de sol și sediment analizate este 

dominată de prezența fierului (19333.3 – 222000 mg/kg), manganului (16.9– 2337.3 mg/kg) și 

zincului (4.98 – 356.43 mg/kg) față de celălalte metale precum nichel (1.98 – 97.13 mg/kg), 

cupru (4.16 – 71 mg/kg), plumb (2.16 – 33.8 mg/kg), crom (0.27 – 18.81 mg/kg) și cadmiu 

(0.0063 – 1.014 mg/kg), acestea regăsindu-se în concentrații mai mici. Cu excepția cromului și 
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cadmiului, în cazul celorlalte metale (în special Cu și Ni) s-au înregistrat concentrații care 

depășesc valorile normale menționate în legislație. Conținutul relativ ridicat de Cu, Ni și Pb din 

probele de sol analizate poate fi corelat cu concentrațiile ridicate ale acestor metale în probele 

de apă prelevate din zonă. 

Sursele de apă investigate se caracterizează printr-o diversitate de tipuri hidrochimice, 

fapt care reflectă particularitățile geologice ale arealului investigat. Astfel, substratul litologic 

cuprinde formaţiuni constituite în principal din nisipuri sau pietrişuri, marne nisipoase şi 

argiloase, argile nisipoase, acestea fiind distribuite mozaicat în întreg teritoriul. 

Așa cum au evidențiat analizele chimice efectuate, sursele de apă investigate prezintă 

un grad relativ mare de mineralizație, în ape regăsindu-se concentrații ridicate de sodiu, clor, 

bicarbonat, sulfat, calciu, magneziu sau potasiu. Conținutul ridicat de clor poate reprezenta o 

amprentă a unei origini profunde a apei, clorul rezultând în urma proceselor 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 provin din levigarea 

depozitelor de sare gemă (corespunzătoare levigării halitului) sau chiar dintr-o apă marină fosilă 

asociată acumulărilor de hidrocarburi. 

Prezența calciului și a magneziului în apele minerale analizate poate fi asociată cu 

prezența rocilor sedimentare calcaroase şi a gipsurilor. Ionul bicarbonat îşi are originea în 

special în rocile sedimentare carbonatate, iar ionul sulfat (SO4
2-) provine în mare parte din 

zăcămintele gipsifere din zonă. Fluorul și fosfatul apar în apele minerale din rocile sedimentare 

fosfatice (calcare fosfatice, argile fosfatice).  Prezența potasiului în concentrații relativ mari în 

apele analizate poate fi asociat cu prezența depozitelor argiloase din zonă. 

O caracteristică remarcabilă a multor ape subterane analizate în cadrul proiectului 

GeoSust o constituie prezenţa metalelor grele (Cu, Pb, Cd, Fe, Cr, Ni, Zn, Mn) în concentraţii 

care adesea depăşesc - uneori chiar cu mult - limitele stabilite prin standardele de potabilitate. 

Sunt doar puţine locurile în care abundenţa observată de metale grele ar putea fi atribuită unor 

procese industriale (în special extracţie de ţiţei): Berca, Pâclele, Scorţoasa, Beceni. Există în 

schimb multe aşezări (îndeosebi în nordul perimetrului investigat, în comunele Valea Salciei, 

Bisoca, Mânzăleşti, Chiliile, Lopătari, Brăeşti, Bozioru), care deşi sunt total izolate faţă de 

potenţiale surse de poluare industrială, prezintă totuşi ape subterane contaminate cu metale 

grele. Fig. 7.13 (care se referă numai la încadrarea în norme de potabilitate în ceea ce priveşte 

metalele grele) arată că ape subterane necontaminate predomină doar în partea central-vestică 

a perimetrului investigat.  

Această situaţie de ansamblu sugereză că ar fi posibil – după cum reiese din compararea 

structurii geologice cu distribuţia ivirilor de ape subterane contaminate cu metale grele – ca 

respectivele componente chimice să fi fost antrenate din profunzime odată cu ascensiunea 

diapiră a unor depozite de sare gemă. Edificator în acest sens pare a fi şi faptul că sursele de 

ape subterane contaminate cu metale grele sunt în general juxtapuse spaţial cu izvoarele foarte 

sărate - care, în mod evident, sunt asociate levigării formaţiunilor de sare gemă (Fig. 7.13). 
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De remarcat conținutul ridicat de plumb și zinc al localităților Pănătău, Plăişor, 

Zăhăreşti și Râpile. Studiile efectuate cu decenii în urmă în regiune (Filipescu 1942; Oncescu 

1948) au identificat concentrații ridicate de plumb și zinc în apele potabile subterane analizate, 

acestea fiind corelate cu acumulările sedimentare de sulfuri metalice de bază identificate în 

zonă. Studii ulterioare (Cioflica et al 1986; Săndulescu et al 1988) au confirmat prezența unor 

astfel de acumulări sedimentare de sulfuri metalice situate în apropierea localității Jitia, unde 

apar cute diapire (de vârstă Burdigalian Inferior) (Matenco și Bertotti 2000) care traversează 

depozitele sedimentare de vârstă Burdigalian Superior – Badenian Inferior. În rocile care 

înconjoară cutele diapire de sare, precum și în breciile prezente în zonă, Cioflica et al. (1986) 

au identificat galenă, sfalerit, pirită, pirotină, marcasită și calcopirită. Conform studiilor 

efectuate de Cioflica et al. 1986, în cutele diapire de la Jitia principalele componente ale 

mineralelor identificate sunt Pb și Zn, care apar de obicei în concentrații scăzute (<1%). Cu 

toate acestea, în probele analizate de Cioflica et al. 1986 s-au identificat și concentrații de Pb 

de până la 30000 ppm, concentrații de Zn de până la 15000 ppm și concentrații de Fe de până 

la 30000 ppm. 

 

 
Fig. 7.13- Comparație între structura geologică și distribuţia ivirilor de ape subterane contaminate cu metale 

grele. 
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Contaminarea cu metale grele a unor acvifere aflate în subsolul Geoparcului propus - 

posibilă amprentă a unor mineralizaţii de Pb şi Zn de natură sedimentară 

 

În cadrul procedurii generale de analiză adoptate în vederea detectării unor posibile 

poluări ale apei subterane din cadrul Geoparcului propus, s-au efectuat şi determinări ale 

conţinuturilor unor metale grele (Pb, Zn, Fe, Cu, Cr, Cd). Luând însă în considerare faptul că 

în apropierea aşezărilor rurale din Geoparc nu există posibile surse de poluare industrială, nu s-

a bănuit iniţial prezenţa unei poluări semnificative cu metale grele. 

 
Fig. 7.14 - Profil geologic orientat pe direcţie NV-SE, în zona diapirelor de la Jitia (după Harta Geologică a 

României, scara 1:100.000, foaia Dumitreşti). 

 

Dar atunci când în mai multe probe de apă subterană au fost detectate metale grele în 

concentraţii care depăşesc standardele de potabilitate, au revenit în actualitate rezultatele unor 

cercetări întreprinse în această zonă cu multe decenii în urmă (Filipescu 1942; Oncescu 1948), 

cercetări care identificaseră acumulări de natură sedimentară de sulfuri polimetalice. Dintre 

respectivele mineralizaţii de sulfuri polimetalice, cele mai recent şi mai complet cercetate 

(Cioflica et al. 1986; Săndulescu et al. 1988) sunt de fapt cele situate în apropiere de Jitia, la 

câţiva km NE faţă de limita propusă a geoparcului: acolo, aşa-numita Formaţiune Inferioară a 

Sării (de vârstă Burdigalian Inferior – Matenco şi Bertotti 2000) apare sub forma unor diapire 

care străpung sedimentele mai noi, de vârstă Burdigalian Superior – Badenian Inferior (Fig. 

7.14). Atât în rocile care înconjoară diapirele de sare, precum şi în brecia acoperitoare a sării, 

Cioflica et al. (1986) au identificat minerale de galenă, blendă, melnicovit, pirită, pirotină, 

marcasită şi calcopirită. Luând în considerare localizarea destul de puţin obişnuită a respectivei 

mineralizaţii de Pb şi Zn – în brecia asociată unor diapire de sare – autorii menţionaţi au sugerat 

o posibilă similitudine cu anumite zăcăminte de sulfuri de Pb şi Zn aflate în nordul Tunisiei şi 

cantonate în brecia acoperitoare a unor diapire de sare de vârstă Triasică (e.g., Rouvier et al. 

1985). Totuşi, dat fiind că mineralizaţiile de sulfuri polimetalice întâlnite în zona Curburii 

Carpaţilor nu par să formeze zăcăminte de interes economic, nu s-au mai întreprins ulterior 

studii asupra lor, cu toate că înspre SV, pe distanţe considerabile, sunt cunoscute şi alte iviri de 

sare gemă, posibil analoage celor de la Jitia. 



 

88 

 

 
Fig. 7.15 - Hartă de localizare a punctelor de prelevare a probelor de apă subterană avute în vedere. Baza geologică 

după Harta Geologică a României, scara 1:200.000, foaia Ploieşti. 

 

În aceste condiţii, a reieşit oportunitatea abordării rezultatelor cartării hidrochimice 

întreprinse recent în zona satelor Pănătău, Plăişor, Zahareşti şi Râpile (incluse în perimetrul 

geoparcului). 

Prezenta acţiune de prelevare a probelor de apă subterană a vizat mai multe surse de apă 

potabilă (Fig. 7.15) din satele Pănătău, Plăişor, Zahareşti şi Râpile. 

În Fig. 7.16 sunt prezentate diagrame multi-element construite pentru metalele grele 

luate în considerare, diagrame în care au fost de asemenea reprezentate, drept referinţă, şi 

concentraţiile maxime admise prin standardul românesc de potabilitate. 

Cea mai semnificativă trăsătură a graficului prezentat pare să o reprezinte – din 

perspectiva unor posibile relaţii cu mineralizaţiile polimetalice cunoscute a fi prezente în 

apropierea punctelor de prelevare a probelor – conţinuturile ridicate de Zn (ale cărui 

concentraţii se situează, adesea, imediat sub limitele de potabilitate, fără însă a le depăşi 

vreodată), şi de Pb (ale cărui concentraţii câteodată chiar depăşesc limitele admise de standardul 

de potabilitate). 

Sunt de asemenea demne de menţionat conţinuturile ridicate de Cu detectate în două 

fântâni, de la Zahareşti şi Plăişor. Această trăsătură nu este probabil legată, totuşi,  de 

mineralizaţiile polimetalice, întrucât dacă se admite că acumulările de metale grele existente în 

apropierea respectivelor sate, aflate în perimetrul geoparcului, au compoziţii relativ similare 

celor de la Jitia (Cioflica et al. 1986), concentraţiile de Cu ar trebui să fie mult mai scăzute 

comparativ cu cele de Pb şi Zn. În consecinţă, conţinuturile anomale de Cu din fântânile de la 

Zahareşti şi Plăişor reprezintă, foarte probabil, o consecinţă a unei poluări antropice prin 

activităţi viticole. 
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Fig. 7.16 - Diagrame multi-element construite pentru metalele grele luate în considerare în cadrul analizei probelor 

de apă subterană; sunt de asemenea reprezentate, drept referinţă, şi concentraţiile maxime admise prin standardul 

românesc de potabilitate. 

 

Zona avută în vedere este situată într-o regiune în care Pânza Subcarpatică – cea mai 

externă dintre pânzele care formează centura cutată şi şariată a Carpaţilor de SE – vine în 

contact (Figs. 7.14, 7.17) cu avanfosa carpatică. Mai departe înspre NV, Pânza Subcarpatică 

este la rândul ei şariată de către Pânza (mai internă) de Tarcău (Mațenco şi Bertotti 2000). 

 
Fig. 7.17 - Profil geologic orientat pe direcţie V-E, în zona diapirului de la Mînzăleşti (după Matenco şi Bertotti 

2000). 

 

Se admite în general că şariajul Pânzei Subcarpatice peste avanfosă s-a încheiat la 

începutul Miocenului Superior (~11 Ma): această concluzie se bazează (e.g., Merten et al. 2010, 

şi referinţele incluse) pe faptul că fruntea zonei de şariaj a Pânzei Subcarpatice este acoperită 

de o amplă cuvertură de depozite Sarmaţian-Cuaternare aparţinând avanfosei (Fig. 7.17). O 

asemenea dispunere este vizibilă în special în zona vizată de prezentul studiu. 

Depozitele avanfosei sunt în principal de tip molasă (argile, gresii, marne şi 

conglomerate), fiind astfel destul de asemănătoare în ceea ce priveşte litologia cu formaţiunile 
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Oligocene – Sarmaţian Inferioare ale Pânzei Subcarpatice (e.g., Merten et al, 2010). Însă această 

din urmă unitate mai cuprinde în plus şi tufuri vulcanice Badeniene, precum şi două orizonturi 

principale de roci evaporitice (de vârstă Burdigalian Inferior, şi respectiv Badenian), cu sare 

gemă şi gips. 

Formaţiunea Burdigalian Inferioară a Sării este adesea întâlnită (Matenco et al. 2007) 

sub formă de diapire, care se situează în mod sistematic în apropierea celor două contacte de 

şariere majore: cel dintre Pânza Subcarpatică şi avanfosă, şi respectiv cel dintre Pânza de Tarcău 

şi cea Subcarpatică (Figs. 7.14, 7.17). Cea mai recentă activare a respectivelor procese 

halokinetice pare să se fi produs pe parcursul unei etape de scurtare „out-of-sequence”, derulată 

post-11 Ma (aşa-numita Fază tectonică post-colizională Valahă), ale cărei amprente sunt 

reprezentate de deformările suferite de sedimentele Pliocen-Cuaternare ale avanfosei (e.g., 

Merten et al. 2010, şi referinţele incluse). Nu însă toate structurile purtătoare de sare gemă din 

această zonă par să prezinte un caracter diapir tipic: în anumite cazuri (menţionate de Oncescu 

1948), depozitele mai noi sunt dispuse aproape concordant peste Formaţiunea Inferioară a Sării: 

de exemplu la Bădila (în cadrul anticlinalului “Sarea lui Buzău”), şi la Pietraru (în cadrul 

anticlinalului “Curcăneşti – Pietraru – Valea Cârnului”); în timp ce Paucă (1944) pune chiar 

sub semnul întrebării poziţia in situ a micii ocurenţe de sare gemă din Valea Cârnului.  

O problemă destul de spinoasă legată de structurile purtătoare de sare din această zonă 

se referă la breciile sedimentare care le însoţesc în mod sistematic (şi pe care Cioflica et al. 

1986 le-au denumit „brecii peri-diapire”). Astfel de brecii constau dintr-o matrice argiloasă-

nisipoasă în care sunt înglobate fragmente de rocă de dimensiuni şi litologii foarte diverse – în 

principal şisturi verzi, calcare Mezozoice şi Eocene, roci de fliş Paleogene (e.g., Filipescu 1938; 

Săndulescu et al. 1988). Demn de menţionat este şi faptul că blocurile masive întâlnite în cadrul 

breciilor pot avea dimensiuni remarcabile, putând atinge chiar 1200 m3 - cazul unui bloc de 

calcar Titonic aflat la Bădila (Filipescu 1938). Luând în considerare ansamblul acestor 

observaţii, majoritatea cercetătorilor (e.g., Filipescu 1938; Săndulescu et al. 1988; Stefanescu 

et al. 2000) au presupus că respectivele fragmente de rocă s-au depus concomitent cu sarea, 

după ce fuseseră transportate din domeniile continentale aflate în jurul bazinului marin în care 

avea loc precipitarea sării. Era astfel implicit eliminată din calcul posibilitatea ca elementele 

constitutive ale breciei sării să fi fost aduse laolaltă pe parcursul ascensiunii diapire – de 

exemplu, prin zdrobirea (proces evocat, totuşi, de Filipescu 1938) unor conglomerate de vârstă 

mai tânără, ale căror fragmente de roci constitutive erau, în mare măsură, litostratigrafic 

similare cu cele întâlnite în brecia sării. Nu poate fi totuşi exclus întru totul şi un alt scenariu 

(care nu a fost însă investigat până în prezent) referitor la modul în care roci mai vechi decât 

Formaţiunea - de vârstă Burdigalian Inferioară – a Sării au ajuns să fie înglobate în brecie: ar fi 

de fapt posibil ca procesele halokinetice să le fi smuls - fie din fundamentul unităţii de Tarcău, 

fie din fundamentul avafosei - o asemenea ipoteză fiind în concordanţă cu observaţia  că în mod 

sistematic diapirele de sare se întâlnesc fie la contactul Pânzei de Tarcău cu Pânza Subcarpatică, 

fie la contactul Pânzei Subcarpatice cu avanfosa (Matenco et al. 2007). 

 

Câteva din caracteristicile generale ale mineralizaţiilor polimetalice 

În apariţia sus-menţionată de la Jitia, principalii componenţi ai mineralizaţiei îi 

reprezintă Pb şi Zn, care de regulă sunt prezenţi în concentraţii scăzute (<1%) (Cioflica et al. 

1986). Au fost menţionate însă şi eşantioane având concentraţii de Pb de până la 30.000 ppm, 
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Zn de până la 15.000 ppm şi  Fe de până la 30.000 ppm. Pe de altă parte, autorii menţionaţi au 

indicat valori de δ34S negative, atât pentru galenă (între -8.54 şi -1.41), cât şi pentru pirită (între 

-5.59 şi -2.02), în timp ce blenda prezenta valori pozitive, dar totuşi foarte mici (între 0.64 şi 

2.60). Toate aceste date privind δ34S au fost interpretate de Cioflica et al. (1986) ca un posibil 

indiciu privind o origine magmatică a sulfului care intră în componenţa sulfurilor. În acelaşi 

timp însă, autorii menţionaţi au precizat fără echivoc că nicăieri în apropierea zonei respective 

nu există vreo dovadă a unei activităţi magmatice (sau cripto-magmatice) care să fi avut loc în 

timpul Miocenului, sau mai recent. S-a presupus în consecinţă că Pb, Zn şi Fe ar avea o origine 

continentală, fiind transportate ulterior, sub formă de complecşi organo-metalici, spre un bazin 

de depunere puţin adânc, supus în mod repetat unor procese de subsidenţă rapidă. În 

conformitate cu un mecanism propus de Bechtel et al. (1996), metalele grele astfel acumulate 

în sedimente ar fi putut fi preluate - după punerea în loc a diapirului - de către fluxul descendent 

de ape saline (Fig. 7.18) care dizolvau sarea, ape care ajungeau ulterior să transporte - prin 

procese termo-convective - respectivele metale ascendent. La nivele de adâncime apropiate de 

suprafaţă intervenea amestecul cu ape de origine superficială, bogate în sulfat (rezultat din 

dizolvarea orizonturilor de gips aflate deasupra Formaţiunii Inferioare a Sării), pentru ca apoi - 

probabil ca urmare a activităţii bacteriilor sulfat-reducătoare – să aibă loc precipitarea sulfurilor 

metalice. 

 
Fig. 7.18 - Săgeţi ilustrând schematic alura liniilor de curent corespunzătoare curgerii datorate convecţiei termo-

haline generate în jurul unui diapir de sare gemă. Liniile întrerupte reprezintă izolinii de densitate, corespunzătoare 

variaţiilor de salinitate sau de temperatură (după Wilson şi Ruppel 2007). 

 

Există totuşi o neconcordanţă între un asemenea model generic, aşa cum este el descris 

de Bechtel et al. (1996), şi anumite ipoteze invocate atât de Cioflica et al. (1986), cât şi de 

Săndulescu et al. (1988): aceste două ultime colective de autori presupun că sedimentele în care 

se acumulaseră iniţial metalele grele erau cele incluzând orizonturile cu gipsuri – aşadar 

sedimente aflate deasupra diapirelor de sare. Dat fiind că brecia asociată respectivelor diapire 

este cea care, în ultimă instanţă, ar fi canalizat ascendent soluţiile purtătoare de metale - sursa 

originară a metalelor ar trebui căutată, de fapt, la nivele inferioare. 

Privind în mod sintetic, se poate afirma că acumulările de metale grele din zona Jitia 

(precum şi alte asemenea acumulări identificate mai la S, la Tega - Oncescu 1948; precum şi 

mai la N, la Paltin - Cioflica et al. 1986; Săndulescu et al. 1988) se dispun pe o scară de nivele 

stratigrafice destul de amplă (de la Burdigalianul Superior, până la Badenianul Inferior); în timp 

ce distribuţia laterală a tuturor acestor apariţii pare să fie controlată, în mod sistematic, de 

diapire de sare gemă (sau cel puţin de anticlinale cu sâmbure de sare). Un asemenea mod general 
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de dispunere sugerează că în toate aceste cazuri s-ar putea invoca un model genetic care să 

implice convecţia termo-halină – aşa cum este cel descris anterior, propus de Bechtel et al. 

(1996). Rămâne totuşi să fie identificată, aşa cum s-a arătat deja, sursa originară a metalelor 

grele. 

 
Fig. 7.19 - Model geologic al crustei construit - pe baza datelor seismice, gravimetrice şi magnetice - de-a lungul 

unui profil orientat V-E care trece prin zona diapirelor de la Jitia  (după Bocin et al. 2013). 

 

În acest sens, un studiu recent (Bocin et al. 2013) pare a oferi câteva sugestii 

semnificative: conform interpretării propuse de aceşti autori (Fig. 7.19), baza (situată la ~5 km 

adâncime) a diapirelor cu sare de la Jitia este afectată de o fractură (linia albă întreruptă din Fig. 

7.19) care se prelungeşte spre vest cu o înclinare destul de mică, până când pare a intercepta (la 

o adâncime de cca. 10 km) un contact destul de abrupt, dintre un corp cristalin puternic ridicat 

şi o secvenţă sedimentară Paleozoică. Acest contact abrupt a fost atribuit de Bocin et al. (2013) 

importantei structuri reprezentate de „Zona Tornquist–Teisseyre” (TTZ), care face tranziţia 

între două mari domenii crustale. O interpretare alternativă a fost propusă de Mitrofan et al. 

(2014), care au emis ipoteza conform căreia corpul cristalin puternic ridicat ar fi constituit din 

roci ultra-metamorfice, implicate într-un proces de exhumare care actualmente ar fi în curs de 

derulare. Oricare din aceste două ipoteze este compatibilă cu prezenţa unui aflux de fluide 

avându-şi originea în manta, fluide care ar putea avansa ascendent de-a lungul marginii corpului 

cristalin, constituind astfel un furnizor de metale grele. Presupunând că fractura cu înclinare 

mică menţionată mai sus – care face legătura între contactul litologic abrupt şi baza diapirelor 

de la Jitia - este permeabilă, ea ar putea fi un domeniu în care să se acumuleze metalele grele, 

şi de unde acestea din urmă ar putea fi preluate de o curgere convectivă termo-halină asociată 

diapirelor de sare. 

 

Particularităţi ale zonei în care se găsesc acviferele contaminate cu metale grele  

În relativa apropiere a punctelor de probare a apei subterane din satele Pănătău, Plăişor, 

Zahareşti and Râpile au fost menţionate de către Oncescu (1948) mai multe apariţii de 
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mineralizaţii cu sulfuri de Pb, Zn şi Fe. Una din aceste apariţii a fost semnalată de el la Tega, 

unde în marnele Badeniene care încalecă depozitele Meoţiene se întâlnesc impregnaţii, în 

principal de pirită, dar şi de galenă şi blendă. Cealaltă apariţie, situată la o distanţă de ca. 4,5 

km este constituită din mineralizaţii asemănătoare, pe care mai multe foraje pentru explorare 

petrolieră, săpate în perioada interbelică - în principal în depozite Badeniene – le-au interceptat 

la diverse adâncimi. Deşi localizarea precisă a acestor foraje nu este indicată, Filipescu (1942) 

specifică totuşi că ele au fost forate pe flancul nordic al unui anticlinal (desemnat de Paucă 1944 

drept anticlinalul Cislău – Punga), în al cărui ax se găseşte o formaţiune cu sare. 

Este demn de semnalat şi faptul că în apropiere, în Valea Cârnului (în cadrul 

anticlinalului “Curcăneşti – Pietraru – Valea Cârnului” - Oncescu 1948) se întâlneşte de 

asemenea un afloriment de sare gemă, însoţită de brecia caracteristică unei asemenea 

formaţiuni; totuşi, după cum s-a amintit mai sus, părerile referitoare la poziţia acestei structuri 

cu sare (Flipescu 1942; Paucă 1944; Oncescu 1948) sunt divergente. Pe de altă parte, este 

important de subliniat faptul că prezenţa clar documentată a hidrocarburilor ar fi putut fi de 

natură să favorizeze activitatea bacteriilor sulfat-reducătoare, care să fi condus, în cele din urmă, 

la precipitarea sulfurilor polimetalice (e.g., Bechtel et al. 1996). 

 

Hărți de hazard a toxicității apelor. 

Datele culese în campaniile de teren din anii 2014 și 2015 au fost introduse în platforma GIS, 

conform activității 2.12, unde au fost prelucrate. Pe baza lor au rezultat următoarele imagini ale 

hărților de hazard, a căror rezoluție va fi îmbunătățită în urma măsurătorilor care se vor efectua 

în anul 2016: 

 

 
Fig. 7.20 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Cd în apă. 
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Fig. 7.21 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Cr în apă. 

 

 

 
Fig. 7.22 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Cu în apă. 
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Fig. 7.23 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Fe în apă. 

 
Fig. 7.24 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Ni în apă. 
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Fig. 7.25 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Pb în apă. 

 

 
Fig. 7.26 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Zn în apă. 
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Fig. 7.27 – Hărțile cu arealelor zonelor ce depășesc limitele maxim admise pentru concentrația de metale grele în 

apă. 

 

  
Fig. 7.28 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Cl în apă. 
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Fig. 7.29 – Hartă de hazard a concentrațiilor de K în apă 

 

 
Fig. 7.30 – Hartă de hazard a concentrațiilor de F în apă 
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Fig. 7.31 – Hartă de hazard a concentrațiilor de Mg în apă 

 

 
Fig. 7.32 – Hartă de hazard a concentrațiilor de SO4 în apă 
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Fig. 7.33 – Hartă de hazard a concentrațiilor de nitrați și nitriți în apă. 

 

 
Fig. 7.34 – Hartă de hazard a nivelului de pH în apă 
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Fig. 7.35 – Harta punctelor în care s-au depistat contaminări cu hidrocarburi în ape. 
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8.      Activitatea 2.5 

 

Importanța rețelei hidrografice în ansamblul componentelor mediului înconjurător este 

subliniată prin două categorii de rezultate cu influențe seminificative în spațiul socio-natural: 

 - fragmentează, modelează și organizează relieful unei regiuni topografice terestre, 

 - facilitează și realizează legături între diverse comunități umane. 

Formarea rețelei hidrografice din spațiul Geoparcului Ținutul Buzăului este în strânsă 

legătură cu definitivarea unităților majore de relief (montane și subcarpatice) în perioada 

Miocen superior-Pliocen-Cuaternar. Văile dezvoltate în lungul acestei rețele au constituit, încă 

din cele mai vechi timpuri, căi de acces și tranzit în interiorul unor spații comunitare, sau către 

regiuni administrative vecine. 

Cele mai vechi rețele hidrografice (de exemplu Buzău) sunt cele care separă, conform 

criteriului geografic, unitățile majore de relief; ele sunt transversale și au un caracter 

predominant antecedent. 

De asemenea, rețeaua hidrografică secundară facilitează legătura între bazinetele 

depresionare longitudinale și fac tranziția între munte și regiunea complexă deluroasă-

depresionară subcarpatică. 

Rețeaua hidrografică actuală de pe teritoriul Geoparcului Ținutul Buzăului este relativ 

nouă, cu precădere cuaternară. Definitivarea acesteia s-a făcut printr-o îndelungată evoluție 

condiționată de extinderea paleogeografică a uscatului, de structura și tectonica regională și 

locală, de aspectele de relief, de mișcările neotectonice, de roca subiacentă și, nu în ultimul 

rând, de condițiile climatice. 

Începând din a doua jumătate a secolului XX, cercetătorii și-au îndreptat atenția asupra  

factorului uman ce influențează indirect evoluția rețelei hidrografice  prin acțiuni excesive de 

exploatare a terenurilor ce sunt în dezacord cu regulile dezvoltarii sustenabile a unui anumit 

teritoriu. 

Conform teoriei evoluției reliefului cea mai veche rețea hidrografică s-a instalat pe 

suprafețele de nivelare montane superioare, astăzi păstrându-se doar resturi, cu rol de indicatori 

morfogenetici: umeri suspendați, depozite fluviale parțial cimentate cu o matrice alohtonă, 

înșeuări; acești indicatori au avut un rol important în evaluarea indirectă a volumului de relief 

erodat prin reconstituirea vechilor suprafețe de drenaj și a paleorețelei hidrografice regionale și 

locale.  

Complexitatea geomorfologică prezentă în spațiul curburii carpatice, suprapusă 

Geoparcului Ținutul Buzăului este determinată de următoarele caracteristici: 

- prezența a 2 șiruri de dealuri, și de tot atâtea depresiuni formate în perioade geologice 

diferite; 

- existența ulucului depresionar submontan, de origine tectonică și eroziune fluviatilă 

(bazinul superior al Râmnicului Sărat, bazinul superior al Buzăului); există însă și depresiuni 

secundare formate pe seama structurii, tectonicii și eroziunii fluviatile locale-bazinete de 

eroziune, butoniere și semibutoniere structurale formate  pe roci friabile: argile, marne, gipsuri 

și sare; 

- procesele de eroziune fluvială, torențială și de suprafață sunt condiționate de prezența 

unor roci eteorogene, atât din punct de vedere genetic, cât și din punct de vedere compozițional. 

- prezența structurilor cutate și monocline, cu amplitudini diferite, ulterior fragmentate 

de activitatea tectonică wilafranchiană și de eroziunea diferențiată exercitată de rețeaua 

hidrografică continuă, temporară și episodică-torențială, aceasta din urmă dependentă de 

precipitații; 

- activitatea umană prin defrișări excesive, utilizarea necontrolată a terenurilor și 

pășunatul excesiv. 
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 Toate aceste caracteristici au fost luate în considerare în evaluarea indirectă a volumului 

de relief erodat, fiecare având un nivel de control variat, în funcție de influența exercitată în 

spațiul respectiv. De exemplu, s-a constatat că suprafața de drenaj a unui bazin hidrografic este 

formată din suprafețe parțiale de drenaj, independente de tot arealul actual, singurul element 

comun fiind talvegul principal (uneori secundar), care printr-o adaptare morfogenetică și-a 

ajustat și reorganizat traseul, inclusiv suprafața de drenaj. 

Studiile din această etapă s-au concentrat pe anumite particularități ale rețelei 

hidrografice locale și influența acestora asupra peisajului local. 

Selecția bazinelor s-a făcut în funcție de procesele morfodinamice desfășurate în 

interiorul suprafețelor hidrografice, îndeosebi alunecările de teren și toată gama proceselor de 

eroziune, de la stadiul superficial, până la nivelul complex de torențialitate. 

Aceste două categorii de procese au un impact puternic asupra mediuliui înconjurător și 

o influență semnificativă în ceea ce privește utilizarea terenurilor, fapt ce impune aplicarea unor 

măsuri optime de prevenire și combatere a degradării terenurilor. 

Influența rețelei hidrografice în modelarea reliefului se poate analiza și  prin realizarea 

hărții densității reliefului (figura 8.4). La o primă vedere se observă o serie de anomalii (valori 

ridicate ale densității, adică lungimea în km, raportată la unitatea de suprafață - km2) puse pe 

seama structurii geologice, roca de subasment sau roca decopertată ca urmare a eroziunii de 

adâncime, gradul de acoperire cu vegetație. De exemplu, pentru bazinul Colți, afluent de pe 

partea stângă a Buzăului, cu o suprafață de 46.83 km2, apar areale cu valori de 19-20 km/km2, 

concentrate pe versanți cu pante relativ ridicate și roci ce au permis eroziunea în adâncime sau 

predispuse tectonic la eroziunea în adâncime; valori ridicate apar și în spațiile agricole, defrișate 

sau spațiile afectate în trecutul geologic sau istoric de alunecări de teren (arealele Valea Salciei, 

Bozioru-Cozieni, Valea Largă Sărulești, etc.). 

Observații similare au fost făcute, cu aproximativ aceleași rezultate, în bazinele 

hidrografice afectate de alunecări de teren și torențialitate din interiorul Geoparcului Ținutul 

Buzăului; cele mai bune rezultate privind influența rețelei hidrografice în modelarea reliefului, 

cu implicații în planificarea teritorială, au fost obținute prin metoda evaluării indirecte a 

reliefului erodat dintr-un spațiu bine definit-bazin hidrografic (centralizarea datelor s-a făcut în 

tabelele 8.1, 8.2 și 8.3). 

 

 

Bazinul morfohidrografic Colți 

În general aceste văi sunt mult mai extinse și mai evoluate, cu bazine hidrografice bine 

conturate, ce cu greu pot fi asimilate unor figuri geometrice care să permită evaluarea unor 

calcule a volumului de material erodat (metodă aplicată în cazul unor forme simple: rigole, 

ravene și ogașe). 

În acest caz, pot fi utilizate alte metode de calcul din care să rezulte volumul negativ al 

văilor (bazinelor morfohidrografice) corespunzător volumului de material erodat: 

1. diferența dintre volumului de relief initial și volumul reliefului actual, 

2. determinarea grosimii materialului erodat, 

3. însumarea volumelor negative dintre curbele de nivel. 

 Pentru prezentarea comparativă a rezultatelor, vom aplica cele trei metode propuse la 

bazinul hidrografic Colți. Rezultatele sunt cu atât mai suprinzătoare, cu cât metoda este mai 

complexă.  

Bazinul morfohidrografic Colți este situat într-o zonă de tranziție munte-subcarpați și 

străbate forme de relief variate: munți de înălțime joasă către medie (800-1200m), dealuri înalte 

submontane și microdepresiuni de contact sau longitudinale, văi cu versanți abrupți, masive 

deluroase interne izolate - resturi ale suprafeței inițiale de drenaj, etc. 
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 Bazinul se dezvoltă pe o serie de roci de vârstă Miocen mediu-superior: conglomerate, 

gresii, șisturi, tufuri, marne și, pe alocuri, cinerite. 

 Complexitatea locală este accentuată și datorită prezenței alunecărilor sub diferite forme 

și în variate stadii de activitate. 

 

 1. Calcularea volumului erodat prin diferența dintre volumul reliefului inițial și volumul 

reliefului actual necesită parcurgerea următoarelor etape:  

- delimitarea bazinului hidrografic (figura 8.1 și figura 8.2), 

- reconstituirea prin curbe de nivel a suprafeței topografice inițiale (figura 8.1).  

Din configurația suprafeței topografice inițiale rezultă că schițarea bazinului 

morfohidrografic Colți în forma actuală a început odată cu formarea și fragmentarea unor 

versanți ai afluenților principali, în cel puțin 2 etape: versantul drept al Pârâului Muscel, ambii 

versanți ai Pârâului Aluniș și versantul drept al Pârâului Colți-superior (figura 8.1 și figura 8.2), 

de la treptele altimetrice :620-640m și 640-660m. 

- calcularea volumului reliefului initial (Vri) și a volumului de relief actual (Vra), prin 

însumarea volumelor parțiale (Vrp) cuprinse între suprafața curbelor de nivel (Sc) și înălțimea 

relativă cumulată (∆Hc) calculată față de altitudinea minimă de pe talveg (Tabel 8.1). 

- volumul total erodat (Vter) rezultă din diferența dintre volumul reliefului initial și 

volumul reliefului actual: Vter=Vri-Vra. 

- volumul specific erodat (Vser) rezultă din raportarea Vter la suprafața bazinului actual. 

Următoarele cifre reprezintă o imagine de ansamblu a datelor calculate pentru bazinul 

morfohidrografic Colți prin această metodă (1): 

* Suprafața totală a reliefului actual: 46849220.35 m2.  

* Suprafața totală a reliefului inițial: 46840828.23 m2. 

* Volumul total al reliefului actual: 15477552500.19 m3.  

* Volumul total al reliefului inițial: 17303697675.93 m3.  

* Volumul total erodat:1826145175.75 m3. 

* Volumul specific erodat: 38.98 m3/m2 sau 38979200.98 m3/km2.  

* Rata volumului specific erodat (raportat la vârsta de 80000 ani, dată la care se presupune că 

a început definitivarea rețelei hidrografice actuale aferente bazinului morfohidrografic Colți): 

487.24 m3/km2 sau 0.00048724 m3/m2 sau 0.48724 dm3/m2.  

* Rata medie de denudare a reliefului este de 0,487 mm/an. 

