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CAPITOLUL 1  -  PREZENTAREA JUDEŢULUI BUZĂU 
 
 

   1.1.  Aşezare  

Situat în partea de sud-est a României, în sud-estul Carpaţilor Orientali, axat pe cursul superior 
şi mijlociu al râului Buzău, judeţul Buzău are o suprafaţă de 6.102,6 kmp (17% din suprafaţa 
Regiunii Sud - Est şi 2,6 % din suprafaţa ţării) şi se învecinează cu judeţele Braşov şi Covasna la 
Nord-Vest, Vrancea la Nord-Est, Brăila la Est, Ialomiţa la Sud şi Prahova la Vest. Judeţul Buzău 
face legătura între arcul Carpaţilor şi Câmpia Dunării, deoarece ocupă o zonă aflată la graniţa 
dintre cele trei provincii istorice româneşti - Muntenia, Moldova şi Transilvania.  

De asemenea, judeţul Buzău este situat în partea de sud-est a României, între 44°44' şi 45°49' 
latitudine nordică şi între 26°04' şi 27°26' longitudine estică şi se întinde pe aproape tot bazinul 
hidrografic al râului Buzău care izvorăşte din Curbura Carpaţilor. După mărime, judeţul ocupă 
locul 3 pe Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din care face parte (după Tulcea şi Constanţa) şi locul 
17 pe ţară 

 
Din punct de vedere al provinciilor istorice, Buzăul se află în Muntenia, învecinându-se cu 
celelalte doua mari provincii româneşti - Moldova şi Transilvania, poziţie geo-politică care a 
influenţat de-a lungul timpului evoluţia şi dezvoltarea judeţului.                                                                               

 

Legătura judeţului cu celelalte regiuni din ţară se face prin:  

- E 85 (sau DN 2) dinspre Bucureşti spre Suceava, Bacău, Focşani;                  

- DN 1B spre Ploieşti;                                                                                       

- DN 10 spre Braşov;                                                                                      

- DN 2B spre Brăila. 

 

 Regiunea Sud - Est este străbătută de coridoarele de transport:                            

  IV (Berlin – Bucureşti – Constanta – Salonic),                                                    

  VII (Braţul Sulina – Canalul Dunăre Marea Neagră),                                         

  IX (Helsinki – Bucureşti –Alexandroupolis).  
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E85 străbate Grecia şi Bulgaria, intră în tară prin Giurgiu şi străbate Regiunea Sud - Est prin 
partea de nord-vest, trecând prin Buzău şi Focşani.        

             

 Judeţul este străbătut de magistrala feroviară – linia 500 – de importanţă europeană pe ruta 
Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău - Suceava. Gara Buzău (care datează din secolul 
XIX) este şi astăzi un important nod feroviar, cu linii naţionale spre Brăila, Galaţi, Constanţa şi 
Braşov, precum şi o linie locală spre Nehoiu. Calea ferată are o lungime de 244 km, din care 113 
km electrificaţi iar densitatea liniilor ferate este de 40km / 1000 kmp.  

 
 
1.1.2.  Relieful judeţului Buzău este variat şi dispus în trei trepte: la Nord-Vest se găsesc Munţii 
Buzău, parte a Carpaţilor de Curbură; la Sud-Est se găseşte câmpia, aparţinând Câmpiei 
Române, iar la mijloc, o regiune de dealuri acoperite cu livezi. Unele dealuri coboară spre sud, 
ceea ce le conferă un climat sud-mediteranean favorabil viticulturii, regiunea Pietroasele fiind 
renumită pentru vinurile sale.  
 

Zona de munte cuprinde Munţii Buzăului şi o porţiune din versantul apusean al munţilor 
Vrancei, identice ca structură şi aspect geografic. Munţii Buzăului cuprind masivele Ivăneţ, 
Penteleu, Podul Calului, Siriu şi Monteoru. Munţii Vrancei cuprind versantul apusean al 
masivelor Lăcăuţi, Goru, Giurgiu şi Furu. 
 Masivul Penteleu. Este denumit “Regele munţilor Buzăului". Altitudinea maxima în Vârful 
Penteleu este 1.772 m. Se afla între râurile Bâsca Mare şi Bâsca  Mică.  
 Masivul Podu Calului. Este cuprins intre râurile Bâsca Mare şi Buzău şi înălţimea sa maximă 
este de 1.440 m. Aici se află Cascada Caşoca (sau Pruncea) - 11 m înălţime. 
 Masivul Siriu. Este cuprins intre văile râurilor Buzău, Crasna şi Siriu - cu vârfurile Mălâia 
(1.663 m) şi Bocârnea (1659 m). La baza acestor vârfuri se afla Lacul Vulturilor iar aici pot fi 
văzute capre negre, căprioare, cerbi, urşi, lupi, mistreţi, viezuri, jderi, pisici sălbatice, râşi. 
 Masivul Monteoru. Se situează în partea de sud a Munţilor Siriu. Cele mai mari înalte  vârfuri 
sunt  Monteoru (1.345 m) şi Cătiaşu (1.014 m).  
 Masivul Ivăneţu. Se află la sud de Bâsca Rozilei, iar altitudinea sa maximă este de 1.190 m, 
atinsă de vârful Ivăneţu. În acest masiv se găseşte Ansamblul aşezărilor Rupestre din Bazinul 
Bozioru-Nucu-Ruginoasa-Aluniş-Colţi.                                                                                                      
Ca structură geologică, munţii sunt alcătuiţi din roci puţin dure, de vârstă paleogenă, adică din 
alternanţe de gresii, marne, şisturi, ceea ce explică altitudinea lor redusă, cuprinsă între 1.191 
m (Ivăneţu) şi 1.784 m (Goru). Zona montană cuprinde bazinele depresionare intramontane 
Nehoiu – Nehoiaşu - Bâsca, Gura Teghii, unde, in ciuda eroziunilor şi a instabilităţii solului, s-au 
format centre rurale cu o populaţie numeroasă. 
 

Zona de deal este cunoscută sub numele de Subcarpaţii Buzăului (Dealurile Buzăului),  
Subdiviziune a Subcarpaţilor de Curbură, este formată dintr-o succesiune de culmi deluroase şi 
depresiuni. Ei sunt grupaţi în patru unităţi deluroase, delimitate de apele curgătoare şi 
individualizate prin structură geologică şi poziţie geografică:                                                                                                        
 Grupa centrală - între văile Buzăului şi Slănic, cu altitudini maxime în Dealul Blidişel - 821 m şi 
Vârful Botanului - 799 m.                                         
 Grupa sudică de dealuri este reprezentată prin Dealul Istriţa (750 m - calcare şi gresii 
sarmatice) şi Dealul Ciolanul, între care se află depresiunea Nişcovului, străbătută de râul 
Nişcov.  
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 Grupa estică de dealuri este delimitată de văile Slănic şi Râmnic, între care se afla dealurile 
Bisocii (970 m), Blăjanilor, Budei şi Căpăţânei. 

 Grupa vestică este constituită din dealuri relativ înalte şi cu structură geologică diferită: 
Corneţel (827 m), Priporul (823 m) şi culmea Salcia (717 m). 

 Subcarpaţilor de Curbură/Subcarpaţilor Buzăului le aparţin depresiunile Pătârlagele, Cislău, 
Pârscov şi în extremitatea nordică depresiunea Sibiciu - Lopatări, care separă Subcarpaţii de 
zona montană. 
  
Zona de Câmpie acoperă sudul şi estul judeţului prin următoarele subdiviziuni ale Câmpiei 
Romane: Câmpia Gherghiţei, Câmpia Bărăganului de Mijloc, Câmpia Buzăului, Câmpia 
Călmăţuiului şi Câmpia Râmnicului. Trecerea la zona colinară se face lent la Est de Buzău şi mai 
brusc la Vest prin pantele abrupte ale Dealului Istriţa.  

 

1.1.3. Clima  

Judeţul Buzău are o climă temperat-continentală de tranziţie, având un grad mai mare de 
ariditate în partea de sud a judeţului, corespunzătoare arealului de câmpie. Climatul specific al 
Munţilor Buzău a imprimat celorlalte componente fizico-geografice numeroase diferenţieri. 
Temperaturile medii anuale variază între 12°C şi 14°C. Temperaturile medii anuale variază între 
2°-6°C în zona montană, 8°-10°C în zona de deal şi 12°-13°C la câmpie. Zilele de vară, cu 
temperaturi de peste 25°C se înregistrează în circa 95-105 zile, iar zile tropicale, cu temperaturi 
de peste 30°C în 20-30 zile. Temperaturile maxime se înregistrează în luna iulie, până la 37°C, în 
timp ce temperaturile minime se înregistrează în luna februarie - 26°C. Cantitatea medie de 
precipitaţii are valori situate între 400 mm si 500 mm, cu 450 mm/an în zona de câmpie şi 1000 
mm/an în zona montană. Crivăţul predomină în tot cursul anului, din nord-est şi sud-vest, 
provocând numeroase viscole. Austrul suflă de la sud-vest, aducând uscăciune şi căldură vara şi 
temperaturi scăzute iarna. Ambele vânturi influenţează clima judeţului, circulaţia dominantă a 
maselor de aer fiind cea vestică. 

 

1.1.4.  Reţeaua hidrografică 

Cuprinde în principal râul Buzău, care, pe o lungime de 140 km, traversează judeţul de la Nord-
Vest la Sud-Est, adunând numeroşi afluenţi, printre care Crasna, Valea Neagră, Siriul Mare şi 
Nehoiu (pe dreapta); Zăbrătău, Harţagu, Caşoca şi Bâsca Rozilei (pe stânga); în zona subcar-
patică, pe partea dreaptă Bâsca Chiojdului şi Nişcovul, iar pe stânga Sibiciul, Bălăneasa, 
Sărăţelul, Slănicul şi Câlnăul.  

Al doilea râu important ca mărime este Râmnicul, care străbate estul judeţului pe o lungime de 
28 km, urmat fiind de râurile: Slănic, Călmăţui, Câlnău, Bâsca Mare, Bâsca Mică, Bâsca Rosilei, 
Bâsca Chiojdului, Bălăneasa, Nişcov . 

 

1.1.5.  Resurse naturale  

Peste 40% din suprafaţa totală a judeţului este arabilă. Subsolul este bogat în depozite de 
origine organică (petrol, cărbune, chihlimbar, calcar) şi minerală (sare, gresie, argilă, nisipuri, 
nisipuri cuarţoase, diatomită, pietrişuri). Apele minerale sunt în cantităţi mari şi variate. O 
bogăţie aparte o reprezintă apele minerale sulfuroase, feruginoase, clorosodice (Sărata 
Monteoru, Fişici, Nehoiu, Siriu) şi nămolul sapropelic, cu valoare terapeutică, de la Balta Albă. 
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   1.2.  Scurt istoric 

Numele Buzău îşi are originea in radicalul tracic <BUZE> , care se găseşte şi la noi, pentru că şi 
noi ne tragem din traci <BUZEOS> . La acesta s-a mai adăugat sufixul greco-latin AIOS-EUS, care 
nu mai este astăzi activ decât în formaţiile culte, de neologisme latinizate, dar care atunci nu 
putea da decât BUZEOS-BUZAU.” (Vasile Pârvan, istoric).                                                        

De la apa râului Buzău şi-au luat numele Munţii Buzăului, oraşul Buzău şi, ulterior, şi judeţul 
Buzău.                                          
 

Se poate spune că teritoriul judeţului Buzău de astăzi a fost locuit dintotdeauna. Cercetările 
arheologice au scos la iveală urme ale prezenţei umane pe terasele înalte ale râurilor, în 
adăposturile de sub stânci sau în peşteri încă din paleoliticul mijlociu. Unelte şi arme din oase 
sau pietre cioplite au fost scoase la lumină în câteva locuri pe teritoriul judeţului, dar şi obiecte 
ceramice din neolitic şi epoca bronzului aparţinând Culturilor Boian, Gumeşti şi Monteoru. 

Prima atestare documentară a Buzăului datează din secolul al IV-lea d.H.; într-o scrisoare tri-
misă de lunnius Soranus, guvernatorul Scythiei Minor lui Vasile cel Mare, arhiepiscopul creştin 
al Cesareei Capadociei se relatează despre martirizarea în apropierea Buzăului a unui misionar 
creştin, Sava, înecat la 12 aprilie 372 d.Hr. de goţii necreştinaţi conduşi de Athanaric, în râul 
Mousaios, care trecea pe lângă polis-ul cu acelaşi nume. Documentul „Pătimirea Sfântului Sa-
va”, redactat in anul 376 d.Hr., se păstrează în copii la Vatican şi Biblioteca „San Marco” din Ve-
neţia. (o copie a ei se află la Muzeul Judeţean de Istorie Buzău).  

Astfel ziua de 12 aprilie a rămas în calendarul creştin-ortodox ca data de prăznuire a Sfântului 
Mucenic „Sava de la Buzău”, iar din luna mai 1996, „Sfântul Sava” devine patronul spiritual al 
Buzăului. 

Vestigiile din Epoca Bronzului descoperite în regiunea de dealuri (podoabele şi obiectele de aur 
de la Pietroasa - Tezaurul Cloşca cu puii de aur şi obiectele de podoabă din bronz de la Pârscov, 
Gherăseni, Poşta Câlnău, Chiojdu), împreună cu ruinele castrului roman de la Pietroasele şi ale 
altor câteva aşezări dacice stau mărturie a continuităţii vieţii şi civilizaţiei pe acest teritoriu. 

Diviziunile teritoriale - Judeţele - apar in Principatele Romane din vechi timpuri. După 
întemeierea Ţării Româneşti (1330), ţara era împărţită în judeţe conduse de judeţi, pârcălabi şi 
vornici, care sunt totodată dregători ai oraşelor principale din judeţe şi ai judeţelor însăşi. Prima 
menţiune documentară a Buzăului ca târg şi punct de vamă 
apare într-un document intern emis de Dan al II-lea (1420-
1431), la 30 ianuarie 1431.         

Centru comercial şi meşteşugăresc străvechi, târgul Buzăului 
este menţionat ca atare intr-un document emis de Cancelaria 
Domnească în anul 1431, indicând aşezarea ca punct vamal, 
centru de schimb şi tranzit comercial. În timpul domniei lui Radu 
cel Mare, la 1500, Buzăul devine reşedinţă episcopală, având un 
rol important în dezvoltarea spirituală a judeţului. Bănia 
Buzăului a jucat un rol foarte important in viaţa socială a Ţării 
Româneşti, culminând cu ridicarea, în anul 1532, a lui Vlad 
Vintilă Vodă în scaunul Domniei. Tot de origine buzoiană a fost şi Doamna Neaga, soţia lui 
Mihnea Turcitul.                                    

Municipiul Rm. Sărat a fost atestat documentar în 1439 şi amintit ca oraş într-un document din 
1574. După ce în 1659 oraşul este ars de turci, ruinat în 1793 şi distrus de război în 1796, la 
sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX  Rm. Sărat avea înfăţişarea unui târg modest. În 
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1697 Constantin Brâncoveanu şi unchiul său, Constantin Cantacuzino, încep construcţia 
Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului pe locul unei biserici de lemn. Cu ocazia cercetărilor 
arheologice de la această mănăstire au fost găsite în stratul de cultură medieval, fragmentele 
unui vas care aparţine epocii neolitice. 

 Ca formă de organizare, judeţul Buzău a apărut în epoca medievală, odată cu formarea statului 
medieval al Ţării Româneşti. Prima harta administrativă a Ţării Româneşti alcătuită de stolnicul 
Constantin Cantacuzino în anul 1700, cuprindea 17 judeţe, dintre care şi judeţele Buzău, Râmnic 
şi Săcuieni care astăzi se suprapun teritorial în mare parte cu actualul judeţ Buzău. Până în anul 
1844, judeţul se întindea din munţi până la câmpie sub forma unei fâşii, mărginită de cursurile 
de apă ale Buzăului şi Râmnicului, având aproximativ jumătate din întinderea actuală.  
După 1844, prin înglobarea parţială a judeţului Săcuieni (desfiinţat) judeţul s-a întins spre vest şi 
spre nord, incluzând cea mai mare parte din munţii şi subcarpaţii Buzăului, Mizilul şi parţial 
Câmpia Gherghiţei. Regulamentul Organic al Ţării Româneşti, reprezentând de facto prima 
constituţie modernă, confirma existenta a 18 judeţe, între care şi Buzăul. 
La 2 aprilie 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea administrativă, în baza 
căreia erau organizate Consiliile judeţene, unităţile teritoriale din judeţe fiind comuna şi plasa. 
La 6 decembrie 1950, prin Legea nr. 5, o nouă împărţire administrativă înlocuieşte judeţele 
existente cu 28 de regiuni. Judeţul Buzău  este desfiinţat, fiind organizată o regiune cu sediul la 
Ploieşti, care cuprindea mai multe raioane.  
Prin reorganizarea administrativ-teritorială din anul 1968, judeţul Buzău se reînfiinţează în 
limitele actuale, încorporând şi 18 comune din fostul judeţ Râmnicu Sărat, iar oraşul Buzău a 
devenit municipiu.                                                                                     

 

   1.3.  Organizare administrativă 
 

Astăzi, Judeţul Buzău cuprinde 87 unităţi administrativ-teritoriale grupate astfel:      

  2 municipii: Buzău (reşedinţa de judeţ) şi Râmnicu-Sărat,                                

  3 oraşe: Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele şi                                                       

  82 de comune cu 475 de sate.                                                                    

Evoluţia localităţilor pe cele două planuri principale - aşezări de câmpie şi aşezări de deal şi de 
munte - a fost caracterizata de o serie de factori specifici - etnici, culturali, economici, politici, 
administrativi. 

   

   1.4.  Populaţia 

 Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2014, după domiciliu, 
populaţia din judeţul Buzău se cifrează la 484.524 de locuitori (236.529  persoane de sex mas-
culin, respectiv 247.995 persoane de sex feminin), dintre care 205.544 (42.43% ) au domiciliul în 
mediul urban şi 278.980 (57.57%) în mediul rural, cu o densitate medie de 79,4 loc/kmp. 
 

Judeţ/Anii Total 
(număr persoane) 

Urban 
(număr persoane) 

Rural 
(număr persoane) 

Locuitori / 
km2 

Buzău 
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

2014 484524 236529 247995 205544 98321 107223 278980 138208 140772 79,4 

               Sursa: Institutul Naţional de Statistică - Statistică teritorială 2015 
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Populaţia activă civilă a judeţului număra, la sfârşitul anului 2013, 191,1 mii persoane, numărul 
mediu de salariaţi fiind de 76.289. La aceeaşi dată , la agenţiile pentru ocuparea forţei de 
muncă erau înregistraţi  16.470 de şomeri, rata şomajului fiind de 8,6%. 

Câştigul salarial nominal mediu net lunar în judeţul Buzău, în anul 2014, a fost de 1.326 lei, cele 
mai mari câştiguri fiind înregistrate în industria extractivă (3.452 lei), producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat(2.855 lei) şi în intermedieri 
financiare şi asigurări (2.585 lei), iar în domeniul Hoteluri şi restaurante a fost de numai 865 lei. 

Structura etnică a populaţiei judeţului Buzău este următoarea: români (90.74%), romi (4.52%), 
maghiari, germani, ucraineni, turci, ruşi-lipoveni, greci, evrei şi alte etnii. Populaţia este 
majoritar ortodoxă (93.87%), restul fiind de alte confesiuni. 

Populaţia judeţului Buzău se înscrie în tendinţa generală de scădere, România aflâdu-se printre 
statele membre ale Uniunii Europene care au înregistrat cea mai mare scădere a populaţiei în 
2015 ,sporul natural înregistrând o creştere negativă. 

Situaţia se prezintă astfel: 
                                                               (număr) 

Buzău 
(anii) 

Născuţi-vii 
 

Decese 
 

Sporul natural 

2005 4735 6639 -1904 

2010 4306 6724 -2418 

2011 3844 6666 -2822 

2012 3723 6563 -2840 

2013 3509 6662 -3153 

2014 3734 6695 -2961 
             Sursa:Institutul Naţional de Statistică-Statistică teritorială 2015 
 

În proiecţiile făcute de Institutul Naţional de Statistică se estimează accentuarea declinului 
demografic. Potrivit acestora, populaţia aptă de muncă se va reduce cu 44% până în 2060, 
concomitent cu scăderea populaţiei rezidente. 
 

      

   1.5.  Economia judeţului Buzău 

Judeţul Buzău se remarcă prin diversitatea ramurilor economice specifice economiei naţionale, 
predominantă fiind industria, urmată de agricultură, comerţ şi servicii. Din punct de vedere 
istoric, activitatea economică din judeţ are la bază comerţul deoarece Buzăul a apărut şi s-a 
dezvoltat ca târg la întretăierea căilor comerciale care fac legătura între Dobrogea, Muntenia, 
Moldova şi Transilvania. Exceptând intrarea în municipiul Buzău prin bariera Brăilei, unde au 
fost amplasate in special obiective industriale, toate celelalte intrări s-au dezvoltat în principal 
pe segmentul comercial. 

 Încă din cele mai vechi timpuri au existat preocupări meşteşugăreşti în zona Buzăului (dovadă 
fiind numeroase unelte şi obiecte de artă expuse la Muzeul Judeţean), până în sec. al XVI-lea 
acestea având un caracter mai mult gospodăresc-agricol. Mai apoi au apărut apoi breslele, 
înfrăţirile şi corporaţiile. În 1846, Buzău aveau în evidenţă: cărămidari, olari, fierari, potcovari, 
lăcătuşi, căldărari, ciurari, dulgheri, tâmplari, zugravi, curelari, dogari, săpunari, lumânărari, 
măturari.  
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Secole de-a rândul morile instalate pe „iazul morilor" au constituit un element al economiei 
buzoiene. În 1694 se dă în folosinţă „un şanţ pentru mori", în 1832 existau la Buzău 5 mori, 
pentru ca în 1847 să existe 14. Morile erau stabile şi mobile, în sec. XIX apărând şi morile 
mecanice şi cele sistematice. În paralel cu morile se dezvoltă brutăriile, în 1895 este pomenită 
în documente prima brutărie, pentru ca în 1910 să existe 19 brutării şi 12 simigerii. 
„Zalhanalele" (măcelăriile) au apărut pe lângă biserici şi moşii (în 1890 existau la Buzău 10 
măcelării), dezvoltându-se în paralel industria conservelor (carne sărată, carne afumată, 
slănină, şuncă, pastramă, mezeluri, peşte sărat sau afumat). 

 În 1861 funcţionau două stabilimente unde se produceau teracotă şi ţiglă şi îşi începe 
activitatea o piuă de dimie. Din 1896 există trei unităţi de producere a apelor gazoase, una de 
produse zaharoase „Vulturul de munte", două de ulei şi trei distilerii.  

În domeniul textilelor, în 1883 funcţiona o fabrică de postav pe lângă moara Garofild, care 
prelucra 20.000 kg de lână. În 1912 fabrica Fulga producea fulare, flanele, mănuşi, ciorapi; în 
1918 funcţiona Topitoria de in şi cânepă; în 1920 - fabrica de vată Hidrofilă care avea 34 de 
lucrători. Pe lângă Liceul de fete exista un atelier de ţesut covoare. În perioada 1900 – 1915  
s-au înfiinţat 6 ateliere pentru producerea frânghiilor, precum şi numeroase cojocării şi 
tăbăcării. Din 1920 funcţionează fabrici de cherestea şi parchet.  

Zăcămintele din zona colinară Berca - Grăjdana au determinat apariţia unor firme importante 
specializate în exploatarea petrolului. Tradiţia Buzăului în domeniul chimiei începe cu o fabrică 
de „gaz" (petrol lampant) în 1886 şi alte două fabrici de „gaz" în Simileasca în 1890. La 1913 
funcţiona rafinăria Saturn, iar din 1919 şi distileria Orion. În 1896 existau la Buzău două fabrici 
de săpun şi două de ulei. În aprilie 1928 s-a înfiinţat societatea anonimă Metalurgica. În 1920 se 
organizează Atelierele C.F.R. cu 60 de lucrători, paralel cu care apar depoul, secţia de linii, 
atelierul de zonă, revizia de vagoane etc. 

 

În perioada 2005-2012 contribuţia judeţului Buzău la produsul intern brut (PIB) s-a dublat, pe 
fondul creşterii investiţiilor străine, a creşterii numărului  şi  dezvoltării  întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Datele prezentate în tabelul următor sunt relevante în acest sens: 

                                                                                           ( milioane lei preţuri curente) 

Produsul intern 
brut 
Judeţul Buzău 

2005       2010     2011     2012         2013 

     4403.7     7845.0     7967.7  8603.9       9614.3 
                                               Sursa:Institutul Naţional de Statistică-Statistică teritorială 2015 
 

Situaţia întreprinderilor active  se prezintă astfel: 
                                                                                                                                (număr unităţi) 

Întreprinderi active 
Judeţul Buzău 

2010    2011    2012   2013 2014 

8946    7850    8163   8271         9169 
Sursa:Institutul Naţional de Statistică-Statistică teritorială 2015 

 

Cifra de afaceri înregistrată de unităţile locale active se prezintă astfel: 
   (milioane lei preţuri curente) 

Cifra de afaceri 

Întreprinderi active 

2010 2011     2012 2013 2014      

14537 15962   17545 14621 15203          
         Sursa:Institutul Naţional de Statistică-Statistică teritorială 2015 
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Conform acestor date,  se constată  o uşoară creştere a numărului de întreprinderi active şi a 
cifrei de afaceri în anul 2014, faţă de anii anteriori când au fost resimţite efectele crizei 
ecomomice.   
 

1.5.1.  Comerţul  

În perioada medievală, economia Buzăului era bazată pe comerţ, târgul fiind punct de vamă şi 
de schimb, şi înflorind în urma poziţiei sale la curbura Carpaţilor la întretăierea drumurilor care 
legau Ţara Românească de Moldova şi Transilvania. Comerţul a luat amploare îndeosebi după 
anul 1300. În secolul al XV-lea se vindeau vite, piei, cereale, miere şi se importau: velur, catifea, 
bumbac, păr de cămilă, piper. Se făcea negoţ cu amănuntul, dar şi cu „toptanul". În sec. XV - XVI 
apare comerţul de tranzit. Numeroase documente situează Buzăul din prima jumătate a sec. 
XV-lea pe locul 5 în relaţiile comerciale cu Braşovul. După înlăturarea monopolului turcesc 
(1829), comerţul ia o amploare deosebită.  