Cu ajutorul informațiilor obținute prin această metodă de evaluare indirectă și, ulterior, 

centralizate în tabelul 8.1 s-au construit curbele hipsometrice pentru suprafața topografică 

inițială, respectiv actuală. Din analiza acestor curbe hipsometrice cumulative pot fi deduse 

altitudinile absolute medii și altitudinile relative medii pentru cele două suprafețe topografice 

aferente bazinului morfohidrografic Colți. Aceste valori altimetrice medii corespund punctelor 

de intersecție a celor două curbe hipsometrice de către ordonata ce pornește de la valoarea care 

reprezintă jumătate (50%) din suprafața bazinului inițial și a celui actual. De asemenea, rezultă 

că cele mai mari diferențieri altimetrice între cele două suprafețe bazinale (inițială și actuală), 

adică cele mai puternice procese de adâncire ale torentului, s-au produs între izohipsele de 940-

480m. 
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Fig. 8.1 - Harta hipsometrică a suprafeței topografice inițiale aferentă bazinului morfohidrografic Colți. 
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Fig. 8.2 - Harta hipsometrică a suprafeței topografice actuale aferentă bazinului morfohidrografic Colți  
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Tabelul 8.1 - Calcularea volumului erodat prin diferența dintre volumul reliefului initial și volumul reliefului 

actual pentru bazinul hidrografic Colți. Sra-suprafața reliefului actual, ΔHc- altitudinea relativă cumulată, Vra –

volumul reliefului actual, Vrac – volumul reliefului actual cumulat, Sri-suprafața reliefului inițial, ΔHc- altitudinea 

relativă cumulată, Vri –volumul reliefului inițial, Vric – volumul reliefului actual cumulat. 

 

 
 

Sra (m
2
) ΔHc (m) Vra (m

3
) Vrac (m

3
) Sri (m

2
) ΔHc (m) Vri (m

3
) Vric (m

3
)

294.73-300 21751.42 5.27 114629.98 114629.98 4241.94 5.27 22355.04 22355.04

300-320 316450.14 25.27 7996695.16 8111325.14 191867.47 25.27 4848490.98 4870846.02

320-340 369953.43 45.27 16747791.68 24859116.82 357927.18 45.27 16203363.46 21074209.48

340-360 523714.68 65.27 34182857.11 59041973.93 317822.11 65.27 20744249.31 41818458.79

360-380 581710.66 85.27 49602467.65 108644441.58 636287.05 85.27 54256197.10 96074655.90

380-400 794180.86 105.27 83603419.05 192247860.63 762609.64 105.27 80279916.98 176354572.88

400-420 986191.80 125.27 123540246.21 315788106.84 735528.24 125.27 92139623.06 268494195.94

420-440 1308770.30 145.27 190125061.25 505913168.09 926969.57 145.27 134660869.66 403155065.59

440-460 1605356.28 165.27 265317232.90 771230400.99 1161209.21 165.27 191913046.82 595068112.42

460-480 1832411.84 185.27 339490940.71 1110721341.69 1229162.07 185.27 227726856.44 822794968.86

480-500 2097185.84 205.27 430489337.87 1541210679.56 1532241.83 205.27 314523280.06 1137318248.92

500-520 2187906.86 225.27 492869777.26 2034080456.82 1526939.36 225.27 343973630.58 1481291879.50

520-540 2391636.17 245.27 586596602.49 2620677059.31 1707452.21 245.27 418786803.73 1900078683.23

540-560 2502080.09 265.27 663726784.91 3284403844.22 1930752.32 265.27 512170669.20 2412249352.43

560-580 2754698.22 285.27 785832762.22 4070236606.43 2167940.48 285.27 618448379.93 3030697732.36

580-600 2709806.36 305.27 827222587.63 4897459194.07 2240534.10 305.27 683967845.09 3714665577.45

600-620 2511651.40 325.27 816964851.27 5714424045.34 2435386.33 325.27 792158111.60 4506823689.06

620-640 2504308.97 345.27 864662756.54 6579086801.88 2608385.62 345.27 900597303.33 5407420992.38

640-660 2135027.03 365.27 779861323.60 7358948125.48 2636840.72 365.27 963158809.30 6370579801.68

660-680 2134472.63 385.27 822348268.77 8181296394.25 2502857.40 385.27 964275871.46 7334855673.14

680-700 2060750.92 405.27 835160524.43 9016456918.68 2251860.35 405.27 912611443.66 8247467116.79

700-720 1786809.42 425.27 759876440.05 9776333358.73 2306462.08 425.27 980869130.33 9228336247.12

720-740 1696712.81 445.27 755495313.01 10531828671.74 2009478.29 445.27 894760398.22 10123096645.34

740-760 1468766.62 465.27 683373044.57 11215201716.30 1906163.24 465.27 886880572.85 11009977218.19

760-780 1241575.11 485.27 602499153.68 11817700869.99 1575480.15 485.27 764533252.68 11774510470.87

780-800 1124455.54 505.27 568153648.24 12385854518.23 1386730.06 505.27 700673097.34 12475183568.21

800-820 969032.52 525.27 509003711.59 12894858229.82 1712987.04 525.27 899780701.83 13374964270.05

820-840 768585.29 545.27 419086501.27 13313944731.09 787332.87 545.27 429308994.70 13804273264.75

840-860 656806.88 565.27 371273224.82 13685217955.90 557588.39 565.27 315187992.04 14119461256.79

860-880 555282.24 585.27 324990037.27 14010207993.17 462545.34 585.27 270713909.62 14390175166.41

880-900 514366.80 605.27 311330792.79 14321538785.96 429992.02 605.27 260261270.52 14650436436.93

900-920 535646.12 625.27 334923450.73 14656462236.69 417386.01 625.27 260978949.22 14911415386.15

920-940 383035.70 645.27 247161448.77 14903623685.46 500653.61 645.27 323056753.34 15234472139.49

940-960 269646.26 665.27 179387569.07 15083011254.52 643308.38 665.27 427973767.73 15662445907.22

960-980 182761.33 685.27 125240859.06 15208252113.58 660610.13 685.27 452696304.86 16115142212.08

980-1000 118014.29 705.27 83231939.55 15291484053.13 608254.25 705.27 428983471.96 16544125684.04

1000-1020 84924.19 725.27 61592967.13 15353077020.26 364249.02 725.27 264178884.20 16808304568.24

1020-1040 68841.84 745.27 51305757.34 15404382777.60 263925.31 745.27 196695617.26 17005000185.50

1040-1060 47716.30 765.27 36515849.70 15440898627.30 179712.61 765.27 137528672.41 17142528857.91

1060-1080 30313.00 785.27 23803890.93 15464702518.23 125326.27 785.27 98414959.54 17240943817.45

1080-1100 9419.91 805.27 7585572.38 15472288090.61 63298.06 805.27 50972029.00 17291915846.45

1100-1114.4 6492.30 810.87 5264409.58 15477552500.19 14529.86 810.87 11781829.48 17303697675.93

Intervalul 

hipsometric

Relieful actual Relieful initial
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Fig. 8.3 - Curbele hispometrice aferente suprafeței topografice inițiale și suprafeței topografice actuale. 

 

De asemenea s-a calculat coeficientul de masivitate relativă a reliefului pe baza 

următorilor parametri:  

1. altitudinea absolută maximă 1114.4 m,  

2. altitudinea absolută minimă 294.73 m,  

3. altitudinea medie absolută actuală 603.5 m,  

4. altitudinea medie absolută inițială 647,18 m, 

5. altitudinea relativă maximă 819.67 m, 

6. altitudinea relativă medie actuală 308.77 m, 

7. altitudinea relativă medie inițială 352.45 m, 

Iar coeficientul de masivitate relativă a reliefului actual este de 0.3767 și exprimă gradul 

de fragmentare pe verticală a reliefului, de adâncimea rețelei de văi care pentru bazinul Colți 
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este de peste 37%, spre deosebire de coeficientul de masivitate relativă a reliefului inițial care 

este de 0.4299 (grad de fragmentare de aproximativ 43%). 

 

 

 

 
Fig. 8.4 - Harta densității fragmentării reliefului pentru bazinul morfohidrografic Colți. 
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Această metodă permite evaluarea globală a volumului de material erodat raportată la 

întregul bazin morfohidrografic, dar și pe treptele hipsometrice din cuprinsul acestuia (figura 

8.3). În ceea ce privește evoluția volumului de material erodat se observă două sectoare 

hipsometrice cu variabilități evidente, astfel: 

1. sectorul cuprins între 1114.4 și 920m, unde se concentrează aproximativ 13. 83% din 

volumul reliefului inițial; ulterior, pe parcursul a 80000 ani, din valoarea procentuală calculată 

anterior se pierde aproximativ 65.68% (din ea posibil relocându-se pe treptele inferioare, 

cuprinse între 920-840m,14.98%). 

2. sectorul cuprins între 840-620 m, unde se concentrează aproximativ 53.73% din 

volumul reliefului inițial; ulterior, pe parcursul a 78000-80000 ani, din valoarea calculată 

anterior se pierde aproximativ 18.26% (din ea posibil relocându-se pe treptele inferioare, 

cuprinse între 620-294.73 m, 70.38%). 

Un rol foarte important în dislocarea volumului de relief îl are eroziunea hidrografică în 

suprafață/pe orizontală (figura 8.4). Cele mai mari valori se înregistrează la tranziția dinspre 

zona montană sau spațiile înalte deluroase, către arealele joase interne, cele mai mari valori 

(peste 18km/km2) înregistrându-se la VNV de aliniamentul Colții de Jos-Aluniș, unde litologia 

și structura sunt permisive față de eroziunea torențială în suprafață (lucru dovedit și în procesul 

de reconstituire). 

 

 

2.  Evaluarea eroziunii pe baza grosimii materialului erodat (N.Popescu, 1989) este metoda cea 

mai precisă din ansamblul metodelor de evaluare indirectă a reliefului erodat, însă necesită 

foarte mult timp și costuri suplimentare. De asemenea se impune o foarte bună cunoaștere 

științifică a zonei aflate în studiu, dar și o bună cunoaștere a realității din teren, îndeosebi 

detaliile geomorfologice ce determină apariția ,,hot-spot,,-urilor de denudare. 

Aplicarea acestei metode presupune următoarele etape:  

- delimitarea bazinului hidrografic, 

- reconstituirea prin curbe de nivel a suprafeței topografice inițiale (Hi) de la care a 

început  adâncirea(definitivarea) rețelei hidrografice actuale, 

- împărțirea bazinului hidrografic în module cu suprafață constantă, 

- calcularea altitudinii medii a reliefului actual (Hmed) pentru fiecare suprafață 

delimitată, 

 - determinarea grosimii materialului erodat (Ger) din fiecare suprafață delimitată, 

- calcularea volumului de material erodat (Ver) pentru fiecare unitate de suprafață (S), 

- obținerea volumului total erodat (Vter) prin însumarea volumelor parțiale (Ver) 

obținute pentru fiecare unitate de suprafață. Toate valorile obținute sunt consemnate pe hartă 

sau sunt sintetizate într-un tabel separat (Tabelul 8.2). 
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Tabelul 8.2 - Evaluarea eroziunii pe baza grosimii materialului dislocat: Hi-înălțimea maximă inițială, Hmed - 

înălțimea medie actuală, Ger-grosimea materialului erodat, S-suprafața unității etalon, Ver-volumul de relief 

erodat, Rver –rata volumului erodat, Rd –rata de denudare. 

 
 

Nr. Hi (m) Hmed (m) Ger (m) S (m
2
) Ver (m

3
) Rver (m

3
/an) Rd (mm/an)

1 820 710 110 496806.87 54648755.50 683.11 1.375

2 860 750 110 496806.87 54648755.50 683.11 1.375

3 860 740 120 484405.30 58128635.48 726.61 1.5

4 800 750 50 328833.68 16441684.05 205.52 0.625

5 900 790 110 328195.14 36101465.19 451.27 1.375

6 980 880 100 75769.25 7576925.42 94.71 1.25

7 960 820 140 979365.79 137111211.09 1713.89 1.75

8 920 780 140 143181.57 20045420.41 250.57 1.75

9 1100 970 130 957642.43 124493516.13 1556.17 1.625

10 1100 940 160 919141.09 147062573.68 1838.28 2

11 950 910 40 30583.56 1223342.26 15.29 0.5

12 1020 980 40 11779.36 471174.41 5.89 0.5

13 1000 910 90 432332.29 38909906.38 486.37 1.125

14 1020 930 90 126836.58 11415292.59 142.69 1.125

15 840 800 40 224046.05 8961841.85 112.02 0.5

16 840 770 70 457321.96 32012537.12 400.16 0.875

17 970 850 120 457321.96 54878635.06 685.98 1.5

18 960 770 190 460946.82 87579896.65 1094.75 2.375

19 800 670 130 889000.80 115570104.24 1444.63 1.625

20 620 520 100 576236.48 57623648.06 720.30 1.25

21 760 520 240 721813.61 173235265.70 2165.44 3

22 800 700 100 72898.34 7289834.09 91.12 1.25

23 800 680 120 638982.74 76677928.26 958.47 1.5

24 760 670 90 218418.94 19657704.50 245.72 1.125

25 720 690 30 550706.88 16521206.54 206.52 0.375

26 760 610 150 964842.64 144726396.57 1809.08 1.875

27 740 650 90 110149.30 9913437.37 123.92 1.125

28 800 670 130 968716.72 125933174.01 1574.16 1.625

29 750 550 200 968716.72 193743344.62 2421.79 2.5

30 620 460 160 968716.72 154994675.70 1937.43 2

31 740 640 100 968716.72 96871672.31 1210.90 1.25

32 700 510 190 968716.72 184056177.39 2300.70 2.375

33 560 520 40 968716.72 38748668.92 484.36 0.5

34 520 430 90 968716.72 87184505.08 1089.81 1.125

35 710 590 120 968716.72 116246006.77 1453.08 1.5

36 740 590 150 968716.72 145307508.47 1816.34 1.875

37 740 590 150 968716.72 145307508.47 1816.34 1.875

38 580 480 100 968716.72 96871672.31 1210.90 1.25

39 620 490 130 968716.72 125933174.01 1574.16 1.625

40 730 610 120 968716.72 116246006.77 1453.08 1.5

41 600 510 90 968716.72 87184505.08 1089.81 1.125

42 580 490 90 968716.72 87184505.08 1089.81 1.125

43 840 730 110 693620.76 76298283.11 953.73 1.375

44 800 670 130 505325.82 65692357.14 821.15 1.625

45 880 740 140 809724.38 113361412.96 1417.02 1.75

46 700 570 130 968716.72 125933174.01 1574.16 1.625

47 700 600 100 968716.72 96871672.31 1210.90 1.25

48 660 550 110 968716.72 106558839.54 1331.99 1.375

49 670 560 110 968716.72 106558839.54 1331.99 1.375

50 750 600 150 968716.72 145307508.47 1816.34 1.875

51 660 600 60 968716.72 58123003.39 726.54 0.75

52 820 690 130 968716.72 125933174.01 1574.16 1.625

53 780 610 170 968716.72 164681842.93 2058.52 2.125

54 720 640 80 968716.72 77497337.85 968.72 1

55 820 720 100 968716.72 96871672.31 1210.90 1.25

56 790 660 130 968716.72 125933174.01 1574.16 1.625

57 900 790 110 326497.75 35914752.00 448.93 1.375

58 800 750 50 327133.28 16356664.13 204.46 0.625

59 860 740 120 481972.60 57836712.26 722.96 1.5

60 860 750 110 494315.80 54374737.88 679.68 1.375

61 820 710 110 494315.80 54374737.88 679.68 1.375

62 760 630 130 968716.72 125933174.01 1574.16 1.625

63 480 400 80 586932.47 46954597.80 586.93 1

64 360 310 50 123592.07 6179603.41 77.25 0.625

65 590 450 140 885643.03 123990024.80 1549.88 1.75

66 660 510 150 732335.50 109850325.72 1373.13 1.875

67 660 550 110 857080.36 94278839.65 1178.49 1.375

68 710 670 40 341713.29 13668531.63 170.86 0.5

69 800 580 220 326824.38 71901364.17 898.77 2.75

70 800 720 80 428937.74 34315019.49 428.94 1

71 800 720 80 111186.94 8894955.33 111.19 1
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Următoarele cifre reprezintă o imagine de ansamblu a datelor calculate pentru bazinul 

morfohidrografic Colți prin această metodă (2): 

* Suprafața totală a reliefului actual: 46836869.82 m2.  

* Volumul total erodat:5655186530.87 m3. 

* Volumul specific erodat: 120.7422 m3/m2 sau 120742196.3 m3/km2.  

* Rata volumului specific erodat (raportat la vârsta de 80000 ani, dată la care se presupune că 

a început definitivarea rețelei hidrografice actuale aferente bazinului morfohidrografic Colți) : 

1509.277 m3/km2 sau 0.00150927 m3/m2 sau 1.5093 dm3/m2.  

* Rata medie de denudare a reliefului este de 1.5093 mm/an. 

 

Se poate calcula și rata volumului erodat pe suprafețele etalon (coloana 7 din Tabelul 

8.2), corespondentă cu rata de denudare (coloana 8 din Tabelul 8.2). Se observă variații foarte 

mari, astfel: 

- valorile extreme ale volumului erodat pe an sunt următoarele: 2421 m3/an, la o rată de 

denudare de 2.5 mm/an, respectiv 5.89 m3/an, la o rată de denudare de 0.5 mm/an.   

- valorile extreme ale ratei de denudare sunt următoarele: la o rată de denudare de 

3mm/an au fost dislocați cca 2165.44 m3/an, respectiv, la o rată de denudare de 0.375 mm/an, 

au fost dislocați aproximativ 206.52 m3/an. 

 Cauzele acestor extreme se datorează atât trecutului geologic al arealului respectiv, cât 

mai ales proceselor geomorfologice actuale, impulsionate mai mult sau mai puțin de activitatea 

antropică. 

 

 Această metodă, pe lângă faptul că permite o evaluare globală pentru tot bazinul 

hidrografic, are avantajul că pune în evidență și diferențierile care apar în interiorul bazinului, 

diferențieri care pot fi determinate de multiple cauze (petrografie, tectonică, modificări ale 

nivelului de bază local, timp, etc.). De asemenea permite ca prin interpolarea valorilor din 

unitățile de suprafață să fie întocmite hărți în izolinii ale grosimii sau ale volumului de material 

erodat (figura 8.5). Arealul delimitat de izoliniile de grosime maximă 220-240 m se suprapune 

pe o zonă afectată de o alunecare deosebit de activă ce se reactivează la fiecare schimbare a 

condițiilor meteorologice. 
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Fig. 8.5 - Harta cu izolinii ale grosimii reliefului erodat pe unitatea de suprafață pentru bazinul morfohidrografic 

Colți 
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3. Însumarea volumelor negative dintre curbele de nivel este o metodă mai expeditivă dar și 

mai directă în evaluarea materialului erodat de către bazinele hidrografice. Avantajul principal 

constă în faptul că majoritatea datelor necesare evaluării au rezultat din planimetrarea 

suprafețelor dintre curbele de nivel, valori folosite și la întocmirea curbei sau histogramei 

hipsometrice.  

 
Tabelul 8.3 - Însumarea volumelor negative dintre curbele de nivel: Sc -suprafața dintre 2 curbe de nivel succesive, 

cu echidistanță constantă, ∆H (m) –diferența de nivel dintre două curbe succesive (echidistanța), Ver-volumul 

â.erodat, Rver-rata volumului erodat (raportat la vârsta aproximativă de 80000 ani), Rd – rata de denudare. 

 

Intervalul 

hipsometric 

(m)

Sc(m
2
) ∆H (m) Ver (m

3
)

Rver 

(m
3
/an)

Rd 

(mm/an)

294.73-300 21751.41937 5.27 114629.9801 1.43 0.07

300-320 316450.1449 20 6329002.898 79.11 0.25

320-340 369953.4279 20 7399068.558 92.49 0.25

340-360 523714.6792 20 10474293.58 130.93 0.25

360-380 581710.6561 20 11634213.12 145.43 0.25

380-400 794180.8592 20 15883617.18 198.55 0.25

400-420 986191.7954 20 19723835.91 246.55 0.25

420-440 1308770.298 20 26175405.97 327.19 0.25

440-460 1605356.283 20 32107125.66 401.34 0.25

460-480 1832411.835 20 36648236.7 458.10 0.25

480-500 2097185.842 20 41943716.85 524.30 0.25

500-520 2187906.855 20 43758137.1 546.98 0.25

520-540 2391636.166 20 47832723.32 597.91 0.25

540-560 2502080.088 20 50041601.76 625.52 0.25

560-580 2754698.224 20 55093964.47 688.67 0.25

580-600 2709806.36 20 54196127.21 677.45 0.25

600-620 2511651.401 20 50233028.02 627.91 0.25

620-640 2504308.966 20 50086179.31 626.08 0.25

640-660 2135027.031 20 42700540.62 533.76 0.25

660-680 2134472.626 20 42689452.53 533.62 0.25

680-700 2060750.918 20 41215018.35 515.19 0.25

700-720 1786809.415 20 35736188.31 446.70 0.25

720-740 1696712.81 20 33934256.2 424.18 0.25

740-760 1468766.618 20 29375332.37 367.19 0.25

760-780 1241575.11 20 24831502.2 310.39 0.25

780-800 1124455.535 20 22489110.7 281.11 0.25

800-820 969032.5196 20 19380650.39 242.26 0.25

820-840 768585.2904 20 15371705.81 192.15 0.25

840-860 656806.8796 20 13136137.59 164.20 0.25

860-880 555282.2411 20 11105644.82 138.82 0.25

880-900 514366.7996 20 10287335.99 128.59 0.25

900-920 535646.122 20 10712922.44 133.91 0.25

920-940 383035.7041 20 7660714.081 95.76 0.25

940-960 269646.2625 20 5392925.25 67.41 0.25

960-980 182761.3336 20 3655226.671 45.69 0.25

980-1000 118014.2918 20 2360285.835 29.50 0.25

1000-1020 84924.18979 20 1698483.796 21.23 0.25

1020-1040 68841.83899 20 1376836.78 17.21 0.25

1040-1060 47716.29582 20 954325.9164 11.93 0.25

1060-1080 30313.00181 20 606260.0361 7.58 0.25

1080-1100 9419.911803 20 188398.2361 2.35 0.25

1100-1114.4 6492.297878 5.6 36356.86812 0.45 0.07
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Metodologia de lucru constă în următoarele:  

- delimitarea bazinului hidrografic, 

- măsurarea suprafețelor dintre curbele de nivel (Sc), 

- calcularea volumului erodat (Ver) dintre curbele de nivel stabilite, 

- calcularea volumului total erodat (Vter) prin însumarea volumelor parțiale dintre 

curbele de nivel. 

Datele obținute sunt sintetizate în tabelul 8. 3. 

Analiza statistică asupra acestui tabel a condus la următoarele rezultate: 

* Suprafața bazinului 46849220.35 m2, 

* Volumul total erodat 936570519.4 m3, 

* Rata volumului erodat 19.99 m3/m2  sau 19991165.54 m3/km2, 

* Rata volumului specific erodat (raportat la vârsta de 80000 ani, dată la care se presupune că 

a început definitivarea rețelei hidrografice actuale aferente bazinului morfohidrografic Colți) 

249 m3/km2 sau 0.00024989 m3/m2 sau 0,24989 dm3/m2. 

* Rata medie de denudare a reliefului este de 0.24989 mm/an. 

Se poate calcula și rata volumului erodat pe suprafețele etalon (coloana 5 din tabelul 

8.3), corespondentă cu rata de denudare (coloana 6 din tabelul 8.3). Se observă următoarele: 

- variațiile ratei volumului erodat sunt direct proporționale cu suprafețele cuprinse între 

2 curbe de nivel succesive, astfel valoarea maximă a ratei volumului erodat este de 688.67 

m3/an, dislocați de pe o suprafață de 2.75 km2 limitată de izohipsele 560-580m (figura 8.2), iar 

valoarea minimă a ratei volumui erodat este de 0.45 m3/an, dislocați de pe o suprafață de 6.49 

km2 limitată de izohipsele 1100-1114.4 m (figura 8.2)  

- valorile ratei de denudare sunt constante pe fiecare treaptă de relief 0,25 mm/an, cu 

excepția treptelor extreme ce înregistrează o valoare de denudare 0,07 mm/an; aceste valori pot 

fi considerate ca fiind și valori actuale ale ratei de denudare, cu condiția menținerii desfășurării 

proceselor morfogenetice în limite constante.  

 

 Diferențele de suprafață în cele 3 metode rezultă din erori de planimetrare, dar ele se 

mențin totuși în limite destul de scăzute. În schimb, diferențele dintre valorile volumului total 

erodat și ale volumului specific erodat, calculate prin cele trei metode, dau erori destul de 

evidente. Totuși, aceste diferențe nu modifică substanțial aprecierea globală a volumului de 

material erodat. Ca urmare, oricare dintre aceste metode oferă rezultate comparabile și poate fi 

folosită eficient în scopul propus. 

 Folosirea primelor două metode, care pornesc de la relieful inițial reconstiuit prin 

curbele de nivel, oferă și avantajul unei analize paleogeomorfologice mai ample, mai ales prin 

posibilitatea reconstituirii reliefului în etape succesive de evoluție și calcularea volumului de 

material erodat prin fiecare etapă în parte. 

 A doua metodă, care pornește de la calcularea grosimii materialului erodat pe unități de 

suprafață, pune în evidență și diferențierile spațiale ale intensității proceselor de eroziune 

determinate de litologie, de aliniamente tectonice sau structurale din interiorul bazinului 

hidrografic. 

 Evaluarea indirectă a volumului de material erodat prin metodele prezentate oferă 

posibilitatea unor estimări cantitative a proceselor de eroziune și pentru perioade geologice mai 

vechi (ținându-se cont de faptul că, în spațiul Geoparcului Ținutul Buzăului s-au derulat cel 

puțin 4 perioade de orogeneză, însoțite de mai multe schimbări climatice, de unde și 

variabilitatea condițiilor morfogenetice ale reliefului. La acest nivel, valorile obținute permit 

analize comparative între bazine hidrografice situate în aceeași unitate morfostructurală (de 

exemplu, bazinele mici și mijlocii de pe partea stângă a râului Buzău, sau bazinele afluente 

râurilor Sărățel, Slănicul de Buzău sau chiar Bălăneasa), dar sculptate în roci diferite (modele 
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marcante sunt Slănicul de Buzău, Bălăneasa și chiar Sărățel), sau situate în unități 

morfostructurale diferite, cu mare varietate structurală, petrografică și tectonică. 

 

În cursul acestui an au fost de asemenea studiate bazinele morfohidrografice ale râurilor 

Alopătăresei (Figs. 8.6-8.8), Bălăneasa superior (Figs. 8.9-8.11) și Sărătel superior (Figs. 8.12-

8.14). 

 

 
 

Fig. 8.6 – Harta hipsometrică a suprafeței topografice actuale aferentă bazinului morfohidrografic Alopătăreasa  
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Fig. 8.7 – Harta hipsometrică a suprafeței topografice inițiale aferentă bazinului morfohidrografic Alopătăreasa 

 
Fig. 8.8 – Harta cu izolinii ale grosimii reliefului erodat pe unitatea de suprafață pentru bazinul morfohidrografic 

Alopătăreasa 
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Fig. 8.9 – Harta hipsometrică a suprafeței topografice actuale aferentă bazinului morfohidrografic Bălăneasa – 

sectorul superior 
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Fig. 8.10 – Harta hipsometrică a suprafeței topografice inițiale aferentă bazinului morfohidrografic Bălăneasa – 

sectorul superior 

 

 



120 

 

 
Fig. 8.11 – Harta cu izolinii ale grosimii reliefului erodat pe unitatea de suprafață pentru bazinul 

morfohidrografic Bălăneasa – sectorul superior 
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Fig. 8.12 – Harta hipsometrică a suprafeței topografice actuale aferentă bazinului morfohidrografic Sărățel – 

sectorul superior 

 

 
Fig. 8.13 - Harta hipsometrică a suprafeței topografice inițiale aferentă bazinului morfohidrografic Sărățel – 

sectorul superior 
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Fig. 8.14 – Harta cu izolinii ale grosimii reliefului erodat pe unitatea de suprafață pentru bazinul 

morfohidrografic Sărățel – sectorul superior 
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9.      Activitatea 2.6 

 

 Această secțiune a raportului cuprinde 5 puncte importante: 

 

i) dezvoltarea a 2 modele complementare pentru managementul geositurilor 

ii) baza de date îmbunătățită a zonelor importante pentru geoconservare 

iii) alte potențiale geosituri 

iv) auditul patrimoniului cultural 

v) bază de date îmbunătățită a speciilor de plante, habitate 

 

Dezvoltarea a 2 modele complementare pentru managementul geositurilor. 

 

Un geosit poate fi considerat un sit de patrimoniu geologic a cărui valoare este sporită 

de importanța sa culturală și umană. Ca și în cazul patrimoniului cultural, valorile geologice 

pot fi tangibile (ex. fosile, minerale, texturi și structuri) și intangibile. Patrimoniul geologic 

intagibil se referă atât la povestea pe care un sit o transmite prin fosilele, mineralele, texturile 

și structurile sale, cât și la momentul din istoria Pământului pe care îl reprezintă și la 

evenimentele din trecut pe care le-a înregistrat. 

Atunci când cultura și existența oamenilor sunt corelate cu geositul, acestea adaugă 

propriile lor valori tangibile și intangibile la valorile care sunt deja intrinsece pentru geosit. Un 

exemplu concret de valoare adăugată este atunci când oamenii din Ținutul Buzăului folosesc 

chihlimbarul pentru a confecționa pandantive (valoare culturală tangibilă) cu convingerea că 

piatra are calități magice și este aducătoare de noroc, siguranță și bunăstare (valoare culturală 

intangibilă). În acest exemplu patrimoniul geologic este integrat și nu separat de existența 

materială și socială a comunității. Patrimoniul intangibil al elementului geologic este îmbogățit 

cu ajutorul tradițiilor orale, al evenimentelor, practicilor, cunoașterii și a aptitudinilor legate de 

utilizarea valorilor locale care țin de geodiversitate. 

Acest tip de patrimoniu cultural intangibil nu este înghețat în timp ci se poate 

metamorfoza, poate dispărea și reapărea în funcție de contextele sociale și economice. Un alt 

exemplu de valoare adaugată este acela al cătinei care crește pe diapirele de sare de la Meledic 

(valoare tangibilă biologică). Există, de asemenea, și specii de plante halofile în zona vulcanilor 

noroioși care sugerează amplasarea unor vulcani dispăruți în prezent sau puternic erodați 

(valoare intangibilă biologică). De aici înainte vom folosi termenul de Știință pentru a exprima 

valorile tangibile și intangibile ale unui sit rezultate din studiul științelor Pământului, științelor 

vieții și al știintelor umane. Știința este o valoare definitorie pentru un geosit. 

Fiecare geosit păstrează informații legate de anumite momente din istoria Pământului, 

iar dacă aceste informații sunt interpretate și comunicate corect, pot genera beneficii precum 

plăcerea de a cunoaște, creșterea gradului de conștientizare asupra importanței mediului 

natural, promovarea geoștiințelor și sublinierea importanței pe care o are aplicarea și finanțarea 

unor activități științifice. Anumite geosituri au avut o influență atât de mare asupra 

imaginarului uman încât pentru a le explica prezența și scopul, oamenii locului au inventat 

diverse povești și legende. Aceste povești transcend sensul geositurilor de la realitatea obiectivă 

a mediului, până la universul simbolic al ritualurilor, făurit în jurul comunităților umane 

tradiționale. Asfel, vulcanii noroioși din Ținutul Buzăului nu reprezintă doar consecința 
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tectonicii și a unor emanații de gaze naturale care traversează acvifere (ex. Etiope et al. 2004; 

Baciu et al. 2007), ci pentru unii locuitori ei reprezintă niște capcane puse de căpcăuni pentru 

a le prinde vitele. În același timp pentru alții vulcanii inundă zona cu sângele unui dragon rănit 

care s-a ascuns sub pământ și care, din când în când, mai dă de știre că este încă acolo (ex. 

Partal et al. 2012). 

În mod similar, chihlimbarul care se găsește în Ținutul Buzăului nu este doar o rășină 

fosilizată care în procesul de solidificare a prins niște insecte din Oligocen (ex. Grigorescu 

1925; Petrescu et al. 1989), dar în același timp este o piatră a viitorului prin care ghicitorii pot 

prevedea destinul fiecăruia (ex. Popa et al. 2015). În aceste cazuri, geositurile îndeplinesc un 

rol bidimensional în care nu redau numai istoria Pământului, ci și istoria percepției umane. 

Poveștile oamenilor și practicile culturale care implică geositurile determină noi beneficii 

precum oferirea unui sens de apartenență pentru localnici și pentru vizitatori, întărind 

identitatea locală, încurajând conexiunea culturală și promovând regiunea. Toate beneficiile 

enumerate în acest paragraf rezultă din valorile interpretării științifice, pentru care vom folosi 

termenul de Educație. Educația este o valoare indusă pe care o poate avea un geosit și care 

rezultă din Știință (pământ, cultură, viață).  

Geositurile atractoare sunt cele care au potențialul de a atrage vizitatori chiar și în lipsa 

unui plan de management, a unei infrastructuri sau a unei investiții. Mai concret, ele atrag 

pentru că există. Un asfel de exemplu este reprezentat de vulcanii noroioși din Ținutul 

Buzăului: oamenii vin să îi vadă pentru că sunt spectaculoși și oferă o privește neașteptată. 

Dezavantajul de a nu avea un plan de management și de a nu avea o infrastructură de vizitare 

și educațională corespunzătoare este acela că vizitatorii nu petrec suficient timp în acestă zonă. 

Cu toate acestea, vulcanii noroioși atrag un flux continuu de oameni. În categoria alte exemple 

de geosituri atractoare se încadrează muntele de sare cunoscut sub numele de Meledic și tuful 

alb căruia i se spune Grunjul, ambele oferind o imagine spectaculoasă. Aceste trei exemple au 

lucru în comun: crează o priveliște spectaculoasă. Aspectul fizic al unui sit îi conferă acestuia 

anumite valori specifice ca potențialul de a fi spectaculos, neașteptat și/sau plăcut. Vom folosi 

termenul de Estetică pentru a denota aceste valori. Estetica poate genera o percepție a priori 

puternică prin intermediul fotografiilor, de exemplu, și poate reprezenta prima experiență pe 

care vizitatorul o are atunci când vede un geosit. Noi o considerăm o valoare definitorie atunci 

când vorbim de un geosit cu potențial atractor. 

 

Modelul SEA pentru managementul geositurilor atractoare 

Pentru a rezuma discuția de mai sus, putem spune că un geosit are un set de valori care 

îl definesc (Știința) și un set de valori introduse (Educația), în timp ce valorile care atrag 

(Estetica) completează definiția unui geosit atractor. Pornind de la aceste 3 valori, am elaborat 

modelul SEA pentru managementul geositurilor atractoare (Science-Education-Aesthetics). 

Ideea care susține acest model este aceea că fiecare valoare își aduce o contribuție 

specifică care le consolidează pe celelalte prin valoare adăugată.  

Rezultatele Științei sunt cunoștiițele despre natură (pământ și viață) și cele culturale, 

care definesc patrimoniul tangibil și cel intangibil, așa cum este studiat de diferitele ramuri ale 

științei. Cele mai importante din punctul nostru de vedere sunt: Științele Pământului, Științele 

Naturale și Științele Umane. Fiecare dintre aceste trei domenii macro-științifice luate în 
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considerare pentru acest model ar trebuie percepute ca fiind interconectate și abordate, pe cât 

posibil, într-o manieră interdisciplinară. 

Legătura dintre patrimoniul pământului și cel biologic nu este întotdeauna una 

spectaculoasă. Speciile de plante halofile care cresc pe platoul de sare de la Meledic nu sunt de 

ajuns pentru a convinge vizitatorii să străbată distanța până în vârful platoului doar pentru a le 

vedea, iar de multe ori ele pot fi considerate o atracție secundară. Așadar din motive practice 

care țin de management, noi aplicăm în continuare modelul SEA pentru geositurile care nu au 

o conxiune importantă, spectaculoasă sau evidentă cu patrimoniul biologic, fără a le 

“retrograda”. Pe de altă parte, experiența de până acum ne-a demonstrat că rezultatele științelor 

culturale reprezintă o importantă sursă de a atrage vizitatorii, deoarece crează o punte de trecere 

între sfera naturală și cea spirituală, oferind sensuri specific umane unor realități abstracte. 

Platoul de sare de la Meledic nu este doar un diapir de sare care a ajuns la suprafață în urma 

proceselor izostatice datorate volumului său mare și a densității reduse. Este în același timp și 

locul în care un aventurier a construit un castel, locul în care păstorii obișnuiau să se întâlnească 

și să-și împărtășească poveștile și locul în care artiștii obișnuiau să cioplească statui în lemn 

(Mînzală and Beșliu 2013). Natura, cu tot cu pământul și viața, reprezintă un context îmbogățit 

de patrimoniul cultural. Acum, dintr-o dată, drumul până în vârful platoului devine o opțiune 

mult mai atrăgătoare.  

Beneficiile aduse de Educație în modelul SEA sunt interpretarea și infrastructura 

specifică pentru procesul de diseminare. Interpretarea presupune “traducerea” noțiunilor 

științifice pe înțelesul publicului larg desființând, în același timp, și granițele dintre pământ, 

biologie și științe culturale. Acestea din urmă adaugă propriile povești și elemente, îmbogățind 

astfel informația “tradusă” care devine un mesaj interdisciplinar holistic. Infrastructura de 

diseminare reprezintă modalitatatea prin care mesajul “tradus” este comunicat. Pentru a 

maximiza gradul de succes, modelul SEA adaugă două constrângeri infrastructurii de 

diseminare. Prima dintre ele se referă la capacitatea de a atrage și de a fi plăcută din punct de 

vedere vizual, astfel încât să invite vizitatorul să ia contact cu mijlocul de diseminare. Cea de-

a doua se referă la capacitatea de a fi interactivă, în așa fel încât să ofere o experiență captivantă. 

Estetica se referă la aspectul fizic al unui geosit, aspectul fizic al zonei în care se află geositul 

(peisajul, de exemplu) și armonia sau contrastul dintre aspectul geositului și cel al zonei. 

Fiecare dintre acestea pot contribui la abilitatea sitului de a fi considerat o experiență 

spectaculoasă, neașteptată și/sau plăcută. Niște exemple bune de contraste vizuale între 

geosituri și peisajul general sunt cele generate de imaginea pe care o oferă diapirele de sare 

care se înalță albe și strălucitoare în mijlocul unor dealuri verzi. Un exemplu de contrast care 

face din peisajul zonei unul neașteptat, se află în perimetrul vulcanilor noroioși, unde vegetația 

abundentă este înlocuită rapid de un teren sterp, presărat cu fisuri și străpuns de structuri conice 

sau lacuri de noroi. Capacitatea unui geosit de a fi spectaculos reprezintă atracția principală 

deoarece oferă o percepție a priori pozitivă (atrage vizitatorii). Capacitatea de a avea un aspect 

la care vizitatorii nu se așteaptă generează o percepție post-priori pozitivă și puternică care este 

esențială în promovarea zonei: dacă percepția post-priori este mai bună decât cea a priori 

înseamnă că experiența celui care a vizitat geositul a fost mai bogată decât s-a așteptat atunci 

când a pornit la drum (îi face pe cei care au vizitat zona să o recomande și altora). A avea un 

aspect plăcut din punct de vedere vizual oferă un sentiment plăcut care poate crea o legătură 

emoțională între vizitator și zona vizitată (îl face pe acesta să își dorească să se întoarcă).  
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Geositul atractor, așa cum a fost descris în modelul de management SEA, se găsește, 

teoretic, la convergența dintre valorile Științei, Educației și ale Esteticii. A unii aceste valori 

înseamnă a le oferi capacitatea ca ele să se poată susține reciproc. De exemplu, patrimoniul 

natural tangibil poate oferi elemente spectaculoase sau neașteptate care îmbunătățesc valorile 

Esteticii (de exemplu fosilele). Estetica poate evidenția un element al geositului care prin 

urmare devine mai ușor de comunicat și se adaugă Educației. 

Având valorile cumulate ale Științei, Educației și Esteticii și beneficiile lor, un geosit 

poate genera un set vast de rezultate pozitive, pe care nici una dintre aceste valori nu le poate 

genera individual. De exemplu, Știința și Educația luate împreună, pot oferi beneficiul 

descoperirii naturii și a culturii locale, plăcerea de a cunoaște, conștientizarea importanței 

naturii, beneficiul formării unei legături culturale, al promovării și evidențierii importanței pe 

care o are știința, al promovării regiunii, și al generării unui sens de apartenență. Atunci când 

luăm în considerare și beneficiile pe care le aduce Estetica, impactul acestor rezultate este 

sporit. De asemenea, Estetica crește șansele ca dorința de a revizita un geosit și de a-l 

recomanda și altora să fie considerată un rezultat pozitiv. 

Geositurile pentru care putem aplica modelul SEA de management constitutie un 

exemplu de  geosituri ideale. 

 

 
Fig. 9.1-  Modelul SEA pentru managementul geositurilor atractor. 
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Modelul Big S pentru managementul geositurile non-atractoare 

Geositurile non-atractoare sunt, din punctul nostru de vedere, reprezentate de cele care 

nu reușesc să creeze o percepție a priori suficient de puternică pentru a atrage vizitatorii. Cu 

alte cuvinte, aceste geosituri au șanse mai mici de a-i convinge pe vizitatori să le viziteze și 

prin urmare nu vor putea avea impactul economic sau social necesar. Cu toate acestea, acest 

tip de geosituri pot fi foarte interesante din punct de vedere științific și educațional. Însă dacă 

dorim să le păstrăm și să le promovăm valoarea, ele ar trebui să devină un punct de reper pentru 

comunitatea locală, în așa fel încât să poată fi înglobate în conștiința locală. Astfel am dezvoltat 

modelul de management Big S. 

Modelul Big S ia în considerare doar valorile promovate de Știință și Educație, fără a 

beneficia de contribuția valorilor Esteticii. Așadar nu este neapărat un generator de percepție a 

priori. Dacă, însă, ar exista o cale a de a-i atrage pe vizitatori la un asemenea geosit, acesta va 

avea destule elemente necesare pentru a comunica o poveste intersantă care să genereze o 

percepție post priori pozitivă. Big S înseamnă, cu alte cuvinte, modelul de management  Big 

Story (Marea Poveste). 

Știința și Educația aduc aceleași contribuții ca și în cazul modelului SEA și se combină 

într-o manieră similară. În modelul Big S însă, sunt admise și geositurile care nu au neapărat o 

legătură evidentă sau puternică cu patrimoniul cultural. Cu alte cuvinte, putem exclude 

contribuțiile aduse atât de științele culturale cât și de cele naturale (dacă acestea nu există). 

Teoretic, modelul de management Big S este o versiune mai simplificată a modelului SEA.  

Din categoria științelor pământului luăm în considerare numai patrimoniul intangibil, povestea 

pe care situl o poate comunica, pentru că fără valoarea Esteticii aceasta este singura 

caracteristică care poate genera o percepție post priori competitivă. Dacă patrimoniul cultural 

și cel biologic sunt prezente, fiecare dintre acestea două pot contribui per total la experiența 

creată de geosit, îmbunătățind astfel percepția post-priori.  

 
Fig. 9.2 – Modelul Big-S pentru managementul geositurilor non-atractor. 
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Dacă Știința asigură o poveste de calitate și dacă valoarea Educației este folosită optim 

pentru a o interpreta și pentru a o comunica, geositul cu valoarea Big S poate genera un set de 

beneficii care poate include cel puțin: descoperirea naturii, plăcerea de a cunoște, 

conștientizarea importanței naturii, promovarea regiunii, promovarea și accentuarea 

importanței pe care o are știința. Dacă patrimoniul cultural este corelat cu geositul și el poate 

genera, la rândul lui, rezultate precum descoperirea culturii locale, crearea unei legături 

culturale, apariția unui sentiment de apartenență și chiar a unei conexiuni emoționale. Din 

moment ce modelului Big S îi lipsește valorea dată de Estetică, impactul unora dintre 

rezultatele obținute poate fi mai mic decât acela al celor echivalente din modelul SEA.  

Una dintre provocările la care modelul Big S nu răspunde este aceea a capacității de a 

atrage vizitatori, pentru că acesta nu generează o percepție a priori. De ce să spui o poveste 

dacă nu ai cui să i-o spui? O strategie eficientă pentru a depăși acest obstacol este aceea de a 

crea o rețea care să integreze atât modelele de geosituri SEA cât și pe cele din modelul Big S, 

fiecare dintre ele jucând un rol bine definit: SEA atrage vizitatorii, pe când Big-S sunt niște 

„bonusuri” care contribuie la experiența generală. 

 

 

 
 

Fig. 9.3 – Exemple de geosituri atractor (SEA): a) vulcanii noroioși de la Pâclele Mici, b) vulcanii 

noroioși de la Beciu, c) Platoul de sare de la Meledic, d) muntele de sare de la Bisoca, e) piatra albă de la Grunj. 
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Baza de date îmbunătățită a zonelor importante pentru geoconservare. 

Trebuie să menționăm că zonele importante pentru geoconservare nu se referă doar la geosituri, 

ci și la elemente de patrimoniu natural și cultural care pot îmbunătăți experiența geositurilor, 

care pot oferi o experiență educațională holistică și care pot acționa ca atractori pentru geosituri 

de tip Big-S. Aceasta corespunde în mare parte cu rezultatul analizei resurselor peisajului. 

 
Fig. 9.4 – Baza de date cu siturile importante pentru geoconservare. 
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Alte potențiale geosituri. 

 

Geositurile prezentate la punctul anterior (situri geologice și geomorfologice) sunt situri care 

pot fi folosite în scot turistic, fie ca sunt model SEA, fie model Big-S în apropierea unui 

geosit SEA, fie că sunt ușor accesibile. Pe lângă acestea există și alte puncte geologice de 

interes, dar fără potențial turistic. Ele merită prezentate: 

 
Tabel 9.1 – Alte potențiale geosituri 

Denumire Localizare Acces Descriere Tip de arie 

protejată 

Situl 

fosilifer 

Câmpulun

geanca 

(Dacian 

inferior). 

 

Coordonate: 

45º25’35,4” 

26º47’13” E 

Se află  pe 

teritoriul 

Comunei 

Beceni, sat 

Dogari. 

 

Cale de acces din 

drumul județean 

DJ203K din Dogari, 

spre satul 

Câmpulungeanca 

(comuna 

Mărgăritești)  pe 

drumul 203A. 

Situl este amplasat pe 

partea stângă a 

drumului ce urcă spre 

Câmpulungeanca. 

Litologic, este 

caracterizat de prezența 

argilelor cenușii, cu 

frecvente nivele de 

lumașel. 

Situl fosilifer de la 

Câmpulungeanca, 

expunând Dacianul 

inferior, are foarte 

multa faună fosilă, 

constând predominant 

bivalve, specii 

aparținând genurilor 

Pachydacna, 

Parapachydacna, 

Zamphiridacna 

zamphiri şi Sylodacna. 

Nu este arie 

protejată – se 

poate propune 

Rezervație 

naturală  paleont

ologică. 

Situl 

fosilifer de 

la 

Câmpulun

geanca 

(Dacian 

superior). 

 

Coordonate: 

45º25’46,3”N 

26º45’59,9” 

E Se află  pe 

teritoriul 

Comunei 

Beceni, sat 

Dogari. 

 

Cale de acces din 

drumul județean 

DJ203K din Dogari, 

spre satul 

Câmpulungeanca 

(comuna 

Mărgăritești)  pe 

drumul 203A. 

Situl este amplasat pe 

partea stângă a 

drumului ce urcă spre 

Câmpulungeanca. 

Litologic, este 

caracterizat de prezența 

gresiilor gălbui, 

nisipoase, cu frecvente 

nivele de lumașel, 

precum și intercalații de 

argile cenușii. 

Situl fosilifer de la 

Câmpulungeanca, 

expunând Dacianul 

superior, are foarte 

multa faună fosilă: 

gastropode (mai 

frecvente Viviparus 

spp.) şi bivalve (mai 

frecvente sunt speciile 

Zamphiridacna 

zamphiri şi Prosodacna 

euphrosinae, dar şi  

Dacicardium spp., 

Limnocardium spp. şi 

Stylodacna spp.). 

Nu este arie 

protejată – se 

poate propune 

Rezervație 

naturală  paleont

ologică. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
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Holostratot

ipul limitei 

Dacian-

Romanian 

 

Coordonate: 

45º22’0,07”N 

26º46’4,5” 

E Se află  pe 

teritoriul satului 

Valea Părului, 

Comuna Beceni. 

 

Cale de acces din 

drumul județean 

DJ203K din Bneceni 

spre satul Valea 

Părului, unde la N se 

traverseaza valea 

Slănicului de Buzău, 

in dreptul Muchiei 

Plopului.  

Holostratotipul istoric 

al Romanianului (limita 

dintre etajele 

Dacian/Romanian, 

respectiv limita dintre 

subetajele Parscovian şi 

Siensian expune partea 

terminală a Dacianului 

superior (argile cu 

Prosodacna 

euphrosinae), urmată de 

Romanianul inferior,  

constituit dintr-o 

succesiune de argile 

nisipoase, precum şi 2 

nivele de lignit de până 

la 0,5 m. Gresii 

nisipoase şi nisipuri 

care conţin faună 

romaniană (Jazkoa 

sturdzae, Psilunio 

slanicensis, Dreissena 

polymorpha, Bulimus 

croaticus, Viviparus 

bifarcinatus, 

Potamoscapha krejciisi 

şi Melanopsis onusta). 

Nu este arie 

protejată – se 

poate propune 

Rezervație 

naturală  geologi

că și 

paleontologică. 

Parastrato-

tipul 

limitei 

Dacian- 

Romanian 

 

Coordonate: 

45o27’10,2”N 

26o44’44,3”E 

 

Acces din drumul 

judeţean DJ203K 

Săpoca-Lopătari. 

Cătunul Scheiu (sat 

Niculeşti), la sud de 

spitalul de bătrâni. 

În ambele maluri ale  

Slănicului de Buzău 

sunt deschise depozitele 

Dacianului superior şi 

ale Romanianului 

inferior. 

La partea superioară a 

Dacianului superior, 

într-o succesiune 

nisipoasă cu rare 

intercalaţii de gresii şi 

argile, fauna de moluşte 

este reprezentată de: 

Proso-dacna (Psilodon) 

euphosinae Cobălcescu, 

Zamphiridacna 

zamphiri (Cobălcescu), 

Dacicardium rumanum 

(Fontannes), Viviparus 

heberti  Cobălcescu, 

Dacicardium valahicus 

Papapianopol. 

Depozitele 

Romanianului inferior 

debutează cu nisipuri, 

uneori consolidate, şi 

argile nisipoase cu 

intercalaţii de cărbuni şi 

argile cărbunoase. 

Stratele de cărbuni,  în 

număr de 7, au grosimi 

variabile cuprinse între 

0,1-0,5 m. Fauna de 

Nu este arie 

protejată – se 

poate propune 

Rezervație 

naturală  geologi

că și 

paleontologică. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Piatra_Albă_
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie


132 

 

moluşte din partea 

bazală a depozitelor 

romaniene cuprinde: 

Jazkoa sturdzae 

(Cobălcescu), Viviparus 

bifarcinatus (Bielz), 

Psilunio (Psilunio) 

slanicensis (Teisseyre), 

iar în argilele 

cărbunoase abundă 

resturile fosile 

nedeterminabile. 

Holostratot

ipul limitei 

Pontian-

Dacian  

 

Coordonate: 

45o24’34,9”N 

26o45’29,8”E 

 

Acces din drumul 

judeţean DJ203K 

Săpoca-Lopătari. Sub 

podul rutier de la 

Gura Dimienii 

 

Intr-o succesiune de 

argile siltice sunt 

fragmente de 

Pontalmyra, 

Pseudocatillus, 

Chartoconcha, care 

aparţin Ponţianului 

superior (Bosphorian) 

Nivelul de gresie de sub 

podul de la Gura 

Dimieni conţine 

fragmente de 

Stylodacna, Psilodon, 

Dacicardim, Dreissena,  

Chartoconcha, 

Phyllocardium, 

Parapachydacna, care 

marchează debutul 

sedimentării depozitelor 

Dacianului inferior 

(Geţian), peste care se 

dispun argile roşietice 

şi vineţii cu Dreissena, 

Pachydacna (Para-

pachydacna) mirabilis 

(Teisseyre), Zamphi-

ridacna orientalis 

Sabba, Pseudocatillus, 

Dacicardium. 

Nu este arie 

protejată – se 

poate propune 

Rezervație 

naturală  geologi

că și 

paleontologică. 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
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Fig. 9.5 – Situl fosilifer de la Câmpulungeanca, expunând Dacianul inferior, conţinând frecvent nivele de 

lumaşel cu gastropode şi moluşte. (Foto: Adrian Gherghe, septembrie 2015). 

 

 
Fig. 9.6 – Situl Dacian inferior fosilifer de la Câmpulungeanca; fauna fosilă: a – Stylodacna sp.;  b –

Zamphiridacna zamphiri; c – Viviparus aff. heberti. 
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Fig. 9.7  – Situl fosilifer de la Câmpulungeanca, expunând Dacianul superior, cu gastropode şi moluşte (cea mai 

mare frecvenţă o au speciile genului Zamphiridacna). Foto: Adrian Gherghe, septembrie 2015). 

 

 
Fig. 9.8  – Holostratotipul Dacian/Romanian, Muchia Plopului; fauna fosilă: a – Prosodacnomya aff. sturi 

(Cobălcescu); b – Viviparus aff. murgescui Cobălcescu; c – Zamphiridacna? sp.; d, e – Prosodacna (Psilodon) 

euphrosinae (Cobălcescu); 
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Fig. 9.10 – Holostratotipul Romanianului, limita dintre etajele Dacian si Romanian (= limita dintre subetajele 

Pârscovian şi Siensian) descris de Macarovici (1961). Foto: A. Gherghe (sept. 2015). 

 
Fig. 9.11  – Holostratotipul Dacian/Romanian, Muchia Plopului; fauna fosilă Dacian superior: a – Prosodacna 

(Psilodon) aff. haueri Cobălcescu;  b – Viviparus cucestiensis Lubenescu; c – Psilunio? sp.; d – Prosodacnomya 

sp. 
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Fig. 9.12 – Holostratotipul Dacian/Romanian, Muchia Plopului; fauna fosilă Romanian inferior: a – Unio sp. 

(fragmente); b – Valvata (Cincinna) sp.; c – Limnocardium sp. 

 

 
Fig. 9.13 – Parastratotipul limitei Dacian/Romanian in Valea Slănicului de Buzău (Foto T. Brustur, sept. 2015) 
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Fig. 9.14 – Macrofosile identificate la parastratotipul limitei Dacian/Romanian in Valea Slănicului de Buzău. 

 
Fig. 9.15  – Macrofosile identificate la holostratotipul limitei Pontian/Dacian in Valea Slănicului de Buzău. 

 

 



138 

 

Auditul patrimoniului cultural. 

 

Metodologia aplicată s-a folosit de metodele calitative sau interpretative utilizate în 

științele sociale, la fel ca în anul precedent: interviuri semi-structurate și observația etnografică. 

Au fost utilizate și tehnici ale antropologiei vizuale, cum sunt fotografiile, înregistrările video, 

scanarea de documente și fotografii vechi). Au fost folosite formularele tip: „Acordul 

participanților la interviu”, „Rezumat de teren”.  

 

În vederea adunării unui material cât mai vast, în trei dintre deplasările de teren au fost 

implicați și voluntari, fără ca acest lucru să afecteze sau să modifice în vreun fel bugetul 

proiectului. Materialele rezultate în urma cercetărilor de teren au fost, mai apoi, sistematizate 

în Arhiva Muzeului (secțiunea Arhiva Prezentului), unde a fost creat o secțiune aparte dedicată 

proiectului. Arhivarea s-a realizat pe criteriile localităților documentare și a temelor relevante. 

Încă de la începutul anului au fost finalizate sistematizările materialelor culese în anul 

precedent, 2014: transcrierea interviurilor, selecția fotografiilor. O mare parte a interviurilor 

realizate în anul curent, 2015, vor fi  sistematizate în anul următor prin transcrierea 

fotografiilor, selectarea fotografiilor relevante etc. Încă de la începutul anului au fost finalizate 

sistematizările materialelor culese în anul precedent, 2014: transcrierea interviurilor, selecția 

fotografiilor. O mare parte a interviurilor realizate în anul curent, 2015, vor fi  sistematizate în 

anul următor prin transcrierea fotografiilor, selectarea fotografiilor relevante etc. 

 

Fotografii realizate în timpul cercetării în diferite localități, cu cercetătorii și 

interlocutorii acestora (exemple): 

Fig. 9.16. - Comuna Pănătău, satul Begu, 10 noiembrie 2015. Fotografie de A. Iuga 
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Fig. 9.17. - Comuna Berca, satul Rătești, 12 noiembrie 2015. Fotografie de A. Iuga 

 

Fig. 9.18. - Comuna Măgura, satul Ciuta, 28 noiembrie 2015. Fotografie de A.M. Pănoiu  
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Fig. 9.19. - Comuna Mânzălești, 6 martie 2015. Fotografie de A. Iuga 

 
 

 
 

Fig. 9.20. - Comuna Mânzălești, 7 martie 2015, fotografie de B. Alto 



141 

 

 

 

Fig. 9.21 - Comuna Brăești, satul Brătilești; în fața monumentului istoric, biserica de lemn, 13 

noiembrie 2015. Fotografie de A. Iuga 

 

Fig. 9.22 - Comuna Beceni, satul Florești. 26 noiembrie 2015. Fotografie de A. M. Pănoiu 
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În timpul documentării de teren au fost realizate peste 3500 de fotografii cu obiectivele de 

patrimoniu: case vechi, gospodării tradiționale, ritualuri din ciclul vieții omului (în special 

pomeniri ale celor decedați), cruci de piatră și lemn care au fost ridicate pentru pomenirea celor 

decedați, cimitire, biserici (unele monumente istorice), activități cotidiene, portrete, colecții de 

costume tradiționale. Au fost realizate înregistrări video ale obiceiurilor: “Paștele blajinilor”, 

aprilie 2015, în comuna Mânzălești, 2 zile de filmări și montajul primar al unui film documentar 

de 39:49 min care prezintă pregătirile obiceiului și obiceiul în sine. În luna Octombrie au mai 

fost realizate scurte documentări video cu obiceiul de pomenire a morților de Sf. Dumitru în 

localitatea Florești (comuna Beceni), precum și scurte filmări de momente de punere în scenă 

a unor descântece (octombrie și noiembrie, satul Florești, comuna Beceni). 

 

 

 
 

Fig. 9.23 - Biserica de lemn din satul Brătilești (comuna Brăești), noiembrie 2015. Fotografie de A.Iuga 

 

 

Fig. 9.24 - Conac abandonat, satul Cojanu (comuna Berca), noiembrie 2015. Fotografie de A.Iuga 
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Fig. 9.25 - Casă veche din chirpici, satul Robești (comuna Pârscov), noiembrie 2015. Fotografie de A. Iuga 
 

 
 

Fig. 9.26 - Casă veche din comuna Valea Salciei, septembrie 2015. Fotografie de A.Iuga 
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Fig. 9.27 - Detaliu dintr-o pivniță, modalitatea de a păstra strugurii pe iarnă. Satul Beciu (comuna Scorțoasa), 

octombrie 2015. Fotografie de A. Iuga 

 
Fig. 9.28 - Cruci vechi și noi de pomenire a morților. Satul Florești (comuna Beceni). Octombrie 2015. 

Fotografie de A.Iuga 
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Fig. 9.29 - Cruci vechi păstrate la cimitirul de la biserica din comuna Pănătău. Noiembrie 2015. Fotografie de 

A.Iuga 
 

 
 

Fig. 9.30 - Cruci în cimitirul din satul Beciu (comuna Scorțoasa). Octombrie 2015. Fotografie de A. Iuga 
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Fig. 9.31 - Piesă de ie tradițională într-o colecție privată în localitatea Mânzălești. Martie 2015. Fotografie de A. 

Iuga 
 

 
 

Fig. 9.32 - Piesă de ie tradițională într-o colecție privată în localitatea Beceni. Octombrie 2015. Fotografie de A. 

Iuga 
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Fig. 9.33 - Meșter în lemn. Brăești. Noiembrie 2015. 

                     Fotografie de A. Iuga 

    

 Fig. 9.34 - Fotografie veche scanată, colecție    

privată, Mânzălești, martie 2015 
 

 
 

Fig. 9.35 - Ou de Paști încondeiat. Colecție privată. Comuna Mânzălești. Martie 2015. Fotografie de A. Iuga 
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Fig. 9.36 - În atelierul unui meșter pietrar. Satul Ciuta (comuna Măgura). Noiembrie 2015. Fotografie de A. 

Iuga 
 

 
Fig. 9.37 - În atelierul unui meșter pietrar. Satul Ciuta (comuna Măgura). Noiembrie 2015. Fotografie de A. 

Iuga 
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Fig. 9.38 - Pregătiri de Paștele Blajinilor. Comuna Mânzălești. Aprilie 2015. Fotografie de A. Iuga 

 

 

 
 

Fig. 9.39 - Pomenirea morților de Paștele Blajinilor. Comuna Mânzălești. Aprilie 2015. Fotografie de A. Iuga 
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Fig. 9.40 - Pomenirea morților de Sf. Dumitru. Satul Florești (comuna Beceni). Octombrie 2015. Fotografie de 

A. Iuga 

 
Fig. 9.41 - Explicând obiceiuri de Crăciun. Comuna Valea Salciei. Septembrie 2015. Fotografie de A. Iuga 
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Fig. 9.42 - Munci agrare de primăvară. Comuna Mânzălești. Aprilie 2015. Fotografie de A. Iuga 

 

 
Fig. 9.43 - Pregătind gogoși. Satul Florești (comuna Beceni). Noiembrie 2015. Fotografie de A. Iuga 
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Fig. 9.44 - Hrănind găinile. Satul Dogari (comuna Beceni), Octombrie 2015. Fotografie de A. Iuga 

 

În timpul cercetării de teren au fost realizate 106 interviuri cu persoane din comunitățile 

investigate (în total 112 persoane): Mânzălești, Bisoca, Vintileasca, Vintilă-Vodă, Cănești, 

Lopătari, Bozioru, Odăile, Cozieni, Berca, Valea Salciei, Beceni, Scorțoasa, Pârscov, Pănătău, 

Brăești, Măgura. 

 
   Tabelul 9.2 - Tabel sintetic cu interviurile realizate în anul 2015: 

Nr. Interlocutor Subiect Perioada 

cercetării 

Comunitatea 

1.  Mitel L., 47 ani Despre olărit, 

construirea unui cuptor 

de ars oale, materii 

prime olărit, etapele 

realizării vaselor din lut 

6-8 Martie 

2015 

Mânzălești 

2.  Rica L., 68 ani Despre propria colecție 

de cămăși și obiecte de 

port popular; detalierea 

cusăturilor, semnificația 

ornamentelor; plante cu 

care se poate vopsi; 

despre obiceiurile de 

nuntă; despre deochi și 

descântece; legende 

locale (locuri rele). 

6-8 Martie 

2015 

Mânzălești 

3.  Cecilia P., 65 ani Despre descântece și 

obiceiuri de peste an; 

obiceiuri de 

6-8 Martie 

2015 

Mânzălești 
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înmormântare și de 

pomenire a morților; 

ridicarea crucilor; plante 

de leac; legende locale; 

istorie recentă 

(colectivizare, mișcarea 

de rezistența împotriva 

instaurării 

comunismului), 

explicarea de toponime; 

explicații la fotografii 

vechi; despre zestre. 

4.  Pr. S., preot în 

comunitate 

Despre obiceiurile de 

Paști și obiceiurile de 

pomenire a morților 

6-8 Martie 

2015 

Mânzălești 

5.  Ilinca D., 71 ani Legende locale, despre 

Paștele blajinilor, 

denumiri locale 

16-17 Aprilie 

2015 

Mânzălești 

6.  Rica L., 68 ani Despre Paștele 

Blajinilor, pregătirea de 

Paștele Blajinilor. 

Obiceiul a fost filmat cu 

pregătirile și derularea 

sa. 

20-22 Aprilie 

2015 

Mânzălești 

7.  Gheorghe S. Despre istoria și 

resursele naturale ale 

comunei Mânzăleşti: 

aspecte istorice, apa 

minerală, castelul, lacul 

Meledic, mod de trai; 

legende ale locului;  

 

9-13 Iulie 

2015 

Mânzălești 

8.  Ioana M. Despre ouăle 

încondeiate; mod de trai 

în satul Niculeşti 

(comuna Vintilă-Vodă) 

9-13 Iulie 

2015 

Vintilă Vodă 

9.  Niţă I. Despre modul de viață și 

resursele locale; viața în 

epoca comunistă. 

Resurse naturale: sare, 

păcură.  

9-13 Iulie 

2015 

Cănești 

10.  Liviu P. Istoricul mănăstirii; 

aspecte ale vieții 

religioase a enoriașilor 

din prezent.  

9-13 Iulie 

2015 

Vintilă Vodă 

11.  Vasile T. Despre sculptura în 

lemn; istorie personală; 

viața în comunism. 

9-13 Iulie 

2015 

Vintilă Vodă 

12.  Vasile D.  Despre istoria comunei, 

ocupații, mod de trai; 

9-13 Iulie 

2015 

Mânzălești 
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nedei, festivaluri, 

sărbători, înțelegeri de 

muncă  

13.  Deliu I., 89 ani Despre obiceiuri și 

tradiții  locale; 

superstiții; sărbătorile de 

peste an obiceiuri de 

nuntă, botez, 

înmormântare (căsuța de 

pomană).    

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

14.  Gheorghe C., 89 ani  Poveste de familie, 

amintiri din război, viața 

de ciobănie 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

15.  Anica H., 66 ani Poveste de familie,  

diverse istorii și 

obiceiuri locale; 

întâmplări și superstiții; 

rețete tradiționale. 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

16.  Moise C., 53 ani Despre povestea de 

familie,  diverse istorii și 

obiceiuri locale; 

întâmplări și superstiții; 

rețete tradiționale, relația 

dintre comunitățile 

învecinate, ciobănie, 

căsuța de pomană. 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

17.  Pr. Macarie B., 63 

ani 

Despre obiceiul căsuței 

de pomană în com. 

Bisoca și împrejurimi. 

23-27 Iulie 

2015 

Vintileasca 

18.  Pr. Ionel R., 40 ani Slujba pomenii de 40 de 

zile și despre obiceiuri la 

înmormântare (căsuța de 

pomană în com. Bisoca 

și împrejurimi și altele). 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

19.  Stan C., 78 ani Despre viața de 

ciobănie. 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

20.  Stana C., 80 ani Despre povestea de 

familie,  diverse istorii și 

obiceiuri locale; 

descântece; întâmplări și 

superstiții; rețete 

tradiționale, meșteri și 

meșteșuguri locale, 

dansuri. 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

21.  Sopor   Despre brutăria locală și 

ciobănie. 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

22.  Viorel B., 53 ani Despre ciobănie, 

obiceiuri locale 

23-27 Iulie 

2015 

Bisoca 

23.  Vasile D. Despre modul de viață în 

comuna Mânzăleşti, 

5-9 August 

2015 

Mânzălești 
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resursele naturale ale 

comunei Mânzăleşti, 

schimb comercial prin 

cooperativa de consum 

din epoca comunistă, 

resursele zonei 

24.  Virginia și Gheorghe 

S. 

Despre resursele locale; 

modul de trai; sărbători 

și obiceiuri 

5-9 August 

2015 

Mânzălești 

25.  Ion Z. Și soția Sanda Despre modul de viață și 

resursele locale; viața în 

epoca comunistă. 

Resurse naturale, 

obiectele adunate pentru 

un muzeu etnografic, 

folclor local, muzica și 

jocurile locale.  

5-9 August 

2015 

Lopătari 

26.  Maria B., 89 ani Istorii de familie, 

informații despre com. 

Bozioru, activitățile 

agricole, CAP, meșteri 

locali, târguri, obiceiuri 

din ciclul vieții (nuntă, 

moarte)  

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 

27.  Maria B., 75 ani Istorii de familie, situația 

demografică a satului, 

toponimii, obiceiuri din 

ciclul vieții (nuntă, 

moarte), cruci de 

pomenire, lucru manual 

(prelucrarea cânepii, 

lânii și a mătăsii), 

trenanții din zonă, 

resurse naturale (sare), 

CAP, făcutul țuicii, 

morile din zonă 

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 

28.  Ștefan C., 64 ani Istorii de familie, situația 

demografică a comunei, 

evoluția populației 

școlare, migrația și 

lucrul în străinătate, 

CAP, proprietățile 

agricole, starea materială 

și ocupațiile tradiționale 

ale localnicilor, meșteri 

locali, obiceiuri locale 

azi, nivelul de trai actual 

(venituri, utilități etc.) 

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 
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29.  Constantin C., 65 ani Istorii de familie, despre 

satul Gloduri (așezare, 

toponimii, mod de trai, 

ocupații, meșteșuguri, 

activități agricole, 

obiceiuri din ciclul 

vieții, școala din sat, 

mori, târguri, arhitectură 

tradițională, cruci de 

hotar, cruci de pomenire 

etc.) 

3-8 

Septembrie 

2015 

Cozieni 

30.  Andrei D., 56 ani De toate despre toate 

satele comunei Bozioru, 

cu detalii extrem de 

interesante, inclusiv 

păreri ale localnicilor 

despre poveștile special 

confecționate și livrate 

turiștilor 

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 

31.  Stelian D., 84 ani Istorii de familie, 

perioada interbelică, 

stare socială, proprietăți 

agricole, relații de 

familie, obiceiuri din 

ciclul vieții (nuntă, 

moarte), arhitectură 

tradițională, fântâni și 

aprovizionarea cu apă, 

meșteri și meșteșuguri 

locale, mori, muncile 

agricole, topografia 

satului, chihlimbar, cruci 

de pomenire   

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 

32.  Vasile D., 78 ani Istorii de familie, satul 

Aluniș (satul natal) și 

satul  Nucu (CAP, relații 

de familie și stare 

socială, obiceiuri din 

ciclul vieții (nuntă), case 

bătrânești și arhitectură 

tradițională, croitorie, 

cojocărie, meșteri locali 

și meșteșuguri, lucrul la 

pădure, prelucrarea 

cânepii, toponimii 

locale, baluri și serate, 

cruci, altele)  

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 

33.  Mihai M., 56 ani Istorii de familie, casa 

părintească (a bunicilor 

moșneni), istoricul 

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 
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comunei Bozioru, 

toponimii locale, familii 

vechi și onomastică 

locală, etnii din zonă, 

cordunași, resurse 

naturale (roci, zăcăminte 

și izvoare) și folosirea 

lor în gospodărie, 

meșteri și meșteșuguri 

locale, cruci de 

pomenire, jocul de 

popice, arhitectură 

tradițională și tehnici de 

construcție, port 

tradițional 

34.  Stelian M., 70 ani  Istorii de familie, despre 

satul natal Scăieni, 

despre meșterul lemnar 

Ilie Moise zis Moisaru 

(tatăl dlui Stelian), 

meșteri și meșteșuguri 

locale, despre jocul de 

hoină, resurse naturale 

(lemn, roci, zăcăminte și 

izvoare) și folosirea lor 

în gospodărie, povești cu 

uriașii din Siliște, 

toponime locale cu 

explicații, instrumente 

muzicale, arhitectură 

tradițională și tehnici de 

construcție, trovanți, 

mori, lăutari, obiceiuri 

din ciclul vieții (botez), 

tradiții de Anul Nou, 

muncile agricole, 

distileria CAP, 

ursitoare/iele 

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 

35.  Gheorghe M., 46 ani Despre meseria de 

tâmplar (trei generații de 

lemnari, împreună cu 

bunicul și tata), ferecatul 

morilor, meșteri locali, 

arhitectură tradițională și 

resurse naturale folosite 

în construcții, „bătutul 

țărușului” și credințe 

legate de acest obicei, 

CAP 

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 
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36.  Constantin S., 85 ani 

și soția Vasilica 

Despre istoricul satului 

Bozioru de Sus, meseria 

de fierar, meșteri locali 

și meșteșuguri 

tradiționale, arhitectura 

tradițională, prelucrarea 

cânepii, creșterea 

viermilor de mătase și 

prelucrarea borangicului, 

lucru manual 

(țesut/cusut), obiceiuri 

din ciclul vieții (nuntă) 

3-8 

Septembrie 

2015 

Bozioru 

37.  Dorin G., 46 ani Date generale comună; 

obiceiuri de peste an; 

date contacte; practici 

agricole 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

38.  Marian M., 45 ani Istoricul comunei, istorie 

recentă; sărbători; 

obiceiuri 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

39.  Marcela, 76 ani și 

Ion A., 85 ani 

Istoria familiei, despre 

atelierul familiei, 

practici agricole, 

construcția casei, istorie 

recentă, obiceiuri, 

legende locale, 

toponimie 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

40.  Dobra D., 63 ani Țesături realizate de ea, 

povestea lor; obiceiuri 

de peste an, obiceiuri de 

nuntă, înmormântare, 

toponimie, legendele 

locurilor, practici 

sociale, istorie recentă, 

plante medicinale. 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

41.  Aristița R. Istorie familială; mod de 

viață 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

42.  Sorica P. Mod de viață; obiceiuri 

de naștere, nuntă și 

înmormântare; țesături 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

43.  Maria și Ion B. Țesături realizate de ea, 

prelucrarea textilelor (in, 

cânepă), costumul 

tradițional, obiceiuri de 

peste an, obiceiuri de  

botez, nuntă, 

înmormântare,  comori, 

istorie recentă, plante 

medicinale, rețete  

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 
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44.  Lenuța, 49 ani și 

Viorel A., 59 ani 

Obiceiuri  de peste an, 

obiceiuri din viața 

omului; rețete; istoria 

familiei, istorii de viață, 

istorie recentă, țesături și 

obiecte de artă populară 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

45.  Maria, 46 ani, 

Veronel și Gica G., 

69 ani 

Despre dărăcit, 

descrierea utilajului; 

obiceiuri de peste an; 

rețete tradiționale; plante 

medicinale; istorie 

recentă; istorii de viață. 