Un rol important în dezvoltarea comerţului l-au jucat „târgurile" Buzăului, în oborul care se 
desfăşura săptămânal, se vindeau cereale, material lemnos, legume şi zarzavaturi, animale, 
produse animaliere, produse de ceramică şi chiar forţă de muncă. „Nedeea Penteleu" sau 
„Târgul de două ţări" a fost până în sec. XVIII locul unde se făcea comerţ cu lână. Celebrul târg 
periodic „Drăgaica" este atestat documentar în „Dania" făcută Alexandru Ipsilanti la 26 august 
1788, care dă Episcopiei acest târg cu toate veniturile sale, inclusiv dreptul de monopol asupra 
desfacerii produselor alcoolice. În Drăgaică se comercializau lână, blănuri, vinuri, cereale, 
material lemnos, bunuri casnice, produse de manufactură; participau vânzători şi cumpărători 
locali, dar şi din alte judeţe şi din străinătate, în special comercianţi de stofe englezeşti şi 
covoare orientale. 

Vechea tradiţie de târg a Buzăului se păstrează încă, târgul Drăgaica ţinându-se în luna iunie, în 
preajma solstiţiului de vară şi reunind mici producători şi comercianţi din diverse regiuni ale 
României. 

În 1865 a luat fiinţă camera de Comerţ Buzău, iar în 1867 a apărut prima bancă. În 1873 se 
organizează „hala de peşte" în „piaţa mare", iar în 1878 se înfiinţa „Piaţa Dacia", important 
centru comercial. Oraşul Buzău va cunoaşte o dezvoltare comercială deosebită odată cu 
construirea liniilor de cale ferată Bucureşti - Buzău - Galaţi (1872) şi Buzău – Mărăşești (1881). 
În 1895 se înfiinţează Agenţia Buzău a Băncii Naţionale (printre primele din ţară), iar în 1896 şi o 
sucursală a Băncii Agricole. Tot din această perioadă există mărturii despre „Serviciul de măsuri 
şi greutăţi", cât şi despre „Serviciul statistici”. Comerţul se făcea în această perioadă în 
magazine, prăvălii, tarabe, dughene, piaţă, târg. 

 

După 1989, vechile artere comerciale ale Buzăului au început să se reconfigureze. Reluând 
activităţile tradiţionale din perioada interbelică, au reînceput să funcţioneze zonele comerciale 
Marghiloman, bulevardul Gării şi strada Transilvaniei. La nivelul judeţului se identifică zone 
comerciale dezvoltate de-a lungul principalelor artere de circulaţie: Mărăcineni, Poșta Câlnău, 
Oreavu (Valea Râmnicului), Merei.  

Apariţia show-room-urilor, a reprezentanţelor firmelor străine şi româneşti, a supermarket-
urișlor şi mall-urilor, reîntregesc imaginea comerţului buzoian.  
 

Evoluţia numărului  unităţilor active  din comerţ şi cifra de afaceri este redată în tabelul 
următor: 
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   Judeţul Buzău 2010             2011            2012             2013            2014 

Unităţi active comerţ cu ridicata  
 şi amănuntul; 

 
4545              3732              3814            3813           3848 

 Cifra de afaceri (milioane lei ) 6496              7118              7328            6089          6120 
 Personalul (nr. persoane) 14372            15207            15314           14208       14395 

                                                                                      Sursa: INS-Statistici Judeţene 
  

Comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s-a concretizat în perioada 1.I – 31.VII. 
2014 în exporturi în valoare de 345.509 mii euro şi importuri de 272.200 mii euro, 
înregistrându-se un sold pozitiv al balanţei comerţului exterior de + 73309 mii euro. Comparativ 
cu aceeaşi perioadă a anului 2013, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 3,6 % (+ 11935 
mii euro), iar valoarea importurilor a scăzut cu 0,5 % (- 1394 mii euro). 

Comerţ internaţional
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În perioada 1.01 – 31.07.2014, ponderi însemnate în structura exporturilor (conform clasificării 
din Nomenclatorul Combinat) s-au înregistrat la: materii textile şi articole din acestea (29,6 %, 
respectiv 102.304 mii euro);  metale comune şi articole din acestea (19,2 %, respectiv 66.288 
mii euro); grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (13,0 %, respectiv 44.973 mii euro); produse 
alimentare, băuturi, tutun (10,3 %, respectiv 35.550 mii euro); produse vegetale (7,8 %, 
respectiv 27.114 mii euro), în timp ce la importuri ponderi însemnate s-au înregistrat la: maşini, 
aparate şi echipamente electrice (20,9 %, respectiv 56858 mii euro); produse alimentare, 
băuturi, tutun (19,7 %, respectiv 53.523 mii euro); metale comune şi articole din acestea (13,7 
%, respectiv 37.214 mii euro); materii textile şi articole din acestea (13,3 %, respectiv 36.097 mii 
euro); produse vegetale (9,2 %, respectiv 25.164 mii euro). 

 
1.5.2.  Industria 

 După naţionalizarea din 1948, şi în mod special începând cu anii '60, Buzăul a fost industrializat 
intens. S-au dezvoltat astfel industria metalurgică, industria construcţiilor de maşini, industria 
echipamentelor electrotehnice, producţia de produse mecanice de asamblare şi de garnituri de 
frână şi de etanşare, producţia de aparate şi echipamente pentru calea ferată, de filtre de apă şi 
ulei pentru autovehicule, industria sticlei, industria lemnului, producţia de fire textile, confecţii 
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textile şi de tricotaje, producţia de panouri din beton şi de produse ceramice, producţia de 
zahăr, ulei, bere, carne şi produse din carne, producţia obiectelor din mase plastice. Alături de 
aceste produse care îşi găsesc corespondent şi până în 1990, au apărut altele noi, cum sunt: 
producţia de încălţăminte, de pulberi metalice pentru fabricarea electrozilor de sudură, de filtre 
şi sisteme complexe pentru purificarea apei, aparate de purificare a aerului, de piese din pulberi 
metalice, mobilă şi mic mobilier, tâmplărie din aluminiu şi plastic etc. 

 Principalele unităţi industriale au fost înfiinţate în perioada 1965 -1975 şi erau concentrate în 
zona sudică a municipiului Buzău. După 1989, majoritatea societăţilor cu profil industrial şi-au 
restructurat activitatea, astfel încât au apărut societăţi industriale noi care au continuat 
activitatea coloşilor industriali de pe platforma industrială buzoiană şi care au introdus noi 
ramuri industriale în circuitul economic al judeţului.  

După anul  1990, judeţul Buzău şi-a văzut  industria salvată de mai multe multinaţionale dar şi 
de prima generaţie de antreprenori români. Agrana, Sab Miller, Voestalpine, Bunge ,sunt câteva 
din multinaţionalele care au repus pe picioare o parte din industria buzoiană, care fără investiţii 
majore ar fi dispărut. 
La o serie de produse industriale, Buzăul ocupă locul principal în producţia ţării. Aici se produc: 
  material rulant  de către VOESTALPINE VAE APCAROM S.A.;  
  garnituri de frână şi etanşare pentru toate tipurile de autovehicule - FERMIT S.A. Rm. Sărat; 
  plase sudate pentru construcţii, sârme zincate, sârme trase, sârme profilate, împletituri, oţel 
beton, cuie, caiele etc. - DUCTIL STEEL S.A.; 
  electrozi de sudură - DUCTIL S.A.; 
 pulbere metalică pentru compoziţia electrozilor de sudură – S.C. HOEGANAES CORPORATION 
EUROPE S.A.; 
 geamuri pentru aparatură electrocasnică - GEROM S.A.; 
  parbrize auto- GLASSCORP SA, cel mai mare producător din ţară; 
  organe de asamblare pentru industria electrotehnică şi electronică (şuruburi, şaibe, piuliţe, 
nituri, prezoane, etc) – ELARS Rm. Sărat; 
  filtre auto, echipamente protecţie, suporţi trafic rutier din PVC, produse din polietilenă, 
polipropilenă, polistiren - ROMCARBON SA; 
  sisteme de conducte compozite(tuburi, fitinguri, mufe etc.) - SUPERLIT ROMÂNIA S.A.; 
  saci tip „big bags” din polipropilenă - LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A.;  
 construcţii metalice, produse metalice, utilaje ROTEC SA, FORJA ROTEC SA, METAL SOMET SA 
 
Investitori taiwanezi, elveţieni, dar şi instituţii financiare internaţionale plus oameni de afaceri 
români se află în spatele Green Group, un holding de companii specializate in reciclarea 
deşeurilor şi care ocupa locuri fruntaşe în topul afacerilor buzoiene, prin GREENFIBER 
INTERNATIONAL  şi GREENTECH . Una dintre cele mai recente investiţii in Buzău a fost de opt 
milioane de euro în una din cele mai mari staţii de sortare de deşeuri de mase plastice din 
Europa, cu o capacitate de circa opt tone pe oră. Sortarea se realizează automat, cu o instalaţie 
optoelectronică de ultimă generaţie.  
Împreuna cu ROMCARBON SA,  a fost creat unul dintre cele mai mari centre de procesare a 
plasticelor amestecate din Europa. Astfel, plasticele ajung la Buzău într-un amestec de culori şi 
calităţi, iar în fabrica de aici sunt prelucrate. Ele sunt sortate pe categorii şi culori, după care 
acestea sunt granulate.  
Green Fiber Internaţional este singurul producător din România şi al doilea mare producător din 
Europa pentru fibra reciclată poliesterică, obţinută din materie primă 100% reciclată. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A TURISMULUI 

ÎN JUDEŢUL BUZĂU 2016-2020 

 

12 
 

Unul dintre cei mai mari investitori străini in judeţ este grupul agro-alimentar american BUNGE. 
Acesta a cumpărat în 2007 fabrica de ulei din Buzău, în modernizarea căreia a investit circa 25 
de milioane de dolari. Deşi unii priveau fosta întreprindere comunistă ca pe o unitate ce urma 
sa fie închisă, noii proprietari au reuşit nu numai să o repună pe linia de plutire, dar chiar să o 
facă foarte competitivă. Astfel încât producătorul mărcilor Floriol, Unisol sau Ulvex, Bunge 
Romania SRL, ocupă prima poziţie a clasamentului judeţean, după cifra de afaceri, urmată 
de"sora", sa specializată în comerţul cu cereale, Bunge Danube Trading SRL. 
Alţi producători importanţi în industria alimentară sunt: SOUFFLET MALT ROMANIA deţinută 
integral de grupul francez  Soufflet şi care produce malţ  pentru fabricile de bere; AGRANA 
ZUCKER (zahăr); SAB  MILLER  (bere); AAYLEX  (producător carne de pasăre); BOROMIR (pâine şi 
produse din pâine); MERIDIAN AGROIND (fabricarea produselor lactate şi brânzeturilor); 
LEGUME-FRUCTE SA (procesare legume şi fructe). 
Diversitatea produselor industriei buzoiene este completată de producţia unor societăţi 
specializate în industria textilă, cum sunt: MARTELLI EUROPE SRL (finisarea materialelor textile), 
INDUSTRIA FILATI BUZĂU SRL (pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile). 
 Tabloul Industriei  judeţului Buzău este completat  de firme care au ca obiect de activitate 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare, 
fabricarea încălţămintei, tăierea şi rindeluirea lemnului (MOLIDUL IMPEX SRL, LEMNKING 
MANUFACTORY SRL), fabricarea mobilei (NIKMOB SA, SOMET SRL). 

 

1.5.3.  Agricultura 
Judeţul Buzăul deţine  o suprafaţă agricolă de 402.346 hectare,  ceea ce reprezintă 2,7% din 
suprafaţa totală agricolă a ţării. 

Situaţia fondului funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie 2014, se prezintă astfel: 
                                                                                                                  (hectare) 

 

Buzău 

2014 

Suprafaţa 

totală 

Suprafaţa 

agricolă 

din care, pe categorii de folosinţă: 

Arabilă Păşuni Fâneţe Vii Livezi 

610255 402346 257719 90053 29877 14360 10337 

         Sursa:INS-Statistici Judeţene 
 Principalele culturi care formează  producţia agricolă vegetală sunt: cereale boabe (grâu, 
secară, orz, porumb), cartofi, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, struguri şi fructe. 

În zona colinară predomină plantaţiile de vii, cunoscute mai ales prin podgoriile Dealu Mare, cu 
renumitul centru viticol Pietroasele şi Dealul Câlnăului, specializat în producerea vinurilor roşii. 
Pe văile Buzăului, Slănicului şi Râmnicului, se întâlnesc numeroase plantaţii de meri, pruni, 
vişini, caişi, etc. 

Condiţiile favorabile existente au creat posibilitatea dezvoltării zootehniei, remarcată prin 
creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi păsărilor. În judeţ se află două staţiuni pentru 
creşterea cailor de rasă – Cislău şi Ruşeţu, o staţiune de cercetare şi creştere a bovinelor – 
Dulbanu, o staţiune de cercetare şi creştere a oilor de rasă – Ruşeţu, precum şi trei staţiuni cu 
profil vegetal: Staţiunea de cercetare şi producţie viti-vinicolă Pietroasele, Staţiunea de 
cercetare şi producţie pomicolă Cândeşti şi Staţiunea de cercetare şi producţie legumicolă 
Buzău. 

Producţia agricolă animală, în anul 2014 se prezintă astfel: 
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          Judeţul Buzău 
 

Total Din care: proprietate 
majoritar privată                                             

Carne-total(tone greutate în viu) 51489       51481 
Carne de bovine(tone greutate în viu)   5214         5213 
Carne de porcine(tone greutate în viu) 14783       14782 
Carne de ovine şi caprine(tone greutate în viu)   2848         2842 
Carne de pasăre(tone greutate în viu) 28640       28640 
Lapte-total(mii hl)   1233        1232 
Lapte de vacă şi bivoliţă(mii hl)   1084        1083 
Lână-total(tone)     502          501 
Ouă-total(milioane bucăţi)     230          230 
Miere extrasă(tone)     272          272 

Sursa:INS-Statistici Judeţene 
Prelucrarea produselor agricole se asigură prin societăţi comerciale specializate în industria 
cărnii, a laptelui, a sfeclei de zahăr, a legumelor și fructelor, precum şi prin unităţi de morărit şi 
panificaţie, de vinificaţie, de producere a uleiului comestibil, a berii, a spirtului şi a furajelor 
combinate. 

 În pofida potenţialului agricol ridicat, capacitatea de prelucrare a produselor agricole este 
scăzută, datorită tehnologiilor învechite. Fragmentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este 
un alt obstacol în calea dezvoltării agriculturii. Potenţialul economic scăzut al micilor ferme şi 
managementul ineficient al exploatărilor agricole au determinat subdezvoltarea sectorului de 
prelucrare a produselor agricole. 

 

 

1.5.4. Infrastructura de transport, tehnico-edilitară, mediu, comunicaţiile 

1.5.4.a. Infrastructura de transport (rutieră şi feroviară) 

        Legătura judeţului cu celelalte regiuni din ţară se face prin E85 (sau DN2) dinspre Bucureşti 
spre Suceava, Bacău, Focşani, DN1B spre Ploieşti, DN10 spre Braşov, DN2B spre Brăila. 
Drumurile publice din judeţul Buzău reprezintă 3% din totalul la nivel naţional şi 24% din totalul 
la nivel regional. Situaţia este însă nefavorabilă din punct de vedere al lungimii drumurilor 
modernizate. Densitatea drumurilor publice este superioară valorilor naţionale (cu 23%) şi 
regionale (30%). 

 

       La 31 decembrie 2014, situaţia drumurilor publice se prezintă astfel:                                

Judeţul Buzău               Km 

Drumuri publice- total               2704 

din care:  
                Modernizate                347 
                Cu îmbrăcăminţi rutiere uşoare                935 
   Din total drumuri publice:  
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Drumuri naţionale*                322 
             din care:  
                Modernizate                 322 

                Cu îmbrăcăminţi rutiere uşoare                  - 
Drumuri judeţene şi comunale               2382 
         din care:   
               Modernizate                  25 
               Cu îmbrăcăminţi rutiere uşoare                  935 
Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp 
teritoriu 

                44,3 

*)Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene               Sursa;Direcţia Judeţeană de Statistică 
 

În administrarea Consiliului Judeţean Buzău se află 38 drumuri judeţene ,cu o lungime totală de  
951,476 Km şi 187 de poduri. În fiecare an, administraţia judeţului Buzău alocă sume 
considerabile destinate efectuării de lucrări de reparaţii şi îmbunătăţire a unor tronsoane de pe 
aceste drumuri, urmărindu-se asigurarea unui trafic rutier în condiţii cât mai bune pentru toţi 
cei care folosesc aceste drumuri, localnici sau turişti. 

Este necesară modernizarea drumurilor judeţene pentru a facilita accesul la obiective turistice, 
respectiv a DJ 103P (Chiojdu+Nehoiu), DJ 204C (Săruleşti – Bisoca - limita cu judeţul Vrancea), 
DJ 102B (DN 10 – Calvini -  Zeletin – limita cu judeţul Prahova), DJ 102F (Berca – Chiliile – 
Mânzăleşti), DJ 220A (Policiori – Vulcanii Noroioşi) DJ 205 (Pietroasele – Greceanca – Breaza – 
Năeni), DJ 103R (DE577 – fost DN1B – Greceanca) şi DJ 203K (Lopătari – Gura Teghii). 

Transportul urban de pasageri la 31 decembrie 2014, era asigurat de 99 autobuze şi microbuze, 
care au transportat 5779 mii pasageri. 

Judeţul Buzău este străbătut de magistrala feroviară –linia 500 de importanţă europeană pe 
ruta Bucureşti – Ploieşti – Buzău -  Focşani -  Bacău – Suceava. Încă din secolul XIX gara Buzău 
era un important nod feroviar, cu linii naţionale spre Brăila, Galaţi, Constanţa şi Braşov, precum 
şi o linie locală spre Nehoiu.  

Liniile de cale ferată aflate în exploatare în 2014, au o lungime de 244 Km, din care 113 Km sunt 
electrificate. Densitatea liniilor ferate în judeţul Buzău este de 40 Km/1000 Kmp. 

 
  

1.5.4.b. Infrastructura tehnico-edilitară  

Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 
adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 6/2007, are ca obiectiv fundamental 
îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe 
care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Strategia  jude-
ţeană are  ca orizont anul 2022 şi este destinată accelerării, modernizării şi dezvoltării 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice. Serviciile 
comunitare de utilităţi publice avute în vedere sunt serviciile de interes public - comunal, 
orăşenesc, municipal, judeţean şi/sau intercomunal – înfiinţate şi organizate de autorităţile 
administraţiei publice locale, gestionate şi exploatate sub conducerea/coordonarea, 
responsabilitatea şi controlul acestora prin care se asigură următoarele utilităţi: alimentarea cu 
apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor uzate; 
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salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide; alimentarea cu energie termică în 
sistem centralizat; transportul public local; iluminatul public.                                 

Consiliul Judeţean Buzău a stabilit ca politică dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice în toate localităţile judeţului prin planuri directoare pe arii geografice care definesc 
responsabilităţi cu delimitare pe zone economice.  

 

Alimentare cu apă şi canalizare 

 Reţeaua hidrografică a judeţului Buzău cuprinde patru mari bazine:                                

 bazinul hidrografic Buzău, cu râul Buzău ca şi curs principal de apă, cu afluenţii Bâsca, 
Bâsca Chiojdului, Bălăneasa şi Slănic. În acest bazin hidrografic se regăsesc lacurile artificiale 
Siriu şi Cândeşti şi lacurile naturale Balta Albă şi Amara 

  bazinul hidrografic Rm. Sărat, cu râul Rm. Sărat ca şi curs principal de apă; în acest bazin 
afluenţii sunt de mica importanţă;                                                              

 bazinul hidrografic Călmăţui, cu râul Călmăţui ca şi curs principal de apă;                    

 bazinul hidrografic Sărata, cu râul Sărata ca şi curs principal de apă.  

Cele 4 surse subterane de apă identificate în zona hidrografică a Buzăului sunt: GWIL02/ în 
Munţii Ciucaş; GWIL05/ în conul aluvionar Buzău; GWIL06/ în lunca râului Călmăţui;  GWIL 12/ 
în Câmpia Gherghiţei. 

La sfârşitul anului 2014, 76 localităţi (2 municipii şi 3 oraşe) deţineau instalaţii de alimentare cu 
apă potabilă, lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie  fiind de 2145,5 Km. 

Principalul furnizor de apă este Compania de Apă  S.A. Buzău, care a devenit operator regional 
pentru judeţul Buzău începând cu ianuarie 2009. 

Compania de Apă S.A. Buzău  asigură gestionarea serviciului de alimentare cu apă în 24 de 
unităţi administrativ - teritoriale (două municipii, trei oraşe şi 21 de comune - Sapoca, Merei, 
Ulmeni, Lipia, Costeşti, Verneşti, Pietroasele, Chiojdu, Cislău, Siriu, Vipereşti, Mânzăleşti, Vintilă 
Vodă, Săruleşti, Beceni, Cernăteşti, Puieşti, Murgeşti, Topliceni, Grebănu şi Valea Râmnicului). 

Dintre UAT - urile aflate in aria de operare, Compania de Apă S.A. Buzău furnizeaza serviciul de 
alimentare cu apă în toate aceste unitaţi, Serviciul de canalizare este operat în 12 unităţi 
administrativ-teritoriale: municipiile Buzău, Râmnicu Sărat, oraşele Nehoiu, Pătârlagele şi 
Pogoanele, comunele Merei, Chiojdu, Cislău, Beceni, Cernăteşti, Topliceni şi Valea Râmnicului. 

În anul 2015 producţia de apă potabilă în aria de operare se cifra la 8.021.326 mc, cu o creştere 
de 226.067 mc faţă de anul precedent.  

Gradul de conectare mediu al proprietăţilor la reţeaua de apă a fost de 86,87% faţă de 84,65% 
în 2014. 

Pentru operarea în bune condiţii a serviciilor furnizate, Compania de Apă S.A. Buzău 
administrează o baza tehnico-investiţională din care fac parte 147 foraje, 21 staţii tratare apă 
potabilă, 54 staţii de clorinare, 76 staţii şi hidrofoare de pompare apă, 12 staţii de tratare a apei 
uzate, 51 staţii de pompare-repompare a apei uzate, 1.219 km de reţele de aducţiune, 
transport şi  distribuţie a apei potabile şi 450 km de reţea de canalizare, cu peste 49.235 
branşamente apă potabilă şi peste 22.000 racorduri canalizare. Peste 215.026 de locuitori 
beneficiază de servicile furnizate în aria de operare menţionată, conform raportului tehnic de la 
sfârşitul anului 2015.  Implementarea în judeţul Buzău a programului investiţional POIM (2014 – 
2020), Axa prioritară 3, în valoare de peste 200 de milioane de euro, are printre obiective 
creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate, precum şi a gradului de asigurare a 
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alimentării cu apă potabilă în aglomerările de peste 2.000 de locuitori. Se estimează că, prin 
noile investiţii, reţeaua de alimentare cu apă potabilă va creşte cu circa 150 de kilometri de 
conducte, iar reţeaua de canalizare cu aproximativ 400 de kilometri.  

În urma implementării acestor investiţii, se estimează că peste 145.000 de noi abonaţi vor 
beneficia de serviciile furnizate de Compania de Apă. 

 

Alimentare cu energie electrică 

Consiliul Judeţean Buzău îşi exercită în mod continuu competenţele legale privind alimentarea 
cu energie electrică în localităţile judeţului prin elaborarea unor programe şi proiecte privind 
reabilitarea reţelelor de alimentare. 

Sucursala de Distribuţie Buzău are ca obiect principal de activitate distribuţia energiei electrice 
precum şi exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi 
tehnologia informaţiei.   
 

Instalaţii electrice de distribuţie pe raza judeţul Buzău (situaţia actuală) 

Sucursala 

lungime linii  
110 kV (circuit) 

lungime linii m.t. 
(circuit) lungime linii  j.t. (circuit) STATII posturi 

trafo 

LEA LES LEA LES LEA LES statii 
110kV 

statii 
m.t.  

km km km km km km nr nr. nr 

Buzău 448,134 0 1894,041 438,450 7544,423 1497,914 16 2 1310 

                                                                                                                Sursa: site-ul official SDEE Buzău  
 

Consiliul Judeţean Buzău realizează investiţii de reabilitarea reţelelor de alimentare cu energie 
electrică în localităţile judeţului. La nivelul localităţilor judeţului, în 2009, 2.572 de gospodării 
erau nealimentate cu energie electrică iar dintre acestea 1.971 aveau acces la reţeaua electrică 
stradală, pentru alimentarea cu energie electrică. 

 În judeţul Buzău, SC HIDROELECTRICA SA Bucureşti – Sucursala Buzău produce energie electrică 
în hidrocentrale amenajate pe râul Buzău. Sistemul de centrale hidroelectrice amenajate pe 
râul Buzău cuprinde 9 unităţi, având o putere instalată totală de 80,22 MW. În anul 2008, 
Sucursala Hidrocentrale Buzău a produs în total 118.461 MWh, iar în anul 2010 756.114 MWh 
(3,8% din energia brută din sistemul hidrotehnic naţional). În total, pe teritoriul judeţului Buzău 
există şi 5 centrale hidroelectrice şi 12 microhidrocentrale. 

 În judeţul Buzău există 2 parcuri eoliene în funcţiune, respectiv Parcul Eolian de la Grebănu, cu 
4 turbine de 2.5MW aparţinând societăţii EOLIAN CENTER SRL şi Parcul de la Topliceni cu 4 
turbine de 2.5MW aparţinând SC M&M Tg. Mureş SRL. În curs de reglementare, în diferite 
etape, se află următoarele parcuri:  parcurile eoliene din  Valea Calmăţuiului cu 185 de turbine 
(Luciu –  31, Gherăseni – 16, Smeeni –  61, Pogoanele  – 38, Costeşti – 16, Ţinteşti – 23), parcul 
de la Râmnicelu – 26 turbine, parcul de la Florica –  40 de turbine, Ruşeţu – 26 turbine, Largu – 
28 turbine, Stâlpu – 9 turbine, Racoviţeni – 20 de turbine, Podgoria – 18 turbine.  

Hidrocentralele de mică şi mare capacitate reprezintă cea mai mare sursă de energie electrică 
din surse regenerabile. Astfel în judeţul Buzău, amplasate pe râurile Bâsca Chiojdului şi Slănic, 
există 5 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 186,7 MW şi 12 microhidrocentrale cu o 
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putere totală de 15,6 MW. Este în curs de realizare sistemul hidroenergetic Surduc – Nehoiaşu, 
în bazinul hidrografic al râului Bâsca.  

 

Iluminatul  public  

Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 
prevede o dotare suplimentară cu 21.300 de corpuri de iluminat stradal. Conform 
documentului de mai sus, programul multianual privind iluminatul public al judeţului Buzău din 
2007 până în anul 2017 totalizează 87 studii de fezabilitate, pentru a căror realizare sunt 
necesare fonduri în valoare de 42.229 mii de euro; dintre acestea, numai 5 proiecte, însumând 
3.396 mii de euro, sunt propuse spre a fi realizate din fonduri proprii. Sumele propuse 
reprezintă proiecte de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat 
existente, precum şi de înfiinţare de noi reţele de iluminat public desfăşurate pe o lungime 
totală de 3.207,4 km, precum şi montarea a cel puţin 56.200 de corpuri de iluminat.  

 

Alimentarea cu gaze naturale naturale şi încălzirea centralizată 

La sfârşitul anului 2014 erau alimentate cu gaze naturale 15 localităţi ale judeţului (din care 2 
oraşe), lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale  fiind de 575,3 Km.  

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat funcţionează în cele două 
municipii şi în două oraşe. Municipiul Buzău dispune de 45 de centrale şi puncte termice care 
deservesc abonaţii la sistemul centralizat de încălzire printr-o reţea termică de 26,1 km.  

 

1.5.4.c. Gestionarea deşeurilor 
În judeţul Buzău, a fost proiectată o reţea de 8 staţii de transfer, luându-se în calcul distanţele 
care sunt acoperite pentru colectare, recuperare, tratament şi depozitare. Localităţile 
periurbane (comunele Mărăcineni, Verneşti, Costeşti, Gherăseni, Stâlpu, Vadu Paşii), precum şi 
cele situate în apropierea comunei Gălbinaşi (comunele Ţinteşti, Cilibia, Săgeata, CA Rosetti, 
Robeasca) vor încheia contracte cu firmele de salubritate pentru preluarea directă a deşeurilor 
menajere, transportul acestora până la staţiile de transfer nefiind o metodă eficientă de 
eliminare. O situaţie aparte o au localităţile din estul judeţului (Podgoria, Topliceni, Buda, 
Grebănu, Valea Râmnicului, Râmnicelu, Puieşti, Vâlcelele, Boldu, Ghergheasa, Balta Albă, Valea 
Salciei) care nu au fost arondate la nicio staţie de transfer, staţia de transfer de la Râmnicu 
Sărat, realizată de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A. având capacitatea de a prelua deşeurile din 
zonă. Colectarea şi transportul deşeurilor solide se face în cele mai multe cazuri (în special 
mediu rural) cu echipamente învechite care creează disconfort, rezultă mirosuri urâte şi 
pierderi de deşeuri în timpul transportului. Numărul insuficient de echipamente şi condiţia 
tehnică au drept rezultat nerespectarea programului de ridicare a deşeurilor şi supraâncărcarea 
punctelor de colectare. Începând cu anul 2009, cantităţile anuale de deşeuri municipale care 
necesită depozitarea au fost acoperite de depozitul conform de la Gălbinaşi. Aspectul critic 
privind gestiunea deşeurilor în judeţ este acela al obligativităţii sistării activităţii de depozitare şi 
ecologizarea depozitelor neconforme atât din mediul urban cât şi din mediul rural.  

 

Managementul deşeurilor  

În judeţul Buzău, aproape întreaga cantitate de deşeuri municipale colectate este eliminată prin 
depozitare. Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor şi Planul Judeţean de Gestiune a 
deşeurilor prevăd existenţa a 2 depozite zonale pentru deşeuri menajere în judeţ şi a 8 staţii de 
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transfer. În anul 2003, a fost pus în funcţiune depozitul ecologic de la Gălbinaşi, care deservea 
municipiul Buzău, ocupând o suprafaţă de 14,7 ha şi având o capacitate proiectată de 970.000 
m3 . Sistemul de gestiune a deşeurilor în judeţul Buzău are numeroase disfuncţionalităţi. În 
primul rând, pre-colectarea şi colectarea deşeurilor municipale se realizează preponderent în 
amestec, gradul de conştientizare publică pentru colectarea selectivă fiind redus. În zona rurală, 
există dificultăţi de colectare, în special în zonele cu densitate mică a populaţiei şi cu drumuri 
nemodernizate.  

 

1.5.4.d.  Comunicaţiile 
Reţeaua de telecomunicaţii în judeţul Buzău este, în general, bine dezvoltată, existând 
acoperire pentru întreg judeţul, ca urmare a investiţiilor din ultimii 8-10 ani, realizate în 
principal de firmele private de telefonie mobilă. Astfel, se explică scăderea constantă, începând 
cu anul 2004, a numărului de abonamente telefonice la reţeaua naţională de telefonie şi 
creşterea accentuată a numărului de abonamente la operatorii privaţi, în special la cei de 
telefonie mobilă. Telecomunicaţiile sunt sectorul cel mai dezvoltat, două firme naţionale 
asigurând servicii de telefonie fixă, internet şi cablu TV. Piaţa serviciilor de comunicaţie 
modernă este completată de firme specializate pe internet, receptoare digitale şi de toţi 
operatorii de telefonie mobilă cu acoperire naţională. În mediul rural, sunt probleme în ceea ce 
priveşte conectarea la reţele de telecomunicaţii şi accesul la internet.  
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CAPITOLUL 2  -  EVALUAREA TURISMULUI DIN JUDEŢUL BUZĂU.  
POTENŢIAL TURISTIC  
 

 

2.1. Potenţialul turistic al cadrului natural 
Prin poziţia sa în cadru ţării, judeţul Buzău se situează la contactul celor trei mari regiuni 
istorice: Muntenia, Moldova şi Ardealul, dispunând de zone geografice majore cu potenţial 
geografico-turistic complex şi complementar.  
 
Localizarea geografică îi conferă judeţului Buzău o situaţie privilegiată derivată atât sincronic, 
cât şi diacronic.   Astfel judeţul Buzău are  o diversitate peisagistică particulară , dat fiind că 
dispune de toate formele importante de relief: câmpie, deal şi munte, iar aşezarea sa la 
întretăierea celor mai importante drumuri din zonă şi apropierea de capitala ţării fac din judeţul 
Buzău un punct de atracţie important pe harta ţării, însă insuficient exploatat.  
În plus, având componenta geografică de culoar, au existat dintotdeauna condiţii optime de 
habitat ce au permis dezvoltarea unei adevărate armături urbane şi a unui sistem de aşezări 
rurale cu o personalitate aparte, toate favorizate, în apariţie şi dezvoltare, de un potenţial de 
comunicaţie ridicat şi de resursele complementare diversificate. 
 Prezenţa unei morfologii variate, rezultat al conlucrării active între litologia diversă, pe de o 
parte, şi evoluţia geologică şi hidrologică, pe de altă parte, au o condus la o structurare etajată 
morfologic şi altitudinal şi la o fragmentare accentuată exercitată de către reţeaua hidrografică 
şi, implicit, la o fizionomie cu totul aparte. 
Mai mult, toate acestea şi-au pus amprenta într-o manieră specifică asupra caracteristicilor 
climatice şi bioclimatice, asupra prezenţei semnificative a componentei hidrografice şi, nu în 
ultimul rând, asupra etajării biogeografice, fiecare dintre acestea constituind nu doar purtătoa-
rele unor resurse atractive propriu-zise, ci şi în factori auxiliari ai promovării însuşirilor celorlal-
te, contribuţiei individuale ataşându-i-se şi aspectele favorabile derivate din conlucrarea părţi-
lor, conturând astfel un cadru natural complex, diversificat şi atractiv. 
Ca urmare a acestei situaţii se constată o anumită concentrare şi „specializare a categoriilor de 
obiective turistice pe trei componente majore, cu dominanţa celor naturale ori antropice sau o 
combinaţia a celor două. 
 
Patrimoniul turistic natural este dominant - prin componentele sale – Munţii Buzăului (ca parte 
a Carpaţilor de Curbură), Dealurile Subcarpaţilor de Curbură şi Câmpiile Buzăului şi Râmnicului 
ca părţi ale Bărăganului românesc. 
 
2.1.1. Potenţialul turistic morfologic (al reliefului) 
Elementul fundamental în creionarea potenţialului de atractivitate al unui teritoriu este 
RELIEFUL.  
El se impune prin valenţele predominant peisagistice (nuanţate, contrastante şi complemen-
tare), varietatea şi potenţialul său atractiv fiind strâns legat de structură, litologie, tectonică şi 
de impactul cu factorii modelatori externi care determină prin altitudine etajarea şi nuanţarea 
celorlalţi componenţi fizico-geografici, climatici, biogeografici şi pedologici. 
Astfel, judeţul Buzău deţine resurse morfo-peisagistice superioare mediei datorită: 
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- prezenţei unui relief montan în partea de nord, pe o suprafaţă de peste 25% din cea a 
judeţului (Munţii Buzăului ce au în componenţă Munţii Siriu, Masivul Penteleu, Munţii Podu 
Calului, Munţii Monteoru şi Culmea Ivăneţu, precum şi o mică parte din Munţii Vrancei); 
 
- prezenţei unor componente deluroase aferente unităţii Subcarpaţilor de Curbură, care pe 
teritoriul judeţului Buzău deţine areale importante; 
 
- existenţei, în partea de sud a judeţului, pe o suprafaţă foarte mare a Câmpiei Buzăului şi 
Râmnicului ca şi componente ale Câmpiei Române, a Bărăganului românesc; 
 
   2.1.1.1. Munţii Buzăului 
Munţii Buzăului constituie o unitate geografică reprezentativă pentru Carpaţii de Curbură, atât 
prin complexitatea alcătuirii şi structurii, cât şi prin diversitatea problemelor pe care le ridică 
organizarea spaţiului în concordanţă cu necesităţile impuse de dezvoltarea societăţii în prezent 
şi în viitor. Aceştia cuprind mai multe masive muntoase din bazinul superior al râului Buzău, 
bine delimitate prin culoare de vale, aparţinând afluenţilor principali ai acestuia. 
 
Din punct de vedere petrografic, munţii judeţului sunt constituiţi în cea mai mare parte din 
gresii, marne, argile, şisturi, conglomerate, cunoscute sub genericul de "fliş". 
 
Munţii Buzăului fac parte din grupa mijlocie a Carpaţilor de Curbură, situaţi chiar în centrul lor 
şi, datorită numeroaselor cursuri de apă ce-i fragmentează, aceştia sunt mai mult decât atractivi 
din punct de vedere turistic. 
 
Separate de văile Buzău, Bâsca Mică, Bâsca Mare şi Bâsca Rosilei, masivele Siriu, Monteoru, 
Penteleu, Podu Calului şi Ivăneţu ce alcătuiesc munţii Buzăului prezintă numeroase obiective 
turistice inedite. Drumurile şi potecile care străbat munţii oferă trasee turistice inedite, aşa cum 
nicăieri în alte locuri nu se mai găsesc. 
Chiar dacă le lipsesc marile abrupturi şi crestele carpatice, cum găsim în alte locuri din ţară, 
Munţii Buzăului atrag prin frumuseţea lor liniştitoare şi prin peisajele unice întâlnite aici. 
Desfăşuraţi pe o suprafaţă de aproximativ 1900 km pătraţi, Munţii Buzăului sunt încadraţi la est 
de Munţii Vrancei, la  sud de culmile Subcarpaţilor de Curbură, la  vest de munţii Ciucaş, iar la 
nord de Clăbucetele Întorsurii. 
În sud şi în nord contactul cu regiunile limitrofe este subliniat prin diferenţele de nivel de 200 - 
350 m, ce apar adesea sub forma unor versanţi abrupţi. 
Acest aspect este si mai pregnant pe aliniamentul Păltineni-Colţi-Lopătari, adică acolo unde 
eroziunea a pus în evidenţă pereţi abrupţi alcătuiţi din gresie, în poziţie verticală. Limita faţă de 
munţii din est şi vest se poate urmări în lungul văilor Buzău, Siriu în vest; Bâsca Mică, Bâsca 
Mare în est, al unor înşeuări largi (între vârful Furu Mare şi Ivãneţu în sud-est, L ăcăuţi-
Menesbert în nord-est) şi culmi joase.  
 
Poziţia geografică a acestor munţi la aproape 60 km de Braşov şi 80 faţă de municipiul Buzău, în 
vecinătatea unor areale des populate, şi faptul că sunt străbătuţi de o arteră de comunicaţie 
importantă facilitează accesul şi le asigură o perspectivă frumoasă în practicarea turismului.  
În munţii Buzăului traseele marcate se află în Masivele Siriu, Penteleu, Podu Calului şi Culmea 
Ivãneţu aflate în partea central-sudică a regiunii şi care sunt separate de văile Buzãu, Bâsca 
Micã, Bâsca Rosilei. 
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 Masivul Penteleu  
Rege al munţilor Buzăului, masivul Penteleu reprezintă  principala atracţie pentru turişti. Are 
şase vârfuri ce depăşesc 1500 m altitudine şi impresionează prin culmile sale prelungi, pajiştile 
întinse şi extraordinara frumuseţe a peisajelor ce pot fi admirate aici. 
Înconjurat de brâul de ape format de Bâsca Mare şi Bâsca Mică, masivul Penteleu are culmea 
principală orientată de la nord la sud şi înşiruie cele mai mari înălţimi din zona Carpaţilor de 
Curbură a Buzăului. Masivul se află la extremitatea estică a munţilor Buzăului, fiind despărţit de 
Munţii Vrancei şi masivul Podu Calului prin culoarele vãilor Bâsca Mare şi Bâsca Micã.  
 
 Munţii Siriu 
Situat în parte de vest a grupei munţilor Buzăului, masivul Siriu este dominat de culmea Mălâia 
(1662 m) şi de vârful Bocârnea (1657 m). Culmea Mălâia, ce are un profil asimetric este 
delimitată în est de un versant abrupt, iar în vest de unul mai domol. Acoperită cu grohotişuri 
unde s-a dezvoltat o vegetaţie deasă de arbuşti, preodominând ienupărul, culmea Mălâia are 
două microdepresiuni.  
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În prima microdepresiune se află Lacul Vulturilor sau Lacul fără fund (cum mai este cunoscut), 
iar în cea de-a doua microdepresiune este Lacul Sec (de fapt o mlaştină cu câteva ochiuri de 
apă). Platoul unde se află acesta din urmă are în partea de est Colţii Măgăreţii, iar de aici curge 
valea râului Mreaja. 
Cu o înfăţişare de cupolă, vârful Bocârnea are o formă aparte, pitorească, inedită, cu multe 
vârfuri secundare, cu creste şi turnuri şi cu jgheaburi. Datorită peisajului văile Mreaja, Milea, 
Crasna sunt foarte atractive pentru drumeţi. 
Ca şi delimitare, masivul Siriu este separat de culmea Tãtaru-Tãtãruţ prin culoarul vãilor Crasna 
şi Siriul Mare, de culmea Monteoru prin valea Siriului, iar de Podu Calului prin valea Buzãului. 
Mulţimea obiectivelor oferite, îndeosebi de cadrul natural, face ca acesta sã constituie regiunea 
cea mai interesantã şi mai solicitatã de turişti. 
 
 Masivul Monteoru 
La sud de munţii Siriului se află masivul Monteoru format dintr-o creastă semicirculară cu 
vârfuri ce depăşesc 1000 de metri altitudine. Principalele vârfuri sunt Monteoru şi Răstoaca. 
 Structural, prezintă aceleaşi caractere ca şi masivul Podu Calului, de unde şi multele afinităţti 
morfologice. Interiorul arcului constituie bazinul de receptie, lărgit printr-o captare în 
detrimentul Văii Nehoiaşului.  
 
 Masivul Podu Calului 
Aşezat în centrul Munţilor Buzăului, masivul este încadrat de râurile Buzău, Bâsca Mare şi de 
Bâsca Rozilei şi chiar dacă are înălţimi mai mici faţă de masivele din vecinătate (maxim 1439 m - 
vârful Podu Calului), culmile sale sunt prelungi şi au podul înalt şi neted, iar văile dau impresia 
unor ample amfiteatre naturale. Obiectivele turistice de aici sunt axate îndeosebi pe văi şi în 
vecinătatea aşezărilor. 
Masivul Podu Calului este intens fragmentat de apele ce brăzdează versanţii vestici şi estici şi nu 
prezintă o culme unitară, unită, ci numai mănunchiuri de culmi radiale ce se desprind din 
vârfurile mai înalte. Amintim aici vârfurile Bota Mare, Teherău şi Podu Calului. 
 
 Culmea Ivăneţu 
Situată la sud de valea Bâsca Rozilei, Culmea Ivăneţu reprezintă partea de tranziţie către 
dealurile subcarpatice, înălţimea acesteia depăşind cu foarte puţin altitudinea de 1000 m. 
Orientată spre NE-SV, culmea poate fi străbătută de turişti prin aşa-zise pasuri unde se află 
majoritatea potecilor şi drumurilor forestiere prin care se asigură o legătură directă între 
masivele amintite şi ariile de interes turistic din nordul Subcarpaţilor-Lopătari-Aluniş. 

Ca aspect geografic şi structură petrografică se deosebeste prea puţin de celelalte masive. De 
mentionat este faptul că în acest masiv îşi are obârşia primul pinten paleogen (de Văleni), care 
pătrunde adânc în zona subcarpatică. 

 
 Munţii Vrancei 
Muntii Vrancei încadrează latura nord-estică a judeţului Buzău. Este vorba de o fâşie îngustă, ce 
reprezintă versantul vestic al unor vârfuri importante. Acest sector nu prezinta diferenţe mari 
faţă de Penteleu, având aceeaşi structură şi morfologie (suprafeţe de eroziune şi structurale, 
plaiuri întinse delimitate de abrupturi de sute de metri, alunecări şi prăbuşiri, bazinete şi 
îngustări).  

Din aceşti munţi izvorăsc râurile  Bâsca Mica, Bâsca Mare, Râmnic. 
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Tabel 2.1. Principalele altitudini muntoase  din judeţul Buzău 
 
 

Denumirea vârfului muntos Denumirea masivului muntos Altitudinea vârfului (m) 

Vârful Penteleu Masivul Penteleu 1772 m 

vârful Ciulianoş Masivul Penteleu 1602 m 

vârful Corâiu Masivul Penteleu 1608 m 

vârful Viforâta Masivul Penteleu 1589 m  
vârful Crucea Fetii Masivul Penteleu 1577 m 
Vârful Piciorul Caprei Masivul Penteleu 1520 m 
Vârful Mălâia Munţii Siriu 1662 m 
vârful Siriu (Bocârnea) Munţii Siriu 1657 m 
vârful Podu Calului Masivul Podu Calului 1440 m 
Vârful Golul Tehărăului Masivul Podu Calului 1360m 
Vârful Monteoru Masivul Monteoru 1354 m 
Vârful Răstoaca Masivul Monteoru 1294 m 
Vârful Cătiaşu Masivul Monteoru 1014 m 
vârful Ivăneţu Culmea Ivăneţu 1191 m 
vârful  Arsenie Culmea Ivăneţu 1115 m 
vârful  Zboiu Culmea Ivăneţu 1114 m 
Vârful Oii Culmea Ivăneţu 1038 m 
Vârful Lăcăuţi Munţii Vrancei 1776 m 
Vârful  Giurgiu Munţii Vrancei 1720 m 
Vârful  Muşa Munţii Vrancei 1420 m 
Vârful  Pietrele Inşirate Munţii Vrancei 1476 m 
  
 

   2.1.1.2.  Dealurile  Subcarpaţilor de Curbură ai Buzăului 
 

Este o zonă cu structura şi relieful cele mai complexe din cadrul întregului ansamblu al 
Subcarpaţilor de Curbură. Fiind cunoscuta sub numele de Subcarpaţii Buzăului, această zonă 
reprezintă o îmbinare de culmi deluroase cu depresiuni, bazinete şi înşeuări, altitudinea 
culmilor variind între 400 şi 800 metri.  Aceştia se caracterizează prin: 

  Interferenţa între flişul paleogen grezos şi formaţiunile miocene şi pliocene (argilo-
nisipoase).  

  Structuri cutate cu orientări dominant NE-SV dar şi E-V, înălţate diferit  

  Reţeaua hidrografică a creat depresiuni pe sinclinale şi îngustări pe anticlinale  

  Energie de relief mare  

  Relief de terase, lunci largi  

  Dinamică de versant şi albie accelerate. 

 
Subcarpaţii sunt alcătuiţi din formaţiuni geologice mai tinere, cutate larg. Cutele sunt orientate, 
ca şi cele carpatice, de la SV către NE şi prezintă adesea fracturări, ridicari sau coborâri, aşa cum 
este cazul dealurilor din sud şi est (Istriţa, Ciolanu, Blăjani şi Buda). Domină marno-argilele, 
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nisipurile şi gresiile de diverse tipuri, uneori apărând conglomerate şi calcare. Structura 
geologică a imprimat multor culmi o alungire pe direcţii SV-NE; râurile au impus însă şi alte 
direcţii de fragmentare, în special în partea centrală a zonei deluroase buzoiene, unde se 
îmbină depresiunile şi înşeuările dispuse longitudinal faţă de structură, cu bazinete de obârşie, 
înşeuări şi depresiuni de eroziune orientate adesea transversal. La acestea se adaugă şi 
intervenţia pintenilor paleogeni, de structură montană, care diversifică şi mai mult sectorul 
carpatic buzoian.  

 

Dată fiind complexitatea de ordin geologic, dar mai ales geografic, Subcarpaţii Buzăului se 
împart în patru grupe:  

 Grupa centrală (Dealurile Botanului) este cuprinsă între văile Buzăului şi Slănicului, având 
un contur sub formă de inimă. Altitudinile maxime sunt în Dealul Blidişel (821 m), vârful 
Piţigoiul (806 m), vârful Bocu (824 m); în partea centrală - vârful Botanu are 799 m. Eroziunea 
apelor Sărăţel, Bălăneasa, Sibiciu, Ruşavăţu etc. precum şi structura geologică şi compoziţia 
petrografică au dus la fragmentarea acestei grupe într-o serie de subunităţi:  

a. Dealurile Muscelului sunt delimitate de apele Bălăneasa, Sibiciu şi Buzău. În componenţa 
acestor dealuri intră culmile Blidişel (821 m), Muchea (746 m) şi Ursoaia. Spre sud se continuă 
prin culmea Muchea care dezvoltă un abrupt puternic către est. Şi aici se întâlnesc 
conglomerate sarmatiene dar şi nisipuri şi argile pliocene.  

b. Dealurile Dâlma sunt cuprinse între apele Sărăţel şi Bălăneasa. În partea centrală se află 
vârful Botanului, alcătuit din conglomerate şi gresii sarmatiene, cu structura monoclinală, ce dă 
un relief de cueste. În partea de est, Dealurile Dâlmei se continuă cu Dealul Posobeşti (707 m), 
spre sud-est bazinetul Plopeasa se dezvoltă pe un afluent al Sărăţelului, iar către sud, acesta se 
continuă cu un culoar de sinclinal, marginit în est de o cuesta (Muchia Florica,Vf.  Muchia Stânii 
– 449 m).  

c. Dealurile Bocului cuprind partea de nord-est a grupei centrale, având înălţimi ce urcă la peste 
800 m: Vf. Bocului (825 m), Dealul Glodul (807 m), Vf. Piţigoiul (806 m). Aceste dealuri sunt 
fragmentate de văile Slănicelului şi Grabicinei în câteva subunităţi. Partea centrală este ocupată 
de Dealul Bocului propriu-zis, în partea de sud s-a dezvoltat bazinetul Păcurile, iar în nord se 
află Dealul Piţigoiul-Glodului. Acesta se continuă spre est cu Dealul Glodineasa. Din Dealul 
Pitigoiului pornesc spre sud o serie de culmi joase, care se extind intre văile Slănicelului şi 
Sărăţelului. Este vorba de Dealurile Siliştea şi Dealurile Trestioarei care se caracterizează printr-
o altitudine mult mai joasă decât cele din jur (circa 500 m), apărând în ansamblu ca o zonă 
înalta depresionară.  

d. Dealurile Pâclelor sunt delimitate de Slănic şi pâraiele Sărăţel - Băligoasa. Au o direcţie 
aproape nord-sud şi prezintă două culmi paralele, ce se unesc la nord, în dealul Tocilei (598 m). 
Vulcanii Noroioşi de aici, unici în ţara noastră, completează acest peisaj; cei mai de seamă 
vulcani fiind grupaţi în două platouri: Pâclele Mici şi Pâclele Mari.  

 Grupa sudică (Istriţa-Ciolanu) are caractere locale specifice, şi anume: contact brusc cu 
câmpia, masivitate, altitudini mari, forme de relief impuse net de structură şi petrografie, zone 
depresionare tipic subcarpatice. Pe ansamblu se divide în trei unităţi. 

a.Dealul Istriţa este constituit din formaţiuni grezoase şi calcaroase ale sarmatianului, care au 
influenţat altitudinea şi masivitatea dealului Istriţa (Vf. Istriţa 751 m). Către Câmpia Română, 
contactul se face deosebit de brusc prin linii de falie, dar şi prin căderea monoclină a flancului 
sudic al anticlinalului principal.  
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Dealul Istriţa poate fi divizat în mai multe subunităţi, dictate în special de natura petrografică a 
rocilor:  

- Dealurile Nişcovului situate în partea de est a grupei,au înălţimi de 200-400 m şi sunt 
constituite în principal, din formaţiuni lavantine şi cuaternare vechi; 

- masivul Istriţa propriu-zis este dominat în partea înaltă de calcarele şi gresiile 
sarmatiene, motiv pentru care şi-a menţinut altitudini de 600-700 m.În interiorul său se 
afla câteva bazinete sau depresiuni structurale şi de contact(Izvoarele Sărăţii,Sărata 
Monteoru); 

- dealurile Năienilor apar sub forma unei culmi înguste, format din aceleaşi calcare şi 
gresii sarmatiene care menţin şi aici altitudini de circa 600 m.  

b. Dealul Ciolanu este de asemenea, unul din cele mai masive din cadrul Subcarpaţilor buzoieni 
şi se dezvoltă aproape paralel cu dealul Istriţa. Spre sud este delimitat de depresiunea 
Nişcovului, iar spre nord de izvoarele văii Cricovului şi Buzăului. Ca şi la dealul Istriţa, 
masivitatea şi altitudinea sa sunt date de calcarele şi gresiile sarmatiene, altitudinile variind 
între 600 şi 700 m: Poiana Hoţilor (737 m), Poiana Brosa (641 m), Vf. Bradului (661 m), Vf. 
Cetăţuia (632 m) . 

c. În partea de nord-est,respectiv între Măgura şi Cândeşti,se desprinde o mica subunitate-
Dealul Cerbului (539 m), constituit din formaţiuni levantine (argile, nisipuri şi pietrişuri), peste 
care se dispun stratele de Cândeşti. Din cauza constituţiei petrografice, dealul Cerbului, în 
ansamblul său, prezintă multe degradări de teren.  Depresiunea Nişcovului este formată pe un 
larg sinclinal în care au fost sedimentate formaţiuni levantine şi cuaternare.Afluenţii dezvoltă 
aici conuri de dejecţie foarte întinse.Însăşi Nişcovul, la vărsare, a format un imens con de 
dejecţie,în care apele sale se pierd total în perioadele fără ploi.Prin toate caracteristicile este o 
depresiune tipic subcarpatică.  