7-10 

Septembrie 

2015 

Valea Salciei 

46.  Constantin C., 85 ani Poveste de familie, 

amintiri din război, 

obiceiuri și tradiții  

locale; sărbătorile de 

peste an, înmormântare.  

24-27 

Septembrie 

2015 

Berca 

47.  Despina D., 93 ani Poveste de familie, 

amintiri din război, 

obiceiuri și tradiții  

locale; sărbătorile de 

peste an,  colectivizare  

24-27 

Septembrie 

2015 

Berca 

48.  Culai S., 84 ani Poveste de familie,  

diverse istorii și 

obiceiuri locale; rețete 

tradiționale. 

24-27 

Septembrie 

2015 

Berca 

49.  Ioana M., 63 ani Despre povestea de 

familie,  diverse istorii și 

obiceiuri locale; rețete 

tradiționale, relația 

dintre comunitățile 

învecinate, căsuța de 

pomană. 

24-27 

Septembrie 

2015 

Berca 

50.  Georgică D., 63 ani Despre gastronomia 

locală, obiceiuri de 

înmormântare (căsuța de 

pomană). 

24-27 

Septembrie 

2015 

Berca 

51.  Ioana B., 60 ani Despre obiceiuri la 

înmormântare (căsuța de 

pomană în com. Lopătari 

și împrejurimi și altele), 

obiceiuri și tradiții 

locale, rețete 

tradiționale, impactul 

mutării la țară, relațiile 

cu comunitatea. 

24-27 

Septembrie 

2015 

Berca 

52.  Florin B., 60 ani Despre obiceiuri la 

înmormântare, impactul 

mutării la țară, relațiile 

24-27 

Septembrie 

2015 

Berca 
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cu comunitatea, despre 

culesul viei. 

53.  Dumitru B., aprox. 

55 ani 

Date generale, contacte 

din comună 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

54.  Ioana U., 86 ani Istoria de viață, 

întreținerea gospodăriei, 

povestea satului, despre 

situația apei (ape dulci, 

ape sărate), obiceiuri de 

nuntă 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

55.  Stan M., 79 ani și 

soția Mița, 76 ani 

Despre istoria recentă a 

satului, despre troițe, 

locuri bune, locuri ferite, 

obiceiuri locale (Sf. 

Dumitru – pomenirea 

morților) 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

56.  Luiza Cătălina C., 46 

ani 

Proprietate, gospodărie 

(casă/odaie, ocupații, 

comerț și târguri, 

sărbători, hram, resurse 

naturale, rețete de 

mâncare 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

57.  Amelia P., 62 ani Despre meșteșugul 

țesutului, propria istorie 

de viață, detalii privind 

colecția sa personală 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

58.  Aurel D., 68  ani Despre obiceiuri locale 

(horă, obiceiuri de 

nuntă), legende locale 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

59.  Costică S., 90 ani Istoria vieții, istorie 

recentă, rituri funerare,  

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

60.  Maria D., 70 ani Obiceiuri locale, legende 

ale locurilor (mai ales 

satul Lopătari, satul 

natal), obiceiuri de hram 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

61.  Maria M., 64 ani Obiceiuri cu predilecție 

nuntă și înmormântare, 

hram, gospodărie, roluri 

în gospodărie 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

62.  George Mihai B., 

aprox. 40 ani 

Obiceiuri locale, legende 

locale, implicarea în 

mobilizarea copiilor, 

ansambluri locale 

15-18 

Octombrie 

2015 

Beceni 

63.  Nicolae C., 61 ani Lăutăria ca profesie. 

Relațiile lăutarilor cu 

clienții. Repertoriu și 

structura actuală a 

tarafului de familie. 

26-28 

Octombrie 

2015 

Cândești 
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64.  Luiza Cătălina C., 46 

ani 

Istorie recentă, tehnici 

de construcție a casei, 

practici agricole, 

obiceiuri de peste an, 

pomenirea morților, 

ridicarea de cruci 

26-28 

Octombrie 

2015 

Beceni 

65.  Ștefan G., 75 ani Toponimie, practici 

agrare și pastorale; 

obiceiuri și tradiții  

locale; superstiții; 

sărbătorile de peste an  

 

26-28 

Octombrie 

2015 

Beceni 

66.  Veta B., 81 ani Descântece, obiceiuri de 

pomenire a morților 

26-28 

Octombrie 

2015 

Beceni 

67.  Ana M., 70 ani Date generale despre 

comună; obiceiuri și 

tradiții locale; rituri 

funerare, întâmplări, 

locuri ”rele”; descântece 

și magie 

26-28 

Octombrie 

2015 

Beceni 

68.  Gheorghe B., 80 ani, 

și Ana M., 70 ani 

Obiceiuri de pomenire a 

morților, istoria 

personală; 

Ana Mogoș – cum se 

descântă cu ajutorul unei 

cepe 

26-28 

Octombrie 

2015 

Beceni 

69.  Ana I. Generalități despre sat și 

despre modalitatea de 

folosire a nămolului 

vulcanilor noroioși 

26-28 

Octombrie 

2015 

Scorțoasa 

70.  Ioana Ș., 66 ani Tehnici și materiale de 

construcție a caselor, 

rețete culinare, 

descântece,  

26-28 

Octombrie 

2015 

Scorțoasa 

71.  Ecaterina M., 85 ani  Toponimie, generalități 

despre sat și despre 

modalitatea de folosire a 

nămolului vulcanilor 

noroioși, tradiții și 

obiceiuri, sărbători 

calendaristice, 

meșteșuguri, plante 

medicinale, tehnici și 

materiale de construcție 

a caselor, descântece 

26-28 

Octombrie 

2015 

Scorțoasa 

72.  Andrei C., 84 ani Toponimie, tradiții și 

obiceiuri, sărbători 

calendaristice 

26-28 

Octombrie 

2015 

Lopătari 
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73.  Mircea M., 77 ani Informații despre 

cimpoi. Repertoriu. 

Legende despre fluier. 

26-28 

Octombrie 

2015 

Sărulești 

74.  Maria A., 76 ani  Despre istoria și 

resursele naturale ale 

comunei, despre CAP, 

cooperativa de consum, 

proprietate în comunism, 

gospodărie, obiceiuri, 

zestre, căsătorie;  

30 Octombrie 

– 2 

Noiembrie 

2015 

Valea Salciei 

75.  Ion U. Și soția Tasica Parcursul profesional, 

meșteșugul dogăritului, 

comerț/troc, legăturile 

satului Terca cu satele 

de câmpie, proprietate, 

căsătorie, rudenie, 

obiceiuri;  

30 Octombrie 

– 2 

Noiembrie 

2015 

Lopătari 

76.  Nică P. Meșteșug, unelte, 

tehnici, tipuri de zid în 

piatră, transmitere din 

tată în fiu, rolul 

italienilor, date istorice    

30 Octombrie 

– 2 

Noiembrie 

2015 

Lopătari 

77.  Ion Z. Casă, tehnici de 

construcție, proprietate, 

retrocedarea 

pământurilor după 1989, 

date istorice despre 

organizarea socială și 

economică a satului;  

30 Octombrie 

– 2 

Noiembrie 

2015 

Lopătari 

78.  Elena M.  Despre formațiile de 

dansuri populare, școală 

înainte și după 

1989;despre Cântarea 

României. 

30 Octombrie 

– 2 

Noiembrie 

2015 

Lopătari 

79.  Elena A. Date generale, contacte 

din comună 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Pănătău 

80.  Maria I. G., 75 ani Despre îndeletnicirea 

țesutului și cusutului, 

istoria vieții ei, obiceiuri 

(botez, pomenirea 

morților), despre moarte, 

descântece; despre alți 

meșteri (încondeiere 

ouă, meșter crucer). 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Pănătău 

81.  Necunoscut Despre istoria satului, 

despre familiile boierești 

din sat, posibile contacte 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 
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82.  Ioana L., 80 ani Istoria vieții sale, viața 

cotidiană a satului în 

perioada interbelică și 

imediat după război, 

rețete, despre legendele 

locurilor, obiceiuri 

locale (de peste an, 

obiceiuri de pomenire a 

morților). 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 

83.  Ecaterina S. Contacte utile din 

comunitate, date 

generale despre sat, 

despre alimentarea cu 

apă, situația în comună 

privind apa potabilă, 

despre monumentele din 

comunitate 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Brăești 

84.  Adrian P., aprox. 38 

ani 

Date generale despre 

comunitate, despre 

locurile importante din 

punct de vedere 

geologic, situația 

alimentării cu apă 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Brăești 

85.  Gică N., 86 ani și 

soția, Elena, 71 ani 

Istoria vieții lor, date de 

istorie recentă a satului 

(perioada interbelică, dar 

și perioada comunistă), 

rețete locale, obiceiuri 

locale (nuntă, 

înmormântare), despre 

familiile boierești din 

localitate, locuri bune,  

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 

86.  Dumitru S., 70 ani Date istorice despre 

localitate, locuri 

importante din punct de 

vedere geologic, povesti 

locale, referințe la 

monografia publicată 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Pârscov 

87.  Maria S., 80 ani și 

Elena R., 68 ani 

Date despre sărbători, 

obiceiuri, căsătorie, 

nuntă, zestre, folclor 

local 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Pănătău 

88.  Mihai C., 62 ani Despre istoria satului 

Cojan, țărani și boieri, 

proprietate, casă, 

obiceiuri 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 

89.  Vena G., 95 ani și 

Mihai C., 62 ani 

Despre familia de boieri 

Georgescu din care face 

parte prin căsătorie, 

despre propria căsătorie, 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 
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zestre, proprietate, casă, 

obiceiuri, religie 

ortodoxă, mănăstirea 

Rătești 

90.  Pr. Ion S. Date despre cele trei 

biserici la care slujește 

(Brăiești, Pinu și 

Ruginoasa), date istorice 

despre satele care 

compun comuna, ritual 

religios 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Brăești 

91.  Gheorghe B. Despre monografiile pe 

care le-a scris, date 

istorice despre sat și 

biserici, obiceiuri, 

elemente de identitate 

locală, amintiri din 

copilărie și relatări din 

povestirile știute de la 

bătrâni 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Brăești 

92.  Elena B., 82 ani Despre istoria satului, 

proprietate, casă, 

obiceiuri, familie, 

căsătorie, zestre, despre 

îndeletnicirea țesutului și 

cusutului, istoria vieții ei 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Brăești 

93.  Aneta B., 80 ani Despre istoria satului, 

boieri, proprietate, casă, 

obiceiuri 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 

94.  Filofteia U., 85 ani Despre îndeletnicirea 

țesutului și cusutului, 

istoria vieții ei 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 

95.  Elena P., 86 ani 

 

Despre istoria satului, 

proprietate, casă, 

obiceiuri, familie, 

căsătorie, zestre, despre 

atelierul de țesut de la 

mănăstirea Rătești, 

despre lucrul de mână 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Pârscov 

96.  Anghel U., 71 ani și 

Ilinca T., 52 ani 

 

Obiceiuri calendaristice, 

ocupații tradiționale, 

port popular, târguri, 

înmormântare, căsuța de 

pomană 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Berca 

97.  Gheorghe D., 77 ani Istoricul comunei, 

toponimii, obiceiuri 

tradiționale, povestiri 

despre haiduci și eroi 

locali, despre biserica 

din sat, meserii 

10-13 

Noiembrie 

2015 

Brăești 
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tradiționale, rețete 

tradiționale, obiceiuri 

locale 

98.  Ana M., 70 ani Obiceiuri locale 

(pomenirea morților, 

parastase, căsuța de 

pomenire), rețete locale, 

povestiri și legende 

locale, istoria vieții, 

legende, superstiții: 

”spaime”, zile oprite la 

muncă,, descântece. 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Beceni 

99.  Veta B., 82 ani Descântece de dragoste, 

descântece de leac, 

amintiri din tinerețe 

relativ la diferite practici 

magice; învățarea și 

transmiterea practicilor 

magice în comunitate; 

apanajul femeilor cu 

sarcini gemelare de a 

vindeca prin descântec. 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Beceni 

100.  Prof. Gheorghe P., 

70 ani 

Date generale despre 

comună, date despre 

publicațiile lunare, 

posibile persoane de 

contact, date despre 

monumente locale,  

toponimie, istoricul 

comunei, locuri 

importante din punct de 

vedere geologic, 

legende, personalități ale 

comunei (Vasile 

Voiculescu). 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Pârscov 

101.  Pompilă P., 86 ani Despre casa pe care a 

construit-o, istorie 

recentă (perioada 

războiului, foametea din 

anii 1940), obiceiuri 

locale, obiceiuri de 

nuntă, legende locale 

(spăimi, locuri „rele”). 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Pârscov 

102.  Maria P., 85 ani Gastronomie locală, 

amintiri din tinerețe 

(horă, nuntă, nașterea 

copiilor). Ritualul 

funerar. Povești despre 

colectivizare. Povești de 

familie. 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Pârscov 



166 

 

103.  Victoria C., 78 ani Informații despre țesut 

în trecutul comunității: 

practici, instrumentar, 

materiale folosite, 

momente, utilizări ale 

țesăturilor. Dinamica 

practicii țesutului în 

comunitate. 

Colectivizare. 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Pârscov 

104.  Marius P., 39 ani Despre meșteșugul de 

pietrar, date despre 

comună (migrația 

italienilor, istorie locală 

recentă), propria lui 

devenire ca meșter, 

tipuri de monumente 

realizate, prezentarea  

uneltelor și etapelor de 

lucru, mod de desfacere 

a lucrărilor realizate 

(cruci, statuete,  etc.) 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Măgura 

105.  Ion B., 70 ani Despre istoria vieții, 

exploatarea pietrei din 

carieră, prelucrarea 

acesteia, tipuri de 

monumente realizate, 

prezentarea  uneltelor și 

etapelor de lucru, mod 

de desfacere a lucrărilor 

realizate (cruci, statuete, 

icoane din piatră etc.), 

momente importante din 

istoria localității (sosirea 

meșterilor italieni), 

amintiri din participarea 

meșterului la tabăra de 

sculptură de la Măgura   

26-28 

Noiembrie 

2015 

Măgura 

106.  Nicolae și Dumitra 

P., 91 ani 

Despre Tabăra de 

sculptură de la Măgura 

(organizatori, atmosferă, 

colegi, premii și 

distincții). Despre lipsa 

de perspectivă a 

meseriei de pietrar în 

comunitate. Amintiri din 

tinerețe, povești de 

familie. 

26-28 

Noiembrie 

2015 

Măgura 

 

   În timpul cercetărilor de teren au fost identificate următoarele elemente de patrimoniu 

material și   imaterial: 
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Tabelul 9.3 – Elemente de patrimoniu material și imaterial identificate în 2015 

Nr. Elemente de patrimoniu Detalii 

Informații generale 

1 Situația socială 

contemporană 

Informații generale despre comunități, migrația 

populației tinere, starea contemporană a satelor, 

probleme sociale, îmbătrânirea populației.  

2 Istorie recentă Procesul colectivizării și rezistența împotriva 

colectivizării; Al Doilea Război Mondial; foametea 

din 1947; amintiri privind lucrul la foștii proprietari 

de terenuri; istorii de viață a familiilor boierești; 

migrația italienilor în regiune la început de secol XX. 

Patrimoniu imaterial 

3 Legende și povești locale Povești privind locurile bune și locurile rele. 

Narațiuni și întâmplări care se petrec în apropierea 

unor cruci. Locuri din jurul satului unde apar ființe 

supranaturale sau fenomene inexplicabile. Toponime: 

explicarea numelor locurilor. Povești despre comori și 

uriași.  

4 Obiceiuri din viața 

omului 

Descrieri ale ritualului botezului, nunții, 

înmormântare, pomenirea morților (un loc aparte îl 

ocupă obiceiul „căsuța de pomană”, dar și obiceiul 

reînmormântării). Comemorări de Paști – Paștele 

Blajinilor observat în localitatea Mânzălești, dar 

prezent în mai multe comunități, unde se 

comemorează la ocazii diferite, dar după Paști; Ziua 

eroilor. 

5 Obiceiuri de peste an  Descrieri ale obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou, 

Paști și Rusalii. Credințe legate de sărbători de peste 

an. 

6 Cunoștințe tradiționale. Rețete de mâncăruri tradiționale (murături, dulcețuri, 

prăjituri și dulciuri, mâncăruri gătite). Pregătirea 

pascăi de Paști și a prescurii, precum și a păscuțelor 

pentru Paștele Blajinilor. Folosirea resurselor naturale 

(sare, izvoare de ape sulfuroase). Folosirea plantelor 

medicinale. Muzică tradițională locală. 

7 Superstiții Deochi. Descântece. Superstiții locale. Zile bune și 

zile rele de lucru. 

8 Meșteșuguri Țesut (copiii care învață să țeasă cu păr de capră la 

Beceni, folosirea daracului în Valea Salciei). 

Confecționarea de veșminte tradiționale (mai mulți 

meșteri, dar și colecții de veșminte vechi).  

Încondeierea ouălor de Paști.  

Sculptură în piatră (meșteri care fac cruci sculptate în 

piatră). 

Ceramică și olărit. 

Instrumente muzicale. 

Meșteșugari în lemn (tâmplari, lingurari). 

9 Ocupații. Cunoștințe 

ecologice tradiționale 

Despre oierit, descrierea practicilor. Credința furtului 

manei laptelui.  
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Agricultură – munca obișnuită, folosirea terenurilor și 

problema proprietăților acestora, teren agricol în zona 

de câmpie. 

10 Viață religioasă Cruci care comemorează persoane decedate, cruci 

care marchează limita dintre proprietăți/sate. Slujbe 

religioase. Mărturii privind chiliile în piatră. 

11 Viața satului Dansuri tradiționale, munca obișnuită, viața satului în 

perioada colectivizării, viața satului înainte de 

colectivizare, târguri locale.  

Cultură materială 

12 Arhitectură locală Casa tradițională (materiale de construcție, folosirea 

spațiului, alegerea locului de construit). Șuri vechi. 

Folosirea trovanților pentru a fi amplasați în fața 

gospodăriilor. Vechi conace boierești.  

13 Veșminte tradiționale 

locale 

Descrieri ale portului local, folosirea veșmintelor 

tradiționale în ocazii diferite (cum a fost ocazia 

inaugurării expoziției de la Mânzălești).  

14 Colecții locale Colecții private în localitățile: Mânzălești, Beceni, 

Brăești, Valea Salciei, Lopătari. 

Colecții de cruci vechi la bisericile din localitățile: 

Pănătău, Ciuta. 

15 Documentarea vizuală a 

bisericilor și a cimitirelor 

Cruci de comemorare a 

celor decedați.  

 

Beciu, Bozioru, Brăești, Brătilești, Ciuta, Chiliile, 

Cojanu, Demiana, Florești, Ivănețu, Mânzălești, 

Nucu, Pârscov, Pănătău, Pinu, Râu, Rătești, Robești, 

Ruginoasa, Valea Salciei, Văvălugile. 

 

În cadrul fiecărei comunități cercetate în timpul anului au fost identificate următoarele 

elemente de patrimoniu cultural:  

 

Beceni: 

- Arhitectură tradițională. 

- Istorie recentă: comunism și colectivizare. 

- Legende și narațiuni locale: locuri bune, locuri rele, legende despre câteva locuri, 

toponime. 

- Ritualuri: pomenirea morților de Sf. Dumitru, descrieri ale nunților, obiceiuri la naștere, 

obiceiuri de înmormântare. 

- Superstiții: deochi, descântece, superstiții locale, practici magice, furtul manei laptelui, 

zile în care nu e bine să lucrezi. 

- Cunoștințe tradiționale: cunoștințe ecologice (cum se lucrează pământul), rețete locale, 

plante medicinale. 

- Viața religioasă: cruci de pomenire a morților, obiceiuri religioase. 

- Viața satului: dansuri tradiționale, târguri. 

- Meșteșuguri: țesut în păr de capră. 

- Colecții private: colecția Ameliei P. – veșminte tradiționale (doar că nu dorește să o 

facă publică). 

- Resurse locale: ape sărate. 
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Berca: 

- Arhitectură tradițională (și conace boierești). 

- Istorie recentă: perioada interbelică, comunism și colectivizare, Al Doilea Război 

Mondial, istorii de familie, istorii ale familiilor boierești.  

- Ritualuri: naștere, nuntă, înmormântare (comemorarea celor decedați, căsuța de 

pomană). 

- Obiceiuri: obiceiuri de peste an. 

- Superstiții: deochi, descântece, credințe privind animalele. 

- Cunoștințe tradiționale: rețete locale, îngrijirea viilor. 

- Meșteșuguri: țesut. 

- Viața religioasă: legătura comunităților cu Mănăstirea de la Rătești. 

- Resurse locale: vulcani noroioși folosiți în scop terapeutic. 

 

Bisoca: 

- Istorii recente: istorii de familie, colectivizare etc. 

- Ritualuri: naștere, nuntă, înmormântare, obiceiuri de pomenirea a morților (căsuța de 

pomană, alte pomeni). 

- Superstiții: deochi, descântece. 

- Cunoștințe tradiționale: rețete locale, cunoștințe ecologice (păstorit, lucrul pământului). 

- Meșteșuguri: încondeierea ouălor, țesut, gătit. 

- Viața religioasă: cruci, sărbători religioase, implicarea bisericii în ritualul pomenirilor 

morților. 

- Viața satului: dansuri tradiționale, târguri. 

 

Bozioru: 

- Arhitectură tradițională: case, suri, porți, trovanți la intrarea în gospodării. 

- Istorie recentă: istorii ale familiilor, colectivizare, perioada interbelică, migrație. 

- Legende: legende locale privind locurile bune și locurile rele, toponimii, legende 

privind uriașii. 

- Ritualuri: naștere, nuntă, înmormântare. 

- Obiceiuri: obiceiuri de peste an. 

- Superstiții: descântece, deochi, furtul manei laptelui. 

- Cunoștințe tradiționale: munca la câmp, munca la pădure, rețete tradiționale. 

- Meșteșuguri: meșteri care nu mai sunt, țesut (lână, cânepă, mătase), tâmplari, meșteri 

de mori. 

- Viața satului: jocul oinei, adunări locale, târguri, baluri. 

- Viața religioasă: cruci de pomenire a morților, chilii în stâncă. 

- Resurse naturale: stânci, izvoare, păcură, petrol etc. 

 

Brăești: 

- Arhitectură tradițională: case, șuri, monumente (la Ruginoasa, Brătilești, Ivănețu, toate 

din sec. XIX). 

- Istorie recentă: istorii ale familiilor, amintiri din copilărie, comunism. 

- Ritualuri: naștere, nuntă, înmormântare (pomenirea morților). 

- Cunoștințe tradiționale: murături, dulcețuri, rețete locale. 

- Meșteșuguri: țesut, sculptură în lemn (meșter lingurar) 

- Colecții: în satul Brătilești (Mărioara D.) 

- Viața religioasă: ritualuri religioase. 

- Resurse naturale: ape sărate, izvoare, stânci. 
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Cănești: 

- Istorie recentă: viața în perioada comunismului. 

- Resurse locale: sare, petrol 

- Viața satului: târguri locale, clăci etc.  

 

 

Cândești (în afara ariei viitorului geoparc): 

- Cunoștințe tradiționale: muzicieni locali, repertoriu de melodii. 

 

 

Ciuta (în afara ariei viitorului geoparc): 

- Istorie recentă: migrația italienilor în comunitate, la înc. sec XX, tabăra de sculptură de 

la Măgura. 

- Meșteșuguri: sculptură în piatră 

- Viața religioasă: monumente locale (biserica de la 1792, cu pictură impresionată, cruci 

vechi adunate în cimitirul satului) 

 

Lopătari: 

- Arhitectură tradițională: case vechi, șuri. 

- Istorie recentă: comunism și colectivizare 

- Legende locale: toponime, legende ale locurilor, locuri bune, locuri rele, legende 

privind uriașii. 

- Ritualuri: nuntă, înmormântare și pomenirea morților. 

- Superstiții: deochi, descântece. 

- Meșteșuguri: meșter dogar, tâmplar, pietrar. 

- Colecții: colecția de obiecte pentru o viitoare expoziție etnografică (fam. Ion Z., dar și 

Elena M.) 

- Viața satului: muzică locală, dansuri tradiționale. 

 

Mânzălești:  

- Arhitectură tradițională: case vechi, șuri 

- Istorie recentă: comunism, colectivizare, perioada războaielor. 

- Legende: locuri bune și locuri rele, toponimie, legende locale, legende cu privire la 

castelul Meledic. 

- Ritualuri: pomenirea morților de Paști (Paștele blajinilor), dar și în alte ocazii, descrieri 

ale obiceiurilor de la naștere, nuntă, înmormântare. 

- Obiceiuri: de Paști și Rusalii. 

- Superstiții: deochi, descântece, superstiții locale, folosirea mătrăgunei. 

- Cunoștințe tradiționale: cunoștințe ecologice (munca pământului), rețete pentru 

mâncare, plante medicinale, resurse naturale. 

- Meșteșuguri: olărit, veșminte tradiționale, țesut. 

- Viața religioasă: cruci de pomenire, sărbători religioase. 

- Viața satului: dansuri tradiționale, târguri locale. 

- Colecții: colecția de obiecte de la Consiliul Local, dar și colecțiile private ale Ricăi L.; 

Cecilia P. (incluzând și documente și fotografii vechi, precum și ouă încondeiate). 

- Expoziție locală: Muzeul Timpul Omului. 

- Resurse locale: sarea. 
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Pănătău: 

- Arhitectură tradițională: case, biserici. 

- Istorie recentă: comunism, colectivizare. 

- Legende locale: toponimie, folclor. 

- Ritualuri: naștere, nuntă, înmormântare (cum arată moartea), pomeni. 

- Meșteșuguri: țesut, meșteri care încondeiază ouă, pietrar. 

- Viața religioasă: cruci vechi păstrate la cimitirul satului. 

 

 

 

Pârscov:  

- Arhitectură tradițională: case 

- Istorie recentă: început de secol XX, foametea din 1947, povești despre familiile 

boierești, colectivizarea. Există o monografie impresionantă publicată. 

- Legende locale: toponime, legende locale, locuri bune și locuri rele. 

- Ritualuri: nuntă, rituri funerare. 

- Meșteșuguri: țesut. 

- Viața religioasă: cruci vechi la cimitir, legătura cu Mănăstirea de la Rătești. 

- Resurse naturale: sare, izvoare, dealul „La lilieci” – cu vegetație mediteraneeană, pietre 

din mezozoic. 

- Personalități ale comunei: Vasile Voiculescu (există o Casă memorială). 

 

Sărulești: 

- Meșteșuguri: instrumente muzicale. 

- Legende locale: toponimii, legende locale. 

- Cunoștințe: repertoriu al melodiilor locale 

- Superstiții: furtul manei laptelui. 

 

Scorțoasa: 

- Arhitectură locală: case vechi 

- Legende locale: locuri bune și locuri rele; despre vulcanii noroioși. 

- Superstiții: descântece. 

- Ritualuri: naștere, nuntă, înmormântare. 

- Obiceiuri: obiceiuri de peste an. 

- Cunoștințe tradiționale: folosirea plantelor medicinale, rețete (murături, dulcețuri, 

mâncăruri gătite etc.). 

- Resurse locale: nămolul de la vulcanii noroioși folosiți în scop terapeutic. 

 

Valea Salciei: 

- Arhitectură tradițională: case vechi. 

- Istorie recentă: comunism și colectivizare, războaie mondiale, istorii ale familiilor. 

- Legende locale: toponime, legende ale locurilor. 

- Ritualuri: naștere, nuntă, rituri funerare (și pomenirea morților). 

- Obiceiuri: obiceiuri de peste an, Crăciun, Paști. 

- Superstiții: deochi, descântece, superstiții locale. 

- Cunoștințe tradiționale: cunoștințe ecologice (munca pământului), rețete locale, 

folosirea plantelor medicinale. 

- Meșteșuguri: veșminte tradiționale, țesut, cum se folosește daracul. 

- Viața religioasă: cruci de pomenire a morților, sărbători religioase. 

- Viața satului: dansuri tradiționale, târguri locale. 
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- Colecții: colecții private de țesături (Dobra D. și Maria B.) 

 

Vintilă-Vodă: 

- Obiceiuri: obiceiuri de peste an. 

- Meșteșuguri: încondeierea ouălor, tâmplari și sculptor în lemn. 

- Viața religioasă: legătura cu mănăstirea de la Vintilă Vodă. 

- Cunoștințe tradiționale: rețete, munca pământului. 

 

 

Exemple de interviuri transcrise (fragmente) 

 

Exemplul nr. 1 (fragment): 

Mânzălești, 6 Martie 2015 

Interviu cu Rica L. (68 ani). La interviu a participat și Viluța (fiica sa, 45 ani), dar și Cecilia 

P. (65 ani). 

Interviu realizat de Magdalena Andreescu, Anamaria Iuga și Rodica Marinescu. 

Fișier: Rica L._6_03_2015, durată: 2 h: 56’: 50’’, transcriere de 37 pagini. 

 

“(…) R.L: (..) mi-a adus cineva, o fotă cu o poveste foarte interesantă. După ce mi-a adus-o, 

avea nevoie de bani, cu 1, 5 milioane. Eu i-am zis: nu vreau să te păcălesc nici pe tine. Era 

cusută cu fir, de sărbătoare. Și după aia mi-a zis: „Uitați-vă pe dos. Sunt acolo 44 de chei.”. 

Era un model de cheie. Pe față păreau niște floricele, o floricică cu coadă, pe dos erau cheile. 

Și tot timpul când a lucrat-o a încercat să închidă gura soacrei, socrului, la tot satul, până când 

s-au făcut 44, mai multe nu, pentru că n-au mai încăput. I-am zis celei care mi-a vândut-o: 

„Fii atentă că s-ar putea ca și la tine să ajungă cheile”.  

M. A.: Dar la cămăși s-a purtat cu cămașa de soacră strânsă aici, mai cu cheie? 

C. P.: E posibil. 

R. L.: Aici sunt ițari, izmană, de vară. 

C. P.: Deci, la costum național. 

M. A.: Deci, la cămașa pe care am văzut-o asta se purta. Și în picioare? Gheată sau cizmă? 

R. L.: Opinci.  

C. P.:  Când se purta asta, se purtau opinci. Târziu, în primul rând au renunțat la ițari pentru 

că erau foarte greu de întreținut. 

M. A.: Se vopsea în casă? 

R. L.: Numai în casă. 

M. A.: Cu ce se vopsea lâna? 

C. P.: Cu vopseluri aduse tot de marchidanii ăia.  

R. L.: Și mai vopsea și în coji. 

C. P.: Pentru roșu se punea în coajă de măr pădureț și era o diferită concentrație. În coji de 

nuc ieșeau nuanțe, depinde de concentrație, ies până la kaki. Și erau întărite cu piatră acră. 

Făceau o soluție ca să fixeze culoarea.  

R. L.: Gutui. Se făcea și din coajă de arin.  

A. I.: Ce culoare ieșea? 

R. L.: Ieșea tot un bej din gutuie, mai galben puțin.  

M. A.: Ne-ați povestit despre cusături pentru nuntă, dar pentru moarte se făceau lucruri 

cusute? 

R. L.: Se țeseau în război prosoape mari pentru preot, prosoape de se puneau la steag, la 

cruce, la toate astea, iar pomenile se făceau mai așa, prosoape mai mici se făceau. Erau țesute 

cu niște vărguțe mai simple, la preot făcea ceva mai deosebit. 
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C. P.: Ce știu eu legat de costumul de moarte, un frate al socrului meu a fost notar aici la 

Lopătari, Vasile Ion Petrescu, și povestea că cămașa de ginerică era purtată doar atunci și la 

mormântare. deci, în momentul când ți-ai dezbrăcat cămașa aia de ginerică, pe care acum 

foarte mulți le folosesc ca și costum național, era pusă în ladă și era scoasă la mormântarea. 

Și îl înmormânta în cămașa de ginerică. 

M. A.: Și batista avea și ea vreun rol? 

C. P.: Nu. Cât s-a ținut obiceiul în vechime, după aia îi lua costum. 

M. A.: Dar femeile aveau ceva special pentru moarte? 

C. P.: De exemplu soacra mea, e moartă de vreo 25 de ani, a vrut să îi pun niște poale pe sub 

fusta ei, cămașă cusută pe sub pulovărul pe care l-a avut. Mi-a lăsat cu limbă de moarte. Și 

cineva mi-a zis: „Cum te înduri tu să bagi cămașa aia în pământ?”, „Mă îndur, zic, că a fost 

dorința ei.”. Era o cămașă extraordinară, mi-a zis că nu vrea să facă fală, dar o vrea pe-asta. 

Îmi pare rău că n-am întrebat-o mai multe despre obiect. 

R. L.: Se mai pregătea o cămașă pentru nuntă și dădea o cămașa pentru nun, dar lungă, ca și o 

cămașă de noapte, dar nu se culca niciodată nunul cu ea, iar pentru nașă o cămașă. 

A. I.: Costumul de nună? 

R. L.: Se îmbrăca nuna la nuntă cu el. 

A. I.: Era cusută de mireasă? 

R. L.: Nu. Nuna avea pretenția ei să fie mai ceva ca toate și ea și-o făcea. 

A. I.: Și o mai purta și cu alte ocazii sau numai atunci? 

R. L.: O mai purta și cu alte ocazii. 

M. A.: Dar a doua zi după nuntă se mai făcea petrecere. 

V. L.: Se făceau petreceri două-trei zile. 

C. P.: Și înainte și după. 

R. L.: Se ducea de exemplu mama-mare a mea, a avut două rochii de mireasă, a avut una 

culoarea cerului senin și una roz. Și cu una s-a îmbrăcat sâmbătă și cu una duminică. I le 

aducea pe tavă cu conceriile alea care se cântau. Știam ceva din ele, dar nu mai știu? 

M. A.: Ce erau? Niște cântece? 

C. P.: Orații de nuntă. 

R. L.: Veneau niște flăcăi cu caii și cu o tavă cu lucrurile de la ginerică să-i aducă rochiile de 

mireasă. 

M. A.: Înainte de nuntă? 

R. L.: Da, sâmbătă. 

M. A.: Și cum le ziceau?  

R. L.: Conceriile. Și cântau acolo. 

C. P.: Da orații de nuntă: „Căutăm o căprioară/ Și am înțeles că e aici...”. 

R. L.: Îi cinstea acolo și seara se ducea la ginerică. Sâmbăta seara făceau bradul. Sâmbătă 

dimineața îi ducea miresei acasă, sâmbătă seara se făcea bradul. Mireasa se pregătea și ea. Se 

îmbrăca în ziua aia cu o rochie, acasă, cu lumea ei acolo, cu rudele ei. Domnișoarele de 

onoare, cum se zicea - drușculițe, și ginerica venea a doua zi cu alte fete, cu neamurile lui și 

ea era îmbrăcată în rochia de duminică.  

M. A.: Nu era albă, deci, nu se purta rochie albă. 

R. L.: Nu. De exemplu mama lu tata al meu nu s-a îmbrăcat, s-a îmbrăcat în costum național. 

Și la cap, fiind cu capul gol, că așa trebuie să fie mireasa, a fost din fir din ală cum era fota 

aia, metalic, împletit și legat aici peste păr coadele aicea, înnodat aicea și atârna într-o parte. 

Dar la fontele, care le făcea de le înfonta, semnul ăla, îl făcea din parafină cu frunzulițe. 

Frunzulițele, țin minte că era  o hârtie verde. Deci puneam frunzulița aia verde, băgam 

parafină și stătea dreaptă, pe sârmuliță și tăia și făcea flori și de ginerică și pentru nunul mare. 