 Grupa estică (Dealurile Câlnăului), situată la est de valea Slănicului este drenată central de 
pârâul Câlnăului şi delimitată de văile Slănic şi Râmnic. Grupa se poate subdivide în două mari 
subunităţi: 

- subunitatea nordică - formată din sedimente mai vechi (vârsta mio-pliocenă); 

- subunitatea sud-estică, formată din depozite levantine şi cuaternare.  

Dealurile Bisocii compun în ansamblu , subunitatea nordică. Are forma unui pătrat, delimitat de 
văile Slănic şi Râmnic. Altitudinile maxime sunt cuprinse între 800 şi 970m, atât ca urmare a 
cutărilor violente, cât şi datorită rocilor mai dure (de vârstă meotiană, pontiană şi daciană). Cele 
mai înalte vârfuri sunt Bisoca (970 m), Ulmuşoru (943 m), Şindrila (900 m), iar spre sud Bădicul 
(814 m). Deşi dealurile sunt foarte înalte, denivelarea faţă de flisul carpatic apare evidentă, 
între ele remarcându-se un culoar depresionar.  

A doua subdiviziune se caracterizează prin direcţia nord-sud, prin roci moi de vârstă levantină şi 
cuaternară,prin suprafeţe mari expuse degradării.După felul cum este fragmentată de văile 
principale,această unitate se subdivide în trei culmi:  

a. Culmea Blăjani, situată între Câlnău şi Slănic, se extinde pe direcţie nord-sud şi începând cu 
dealul Cărătnăului (633 m), trecând prin înălţimi de circa 500 m, ajunge în partea sudică, în 
dreptul localităţii Blăjani, la 483 m (Vf. Blăjani) şi 486 m (Vf. Mare). 

b.Dealurile Budei se alungesc între Râmnic şi Câlnău şi se constituie din pietrişuri de Cândeşti. 
Înălţimea lor se menţine în jurul a 500 m în nord şi cresc către sud unde ating 637 m în Piatra 
Albă.  
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c. Dealul Capăţânei (591 m) se află între Râmnic şi Ramna. Este constituită din pietrişuri de 
Cândeşti.  

 Grupa vestică (Dealurile Priporului) este constituită dintr-o serie de dealuri relativ înalte şi 
înşeuări largi. Se remarcă în mod deosebit, pătrunderea,în zona subcarpatică a pintenului 
paleogen de Văleni, ce reprezintă o continuare a culmii Ivăneţu. Această grupă se subdivide în 
trei subunităţi:  

a. Dealul Corneţel se întinde între Buzău şi Bâsca Chiojdului. Altitudinile maxime se află tot pe 
formaţiuni levantin-cuaternare (Dealurile Cornetul – 827 m si Vf. Cetăţuia – 713 m). Delimitarea 
de zona muntoasă se face pe o linie care începe la nord de Patârlagele şi trece prin localitatea 
Cătina.  

b. Dealul Priporului, situat între valea Zeletinului şi Bâsca Chiojdului, care are altitudini mai 
reduse, având un maxim de 823 m în Vf. Priporul.  

c. Dealul Salcia cuprins între Zeletin şi dealul Ciolanu, limitat de două cursuri de apă - Cricov şi 
Buzău, se împarte în trei subunităţi. În centru se afla Dealul Salcia(717 m) sub forma unei creste 
în direcţie NE-SV. Către sud se situează înşeuarea Cislău-Cricov cu altitudinea de 400-500 m. 
Peste această înşeuare se face trecerea între depresiunea Cislău şi depresiunea Sânger-Lapoş. 
Între vârful Salcia şi vârful Zeletin se prezintă a treia subunitate - podurile Frăsinetului cu 
altitudini de 400-500 m, cu aspect de câmpie care face trecerea între Valea Buzăului şi bazinul 
Cricovului.  

 

   2.1.1.3.  Depresiunile Buzăului 
 

 Depresiunea Pătârlagele se dezvoltă de la contactul dintre munte şi Subcarpaţi până la 
valea Buzăului. Este o zona unde terasele încep să aibă o largă dezvoltare şi unde apar 
importante degradări de terenuri.  

 Depresiunea Cislau, formată la trecerea Buzăului peste un alt sinclinal, are lăţimea maximă 
către înşeuarea Cislău - Cricov.  

 Îngustarea de la Ciuta este zona cea mai strâmtă pe care o prezintă valea Buzăului pe tot 
parcursul Subcarpaţilor.Chiar şoseaua,în această parte părăseşte valea propriu-zisă şi urcă în 
serpentine prin cunoscuta pădure de la Ciuta.  

 Depresiunea Pârscov începe aproximativ de la localitatea cu acelaşi nume şi continuă până 
la Berca , unde valea schiţează o uşoară îngustare impusă de traversarea anticlinalului Berca-
Arbănaşi.  

 Depresiunea-culoar Răteşti - Scorţoasa - Vintilă Vodă începe, dupa cum arată şi numele, 
din Valea Buzăului (Răteşti) şi ţine până în Valea Slănicului (Vintilă Vodă). Are caracter 
subcarpatic, fiind delimitată de Dealurile Dâlmei, Bocului, Bisocii şi Pâclelor. 

 

   2.1.1.4.  Potenţialul speoturistic 
 

Este conferit de prezenţa unui număr important de cavităţi subterane. În judeţul Buzău, 
peşterile (forme ale endocarstului salin) constituie un un ansamblu complex ce reuneşte 47 
mari cavităţi, dintre care majoritatea în platoul Meledic şi aproximativ un sfert 
în bazinul Jgheabului. 

 Dintre acestea se distinge Peştera „6S MELEDIC” situată în partea nordică a platoului 
Meledic din comuna Mânzăleşti. "6S" se găseşte cu intrarea în fundul unei doline, ce face parte 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazin_hidrografic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dolin%C4%83
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dintr-o uvală în care au fost identificate alte 4  peşteri. Este situată la  nord  de  Lacul Mare, la 
baza unui versant abrupt cu înălţimea de 15 m. A obţinut în 1980 recordul mondial ca cea mai 
lungă peşteră în sare. În 1983 însă peştera ICRC (MALHAM) din Israel a fost descoperită, deve-
nind cea mai lunga - peştera 6S de la Mânzăleşti trecand pe locul al doilea in lume ca lungime. 
Aceasta peşteră se mai remarcă şi prin abundenţa, varietatea şi frumuseţea  concreţiuni- 
lor de sare.  

Peştera are o lungime de 1220 m şi o denivelare de 32 m. Intrarea principală este aproape 
blocată de alunecările provocate de ploi. 

Conţine diferite tipuri de formaţiuni:  stalactite alb, roz, galben,roşu aprins, cenuşiu şi maroniu 
şi un mic număr de stalagmite cu înălţimi de câţiva centimetri şi grosimi de 5 – 8 cm. 
Stalactitele ajung până la 1,5 m  lungime cu grosimi de 30 cm, la bază, adesea schimbându-şi 
poziţia de la verticală la vârfuri în linie frântă (stalactite aberante). Stalagmitele sunt reduse 
având câţiva cm înălţime şi cca. 8 cm diametru la bază. Anemolitele sunt lungi de cca. 1 m şi 
cu diametre mici. 

 "Peştera cu 3 intrări" situată tot pe platoul Meledic are o dezvoltare de 300 m şi cu 
denivelări de 44 m. 

 

   2.1.1.4.  Zona de câmpie a judeţului Buzău 
 

Această zonă are altitudini cuprinse între 40-100 m şi este constituită din sedimente moi, 
dominând la suprafaţă formaţiunile loessoide, aluviunile şi chiar nisipurile, iar în adâncime 
argilele, pietrişurile, nisipurile, marnele nisipoase.Pe teritoriul judeţului, zona de câmpie se 
subdivide în 4 unităţi principale.  

 Câmpia Gherghiţei reprezintă o continuare a fâşiei de subsidenţă ce vine dinspre Ploieşti, 
trece pe la Mizil şi Clondiru şi se îngustează puternic către localitatea Stâlpu. Limita estică 
urmăreşte localităţile Glodeanu Sărat,Movila Banului şi Est de Stâlpu. Partea inferioară a 
pârâului Sărata s-a instalat pe limita estică a acestei subunităţi.La limita nordică, şi mai ales 
între Clondiru, Stâlpu şi izvoarele Călmăţuiului, apar aliniamente de izvoare. Peste această 
câmpie pare să se fi scurs chiar Buzăul, într-o primă etapă de intrare în câmpie-o terasă 
inferioară, care se pierde aproximativ la localitatea Zoreşti, ar indica această direcţie.  

 Câmpia Bărăganului de mijloc ocupă, în mare, interfluviul dintre Călmăţui şi Ialomiţa.Are o 
înclinare catre SE.Partea sa nordică şi cea estică este ocupată de o fâşie lată de nisipuri, care 
începe de la Smeeni şi Florica şi se dezvoltă spre răsărit trecând peste localităţile Pogoanele, 
Căldărăşti şi Padina.Suprafaţa nisipurilor prezintă un microrelief de dune, în general fixate, între 
unele instalându-se temporar chiar lacuri.Partea sudică şi vestică, neocupată de nisipuri, este 
dominată de formaţiuni loessoide şi de crovuri.  

 Câmpia Buzău - Călmăţui începe printr-un larg con de dejecţie, pe sub care o parte din 
apele Buzăului, dar mai ales ale Nişcovului, se preling către Călmăţui. În cadrul acestui con, 
Buzăul şi-a săpat o albie largă şi două terase joase, mai bine dezvoltată fiind cea inferioara(3-
4m).Urmele acesteia se văd bine şi la Tăbărăşti unde apare şi un martor de eroziune înconjurat 
de numeroase belciuge, denumite şi coturi, şi peste care apele Buzăului se revarsă în timpul 
viiturilor, trecând peste Călmăţui. Începând de la Tăbărăşti , dar mai ales din dreptul Cilibiei, nu 
se mai poate face o distincţie netă între albia Buzăului şi cea a Călmăţuiului;este un şes întins, 
uneori cu sărături, cu grinduri şi cu martori de eroziune, peste care Buzăul işi trimite apele de 
viitură către Călmăţui, formând aşa numitele "buzoiele". Prin actuala albie a Călmăţuiului a curs 
cândva Buzăul.  
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 Câmpia Râmnicului, deşi situată la marginea subcarpaţilor, reprezintă o zonă mai puţin 
afectată de subsidenţă (în comparaţie cu câmpia Gherghiţei sau cu câmpia Focşanilor). 
Formaţiunile cuaternare, ca şi pietrişurile de Cândeşti, prezintă înclinări slabe dinspre 
piemontul Râmnicului către câmpia din faţă.În partea de răsărit câmpia este delimitată de lunca 
Buzăului şi îi sunt specifice o serie de lacuri de tipul limanelor fluviale;începând cu Jirlăul, aceste 
lacuri şi văile ce le alimentează reprezintă cursuri vechi ale Râmnicului. 
 
 

2.1.2. Potenţial turistic hidrografic 
 

   2.1.2.1.  Reţeaua hidrografică de suprafaţă 
Compusă din numeroase râuri, reţeaua hidrografică  
 Râul Buzău  
Râul Buzău, sub denumirea veche Mousaios (Μουσαίος), este singura apă curgătoare din 
România în care a fost martirizat un creştin şi principala apă curgătoare care străbate judeţul.  
Este vorba despre martiriul Sfântului Sava, pedepsit prin înecare de goţii care se opuneau 
creştinării localnicilor, în anul 372 d. Hr. 
Buzăul izvorăşte de pe versantul nordic al Ciucaşului, de la altitudinea de cca. 1800 m. Bazinul 
hidrografic Buzău are 102 afluenţi, un debit mediu de 28,5 m³/s, fiind transcarpatic şi având 
izvoarele pe rama nordică a Carpaţilor de Curbură. Râul are o suprafaţă de recepţie de 5.264 
kmp şi o lungime de 302 km, reprezentând 2.2 % din teritoriul ţării. Principalii afluenţi de pe 
teritoriul judeţului sunt Băsca Rozilei sau Bâsca Unită , Bâsca Chiojdului, Bălăneasa, Slănic, 
Nişcov şi Câlnău. 
 Râul Râmnic 
Este al doilea râu ca importanţă din judeţul Buzău care strabate estul judetului pe o lungime de 
28 km. 
 Râul Slănic  
Izvorăşte din Munţii Buzăului şi se varsă în râul Buzău în zona Săpoca, iar valea pe care curge şi 
care poartă acelaşi nume are o salbă de monumente ale naturii începând cu Focul Viu de la 
Terca sau cu Lacul Meledic, ochi de apă dulce pe un versant de sare.  
 Râul Bâsca Chiojdului 

Râul Bâsca Chiojdului izvorâşte din Munţii Siriu şi are două izvoare: Bâsca cu Cale, ce izvorăşte 
de sub Vârful Mănăilă (1452 m) şi Bâsca fără Cale, ce izvorăşte de sub vârful Răstoaca (1292 m). 
Râul îşi adună toate izvoarele dintr-un bazin hidrografic cu suprafaţa de 348 km  pătraţi, de la 
Chiojdu, prin Cătina şi Calvini, spre Cislău şi îşi sporeşte mereu debitul devenind un adevărat 
râu, cu scurgere mai rapidă în cursul superior, datorită pantelor accentuate şi mai lentă în zona 
Cătina. Se varsă în râul Buzău, în zona localităţii Cislău. 

 Râul Bâsca Rozilei 

Numit şi Bâsca Roziliei, în trecut şi Bâsca Rosiliei, Bâsca Rosilei sau Bâsca Rusilei (după Muntele 
Rusila) acest râu este un curs de apă, afluent al râului Buzău. Este format la confluenţa dintre 
râurile Bâsca Mare şi Bâsca Mică în dreptul localităţii Varlaam şi se varsă în râul Buzău, în 
amonte de Nehoiu. 

 Râul Bălăneasa 

Izvorâşte din Culmea Ivăneţu şi se varsă în râul Buzău, în zona localităţii Pârscov. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2sca_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_B%C3%A2sca_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Varlaam,_Buz%C4%83u


STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A TURISMULUI 

ÎN JUDEŢUL BUZĂU 2016-2020 

 

30 
 

   2.1.2.2.  LACURI – naturale şi de acumulare 
 Lacul Vulturilor sau Lacul fără Fund, aflat la est de culmea Mălâia, la 1420 m, este de 
origine glaciară. Are o suprafaţă de 10.000 mp, adâncimea maximă de 3 m şi este alimentat din 
ploi şi de izvoarele de la baza culmii pline de grohotiş. 
 Lacul Sec, este situat la nord de Lacul Vulturilor, la 1450 m, este mai degrabă o mlaştină 
care, per total, ocupă o suprafaţă de aproape 12.400 mp ce prezintă mici ochiuri de apă, adânci 
de 10-12 cm, alimentate din ploi şi mai puţin din izvoarele de la poalele Mălâiei. 
 Lacul Negru se află în munţii Penteleu, sub muchia Steghii, la 1050 m altitudine, în 
mijlocul unei păduri şi înregistrează un grad înaintat de colmatare. Originea sa este legată de 
procesele de alunecare, de mari dimensiuni, ce au avut loc în această regiune. 

 Lacul Roşu este sub culmea Penteleu, la NE de vârful principal, la altitudinea de 1510 m, 
pe locul unui fost lac, cu ochiuri de apă existente numai primăvara. 
 Lacul Tâlharilor e situat pe culmea Ivăneţu şi a luat naştere între valurile de alunecare, 
aflat fiind la baza unei vechi râpe de  desprindere. Se află în apropiere de satul Nucu (comuna 
Lopătari) şi are axele de 80 m și 50 m, iar adâncimea de cca 3 m. Numit și Lacul Tâlharilor sau, 
greșit, Gotiș, Lacul Hânsaru cantonează pe treapta superioară (930 m altitudine) a unei mari 
alunecări plecate de sub Vârful Arsenie (1115 m). Are o alimentare permanentă printr-un izvor 
firav și un deversor, cândva, amenajat. A fost populat cu mulţi ani în urmă cu caras și caracudă, 
acţiunea neducând la rezultatele așteptate din cauza temperaturii permanent scăzute a apei și 
a vegetaţiei invazive (lintiţă – Lemna minor) ce micșorează procentul de oxigen din apă. 

 Lacul Goteş (Gotiş) - Se află în apropiere de satul Nucu (comuna Lopătari). Lacul, mult 
căutat de colindătorii zonei – cei mai mulţi offroad-eri -, confundat cel mai adesea cu Lacul 
Hânsaru, este, acum, mai degrabă, o baltă mlăștinită. După aspect pare a fi fost format ca lac de 
baraj (poate artificial, reprezentând talvegul drumului forestier), având dimensiunile de 110 m x 
60 m; de adâncime nu prea se mai poate vorbi.  

 Lacul Mociaru, din zona Lopătari, de formă circulară şi cu adâncime redusă, are o 
suprafaţă de aproape 10.000 mp. A apărut în urma unor procese de tasare în formaţiuni marno-
gazoase ce acoperă un sâmbure de sare. Accesul se realizează printr-o derivaţie cu statut de 
drum comunal, din DJ203K de pe porţiunea Lopătari - Plaiul Nucului. Se află la o altitudine de 
775 metri, se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 1 hectar si are o adâncime de 8 metri. 

 Lacul Castelului, aflat pe platoul Meledic, (com. Mânzăleşti) are o suprafaţă de 0,38 ha, o 
adâncime de 3,9 m şi un volum de apă de 6.857 mc.  

 Lacul Meledic sau Lacul Mare, situat pe platoul Meledic, are o întindere de 0,72 ha, 5,4 m 
- adâncime maximă şi 16.430 mc apă. Chiar dacă la mal apa este mai caldă, la cca. 1 
m distanţă devine brusc foarte rece. Face parte din aria protejată de interes naţional numită 
Platoul Meledic  ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală  mixtă  geologică, 
 speologică, botanică  şi  zoologică)  situată în judeţul Buzău, pe teritoriul administrativ al 
comunelor  Lopătari  şi  Mânzăleşti. Este situată în Subcarpaţii de Curbură, în  bazinul  superior  
al râului Slănic. Zona se află la 56-60 km de Buzău. Se ajunge folosind  drumul  de pe Valea 
Slănicului – DJ 203 K, care porneşte de pe DN2 (E85) de la  Mărăcineni  spre  Săpoca (imediat 
înainte de a intra pe podul de peste  Buzău), urmând ruta  Beceni–Vintilă Vodă–Mânzăleşti–
Lopătari. Până la  Lopătari drumul  este  asfaltat. Între Mânzăleşti şi Lopătari accesul în zona 
platoului se face pe văile pâraielor Jgeab şi Sărat, pe DC. Platoul este între 424 şi 607 
m altitudine, fiind delimitat de râul Slănic  la sud, râul Jgheab  la  est,  râul Meledic  la nord şi de 
Pârâul Sărat la vest. 
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 Lacurile Negru şi Limpede din  Bisoca. Se ajunge folosind drumul asfaltat de pe valea 
Slănicului – DJ 203 K, care porneşte de pe DN2 (E85) de la Mărăcineni, urmând ruta Beceni-
Vintilă Vodă. Din locaţiile iniţiale de lacuri cu apă dulce, formate în doline dezvoltate 
pe gresie cu fund din nămoluri sedimentate - astazi, ca efect negativ al eroziunii de suprafaţă nu 
au mai ramas decat Lacul Negru si Lacul Limpede. Dolinele, aflate în faza incipientă de 
dezvoltare, au versanţi domoli şi adâncime mica. Lacul Limpede este singurul care a 
supravieţuit colmatării. Lacul Negru (numit astfel datorită culorii apei dată de eutrofizarea 
anormală) - aflat la 200 m de Lacul Limpede - se mai numeşte şi Lacul fară fund şi este acoperit 
de vegetaţie în proporţie de peste 70%. Am mai existat în această zonă şi Lacul Rotund precum 
şi Lacul Sec care au secat. 

 Lacul de acumulare SIRIU, sau Barajul Siriu cum mai este cunoscut este un lac artificial, ce 
are o suprafaţă de 420 ha,  volum de 155 milioane mc de apă, o înălţime de 122 m şi o lungime 
de 11,5 km. Lacul Siriu este un lac de acumulare de pe râul Buzău, aflat pe teritoriul comunei 
Siriu, format în urma construcţiei, în perioada 1982-1994, a barajului de la Siriu şi 
a hidrocentralei Nehoiaşu, de 42 MW. Barajul şi lacul de acumulare Siriu se află lângă 
localitatea Lunca Jariştei. Există câteva pensiuni agroturiristice în apropiere. Pe barajul de la 
Siriu se organizează partide de pescuit la  caras, crap, clean, păstrav şi scobar. 

 Lacul Cândeşti - lac de acumulare amplasat pe râul Buzău, la 19 km amonte de municipiul  
Buzãu, în zona comunei Cândesti; are o suprafatã de 0.6 km2 si o adancime medie de 5 m. 
Volumele totale retinute sunt de 155 milioane m3 si respectiv 3.7 milioane mc. 
 
 

   2.1.2.3.  Lacuri de importanţă piscicolă 
Lacurile piscicole reprezintă importante atracţii pentru pescari.  
În judeţul Buzău există următoarele lacuri: lacul Puieşti (comuna Puieşti), lacul Mihăileşti 
(comuna Mihăileşti), lacul Luciu (com. Luciu), lacul Boldu (com. Boldu), lacul Ghergheasa (com. 
Ghergheasa), lacul Roşioru (com. Cochirleanca), lacul Costeiu (com. Robeasca), lacul Balta 
Văcăreasca (com. Gl. Siliştea), lacul Amaru (com. Amaru) şi Balastiera Buzău – în apropiere de 
municipiul Buzău. 
 

 

   2.1.2.3.  Cascade 
Cascada Pruncea este o  cascadă care se află în partea de 
nord a judeţului Buzău. Ea mai este  numită şi cascada 
Caşoca şi este situată în Masivul Podul Calului, la o distanţă 
de numai 5 km de localitatea Siriu, pe râul Caşoca.  

Pentru a ajunge la ea, trebuie părăsit DN 10 Buzău-
Braşov spre localitatea Caşoca, în  dreptul Barajului Siriu. 

Este o cascadă de mici dimensiuni, 5-6 metri cădere, dar 
impresionează prin zona  ascunsă în care este poziţionată. 
Peretele din partea stângă a cascadei are o deschizătură 
despre care se spune că era folosită drept ascunzătoare 
pentru haiducii din zona Buzăului, în vremea lui Tudor 
Vladimirescu.   

Casacada La Şipot din comuna Chiojdu, care este însă de 
dimensiuni mult mai mici decât casacada Pruncea. 
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   2.1.2.4.  Ape minerale termale şi termo-minerale 
 

Judeţul Buzău are în interiorul limitelor sale o serie de resurse hidrominerale, reprezentate prin 
acvifere preponderent clorosodice, dar şi cu un conţinut sulfuros. De prezenţa acestor 
acumulări sunt legate apariţia izvoarelor şi lacurilor sărate, precum şi a nămolurilor 
terapeutice (întâlnite atât la Sărata Monteoru, dar şi în alte areale din judeţ – la Siriu, la Balta 
Albă, la Fişici-Bozioru, la Lopătari şi Căneşti). 
Unele ape sărate, cum sunt cele de la Sărata Monteoru, au fost descoperite şi utilizate balnear 
de mai bine de un secol.  
Valoarea turistică a izvoarelor este amplificată de prezenţa nămolurilor sapropelice cu 
proprietăţi terapeutice, acestea constituind o altă resursă hidrominerală de mare valoare care 
pot fi contribui, singure sau în asociere cu apele minerale, la diversificarea ofertei terapeutice şi 
să ofere astfel motivaţii suplimentare în atragerea turiştilor spre perimetrele unde au fost 
identificate. Calităţile terapeutice ale nămolurilor sunt strâns legate de proprietăţile fizico-
chimice ale acestora, una dintre caracteristicile de bază fiind hidropexia, respectiv capacitatea 
de a reţine şi absorbi apa. 
Izvoarele mineralizate se regăsesc în zona de apariţie la suprafaţă sau la mică adâncime în 
substratul geologic al depozitelor de sare. Ele se grupează într-un număr mai semnificativ în 
perimetrul  Bozioru (Fişici) - Lopătari-Căneşti, dar şi la Siriu. 

  Apele carbogazoase de la Sărata-Monteoru care este cea mai importantă staţiune 
balneoclimaterică a judeţului Buzău. Sursele de apă minerală sunt reprezentate de 3 foraje 
hidrogeologice, un puţ minier şi 19 izvoare (cele mai multe neamenajate) – care produc o apă 
de tip zăcământ. 

Principalele izvoare se găsesc în dreptul staţiunii pe versantul stâng al pârâului Sărăţii. Aici se 
află atât cele 2 izvoare care au fost sursa băilor înainte de al Doilea Război Mondial (Nr. 1 are 
cea mai mare mineralizare – de 270 g/l), cât şi cele 2 care alimentau ştrandul (cu o mineralizare 
de 185 g/l şi care depun aragonit), precum şi „Izvorul de stomac” (mineralizare de 6,7 
g/l). Debitul acestor izvoare este în general mic, iar pe dreapta pârâului gradul de mineralizare 
este foarte redus şi debitele sunt minore.  

Datorită debitelor mici şi mineralizării cu gard mare de variaţie, exploatarea economică a 
surselor a necesitat foraje şi puţuri. În 1961 Institutul de Balneologie din Bucureşti a executat 
pe versantul din stânga al văii foraje la 125–180 m adâncime, din care s-au obţinut debite mai 
mari (5,5 l/s). 

  Apele şi nămolul terapeutic de la Balta Albă şi Amara - Tipul de apă: clorurata, slab 
sulfatata, sodica, slab magneziana, hipotona.  

  Apele terapeutice de la Siriu–Băi –  dispune de trei izvoare cu ape minerale sulfuroase, uşor 
bicarbonate, clorurosodice, foarte slab mineralizate, termale. 

  Apele terapeutice de la FIŞICI  Pe raza comunei Bozioru se găsesc izvoare cu ape minerale (în 
Satul Fisici) și sulfuroase (în satele Nucu, Fişici, Găvanele). Izvoarele de ape minerale, 
sulfuroase, iodurate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, hipertone şi oligominerale. 
Utilizate în terapia afecţiunilor reumatismale şi gastro-duodenale îndeosebi. Apa termală are în 
jur de 67 de grade Celsius. 

  Izvorul mineral de la Buştea  - comuna Mânzăleşti - Apă feruginoasă fosfată, acum neexploa-
tată. Aici sunt două izvoare minerale. În perioada interbelică apa de aici era îmbuteliată şi 
trimisă în Franţa.  I se spunea: Izvorul Întineririi. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aragonit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Debit_volumic_de_curgere
https://ro.wikipedia.org/wiki/1961
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2.1.3. Potenţialul climato-turistic al judeţului Buzău 

Prin poziţia sa geografică, Judeţul Buzău se încadrează în sectorul cu climă temperat 
continentală moderată, caracteristic regiunilor sud-estice ale ţării noastre şi este supus unei 
circulaţii predominant estice.  

Climatul specific al Munţilor Buzău a imprimat celorlalte componente fizico-geografice 
numeroase diferenţieri. Astfel, climatul montan al specific Carpaţilor de Curbură este 
caracterizat prin diferenţieri evidente între versanţii cu expoziţie sud-estică, expuşi circulaţiei 
aerului continental, şi cei cu expunere nord-vestică, cu influenţe oceanice. Culmile înalte cu 
temperaturi medii anuale de sub -2°C şi precipitaţii de 900 mm corespund etajului subalpin al 
tufărişurilor. Domeniul forestier din Munţii Buzăului se caracterizează prin temperaturi medii 
anuale de 2-4°C, iar precipitaţiile medii anuale ajung la valori de 800-900 mm. Subcarpaţii 
Curburii au un climat de dealuri joase (în depresiuni) şi de dealuri înalte (la altitudini mai mari), 
fiind încadraţi în sectorul cu nuanţă de ariditate. Temperaturile medii anuale variază între 12°C 
şi 14°C. Temperaturile medii anuale variază între 2°-6°C în zona montană, 8°-10°C în zona de 
deal şi 12°-13°C la câmpie. Zilele de vară, cu temperaturi de peste 25°C se înregistrează în circa 
95-105 zile, iar zile tropicale, cu temperaturi de peste 30°C în 20-30 zile. Temperaturile maxime 
se înregistrează în luna iulie, pâna la 37°C, în timp ce temperaturile minime se înregistrează în 
luna februarie - 26°C. Temperatura maximă absolută de 39,6°C a fost înregistrată în anul 1951, 
iar minima absolută a avut valoarea de -29,4°C, în anul 1952, ambele înregistrate în municipiul 
Buzău. Cantitatea medie de precipitaţii are valori situate între 400 mm şi 500 mm, cu 450 
mm/an în zona de câmpie şi 1000 mm/an în zona montană. Crivăţul predomină în tot cursul 
anului, din nord-est şi sud-vest, provocând numeroase viscole. Austrul suflă de la sud-vest, 
aducând uscăciune şi caldură vara şi temperaturi scăzute iarna. Ambele vânturi influenţează 
clima judeţului, circulaţia dominantă a maselor de aer fiind cea vestică. 

 Regimul temperaturii aerului. Valorile ridicate ale mediilor anuale ale temperaturii sunt 
favorabile turismului. Vara în toate lunile mediile sunt mai mari de 17 0C în sectorul montan.  
 
 Regimul precipitaţiilor, invocat ca factor decisiv în durata timpului frumos, are ca trăsătură 
specifică creşterea cantităţilor medii anuale dinspre sud-vest către nord-est, în concordanţă cu 
altitudinea şi expoziţia faţă de circulaţia estică.  
Precipitaţiile sub forma de zăpadă cad începând cu luna octombrie în zona montană, în a doua 
decadă a lunii noiembrie în zona deluroasă şi în prima decadă a lunii decembrie în zona de 
câmpie. Data medie a căderii ultimei zăpezi este în jur de 20 martie în zona de câmpie, 30 
martie în zona de deal şi 20 aprilie în cea înaltă a munţilor. 
Rezultă astfel un sezon rece, cu strat de zăpadă de cca 5 luni în zona montană, aspect extrem 
de important în practicare turismului de agrement hibernal. 
 
 Nebulozitatea prezintă valori diferenţiate pentru fiecare dintre zonele menţionate, 
condiţionate de relief şi de circulaţia atmosferică. Numărul mediu anual al zilelor senine este de 
80, în schimb în Câmpia Buzăului sunt înregistrate 110/120 zile senine. Timpul cu cer acoperit 
se menţine între 124-150 de zile în regiunea deluroasă şi între 160 şi 190 în cea montană. 
 
 Indicele climato-turistic (I) are valori medii-superioare, ceea ce se înscrie ca o condiţie 
favorabilă desfăşurării activităţilor turistice: I = S+T-5D/5, unde: I= indicele climato-turistic; S= 
durata de strălucire a soarelui; T= temperatura medie; D=durata precipitaţiilor în timpul zilei în 
ore. (dacă se ia în considerare că ora de soare este echivalent cu 4 ore de ploaie). 
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Configuraţia majoră a reliefului, urmată de cea de detaliu şi învelişul vegetal sunt elemente care 
influenţează şi detaliază clima, care are repercursiuni asupra organismului uman. Factorii 
climatici cu impact bioclimatic (temperatura, precipitaţii, umiditate, vânturi, durata de 
strălucire a soarelui, compoziţia aerului, radiaţii solare etc.) sunt elemente care influenţează 
activităţile de recreere, de practicarea unor sporturi de sezon, tratarea diferitelor afecţiuni 
depind in mare măsură de impactul organism-bioclimă, iar pentru desfăşurarea terapiei 
climatice se tine seama factorii termici şi hidrici.   

În desfăşurarea aeroterapiei ca forma de cura prin contact direct al organismului cu atmosfera, 
se tine cont de:  

  Confortul termic  

  Complexul de factori climatici cu acţiune biologica fotochimica si imunologica .  

  Complexul de factori hipobarici.  

  Complexul meteorologic al electricităţii aerului si ai aerosolilor. 

  Indicele climato-turistic  

   Climatoterapia  

 
 

2.1.4. Potenţialul turistic biogeografic 
 
Potenţialul turistic biogeografic este relevat prin aportul celor două componente ale învelişului 
biogeografic: componenta vegetală şi componenta faunistică.  
 

   2.1.4.1. Flora. Funcţia turistică a pădurilor 
 

Flora judeţului Buzău prezintă variaţii şi elemente specifice pentru fiecare din cele trei tipuri de 
relief: câmpie, deal, munte. La câmpie se dezvolta o vegetaţie caracteristică stepei şi 
silvostepei.  
În stepă vegetaţia a fost înlocuită pe mari întinderi cu plante cultivate. Terenurile, cu excepţia 
islazurilor, văilor şi sărăturilor, sunt cultivate cu cereale, floarea soarelui, leguminoase şi, mai 
puţin, cu pomi fructiferi şi viţă de vie.  
Vegetaţia naturală este reprezentată de specii ierboase: peliniţa, pălămida, pelinul, ciulinul, 
coada şoricelului, colilia, scaietele, spinul, brusturul.  
Vegetaţia lemnoasă este rară, reprezentată mai ales de salcâm, dud, ulm, plop, tei şi arbuşti ca 
măcesul.  
În silvostepă, pe lângă terenurile ocupate de culturi, apar păduri limitate la arii mai restrânse, 
rămăşiţe ale codrilor de altădată, cum sunt cele de la Ruşeţu, Brădeanu, Văleanca, Crângul 
Buzăului, Frasinu, Spătaru rămăşiţedin vechii codri ai Vlăsiei care acopereau în trecut Câmpia 
Română şi cele de la nord-est de oraşul Râmnicu Sărat.  
La sud vest de municipiul Buzău, în câmpie, se află pădurea Spătaru, rezervaţie floristică cu o 
suprafaţă de 165 ha, unde predomină frasinul pufos (Fraxinus pallisae), stejarul (Quercus 
robur), stejarul pedunculat (Quercus pedunculiflora), jugastrul (Acer campestre), părul padureţ 
(Pirus piraster), arţarul tătăresc (Acer tataricum).  
Specii asemănătoare vegetează şi în pădurea Frasinu, rezervaţie cu suprafaţa de 158 ha. 
Pădurea este de tip frăsinet de depresiune din silvostepă, numai aici găsindu-se împreună cele 
două specii de frasin: Fraxinus palissae şi Fraxinus angustifolia.  
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Pădurea Brădeanu, rezervaţie forestieră cu suprafaţa de 2,1 ha, reprezintă un rest al vegetaţiei 
lemnoase din silvostepa Munteniei, aparţinând, din punct de vedere fitogeografic, pădurilor de 
stejar brumăriu.  
Zona dealurilor subcarpatice şi zona de munte sunt ocupate de păduri etajate astfel: etajul 
stejarului, etajul fagului, etajul coniferelor şi etajul tufărişurilor sau subalpin. Zona subcarpatica 
este acoperită predominant de stejar în amestec cu fagul. Sub influenţa fohnului şi datorită 
unor condiţii topoclimatice specifice, în zona colinară se întâlnesc specii de nuanţă 
submediteraneană-pontică: cărpiniţa (Carpinus orientalis), scumpia (Cotinus coggygria), liliacul 
sălbatic (Syringa vulgaris), mojdreanul (Fraxinus ornus), stejarul pufos (Quercus pubescens), 
cerul (Quercus cerris), gârniţa (Quercus fraenetto), aliorul de stepă (Euphorbia steposa), 
migdalul pitic (Amigdalus nana), cârcelul (Ephedra distachia), jaleşul plecat (Salvia nutana), 
unghia găii (Astragalus dasyantus), măciuca ciobanului (Echinops ruthenicus). Între 600 -1200 m 
altitudine se găseşte regiunea dealurilor înalte unde cresc fagul, carpenul, teiul alb, paltinul, 
mesteacănul, darmozul (Viburum lantana), cruşinul (Rhamnus frangula) şi lianele Hedera helix şi 
Clematis Vitalba. În luminişuri se află  specii de flori: săbiuţa (Gladiolus imbricatus), pana 
zburătorului (Cynanchum vincetoxicum), sânziana (Galium odoratum), aliorul (Euphorbia 
amigdaloides), trepădătoarea (Mercurialis perennis); în fâneţele de pe Bâsca Mare: murul 
(Rubus sulcatus), fragul (Fragaria vesca), năvalnicul (Pteridium aquilinum) s.a. În pădurile de fag 
şi de brad, în locuri umbroase şi umede, cresc diverse specii de ciuperci, muşchi şi ferigi 
(Driopteris filix-mas, Equisetum). În unele sectoare peste jumătate din arboret îl constituie 
bradul. La această altitudine, în padurea de fag cresc anemone, pochivnic (Asarum europaeum), 
leurda (Allium ursinum), socul roşu. În locuri cu exces de umiditate se pot întâlni  Athyrium filix-
femina, Myosotis palustre, Filipendula ulmaria, Equisetum silvaticum, briofitele Mnium 
punctatum, Fissidens cristatus – plante hidrofile.  
Etajul zonei subalpine este reprezentat de pajişti întinse cu ierburi şi tufărişuri. Pe versanţii 
nordici predomină ienuparul pitic (Juniperus communis). Pe versanţii sudici şi sud-estici cresc 
afinul (Vaccinium myrtillus), merişorul (Vaccinium vitisidaea) şi - spre poale, pe terenuri abrupte 
şi umede - arinul verde (Alnus viridis), care formează aici grupuri masive, cu sistem radicular 
bine dezvoltat, care opreşte declanşarea eroziunilor şi alunecărilor de teren. 
 
Ca urmare a prezenţei unor forme de relief variate, învelişul vegetal propriu judeţului Buzău  
este foarte divers sub aspectul asocierii componentelor şi conduce la o diversitate peisagistică 
deosebită: de la pajişti, brădete, făgete, până la extinse arii de silvostepă, la care se adaugă 
vegetaţia de luncă şi cea hidrofilă. Din punct de vedere turistic, se impune pădurea, considerată 
cel mai complex ecosistem natural, structurat pe verticală, având o extensiune spaţială maximă 
în zona montană, cu dezvoltare verticală subaeriană diferită, în funcţie de vârstă, având un 
caracter peren şi o fizionomie determinată de componenţa în specii.  
Ecosistemul forestier este strâns legat, prin repartiţie spaţială şi diversitatea de specii vegetale, 
de celelalte componente ale cadrului natural (în primul rând de relief şi clima), care determină 
răspândirea altitudinală sub formă de fâşii cu lăţimi variabile, alcătuind etaje şi subetaje 
altitudinale care conţin caracteristicele fiecărei trepte de relief: 

În cadrul judeţului suprafaţa ocupată cu păduri reprezinta 25%, ponderea cea mai mare fiind 
ocupată de fag – 22651 ha, urmată, în ordine descrescatoare de răşinoase – 16450 ha şi 
cvercinee – 11064 ha. Pe zone geografice, fondul  forestier este situat 9 % la câmpie, 44% la 
deal şi 47 % la munte.  Altitudinal, suprafeţele de fond forestier se întind între 150 m în partea 
de sud pâna la 1700 m în partea de nord şi cuprinde toate cele trei forme principale de relief 
dispuse sub forma de trepte de la zona montană în nord către zona de câmpie în sud. Lungimea 
drumurilor forestiere este de 913,6 km. Suprafaţa actuală a fondului forestier buzoian este de 
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162.190 ha, din care 159.498 ha pădure, iar suprafata administrată de Direcţia Silvică Buzău, 
prin cele 7 ocoale silvice subordonate, este de 89.865 ha, din care: 

  69.700 ha – fond forestier  proprietate  publică a statului(la câmpie = 23.775 ha;la deal = 
28.981 ha; la munte = 16943 ha); 

   1.081 ha – teren arabil herghelii; 

  19.084 ha – fond forestier proprietate privată; 

De asemenea, Direcţia Silvică mai Administrează şi 2 herghelii: la Cislău şi la Ruşeţu. 
 

Funcţia recreativă a pădurilor Judeţului Buzău este întregită de existenţa unor produse 
secundare, a căror culegere devine o activitate extrem de atractivă pentru numeroşi turişti, 
cum ar fi: 

 fructe de pădure: zmeură, afine, mure, măceşe, porumbe ş.a.; 

 ciuperci comestibile: hribi, gălbiori, ghebe; 

 plante medicinale şi aromatice: sunătoarea (Herba Hyperici), arnica (Arnica Montana), 
brânduşa de toamnă (Colchicum autumnale), cimbrişor (Thimus sp.), brusturele (Petasites 
hibridus), zburătoarea (Chamenerion angustifolium), urzica (Urtica dioica) ş.a.; 

 seminţe, conuri de răşinoase, coajă de copaci, cetină, nuiele, ferigi, flori (culese pentru 
realizarea de produse artizanale) ş.a. 

Vegetaţia, în general, forestieră sau de pajişte, devine un element atractiv şi prin compoziţia sa, 
respectiv prin prezenţa unor plante endemice sau relicte. Astfel sunt cele care populează 
versanţii munţilor Buzăului şi anume scoruşul (Sorbus dacica), usturoiul sălbatec (Allium 
obliquum), cârcelul (Ephedra distachya) şi mărarul păsăresc (Ferrula sadleriana), bujorul 
românesc (Paeonia romanica) etc. 

 Un rol important în activitatea Direcţiei silvice Buzău îl ocupă recoltarea produselor accesorii 
ale pădurii, şi anume : a fructelor de pădure şi plantelor medicinale. Astfel, anual se recoltează 
cca.160 tone cătină, 60 tone măcese iar, in cazul plantelor medicinale – cca.4 tone floare de tei 
uscată.   Livrarea fructelor de pădure se face  în stare congelată, ambalate în saci de hartie 
plastifiată stivuiţi pe paleţi. Congelarea fructelor se realizează într-un modern centru al Direcţiei 
Silvice  de fructe de pădure,  amplasat în municipiul Buzau, dotat cu camere de refrigerare,  
congelare  şi pastrare. 
 

   2.1.4.2.  Potenţialul turistic al faunei  
 

Componenta faunistică se constituie ca şi element cu rol în diversificarea şi creşterea „cotei 
atractive a teritoriului judeţului Buzău, în contextul prezentei analize interesând cu precădere 
componenta de interes ştiinţific, estetic, respectiv sportiv-turistic (fauna valorificabilă cinegetic 
şi piscicol), precum şi echilibrul acestora care se poate realiza printr-un control riguros din 
partea organelor silvice şi celor implicate în protecţia mediului.  
Asemenea vegetaţiei şi fauna se structurează altitudinal, contribuind la individualizarea unor 
biocenoze cu rol determinant în menţinerea echilibrului ecologic şi trofic, oferind, totodată, şi 
mobilul practicării unei forme mai exclusiviste de turism – cel cinegetic (vânătoarea), practicat 
de un număr redus de interesaţi, dar cu posibilităţi materiale superioare. Ca urmare a 
condiţiilor propice întrunite în acest sens, practicarea vânătorii în pădurile din judeţ este 
posibilă, existând posibilitatea obţinerii unor trofee importante, căutate în special de turiştii 
străini.  
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Fauna judeţului Buzaului nu prezinta specii caracteristice, dar este foarte variata. Printre 
nevertebratele terestre intalnite aici se numara o serie de moluste (Helicella, Helix pomatia, 
Ena montana), insecte, arahnide diverse, printre care o mentiune aparte o merita scorpionul 
carpatic (Euscorpius carpathicus).  
Vertebratele terestre sunt reprezentate de amfibieni (broasca bruna de pamant, salamandra, 
brotacelul, broasca rosie de munte), reptile (soparla cenusie, gusterul, soparla de munte, serpi 
neveninosi si, mai rar, vipera), pasari (vrabia, bufnita, cucuveaua, soimul, grangurul, gaita, 
pupaza, pitigoiul, sitarul, cucul, ciocanitoarea pestrita, ciocanitoarea verde romaneasca, mai rar 
intalnita in restul tarii, privighetoarea, mierla, forfecuta, corbul (Corvus corax) - ocrotit de lege, 
eretele, acvila de munte (Aquila chrysaetos) - ocrotita de lege, cocosul de galmunte (Tetrao 
uro.lue – ocrotit), mamifere (orbetele, popandaul, harciogul, cartita, liliacul, soarecele de camp, 
soarecele de padure, dihorul, iepurele, veverita, pisica salbatica, rasul (Lynx Lynx), bursucul, 
lupul, vulpea, mistretul, cerbul, ursul (Ursus arctos–ocrotit). 

Din punct de vedere turistic interesează doar o parte din faună, importantă sub aspect cinegetic 
şi piscicol.  

 

2.1.4.2.a. Fauna Cinegetică 

Fauna de interes cinegetic prezentă în judeţul Buzău grupează cu precădere:  
- specii faunistice terestre: urs carpatin; cerb carpatin; căprior; mistreţul (populează pădurile de 
foioase şi chiar cele de răşinoase), iepuri, veveriţe etc., acestora adăugându-li-se specii ale 
vânatului răpitor: râşi, lupi, vulpi, dihori etc.;  
- specii ornitologice: potârnichea, prepeliţa, fazanul ş.a.;  
- specii acvatice de interes piscicol (diferite specii).  
În vederea ocrotirii şi conservării speciilor de interes cinegetic ameninţate, menţinerea sub 
control a vânătoarei şi, în paralel, pentru facilitarea recreerii de tip cinegetic (prin înmulţirea şi 
localizarea animalelor căutate, edificarea şi întreţinerea infrastructurii de vânătoare – cabane, 
colibe de pândă, hrănitoare, observatoare şi poteci de vânătoare) s-au înfiinţat fondurile de 
vânătoare şi parcurile naturale, unde riscurile menţionate se atenuează sau dispar. În vederea 
unei cât mai bune gospodăriri a fondului cinegetic teritoriul judeţului a fost divizat în mai multe 
fonduri de vânătoare. Judeţul Buzău dispune de peste 50 de fonduri de vânătoare. Dintre 
acestea 7 sunt administrate de Direcţia Silvică, 34 sunt gestionate de A.J.V.P.S. Buzău care 
deţine în acest moment 60% din suprafaţa totală a fondurilor de vânătoare din judeţul Buzău, 
iar restul de diverse ONG-uri.  
Sunt organizate anual partide de vânătoare la prepeliţe,ciocârlii cocoșari(sturzi), potârnichi 
fazani, gâște, raţe, sitari de pădure, iepuri, urși, căpriori,mistreţi, cerb comun, lupi și alte specii, 
atât cu cetăţeni românii cât și cu vânătorii străini, funcţie de cotele de recoltă aprobate de către 
Ministerul Mediului din România.  

 

2.1.4.2.b. Fauna Piscicolă  
Având o reţea de râuri, dar şi numeroase lacuri naturale şi lacuri pisciole, judeţul Buzău este 
atractiv pentru pescari. In apele curgatoare si in lacuri sunt multe specii de viermi moluste, 
crustacee, amfibieni si pesti (caras, crap, biban si chiar pastrav si lipan).  
Pescuitul se practică mai ales pe cursul râului Buzău, cât şi în lacurile piscicole, de acumulare 
sau naturale.   
Principalele lacuri piscicole unde se poate practica pescuitul sunt: 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A TURISMULUI 

ÎN JUDEŢUL BUZĂU 2016-2020 

 

38 
 

 Lacul Puieşti - Se află la cca 16 km distanta de Rm. Sărat, pe DJ202. În localitatea Puieştii 
de Jos se face stânga, pe lângă şcoală, pe un drum pietruit şi, dupa cca 3,5 km, se ajunge la 
“Balta” Puieşti. Specii întâlnite: Caras, Crap Românesc, Cteno, Somn. 

 Lacul Mihăileşti este situat la 2 Km N de satul Colţăneni, comuna Mihăileşti, pe DN2 
Urziceni - Buzau. Lacul are o suprafaţă de 106 hectare şi este populat cu: crap românesc şi 
oglindă, cteno, ştiucă, fitofag, caras şi biban. 

 Lacul Luciu  este Situat la 39 km de Buzău, pe şoseaua DJ 214A Ruşeţu-Pogoanele în 
localitatea Luciu, la ieşire. Are o adâncime foarte mică, aprox. 1 m, 21 ha.  Specii: crap, caras, 
cteno, somn, şalău, fitofag. Fauna: raţe, gâşte sălbatice, lebede, pescăruşi şi, rar, pelicani. 

 Lacul Boldu sau Balta Boldu cum i se mai spune se află la o distanţă de 16 km de 
municipiul Rm. Sărat pe DN22 ce leagă Rm. Sărat de Brăila. Lacul este situat pe partea dreaptă, 
în vatra comunei Boldu, la aproximativ 1.5 km de şosea, accesul făcându-se pe un drum de 
piatră până la malul apei. Specii: crap, cteno, caras, biban si alte specii (novac, singer). 

 Lacul  Ghergheasa este situat la  intrare în localitatea Ghergheasa. Specii: crap, caras, 
cteno, novac. 

 Lacul Roşioru este situat în apropierea satului Roşioru din comuna Cochirleanca. Specii: 
crap, caras, plătică.  

 Lacul Costeiu, comuna Robeasca. Specii: crap, caras, cteno. 

 Lacul sau Balta Văcăreasca, este situată în comuna Glodeanu Siliştea, în extravilanul 
satului Văcăreasca şi are o suprafaţa de 15 ha. 

 Lacul Amaru, are o suprafaţă de 157 ha cu posibilitate de exploatare piscicolă.  

 Balastiera Buzău - Administrată de AJVPS Buzău se află la ieşirea din municipiu spre Brăila, 
pe partea stângă, la cca 1000 m. Specii: crap, caras, cteno 

 

 

2.1.5. Protecţia mediului natural. Arii naturale protejate 
 
Necesitatea protecţiei mediului natural şi a componentelor şi ansamblurilor componentelor 
acestuia are şi un impact turistic major conducând la individualizarea unor areale protejate. 
Organizarea şi funcţionarea acestora este concepută de o manieră care să permită asigurarea 
măsurilor speciale de ocrotire şi conservare a bunurilor patrimoniului natural prin instituirea 
unui regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare. 
În acest context, categoriile instituite la nivel naţional (prin Ordonanţa de urgenţă 236/2000 
privind regimul ariilor naturale protejate publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 4 decembrie 
2000, adnotată prin Legea nr.462/iulie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 2 august 
2001) şi stabilite în funcţie de scopul şi regimul de management sunt: rezervaţii ştiinţifice, 
parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale, rezervaţii ale 
biosferei, zone umede de importanţă internaţională, situri naturale ale patrimoniului natural 
universal, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică. 
Regimul de management al zonelor naturale protejate, de interes naţional se reglementează 
prin lege specială (Legea nr. 5/6 martie 2000, privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a – Zone Protejate). 
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Pe teritoriul judeţului Buzău, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 236/2000, 
adnotată ca Legea 462/2001, articolul 5 anexa 1, s-au definit ca şi categorii de arii naturale 
protejate: parcuri naturale, monumente ale naturii şi rezervaţii naturale. 

În judeţul Buzău există în prezent 3 mari categorii de arii naturale protejate , şi anume: 

 

A. –  Arii naturale protejate incluse în Reţeaua Ecologică Europeană "Natura 2000": 11 situri 
de importanţă comunitară și 4 situri de protecţie avifaunistică; 

B. –  Arii naturale protejate de interes naţional: 15 rezervaţii și monumente ale naturii; 

C. –  Arii naturale protejate de interes judeţean: 9 rezervaţii și monumente ale naturii. 

În această categorie specială trebuie inclus şi  Geoparcul Ţinutul Buzăului. 
 