Dar ieșeau așa frumoase. Dar la toate floricelele era un fel de tel, un tel argintiu, să fie și firul 

ăla. 
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C. P.: Și legat de podoaba capului, bineînțeles că nu exista niciodată o femeie tunsă pentru că 

ar fi fost rușinos, fetele purtau cozi mari. După ce s-a măritat, nicio femeie nu mai avea voie 

să poarte cozile așa. Fie își făcea una singură și și-o împletea aici, după cap, precum 

ucraineanca aia, nu știu cum o cheamă, Tymoshenko, fie își făceau coc. Și cocul aranja și 

maramă și tulpan, deci, nu exista să fie. 

M. A.: Purta coc din ăla aici? 

C. P.: Nu, aici. Cocul din ce era făcut: se împleteau, cozile alea făcea o împletitură frumoasă 

aici, îl făcea ca un fel de „ori” așa. Dar din momentul acela nicio femeie nu mai avea voie să 

fie cu capul descoperit, femeie măritată. 

R. L.: Sau dacă năștea o femeie, Doamne ferește, să stea cu capul gol... . Toate femeile 

veneau și îi așezau baticul, dacă îi cădea baticul din cap, ziceau că e un păcat mare că e 

candelă, că nu e întreagă, dacă nu-i citește părintele. 

C. P.: Da, și acum se menține la noi, niciodată femeia nu trebuie să se ducă cu capul 

descoperit la biserică, dar la femeia care a fost căsătorită și a avut cununiile pe cap. Dacă sunt 

femei, domnișoare necăsătorite, ele au accesul ăsta. Sunt în altă categorie. Bine, mai sunt 

femei care vin și așa. 

R. L.: Bine, mai sunt, dar nu, nu. 

M. A.: Și dacă nu e căsătorită și totuși are o vârstă?  

C. P.: Nu are nicio importanță; dacă nu a purtat cununia. De exemplu, o femeie dacă e nună 

mare, cunună doi tineri, își ia o eșarfă, ca să fie ceva. 

C. P.: La noi nu cunună decât soț și soție. În alte părți am mai văzut: cunun eu cu fratele meu, 

la noi nu. 

A. I.: Dar cine alege nunii, mirele sau mireasa? 

R. L.: Din partea mirelui sunt. Se întâmplă, Doamne ferește, de mire nu îi mai are, au murit 

sau au plecat nu știu pe unde sau a renunțat. Se ține cont. 

C. P.: Deci, asta se moștenește. A botezat copilul, dacă este băiat, faci cum faci și îl cununi, 

copiii tăi și așa mai departe.  

R. L.: Se ținea cont, de exemplu dacă te-a cununat și ai născut un băiat sau o fată, prima dată 

te duceai la naș: „Ce nume îi pui băiatului, nășicule?”. Deci avea un respect.  

C. P.: Nașul meu, Stănescu, era preot și am întrebat și am avut de ales între Marius, cum îl 

cheamă pe băiatul meu acum, și Marian, că așa o chema pe nașa. Și am respectat, mi-au 

plăcut. Trebuia să aibă și un nume de sfânt în general.  

A. I.: Nu se întâmplă acum să fie la nunți mai mulți nași? 

C. P.: La noi, nu. În zona noastră, nu. Am fost în Moldova la o nuntă și aveau vreo zece 

perechi de nași.” 

 

Exemplul nr. 2 (fragment): 

Satul Cojanu, comuna Berca, 11 Noiembrie 2015. 

Interviu cu Ioana L. (80 ani), luat pe prispa casei. S-a născut în satul Țâțârligu, abandonat în 

1970 datorită alunecărilor de teren. Uneori intervine și fiul său, Ionel. 

Interviu realizat de  Anamaria Iuga. 

Fișier: WS750188.wma, lungime: 1h 57 min, transcris în 31 pagini. 

 

“(…) A.I.: Dar am înțeles că aici a fost un boier, Georgescu.  

IL: Păi aicea, nașu. 

Ionel. A fost și Foteasca. 

IL: A fost și taică-su lui Constantin Georgescu, a avut o femeie ca servitoare și  a făcut copii 

cu ea, nu era însurat. Și pe urmă s-a cununat. Le-a împărțit. 

Ionel: Am văzut că ați filmat mai jos, tocmai la casa aia, unde era mai încolo, era Foteasca.  

IL: Atena Fotescu. 



175 

 

AI: Atena? Ce nume interesant. 

IL: Da. Și a avut o fată, a venit de-a vândut terenul acuma, de curând. Și Diogene Popescu, 

era tot așa, boier. 

Ionel: Acolo, pe dreapta, lângă monument. 

AI: Erau greci? Că aveau nume de astea, Diogene, Atena... 

IL: Nu, nu. 

Ionel:  Acolo unde a fost dispensarul, cum îl numea pe ăla?  

IL: Chiraicescu. Costică. Dumitrescu. Costică Dumitrescu și era și Chiraicescu, nu știu cine 

era... taică-so, auzeam și eu pe părinți. Dar pe ăsta, pe Dumitrescu, a murit în pușcărie. Nu era 

însurat, ziceai că-i boier, că avea pământ, dar încolo... cum apărea. A avut o soră doctoriță, de 

aia s-a făcut dispensar acolo. Era terenul ei.(...) Și nu știu cine l-a pârât, a avut niște arme, i-a 

găsit armele și a făcut pușcărie, a murit în pușcărie. Și a avut o soră doctoriță care a plecat de 

aici, era în Buzău. Am cunoscut-o că era în bloc cu verișoara mea. Ne povestea de aicea, că 

se juca cu sora lui tata, cu toți. Și ne duceam la gârlă. Și n-au fost măritate niciodată. Nici 

doctorița, nici... avea o soră. Dar ea spunea nu sunt... murise soră-sa, ea făcea mâncare, ea nu 

știu ce. Și doctorița asta, Nu eram în stare să-mi fac nici un ceai. Sora mea, săraca, ea făcea. 

Nu știu cum o fi stat așa, ca să nu știi să faci nimic. 

AI: Dacă s-a concentrat pe studii, probabil. 

IL: Oricât ai fi, nu știu, nu are răbdare. Noi eram copii și făceam fără să mă puie mămica. Și 

fata mea. Era de 6 ani. La toate alea. Am făcut-o după 10 ani, după băiat. Adunasem un coș 

de păstăi din grădină și le pusesem. Și ea: Lasă, mămică, fac eu. Le curăța. Vine Ionel și  

zice: Ricuța, cine a cules? Eu, mă, io, știu să fac și ciorbă, dar nu știu s-o coc. Eu făceam 

ciorbă cu lapte și o prăjea. 

AI: Cum e rețeta? 

IL: Fierb păstăile, se pune lapte, o prăjești cu puțină ceapă, cu puțin bulion. 

AI: Și puneți păstăile să fiarbă numai în lapte? 

IL: Nu, în apă. În apă. 

AI: Și laptele când îl puneți? 

IL: Când se fierb păstăile, pun lapte, pun mărar.  

AI: Cu mărar. Trebuie să fie foarte bun. 

IL: Era foarte bun. Al meu așa mănâncă. Și acuma el mănâncă numai ciorbă de păstăi, așa, cu 

lapte, că așa s-au învățat de mici. 

AI: Ce alte legume puneți în ciorbă? 

IL: puneam și morcov, și... da... roșii... roșii dacă era vara, puneam câteva roșii la prăjeală 

acolo, ca să-i dea o culoare. Și făceam ștevie cu lapte. 

AI: Dar laptele era fiert? 

IL: Prins. Lapte din ăla acru. Se acrea de la lapte. Înainte așa mânca lumea, nu aveam așa, ca 

să ai carne vara. Când ne tăia mămica câte un pui, aveam vaci, aveam capre. Și ne făcea 

ciorbe din astea și când ne duceam cu ziua la prașilă, făcea ciorbă de ștevie, de rapiță, cu 

lapte. Punea mărar, o prăjea. Dar era foarte bun. Mai fac și acuma câteodată. Și am un nepot 

la Buzău, când vine: Aoleu, bunica, ai făcut, miroase ceva frumos. Că el a mai crescut și la 

mine, băiețelul. A lui noră-mea care a murit. Aoleu, din aia să-mi dai! Că miroase frumos. Și 

o mâncam cu ceapă. Mai făcea lumea și la oraș, care era de la țară și știa. Dar așa făceam. 

Aveam ștevie, făceam. Ne ducea mămica, făceam bureți din ăștia de pruni, erau buni, cruzi, 

așa se făcea. 

AI: Bureți ziceți la ciuperci? 

IL: Nu, bureți de prun. Ciupercile-s maro. Astea-s bureți de prun care se fac primăvara după 

ploaie.  

AI: Lângă prun sau în jurul prunului. 
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IL: Da, da, da. Și ciuperci, am găsit și acuma, a venit ei să ajute la tăiat de lemne și au venit 

cu ciuperci, de le-am făcut ciupercile. Se făceau pe islaz aicea, când mergeam cu vitele, 

veneam mereu cu ciuperci. Ghebe. Alea se fac în pădure, dar nu s-a mai dus. Și mai era 

unele, bureți așa, înăltuți, cu găuri, îi ziceam ciuciuleți. Ne ducea mămica, știa un loc acolo, 

își umplea poala cu ciuciuleți din ăia, făcea ciulama, ori fripți, dacă-i frigeai pe grătar cu 

puțină sare, ziceai că mănânci carne. 

AI: Ciulamaua cum se face? 

IL: Se fierbea bureții și pe urmă puneai în grăsime acolo, puneai lapte și puneai și bureți. 

AI: Tot lapte acru, sau dulce? 

IL: Dulce, lapte dulce. Se făcea cu lapte dulce. Și mai făcea mămica ciorbă dulce, tot din 

bureți din ăia și-i punea pătrunjel, dar ziceai că-i de pui. Tot era ghebe, era bureți vara în 

pădure. Am venit o dată, am adunat bureți și vine băiatul ăl mare de la Berca și nu știu, m-a 

învățat pe mine să fac piftele. Când a venit el, aveam un castron mare, așa. Hai, mamă, dar de 

unde ai luat carne? Zic din pădure. Dar ieșeau buni. 

AI: Chifteluțe din bureți? Trebuie să-mi spuneți rețeta! 

IL: Apăi... tocam bureții și le puneam de toate ca și la chiftele. 

AI: Adică ceapă... 

IL: Ceapă, usturoi și... puneam și puțină făină în ei, nu mai știu cum... și-i luam cu lingura și-i 

puneam în puțină grăsime. Se făceau. Erau foarte buni. M-a învățat o... era o gestionară pe la 

mănăstire. Maicile făceau, făceau mâncare de bureți și iarna. 

AI: Puneau pe iarnă? 

IL: Da, puneau, nu știu cum el țineau. Și ghebele le țineau la oțet, punea la oțet și punea și 

bureți din ăștia de pădure. Dar acuma mi-e frică, mi-a adus unu niște bureți și am mâncat și-

am vrut să mor. Dacă nu găsea un nepot medicamente.... Și n-am mai pus pe limbă. Dar 

mămica îi cunoștea, cum erau atuncea. Erau bune așa cum știam eu că erau. Dar nu știu cum 

am mâncat, că mi s-a făcut rău. 

AI: N-o fi cules ce trebuie. 

IL: Dar se făceau bureți și aici, pe islaz. Când mergeam cu vitele, vineam cu poala cu 

ciuperci. Erau bune, le tăiam așa, în patru, le prăjeam, le puneam cu puțin piper și cu mărar, 

se făcea și tocăniță cu ceapă.  

AI: De sărbători ce pregăteați de mâncare special? 

IL: Sarmale făceam, în primul rând. Făceam sarmale, caltaboș, cârnați, carne friptă. De astea 

ne făcea mămica. Făcea gogoși, nu ne făcea așa... Cozonac ne făcea de Paști. De Paști tăiam 

miel, întotdeauna, tăiam miel, făceam borș de miel, făceam drob. 

AI: Păscuțe? 

IL: Păscuțe, da. 

AI: Mici, sau mari? 

IL: Le făcea rotunde, așa, și punea brânză pe ele. Eu le făceam la tavă și puneam brânză. Eu 

puneam brânză multă. Și așa duc și la biserică și la... în tavă. Le făceam, când au murit 

părinții mei, la pomana lui mămica, a venit fratele ăsta din București, că lui îi plăcea... lua 

lapte și îl punea la prins în oale de pământ, că zicea că se fac așa, cum mânca la mămica. 

Cum era, brânză cu smântână, el de asta mânca. Și când a venit și le-am pus pască, aveam 

vacile cu lapte și aveam brânză proaspătă, la săculeț. Făceam mai tare, o frământam mai tare, 

cu sare și de aia puneam, pască, brânzoici. 

AI: Puneți și ou? 

IL: Da, și ou. Și ou, și mirodenii. Dacă punea mămica, nu prea punea, nici zahăr nu punea, 

dar făcea niște plăcinte mai demult... Cu lubene. 

AI: Ce-s astea? 

IL: Plăcintă cu lubene. (…) Lubene îi ziceam noi, niște dovleci. Se găsește și în comerț, dar 

aveam expre pe ăștia de plăcinte, niște lubeni albi, așa. 
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AI: Aha, plăcintari. 

IL: Da, da. Punea nucă, le punea mămica și puțin piper și le punea pe plită.  

AI: Cu nucă și piper. 

IL: Punea piper, așa-i plăcea lui mămica. Și eu tot așa fac. 

AI: N-am mâncat niciodată, noi nici nu punem nici nucă. 

IL: Numai lubenele. Păi nu, că am văzut și eu așa, dar io, noi dacă aveam nuci, puneam și 

nuci, și iese mai bun. 

AI: Cum le făceați? 

IL: Și ne făcea turte, cum să zic: întindea foaia, punea lubene și aici o întorcea și le cocea pe 

plită. Băieții mei vrea să mănânce de ăla copt, mai ales pe ăla mare, când mai vine, zice De 

alea cum făcea mamaia. Dar fac și la cuptor, îl fac rulat, așa. Și făceam și sarailie, cu nucă. 

AI: Sarailie. Cum o faceți pe asta? 

IL: Aia se face cu ... nedospită. 

AI: Aluat nedospit. 

IL: Da, și se punea nucă dată prin mașina de... sau pisat, cum făceam înainte, că nu avea toată 

lumea mașini. Și puneam nucă cu zahăr și rulam foaia, puneam în tavă și când era aproape să 

se coacă așa, puneam sirop cu zahăr. Foarte bun. 

AI: De la cine ați învățat să faceți sarailie? 

IL: De la mămica. Aveam o mătușă care întotdeauna ea avea cuptor din ăsta mare, avea o 

tavă de aramă, mare, așa, și ne făcea o tavă de aia, de sarailie și ne-o aducea de Lăsatul 

secului. 

AI: Se făcea ceva anume de Lăsata secului? 

IL: Se făcea atuncea, se frigea un pui, se făcea din astea de mâncai seara, și a doua zi, nu mai, 

că zicea că se lasă sec. Se lăsa sec și mai făcea și fasole. Înainte zicea mămica, ei postea mult, 

dar noi... nu prea am postit așa (...)” 

 

 

 

Bază de date îmbunătățită a speciilor de plante, habitate 

 

Cercetările botanice de teren efectuate în anul 2015 au avut drept scop continuarea 

studiului preliminar început în anul 2014 și identificarea speciilor de plante de interes 

comunitar şi naţional din pajiştile, pădurile, marginile de baltă, tufărișurile  și mlaștinile de pe 

teritoriul a 18 comune buzoiene din cadrul Geoparcului Ținutul Buzăului.  

         Odată delimitat teritoriul de lucru, pentru fiecare zonă în parte s-au delimitat transectele 

ce urmează a fi parcurse. Compoziţia în specii (lista speciilor de plante) s-a stabilit notând toate 

categoriile de plante întâlnite în lungul transectelor pe o lăţime de circa 20 m. Transectele au 

fost alese în funcţie de formele de relief, microclimate, de distribuţia formaţiunilor de vegetaţie, 

în aşa manieră ca, prin parcurgerea lor, să fie abordate în mod egal toate formaţiunile de 

vegetaţie şi de relief. Parcurgerea transectelor s-a materializat prin colectări de probe biologice 

(indivizi biologici sau organe ale acestora), fitosociologice (efectuarea de relevee), analiza 

generală a duratei de viaţă a plantelor (identificând speciile anuale, bianuale şi perene), analiza 

bioformelor (formele de viaţă ale plantelor), dar și identificarea speciilor de plante medicinale. 

 Criteriile pe baza cărora au fost alese zonele de studiu sunt aceleași stabilite în 

protocolul din 2014 și sunt sintetizate în tabelul 9.4. În tabelul 9.5 sunt indicate zonele studiate 

până în decembrie 2015. Tabelele următoare cuprind inclusiv datele din 2014, scopul activității 

din acest an fiind îmbogațirea bazei date. 

Astfel, anul acesta au fost identificate pe parcursul deplasărilor pe teren 378 de specii 

de plante, cuprinse în 60 de familii botanice. Flora identificată în aceaste zone poate fi 
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clasificată în două subîncrengături ale regnului Plantae, subîncrengătura Pinophyta 

(Gymnospermae) și subîncrengătura Magnoliophyta (Angiospermatophyta).  

Au fost identificate specii de plante vulnerabile și rare. Printre acestea se pot număra 

16 specii de orhidee (Familia Orchidaceae): Cephalanthera damasonium, Cephalanthera 

longifolia, Cephalanthera rubra, Dactylorhiza incarnate, Epipactis helleborine, Epipactis 

palustris, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Ophrys apifera, Ophrys 

scolopax subsp. cornuta, Orchis coriophora subsp. coriophora, Orchis elegans, Orchis morio, 

Orchis ustulata, Platanthera bifolia, precum și o plantă unică în Europa întâlnită în zona 

Vulcanilor Noroioși – Nitraria schoberi.  

Printre speciile identificate în zonele studiate din cadrul Geoparcului se găsesc şi câteva 

specii invazive, care sunt clasificate în arheofite şi neofite. Dintre arheofitele identificate pe 

teren se pot enumera: Cardaria draba Desv., iar neofitele cuprind următoarele specii: Robinia 

pseudoacacia L. şi Xanthium strumarium L.  

         Dintre plantele străine invazive întâlnite în ţara noastră au fost identificate în zonele 

studiate Morus alba L. şi Robinia pseudoacacia L. Populaţiile nu sunt foarte mari şi nu 

reprezintă o ameninţare pentru celelalte specii de plante.   

 

 
Tabelul 9.4 – 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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Tabelul 9.5 – Zonele investigate în 2014, 2015. Cu roșu apar zonele investigate în 2014, iar cu negru 

cele investigate în cursul anului 2015. 

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, 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 

Mânzăleşti (Platoul 

Meledic) 

1,2,3,4,5 45.21460 N 

26.42838 E 

 

Berca (zona Vulcanilor 

Noroioși) 

1,2,3,4,5 26042`21.06``E 

45022`17.46``N 

Beciu  

1,2,3,4,5 26038`03.3``E 

45022`04.4``N 

Scorțoasa  

1, 2, 3 26039`28.1``E 

45018`19.9``N 

Joseni  

1, 2, 3 26035`56.1``E 

45024`15.5``N 

Cănești  

1, 2, 3 26032`25.9``E 

45023`48.1``N 

Odăile  

1, 2, 3 26028`29.84``E 

45021`57.12``N 

Ulmet  

1, 2, 3 26028`52.5``E 

45021`46.38``N 

Cocârceni  

1, 2, 3 26029`02.28``E 

45019`59.76``N 

Bălănești  

 

Baza de date inițiată în 2014 a fost îmbogățită în 2015 și poate fi găsită în format excel 

pe site-ul proiectului : http://geosust.geo-team.org/results/. Baza de date este foarte 

voluminoasă, având 955 de intrări, motiv pentru care am ales să o uploadăm pe site. Menționăm 

că față de raportul precedent am modificat capul acestui tabel, pe care îl prezentăm acum într-

o variantă îmbunătățită. 

 

Speciile identificate au mai fost clasificate şi în funcţie de importanţa economică a 

acestora pe mai multe categorii, aceeaşi specie putând avea mai multe întrebuinţări: alimentară, 

antierozională, aromatică, buruiană segetală/ruderală, condimentară, fixatoare, forestieră, 

furajeră, industrială, medicinală, meliferă, ornamentală, tanantă, tinctorială; sau putând fi 

dăunătoare, toxică. Toate aceste categorii sunt detaliate pe specii și zone în tabelele următoare: 
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         Tabelul 9.6 – Clasificarea florei după importanță economică și potential dăunător în Comuna Bozioru     

Taxonul  
Furajer
a 

Industria
l  

Med./Arom
. 

Melifer
a 

Ornam./Fores
t 

Tanant/ 

Tinctoria
l 

Daunator

/ 
Toxic 

Invaziv
a 

  Fara 

important
a 

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 
pseudoplatanu

s 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     
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Fraxinus 

excelsior L.   X X  X X         X    

Galium 
palustre L.          X 

Genista 

tinctoria L. X         

Geranium 
pratense L.          X 

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                      
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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   

 

                                                                                                                   Sursa: prelucrare după Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 

 

 

    Tabelul 9.7 – Clasificarea florei după importanță economică și potential dăunător în Comuna Colți     

Taxonul 
Furajer
ă 

Industrial
ă 

Med./Aro
m. 

Melifer
ă 

Ornam./Fores
t. 

Tan./Tinc
t. 

Dăunăt./To
x. 

Invaziv
ă 

  Fără 

importanţ
ă 

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 

pseudoplatanu

s 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     
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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  

carthusianoru

m L.          X 

Euphorbia 
cyparissias L.                       X   

Juglans regia 

L.  X X   X        X    

Lolium 
perenne L.   X       X  

Leucanthemu

m 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   
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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  

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       

                                                                                                                    

                                                                                                                    Sursa: prelucrare după Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 

 

 

Tabelul 9.8 – Clasificarea florei după importanță economică și potential dăunător în Comuna Lopătari, zona 

Focurilor Vii.     

Taxonul 

Furajer

ă 

Industrial

ă 

Med./Aro

m. 

Melifer

ă 

Ornam./Fores

t. 

Tan./Tinc

t. 

Dăunăt./To

x. 

Invaziv

ă 

  Fără 
importanţ

ă 

Achillea 

millefolium L.  X  X       

Agropyron 

repens 

Beauvois X  X       

Abies alba 
Mill.   X   X X    

Anthericum 

ramosum L.          X 

Ajuga reptans 
L.       X   
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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  

carthusianoru
m 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         

Leucanthemu

m 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     
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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   

 

                                                                                                                            Sursa: prelucrare după Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 

 

 

Tabelul 9.9 – Clasificarea florei după importanță economică și potential dăunător în Comuna Lopătari și 

Mînzălești, platoul salin Meledic.     
           

Taxonul 

Furajer

ă 

Industrial

ă 

Med./Aro

m. 

Melifer

ă 

Ornam./Fores

t. 

Tan./Tinc

t. 

Dăunăt./To

x. 

Invaziv

ă 

  Fără 

importanţ

ă 

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  
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Convolvulus 

arvensis L.    X       

Cynodon 
dactylon L. X         

Cardaria 

draba Desv.        X X  

Datura 
stramonium L.                       X   

Dianthus  

carthusianoru
m 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 

Lythrum 

salicaria L.          

Lolium 
perenne L.   X       X  

Lotus 

corniculatus 
L.  X         

Leucanthemu

m 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 
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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 

                                                                                                                             

                                                                                                                           Sursa: prelucrare după Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 

 

A. Berca, Beciu (zona Vulcanilor Noroioși) 

Tabelul 9.10 – Clasificarea florei după importanță economică și potential dăunător în zona vulcanilor noroioși 

de la Beciu               
 

           

Taxonul 

Furajer

ă 

Industrial

ă 

Med./Aro

m. 

Melifer

ă 

Ornam./Fores

t. 

Tan./Tinc

t. 

Dăunăt./To

x. 

Invaziv

ă 

  Fără 

importanţ

ă 

Achillea 

millefolium L.  X  X       

Agrimonia 

eupatoria L.    X       

Agropyron 

repens 

Beauvois X  X       

Abies alba 
Mill.   X   X X    

Anthericum 

ramosum L.          X 

Achillea 
setacea         X 

Acinos 

arvensis         X 

Adonis 
vernalis   X       

Agropyron 

cristatum 
subsp. 

pectinatum         X 

Ajuga 

laxmannii         X 

Alopecurus 

pratensis         X 

Althaea 
cannabina         X 

Alyssum 

desertorum         X 

Arenaria 
serpyllifolia   X       

Artemisia 

austriaca         X 

Asparagus 
verticillatus         X 

Astragalus 

onobrychis         X 

Bromus 
erectus Huds.  X         

Ballota nigra 

subsp. nigra   X       

Briza media         X 

Bromus 
tectorum         X 
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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  

Campanula 

sibirica         X 

Carduus 

nutans         X 

Carex divulsa         X 

Carex 

tomentosa         X 

Carlina 
vulgaris         X 

Centaurea 

orientalis         X 

Chondrilla 
juncea         X 

Chrysopogon 

gryllus         X 

Cirsium 
arvense   X       

Cirsium 

canum         X 

Conyza 
canadensis         X 

Coronilla 

varia         X 

Campanula 
sibirica         X 

Datura 

stramonium L.                       X   

Dianthus  
carthusianoru

m L.          X 

Dorycnium 
pentaphyllus         X 

Equisetum 

arvense L.    X       

Echium 
russicum         X 

Echium 

vulgare         X 

Elaeagnus 
angustifolia         X 

Elymus 

hispidus         X 

Eryngium 
campestre   X       

Erysimum 

diffusum         X 

Euonymus 
europaeus   X       

Euphorbia 

agraria         X 

Euphorbia 
cyparissias         X 

Euphorbia 

glareosa         X 

Fagus 
silvatica L.   X   X     

Galium verum 

L.  X         
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Gladiolus 

imbricatus L.          X 

Hippophae 
rhamnoides L.    X       

Inula 

britannica L.          X 

Lythrum 
salicaria L.          

Lolium 

perenne L.   X       X  

Lotus 
corniculatus 

L.  X         

Leucanthemu
m vulgare 

Lam.        X   

Lamium 

purpureum L.          X 

Lavatera 

thuringiaca L.          X 

Linum 

austriacum         X 

Linum 

tenuifolium         X 

Lysimachia 

nummularia   X       

Malva 

sylvestris L.    X               X    

Matricaria  
recutita L.     X    X   

Melilotus 

officinalis L.    X           X X                  X     

Melampyrum 
cristatum L.         X 

Nitrara 

schoberi         X 

Origanum 
vulgare L.   X            X       

Onobrychis 

viciifolia         X 

Onopordum 
acanthium          X 

Ornithogalum 

pyramidale         X 

Orobanche sp.         X 

Onopordum 
acanthium          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 

Phleum 

pratense         X 

Phlomis 

pungens         X 

Quercus robur 

L.   X   X                X     

Rosa canina 

L.    X       

Scabiosa 

ochroleuca L.         X 

Sanguisorba 

minor         X 
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Scabiosa 

ochroleuca         X 

Scorzonera 
laciniata         X 

Scutellaria 

altissima         X 

Stachys 
germanica         X 

Stachys 

officinalis   X       

Stachys recta         X 

Stipa 

lessingiana         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 

Verbascum 
banaticum         X 

Veronica 

prostrata         X 

Vicia sativa 
subsp. nigra         X 

Vicia 

tetrasperma         X 

Vincetoxicum 
hirundinaria         X 

Xeranthemum 

cylindraceum 
Sibth. et Sm.         X 

                                                                                                                             

                                                                                                                           Sursa: prelucrare după Ciocârlan, 2009; Constantinescu, 1979 

 
 

 

 

Tabelul 9.11 – Clasificarea florei după importanță economică și potential dăunător în zonele Cănești, Odăile, 

Ulmet. 

Taxonul 

Furajer

ă 

Industrial

ă 

Med./Aro

m. 

Melifer

ă 

Ornam./Fores

t. 

Tan./Tinc

t. 

Dăunăt./To

x. 

Invaziv

ă 

  Fără 

importanţ

ă 

Achillea 
millefolium L.  X  X       

Agrimonia 

eupatoria L.    X       

Acer 
pseudoplatanu

s         X 

Achillea 
collina         X 

Achillea 

setacea         X 

Acinos 
arvensis         X 

Agrostis 

stolonifera         X 
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Ajuga 

genevensis         X 

Allium 
rotundum         X 

Anthericum 

ramosum         X 

Arenaria 
serpyllifolia   X       

Arrhenatheru

m elatius         X 

Asperula 
cynanchica         X 

Asperula 

humifusa         X 

Astragalus 
monspessulan

us         X 

Astragalus 
onobrychis         X 

Agropyron 

repens 

Beauvois X  X       

Ballota nigra 

subsp. nigra   X       

Brachypodium 

pinnatum         X 

Bromus 

arvensis         X 

Bromus 
hordeaceus         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         

Calamagrostis 

epigejos         X 

Campanula 
sibirica         X 

Carduus 

acanthoides         X 

Carex distans         X 

Carex humilis         X 

Carex vulpina         X 

Carum carvi         X 

Centaurea 

diffusa         X 

Cephalanthera 
rubra         X 

Chamaecytissu

s hirsutus         X 

Chondrilla 
juncea         X 

Chrysopogon 

gryllus         X 

Cirsium 
arvense   X       

Cirsium 

canum         X 

Cirsium 
vulgare         X 

Clematis recta   X       

Colchicum 
autumnale   X       

Cornus mas   X       
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Crataegus 

monogyna         X 

Calamagrostis 
epigejos         X 

Equisetum 

arvense L.    X       

Echium 
vulgare         X 

Elymus 

hispidus         X 

Elymus repens         X 

Epipactis 

helleborine 

        X 

Equisetum 
palustre         X 

Erodium 

cicutarium         X 

Eryngium 
campestre         X 

Euphorbia 

cyparissias                      X   

Euphorbia 
glareosa         X 

Euphorbia 

villosa         X 

Euphrasia 
rostkoviana   X       

Fagus 

silvatica L.   X   X     

Galium verum 
L.  X         

Gladiolus 

imbricatus L.          X 

Hippophae 
rhamnoides L.    X       

Inula 

britannica L.          X 

Knautia 
arvensis         X 

Koeleria 

glauca         X 

Lythrum 

salicaria L.          

Lolium 

perenne L.   X       X  

Lotus 

corniculatus 

L.  X         

Leucanthemu
m vulgare 

Lam.        X   

Malva 
sylvestris L.    X               X    

Matricaria  

recutita L.     X    X   

Melilotus 
officinalis L.    X           X X                  X     

Melampyrum 

cristatum L.         X 

Melampyrum 
bihariense         X 

Mentha 

longifolia         X 

Myosotis 
arvensis         X 

Onobrychis 

viciifolia         X 

Ononis 
arvensis         X 

Onopordum 

acanthium          X 
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Ophrys 

scolopax 
subsp. cornuta         X 

Orchis 

coriophora 

subsp. 
coriophora         X 

Orchis 

ustulata         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  

Quercus robur 

L.   X   X                X     

Rosa canina 
L.    X       

Ranunculus 

polyanthemos         X 

Ranunculus 
repens         X 

Rhinanthus 

glaber         X 

Robinia 

pseudoacacia  

L.   X X X X                X X        X  X  

Rosa gallica          

Rumex crispus   X       

Salix alba   X       

Salvia 

glutinosa   X       

Sanguisorba 
minor         X 

Scabiosa 

ochroleuca         X 

Scorzonera 
cana         X 

Securigera 

varia         X 

Serratula 
tinctoria         X 

Silene exaltata         X 

Sisymbrium 

loeselii         X 

Stachys 

germanica         X 

Stachys 
officinalis   X       

Stachys recta         X 

Stipa capillata         X 

Symphytum 

officinale   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 
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Sursa: prelucrare după 

Ciocârlan, 2009; 
Constantinescu, 1979 

 

Habitate 

În zona Ținutul Buzăului am identificat până în momentul de față 2 habitate speciale: 

Comunități vest-pontice cu Nitraria schoberi și Artemisia santonicum (habitat de sărătură, 

răspândit exclusiv în zonele cu vulcanii noroioși) și Tufărișuri danubiene de cătină albă 

(Hippophae rhamnoides) și răchită (Salix eleagnos) (habitat prezent pe platoul salin 

Meledic). Aceste habitate au mai fost amintite și de Doiniță et al. (2005). 

 

Fig. 9.45 - Comunităţi vest-pontice cu Nitraria schoberi şi Artemisia santonicum. Pâclele Mari. 

 

 

Fig. 9.46 - Tufărișuri danubiene de cătină albă (Hippophae rhamnoides) și răchită (Salix eleagnos). 

Platoul Meledic. 

Vicia cracca 

L.  X         
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Fig. 9.47 - Exemplu de hartă a potențialelor habitate din cadrul Geoparcului Ținutul Buzăului 

(1:50000). Harta finală va fi finalizată în cursul anului 2016. 

=   Comunităţi vest-pontice cu Nitraria schoberi şi Artemisia santonicum 

            = Tufărișuri danubiene de cătină albă (Hippophae rhamnoides) și răchită (Salix 

eleagnos) 
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          Ajuga reptans (Vinețica)                                            Betula pendula (Mesteacăn) 

 

                 
  Echium vulgare (Iarba șarpelui)                                       Hyoscyamus niger (Măselarița) 

 

 
Primula officinalis (Ciuboțica cucului) 

 

 

Fig. 9.48 – Planșă cu câteva dintre plantele întâlnite în Ținutul Buzăului. 
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10.      Activitatea 2.7 

 

 

Această secțiune se referă la vizita de lucru în Norvegia din mai 2015 care a avut scopul de a 

crea o experiență comună pe teritoriul Geoparcului Norvegian Gea Norvegica și de a identifica 

moduri de a colabora cu factorii locali din Ținutul Buzăului pentru promovarea și utilizarea 

sustenabilă a unor atractori principali. Programul detaliat este cuprins în tabelul 10.1. 

 

Tabelul 10.1 – Programul de lucru în cursul vizitei în Norvegia. 

Miercuri, 6 mai 

Activități Zonă/Localitate 

Sosire și scurtă întălnire cu participanții din 

proiect, pentru a stabili programul și 

destinațiile 

Torp 

Joi, 7 mai 

Activități Zonă/Localitate Ce am aflat/învățat 

Muzeul în aer liber 

Brekkeparken din Skien  

Orașul Vestøp  

Skien 

Informații despre muzeul în 

aer liber, discuții despre 

conservarea și promovarea 

clădirilor de patrimoniu de 

aici (cea mai veche din 

secolul al-XIV-lea), 

modalitățile de educație (la 

fața locului) a copiilor sub 7 

ani, mini-interviu pentru 

ziarul din Skien. 

Århus Århus, Skien 

Discuții despre ferma 

comunitară (model de 

contribuție a  

comunității locale, atât 

financiar cât și fizic, la 

cultivarea și recoltarea unor 

culturi ecologice. Cei 

interesați participă anual cu 

o suma de bani și cu un 

număr de zile lucrate la 

fermă, produsele fiind apoi 

împărțite acestora. 

Avantajele sunt: cultivarea 

produselor biologice, 

promovarea tehnicilor agrare 

tradiționale și crearea de 
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locuri de muncă pentru 

intendenții fermei 

comunitare. Discuții despre 

istoria locului și agricultura 

practicată aici în prezent. 

Liceul Porsgrunn unde 

echipa de parteneri a asistat 

la un curs de geologie 

Porsgrunn 

Schimb de impresii legat de 

programul educațional 

promovat de Geoparcul Gea 

Norvegica, aplicat la nivelul  

elevilor de liceu. 

Situl Rognstranda al 

geoparcului Gea Norvegica,  
Rognstranda 

Informații cu privire la 

geoparcul Gea Norvegica,  

informații referitoare la 

modul de prezentare al 

informațiilor, la modul de 

amplasare al panourilor 

informative, la tipul de 

turism practicat aici, la 

contribuția geoparcului la 

conservarea zonei. 

Vineri, 8 mai 

Activități Zonă/Localitate Ce am aflat/învățat 

Orașul Ulefoss, ecluza 

activată manual care face 

parte din patrimoniul 

cultural norvegian 

Ulefoss  

Ecluză funcțională încă din 

secolul al XIX-lea. Exemplu 

de patrimoniu cultural 

prezervat și păstrat 

funcțional. 

Universitatea din Telemark, 

pentru a asista la un curs 

comun cu Liceul de 

Agricultură 

Ulefoss 

Curs de geologie organizat 

de Geoparcul Gea 

Norvegica, activități de 

teren. 

Muzeul Evju bygdetun Evju 

Prezentarea unei afaceri 

auto-sustenabile a muzeului, 

care oferă locuri de muncă 

pentru comunitatea locală și 

acces la produsele 

tradiționale ale căror 

ingrediente sunt crescute 

chiar în curtea muzeului. 

Institutul de Cercetare 

Telemark  și întâlnire cu 

managerul institutului și cu 

echipa de cercetători  

Bø 

Discuții despre parteneriatul 

din cadrul proiectului și 

feedback. 

Sâmbată, 9 mai 
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Activități Zonă/Localitate Ce am aflat/învățat 

Orașul Kragerø Kragerø 

Întâlnire și discuții cu 

primarul orașului Kragerø și  

cu reprezentanți ai 

comunității civile de pe 

insula Jomfruland. Discuții 

despre modul de abordare a 

conducerii orașului cu 

privire la sustenabilitate și 

turism, precum și relația cu 

geparcul. 

Insula Jomfruland Jomfruland 

Informații despre insula, 

tipurile de turism practicate 

aici și despre afacerile și 

implicarea locală. 

Întâlnire cu toți participanții Torp 

Întâlnire a echipei 

proiectului pentru a discuta 

experiența acumulată în cele 

trei zile. 

Duminică, 10 mai 

Activități Zonă/Localitate Ce am aflat/învățat 

Auen Urtegard - afacere 

locală  
Auen 

Informații despre afacerea 

familiei și despre activitatea 

turistică, precum și despre 

sprijinul oferit de geoparcul 

Gea Norvegica. 

Parcul Kjærra, destinat 

activităților în familie  
Kjærra 

Informații despre 

infrastructura turistică a 

parcului și despre activitățile 

desfășurate aici. 

Larvik și Bøkeskogen Larvik  

Întâlnire și discuții cu 

primarul orașului Larvik 

despre turismul din zonă și 

despre colaborarea cu parcul 

regional și cu geoparcul. 

zona Mølen Mølen 

Întâlnire și discuție cu 

primarul orașului Mølen 

despre turismul din zonă și 

despre colaborarea cu parcul 

regional și cu geoparcul; 

interviuri pentru ziarul din 

Mølen 
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Ideile și concluziile rezultate în urma vizitei în Norvegia a partenerilor vor fi redate în 

următarele paragrafe, atât din punctul de vedere al partenerilor români cât și din punctul de 

vedere al partenerilor norvegieni. 

În Norvegia, ca și în România, conceptul de geoparc este încă la început și se fac 

demersuri intense pentru ca această structură de conservare și promovare să fie diseminată și 

susținută. Având deja experiența parcurilor regionale, autoritățile și consiliile locale comunică 

și colaborează eficient cu echipa geoparcului. Mai mult decât atât, Geoparcul este finanțat de 

structurile administrative locale. Principalul motiv pentru dezvoltarea de Geoparcuri în 

Norvegia este promovarea educației și a conceptelor de sustenabilitate. Prin contrast, în 

România principalul motiv pentru dezvoltarea Geoparcurilor este creșterea calității vieții,  

dezvoltarea unei economii sustenabile și rejuvenarea comunităților tradiționale. Geoparcurile 

Norvegiene nu au reușit încă să ancoreze conceptul de Geoparc la nivelul localnicilor: mulți 

dintre aceștia nu știu că locuiesc într-un Geoparc și nici nu înțeleg ce este unul. Din acest punct 

de vedere, pentru colegii Norvegieni a fost important inputul colegilor Români, care lucrează 

activ cu comunitățile locale de pe teritoriul Ținutului Buzăului. 

În ceea ce privește afacerile locale, putem rezuma astfel: micii antreprenori din 

Norvegia se folosesc de propriile resurse: case, gospodării, recolte, culturi de plante și legume, 

feluri tradiționale de mâncare, pregătite chiar de ei, suveniruri confecționate în mod tradițional 

dar adaptate preferințelor turiștilor din secolul al XXI-lea. Reprezintă exemple utile pentru 

potențialii antreprenori din Ținutul Buzăului.  

Un aspect important al vizitei de lucru în Norvegia constă în realizarea faptului că 

analiza resurselor peisajului și dezvoltarea strategiei economice a peisajului se concentrează pe 

colaborarea cu parteneri și actori pe plan local, pentru a putea identifica puncte de interes care 

să atragă vizitatori. Analiza resurselor peisajului este o abordare pe care Institutul de Cercetare 

Telemark a dezvoltat-o în diferite proiecte împreună cu alți parteneri Norvegieni. Până la acest 

proiect însă, nu au avut oportunitatea să colaboreze cu un Geoparc. Datorită acestui proiect, s-

au format parteneriate între diferite entități Norvegiene, ca de exemplu parteneriatul între 

geoparcul Gea Norvegica și universitatea NMBU pentru stabilirea unui program educațional 

pentru studenți. Acest program a devenit activ în octombrie 2015.  

Acest lucru a a fost util în extinderea conceptul de parc regional în Norvegia, concept 

în care s-a plănuit să fie incluse și Geoparcurile. Beneficiul de a avea toți partenerii Norvegieni 

laolaltă este acela că s-a putut dezvolta atât analiza cât și perspectiva din prisma căreia peisajul 

este cea importantă resursă. Acestea au fost dezvoltate în cadrul proiectului și prezentate 

partenerilor Români, cu scopul de a fi aplicate și implementate în Ținutul Buzăului. În acest 

sens, partenerii români au creat contextul necesar pentru implicarea diferiților actori pe plan 

local din Ținutului Buzăului. Plănuim să lucrăm cu acești actori în 2016 la rafinarea analizei 

resurselor peisajului. 

 

Imagini surprinse în cadrul vizitei în Norvegia din mai 2015. 
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Fig. 10.1 – Discuție la muzeul în aer liber Brekkeparken din Skien 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.2 – Prezentarea modului de funcționare al fermei comunitare Århus 

 

 

 

 

      

Fig. 10.3– Curs de geologie promovat de Geoparc, în cadrul liceului Porsgrunn 
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                   Fig. 10.4– Panou informativ în Geoparcul Gea Norvegica 

 

                                         Fig. 10.5 – Întâlnire în Mølen 
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Împreună am stabilit ca pe lângă atractorii geologici tip SEA-model, să ne concentrăm 

pe atractorii umani (meșteri și povestitori) și pe posibilii atractori materiali (produse locale cu 

valoarea adăugată de către elemente de patrimoniu intangibil natural și cultural). Am reușit să 

identificăm o parte dintre aceștia: Tabelul 10.2 pentru atractori geologici și materiali și Tabelul 

10.3 pentru atractori umani. 

Tabelul 10.2 – Atractori geologici și materiali 

Atractori geologici Atractori materiali 
* Vulcanii noroioși – Pâclele Mici 

 

* Vulcanii noroioși – Pâclele Mari 

 

* Vulcanii noroioși – Beciu 

 

* Focul Viu 

 

*Așezările Rupestre 

 

*Platoul salin Meledic 

 

*Izvoarele de petrol 

 

*Piatra Albă de la Grunj 

 

*Trovanții de la Ulmet 

 

*Piatra Corbului – sit cu chihlimbar 

*Articole de olărit realizate prin metode tradiționale, cu 

motive originale locale dar cu utilizare practică adaptată 

zilelor noastre (ceainice, set cești cafea și ceai, ghivece 

pentru flori, storcătoare citrice, boluri supă, vaze flori, 

suporturi lumânări) 

 

* Articole de vesela pictate manual 

 

* Obiecte de vestimentație adaptate prezentului (eșarfe, 

șaluri, mănuși, papuci, bluze, fuste, genți, traiste), realizate 

la războiul de țeșut 

 

* Obiecte tradiționale, țesute manual sau la război cu motive 

originale însă în culori și modele noi (turcoaz, lila, roz, 

galben, etc.): covorașe, fețe de masă, fețe de perne din alte 

materiale decât cele folosite tradițional, însă cu motive și 

detalii specifice Ținutului Buzăului, obiecte decorative 

pentru sticle (căciulițe, fulare), brelocuri, huse telefoane, 

supoarte pahare, felicitări 

 

* Arta cu pietre (tablouri, decorații, etc) 

 

* Întrebuințări diferite pentru obiecte tradiționale (bibioteci 

din scări, mese din butoaie de vin, rafturi din plăci de lemn 

reciclate și recondiționate) 

 

* Piese de mobilier tradiționale și recondiționate 

 

* Artă cu tacâmuri de masă (suport șervețele, mânere pentru 

mobilier, corpuri de iluminat din tacâmuri de masă, 

suporturi de perete din tacâmuri de masă) – făcute din 

tacâmuri.  

 

* Artă cu lemn (opritoare ușă, suport lumânări, tablouri, 

rafturi, biblioteci, măsuțe rustice, cuiere rustice) 

 

* Artă cu lână (obiecte decorative, jucării din lână, felicitări) 

 

* Artă cu fier (suporturi lumânări, pandantive, brelocuri, 

tablouri, obiecte decorative, platouri decorative, suporturi de 

sticle, piese de șah, etc) 
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Tabelul 10.3 – Atractori umani 

1.  Filofteia Beganu/Rotaru, (72 ani), Colți   povestitor 

2.  Stelica Vasilescu 81 ani, Colți povestitor 

3.  Ciprian Ionuț Chira, (37 ani), Colți mester prelucrarea 

chihlimbarului 

4.  Dumitru Nica, (77 ani), Colți povestitor 

5.  Dumitru Untea, 82 ani, Aluniș povestitor, fost cioban 

6.  Gheorghe (Girel) Barbu, Pinu, com. Brăești ghid, povestitor, autor de 

monografii 

7.  Georgeta Irimia, 55 ani, Brăești. meșter lingurar 

8.  Barbu Elena (tanti Veronica), 82 ani, sat Pinu, com. Brăești meșter (țesător) 

9.  Gheorghe Dedu, 77 ani, Brătilești, com. Brăești povestitor  

10.  Adrian Perțea (primar), 38 ani, Brăești povestitor. 

11.  Gheorghe Beșliu, 65 ani, Bisoca povestitor, primarul comunei. 

12.  Părintele Dionisie, duhovnicul mănăstirii Poiana Mărului, com. 

Bisoca 

povestitor 

13.  Dumitru Popa, 73 ani, Bisoca  povestitor 

14.  Stănica Popa, 95 ani, Bisoca povestitor 

15.  Stan Cojocaru (cioban), 78 ani, Bisoca povestitor 

16.  Gheorghe Cojocaru, 89 ani, Bisoca povestitor 

17.  Stana Cășaru, 80 ani, Bisoca povestitoare, pentru obiceiuri 

locale, meșteșuguri, rețete. 

18.  Moise Constantin, 55 de ani, secretar la primăria Bisoca povestitor 

19.  Costică Horhocică, 71 ani, profesor de biologie, fost director al 

şcolii din Bisoca 

povestitor 

20.  Luiza Cătălina Cireașă, 38 ani, sat Florești, com. Beceni povestitor 

21.  Veta Bercaru, 81 ani, Florești (com Beceni) descântătoare, povestitor 

22.  Amelia Papazisu, 62 ani, Beceni. meșter țesător 

23.  Costea Constantin (65 ani), sat Gloduri, comuna Cozieni ghid, povestitor 

24.  Drăgnescu Andrei (56 ani), sat Bozioru, comuna Bozioru ghid, povestitor 

25.  Dumitru Vasile (78 ani), sat Nucu, comuna Bozioru meșter (croitor) 

26.  Mâncu Mihai (56 ani), sat Izvoarele, comuna Bozioru ghid 

27.  Moise Stelian (70 ani), sat Bozioru, comuna Bozioru  preot, bun povestitor 

28.  Morogan Gheorghe (46 ani) zis Gigi Moraru, sat Izvoarele, 

comuna Bozioru 

meșter (lemnar) 
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29.  Stan Constantin (85 ani), zis Titi Stan, sat Bozioru, comuna 

Bozioru 

meșter (fierar) 

30.  Ioana Luntraru, 80 ani, Cojanu (com. Berca) povestitor 

31.  Niţă Iarca, 67 de ani, profesor de matematică pensionar din 

comuna Căneşti 

povestitor 

32.  Mitel Leuțu, 47 ani, orginar din Mânzălești, dar locuiește în 

Buzău 

olar 

33.  Rica Leu, 68 ani, Mânzălești povestitor și meșter costume 

populare 

34.  Vasile Diaconu, aprox. 58 de ani, asistent social în comuna 

Mânzăleşti; vicepreşedintele sucursalei Asociaţiei Asistenţilor 

Sociali pe Buzău-Ialomiţa 

povestitor 

35.  Gheorghe Stemate, 72 de ani, Trestioara, (comuna Mânzăleşti) povestitor 

36.  Cecilia Petrescu, 65 ani, Mânzălești. povestitor 

37.  Ioana Matei, aprox. 50 de ani, Niculeşti, (comuna Vintilă-

Vodă) 

încondeietor de ouă 

38.  Liviu Pirlog, aprox. 45 de ani, preot paroh al bisericii din 

Vintilă-Vodă, fostă mănăstire; locuieşte în comuna Vintilă-

Vodă 

povestitor 

39.  Vasile Turea, 63 de ani,  Niculeşti, comuna Vintilă-Vodă sculptor în lemn 

40.  Dobra Damian, 63 ani, Valea Salciei. 

 

povestitor și meșter – țesături, 

doar că nu mai este activ 

41.  Lenuța Arghir, 49 ani, Valea Salciei povestitor 

42.  Maria Ghizuroiu, 46 ani, Valea Salciei povestitor, țesături 

43.  Veronel Ghizuroiu (aprox. 50 ani), Valea Salciei. deținător darac 

44.  Burlacu Maria (79 ani) Valea Salciei  povestitor 

45.  Maria Alexe (sat Valea Salciei), 77 ani, fostă învățătoare povestitor 

46.  Mircea Micu, 77 ani, Sărulești. meșter instrumente muzicale, 

cântă 

47.  Ion Ursu, aprox. 75 de ani, satul Terca dogar, sculptor în lemn 

48.  Nică Perțea, aprox. 70 de ani, satul Terca pietrar 

49.  Ion Zota, 54 de ani, satul Lopătari, fost învățător și primar povestitor 

50.  Ana Mogoș, 70 ani, Florești (com. Beceni) povestitor 

51.  Ioana Șuteu, 66 ani, Florești (com. Beceni) povestitor 

52.  Maria Ghinea, 75 ani, Begu (com Pănătău). fost meșter – țesături, povestitor 

53.  Dumitru Scoroșanu (70 ani), Pârscov profesor – povestitor, ghid, 

autor de monografii 
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54.  Gheorghe Postelnicu, 70 ani, Pârscov profesor - povestitor, ghid, 

autor de monografii 

55.  Ilie Otilia (~45 ani),  sat Pleșcoi, com. Berca producător cârnați 

56.  Naș Mariana (~57 ani) proprietar pensiune, sat Pleșcoi, com. 

Berca 

povestitor 

57.  Curteanu Constantin (85 ani), sat Pleșcoi, com. Berca povestitor 

58.  (Drăghici) Despina  - tanti Tilica (93 ani), sat Pleșcoi, com. 

Berca 

povestitoare 

59.  Culai Sin (84 ani), povestitor, sat Pleșcoi, com. Berca povestitor 

60.  Ioana Marica (63 ani), povestitoare, sat Pleșcoi, com. Berca povestitoare 

61.  Marius Popescu, 39 ani, Ciuta (în proximitatea limitei sud-

estice a teritoriului geoparcului) 

meșter pietrar, bun povestitor 

62.  Ion Baba, 70 ani, Ciuta (în proximitatea limitei sud-estice a 

teritoriului Geoparcului) 

meșter pietrar 

63.  Nicolae Petrescu, 91 ani, Ciuta ( „ „) Meșter pietrar 

64.  Nicolae Cârneci, 61 ani, Cândești (în proximiteatea limitei 

sudice a teritoriului geoparcului). 

lăutar 

 

 



208 
 

11.        Activitatea 2.8 

 

 

Anul acesta am realizat 7 acorduri importante pentru derularea proiectului și 

implementarea și dezvoltarea Geoparcului, cu următoarele părți interesate: 

* Consiliul Județean Buzău: în urma întâlnirilor organizate în lunile septembrie-noiembrie 

2015, CJB și-a oferit sprijinul pentru dezvoltarea Geoparcului prin angajarea a 2 persoane care 

să se alăture echipei actuale a Geoparcului. 

* Primăria Mînzălești: ne-a pus la dispoziție colecția etnografică a comunei și un spațiu 

aparținând Căminului Cultural Mînzălești, pentru a crea un punct permanent de interpretare a 

Geoaprcului. Astfel s-a născut Muzeul Timpul Omului, inaugurat în iulie 2015. 

 

Fig. 11.1 – Imagine din interiorul Muzeului Timpul Omului. 

 

* Primăria Mînzălești: am stabilit alocarea de fonduri din partea primăriei pentru construirea 

unui cuptor pentru ars vase: în Mînzălești se găsește ultimul olar de pe teritoriul Geoparcului, 

și în prezent nu are un cuptor puternic pentru ars vasele. Sperăm ca acesta să fie realizat în 

cursul anului 2016. 

* Primăria Lopătari: ne-a pus la dispoziție un spațiu de circa 45 m2 pentru a dezvolta un punct 

permanent de interpretare a Geoparcului. Astfel, în cursul anului 2015 am început amenajarea 

Muzeului 7 Locuri de Poveste. Lucrul la acest punct va continua și în cursul anului 2016, 

punctul urmând a fi vernisat în Mai 2016. 
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Fig. 11.2 – Imagine realizată în cursul amenajării spațiului pentru Muzeul 7 Locuri de Poveste 

 

* Primăria Bozioru: ne pune la dispoziție un spațiu de circa 50 m2 pentru realizarea unui punct 

permanent de interpretare a Geoparcului, în clădirea Centrului de Informare Turistic al 

comunei. În cursul acestui an am realizat conceptul amenajării acestui spațiu, care va deveni o 

expoziție fotografică cu tema Ținutul Buzăului, în Prezent și în Trecut. Lucrul la acest punct va 

începe în cursul anului 2016. 

 

Fig. 11.3 – Un exemplu de fotografie (colecția Tudor Berza) care va fi folosită în amenajarea punctului de la 

Bozioru. 
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* Pensiunea Vulcanii Noroioși: acesta este un acord cu un antreprenor local, care ne va pune la 

dispoziție o parcelă de teren lângă vulcanii noroioși de la Pâclele Mici, pe care tot acesta va 

construi o clădire de lemn de minim 48 m2, care va găzduit un punct de interpretare permanent 

al Geoparcului. Aici vom amenaja Muzeul Vulcanilor de Foc și Apă, primul spațiu din România 

dedicat vulcanilor adevărați și vulcanilor noroioși. Lucrul la acest punct va începe în cursul 

anului 2016. 

 

Fig. 11.4 – Schița spațiului ce urmează a fi construit de antreprenorul local și amenajat de noi, la Pâclele Mici. 

 

* DIGI World: în cursul acestui an s-a parafat oficial acordul de parteneriat negociat încă din 

anul 2014, conform căruia echipa proiectul va colabora cu postul DIGI World pentru realizarea 

de documentare televizate în Ținutul Buzăului. Primul episod, Ținutul Buzăului – Focul (33 

minute) a avut premiera pe postul de televiziune DIGI World la data de 30 decembrie 2015. 

Urmează să filmăm împreună cel puțin încă 3 episoade în cursul anului 2016. 

 

 

Fig. 11.5 – Imagini de la campaniile de filmare din 2015. 
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12.      Activitățile 2.9, 2.10 și 2.11 

 

 

 

Aceste activități vor fi prezentate împreună, întrucât sunt conexe și toate contribuie la 

realizarea acelorași livrabile. Această secțiune a raportului cuprinde 5 puncte principale: 

1) realizarea metodologiei pentru analiza resurselor peisajului (aceasta a fost elaborată de 

partenerii Norvegieni); 

2) adaptarea metodologiei la situația din Ținutul Buzăului și identificarea grupurilor cheie care 

vor participa la elaborarea analizei resursei peisajului (aceasta a fost elaborată de partenerii 

Români); 

3) realizarea primei analize a resurselor peisajului de către membrii echipei proiectului. 

4) identificarea principalilor atractori din cadrul analizei resurselor peisajului și stabilirea 

vulnerabilităților, a statutului de conservare, a potențialului economic și a posibilului impact 

asupra mediului în cazul folosirii în scopuri economice. 

5) schema sistemelor de sprijin pentru susținerea activităților Geoparcului și sustenabilitatea 

acestuia după încheierea proiectului. 

 

Metodologia. 
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Introduction 

The European Landscape Convention (CoE 2000a) argues for deliberative 

landscape scale planning, involving all relevant actors; experts from a vari- 

ety of disciplines, landowners, local residents and visitors, public adminis- 

trators, as well as decision makers (CoE 2000b, § 57, explanatory report). 

The Convention also commits the parties to assess their landscapes and to 

adopt quality objectives in accordance with the preferences of people in 

general. 

 
The treaty is open for Council of Europe member states, and entered into 

force March1st 2004, when ten countries had ratified the Convention. Both 

Romania and Norway were among them. Currently 38 out of 47 member 

states have ratified the convention 1. 

 
According to the Convention it is of vital importance to “…carry out rese- 

arch and studies in order to identify landscapes and analyse their characte- 

ristics and the dynamics and pressures which affect them.” Further, that “It 

is vital that professional fieldwork of this kind involves the local community, 

the general public and the various other stakeholders by means of surveys 

and information meetings.” (CoE 2000b, §6 C1a). 
 

In order to meet the requirements of the ELC, Aurland Naturverkstad   AS
2   

 

has since 2007 actively developed the tool “Landscape Resource Analysis” 

(LRA).  The main focus has been on developing a framework for democratic 

 

LRA = Landscape 
Resource Analysis 

and participatory processes in identifying assets and potentials for  revitali-           
zing communities. The methodology combines landscape characterisation 

methods with “sense of place” investigations uncovering people’s own at- 

tachment to and active interaction with their place in a territorial  context. 

 
The methodology is applied in several regional and local development 

processes related to e.g. Regional Park projects, Cultural heritage planning 

and processes of establishing legal planning frameworks (zoning plans) in 

rural communities. The methodology has also been introduced and adop- 

ted at NMBU master’s education, in integrated and strategic landscape sca- 

le planning and management. 

 
In this document, we will present the key elements and procedures of a LRA 

process. It will be illustrated by selected Norwegian examples. The met- 

hodology is not a complete guidance for performing a process, but indica- 

tes and explain some key elements that should be handled with creativity 

and adapted in a place specific context. 

 
 
 
 

 
1 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=176&CM=8&DF=&CL=ENG 

2 
www.naturverkstad.no 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=176&amp;CM=8&amp;DF&amp;CL=ENG
http://www.naturverkstad.no/
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1 Defining landscape 

”Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is 

the result of the action and interaction of natural and/or human factors. 

(Article 1.a European Landscape Convention) 

 
The radical element of this definition is “..landscape as perceived by peo- 

ple..”, which means that landscape cannot be fully defined by professionals. 

 
Traditionally landscape has been describes as morphology (material form), 

as scenery (visual, static perception) or as region or area (spatial or territo- 

rial) (Jones and Stenseke 2011). However, the conception of landscape has 

gone through a substantial shift from being a concern of specific fields of 

expertise, to an integrative concept encompassing both natural and cultu- 

ral dimensions as well as many levels of meaning. Landscape is both multi- 

functional and multidimensional (Antrop 2005, Stokols 2011). Therefore, the 

concept of landscape is intrinsically holistic. Adrian Philips (2002) from the 

IUCN has characterised landscape as a meeting ground, represented by 

three dimensions. 

 
-Nature and people – and how these have interacted to create a distinct place; 

-Past and present – and how therefore landscape provides a record of our 

natural and cultural  history; 

-Tangible and intangible values – and how these come together in the landscape 

to give us a sense of identity. 

 

The multifunctionality of landscape turns it into an arena for negotiations 

between opposing interests, reflecting the sharp demarcations of sectoral 

interests in public discourse (Fry 2001). The capacity of experts to manage 

or coordinate conflicts highlights the role of landscape planners. Their role 

is as much possessing competence in communication processes, as skills in 

technical analyses and qualitative assessments of landscapes (Brunetta and 

Voghera 2008). Capacity for change is an inherent property of any landsca- 

pe. The Convention stresses in particular the key role of citizens and local 

communities in raising awareness of the qualities of a certain landscape and 

a forward-looking attitude to landscape planning and management. (CoE 

2000b, §28). 

 

Landscape as arena - a shared space for learning and mobilisa- 

tion 
The arena concept emerged as consequence of new integrative perspe- 

ctives on landscape as a framework for societal development in general 

(Selman 2006). Landscape characterisation is accordingly concerned with 

identifying a legitimate common ground on which stakeholders can meet as 

peers, promote their views and develop a shared understanding of pro- 

perties, functions and change processes of a certain landscape. This in turn, 

can also act as a basis for regional strategies and policy development. 
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In applying the arena perspective on landscape, it is rather obvious, that 

studies of real world problems cannot be represented by single disciplinary 

fields of knowledge (Vilsmaier 2008). In general, there are three approaches 

to contextualised cross-disciplinary knowledge. The research questions to 

be investigated will decide which approach will be appropriate to apply in 

reality (Max-Neef 2005, Nicolescu 2010): 

 
Multidisciplinarity. This is a commonly used way of investigating and ana- 

lysing a complex phenomenon or identified area, by the techniques repre- 

senting each discipline involved. The result will be a compilation of reports 

without an integrating synthesis. This means that the produced knowledge 

will be of empirical value, but representing no intention to solve problems 

in itself. 

 
Interdisciplinarity. In this concept, there should be a real ambition to produ- 

ce knowledge, which can contribute to solving complex problems. The so- 

lution is the goal of interdisciplinary work, and collaboration among experts 

is thus a pragmatic necessity. However, this collaboration will especially 

challenge methodological issues, but to some extent, also epistemological 

issues related to each discipline. 

 
Transdisciplinarity. The third level transgress and transcend disciplinary bo- 

undaries, starting from observing and describing a phenomenon or a sys- 

tem in its context (Vilsmaier 2008). Transdiciplinarity is normative regarding 

motivation to develop a new “common language”, but it is also value based 

regarding developing new appropriate methods to be able to realise inno- 

vative new solutions (Nicolescu 2010). In a landscape planning perspective, 

the process is deliberative, involving stakeholders on all levels. This means 

that in addition to close cooperation between experts and researchers from 

different disciplines, practitioners and local people in general, as well as 

decision makers are taking part in the process on equal terms. 

 
On this background, we can point out three important indicators of trans- 

disciplinarity relevant for integrated learning and planning processes: 

 
-A shared space for learning (arena) 

-A common “language” 

-Acknowledged methods that can constitute the context of the investigations 

 
The LRA approach is concerned with all three aspects above. 
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2 The concept of Landscape Resource Analysis 

Community based innovation and entrepreneurship 
The rediscovery of place-based assets for social and economic value creati- 

on emerged as a new option for rural communities at the turn of the century 

(Haukeland et al. 2010). This was largely connected to new trends in tourism 

based on rediscovering the narratives related to uniqueness of places and 

landscapes in the context of social and cultural traditions, food production 

and processing, as well as local storytelling. The individuality of each place 

contributes to a greater web of stories that in total represents the interrela- 

ted diversity of a whole region. 

 
However, there has been a lack of appropriate tools for working with 

communities in place-based development processes in a landscape con- 

text. Especially concerning communication between experts and local pe- 

ople. Designing a participatory process is dependent on the actual needs 

and questions of each area, but the two following approaches can provide 

a basic structure; 

 
-Landscape characterisation as a tool for creating a common arena for discussing 

visions and potentials for place based   development 

(landscape character areas) 

 
-Integration of people’s perceptions and understanding of values, 

identity and preferences concerning landscape and heritage related   issues. 

 
These two methodological approaches is inspired by similar processes in 

the UK, especially in The Forest of Bowland Area of Outstanding Natural 

Beauty and Peak District National Park . 

 
The basic principles of combining landscape characterisation with sense of 

place were adopted and further developed by Aurland Naturverkstad for use 

in Norwegian contexts. They have been applied on various scales, from 

small communities to regional projects covering several municipalities. LRA 

is designed both as a planning tool and as an entrepreneurial tool for place 

based community building and business development,  combining; 

 
-A strategic landscape perspective on nature and heritage qualities and values, 

-Identification of landscape character areas integrating tangible elements and 

common memory aspects (cultural references) 

-Integration of actor perspectives from different angles; 

Land owners 

Farmers 

Community inhabitants and dwellers (local persons of different ages, 

professions and situations in life) 

Decision makers (local and regional) 

Visitors 

Business entrepreneurs 

External scientific competences 

Etc.. 

 

The list of key stakeholders is defined by each project. 
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Landowners & farmers 

Jomfruland, 

Kragerø 
 

 

 

 

 

Community & dwellers 

Village of Alunis, 

Colti 

 
 
 

 

 

Decision makers 

Mayor, Siljan 
 
 
 

 

 

Visitors 

Peasant museum, 

Bucharest 
 

 
 
 

 

 

Business entrepeneurs 

Evju Bygdetun, Bø 

 
 
 

 

 

External scientific 

competences 

Telemark research 

institute. 

NMBU 

 
 
 

Broad involvement for a variety of actors, their roles and competences, is by 

nature a cross –disciplinary activity. The main challenge is communication 

between the actors and developing common understanding of the present 

state, and potentials for future value creation and 

management practice. 
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Peak District National Park, Strategic Landscape Character 
Assessment. 
A joint work involving experts from the Park Authority and Countryscape. 

The landscapes of the Peak District National Park have been mapped, with 

eight landscape character areas representing broad areas of landscape 

which share a common identity, e.g. the White Peak. Within each area a 

number of landscape character types have been defined based upon the 

pattern of natural and cultural characteristics
3 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Est. in 1951 as the first 
national park in the UK, 

and covers an area of 

1438 km2.
 

The park consists of 

over 100 villages and 

aprox. 38 000 

inhabitants. 

 
12% agriculture 

12% mining 

23% industry 

24% tourism 

29% other 

 
Estimated 22 million 

visitors pr. year. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
http://www.peakdistrict.gov.uk/     data/assets/pdf_file/0003/90831/landscapestrategyandactionplan.pdf 

http://www.peakdistrict.gov.uk/
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Forest of Bowland – sense of Place toolkit. 
The toolkit was designed to help people understand the special qualities of 

this beautiful area, and how to use these qualities in developing and 

promoting own products, as well as contributing to sustainable tourism
4  

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4 
http://forestofbowland.com/files/uploads/pdfs/sense_of_place_final2.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Est. in 1964. 

with 800 km2 Forest 

of Bowland is among 

the biggest of the 

39 AONB`s (area of 

outstanding natural 

beauty). 

 
Approx. 16 000 

inhabitants. 
 

 
 
 
 
 

The former wepage for 

FoB refects the 

balance between 

present community life 

and visitor information. 

It is developed on 

basis of landscape and 

studies of sense of 

place. 

http://forestofbowland.com/files/uploads/pdfs/sense_of_place_final2.pdf
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3 Designing the analysis process 
 

A matter of asking the right questions 
According to the Chilean economist and environmentalist Manfred Max-Ne- 

ef (2005), the capability of understanding and bridging different levels and 

ways of accessing the world is a prerequisite for communication among 

people as well as between different sectors sustainable development. En- 

gaged in community building and improvement of human livelihoods, he 

identified four simple questions that can guide us through an integrated 

community based development process. 

 
What do exist? 

What are we capable of doing? 

What do we want to  do? 

How should we do what we want to do? 

 
As described earlier, in a complex real world situation, these questions 

should be dealt with by a multidisciplinary group of actors of various back- 

grounds and competences. An essential question is then, how to make sure 

that the actors really are able to understand each other and to be present in 

the same stages of the process- at the same time ? The key element to 

avoid confusion is to make clear the different realms of reality that consti- 

tutes the process of turning from the present facts towards an envisioned or 

desired future. 

 
To achieve real integration in the knowledge production process, there must 

be mutual respect for the differences and integrity between actors. In order 

to structure discussions and to constitute a shared space of knowled- ge 

production, four “levels of reality” has been suggested established by the 

Romanian scientist and founder of the International Center for Transdis- 

ciplinary Research and Studies, Basarab Nicolescu (2010); 

 
Empirical   level - Acts and facts 

Pragmatic   level - Knowledge and skills 

Normative    level - Dreams and motviation 

Value   level - Deeds 

 
Each level reflects only parts of the whole reality. What characterises them, 

is the fact that “.. when passing from one to the other, there is a break in 

the applicable laws and a break in fundamental concepts (like, for exam- 

ple, causality)”. In this context, the first stage will be to ask the appropriate 

questions that can guide us through a forward-looking planning process. 

These questions correspond with the “four levels of reality” which indicate 

that in order to pursue planning processes for sustainable landscape de- 

velopment, we must apply methods and tools that are relevant within the 

realm of reality corresponding to the questions asked. Motives and strategi- 

es for realising the landscape potential should be integrated in an innovati- 

on process, enabling new and shared knowledge to inspire and create ideas 

for transforming the present state into future landscape achievements. 



220  

Planning question Level of reality LRA process Actors 

What do exist? Empirical level 

(Acts & facts) 

Landscape 

characterisa- 

tion, 

tangible/ 

intangible 

Local residents 

Local businesses 

Experts 

Professional 

networks 

others 

What are we 

capable of doing? 

Pragmatic level 
(Knowledge and 

skills) 

Competence, 

capacity and 

sense of place 

Local residents 

Businesses 

Schools 

Experts 

Visitors 

others 

What do we want 

to do? 

Normative level 
(Dreams and 

motviation) 

Our resources 

and unique 

potentials 

Local community 

Businesses 

Experts 

others 

How should we do 

what we want to 

do? 

Value level 

(Deeds) 

Strategy and 

action plan 

Community 

Civil networks, 

NGO’s 

Decision makers 

others 

 
 

 

On this background, dealing with real world planning challenges, it beco- 

mes rather obvious that such a process of investigation contains far more 

than merely “knowledge production”. It is the framework for a dynamic so- 

cietal learning, visioning and negotiation process. In this process, the roles 

of the different actors will become apparent according to their competen- 

ces and experiences (Vilsmaier 2008). 

 
 
 

 

”An essential question is then, how to make sure that 

the actors really are able to understand each other and 

to be present in the same stages of the process- 

at the same time ?” 
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4 The components of LRA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Land form, geological 

features, surface water 

(lakes and 

watercourses). 

Empirical level: Landscape characterisation 
Motive: Mapping coherent landscape area and make them function as are- 

nas for common envisioning and ideation The landscape characterisation 

process is aiming at defining a set of coherent character areas, which can 

be apprehended and commonly accepted as functional entities for nego- 

tiating future planning. The character is built up from six key components; 

 
 

 

The structure and 

distribution of 

vegetation 
 

 

 
 

 

Settlements, agricul- 

ture, mining activities, 

other significant 

land use. 

 
 

 

Tangible cultural 

history embedded in 

the landscape (traditi- 

onal buildings, cultural 

landscape, monuments 

and sites, etc) 

 
Infrasrucure, 

roads etc. 
 

 

 
Common cultural refe- 

rences, regular festi- 

vals, poetry, paintings, 

historical events, etc 

 

 

Impressions, experien- 

ces and perceptions of 

place and landscape. 

The visual 

aesthetics of the shif- 

ting seasons regarding 

colours, structures, 

 
 
 
 
 
 

Sources of information and actors: 

-Maps 

-Literature 

-Field inventory 
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Pragmatic level: capacities, sense of place and potentials 
Motive: “Place identity” and “identity of place” 

 
Sources of information and actors: 

-Interviews, 

-Focus groups 

-Surveys 

-Field observations (what attracts people?) etc. 

 

Example below from Bakka, Nærøyfjorden. 

YOUR EXPERIENCE IN BAKKA AND THE  NÆRØYFJORD 
A questionnaire. 

We wish to know more about your experience in the fjords and at the hamlet of Bakka in the Nærøyfjord. The 
information will be used in a village development project on how local inhabitants and visitors experience the 
qualities of place and landscape. 

 
The questionnaire is divided in two. If you have visited Bakka, please answer part 1. If you have not visited 
Bakka, please answer part 2. Please write more on the backside of the questionnaire if necessary. We 
appreciate your participation. Thank you! 

 
General information 
1. Where is your permanent home? …………………………………………………………………………… 

 

2. Have the information on the Nærøyfjord area and the hamlet of Bakka been readily available? 
Yes… or No … 

Part 1 
 

 

 

 

On Bakka the sense of 
place- survey was 

conducted by inter- 

views with inhabitants , 

visitors and employees 

of the Sogn og Fjorda- 

ne county and county 

governor of Sogn og 

Fjordane , as well as 

questionnaires to the 

tourists in the village  . 

 

 

Part 2 
9. Did you notice the hamlets along the Nærøyfjord on the ferry ride between Flåm/Aurland and 

Gudvangen? Did you notice the hamlet of Bakka? 