   2.1.5.A.  Arii naturale protejate incluse în Reţeaua Ecologică Europeană "Natura 2000" 
 

Situri de importanţa comunitară (SCI) declarate prin Ordinul ministrului mediului nr. 
1964/2007 şi care vor deveni arii de conservare specială, după validarea lor de comisia 
europeană: 

Cod sit Denumire sit 
Suprafaţă 
(ha) 

Localizare  Importanţă 

ROSCI0005 

Balta Albă, 
Amara, Jirlău, 
Lacul Sărat 
Câineni 

6415,4  
Judeţul Buzău (comunele 
Balta Albă şi Boldu) şi 
judeţul Brăila  

Habitate de plante de 
sărătură, galerii ripariene 
şi tufărişuri de cătină albă 
şi roşie, specii de 
mamifere, peşti, 
nevertebrate, amfibieni şi 
reptile cuprinse în 
Directivele europene 

ROSCI0009 Bisoca 1160,6  
Judeţul Buzău (comunele 
Bisoca şi Mânzăleşti) 

Pajişti montane, specii de 
plante şi animale din 
Directiva habitate 

 

ROSCI0057 Dealul Istriţa 587,9 
Judeţul Buzău (comunele 
Breaza şi Pietroasele) 

Stepe ponto-sarmatice şi 
specii de nevertebrate 
(fluturi) 

 

ROSCI0103 Lunca Buzăului 3990,5  

Judeţul Buzău 
(municipiul Buzău, 
oraşele Nehoiu, 
Pătârlagele şi comunele 
Pănătău, Cislău 

Vipereşti, Măgura, 

Pârscov, Unguriu, 

Verneşti, Berca, Săpoca, 

Mărăcineni, Vadu Paşii, 
Gălbinaşi, Săgeata, 
Cilibia, C.A.Rosetti) 

Habitate de luncă, specii 
de floră, peşti, amfibieni, 
nevertebrate din Directiva 
habitate 
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ROSCI0127 
Muntioru -
Ursoaia 

156 
Judeţul Buzău (comuna 
Bisoca) 

Habitate de păduri de fag 
şi păduri acidofile de 
Picea abies din regiunea 
montană şi 

Specii de carnivore strict 
protejate: lupul, râsul, 
ursul brun 

ROSCI0190 Penteleu 
11233,1 

 

Judeţul Buzău (comuna 
Gura Teghii) 

 

Habitate de pădure, 
pajişti alpine, specii de 
floră, animale carnivore, 
peşti, amfibieni, reptile, 
nevertebrate 

ROSCI0199 Platoul Meledic 136,6 
Judeţul Buzău (comunele 
Mânzăleşti şi Lopătari) 

Sit de legatură între zona 
alpină şi cea continentală 

 

ROSCI0229 Siriu  5747,3 
Judeţul Buzău (comunele 
Chiojdu, Gura Siriului)  

 

Habitate de pădure, 
stâncării, pajişti boreale, 
vegetaţie din lungul 
râurilor, specii de plante, 
animale carnivore, peşti, 
reptile, amfibieni din 
Directivele europene 

ROSCI0259 
Valea 
Călmăţuiului 

17 000  

Judeţul Buzău (comunele 
C.A. Rosetti, Cilibia, 
Costeşti, Gălbinaşi, 
Gherăseni, Luciu, Ruşeţu, 
Smeeni, Ţinteşti) şi 
judeţul Brăila 

Habitat de pajişti şi 
mlaştini sărăturate 
panonice şi ponto-
sarmatice, popândăi şi 
nevertebrate din Directiva 
Habitate 

 

ROSCI0272 

Vulcanii 
Noroioşi de la 
Pâclele Mari şi 
Pâclele Mici 

93,8 
Judeţul Buzău (comunele 
Berca şi Scorţoasa) 

 

Pajişti şi mlaştini 
sărăturate panonice şi 
ponto-sarmatice şi 
popândăi (Spermophilus 
citellus) 

 

   

Situri de protecţie avifaunistică declarate prin H.G. nr. 1284/2007   
 

Cod sit Denumire sit 
Suprafaţă 
(ha) 

Localizare  Importanţă 

ROSPA0004 
Balta Albă, Amara, 
Jirlău 

4509,6 
Judeţul Buzău (comuna 
Balta Albă) şi judeţul Brăila  

Specii de păsări 
protejate (Directiva 
Păsări), migratoare 
(Convenţia de la Bonn) şi 
periclitate la nivel global 
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   2.1.5.B.  Arii naturale protejate de interes naţional 
 

Monumente ale naturii de interes naţional declarate prin Legea nr. 5/2000 
 

Cod 

national 

Denumirea 

monumentului naturii 

Suprafaţa 

(ha) 

Unitate teritorial 
administrativă 

Anul 

Declarării 

2.263. Sarea lui Buzău 1,77 

 

Comuna Vipereşti 
(jud. Buzău) 

2000 

2.275. Chihlimbarul de Buzău 2,46 Comuna Colţi 
(jud. Buzău) 

2000 

2.274. Piatra Albă "La Grunj" 0,03 

 

Comuna Mânzăleşti 
(jud. Buzău) 

2000 

2.264. Blocurile de calcar de la 
Bădila 

3,02 

 

Comuna Vipereşti 
(jud. Buzău) 

2000 

2.273. Focul Viu - Lopătari 0,25 Comuna Lopătari 
(jud. Buzău) 

2000 

 

Rezervaţii naturale de interes naţional declarate prin Legea nr. 5/2000 

Cod 
national 

Denumirea rezervaţiei Suprafaţa 
(ha) 

Unitate teritorial 
administrativă 

Anul 
declarăr

ii 

2.261. Vulcanii Noroioşi de la 

Pâclele Mari 

18,80 Comuna Scorţoasa 

(jud. Buzău) 

2000 

2.262. 
 

Vulcanii Noroioşi de la 

Pâclele Mici 

13,23 Comuna Scorţoasa 

(jud. Buzău) 

2000 

2.270. 
 

Pădurea cu tisă 197 
 

Comuna Chiojdu, oraşul Nehoiu 
(jud. Buzău) 

2000 

2.271. 
 

Balta Albă* 

 

1167 
 

Comuna Balta Albă (jud. Buzău), 
comuna Grădiştea (jud. Brăila) 

2000 

2.269. 
 

Dealul cu Lilieci Cernăteşti 

 

10,59 
 

Comuna Cernăteşti 

(jud. Buzău) 

2000 

2.267. 
 

Platoul Meledic 

 

157 
 

Comunele Mânzăleşti, 

Lopătari (jud. Buzău) 

2000 

2.265. 
 

Pădurea Crivineni 

 

15,44 
 

Oraş Pătârlagele 

(jud. Buzău) 

2000 

2.272. 
 

Balta Amara 

 

814 
 

Comuna Balta Albă (jud. Buzău), 
comuna Vişani (jud. Brăila) 

2000 

2.266 Pădurea Brădeanu 5,8 Comuna Brădeanu (jud. Buzău) 2000 

2.268 Pădurea Lacurile - Bisoca 10 Comuna Bisoca (jud. Buzău) 2000 
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   2.1.5.C.  Arii naturale protejate de interes judeţean 
 

Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii de interes judeţean declarate prin Hotărîrea 
Consiliului Judeţean nr.13/1995: 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
rezervaţiei/monumentului 

Localizare Suprafaţa 
(ha) 

Administraţie Anul 
declarării 

1 Culmile Siriului Comuna Siriu 85 O. S. Nehoiaşu, 
Consiliul Local  
Siriu 

1995 

2 Pădurea Frasinu Comuna Ţinteşti 158 O.S. Buzău 1995 

3 Pădurea Spătaru Comuna Stâlpu 165 O.S. Buzău, 
Consiliul Local 
Costeşti 

1995 

4 Pădurea Găvanu Comuna 
Mânzăleşti 

216 O.S. Vintilă Vodă 1995 

5 Pădurea Milea Viforâta Comuna Gura 
Teghii 

165 O.S. Nehoiu 1995 

6 Pădurea Crângul Buzăului Municipiul Buzău 162 O.S. Buzău 

Consiliul Local 
Municipal Buzău 

1995 

7 Pădurea Harţagu Comuna Siriu 191 O.S. Nehoiaşu 1995 

8 Stejarul din Buzău 

(monument al naturii) 

Buzău, str. Crizan-
temelor, nr. 1 

- pe proprietate 
privată, în Buzău 

1995 

9 Platanii din Rm. Sărat 

(monument al naturii) 

Parcul central din 
Rm. Sărat 

- Consiliul Local  
Rm. Sărat 

1995 

   

   2.1.5.  GEOPARCUL „ŢINUTUL BUZĂULUI” 
 

Geoparcul „Ţinutul Buzăului” este un teritoriu de 
dezvoltare sustenabilă din judeţul Buzău, care aspiră la titlul 
de Geoparc UNESCO. Programul "Geoparcul Ţinutul 
Buzăului" a fost iniţiat în anul 2007 de Universitatea din 
București, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău. 
Iniţiativa este implementată și coordonată de grupul de 
lucru profesional Geo-Team.  

Ţinutul Buzăului este un teritoriu aflat la limita dintre 
dealuri și munţi, un teritoriu cu valori naturale și culturale 
ce merită sa fie descoperite, conservate și promovate. 
https://ro.wikipedia.org/ wiki/ Geoparcul_%E2%80%9E% 
C8%9Ainutul_Buz%C4%83ului%E2%80%9D - cite_note-:3-4 
 Rolul Geoparcului este acela de a construi un model de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/%20wiki/%20Geoparcul_%E2%80%9E%25%20C8%9Ainutul_Buz%C4%83ului%E2%80%9D%20-%20cite_note-:3-4
https://ro.wikipedia.org/%20wiki/%20Geoparcul_%E2%80%9E%25%20C8%9Ainutul_Buz%C4%83ului%E2%80%9D%20-%20cite_note-:3-4
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economie locală durabilă, bazată pe echilibrul dintre protecţia și folosirea mediului, pe 
valorificarea patrimoniului natural și cultural, a resurselor umane locale și pe revitalizarea 
comunităţilor rurale.  

 Localizarea Geoparcului  

Din punct de vedere administrativ, teritoriul cuprinde 18 comune din zona de deal și 
montană, din nordul judeţului Buzău, fiind o zonă complet rurală, cu circa 45000 de locuitori. 
Comunele sunt: Berca, Scorţoasa, Pârscov, Cozieni, Pănătău, Colţi, Bozioru, Brăești, Odăile, 
Cănești, Chiliile, Lopătari, Mînzălești, Bisoca, Valea Salciei, Sărulești, Vintilă Voda și Beceni, iar 
suprafaţa ocupată este de 1035.9 km2. 

Consiliul Judeţean Buzău și echipa Geoparcului Ţinutul Buzăului au stabilit urmatoarele 
obiective generale ale Geoparcului Ţinutul Buzăului: 

 organizarea anuală a Zilelor / Festivalului Geoparcului (mai); 
 depunerea documentaţiei pentru declararea zonei ca Geoparc Internaţional UNESCO; 
 deschiderea de noi puncte de interpretare în comunele din Geoparc; 
 sprijinirea echipei Geoparcului Ţinutul Buzăului în amenajarea unor noi trasee de 

vizitare; 
 participarea la târgul de promovare de la Conferinţa UNESCO a Geoparcurilor (2018) din 

Adamelo - Brenta (Italia), în parteneriat cu Geoparcul Ţinutul Buzăului; 
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Cronologie  

  Anul 2007 - Este initiată mișcarea pentru constituirea Geoparcului, de către 
reprezentanţi ai Universităţii din București, în colaborare cu Consiliul Judeţean Buzău. Iniţiativa 
pornește de la experienţa Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului, singurul Geoparc UNESCO 
din România. Încep primele studii interdisciplinare, coordonate de echipa Universităţii din 
București.  

Anul 2009 - Este constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ţinutul Buzăului (ADI 
Ţinutul Buzăului), formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Buzău și ai celor 18 comune 
constituente. Rolul ADI Ţinutul Buzăului este acela de a sprijini la nivel local iniţiativa 
Geoparcului Ţinutul Buzăului și de a forma un corp consultativ pentru echipa de implementare 
și coordonare. 

Anul 2010 - Geoparcul este recunoscut oficial la nivel de judeţ prin Decizia 51/29.01.2010 a 
Consiliului Judeţean Buzău. Este adoptată prima strategie de dezvoltare, concepută de o echipă 
interdisciplinară, condusă de Universitatea din București, în parteneriat cu Muzeul Naţional al 
Ţăranului Român și cu ANTREC Buzău.  

Anul 2013 - Se formează echipa oficială a Geoparcului Ţinutul Buzăului, cu rol de 
implementare și coordonare. Această echipă ia pentru început forma unui grup profesional și 
independent de lucru, numit Geo-Team și reprezintă nucleul Geoparcului Ţinutul Buzăului.  

Anul 2014 - Echipa Geoparcului (Geo-Team) obţine o finanţare internaţională pentru 
dezvoltarea Geoparcului Ţinutul Buzăului, prin proiectul GeoSust (22 SEE/30.06.2014) susţinut 
de un grant EEA. Proiectul GeoSust se derulează în perioada Iulie 2014- Aprilie 2017 și este o 
colaborare româno-norvegiană inter- și multidisciplinară, care aduce laolaltă peste 50 de 
specialiști din domeniile știintelor pământului, știinţelor vieţii, știinţelor sociale și economice, 
artelor și IT.  

Anul 2015 - Începând cu acest an, Geoparcul Aspirant UNESCO Ţinutul Buzăului este 
reprezentat de grupul Geo-Team la Conferinţele anuale ale Reţelei Europene a Geoparcurilor și 
Reţelei Globale a Geoparcurilor. Tot în acest an se inaugurează primul punct de vizitare al 
Geoparcului, Muzeul Timpul Omului, realizat de echipa Geo-Team, în parteneriat cu Primăria 
Comunei Mânzălești și cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român. Se lansează site-ul oficial al 
teritoriului: www.tinutulbuzaului.org, dar și prima harta turistică a Geoparcului: Harta 
Călătorului în Ţinutul Buzăului (http://tinutulbuzaului.org/wp-content/uploads/Harta-
Calatorului-in-Tinutul-Buzaului-2015.pdf).  

Anul 2016 - Se inaugurează al doilea punct de vizitare al Geoparcului, Muzeul 7 Locuri de 
Poveste, realizat de echipa Geo-Team, în parteneriat cu Primăria Comunei Lopătari și cu 
Universitatea din București.  

Printre cele mai importante obiective pentru dezvoltarea Geoparcului Ţinutul Buzăului 
în anul 2017, putem menţiona: 

1) Deschiderea unui punct de vizitare în localitatea Sătuc, comuna Berca; 

http://tinutulbuzaului.org/wp-content/uploads/Harta-Calatorului-in-Tinutul-Buzaului-2015.pdf
http://tinutulbuzaului.org/wp-content/uploads/Harta-Calatorului-in-Tinutul-Buzaului-2015.pdf
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2) Realizarea Festivalului ”Zilele Judeţului Buzău”, în cadrul căruia se vor organiza activităţi 
de promovare a Geoparcului Ţinutul Buzăului; 

3) Punct de vizitare în comuna Bozioru; 

4) Trasee/Poteci tematice în comunele Colti si Mânzălești. 

Tot în anul 2017, va începe pregătirea dosarului de aplicare la UNESCO, prin faptul că se va 
concepe planul de management al teritoriului și strategia de dezvoltare care urmează să fie 
implementată în următorii ani. 

 

 

2.2. POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC 
 
Ca varietate şi valoare, Resursele Turistice Antropice ale judeţului Buzău se leagă direct de 
îndelungata evoluţie a civilizaţiei umane, cât şi de interferenţele între specificul celor trei 
provincii istorice româneşti, Buzăul aflându-se la confluenţa culturilor specifice ale acestora, a 
căror amprentă, rezultată în urma unei evoluţii multiseculare, se regăseşte în cultura materială 
şi spirituală (de la arhitectura şi modul de organizare a satelor şi gospodăriilor, până la tradiţii, 
obiceiuri, port, muzică, gastronomie, etc.). 
Condiţiile specifice ale dezvoltării istorice, economice şi social-politice ale evoluţiei zonei 
analizate, induse de poziţionarea geografică şi de condiţiile fizico-geografice specifice care au 
permis inserţia şi adaptarea activă a elementului uman, au avut o reflectare particulară în 
cultură, tradiţiile populaţiei şi sistemului său de valori, fără însă ca aceasta să-şi piardă sau 
dilueze particularităţile sociale, culturale şi economice specifice, bine individualizate în urma 
unei evoluţii multiseculare personalizate, integrate însă ansamblului regional. 
 

   2.2.1.  Patrimoniul Cultural construit 
 

Despre judeţul Buzău se poate spune că este posesorul unui bogat şi complex patrimoniu 
cultural, a cărui tradiţie istorică multimilenară este dovedită de vestigii arheologice, de prezenţa 
unui număr impresionant de monumente istorice, de arhitectură şi de artă aparţinând 
diferitelor perioade istorice . (vezi Anexa 1 – Lista Monumentelor Istorice din judeţul Buzău) 
Toate acestea au ca  rezultantă posibilitatea conturării unei oferte turistice relativ diversificate 
şi complementare (structural, fizionomic şi funcţional), care, în viitor, ar putea permite constitu-
irea unor fluxuri turistice convergente în măsură să o valorifice la nivele superioare de 
eficienţă socială şi economică. 
 

Drept urmare a acestei situaţii specifice se remarcă o serie de tipologii, fiecare cu ponderi şi 
repartiţii diferenţiate la nivelul localităţilor buzoiene. 
 vestigii arheologice aparţinând unor perioade istorice diferite, începând cu cele paleolitice, 
continuând cu cele neolitice, ale epocii bronzului şi fierului, epocii romane şi până în Evul Mediu 
timpuriu (ceramică, unelte, monede, podoabe, morminte, aşezări, etc.) şi obiective aparţinând 
perioadei medievale, incluse siturilor urbane sau rurale (în majoritatea localităţilor rurale); 
 edificii religioase (declarate monument istoric) ce se leagă organic de specificul şi religia 
populaţiei care a trăit sau trăieşte în judeţ; 
 edificii culturale: muzee şi colecţii muzeale, case memoriale, biblioteci; 
 monumente şi statui; 
 complexe arhitectonice urbane; 
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   2.2.1.a.  Vestigiile arheologice 
 

Pe Lista Monumentelor Istorice din judeţul Buzău sunt incluse 
501 de situri arheologice, acoperind toate perioadele istorice 
- de la cea mai veche epocă a pietrei, paleoliticul, până la 
sfârşitul evului mediu. 
Cele mai cunoscute şi cercetate situri arheologice sunt cele 
de la Pietroasele, Năeni, Cârlomăneşti (comuna Verneşti), 
Pârscov, Gherăseni etc.: 

 Situl arheologic de la Pietroasele (comuna Pietroasele), 
compus din necropolă, castru, therme şi aşezare civilă, toate încadrate 
în Lista Monumentelor de patrimoniu clasa A, din care vizibile sunt doar 
două (castrul şi thermele romane denumite de specialişti „Edificiul cu 
hypocaust"). Situl de la Pietroasele este unic în România. Ca valoare 
ruinele sistemului de băi publice din Pietroasa sunt asemănătoare celor 
de la Roma. Caracteristica unică a acestor therme, egalată doar de cele 
de la Pompei şi Herculaneum, este faptul că au fost vreme de două 
milenii îngropate (mai exact din anul 360, când acestea şi-au încetat 
existenţa). Inventarul obiectelor găsite cu această ocazie duc la conclu-
zia că aici a fost reşedinţa unui demnitar important trimis aici de Constantin cel Mare în urma 
reorganizării şi a reaşezării trupelor romane pe graniţa de nord a Imperiului pentru a proteja 
noua capitală, Constantinopol, de invaziile barbare. Soldaţii trimişi aici aparţineau Legiunii a XI-a 
Claudia, care avea baza la Durostorum. Restaurarea Ansamblului Castrul-Termele Romane de la 
Pietroasele, comuna Pietroasele şi realizarea unui muzeu de sit - locaţie unde pot avea loc ma-
nifestări și ateliere- sunt deziderate  necesare pentru următorii ani. La Pietroasele a fost des-
coperit Tezaurul „Cloşca cu Puii de Aur” în greutate de 18,79 kg de aur, datat în secolul IV d.Hr. 

 Situl arheologic de la Cârlomăneşti – Cetăţuia (comuna Verneşti) se află pe o terasă, la est 
de sat şi în latura de vest a cătunului Pietriş, la confluenţa râurilor Buzău şi Nişcov.   

Cetatea dacică de la Cârlomănești este în atenţia arheologilor de foarte multă vreme şi în 
curând parcul arheologic va putea fi vizitabil. Cetatea adăpostește bogate vestigii ale culturii 
Monteoru din epoca bronzului și ale civilizaţiei fierului din prima epocă, Hallstatt. Din perioada 
dacică au fost cercetate trei sanctuare și numeroase construcţii civile, a fost descoperit un 
tezaur de monede din argint și celebrele statuete din lut, cunoscute astăzi în toată lumea drept 
„plastica de la Cârlomănești”, dintre care se detașează clar statueta „Lupul”, declarată piesă de 
tezaur.  

 Situl arheologic de la Năeni – Zănoaga (comuna Năeni) situat pe culmea deluroasă Zănoaga, 
la 4,5 km NV de localitate, la 100 m Vest de vârful Zănoaga şi la cca. 1 km. SE de izvorul râului 
Nişcov.   

 Situl arheologic de la Fântânele (comuna Năeni) – aflat pe Dealul Colarea, la 1 km N de sat, 
pe culmea dealului Colarea şi pe panta de S-SV a acestui deal.  

Zona Năeni este deosebit de atractivă din punct de vedere arheologic, aici descoperindu-se 
celebra statuetă din bronz – Anaitis.  

 Situl arheologic de la Sărata Monteoru (comuna Merei) - Dealul Cetăţuia şi Poiana 
Scoruşului. Situl se află pe partea stângă a drumului de acces spre Sărata Monteoru, pe un 
promontoriu despădurit, în zona dealului Călugărul, pe malul stâng al pârâului Sărata.  Este 
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aşezare şi necropolă  datată Epoca migraţiilor, Latène, Epoca bronzului, Hallstatt, Eneolitic / sec. 
X - XI, sec. VI - VII, sec. II - I a. Chr., sc. XII - IX .  

 Situl arheologic de la Târcov (comuna Pârscov) - La piatra cu lilieci, la nord de satul Târcov, 
pe dealurile Dâlmei , este datat:  Latène, Epoca bronzului / sec. I a. Chr.   

Cetatea dacică de la Târcov se află plasată pe o culme greu accesibilă având trei laturi abrupte 
şi o înălţime de 735 de metri. Datele oferite de descoperirile arheologice au indicat faptul că 
această cetate a funcţionat în perioada domniei regelui Decebal, având probabil un rol 
important în sistemul defensiv organizat de regele dac pentru a controla accesul spre 
Transilvania, pe cursul superior al râului Buzău. Până în prezent au fost identificate structuri de 
fortificare, constând din fundaţii de piatră semifasonată, precum şi baza de piatră a unui turn 
din lemn, care avea rolul de supraveghere. Au fost cercetate câteva locuinţe şi anexe 
gospodăreşti, fiind descoperite numeroase artefacte din ceramică, fier, bronz, os şi piatră. 

 

   2.2.1.b.  Obiective turistice religioase 
 

Edificiile religioase (biserici, catedrale, mănăstiri, schituri)  sunt obiective turistice antropice 
reprezentative pentru toate comunităţile din perimetrul analizat prin prisma importanţei lor 
istorice şi culturale deosebite şi implicit a potenţialului de atracţie turistică înmagazinat. 
Totodată, ele reprezintă realizări tehnice şi artistice remarcabile, cu o mare valoare simbolică şi 
se impun prin dimensiuni, iconografie, colecţii de obiecte religioase etc., dar şi printr-un stil 
arhitectonic aparte, propriu etapei istorice în care au fost edificate. Trebuie menţionate şi Chilia 
lui Ambrozie şi Crucea Manafului de la Breaza care fac o notă aparte între atracţiile turistice. 
 Ansamblul Vestigiilor Rupestre de la Aluniş – Colţi - Bozioru 
Considerat de unii leagăn al creştinătăţii din România, judeţul Buzăul deţine un obiectiv cu totul 
aparte numit şi Athosul românesc sau cel mai vechi centru călugăresc din Carpaţi. Este vorba 
despre un complex de vestigii ale unor construcţii rupestre cu funcţii dominante cultice şi de 
refugiu, a căror origine coboară uneori până în preistorie, situate în zona arcului sud-estic 
al Carpaţilor în principal în zona Culmii Ivăneţu, dar şi pe dreapta Buzăului în Masivul Siriu, 
precum şi în zona adiacentă dinSubcarpaţii de Curbură (Dealurilor Botanului) pe un areal cu o 
lungime de peste 80 km. Cea mai mare densitate se întâlneşte în împrejurimile comunelor 
 Bozioru,  Colţi,  Cozieni şi Brăeşti, iar în număr mai mic pe raza comunelor Cătina şi a satelor 
Sibiciu, precum şi a oraşului Nehoiu. În total sunt aproximativ 30 de astfel de amenajări actual 
identificate. Iată cele mai cunoscute aşezări rupestre din zona Colţi-Bozioru: 

• Ansamblul Aluniş (LMI BZ-II-a-A-02352) este situat în satul Aluniş. Actual biserică 
parohială (cod LMI BZ-II-m-A-02352.01), în trecut a fost un ansamblu monahal care, pe 
lângă biserica rupestră formată din altar, naos, pronaos săpate în piatră şi pridvorul de 
lemn, conţinea şi 7 chilii rupestre (cod LMI BZ-II-m-A-02352.02) amenajate în acelaşi 
masiv stâncos (Culmea Martiriei) pe două nivele. Bisericuţa are astăzi un turn-
clopotniţă, iar parohia a amenajat o curte şi un cimitir. Hramul său este Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul. Deşi pisania din 1903 dă - în baza tradiţiei, ca an de înfiin-
ţare 1277,  alte opinii îi situează originea în secolele III-VI. 

• Fundul Peşterii, situat la 2 km vest de localitatea Nucu şi la 150 m de Peştera lui "Dio-
nisie Torcătorul", datează din epoca bronzului; pe pereţii de piatră se află incizate săbii 
scurte de tip "akinakes", folosite de sciţi şi perşi; menţionată într-un document din 1678;  

• Peştera lui Iosif, situata la 3 km de satul Nucu, pe Valea Bordeiului, în vârful ramificaţiei 
dinspre Crucea Spătarului, datând din secolele III-IV d.Hr.; menţionata într-un document 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Preistorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Siriu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Subcarpa%C8%9Bii_de_Curbur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bozioru,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Col%C8%9Bi,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cozieni,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83e%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C4%83tina,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nehoiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-a-A-02352
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-A-02352.01
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-A-02352.02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Botez%C4%83torul
https://ro.wikipedia.org/wiki/1903
https://ro.wikipedia.org/wiki/1277
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_III
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_VI
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din 1588; deasupra intrării este incizat un peşte, simbol paleo-crestin; este săpată într-
un perete uriaş şi aproape vertical de stancă, aflat în mijlocul pădurii, peştera este, de 
fapt, o bisericuţă în toată puterea cuvântului, cu pronaos şi altar, şi a fost folosită până 
pe la 1871;  

• Agatonul Nou ("Bisericuţa"), localizat la 5 km de satul Nucu, pe Culmea Spătarului şi 
datând din anul 1580; este în ruină, fiind săpat în bolovani uriaşi de piatră, cărora, în 
timp, le-a căzut tavanul; poate fi confundat uşor cu restul stâncăriilor prezente acum pe 
marginea potecii; în trecut, era un schit minuscul, aflat pe buza unei prăpastii uriase; sub 
podeaua de piatră se afla Camera Fetelor, locul unde ţăranii îşi ascundeau copilele 
atunci cand năvăleau tătarii; aici se spune că a fost găsita o comoară; lăcaşul deţine 
foarte multe înscrisuri, din diferite perioade, printre care un pomelnic în altar, care 
începe cu numele domnitorului Neagoe Basarab; 

• Agatonul Vechi ("Dărămătura"), localizat la 5 km de satul Nucu, pe Culmea Spătarului şi 
datând din secolul XVI; este în ruină, distrus, conform legendei, în urma unor atacuri 
tătărăşti;  

• Fundătura, localizată la 2 km de satul Nucu, la poalele culmii Crucea Spătarului, în 
pădure; menţionat într-un document din 1678;  

• Peştera lui Dionisie Torcătorul (cod LMI BZ-II-m-A-02432.07), localizata la la 3 km de 
satul Nucu, sub Crucea Spătarului, datând din secolele IV-V; Dionisie, unul dintre cei mai 
renumiţi sihaştii din zonă, cunoscut şi sub numele de Dionisie Torcătorul, deoarece îşi 
câştiga existenţa din torsul lânii, a trăit 30 de ani într-o chilie săpată în stâncă, la care se 
ajungea doar cu o scară de lemn, fiind la 4 m deasupra solului; 

• Bucătăria (cod LMI BZ-II-m-A-02432.09), localizată la 7 km nord de satul Nucu, pe 
versantul de nord-vest al Culmii Crucea Spatarului, datand din secolul XVI; 

• Ghereta, localizată la 7 km de satul Nucu, pe versantul de nord al înălţimii Piatra 
Şoimului, datând din secolele XVI-XVII; 

Alte chilii izolate şi peşteri antropice utilizate în scopuri religioase din zona Bozioru mai sunt:  
Piatra Îngăurită (Arseniile) (cod LMI BZ-II-m-A-02432.06); Văgăuna I (cod LMI BZ-II-m-A-02432.05) şi 
Văgăuna II (cod LMI BZ-II-m-A-02432.04). 

 
 

 Potenţialul atractiv al bisericilor de lemn 
Judeţul Buzău deţine un număr important de edificii religioase de tipul bisericilor din lemn 
(peste 60  de astfel de edificii din care multe sunt monumente istorice), a căror importanţă 
turistică derivă din: 
 vechime (majoritatea bisericilor din lemn de pe teritoriul judeţului Buzău datând din 
perioada secolelor XVIII şi XX); 
 arhitectură (cu trei încăperi dispuse longitudinal şi despărţite de pereţi transversali, respectiv 
pronaos, naos şi absida, turnul, clopotniţa şi absida reprezentând elementele arhitecturale 
specifice bisericilor de lemn); 
 conservarea unor picturi valoroase (cele mai frecvente sunt cele care reprezintă scene din 
viaţa lui Iisus, chipul Maicii Domnului, dar sunt și unele absolut remarcabile ca tematică și 
reprezentare cum este pictura murală de la Biserica Jeţu din Nehoiu - cele două scene intitulate 
Raiul și Iadul); 
 icoanele de o mare încărcătură spirituală, cum este icoana Maicii Domnului de la Biserica din 
satul Aluniș sau cea a Maicii Domnului tăiată pe frunte cu sabia de un turc, aflată în biserica 
mică de la Poiana Mărului (Bisoca), ce mai are şi astăzi picurii de sânge imprimaţi pe pânză şi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-A-02432.07
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-A-02432.09
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-A-02432.06
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-A-02432.05
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-A-02432.04
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despre care se spune că este făcătoare de minuni, după ce mai mulţi oameni s-au vindecat de 
diferite boli. 
Multe edificii de acest tip au fost suferit nu doar amprenta timpului, ci şi a vicisitudinilor istoriei, 
fiind afectate parţial sau total de-a lungul anilor. Dintre acestea se detaşează – prin vechime şi 
valoare cultural-istorică, artistică şi nu în ultimul rând turistică următoarele: 
NUCU (com. BOZIORU) Biserica de 

lemn "Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului" 

 

DĂNULEŞTI (com. BUDA)  
Biserica de lemn "Adormirea Maicii 

Domnului" 

 

FUNDUL CĂTINII (com. CĂTINA) 
Biserica de lemn "Intrarea în Biserică 

a Maicii Domnului" 

 
JEŢU, oraş NEHOIU  Biserica de 

lemn "Sf. Împăraţi” 

 

Aluniş (com. COLŢI)  
Biserica de lemn  

"Sf. Teodor Tiron" şi „Sf. Nicolae” 

 

COCÂRCENI (com. COZIENI) 
Biserica de lemn  

"Sf. Teodor Tiron"şi „Sf. Nicolae” 

 

IVĂNEȚU (com. BRĂEȘTI)  
Biserica de lemn ”Adormirea Maicii 

Domnului" 

 

LUNCA PRIPORULUI,  (NEHOIU)  
Biserica de lemn "Sf. Împărați 

Constantin și Elena”" 

 

LUNCA FRUMOASĂ  
(com. PÂRSCOV) Biserica de lemn 

"Sfântul Nicolae" 

 
BĂLĂNEŞTI (com. COZIENI)  
Biserica de lemn Sf. Voievozi" 

 

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” 
Poiana Mărului (com. Bisoca) 

 

VĂVĂLUCILE (com. BOZIORU) 
Biserica de lemn "Sf. Nicolae" 

 

Alte biserici de lemn de pe raza judeţului ce pot atrage prin frumuseţe mai sunt: BOZIORU 
(com. BOZIORU) Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" (Bozioru de Sus);  BOZIORU (com. 
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BOZIORU) Biserica de lemn "Sfinţii Voievozi" (zona Râu); BUDA CRĂCIUNEŞTI (com. CISLĂU) 
Biserica de lemn "Înălţarea Domnului"; BUDEŞTI (com. CHILIILE) Biserica de lemn "Sfântul 
Gheorghe"; CÂMPULUNGEANCA (com. MĂRGĂRITEŞTI) Biserica de lemn "Sf. Nicolae”; COCA-
ANTIMIREŞTI (com. VINTILÃ VODÃ) Biserica de lemn "Înălţarea Domnului"; COŢATCU (com. 
PODGORIA) Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" (Tigoiu - sat desfiinţat); DĂNULEŞTI 
(com. BUDA) Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"; FÂNTÂNELE (com. MĂRGĂRITEŞTI) 
Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"; GĂVANELE (com. BOZIORU) Biserica de lemn "Adormirea 
Maicii Domnului"; GĂVANU (com. MÂNZĂLEŞTI) Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"; 
GORNET (PĂTÂRLAGELE) Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"; GURA TEGHII (com. GURA TEGHII) 
Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"; HOMEŞTI (com. GREBĂNU) Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi"; NEHOIAŞU, oraş NEHOIU Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"; ODĂILE 
(com. ODĂILE) Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"; PETRĂCHEŞTI (com. VINTILĂ VODĂ) Biserica de 
lemn "Sf. Dumitru"; PIETRARU (com. COZIENI) Biserica de lemn "Sf. Voievozi"; RÂPILE (com. 
PĂNĂTĂU) Biserica de lemn "Înălţarea Domnului"; RUGINOASA (com. BRĂEŞTI) Biserica de lemn  
"Sf. Vasile"; SĂSENII NOI (com. VERNEŞTI) Biserica de lemn "Sf. Evanghelist Ioan"; VALEA 
MUSCELULUI (PĂTÂRLAGELE) Biserica de lemn "Sf. Dumitru"; VALEA ŞCHIOPULUI (com. 
PARDOŞI) Biserica de lemn "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului"; ZOREŞTI (com. VERNEŞTI) 
Biserica de lemn "Sf. Pantelimon" (1,5 km de satul Ciobănoaia, peste deal). 
 

 Potenţialul atractiv al bisericilor de zid 
Conjunctura politică şi socială nefavorabilă în care a evoluat popula-
ţia românească ortodoxă vreme de secole s-a repercutat şi în impu-
nerea unor măsuri limitative vizând construirea edificiilor de cult 
durabile (din piatră şi/sau zid), motiv pentru care numărul acestora 
a fost multă vreme mult mai redus comparativ cu cel al bisericilor 
de lemn. Ele conţin însă numeroase picturi de o mare valoare şi 
semnificaţie, aşa cum este Sfântul Cristofor, pictat pe zidul Bisericii 
din cătunul Drăgheşti (comuna Topliceni), vechi lăcaş ortodox din 
judeţul Buzău,  fiind una dintre rarele reprezentări ale sfântului cu 
chip de lup, Hristofor, în pictura bisericească autohtonă.   
La Biserica Banu din Buzău există o icoană a Maicii Domnului ce 
datează din 1571, despre care se spune că este făcătoare de 
minuni, îmbrăcată în argint şi poleită cu aur.  
Biserica IZVORANU (1595-1600) – fostă mănăstire - adăpostește şi astăzi mormântul ctitorului 
său: Luca din Cipru, Episcop al Buzăului (1583-1604) şi Mitropolit al Ţării Româneşti (1604-
1629), fiind  singurul episcop şi mitropolit înmormântat într-o biserică de ţară. Luca din Cipru a 
fost unul dintre principalii îndrumători ai lui Mihai Viteazul. Urmaşul său, Vasile Cârlova, este 
primul poet modern român. 
Biserica ”Sf. Filofteia” din Parcul Crâng este cunoscută ca fiind un loc tămăduitor despre care și 
astăzi se spune că rugăciunea făcută aici poate îndeplini dorinţe. Multă vreme pe icoana de pe 
ușa bisericii oamenii veneau și făceau semnul crucii cu un ban, rugându-se iar dacă acesta 
rămânea lipit se spune că li se îndeplineau dorinţele. Astăzi, pereţii sunt încărcaţi de cruciuliţe 
minuscule care, după cum se spune, atestă că şi-au găsit împlinirea multe rugăciuni. 
Cea mai veche biserică din zid din judeţul Buzău este Biserica Banului ce datează din secolul al 
XVI-lea. Ea a fost construită ca biserică unei mănăstiri, în 1571, de către banul Andronic Canta-
cuzino, de unde și numele său și a fost rezidită în 1722. Mănăstirea Banului a fost desfiinţată în-
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să în urma secularizării averilor mănăstirești din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, biserica ei ră-
mânând biserică de mir. La repictarea ei în 1884 a participat și pictorul Gheorghe Tattărescu. 
Având ca  reper vechimea, între cele mai vechi edificii de zid de acest tip situate pe teritoriul 

judeţului Buzău, mai pot fi menţionate: 

Biserica „Sf. Îngeri” din Buzău 

 
1619 

Biserica „Sf. Împăraţi” din Măteşti,  
com.Mărăcineni 

 
1649 

Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” Râmnicu Sărat 

  
1696 

Biserica „Sfântul Dumitru și Sfinții 
Împărați” din Stâlpu 

 
1699 

Biserica de lemn "Adormirea  Maicii 
Domnului" Broșteni - Buzău 

 
1709 

Biserica „Buna Vestire” din satul 
Vernești 

 
1714 

Biserica din satul zvoranu, com. 
Tisău 

 
Sec XVI , 1595-1600 

Biserica “Sf. Nicolae” din Draghieşti, 
com. Topliceni  

 
1747 

Biserica „Sf. Nicolae” 
 din Bâscenii de Jos, com Calvini 

 
1775 

Alte biserici remarcabile şi din punct de vedere istoric mai sunt:   
„Biserica Neguţători” din Buzău 1649;  Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” din Cândeşti (în jur de 1650);   Biserica „Buna 
Vestire” din Verneşti; Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din 
Sibiciu de Sus; Biserica „Sf.  Voievozi” din Cândeşti  (1820) ce 
face parte din Ansamblul Conacul Cândeştilor; Biserica “Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică” (1762) din Ciuta, com. Măgura; 
Biserica „Sf. Nicolae” din Bădeni. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secularizarea_averilor_m%C4%83n%C4%83stire%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Tattarescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESf._%C3%8Engeri%E2%80%9D_din_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESf._%C3%8Emp%C4%83ra%C8%9Bi%E2%80%9D_din_M%C4%83te%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESf._%C3%8Emp%C4%83ra%C8%9Bi%E2%80%9D_din_M%C4%83te%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adormirea_Maicii_Domnului_din_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adormirea_Maicii_Domnului_din_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bustul_lui_B._P._Ha%C8%99deu_din_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESf._Nicolae%E2%80%9D_din_B%C3%A2scenii_de_Jos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESf._Nicolae%E2%80%9D_din_B%C3%A2scenii_de_Jos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Negu%C8%9B%C4%83tori_din_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9EAdormirea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_din_C%C3%A2nde%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9EAdormirea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_din_C%C3%A2nde%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9EBuna_Vestire%E2%80%9D_din_Verne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9EBuna_Vestire%E2%80%9D_din_Verne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_din_Sibiciu_de_Sus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ENa%C8%99terea_Maicii_Domnului%E2%80%9D_din_Sibiciu_de_Sus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_%E2%80%9ESf._Voievozi%E2%80%9D_din_C%C3%A2nde%C8%99ti
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Una dintre cele mai noi biserici din judeţul Buzău este Biserica „Dintr-o Piatră”, ridicată lângă 
satul Vârf, comuna Năeni, chiar în apropierea vestigiilor arheologice care, într-un timp relativ 
foarte scurt, a devenit un reper mai ales pentru turişti, nu numai pentru credincioşi. Aflat la o 
altitudine de 600 de metri, lăcaşul a fost construit în întregime, inclusiv catapeteasma şi porţile 
împărăteşti, ceea ce-i conferă unicitate, din piatră, travertin de Năeni, extrasă din cariera din 
vecinătate. 

Mai trebuie aici amintit şi Campusul de copii de la Bisoca, înfiinţat în 1995 de Fundaţia „Sfântul 
Sava”, aflat la o altitudine de 1000 de metri. Acesta dispune de spaţii de cazare pentru copii şi 
voluntari şi de o biserică de lemn, construită în stil maramureșean, cu hramul „Sf. Ioachim și 
Ana” (9 septembrie). Pe exteriorul acesteia se află pictată pe frescă toată istoria poporului şi a 
spiritualităţii româneşti, într-un mod asemănător mănăstirii Voroneţ.    
 

 Potenţialul atractiv al mănăstirilor şi schiturilor 
Mănăstirile și schiturile reprezintă ansambluri arhitectonice cu o mare încărcătură spirituală, 
centrate de cele mai multe ori în jurul unor biserici în care în care comunităţile monahale şi 
credincioşii de rând comunică cu divinitatea. Aproape în totalitate, construcţia lor este legată 
de numele unor mari domnitori sau boieri munteni. 
Aproape toate mănăstirile și schiturile din judeţul Buzău sunt depozitarele unor picturi murale 
sau icoane de mare semnificaţie. Spre exemplu Catedrala veche a Arhiepiscopiei Buzăului și 
Vrancei, adăpostește icoana Maicii Domnului care plânge, iar biserica Mănăstirii Ciolanu 
adăpostește icoana Maicii Domnului pictată după modelul icoanei făcătoare de minuni de la 
Mănăstirea Dălhăuţi (Vrancea) și alte trei icoane pictate de Gh. Tăttărescu, una dintre ele fiind 
cea a Sfântului Ioan Botezătorul. Cu totul aparte este și Maica Domnului pictată pe peretele 
exterior al schitului Cârnu de la Pănătău, aceasta fiind una din rarele reprezentări ale acesteia, 
stând în picioare. Tehnica picturii este cu totul aparte: atunci când este privită de la mai bine de 
8-10 m aceasta pare că zâmbește, iar din apropiere pare foarte sobră. Biserica mănăstirii 
Rătești a fost pictată de Nicolae Teodorescu, ajutat de nepotul său, pictorul Gheorghe 
Tăttărescu, la 1844. 
 
Judeţul Buzău deţine unul din cele mai importante centre eparhiale ale Bisericii Ortodoxe 
Române: Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei care are sediul în municipiul Buzău și este îndruma-
tă de arhiepiscopul  Ciprian Câmpineanul, începând cu 10 martie 2013. Arhiepiscopia există la 
Buzău încă de la începutul secolului al XVI-lea, din timpul domniei lui Radu cel Mare. În cadrul 
ansamblului arhiepiscopal pot fi văzute: 
 

  CATEDRALA VOIEVODALĂ „Adormirea Maicii Domnului” care a fost ctitorită de către domnitorul Matei Basarab 
(1632-1654), în anul 1649, pe locul cele ctitorite anterior de domnitorul Radu cel Mare şi de urmaşii săi. 
  PALATUL EPISCOPAL care a fost construit de Constantin Brâncoveanu (1688-1714) şi refăcut ulterior.  
   SEMINARUL TEOLOGIC (1836) înfiinţat de Episcopul Chesarie. În timp ce se extrăgea piatră de la Pietroasele 
pentru construcţia Seminarului, a fost descoperit Tezaurul Cloşca cu puii de aur (1837). În 1936 a fost construit al 
doilea seminar, unde azi îşi desfăşoară cursurile elevii de la Seminar.  
  COLECŢIA MUZEALĂ ARHIEPISCOPALĂ - înfiinţată în 1955, care are o valoroasă colecţie de artă veche 
bisericească.  
  CATEDRALA ARHIEPISCOPALĂ, ctitorie din anul 2009, a Episcopului Epifanie Norocel. 
 

Cea mai reprezentativă mănăstire de pe teritoriul judeţului şi ale cărei valenţe atractive sunt 
indiscutabile, este Mănăstirea Ciolanu (având hramul ―Adormirea Maicii Domnului), situată la 

https://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=M%C4%83n%C4%83stirea_D%C4%83lh%C4%83u%C8%9Bi_%28Vrancea%29&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciprian_C%C3%A2mpineanul
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2013
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVI-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_cel_Mare
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33 km de municipiul Buzău. Mănăstirea este şi cel mai vestit loc de pelerinaj din judeţul Buzău 
de Sfintele Sărbători ale Paştelui, ori de Sfânta Maria, când reuneşte un număr impresionant  de 
credincioşi.    

Mănăstirea Ciolanu este considerată și cea mai 
de seamă mănăstire de călugări din Eparhia 
Buzăului şi Vrancei şi, totodată, unul dintre 
aşezămintele monahale importante din cuprinsul 
Patriarhiei Române. A luat fiinţă în secolul al XVI-
lea, pe locul unei sihăstrii mai vechi, pe culmea 
Dealului Ciolanu care a dat, apoi, numele 
mănăstirii. Istoricul Constantin C. Giurescu arată 
că anul întemeierii este 1570, deşi biserica veche 
a Mănăstirii Ciolanu, având hramul „Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe”, datează din 1589-1590 şi a fost ctitorită, potrivit unei vechi şi puternice 
tradiţii, de către Doamna Neaga – soţia voievodului muntean Mihnea al II-lea. Biserica mare are 
hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, fiind ctitorită de episcopul Chesarie al Buzăului, în anul 
1828. În Mănăstirea Ciolanu, este amenajat un muzeu cu exponate din secolele XVIII-XIX. 

 
Judeţul Buzău mai are în patrimoniul său un important număr de schituri şi mănăstiri: 

Nr. 
Crt. 

 
OBIECTIV 

 
DESCRIERE 

1. Mânăstirea BARBU 
Hram: Sfinţii Mihail şi Gavriil; Izvorul 
Tămăduirii (paraclisul) 
Sat Leiculeşti, Comuna Tisău 

Poarta numele ctitorului său,  capitanul Barbu Bădeanu. 
Acesta a ridicat biserica mânăstirii intre anii 1662-1669, 
ajutat fiind de soţia sa, jupâneasa Rada şi de fiii lor. În 
urma decretului din anul 1959, autoritatile comuniste au 
desfiinţat mânăstirea, refăcută după anul 1989. Ultimele 
restaurări la biserică s-au facut între anii 1981-1994. 

2. Cetatea – Complex monastic de la BRADU 
situată pe raza satului Haleş, pe malul 
stâng al pârâului Nişcov.  
hramul "Sfântul Dumitru" 
Comuna TISĂU 

 

Mânăstirea-cetate Bradu a fost ridicată de boierii buzoieni 
pe malul stâng al pârâului Nişcov, este una dintre cele 
mai vechi mănăstiri din Muntenia cu amenajare defensivă. 
Complexul este format din zidul de incintă al cetăţii, Casa 
domnească construită la sfârşitul secolului XVII - 
începutul secolului XVIII, ruinele chiliilor şi spaţiilor de 
locuit sau de servicii, turnurile de colţ şi o biserică din anul 
1634.  Construcţiile au fost începute de familia Bădeanu 
Mihălcescu Căndescu şi apoi refăcută de către doamna 
Neaga, soţia lui Mihnea Turcitul (între anii 1577-1583 şi 
1585-1591). De aceea se mai identifică drept „Mănăstirea 
Doamnei Neaga”. Potrivit altor informaţii, în anii 1640-
1641, Radu Căndescu a înconjurat-o cu ziduri de cetate. 

3. Mănăstirea CÂRNU 
Hramul: 8 noiembrie – Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil 
Comuna PĂNĂTĂU 
 

Mănăstirea Cârnu este cel mai vechi aşezãmânt monahal 
de pe Valea Buzăului, datând din cea de-a doua jumătate 
a secolului al XVI-lea. Biserica are hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi a fost ctitorită de voievodul 
Petru cel Tânăr, împreună cu mama sa – Doamna 
Chiajna, între anii 1559-1568. Aici, a vieţuit, o perioadă, 
Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi (de la Neamţ).  

4. Schitul NIFON 
hramul: Izvorul Tămăduirii, Comuna MĂGURA 

biserica „Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon” 
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5. Mănăstirea  GĂVANU 
Hramul: 15 august – Adormirea Maicii Domnului 
satul Jgheab, comuna Mânzăleşti 

 

Îşi are obârşia ca schit, consemnată, indirect, într-un prim 
document din anul 1764 (preotul istoric bisericesc Gabriel 
Cocora aminteşte anul 1705). În 1821, o incursiune a 
turcilor – în urmărirea grecilor eterişti – se încheie cu in- 
cendierea şi distrugerea aşezământului călugăresc. Re- 
făcut după 1821, schitul îşi înalţă o nouă biserică, de 
lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, existentă şi 
astăzi, datând din 1828, pictată în anii 1850-1860. După 
1990, aici, s-au construit paraclisul „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” şi chilii. 

6. Mănăstirea  PODU BULGARULUI 
Hramul: Sfânta Treime – luni, după Pogorârea 
Sfântului Duh 
Comuna PODGORIA 

Mănăstirea «Sfânta Treime», cunoscută, mai ales, sub 
denumirea de „Podul Bulgarului”, a fost întemeiată în anul 
1946. Biserica mare, din lemn, construită între anii 1946-
1948, are hramul „Sfânta Treime”, iar paraclisul, zidit şi 
pictat în anii 1992-1993, se află rânduit sub ocrotirea 
duhovnicească a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. 

7. Mănăstirea   POIANA MĂRULUI 
Hramuri: 25 aprilie – Sf. Cuvios Vasile de la 
Poiana Mărului 
8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului 
Comuna BISOCA 
 

A fost întemeiată, în anul 1730, fiind începută cu 
cheltuiala domnitorului Nicolae Mavrocordat al Ţării 
Româneşti (ianuarie-noiembrie 1716; 1719-1730).  
Întemeietorul  mânăstirii este primul sfânt canonizat de 
Arhiepiscopia Buzăului, în anul 2003 - CUVIOSUL 
VASILE DE LA POIANA MĂRULUI, serbată pe 25 aprilie. 
Mănăstirea are bisericile: „Naşterea Maicii Domnului”, 
„Tuturor Sfinţilor” şi paraclisul cu hramul „Sfântul Prooroc 
Ilie” – ctitorit în anul 1994. În secolele XVIII-XIX, În 2001, 
în apropierea Mănăstirii Poiana Mărului, a fost ctitorit 
Schitul «Schimbarea la Faţă» – Muntioru. 

8. Mănăstirea  RĂTEŞTI 
Hramuri: Sfânta Treime – luni, după Pogorârea 
Sfântului Duh 
26 octombrie – Sf. Mare Mucenic Dimitrie – 
Izvorâtorul de Mir 
 satul Răteşti , Comuna BERCA 

Este cel mai important aşezământ monahal de călugăriţe 
din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, fiind atestată ca 
schit, în anul 1634. În anul 1844, episcopul Chesarie al 
 Buzăului ctitoreşte biserica mare a mănăstirii, cu 
hramurile „Sfânta Treime” şi „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”, pictura fiind executată de 
Nicolae Teodorescu pitarul, ajutat de nepotul său, 
Gheorghe Tattărescu. În anul 1867, s-a ridicat, în cimitir, 
biserica „Învierea lui Lazăr”.  

9.  Schitul  BERCA 
Hram: Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil; 
Comuna BERCA 

Este situat pe platoul Cetatuia ctitori fiind boierii Cândeşti, 
în anul 1694.  Fostă mânăstire devenită dupa anul 1864, 
biserică de mir. Între anii 1986-1989, locul va fi consolidat 
şi îngrijit, iar aşezământul monahal reînfiinţat în 2003. 
 

10. Schitul  CETĂŢUIA 
Comuna TISĂU 
Hramul: 6 august – Schimbarea la Faţă a 
Domnului 
 

Schitul Cetăţuia este nu numai un loc deosebit de 
pitoresc, ci, mai ales, o mică vatră de sihăstrie, datând 
probabil din secolul al XVIII-lea. Biserica veche a schitului, 
cu hramul „Schimbarea la Faţă”, a fost ridicată, în anii 
1857-1865, de un călugăr din Mănăstirea Ciolanu, Iosif, 
împreună cu alţi câţiva monahi. Între 2007-2008, a fost 
ridicat paraclisul schitului, cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului”, şi s-au construit un altar de vară şi o nouă 
clopotniţă. 
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11. Schitul  CIOBĂNOAIA 
Hramul: 27 iulie – Sf. Mare Mucenic şi 
Tămăduitor Pantelimon 
satul Ciobănoaia, Comuna MEREI 
 

Atestat documentar, întâia oară, în anul 1700. Biserica de 
lemn a schitului, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic şi 
Tămăduitor Pantelimon”, a fost ctitorită, spre sfârşitul 
secolului al XVII-lea, de un boier buzoian, căpitanul de 
dorobanţi Dragomir Băncescu, al cărui mormânt se află în 
interiorul sfântului lăcaş.  
Între 2007-2008, la Schit a fost zidit un nou lăcaş de cult – 
paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de 
la Mănăstirea Brazi”. 

12. Schitul  “SF. ILIE” SĂSENI 
Hramul: 20 iulie – Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul 
satul Săseni, Comuna VERNEŞTI 

Schitul «Sf. Ilie» – Săseni, metoc eparhial, este 
continuatorul în timp al fostului Schit Apşoara – ctitorit pe 
la anul 1700. Este ctitoria arhiepiscopului Epifanie din 
anul 1996; aici a fost construită o biserică având două 
hramuri:„Sfântul Prooroc Ilie” şi „Sfântul Mare Mucenic şi 
Tămăduitor Pantelimon”. Pe lângă corpul de chilii şi casa 
eparhială, au mai fost construite anexe gospodăreşti, 
inclusiv o cramă. 