10. If yes: What are your impressions of the place as seen from the ferry? Please name one or two key 
impressions. 

11. Would you be interested in visiting Bakka? Why, or why not? 

12. Have you read or in other ways received information regarding the hamlet of Bakka or the Nærøyfjord 
area? 

3. Did you travel to Bakka on a pre-arranged tour, or on your own initiative? (Circle your answer) 

4. What did you/all of you do in the hamlet of Bakka? 

5. Please name an important impression, or a central experience, from Bakka and the Nærøyfjord area: 

6. In your view, what makes Bakka an attractive place to visit? 

7. Is there something you miss or dislike about Bakka or the Nærøyfjord area? 

8. What specifically will you tell your family and friends about your trip to Bakka and the Nærøyfjord 
area? 
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Normative level: defining resources 
Motive: Entrepreneurial tool for community building and business de- 

velopment. This action must be based on the initial motives for starting   the 

process. Contains two levels of attention; Regional level; the overall 

resources and assets, supporting the future desired character of the area 

and the sense of place attached to people and local communities Local 

level; Resources related to each identified character area, giving a variety 

of different 

 
Sources of information - and whom to involve: 

-Key stakeholders 

-Experts 

 
Prepare presentations and discussions for broader public comments and 

consultation, both on regional, as well as local community level (to an ex- 

tent that is relevant for the project) 

 
Value level: strategy and action plan 

Motive: Develop coherent strategies for the area at large, reflected also in 

each community/landscape character area. Bring the strategies down to 

prioritized actions that can be realised within a relatively short time limit (1-2 

years). 

The strategies must reflect the values, sense of place and identity of the pe- 

ople of the area, and be clear about the visions and aspirations for a desired 

future, and the direction to go to reach meet the  ambitions. 

The strategy could also make clear which goals and strategies that have 

been excluded. 

 
Sources of information - and whom to involve: 

-The resource analysis report, agreed upon by the communities and key 

stakeholders, after consultation. 

-Prepared and concluded by the project owner and involved leaders. 

Should be adopted by the legitimate body of the project. 
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5 Step by step towards implementation 

In implementing and sustaining a project, four keyactiviities are essential: 

Mobilize 

-Workshop – Organized wihin subareas/municipality/project 

-Press –   Information, disemination - Local/regional/national 

-Meetings – Political, organizations, villages, resourceful inhabitants   etc. 

 
Participate 

-Political level – communes, Buzau County etc. 

-Expertise level – Universities, researchers 

-Inhabitant level – Villages, city centers, organizations  etc. 

 
Mediate 

-Social media – Facebook, blogs, Instagram etc. 

(e.g. The time of man museum, Manzalesti, Buzau) 

-Websites – Geopark, Buzau, Romania 

 
Anchor 

-Continued  communication  – Follow-up 

-Involvement – What, how and when? 
 
 

Key actors in the process 
Enthusiasts - individuals with a strong motivation and position in community, 

entrepreneurs. A person with enought driving force to ignite and sustain a 

project over time. 

 
Community of place - voluntary groups, neighborhoods, schools, 

associations etc. The inhabitants related to a project. 

 
Civil networks and organisations - NGO’s and other collaboration   groups 

 
Professional networks and experts - Universities, consultants and 

researchers with competence to mediate the project on different levels. 

 
Politicians - desition makers 
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The chart below represents a systematic way to document present state, 

and to identify resources and potential for future added values (Clemetsen 

2010/2015). The table is flexible. New themes can be added (in this case 

infrastructure, which is fundamental to any other development issuses)
5
. 

 
 
 

 
THEMES 

(Chapter 4.) 

 
PROCESS 

What do exist? 
 
 

 
Landscape 

content 

What are our 

capacities? 

 

 
Competence 

Sense of place 

What do we 

want? 

 
Our unique 

resources and 

assets 

How to realise 

what we want to 

do? 

 
Strategy and 

action plan 

Land forms, 

geological 

features, sur- 

face water 

(lakes and 

watercour- 

ses). 

Ravine valleys 

Mud volcanos 

Grottos 

rivers 

Strong identity 

The knowledge 

culture related 

to natural con- 

ditions and 

Practical skills 

and handcrafts 

Places of speci- 

al significance 

to identity 

Develop key 

attractions for 

tourism activities 

Variety of geo- 

logy related acti- 

vities, excursions, 

Hiking trails , 

thematic guided 

tours 

The structure 

and distribu- 

tion of 

vegetation 

cover 

Ecology 

Animal life 

Types of woods 

and forests, 

cultural lands- 

capes, 

Differences 

between 

valleys and 

hamlets in har- 

vesting techni- 

ques, etc 

Wild and (rare) 

domestic ani- 

mals 

Cultivating 

and 

harvesting 

practices 

Guided activities 

Telling stories 

Products from 

nature and the 

cultivated lands- 

cape 

Hunting and 

fishing 

…. 

History and 

heritage pre- 

sent in the 

landscape 

Buildings and 

villages inte- 

grated in the 

landscape 

Transportation 

old roads and 

bridges 

Traditions of 

transhumance 

Historic monu- 

ments 

Building tradi- 

tions related to  

each village 

and valley 

Monuments 

and land marks 

History of 

mining as part 

of indigenous 

culture and 

identity 

… 

Revitalising the 

culture of tradi- 

tional crafts and 

techniques rela- 

ted to agriculture, 

constructions and 

Summer festivals 

 
5 
See also the Norwegian guidance for landscape characterization adopted to municipal planning process. 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/Annet/Veileder-Metode-for-land 

skapsanalyse-i-kommuneplan/ 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/Annet/Veileder-Metode-for-land
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Cont. 
 

 

 
THEMES 

(Chapter 4.) 

 
PROCESS 

What do exist? 
 

 

 
Landscape 

content 

What are our 

capacities? 

 

 
Competence 

Sense of place 

What do we 

want? 

 

Our unique 

resources and 

assets 

How to realise 

what we want to 

do? 

 

Strategy and 

action plan 

Settlements, 

agriculture, 

mining activi- 

ties, other 

significant 

land use. 

Villages – how 

they relate to 

the landscape 

 

Decline in ani- 

mal husbandry 

due to animal 

diseases 

The variation in 

culture of villa- 

ges and their 

culture 

Community de- 

velopment 

Social services, 

schools cultural 

meeting places 

…. 

Infra- 

structure, 

roads, 

Exiting roads 

etc. 

Lack of appro- 

priate 

infrastructures 

-Roads 

-Sewage 

-Water supply 

…. …. Developing 

network of 

accommodati- 

on, strategically 

located and 

distributed 

Quality of access 

roads 

Information me- 

asures 

Common 

cultural and 

artistic 

references, 

regular festi- 

vals, poetry, 

paintings, 

historical 

events, etc 

Places related 

to historic 

events 

Identity related 

to common 

history of the 

place and regi- 

on Competen- 

ce in organizing 

events and 

Festivals 

Stories related to 

historic events 

…. 

Impressions, 

experiences 

and percepti- 

ons of 

place and 

landscape. 

aesthetics 

Sounds, smells, 

and significant/ 

unique visual 

features 

…. Experienced wild 

life and nature 

“Sound of silen- 

ce” Experiencing 

dark skies and 

stars 

…. 
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Illustration of how one 

group of participants 

in an initial workshop, 

starting the process of 

a landscape resource 

analysis were able to 

present a common 

understanding  of 

the essential area 

representing the canal 

landscape. 
 

 
 
 
 
 

 
The defined area 

devided into 

character areas 

6 Examples from practice 

The methodology presented above, has been applied in several 

norwegian cases. Here, three examples will be presented, representing 

different scales and objectives. 

 
The Telemark canal – joint regional resources 

In 2006 the Ministry of Environment took initiative towards Telemark 

county to try out how the intentions of the European Landscape Conventi- 

on could be implemented in practical planning at local and regional level. 

In particular, it was interesting to gather experience of how a regional park 

concept can be developed. The Ministry assumed that it would ”strengh- 

ten and secure the Telemark Canal and the six channel municipalities to 

create a united regional concept for the development and operation of   

the canal and the surrounding landscape.” 

 
The main goal was to provide updated knowledge about natural and 

cultural conditions and experience values. Assessing the landscape resour- 

ce potential for value creation and local development and discuss relevant 

types of measures to realize full value. 
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extract from the report, showing an example of a character area: 
 

Character area 
description of area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landscape character 
and unique features 

 
 
 
 

Developed potential 
for the landscape 

(experience, see, be 

in, do, learn) 

Nature & landscape 

Culture history 

social and cultural 

resources, activities/ 

meeting places 
 

 

 

potential measures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Map of character area 
pictures showing the 

relevant character. 
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Map representing 

important new 

measures for 

development, 

based on 

collaboration with the 

local community 

 
-housing 

-facilities 

-cabins 

-etc. 

The hamlet of Bakka – Nærøyfjorden world heritage area 

The inhabitanst of Bakka had for some time wanted a development of the 

area, especially in the context of tourism. In order to decide on measures 

that would follow with a such a development, and to prepare a zoning plan 

for the area, the municipality of Aurland needed a holistic background do- 

cument that was centrered around nature, landscape & cultural history, buil- 

dings & the housing area, the current situation at Bakka and development 

possibilities. 
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Character area part 

of project area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledgend - resources, 

infrastructure,  housing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description 

Area character 

Sensitivity 

inhabitants wishes 

potential for 

development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landscape character 

and unique features 
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Ornes – World heritage stave church at the heart of a small village. 

the aim of the project was to to portray and evaluate values related to Urnes 

Stave Church and its location in the natural and cultural landscape, and 

prepare planning tools that can work as guidelines for the public sector of 

the holistic landscape room that surrounds the stave church. 
 
 
 
 
 
 
 

Integrating   character 

areas with 3D-model of 

landscape 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

”I liked the guiding of the stave church, but it would be 

exciting to learn more about the surrounding landscape, 

the history and the people living here”. 
-Visitor at Ornes. 
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Landscape character 
and unique features 

Character area 

 

 

 

Area character 

development 

mangagement tasks 
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Adaptarea metodologiei la situația din Ținutul Buzăului și identificarea grupurilor cheie 

care vor participa la elaborarea analizei resursei peisajului. 

 

Pornind de la metodologia prezentată anterior, am identificat 5 grupuri principale care ar putea 

participa la analiza resurselor peisajului. Participarea se va face în general prin completarea 

unor chestionare. Aceste grupuri sunt:  

 

I) Comunitatea locală; 

II) Factorii de decizie locali; 

III) Antreprenorii locali; 

IV) Cercetători și ONG-uri locale; 

V) Vizitatori; 

  

 Pentru fiecare grup s-au realizat analize SWOT, în care tăriile (strenghts) și slăbiciunile 

(weaknesses) se referă la posibilitatea ca indivizii din acel grup sa realizeze sau nu analiza, iar 

oportunitățile (opportunities) și amenințările (threats) se referă la potențiala calitate a 

rezultatului analizei. 

 

I) Comunitatea locală a fost împărțită la rândul ei în 3 subgrupuri, care vor fi abordate separat:  

1. localnicii în general; 

2. meșterii locali; 

3) elevii. 

   

 

 1. Localnicii în general cuprind inclusiv intelectualii comunității. 

 

Strenght: există comunități unde avem 
contacte cu localnicii, fiind astfel ușor de 
abordat 

Opportunity: ne înlesnesc legătura cu alte 
persoane, intelectualii vor oferi o analiză 
holistică 

Weakness: există comunități unde nu avem 
persoane cunoscute, vor fi mai greu de abordat 

Threat: analiza posibil afectată de conexiuni 
eronate 

 

 În general, acest subgrup va fi abordat de membrii proiectului, prin interviuri 

individuale. Plănuim de asemenea 2 abordări experimentale în comuna Mînzălești: i) să 

trimitem chestionarele prin intermediul primăriei către toate familiile unui sat și ii) să realizăm 

un grup de lucru local care să realizeze o analiză comună. Chestionarul destinat acestui subgrup 

este următorul: 

 

1. Care credeți că sunt cele mai vechi case din satul sau comuna dumneavoastră? În ce 

perioadă au fost construite? Unde sunt aceste case (numărul casei)? 

2. Mai sunt în zonă meșteri zidari sau pietrari? Constructori de case? 

3. În zonă se găsește multă piatră, sare și lut. Mai sunt aceste resurse folosite? În ce 

mod? Ce fel de piatră se folosește și la ce? 

4. Ce meșteșuguri se practică în satul sau comuna dumneavoastră (țesut, pictat, 

încondeiat, olărit, rotărit, dogărit, lucrul cu lemnul sau cu piatra, fântânari și altele)? 

Cine sunt meșterii? Sunt oameni care știu meșteșugul dar care nu mai lucrează? 

5. Ce se cultivă în zonă? Dumneavoastră ce cultivați? 

6. Unde se macină cerealele? Mai sunt mori de apă sau mori manuale în zonă? Morile 

manuale sunt acționale de oameni sau se folosesc animale? 

7. Ce animale de povară se folosesc în zonă? 
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8. Culegeți ciuperci, fructe, plante de ceai sau fructe de pădure (mure, zmeură, cătină, și 

altele)? Ce faceți cu ele? 

9. Ce bucate tradiționale se prepară în zonă? 

10. Aveți animale pe care le dați la cioban? 

11. Când urcă ciobanul cu animalele la munte? Dar când coboară și vi le aduce înapoi? 

Sunt niște zile specifice?  

12. Cum răsplătiți ciobanul? În bani, sau cu o parte din produse? (brânză, carne, lână). 

13. Ce elemente naturale au un loc special în comunitatea dumneavoastră (pietre, stânci, 

ape, izvoare, fenomene naturale, etc)? De ce ? 

14. Numiți câteva locuri pe care le considerați speciale? De ce? 

15. Care sunt cele mai frumoase locuri din zona dumneavoastră? 

16. Cunoasteți sau ați auzit oamenii vorbind despre locuri bune și locuri rele? Locurile 

rele sunt cele pe care oamenii le evită. 

17. Știți povești legate de pietrele sau de locurile de aici? E vreun loc care are o poveste? 

Care e povestea? 

19. Vă amintiți și alte sărbători care în prezent nu se mai țin? 

20. Ce obiceiuri se practică în satul sau comuna dumneavoastră? Când au loc aceste 

obiceiuri sau datini? 

21. Se mai merge iarna  la colind? Cum se colindă și când? 

22. Ce festivaluri sau sărbători se organizează în comuna dumneavoastră? 

23. Cunoașteți povești sau legende cu personaje locale, sau care s-au întâmplat în aceste 

locuri? Ce spun poveștile, legendele? 

24. Vă amintiți care erau jocurile copilăriei? Cum se jucau copiii odinioară? 

25. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți din copilărie? 

26. Care credeți că este cea mai importantă resursă din sau din jurul comunității 

dumneavoastră? 

27. Ce nu vă place în satul sau comuna dumneavoatră? 

28. Dar ce vă place cel mai mult? 

 

 

2. Meșterii locali. 

 

Strenght: există comunități unde cunoaștem 
meșteri, au cunoștiințe specifice, sunt ușor 
abordabili 

Opportunity: oferă o analiză detaliată -
specializată 

Weakness: există comunități unde nu cunoaștem 
meșteri, pot fi dezinteresați 

Threat: analiza posibil afectată de prejudecăți 

 

Acest subgrup va fi abordați și intervievați personal de membrii proiectului. 

Chesitonarul destinat acestui subgrup este următorul: 

 

1. Ce meșteșug practicați? 

2. De cât timp îl practicați? 

3. De unde ați învățat meșteșugul? 

4. Ați transmis meșteșugul mai departe? Ați avut sau aveți vreun ucenic?  

5. Aveți atelier de lucru?  

6. V-ar plăcea ca atelierul dumneavoastră să fie vizitat? Foarte multe persoane ar dori 

sa vadă un atelier, și chiar să vadă cum se practică meșteșugul. 

7. În zonă se găsește multă piatră, sare și lut. Mai sunt aceste resurse folosite? În ce 

mod? Ce fel de piatră se folosește și la ce? 
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8. Ce alte meșteșuguri se mai practică în satul sau comuna dumneavoastră (țesut, pictat, 

încondeiat, olărit, rotărit, dogărit, lucrul cu lemnul sau cu piatra, zidari de case, fântânari 

și altele)? Cine sunt meșterii? Sunt oameni care știu meșteșugul dar care nu mai 

lucrează? 

9. Ați dori să vă includem într-o hartă a meșterilor locali, pentru ca vizitatorii să vă poată 

găsi? 

 

3. Elevii. 
 

Strenght: putem apela la profesori (se poate 
răspunde la întrebări în clasă), sunt ușor 
abordabili 

Opportunity: pot oferi o analiză lipsită de 
preconcepții 

Weakness: există comunități unde nu cunoaștem 
cadre didactice 

Threat: analiza poate fi influențată de profesori și 
părinți 

 

Acest subgrup va fi abordat experimental în 2 școli din comunele Mînzălești și Lopătari. 

Abordarea constă din 2 etape: 1) un chestionar care va fi completat individual, în clasă și 2) un 

proiect în echipă (grupuri de 3-4 copii) care va dura circa 2 săptămâni. Chestionarul care va fi 

aplicat în cazul acestui subgrup este următorul: 

 

1. În zonă se găsește multă piatră, sare și lut. Mai sunt aceste resurse folosite? În ce 

mod? Ce fel de piatră se folosește și la ce? 

2. Ce meșteșuguri se practică în satul sau comuna voastră (țesut, pictat, încondeiat, 

olărit, rotărit, dogărit, lucrul cu lemnul sau cu piatra, fântânari și altele)? Cine sunt 

meșterii? 

3. Ați învăța vreun meșteșug? Dacă da, ce meșteșug v-ar plăcea mai mult și de ce? 

4. Culegeți ciuperci, fructe, plante de ceai sau fructe de pădure (mure, zmeură, cătină, și 

altele)? Ce fac părinții cu ele? 

5. Ce elemente naturale au un loc special pentru oamenii din satul vostru (pietre, stânci, 

ape, izvoare, fenomene naturale, etc)? De ce? 

6. Numiți câteva locuri pe care le considerați speciale? De ce? 

7. Care sunt cele mai frumoase locuri din zona voastră? 

8. Cunoasteti sau ati auzit oamenii vorbind despre locuri bune și locuri rele? Locurile 

rele sunt cele pe care oamenii le evită. 

9. Care sunt sărbătorile voastre preferate ? 

10. Iarna se mai merge cu colindul? Cu ce colind se merge și când? 

11. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți de când erați mici? 

12. Ce nu vă place în satul vostru? 

13. Dar ce vă place cel mai mult? 

 

Proiectul pe echipe are următoarele teme: 

 

1. Descoperiti cele mai vechi case din satul vostru. Unde sunt ele? (numărul casei). 

Puteți afla cât de vechi sunt aceste case ? 

2. Descoperiti si relatați 3 povesti despre satul vostru, despre oameni sau despre locurile 

din jur. Nu uitați că cei mai buni povestitori sunt bătrânii! Mergeți să îi întrebați! 

 

II) Factorii de decizie locali conțin 4 actori importanți: primarii, secretarii, vice-primarii și 

consilierii. Toți cei 4 actori vor fi abordați în aceeași manieră. 
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Strenght: cunosc resursele financiare ale 
comunității, cunosc problemele comunității, ușor 
de contactat 

Opportunity: înlesnesc legătura cu alte persoane 

Weakness: putem să nu primim răspuns Threat: analiza posibil afectată de prejudecăți 

 

Acest grup va fi abordat prin intermediul unui chestionar care va fi plasat contactelor 

noastre de la Consiliul Județean Buzău: 

 

1. Care sunt cele mai mari dificultăți ale comunității dumneavoastră? 

2. Cum credeți că ar putea fi depășite? 

3. Care sunt cele mai importante resurse din sau din jurul comunității dumneavoastră? 

4. Vă rugăm să numiți 5 locuri din comuna dumneavoastră care ar putea fi vizitate? 

 

III) Antreprenorii locali este un alt grup cheie și vor fi contactați personal: 
 

Strenght: sunt ușor de identificat pentru că sunt 
vizibili, ar trebui să fie interesați 

Opportunity: înlesnesc legătura cu alte grupuri 
cheie, e.g. vizitatorii 

Weakness: putem să nu primim răspuns Threat: analiza posibil afectată de prejudecăți 

 

1. Care sunt cele mai mari dificultăți ale comunității dumneavoastră? 

2. Cum credeți că ar putea fi depășite? 

3. Care sunt cele mai importante resurse din sau din jurul comunității dumneavoastră? 

4. Vă rugăm să numiți 5 locuri din comuna dumneavoastră care ar putea fi vizitate? 

5. Cum ar putea afacerea dumneavoastră să ajute la promovarea zonei?  

 

IV) Cercetătorii și ONG-urile locale sunt grupuri profesionale interesate de zonă. Cercetătorii 

sunt reprezentați de membrii consorțiului acestui proiect, iar ONG-urile locale indetificate sunt: 

Antrec Buzău și Sărata Monteoru Renaissance. 

 

Cercetători: 

Strenght: îi cunoaștem, sunt ușor abordabili, au 
caracter interdisciplinar 

Opportunity: pot oferi o analiză obiectivă 

Weakness: -  Threat: analiza posibil afectată de prejudecăți 

 

ONG: 

Strenght: sunt doar 2 entități și le cunoaștem, 
sunt ușor abordabili 

Opportunity: înlesnesc legătura cu alte persoane 

Weakness: s-ar putea sa fim văzuți drept 
competiție  

Threat: analiza poate fi incompletă și posibil 
afectată de conflict de interese 

 

 

Acești actori vor fi abordați prin intermediul următorului chestionar: 

 

1. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai importante atuuri ale 

Ținutului Buzăului? 

2. Care sunt principalele dezavantaje ale Ținutuli Buzăului? 



238 
 

3. Lucrând în Ținutul Buzăului, ati trecut prin mai multe zone/comune. Dacă ar fi să 

facem o hartă a resurselor locale (resurse fiind: povești, oameni, peisaje, patrimoniu 

natural și cultural, resurse naturale) ce ar fi reprezentativ sau important în fiecare dintre 

cele 18 comune? 

(Colți  Pănătău Pârscov Cozieni Bozioru Brăești Odăile Cănești Chiliile Lopătari 

Mînzălești Vintilă Vodă Beceni Scorțoasa Berca Sărulești Bisoca Valea Salciei) 

4. Ce face Ținutul Buzăului să fie diferit, față de alte zone în care ați lucrat ? 

5. Din punct de vedere personal, ce vă place cel mai mult în Ținutul Buzăului? 

6. Ați reveni în Ținutul Buzăului și ca vizitator? De ce, și unde? 

 

V) Vizitatorii este un grup critic, de care depinde într-o măsură importantă dezvoltarea turistică 

a zonei.  

 

Strenght: există locuri cu flux ridicat de vizitatori, 
pot fi abordați online 

Opportunity: analiză relevantă 

Weakness: au timp limitat și pot refuza să 
răspundă analizei, nu avem public fidelizat online  

Threat: analiza posibil afectată de prejudecăți, o 
analiză succintă 

 

Acest grup poate fi abordat fie pe teren, prin intermediul antreprenorilor locali (proprietari de 

pensiuni sau gestionari ai unor situri turistice), sau pot fi abordați online printr-un chestioar 

promovat pe facebook: 

 

1. Ați auzit de inițiativa Geoparcul Ținutul Buzăului?  

2. Dacă da, de unde? 

3. Ați mai vizitat și altă dată Ținutul Buzăului? 

4. De ce ați ales să vizitați Ținutul Buzăului? De unde ați aflat despre el? 

5. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai importante atuuri ale 

Ținutului Buzăului? 

6. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai frumoase locuri din Ținutul 

Buzăului? 

7. Ce vă place cel mai puțin în Ținutul Buzăului? 

8. Ce vă place cel mai mult în Ținutul Buzăului? 

9. Ce alte obiective sau locuri din Ținutul Buzăului ați dori să vizitați sau să revedeți? 

10. Veți reveni pe viitor în Ținutul Buzăului? 

11. Ce sugestii ne puteți oferi nouă, celor care ne ocupăm cu dezvoltarea Geoparcului 

Ținutul Buzăului? (legat de trasee, muzee, expoziții, produse locale, acces la obiective, 

acces la oamenii locului, etc) 

12. Ați întâlnit sau auzit de meșteri locali în Ținutul Buzăului? V-ar plăcea să îi întâlniți 

și să le vizitați atelierele? 

13. Ce face Ținutul Buzăului să fie diferit, față de alte locuri pe care le-ați vizitat? 
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Realizarea primei analize a resurselor peisajului de către membrii echipei proiectului. 

 

Până în momentul de față a fost aplicată metodologia propusă grupului Cercetători. Resursele 

identificate au plasate pe hartă prin intermediul platformei GIS. Lista resurselor umane 

(meșteri) ca vi definitivată în cursul anului 2016, în urma centralizării informațiilor colectate 

de Muzeul Țăranului Român, și va fi prezentată ca un strat separat. Analiza actuală conține 

următoarele strate: așezări rupestre, sate tradiționale parasite, situri geologice și 

geomorfologice, ape vii și ape moarte, lacuri, muzee, rezervații naturale, mănăstiri și biserici 

vechi, cetăți, peisaje pitorești. Pe lângă acestea am inclus și câțiva dintre atractorii principali: 

focul viu, platoul salin melodic, vulcanii noroioși și izvoarele de petrol. 

 

Legenda este prezentată pe pagina următoare: 

 

 

 



240 
 

 

 

Această analiză va fi îmbunătățită în anul 2016, prin aplicarea chestionarelor celorlalte 

grupuri cheie identificate. 
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Identificarea principalilor atractori din cadrul analizei resurselor peisajului și stabilirea 

vulnerabilităților, a statutului de conservare, a potențialului economic și a posibilului impact 

asupra mediului în cazul folosirii în scopuri economice. 

 

Principalii atractori identificați conform modelului SEA (prezentat într-o secțiune anterioară a 

raportului) sunt: 

Tabelul 12.1 - Principalii atractori identificați conform modelului SEA 

Atractor SEA Vulnerabilități Statut conservare Potențial 

economic 

Posibil impact 

în cazul 

folosirii în 

scopuri 

economice 

Vulcanii 

noroioși – 

Pâclele Mici 

Spațiul este 

delimitat și 

există custode, 

nu identificăm 

vulnerbilități. 

Rezervație naturală . 

Arie protejată de 

interes național 

Categoria IV IUCN. 

 

Potențial 

touristic, 

educațional 

Nu identificăm 

impact negativ 

în cazul 

folosirii în 

scopuri 

turistice. 

Vulcanii 

noroioși – 

Pâclele Mari 

Spațiul este 

delimitat și 

există custode, 

nu identificăm 

vulnerbilități. 

Rezervație naturală . 

Arie protejată de 

interes național 

Categoria IV IUCN. 

 

Potențial 

touristic, 

educațional 

Nu identificăm 

impact negativ 

în cazul 

folosirii în 

scopuri 

turistice. 

Vulcanii 

noroioși – Beciu 

Spațiul nu este 

delimitat și nu 

există custode; 

locul este folosit 

uneori ca traseu 

în curse off-

road sau pentru 

accesul cu 

ATV-uri. Duce 

la distrugerea 

parțială a 

structurilor 

vulcanice 

noroioase 

Neprotejat, 

nedelimitat 

Potențial 

touristic, 

educațional 

Spațiul trebuie 

delimitat și 

trebuie 

administrat de 

un custode. 

Altfel, 

activitatea 

turistică (în 

special accesul 

cu ATV-uri) 

va duce la 

degradarea 

constantă a 

formelor 

vulcanice 

noroioase. 

Focul Viu Spațiul nu este 

delimitat și nu 

există custode. 

Spațiul este 

vulnerabil la 

acumularea de 

Arie protejată Potențial 

touristic, 

educațional 

Acumularea de 

deșeuri poate 

duce la 

degradarea 

vizuală a 

sitului. Trebuie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezervație_naturală
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejată
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deșeuri aruncate 

de vizitatori 

curățat 

periodic. 

Platoul Salin 

Meledic 

Spațiul nu este 

delimitat și nu 

exista custode 

decât pentru 

rezervația 

floristică. 

Vulnerabilitățile 

în acest caz sunt 

naturale: sarea 

este o rocă 

plastic, carstică, 

care produce 

prăbușiri; 

relieful se poate 

schimba rapid, 

peșterile se pot 

închide, etc. 

Arie protejată Potențial 

touristic, 

educațional 

Nu identificăm 

impact negativ 

asupra 

mediului în 

cazul folosirii 

în scopuri 

turistice, 

înafară de 

posibila 

acumulare de 

deșeuri. 

Așezările 

rupestre 

Spațiile nu sunt 

delimitate (cu 

excepția sitului 

Fundul Peșterii) 

și nu există 

custode. Apar 

vulnerabilități 

din partea 

vizitatorilor 

(inscripții 

modern pe 

pereți). 

Elemente înscrise în 

lista patrimoniului 

cultural al județului 

Buzău 

Potențial 

touristic, 

educațional 

Nu pot susține 

turism de 

masă, care ar 

conduce la 

degradarea 

siturilor. 

Impactul este 

anulat dacă 

sunt incluse în 

circuite de 

turism 

specializat. 

Piatra Corbului 

– sit cu 

chihlimbar 

Situl este 

nedelimitat și 

nu există 

custode. 

Localnicii 

afectează 

negativ situl, 

prin exploatarea 

deschisă de 

chihlimbar prin 

săparea de 

surplombe. 

Acestea conduc 

la prăbușirea 

unor porțiuni de 

afloriment 

Neprotejat Potențial 

touristic, 

educațional, 

cultural 

 

Nu poate 

susține 

activitatea 

locală de 

exploatare. 

Situl se 

degradează 

constant și 

crește pericolul 

de prăbușiri. 

Izvoarele cu 

petrol de la 

Păcuri 

Spațiul nu este 

delimitat și nici 

nu există 

Neprotejat Potențial 

touristic, 

educațional 

Nu există 

impact negativ 

în cazul 
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custode. 

Singura 

vulnerabilitate 

este acumularea 

de deșeuri 

aruncate de 

localnici 

folosirii în 

scopuri 

turistice. 

Singurul 

potential 

pericol este 

acumularea de 

deșeuri 

aruncate de 

vizitatori și 

localnici. 

Piatra Albă de 

la Grunj 

Spațiu 

nedelimitat, fără 

custode. Este 

vulnerabil la 

precipitații și la 

acțiunea erozivă 

a râurilor. 

Rezervație naturală 

Categoria III IUCN 

  

 

Potențial 

touristic, 

educațional 

Nu există 

impact negativ 

asupra 

mediului în 

cazul 

includerii în 

circuit turistic. 

Trovanții de la 

Ulmet 

Spațiu 

nedelimitat, fără 

custode. Este 

vulnerabil la 

acțiuni de 

degradare din 

partea 

vizitatorilor (ex. 

scrijelit pe 

trovanți) 

Neprotejat Potențial 

turistic, 

educațional 

Singurul risc 

este acela al 

degradării 

sitului de 

vizitatori, prin 

scrijelituri. 

 

Schema sistemelor de sprijin pentru susținerea activităților Geoparcului și sustenabilitatea 

acestuia după încheierea proiectului. 

Sistemul optim de management al Geoparcului este o structura ONG: management civil. În 

felul acesta se limitează factorul de instabilitate politic și se pot aplica strategii de dezvoltare 

pe termen lung. Un management politic (prin intermediul primăriilor și asociațiilor 

administrative) este deficitar în aplicarea strategiilor intercomunitare pe termen lung, întrucât 

obiectivele reprezentanților politici sunt formulate pe termen de 4 ani (între alegeri) și viziunea 

nu depăsește limitele propriei comunități. Astfel, în cursul anului 2016 vom încerca să putem 

bazele ONG-ului Ținutul Buzăului, ONG de interes regional, care sa devină beneficiar al 

rezultatelor acestui proiect și care să asigure sustenabilitatea inițiativei Geoparc și atragerea de 

noi fonduri după încheierea proiectului GeoSust. 

 

În cele ce urmează vom prezenta o schemă de sprijin financiar pentru ONG-uri, care ar permite 

atragerea de noi fonduri și aplicarea de noi strategii pe termen scurt și lung. Am selectat 

posibilitățile de finanțare care sunt conform obiectivelor Geoparc: 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/IUCN
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Tabelul 12.2 – Schema de ajutor 

 

Finanțări ONG-uri 

Tip de 
finanțare 

ONG eligibil 
Scopul 

finanțării 
Sprijinul financiar acordat Pagină WEB 

PNDR- 
Submasura 

(sM) 7.6 

ONG-uri 
definite 
conform 

 legislației în 
vigoare 

Investiţii 
asociate cu 
protejarea  

patrimoniului 
cultural 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de: 
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru proiectele de utilitate publică, 

negeneratoare de venit dar  
 – nu va depăși 500.000 euro; 

· 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele de utilitate publică, generatoare 

de venit dar  
 nu va depăși 200.000 euro; 

https://portal.afir.info/informatii_generale 
_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_

patrimoniu_cultural?amp;lang=RO 

PNDR- 
Submasura 

(sM) 7.2 

· Comunele și 
asociațiile 
acestora 
conform 
legislației 

naționale în 
vigoare; 

· ONG-uri 
pentru investiții 
în infrastructura 

educațională 
(grădinițe) și 

socială 
(infrastructură 

de tip after-
school); 

 Investiţii în 
crearea și 

modernizarea 
 infrastructurii 

de bază la scară 
mică 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
acordat este de: 

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru proiectele aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri care sunt 
negeneratoare de venit și nu va depăși: 

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții 
care vizează un singur tip de sprijin 

(infrastructura de drumuri, apă sau apă 
uzată); 

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții 
care vizează înființarea infrastructurii de apă 

și apă uzată și 1.500.000 euro pentru 
extinderea acestei infrastructuri; 

– 500.000 Euro, pentru proiectele de 
infrastructură educațională/socială; 
– 4.000.000 euro, pentru proiectele 

colective (ADI din care fac parte comune) 
(proiecte care vizează mai multe comune) 

fără a depăși valoarea maximă /comună/tip 
de sprijin. 

 ·80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele generatoare de venit aplicate de 

ONG-uri care vizează infrastructura 
educațională (grădinițe) și socială 

(infrastructură de tip after-school) și nu va 
depăși 100.000 euro 

https://portal.afir.info/informatii_ 
generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_inf

rastructura_rurala?amp;lang=RO 

Programul 
Operational 
Regional - 

POR 
45 

Organizatie 
non-

guvernamentala 
(ONG), 
 care 

desfasoara, 
conform 

statutului, 
activitati in 
domeniul 

turismului si are 
cel putin 6 luni 
vechime la data 

depunerii 
Cererii de 
Finantare 

Dezvoltarea si 
consolidarea 

turismului 
intern  

prin sprijinirea 
promovarii 
produselor 

specifice si a 
activitatilor de 

marketing 
specific 

·Valoarea totala a proiectului este cuprinsa 
intre minim 170.000 si 
 maxim 1.000.000 Lei 

·Contributia minima a solicitantului: 2% din 
valoarea totala eligibila a proiectului. 

http://www.fonduri- 
structurale.ro/DetaliuProiect.aspx?oid=210&did

=61&sdid=0&pid=694 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala?amp;lang=RO
http://www.fonduri-structurale.ro/DetaliuProiect.aspx?oid=210&did=61&sdid=0&pid=694
http://www.fonduri-structurale.ro/DetaliuProiect.aspx?oid=210&did=61&sdid=0&pid=694
http://www.fonduri-structurale.ro/DetaliuProiect.aspx?oid=210&did=61&sdid=0&pid=694
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Programul 
Operational 
Regional - 

POR 
30/ AXA 5. 

Dezvoltarea 
durabila si 

promovarea 
turismului 

ONG-urile, in 
calitate de 

parteneri al 
unor 

parteneriate cu 
o unitate 

administrativ - 
teritoriala 

Crearea / 
dezvoltarea / 
modernizarea 
infrastructurii 

turistice 
 necesare 

valorificarii 
durabile a 
resurselor 
naturale si 

cresterii calitatii 
serviciilor 

· Limitele financiare prevazute pentru ca 
proiectul sa fie eligibil: 

700.000 – 85.000.000 RON, pentru 
proiectele implementate in localitati din 

mediul urban sau in statiuni turistice 
balneare, climatice si balneo-climatice 

(indiferent daca sunt localizate in mediul 
rural sau urban). 

6.400.000 -85.000.000 RON, pentru 
proiectele implementate in localitati din 

mediul rural. 
· Cofinantare: 

40% pentru regiunea de dezvoltare BI; 50% 
pentru celelalte 7 regiuni de dezvoltare. 

http://www.fonduri- 
structurale.ro/DetaliuProiect.aspx?oid=210&did

=61&sdid=0&pid=429 

Programul 
Operational 
Regional - 

POR 
19/ AXA 5. 

Dezvoltarea 
durabila si 

promovarea 
turismului 

ONG 

Restaurarea si 
valorificarea 

durabila 
 a patrimoniului 

cultural, 
crearea si 

modernizarea 
infrastructurilor 

conexe 

·Valoarea totala a proiectului este cuprinsa 
 intre minim 1.700.000 lei si maxim 

85.000.000 lei. 
· Cofinantare: 

Procentul minim al contributiei proprii a 
solicitantului este de 2% si se aplica la 

valoarea maxima a cheltuielilor eligibile. 

http://www.fonduri- 
structurale.ro/DetaliuProiect.aspx?oid=210&did

=61&sdid=0&pid=59 

Programul 
National 
pentru 

Dezvoltare 
Rurala - 

PNDR 9/ AXA 
3. Calitatea 

vietii in 
zonele rurale 

si 
diversificarea 

economiei 
rurale 

ONG 
Incurajarea 
activitatilor 

 turistice 

· 5000 Euro – 70.000 Euro in cazul 
proiectelor de investitii in agroturism; 
· 5000 Euro – 200.000 Euro pentru alte 

tipuri de investitii in turismul rural. 
Cofinantare: 

· Contributia proprie a solicitantului 
reprezinta 30% din valoarea eligibila a 

proiectului in cazul proiectelor de investitii 
in agroturism sau 50% din valoarea eligibila 
a proiectului pentru alte tipuri de investitii 

in turismul rural. 

http://www.fonduri- 
structurale.ro/DetaliuProiect.aspx?oid=210&did

=767&sdid=0&pid=496 
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13.      Activitatea 2.12 

 

 

 

Construirea unui Sistem Informațional Geografic pentru Geoparcul Ținutul Buzăului a 

intrat într-o fază avansată, care este caracterizată pe de o parte de perfecționarea standardelor și 

procedurilor propuse la debutul proiectului și pe de alta de integrarea primelor serii de date 

specializate, generate sau culese din teren de parteneri.  

În materie de standarde și proceduri, au fost aplicate următoarele modificări și 

informații: 

 

a. Pachetul software ales pentru construirea și manipularea bazei de date a rămas QGIS 

Desktop, însă platforma a fost actualizată la versiunea 2.12.0. Aceasta este invers-

compatibilă cu cea veche (2.6), iar riscul de a pierde anumite date, proceduri sau 

proprietăți este nul. 

 

b. Datele vectoriale vor rămâne în formatele Shapefile și GeoJSON. În versiunea publică 

a aplicației WebGIS dedicată Geoparcului Ținutul Buzăului, utilizatorii vor putea să-și 

adauge propriile date culese cu ajutorul unui receptor GPS sau al unui dispozitiv cu 

funcții de localizare, inclusiv al unor aparate foto cu funcție de geo-etichetare. Formatul 

ales pentru acestea este GPS eXchange Format (*.GPX), datorită ușurinței în folosire și 

a interoperabilității.  

 

c. Proiecția datelor geografice rămâne cea stabilită manual în standardul de definire 

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) 

După ce standardul Stereografic 1970 aflat sub înregistrarea EPSG: 31700 a fost scos 

din uz, proiecția actualizată Oblică Stereografică 1970 cu datum Pulkovo 1942 (ajustat 

58) a fost implementată, însă este în continuare interpretată diferită de aplicațiile GIS. 

În urma testelor pe mai multe platforme WebGIS open-source, s-a constatat o problemă 

în vizualizarea datelor din pricina proiecției. Reproiectarea datelor nu ar fi soluția 

optimă în acest caz, întrucât o proiecție nouă s-ar putea traduce printr-o vizualizare mai 

bună, dar care să implice probleme de conformitate sau echidistanță. În consecință, 

pentru demersul WebGIS, datelor geografice le-a fost ștearsă proiecția și au rămas doar 

cu sistemul de coordonate geografic (figura 13.1). 

Fig. 13.1 - Diferența vizuală dintre Limita Geoparcului Ținutul Buzăului în 

sistem de proiecție Stereografic 1970 (folosit în baza de date geografice) și 

GCS WGS84 (folosit pentru WebGIS). 
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d. 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 largă, 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. 

Unitățile administrativ-teritoriale. 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 (figura 13.2).  

 
Fig. 13.2 - Descărcarea datelor de pe Geoportalul A.N.C.P.I. 

 

Caracteristici generale. Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip 

poligon (fig. 13.3), iar codificarea implicită este UTF-8. Întrucât datele se află în permanentă 

actualizare de către organismul abilitat, același lucru este necesar și în baza de date geografice 

proprie. Ultimul set de date este datat decembrie 2015. 
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Fig. 13.3 - Unităție administrativ-teritoriale (decembrie 2015) 

 

Manipularea datelor. La nivel geometric a fost realizat un control topologic, în urma căruia au 

fost înregistrate 0 (zero) erori. La nivel de tabel de atribute, au fost curățate intrările redundante 

și verificate atributele numerice. La toate acestea, au fost adăugate date privitoare la valorile 

populației totale înregistrate la Recensămintele Naționale Generale din 1992, 2002 și 2011.  

 

Limita administrativă oficială a Ținutului Buzăului a fost obținută din fuziunea spațială a celor 

18 comune într-o nouă clasă de obiecte spațiale, conform actualizării datelor privind unitățile 

administrativ-teritoriale din decembrie 2015. 

 

Caracteristici generale. Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip 

poligon cu codificare UTF-8 și proiecție Stereografic 1970. Nu au fost operate modificări față 

de procesarea inițială din 2014. 

 

Manipularea datelor. Nu au fost operate modificări față de procesarea inițială din 2014. 

 

Așezările umane (primitivă de tip punct). Nu au fost operate modificări față de procesarea 

inițială din 2014. 

 

Așezările umane (primitivă de tip poligon). Nu au fost operate modificări față de procesarea 

inițială din 2014. 

 

Rețeaua rutieră. 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 



249 
 

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. 

 

Caracteristici generale. Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip poli-

linie cu codificare UTF-8 atribuită în procesul inițial de digitizare. 

 

Crearea și manipularea datelor. 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 (figura 

13.4). Față de situația din anul 2014, a fost construită o topologie ce ar putea fi utilizată ulterior 

pentru a genera un set de date cu funcție de rutare, în special pentru telefoane mobile inteligente 

și tablete digitale. Sub un format specific, el poate fi făcut disponibil și pentru dispozitive GPS 

pentru autovehicule sau handheld. De asemenea, datele au fost corectate în intervalul de timp 

ianuarie-aprilie și noiembrie-decembrie 2015 pe baza informațiilor puse la dispoziție de 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cu această ocazie, a fost corectată o 

eroare de cca 3-5 m în setul de date, apărută cel mai probabil ca urmare a unei vechi reproiectări 

imprecise. 

 
Fig. 13.4 - Temele vectoriale conținând cele trei categorii ce alcătuiesc rețeaua rutieră. 

 

Problemele pe care le prezintă rețeaua rutieră sunt numeroase. În primul rând, faptul că 

un drum are indicativ de drum județean nu reprezintă o garanție a faptului că este viabil în 

anumite sezoane, condiții meteorologice sau cu anumite tipuri de autovehicule. Pentru a ilustra 

o situație cât mai corectă, informațiile referitoare la drumuri au fost completate cu starea 

acestora la nivelul lunii noiembrie 2015, după cum urmează: 
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DRUM NAȚIONAL 

 

 

 

 
Fig. 13.5 - Drumul Național 10 

 

Singurul drum național care traversează teritoriul Geoparcului Ținutul Buzăului este DN 10 

Buzău-Hărman (cu legătură pe DN 11 la Brașov), în comuna Berca. Deși pe teritoriul 

Geoparcului el măsoară doar 2,692 km, importanța sa este mult mai însemnată întrucât prin 

acesta se asigură accesul și în alte regiuni din Ținutul Buzăului, precum Pârscov, via Măgura, 

și Colți, via Pătârlagele.  

 

 

DRUM JUDEȚEAN MODERNIZAT 

 

 

 

 

 
Fig. 13.6 - Drumul Județean 220A  

 

DRUM JUDEȚEAN NEMODERNIZAT 

 

 

 

 

 
Fig. 13.7 - Drumul Județean 203L   

 

Indicativ DN 

Număr  1 

Modernizat da 

Caracteristici 7 (9) 

Îmbrăcăminte Asfalt (100%) 

Lungime 2,692 km 

Indicativ DJ 

Număr  2 total / 4 parțial 

Caracteristici variază; în medie 6 

(8) 

Îmbrăcăminte Asfalt  

Indicativ DJ 

Număr  4 total / 4 parțial 

Caracteristici variază; în medie 6 

Îmbrăcăminte pietriș / pământ 
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Drumurile județene asigură legătura dintre DN 10 și regiunile subcarpatice din nord. Cele mai 

multe din acestea urmăresc văile principale (Slănic, Sărățel, Bălăneasa). Cu excepția DJ 220A 

care atinge punctele turistice de la Pâclele Mari și Pâclele Mici, modernizarea drumurilor 

județene nu a privit întregul cuprins al acestora, ci doar anumite porțiuni, în special cele aflate 

pe cursurile inferioare și mijlocii ale râurilor principale (la nivelul lunii noiembrie 2015). 

  

DRUM COMUNAL MODERNIZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13.9.1 - Drumul Comunal 86  

 

DRUM COMUNAL NEMODERNIZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13.9.2 - Drumul Comunal 89 

Indicativ DC 

Număr  2 total / 7 parțial 

Caracteristici variază 

Îmbrăcăminte asfalt  

Indicativ DC 

Număr  65 total / 7 parțial 

Caracteristici variază 

Îmbrăcăminte asfalt degradat / 

pietriș / pământ 

Fig. 13.8 - Drumurile județene din baza de date geografice 
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Drumurile comunale asigură legăturile între satele reşedinţă de comună şi celălalte așezări 

componente, ori între sate din comune vecine. Foarte puține drumuri comunale sunt 

modernizate, însă accesul pe majoritatea este bun în cea mai mare parte a anului. Probleme 

reale se întâlnesc la acele drumuri comunale care conectează două bazine hidrografice (DC 78, 

DC 182 etc), sau care au fost modernizate în trecut, însă unde astăzi carosabilul prezintă un 

grad avansat de degradare (DC 71, DC 97 etc). Clasificarea urmează a fi completată cu 

informații suplimentare privind gradul de degradare și posibilitățile de acces. 

 

Rețeaua hidrografică. Setul de date a suferit modificări substanțiale de la prima versiune din 

anul 2014. Datele originale, obținute din surse multiple (hărți topografice românești din a doua 

ediție (scara 1:25.000), ortofotoplan din 2005 și planuri topografice din diverși ani (scara 

1:10.000)), prezentau multe slăbiciuni. În primul rând, inconsistența acestora la nivelul fiecărui 

organism hidrografic era foarte scăzută; apoi, exista o lipsă evidentă de detaliu pentru utilizare 

la scări mari (figura 13.10). Nu în ultimul rând, scările diferite ale surselor din care au fost 

obținute datele au dus uneori la generalizări excesive, alteori la neconcordanțe cu MNAT-urile 

folosite. Astfel, s-a purces la crearea unui set de date complet nou, având la bază baza TopRo5 

a A.N.C.P.I. Similar setului original, au fost păstrate numai râurile principale, precum și cele 

secundare care au punctul de vărsare în afara teritoriului Geoparcului Ținutul Buzăului. Datele 

au fost ulterior uniformizate, iar gradul lor de detaliu a fost construit pentru a putea răspunde și 

nevoilor cartografice la scări mari. 

 

Caracteristici generale. Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip 

polilinie cu codificare UTF-8. Singurul atribut unde există probleme la nivelul diacriticelor 

românești din pricina unui import defectuos este numele râurilor. Acesta va fi actualizat în 

perioada următoare. 

 

Datele specializate. 

Punctele de interes. Aici se încadrează în general, siturile cu caracter turistic, indiferent de 

natura acestora sau de gradul de dificultate al accesului la ele. Acesta includea în noiembrie 

2015 un număr de 38 de obiective, majoritatea dintre acestea fiind vizitate cel puțin o dată de 

către un membru al echipei GeoSust. La nivelul aplicației WebGIS, acest set de date va căpăta 

o importanță deosebită și de aceea el va fi în permanentă actualizare. 

 

Caracteristici generale. Formatul datelor vectoriale este ESRI Shapefile – primitivă de tip punct 

cu codificare UTF-8. 

 

Fig. 13.10 - Diferențe între cele două seturi de date cu rețeaua hidrografică (stânga - setul vechi, dreapta 

- setul nou) 
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Date hidrochimice și fizice/geofizice. Sunt date ce cuprind măsurători hidrochimice, fizice și 

geofizice efectuate de partenerii din cadrul proiectului GeoSust. Au fost inițial livrate în format 

*.xlsx, impropriu pentru date geografice. De aceea, ele au fost convertite în formatul *.csv, de 

unde au putut fi geocodate pe baza valorilor latitudine și longitudine, oferite sub formă de grade 

zecimale. Structura tipică a tabelului de atribute al acestor date este următoarea: 

latitudine longitudine sat comună sursă 

valoare 

parametru 

măsurat 

      

 

Datele geocodate au fost ulterior proiectate conform punctului (c) din procedurile 

actualizate și apoi folosite pentru diverse analize de geoprocesare sau interpolare. 

 

Datele specializate sunt în continuă actualizare pe măsură ce sunt puse la dispoziție de 

către partenerii din cadrul proiectului GeoSust. 

 

Toate datele primare prezentate, precum și seturile ce conțin curbele de nivel și utilizarea 

terenurilor sunt prezentate sintetic în tabelul 13.1. 

 

Menționăm ca toate datele specializate culese da parteneri au fost integrate în platforma 

GIS, unde au fost procesate/analizate, și au rezultat astfel hărțile de hazard publicate în celălalte 

secțiuni ale acestui raport. 

 
Tabelul 13.1 - 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. 

rețea hidrografică poli-linie Ortofotoplan A.N.C.P.I., 2009 

Geoportal A.N.C.P.I. 

TopRo5 

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 

Geoportal A.N.C.P.I. 

drumuri județene poli-linie Extras OpenStreetMap 2014 

Actualizări după: 

Lista categoriilor de drumuri 

din România 

Ortofotoplan ANCPI, 2005 

Ortofotoplan ANCPI, 2009 

Hotărâri ale C.J. Buzău 

Geoportal A.N.C.P.I. 

drumuri comunale poli-linie Extras OpenStreetMap 2014 

Actualizări după: 
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Lista categoriilor de drumuri 

din România 

Ortofotoplan ANCPI, 2005 

Ortofotoplan ANCPI, 2009 

Hotărâri ale C.J. Buzău 

Geoportal A.N.C.P.I. 

așezări umane punct Descărcare geo-spatial.org 

așezări umane poligon Planuri topografice 1:10000 

Ortofotoplan A.N.C.P.I., 2005 

Ortofotoplan A.N.C.P.I., 2009 

TopRo5 

unități administrativ-teritoriale poligon Geoportal A.N.C.P.I 

limită Ținutul Buzăului poligon derivare din setul de date cu 

unități administrative 

categorii de utilizare a 

terenurilor 

poligon TopRo5 (în lucru) 

 

Integrare WebGis. 

Unul din canalele de valorificare a tuturor datelor geografice este printr-un sistem de tip 

WebGIS. Acesta ar trebui să răspundă următoarelor nevoi: 

- să reprezintă o interfață intuitivă de explorare a datelor geografice, similară unei 

aplicații desktop GIS. 

- să conțină suficiente hărți web de fundal, din categoria celor cunoscute (ex. 

OpenStreetMap, Mapbox etc).  

- să permită geocodarea simplă. 

- să permită ca utilizatorul să interacționeze cu conținutul, dincolo de posibilitățile 

implicite de transfocare și panoramare (desen, măsurare) 

- să permită ca utilizatorii să adauge date proprii, culese cu ajutorul unor receptoare GPS 

sau cu alte dispozitive cu funcții similare.  

O primă platformă WebGIS a fost realizată în 2014, strict pentru uz intern, cu scopul de 

a aduce laolaltă datele disponibile până în acel moment (18 august). Până astăzi, a adunat un 

număr de 420 de vizualizări.  

Arhitectura sa este simplă. La baza sa se află un proiect .qgs dezvoltat în QGIS 2.4.0, 

care cuprinde un număr de nouă teme vectoriale și un serviciu de hartă Google Maps livrată 

prin OpenLayers. Folosind o versiune particularizată a plugin-ului QGIS Cloud, proiectul a fost 

încărcat pe sever, de unde s-a derivat o versiune mobilă și un serviciu de tip WMS. Interfața 

include mai multe funcții de bază, printre care geocodare folosind serviciul GeoNames, 

panoramare, transfocare, identificare de obiecte spațiale și măsurare de distanțe și suprafețe.
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Fig. 13.11 - Aplicația inițială de tip WebGIS construită cu QGIS Cloud. 

 

Aplicația este, ca întreg, utilă scopului pentru care a fost creată, însă dincolo de punctul 

până în care a fost adusă, nu mai poate fi dezvoltată decât într-o măsură foarte mică. 

Din aceste considerente, realizarea unei aplicații WebGIS noi, pe o platformă diferită, a 

început încă din aprilie 2015. Prima problemă întâlnită a fost alegerea unei soluții software 

open-source, potrivită pentru un asemenea proiect și suficient de suplă pentru a funcționa pe 

orice browser și în orice tip de mediu. 

Soluția aleasă și testată este o bibliotecă de cartografie bazată pe Java Script, ce permite 

lucrul cu date vectoriale în format GeoJSON. Testele cu această platformă s-au derulat cu 

precădere în lunile iunie și decembrie 2015, pentru următoarele puncte: 

- verificarea posibilităților de integrare a unor opțiuni suplimentare; 

- verificarea compatibilității cu hărțile de tip „slippy”, atât open-source, cât și 

proprietare, inclusiv servicii de hartă sau imagini satelitare; 

- explorarea opțiunilor de design și estetică cartografică. 

 
Fig. 13.12 - Captură de ecran din timpul testelor platformei WebGIS. În prim-plan, satul Rătești. 
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Fig. 13.13 - Captură de ecran din timpul testelor platformei WebGIS. În prim-plan, mănăstirea Cârnu 

 

 
Fig. 13.14 - Captură de ecran din timpul testelor platformei WebGIS. Secvență de cod. 

 

Testele au confirmat fiabilitatea platformei, alături de care se mai pot preciza 

următoarele: 

- opțiunile de particularizare și de adăugare a unor elemente cartografice conexe sunt 

posibile cu ajutorul unor plugin-uri. 

- principalele sisteme de operare suportă acest tip de aplicație. 

- poate fi folosită laolaltă cu alte servicii cartografice web, inclusiv OSM și derivate din 

acesta, teme cartografice Esri și servicii WMS proprii.  

 

Implementarea platformei va avea loc în prima jumătate a anului 2016, după 

definitivarea datelor geografice principale și a celorlalte elemente de conținut. 
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16.      Activitățile 2.13-2.18 

 

 

 

Aceste 6 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 a doua etapă a proiectului le-au urmat îndeaproape pe cele finalizate în prima 

etapă, detaliile fiind discutate la începutul lunii Mai, în cursul vizitei de lucru în Norvegia unde 

a avut loc și a doua întâlnire anuală a membrilor consorțiului. Structura comitetului de 

management al proiectului a rămas aceeași ca și în anul 2014. 

 

S-a urmărit în special folosirea corectă a fondurilor, respectarea prevederilor contractuale și a 

legilor care gestionează aplicarea proiectelor SEE în România, desfășurarea tuturor activităților 

prevăzute în propunerea de proiect, atingerea obiectivelor și raportarea la termen. 

 

 

 
Fig. 14.1 – Participanții la cea de-a doua întâlnire anuală a comitetului de management al proiectului. 
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17.      Activitățile 2.19-2.24 

 

 

 

În această a doua etapă au fost întreprinse 6 activități de diseminare, conform propunerii de 

proiect, cu următoarele rezultate:  

 

 

1) Diseminare către comunitatea științifică:  

   

1.1) Articole ISI publicate/trimise către publicare: 

  * R-G. Popa, D-A. Popa, A. Andrășanu (în review). The SEA and Big-S Models for 

managing geosites as resources for local communities in the context of rural Geoparks. 

Geoheritage. 

 * Melinte-Dobrinescu, M., Brustur, T., Macaleţ, R., Jipa, D., Ion, G., Popa, A., Ion, E., 

Briceag, A. (în review). The Geological and Paleontological Heritage and the Potential for the 

Geotourism Development in the Buzău Land Geopark (Romania). Geoheritage 

 

 1.2) Articole publicate în reviste indexate non-ISI: 

 * C. Roba, C. Roșu, BD. Burghele, M. Moldovan, H. Mitrofan (2015). The quality of 

the natural mineral waters from Buzău County. Air and Water components of the Environment, 

102-108. 

 * C. Roba, C. Roșu, I. Piștea, BD. Burghele, M. Moldovan, A. Ozunu, H. Mitrofan 

(2015). Groundwater quality in a rural area from Buzău County, Romania. Scientific Papers 

Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 15, 259-

264. 

 * Brustur, T., Stănescu, I., Macaleţ, R., Melinte-Dobrinescu, M.C., 2015. The Mud 

volcanoes from Berca: a significant patrimony site of the Buzău Land Geopark (Romania). 

Geo-Eco-Marina 21, 1-23. 

 * C. Manolache, L. Passima (2015). The House of the Soul. MARTOR, 20, 172-180. 

 

1.3) Lucrări prezentate la conferințe științifice: 

 

* R-G. Popa, R. Stochici (2015) Measuring natural radiation backgrounds for natural 

hazard evaluation in the aspiring Buzău Land Geopark, Romania. 8th Congress of the Balkan 

Geophysical Society. 

* D-A. Popa, R-G. Popa, A. Andrășanu – Connecting Man and Earth in Buzău Land 

Aspiring Geopark. European Geoparks Conference. 

*A. Andrășanu, R-G. Popa, D-A. Popa (2015). Building the Aspiring Buzău Land 

Geopark: interpreting intangible heritage. European Geoparks Conference. 

* R-G. Popa, D-A. Popa, A. Andrășanu (2015) Building the Aspiring Buzău Land 

Geopark: philosophy, approach, funds. European Geoparks Conference. 

* M. Tatu, L. Niculae, R-G. Popa (2015). Landslide inventory map as a tool for 

landscape planning and management in Buzău Land Geopark. Geophysical Research Abstracts, 

vol 17, EGU2015-3446, EGU General Assembly. 

* L. Niculae, R-G. Popa, M. Tatu (2015). Torrential landscapes associated with 

gravitational slope movements in Buzău Land Geopark, Romania – A quantitative approach on 

the time-space evolution of denudation processes. Geophysical Research Abstracts, vol 17, 

EGU2015-4850, EGU General Assembly. 
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* S. G Iftode, M. Stoica (2015). Sarmatian vertebrate marine fauna assemblage from 

Dacian Basin with Paratethyan affinities – a comparative case study between Buzău Land 

(Carpathian Foredeep) and South Dobrogea, Romania. Stratigraphy, Sedimentology & 

Paleontology - Cenozoic stratigraphy and paleoenvironments Research Abstracts, EGU 2015-

3625, EGU General Assembly. 

* C. Roba, C. Roșu, BD. Burghele, M. Moldovan, H. Mitrofan (2015). The quality of 

the natural mineral waters from Buzău County. Conferința Internațională Aerul și Apa – 

Componente ale Mediului. 

* C. Roba, C. Roșu, I. Piștea, BD. Burghele, M. Moldovan, A. Ozunu, H. Mitrofan 

(2015). Groundwater quality in a rural area from Buzău County, Romania. The International 

Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest – 

Agriculture for life, life for agriculture. 

* M. Moldovan, BD. Burghele, C. Roba, C. Cosma, F. Stetca (2015). Evaluarea 

radioactivității naturale în județul Buzău. Conferința națională Environment and Progress. 

* Brustur, T., Macaleț, R., Jipa, D., Stănescu, I., Popa, A., Melinte-Dobrinescu, M., 

(2015). Litho- and biostratigraphy of the Pliocene regional stages in the Dacian Basin (E 

Romania). Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz, ISSN 1608-8166, Band 21, Graz, Austria, p. 

47. 

* Briceag, A., Melinte-Dobrinescu, M., Brustur, T., Popa, A., Jipa, D., (2015). IUCN 

Geosites from the Buzău Land Geopark (SE Romania). VIII International ProGEO Symposium 

2015 – Conservation strategies in a changing world, ISBN 978-9979-72-868-9, Reykjavik, 

Islanda, p. 70-71. 

* Ion, E., Melinte-Dobrinescu, M., Ion, G., Popa, A., Jipa, D., Brustur, T., (2015). GIS 

technology as a major tool for the sustainable use of Buzău Geopark. VIII International ProGEO 

Symposium 2015 – Conservation strategies in a changing world, ISBN 978-9979-72-868-9, 

Reykjavik, Islanda, p. 72-73. 

* Melinte-Dobrinescu, M.C., Roban, R.D., Macaleţ, R., Brustur, T., Jipa, D., Briceag, 

A. (2015). Palaeontological assemblages and sedimentological features of the Buzău Land 

Geopark. Al 10-lea Simpozion Internațional al Societății Paleontologilor din România, Cluj-

Napoca. Abstract Volume. 

* A. Iuga (2015). Obiceiuri de pomenire a morților de Paști în zona Buzăului, România. 

Transatlantic Mountain Cultures: Appalachian and Carpathian Perspectives. 

* A. Iuga, R-G. Popa, M. Andreescu, R. Marinescu-Frăsinei, D-A. Popa, C. Florescu 

(2015). The Making of a Local Heritage Collection in Mânzălești, Buzău, Romania. 

Appalachian – Carpathian International Conference: Researching, Documenting and Preserving 

Highland Traditions.  

* A. Iuga, M. Andreescu (2015). Pe drum de seară în narațiuni buzoiene. Călători și 

călatorii. A privi, a descoperi.  
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2) Diseminare către publicul general:  

 

2.1) S-a adus la zi site-ul web al proiectului, http://geosust.geo-team.org/, pagina de 

rezultate, unde se pot găsi o parte din livrabilele anului 2015. 

2.2) S-a realizat o nouă publicație pentru publicul general: Harta Călătorului în Ținutul 

Buzăului. 

 

 
 

 
 

Fig. 15.1 – Harta Călătorului în Ținutul Buzăului 

 

2.3) S-a elaborat un software educațional și informativ. 

 

Programului  “Buzău Land Pocket Guide” este un ghid digital al Geoparcului Ținutul 

Buzăului, atât pentru vizitatori, cât și pentru cei ce vor să afle mai multe despre locurile și 

tradițiile zonei. Softul pune la dispoziție o hartă interactivă a geoparcului și informații despre 

punctele de interes. 

Software-ul este elaborat cu ajutorul HTML, CSS, JS și JSON. jQuery. O librărie 

JavaScript este utilizată pentru a menține codul sursă versatil și extensibil. Motivul pentru care 

am ales aceste limbaje este de a oferi portabilitate aplicatiei. Folosind diferite tehnologii, 

Electron (Node.js și Chromium) pentru sistemele de operare desktop (Windows, Linux, OSX) 

și PhoneGap pentru sistemele de operare mobile (Android, iOS, Windows Phone), marea parte 

a codului sursă rămâne identic. Astfel, resursele necesare pentru dezvoltarea și mentenanța 

programului sunt minime. 

 

http://geosust.geo-team.org/
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Fig. 15.2 – În imaginea de sus se vede interfața programului. În imaginea de jos se observă faptul că 

straturile aferente drumurilor nemodernizate și modernizate au fost dezactivate și nu mai sunt vizibile. Toate 

straturile pot fi activate și dezactivate oricând de către utilizator. 

 

 

Harta este compusă din mai multe straturi (imagini de dimensiuni identice dar cu 

conținut diferit, suprapuse). Aceasta poate fi mărită, micșorată și deplasată folosind mouse-ul 

sau gesturi pe un ecran tactil (depinzând de platforma pe care rulează). Vizibilitatea fiecarui 

strat si etichetă poate fi comutată folosind meniul din stânga. 
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Primul strat conține topografia si pădurile. Urmează râurile, așezările, drumurile 

modernizate și cele nemodernizate. Etichetele se află de asemenea pe un strat superior 

celorlalte, dar fără a fi imagini. Etichetele sunt create în mod dinamic, prin cod, datele necesare 

fiind stocate în format JSON și distribuite cu programul. 

 
Fig. 15.3 – Acest cod citesțe fișierul JSON și folosește o parte din datele aflate în acesta  (numele 

fiecărei etichete în română și în engleză, tipul etichetei și poziția geografică în grade, sistem WGS84) pentru a 

afișa în mod corect eticheta pe hartă. 

 

Cu un click sau o atingere pe una dintre etichetele de pe harta duce la deschiderea unui 

panou cu informații în româna și engleza, poze și posibil fișiere media, care se referă la eticheta 

interogată. Interfața etichetelor și a panoului se află în curs de adaptare pentru noul design al 

aplicației. 

Una dintre funcțiile planificate în viitor este utilizarea sistemului GPS al telefonului 

pentru a oferi informații despre poziția utilizatorului și a rutelor posibile către destinația aleasă 

de către acesta. 

 Momentan aplicația nu este lansată public. Dorim ca înainte de toate să îmbogățim 

librăria de conținut, să optimizăm interfața grafică și gradul de ocupare al memoriei plăcii 

grafice la rulare. Soluția pentru această ultimă problemă este transformarea tuturor imaginilor 

in SVG-uri. 

....................................................................................................................................................... 
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2.4) Au avut loc o serie de apariții în presă: Interviu difuzat de Radio România Cultural 

în luna februarie 2015 (susținut de Răzvan-Gabriel Popa și Anamaria Iuga), Apariție la știri pe 

postul DIGI24 cu ocazia inaugurării Muzeului Timpul Omului, Apariție pe postul DIGI World 

în cadrul episodului documentar Ținutul Buzăului – Focul, Apariții în peste 8 ziare online și în 

print, naționale (Adevărul) și locale și în 2 ziare din Norvegia. 

 

 
Fig. 15.4 – Apariția în ziarul Norvegian Telemarksavisa, în Mai 2015 

 

2.5) S-a realizat un film documentar împreună cu DIGI World (33 de minute) care a fost 

difuzat pe postul DIGI World pe data de 30 decembrie 2015: Ținutul Buzăului - Focul. De 

asemenea, din același material s-au realizat 4 episoade scurte care pot fi descărcate de la 

http://geosust.geo-team.org/results/. Informații despre episodul de 33 de minute pot fi găsite 

aici: http://www.digi-world.tv/tinutul-buzaului/  

 

 

Fig. 15.5 – Fotografii din campaniile de filmare, împreună cu DIGI World 

 

3) Diseminare către studenți: La data de 25 noiembrie 2015 s-a organizat la București un 

workshop educativ interdisciplinar la care au participat 9 studenți de la 

Universitatea București, Facultatea de Geologie și Geofizică. Workshopul a fost inclus în 

programul din anul 2015 al Masterului de Geobiologie aplicată și a fost moderat de Alexandru 

Andrășanu (Universitatea din București). Au mai participat Gabriela Iftode (Institutul de 

Geodinamică), Anamaria Iuga (Muzeul Național al Țăranului Român), Denissa Burghele 

(Universitatea Babeș-Bolyai) și Andrei Briceag (Institutul Geoecomar). 

 

http://geosust.geo-team.org/results/
http://www.digi-world.tv/tinutul-buzaului/
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Fig. 15.6 – Fotografie din timpul workshopului de la București 

 

 

 

4) Diseminare către părțile interesate de geoparc, în cadrul unei platforme comune. Anul trecut 

am hotărât că este mai eficient să folosim platformele deja existente. Astfel, anul acesta am 

participat la întâlniri dedicate proiectului și Geoparcului, organizate împreună cu Consiliul 

Județean Buzău și ADI Ținutul Buzăului, la care au participat factorii de decizie din cele 18 

comune ale teritoriului (octombrie, decembrie). De asemenea, am stabilit să creăm un site 

dedicat Ținutului Buzăului, care să fie în același timp portal de promovare a zonei și mecanism 

educațional, dar care să dea și posibilitatea părților interesate de a scrie un articol și de a lua 

legătura unii cu ceilalți. De asemenea, funcția WebGIS pe care o vom implementa în primele 

luni ale anului 2016 va oferi oricui posibilitatea să acceseze uneltele noastre de planificare 

teritorială pe baza acestui site. www.tinutulbuzaului.ro este acum o nouă platformă dedicată 

părților interesate de Ținutul Buzăului, atât localnici, factori de decizie, potențiali investitori, 

antreprenori dar și vizitatori. Fiecare grup poate beneficia în urma informațiilor și funcțiilor 

acestui site. 

 

5) Dezvoltarea infrastructurii educaționale și de vizitare din Ținutul Buzăului. Anul acesta am 

realizat noi modele pentru panouri interpretative, am inaugurat un punct de interpretare în 

comuna Mînzălești: Muzeul Timpul Omului și am început lucrul la un alt punct de interpretare 

în comuna Lopătari: Muzeul 7 Locuri de poveste. 

Muzeul Timpul Omului este un spațiu simbolic, personal, realizat pe baza colecției 

etnografice a Comunei Mînzălești și cu participarea comunității locale. Muzeul spune povestea 

legăturilor văzute și nevăzute dintre Om și Pâmănt, din perspectiva Timpului. Elementele de 

bază sunt Copacul Vieții, cuptorul, și moara manuală. Pentru a exprima mai bine povestea 

muzeului, redăm în continuare textul explicativ din interiorul acestuia. 

http://www.tinutulbuzaului.ro/
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“Expoziția pe care doar ce-ați vizitat-o a fost un scurt, dar bogat drum prin lumea 

tradițională buzoiană. Drumul parcurs explorează legăturile văzute și nevăzute dintre Om și 

Pământ, urmând cursul Timpului, al Vieții și al Pământului. Simbolul central al expoziției este 

Pomul Vieții, ale cărui rădăcini se pierd în sare.  

Sarea reprezintă elementul natural care stă la baza vieții culturale a Mînzăleștenilor, 

și altfel, Pomul Vieții crește din sare. De ramurile acestuia atârnă țesături, roadele muncii 

omului fiind așadar asimilate cu roadele Pomului Vieții. Astfel, Omul se confundă cu Pomul și 

cu Natura, devenind el însuși simbol al vieții.  

Mai mult decât atât, modul în care sunt așezate țesăturile sugerează un drum în Timp, 

întrucât pe crengile cele de mai jos atârnă țesăturile cele vechi, iar către vârful Pomului, 

țesăturile cele noi. Roadele vieții de acum sunt clădite pe experiența si truda vieții de dinainte.  

Un alt simbol este cuptorul de olărit, făcut chiar din lutul folosit în zonă pentru modelarea 

vaselor. Cuptorul este așezat pe un covor din lut, care privit cu atenție, dezvăluie trecerea de 

la Pământ, lutul, la rodul creativității și muncii Omului, cuptorul: lut, lut cu nisip, lut cu nisip 

și paie. Cuptorul simbolizează focul creativității, al trudei și al talentului Omului, dar în același 

timp, faptul că Omul își bazează creativitatea pe seama bogățiilor Pământului. 

După ce lutul este modelat pe roata olarului, el trece în cuptor, iar în cuptor iau naștere 

vasele. Unele dintre acestea, după cum este obiceiul locului, se îngroapă cu tămâie în Pământ 

înainte de a se ridica în acel loc o cruce sau o troiță. Vasul, rodul cuptorului și al Omului 

capătă valori spirituale. 

Privite împreună, Pomul Vieții, crucile din vase și cuptorul își împletesc sensurile, iar 

simbolistica lor transcede într-o altă dimensiune. Privite dinspre copac, ele simbolizează viața, 

moartea și regenerarea. Privite în sens invers, deși focul omului se stinge, el face loc noii vieți, 

lasând moștenire roadele trudei lui pe care viată se clădește în continuare." 

Un articol apărut în presă despre Muzeul Timpul Omului poate fi accesat aici: 

http://www.sanatateabuzoiana.ro/reportajul-de-duminica-timpul-omului-lectie-de-sanatate-

spirituala-la-manzalestii-buzaului/#.Vf-EIp2qqko 

 

 
Fig. 15.7 – Lucrul la Muzeu, împreună cu localnicii 

http://www.sanatateabuzoiana.ro/reportajul-de-duminica-timpul-omului-lectie-de-sanatate-spirituala-la-manzalestii-buzaului/#.Vf-EIp2qqko
http://www.sanatateabuzoiana.ro/reportajul-de-duminica-timpul-omului-lectie-de-sanatate-spirituala-la-manzalestii-buzaului/#.Vf-EIp2qqko
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Fig. 15.8 – Imagini din interiorul Muzeului 
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Fig. 15.9 – Fotografii de la inaugurarea Muzeului Timpul Omului 

 

 

 
Fig. 15.10 – Exemplu de panou interpretativ bilingv, realizat în acest an 
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Fig. 15.11 – O pictură realizată de artistul plastic al proiectului, Rodica Toth Poiată. Tema: 

Pomul Vieții 

 

 

6) Diseminarea rezultatelor și a uneltelor s-a făcut prin intermediul punctelor 1-5. 
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