 
 

   2.2.1.c.  Obiective culturale cu funcţii turistice 
 

Dintre obiectivele culturale cu funcţii turistice pot fi menţionate muzeele, colecţiile de artă, 
bibliotecile şi casele memoriale. 
 
Muzee   
Acestea adăpostesc şi conservă, în funcţie de profil, vestigii şi obiecte de patrimoniu material şi 
spiritual reprezentative pentru istoria şi cultura regiunii, facilitând totodată popularizarea 
cunoaşterii acestora. La nivelul judeţului Buzău sunt reprezentate prin: 
 
 Muzeul Judeţean Buzău - principala instituţie muzeală din judeţul Buzău. Aceasta 
funcţionează actualmente în clădirea fostului liceu normal de fete construită în 
anul 1920 (inclusă sub denumirea de Muzeul Judeţean Buzău, pe Lista monumentelor istorice 
din judeţul Buzău cu codul de BZ-II-m-B-02317. Structura sa cuprinde 3 departamente 
(Arheologie, Istorie-Memorialistică, Artă plastică) şi 4 colecţii externe, una situată tot în Buzău 
şi altele situate în satele Colţi, Măgura, Pârscov. Sub egida instituţiei s-au publicat o serie de 
cărţi („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine ştiinţifice anuale („Mousaios” şi „Analele Buzăului”), 
cataloage şi monografii, rod al activitatăţii ştiinţifice de cercetare dusă în cadrul instituţiei 
muzeale. Bazele sale au fost puse de către Basil Iorgulescu şi dezvoltarea colecţiilor a 
determinat mai multe etape de extindere. Actualul sediu este al treilea. 
 
 Muzeul Municipal Râmnicu-Sărat a fost înfiinţat în anul 1960, începând cu o colecţie de artă 
plastică românească. Ulterior i s-au adăugat colecţii de etnografie şi artă populară (1962), de 
ştiinţe naturale (1968), colecţii memoriale de istorie a culturii din zona Râmnicului (1971) şi de 
istorie-arheologie (1990). În prezent muzeul are cinci secţii şi peste 27.000 de bunuri culturale și 
funcţionează cu patru din cele cinci secţii în Complexul brâcovenesc - monument istoric din 
centrul municipiului, fosta mănăstire cu hramul “Adormirea Maicii Domnului. Construcţia a fost 
edificată de domnitorul Constantin Brâncoveanu, împreună cu unchiul său, Mihail Cantacuzino 
Spătarul, între 1690 şi 1697. Ansamblul a fost recent restaurant cu fonduri europene şi include 
biserica (azi biserică de mir), fostele chilii, zidul de incintă, Casa Domnească şi Stăreţia. Expoziţia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/1920
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-B-02317
https://ro.wikipedia.org/wiki/Col%C8%9Bi,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gura,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2rscov,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basil_Iorgulescu
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permanentă de istorie este deschisă la parterul Casei Domneşti, la subsol este un lapidariu, la 
etaj expoziţia permanentă de artă plastică iar în fosta Stăreţie sunt expoziţia permanentă de 
etnografie, camere memoriale şi spaţii pentru expoziţii temporare. Expoziţiile permanente 
conţin lucrări de artă românească modernă (pictură de Iosif Iser, Corneliu Baba, Dumitru 
Ghiaţă, Petre Iorgulescu-Yor, Ştefan Popescu; sculptură de Boris Caragea, Ion Jalea, Cornel 
Medrea), costume populare de la Buda şi Bisoca, covoare, ceramică populară, documente, cărţi 
şi obiecte care au aparţinut unor personalităţi din zona Râmnicului (Traian Săvulescu, Florica 
Cristoforeanu, Gheorghe Munteanu Murgoci, Petre Antonescu, Petre Iorgulescu-Yor), obiecte 
aparţinând preistoriei, perioadei greco-romane, medievale, colecţii de numismatică, 
documente şi carte rară. Colecţia de ştiinţe naturale include fauna şi flora din Valea Râmnicului 
şi o colecţie de fluturi exotici din insulele Indo-Malaeziene şi China. 
 

 Muzeul „Timpul Omului” din Mânzăleşti (Colecţie muzeală) amplasat în apropierea Pietrei 
Albe de la Grunj. Este  realizat de echipa pentru dezvoltarea Geoparcului Ţinutul Buzăului, în 
parteneriat cu Primăria comunei Mânzăleşti şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român. Inaugurat 
în 2015, propune vizitatorilor o incursiune artistică în spaţiul tradiţional buzoian și explorează 
legăturile văzute și nevăzute dintre Om și Pământ. Aici, împletirea dintre Timp, Viaţă și Natură 
este redată din perspectiva Omului printr-un concept alegoric, în care sensurile exponatelor 
transced și se modifică odată cu parcurgerea expoziţiei. 

 
 Muzeul  „7 locuri de poveste” din Lopătari 
Din comuna Lopătari, deschis în luna septembrie 2016. Muzeul prezintă 7 elemente naturale 
întâlnite în Ţinutul Buzăului, dar și poveștile pe care oamenii le-au ţesut în jurul lor: 
Chihlimbarul, Focul Viu, Vulcanii Noroiosi, Trovanţii, Apa vie și Apa moartă, Zidul uriașilor, 
Sarea. Este un spaţiu care prezintă legătura dintre real și imaginar, dar se dorește ca în același 
timp să fie și un spaţiu destinat activităţilor educaţionale. 
 
 Muzeul Bisericesc Eparhial a fost înfiinţat în anul 2007, la iniţiativa arhiepiscopului Epifanie 
Norocel. Aşezată la intrarea în incinta Centrului Eparhial, pe partea stângă, clădirea „Chesarie 
Episcopul” (dată în folosinţă în anul 1838), care adăposteşte Muzeul bisericesc al Eparhiei de la 
Curbura Carpaţilor, reprezintă un important obiectiv – monument istoric şi de arhitectură.   
Această clădire este realizată în stil neoclasic. La parterul clădirii sunt amenajate mai multe săli; 
în unele se află depozitate icoane, obiecte bisericeşti şi cărţi de patrimoniu care nu au putut fi 
expuse, iar în altele urmează a se constitui ateliere şi laboratoare pentru restaurarea şi conser-
varea pieselor de muzeu. La etaj, pe holul impresionant de generos şi în cele şapte săli, sunt ex-
puse documente privind vechimea Eparhiei şi pe unii dintre ierarhii ei, precum şi numeroase 
icoane, obiecte liturgice, veşminte arhiereşti, cărţi bisericeşti (predominant cultice), tablouri ş.a. 
 
 Colecţia de artă brâncovenească, icoane, a Mânăstirii Răteşti - are o colecţie compusă din 
icoane, carte veche, broderii artistice şi obiecte de cult. Pictura bisericii este diferită faţă de cele 
obişnuite. 
 

 Colecţia Muzeală a Mânăstirii  Ortodoxe Ciolanu – adăpostită de una din clădirile ridicate în 
1979. Expoziţia valorifică bunuri din domeniile: carte veche; icoane; picturi ale lui Gheorghe 
Tattarescu; unelte; obiecte de uz gospodăresc folosite de călugări în agricultură, stupărit, olărit. 
Interesantă este vechea brutărie, în care sunt expuse forme de pâine. 
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 „Colecţia muzeală Colţi” a fost inaugurată în anul 1973, în satul Colţi, ca secţie a Muzeului 
Judeţean Buzău. Colecţia, cunoscută şi sub denumirea improprie de Muzeul Chihlimbarului din 
Colţi, singura de acest fel din România, este compusă din roci cu chihlimbar, chihlimbar brut şi 
prelucrat, unelte folosite la extragerea şi prelucrarea chihlimbarului, precum şi acte referitoare 
la exploatarea minieră. Cele mai importante piese din colecţie sunt unele bucăţi de chihlimbar 
de peste 1,5 kg, precum şi un cercel în care se află o furnică. Mai sunt expuse şi o colecţie de 
icoane şi o colecţie etnografică. Casa în care este expusă colecţia a fost construită în stil 
popular, între 1973 - 1974 şi renovată în 1981 şi 1983. 

 

 Colecţia de artă populară Casa Vergu şi Mănăilă este adăpostită într-o clădire restaurată în 
perioada 1971 - 1974, casă care a aparţinut boierului Vergu - Mănăilă, atestată documentar în 
1794. Construcţia este pe parter înalt, cu o pivniţă amplă. Structura tematică a expoziţiei 
permanente prezintă ocupaţiile fundamentale (agricultura şi creşterea animalelor), ocupaţii 
secundare (viticultură, sericicultură, pescuit, vânătoare) şi ocupaţiile casnice (alimentaţie, 
prelucrarea fibrelor textile, confecţionarea îmbrăcămintei), precum şi meşteşugurile populare 
tradiţionale (finisarea ţesăturilor, olărit, prelucrarea lemnului, pietrărit). Spaţiul expoziţional 
mai cuprinde o încăpere în care se reconstituie interiorul unei case mari (casa curată), din zona 
Bisoca şi două săli în care se prezintă portul popular, atât structural (croi, ornamentică, 
cromatică, pe tipuri categoriale), cât şi costumul bărbătesc şi femeiesc, specifice subzonelor 
etnografice ale Buzăului. 

 

 Colecţia de artă tradiţională de la Brădeanu - Înfiinţată în anul 2010 în sediul fostului Cămin 
Cultural din centrul localităţii Brădeanu. Prezintă obiecte tradiţionale specifice zonei de câmpie 
a Buzăului, precum şi diverse fotografii. 

 

 Colecţia de artă tradiţională de la Siriu – este o colecţie particulară şi adună atât costume 
populare specifice zonei, cât şi obiecte tradiţionale folosite de-a lungul vremii de localnici. 

 

Tabere de sculptură 
 Tabăra de sculptură în aer liber de la Măgura A fost organizată în perioada 1970 - 1985. 
Iniţiativa a aparţinut sculptorului Gheorghe Coman, sprijinit de Uniunea Artiştilor Plastici din 
România, pentru a marca 16 secole de la prima atestare documentară a oraşului Buzău. 
Programul prevedea ca vreme de 16 ani, câte 16 sculptori, în fiecare an în majoritate alţii, să 
vină la tabăra Măgura, în judeţul Buzău, unde, timp de două luni (august şi septembrie), să 
creeze o sculptură, pe o temă la alegere, într-un bloc de piatră pe care îl primea prin tragere la 
sorţi. În cei 16 ani, la Măgura au lucrat 163 de sculptori, în urma cărora au rămas 256 de lucrări 
în piatră, donate judeţului de către creatori. Terenul de 21 ha, pe care sa află lucrările, 
aparţine Mănăstirii Ciolanu, dar acum este în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie 
Buzău. 

 Tabăra de sculptură în piatră de la Năeni, Dealul Tigoarea. Toate sculpturile sunt realizate 
din calcar cochilifer extras de la o cariera din apropiere. Numele dealului pe care sunt expuse 
sculpturile provine din grecescul "tegora", care înseamna "loc sacru". Lucrările sunt realizate în 
totalitate de către copii.  

 Tabăra de sculptură în lemn de la Meledic – zona lac Meledic (com. Mânzăleşti). A fost 
iniţiată de Cornelia Ionescu Ciurumelea şi prof. Dumitru Cristea şi se află într-o poiană la câţiva 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Jude%C8%9Bean_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Jude%C8%9Bean_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Furnic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Coman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Arti%C8%99tilor_Plastici_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Arti%C8%99tilor_Plastici_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83gura,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Ciolanu
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paşi de lac, unde sunt expuse sculpturile în lemn, rezultate în urma taberei de sculptură din 
iunie 2001. Conţine aproximativ 25 de statui din lemn. 
 
 
Casele memoriale 
Casa Memorială “Vasile Voiculescu” de la Pârscov, comuna Pârscov. Casa este o reconstituire a 
locuinţei în care s-a născut marele poet. Documentele, facsimilele de scrisori, fotografiile, 
cărţile, icoanele pe lemn şi pe sticlă, mobilierul, reconstituie atmosfera şi etape ale vieţii şi 
creaţiei scriitorului Vasile Voiculescu (1884 - 1963). În hol pot fi admirate numeroase picturi, 
printre care şi portretul scriitorului. Într-o încăpere sunt expuse certificatul de naştere, poze de 
familii, precum şi o vitrină cu ediţii de volume şi traduceri. O altă vitrină adăposteşte obiecte de 
uz personal şi manuscrise de versuri şi povestiri, iar în cealaltă, obiecte de artă decorativă şi 
reviste la care a colaborat autorul. Numeroase volume poartă dedicaţii ale confraţilor precum 
Al. Vlahuţă, Ion Pillat etc. Clădirea muzeului este declarată monument istoric.  

Casa Memorială „Irineu Mihălcescu” de la Valea Viei – Pătârlagele, inaugurată în anul 2005, 
este dedicată Mitropolitului Moldovei Ion Irineu Mihălcescu, născut aici, acesta fiind primul 
cercetător român al istoriei religiilor. 

O casă cu o semnificaţie aparte este Casa devenită memorială „Gogu Milea” de la Câmpeni, 
com. Amaru, locul unde s-a născut preotul Mihail Milea întemeietorul Fundaţiei „Sf. Sava” din 
Buzău. În această casă a poposit monahul Nicolae Steinhardt (în perioada 1982-1990), aici fiind 
ascuns manuscrisul acestuia - „Jurnalul fericirii”. 
 

Deși nu sunt organizate ca și case memoriale, mai sunt semnalizate, ca și monumente istorice 
casele în care au locuit personalităţi ce au marcat istoria acestui judeţ. Dintre acestea amintim:  
 

Din municipiul Buzău - Casa Săraru  (BZ-IV-m-B-02512), Str. Plevnei, 1, datată anul 1930; Casa 
Vladimir Maximilian şi Nicolae Leonard (BZ-IV-m-B-02513), Str. Tenor Leonard, 2, sf. sec. XIX; 
Casa pictorului Ion Andreescu (BZ-IV-m-B-02514), Str. Vladimirescu Tudor, 23,  mijl. sec. XIX; 
Casa Hortensia Papadat-Bengescu (BZ-IV-m-B-02510), Str. Independenţei, 53, datată anul 1900;  
 

Din municipiul Râmnicu Sărat -  Casa arh. Petre Antonescu (BZ-IV-m-B-02541) din municipiul 
Rm Sărat, Str. Cuza Alexandru Ioan, 36 – C, datată anul 1890; Casa Iorgu Antonescu (BZ-II-m-B-
21058), Str. Vladimirescu Tudor, 24, datată 1913;  
 
 
Biblioteci 
 Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” din Buzău  - înfiinţată în anul 1893. Clădirea este 
una de patrimoniu, construită în anul 1914 de către arhitectul Cerchez. Începând cu anul 1984, 
luna septembrie, sediul Bibliotecii Judeţene se stabileşte definitiv pe str. Unirii nr. 140, într-un 
imobil de patrimoniu, construit în 1914 de arhitectul Cerchez. Din 27 septembrie 1991,  
acesteia i s-a acodat numele lui V. Voiculescu. Biblioteca lucrează în sistem informatizat şi 
adăposteşte ocolecţieimpresionantă de carte. 

 Biblioteca Municipală din Râmnicu Sărat a fost fondată în anul 1936, când s-a inaugurat 
primul aşezământ cultural din Râmnicu Sărat, „Casa Culturală” şi avea un număr de 784 volume. 
În 1939, când Casa Culturală devine căminul Cultural Orăşenesc „Constantin Brâncoveanu”, 
biblioteca îşi menţine statutul de bibliotecă publică. După ce a funcţionat în mai multe locaţii 
din 1991, are imobil propriu situat în strada Principele Ferdinand nr. 37. Are zece angajaţi (8 de 
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specialitate şi 2 administrativ-întreţinere). Oferă servicii pentru public prin sala de lectură cărţi 
şi periodice, secţia împrumut pentru adulţi şi secţia pentru copii. 

 

   2.2.1.d.  Monumente, statui şi plăci comemorative 
 

Istoria nuanţată, coroborată cu diversitatea şi bogăţia vieţii sociale, culturale şi politice a 
judeţului Buzău se reflectă într-un un număr important de monumente, statui şi plăci 
comemorative care celebrează personalităţile şi evenimentele de excepţie - istorice, culturale, 
artistice -  care înmagazinează o mare încărcătură emoţională şi au o valoare de simbol pentru 
diferite comunităţi sau pentru întreaga populaţie. 
 

În judeţul Buzău amintim: 
 

• Monumentul (fântâna) lui Mihai Viteazu - 
satul Ciuta, comuna Măgura 

 A fost ridicat în anul 1975, când s-au sărbătorit 375 de 
ani de la trecerea lui Mihai Viteazul pe Valea Buzăului 
spre Ardeal şi marchează locul unde se spune că 
domnitorul şi oastea sa au poposit o noapte, în 
octombrie 1599. Monumentul este realizat de 
sculptorul Gheorghe Coman, unul dintre iniţiatorii 
Taberei de sculptură în aer liber de la Măgura. 

• Monumentul Eroilor din localitatea Siriu  
A fost construit între 1936 – 1938 de către Societatea Cultul 
Eroilor, din bronz, pe un soclu de bolovani, având înălţimea 
de 6 metri. Pe soclul monumentului este inscripţionat textul 
următor: “Pentru proslăvirea eroilor morţi din Regimentul 3 
Vânători şi Divizia 6 şi a celor care au luptat în 1916 pe aceste 
meleaguri barând pătrunderea armatelor duşmane în spatele 
frontului armatei române”. Amplasat iniţial pe teritoriul 
localităţii Siriu, pe prima terasă de pe partea stângă a 
pârâului cu acelaşi nume – afluent al râului Buzău, ansamblul 
monumental a dăinuit aici până în anul 1975 când a demarat 
construcţia barajului hidroenergetic de la Siriu. Atunci a fost 
mutat pe un amplasament nou, deasupra şoselei care leagă Buzăul de Braşov (D.N.10), pe malul 
stâng al barajului, pe o terasă care îi pune şi mai bine în valoare măreţia. 
 

 

• Obeliscul din Parcul Crâng  
Proiectat de sculptorul Gheorghe Coman, a fost inaugurat în anul 
1976, pentru a sărbători 1.600 de ani de la prima atestare 
documentară a oraşului Buzău. Obeliscul are 26,8 metri înălţime 
şi o fundaţie adâncă de 14 metri.  
Este una din principalele atracţii ale bătrânului Parc Crâng. Pe 
obelisc sunt aplicate patru basoreliefuri cu aceiaşi tematică- 
continuitatea poporului român pe aceste meleaguri.  
 
De asemenea, mai sunt monumentele: 
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Monumentul ridicat în cinstea 
eroilor români din răboiul din 

1913 în Cimitirul Sf. Gheorghe 
şi adus apoi în Cimitirul Eroilor. 

 
Monument ridicat de trupele 

germane de ocupaţie în 1917-
1918 în Cimitirul Sf. Gheor-
ghe adus Cimitirul Eroilor 

 
Cimitirul ostaşilor sovietici 

căzuţi în războiul antifascist 
1940-1945 

 
Domul închinat memoriei 
ostaşilor români căzuţi în 
război, instalat în mijlocul 

cimitirului Eroilor din Buzău. 

 
Monumentul ridicat de ofiţerii 

şi trupa din Regimentul 48 
Infanterie ca omagiu 

camarazilor lor căzuţi în 
Războiul de Reîntregire. 

 
Monument dedicat „Eroilor 
jandarmi buzoieni” căzuţi în 

cele două războaie mondiale şi 
în Revoluţia din decembrie 

1989,  în apropiere de Grupul  
de Meserii și Servicii din Buzău 

 
Monumentul răscoalei din 
1907, opera sculptorului 

Corneliu Medrea 

 
Monument în amintirea 
ţăranilor din localitatea 

Zărneşti, judeţul Buzău ucişi 
în răscoala de la 1907 - Situat 
la intrarea de nord în Buzău 

 
Monumentului victimelor 

accidentului aviatic de la Poşta 
Câlnău din 5 iunie 2012 

Monumentul eroilor buzoieni 
căzuţi în Revoluţia din 

decembrie 1989 - în faţa 
Palatului Comunal, Piaţa 

Dacia din Buzău 

 
Monumentul ridicat în memoria 

victimelor comunismului – 
cimitirul Eroilor 

 
Monumentul eroilor - În parcul 

din faţa Prefecturii Buzău, 
ridicat în 2002 

 

Alte monumente de pe raza judeţului mai sunt: Monumentul eroilor aviaţiei române din parcul 
de lângă Colegiul B. P. Hasdeu din Buzău; Monumentul eroilor Râmniceni căzuţi în Războiul 
pentru independenţă şi în Războiul Balcanic din Râmnicu Sărat; Monumentul eroilor  
regimentului 9 de Infanterie Rm Sărat; Obeliscul închinat deţinuţilor din penitenciarul Rm. 
Sărat; Monumentul eroilor din oraşul Nehoiu; Monumentul eroilor din comuna Pătârlagele.  
 

De menţionat este și Troiţa amplasată în anul 1997, la intrarea pe Aleea Episcopiei. Aceasta 
marchează intersecţia magistralelor rutiere care leagă cele patru vechi provincii româneşti: Ma-
gistrală rutieră Unirii leagă Ţara Românească de Moldova, iar Magistrala rutieră Alexandru 
Margiloman – Transilvaniei leagă Dobrogea de Transilvania. 
Statuia Omagiu dedicată artistului Octavian Florinel Dinu a fost realizată 
de artistul buzoian Bogdan Adrian Lefter. Ea este amplasată în rondul de 
la intrarea în cartierul Orizont (nordul municipiului Buzău, la ieșire spre 
Focșani). Este vorba despre una dintre cele mai impozante lucrări de artă 
realizate din inox, în ultimii 20 de ani, în arta contemporană românească, 
o creaţie cu dimensiuni de 10 m x 6 m x 6 m,  un ansamblu sculptural din 
inox, unic în lume prin complexitate. Sculptura a fost realizată cu sprijinul 
financiar al administratorul Grupului Rotec. Semnificaţia lucrării este 
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aceea a luptei omului cu diferitele obstacole pe care le întâmpină de-a lungul vieţii pentru 
şlefuirea sufletului, pentru a căpăta o fărâmă de nemurire. 
 
 
Grupurile statuare, statuile şi busturile  
Au ca obiect al celebrării personalităţi şi evenimente de excepţie, 
înnobilând localităţile în care s-au născut sau locurile prin care au 
trecut. Interesul turiştilor este trezit nu doar prin valoarea realizării 
artistice, ci şi graţie renumelui personalităţii sau  rezonanţei 
evenimentului evocat de obiectivul în cauză. Acestea opere de artă 
sunt relativ bine reprezentate în judeţul Buzău şi cu deosebire în 
municipiul Buzău, ilustrând bogata sa activitate cultural-istorică. 

 

Cu siguranţă, notorietatea cea mai mare o deţine statuia marelui 
sculptor Constantin Brâncuși, intitulată ”Rugăciune”, realizată în 
perioada aprilie-octombrie 1907 și instalată în 1914 la mormântul avocatului Stănescu, din 
cimitirul Dumbrava (Buzău). Originalul se află din 1958 la Muzeul de Artă al României, o replică 
a acesteia aflându-se în cimitirul buzoian. Prima replică a dispărut de pe soclu în 1996 însă a 
fost găsită şi recuperată doi ani mai târziu dintr-un depozit de lemne din Bistriţa. Pentru că nu 
existau sisteme de supraveghere, statuia a fost furată din nou, în 2005 și recuperată în 2016.  

În judeţul Buzău mai sunt expuse lucrările: 
 

Statuia mareşalului Alexandru 
Averescu - În faţa Comandamnetului 

Armatei a II-a 
 

Statuia scriitorului Bogdan 
Petriceicu Hasdeu - În faţa 

Colegiului din Buzău, care ii poartă 
numele. 

 

Statuia lui George Enescu – din 
Parcul Tineretului – Buzău 

 

 

Statuia lui Nicu I. Constantinescu, fost 
primar al Buzăului - În faţa Şcolii nr. 1  

 
primar al oraşului Buzăude 5 ori. În 

calitate de primar al Buzăului, întrucât 
primăria nu avea un sediu propriu a 

comandat construirea Palatului Comunal, 
care este clădirea-simbol a Buzăului.  

Statuia 
pictorului Ion 
Andreescu -  
În faţa Casei  
de Cultură a 
Sindicatelor 
Buzău 
- pictor, pedagog 
şi academician 
român. Din 1872 
profesor la 
catedra de desen 
liniar şi caligrafie 
a Seminarului episcopal din Buzău. În 
anul 1873 se transferă la gimnaziul 
comunal Tudor Vladimirescu, apoi, în 
1875 la Şcoala de meserii din aceeasi 
localitate. 

Statuia lui Mircea T. Bădulescu - 
În faţa Şcolii nr.1 

 
Mircea T. Bădulescu (născut în anul 
1917 şi decedat în anul 1967) a fost 

unul din eroii aviatori ai neamului 
românesc care s-a remarcat în timpul 

celui de-al doilea război mondial, 
când, în timpul celor 385 de misiuni 

de război executate, a dat dovadă de 
mult curaj, abnegaţie şi eroism. 
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Statuia eroului Neacşu sat CISLĂU; 
comuna Cislău  - 1911 

 

Statuia lui Vasile Cârlova din Parcul 
Crâng 

 

Statuia generalului paraşutist 
Grigore Baştan - În faţa Spitalului 

Judeţean Buzău 

 

 

De asemenea, pe tot cuprinsul judeţului Buzău se mai află o serie întreagă de astfel de lucrări ce 
pot intra în anumite circuite turistice, dintre acestea amintim: Statuia lui Alexandru Ioan Cuza 
ridicată în faţa Muzeului Judeţean Buzău; Bustul lui Alexandru Marghiloman din faţa liceului 
care îi poartă numele; Statuia lui Spiru Haret din faţa Liceului Pedagogic care îi poartă numele; 
Statuia scriitorului Vasile Voiculescu de la Pârscov; Monumentul ridicat în onoarea eroului 
Colonel Ion Buzoianu, comandantul Regimentului 2 Infanterie, căzut în cel de-al doilea război 
mondial; statuia savantului Gheorghe Munteanu Murgoci şi statuia lui Alecu Bagdat (ridicată în 
1905) de la Rm. Sărat; etc. 
 
 
Plăcile comemorative  
 
Acestea sunt importante din punct de vedere turistic prin transmiterea unor mesaje despre 
personalităţile buzoiene.  
 

- De menţionat şi cele care fac referire la următoarele personalităţi: omul de cultură și 
diplomatul Bucur Chiriac (amplasată pe casa în care a trăit din cartierul Mihai Viteazu – Buzău), 
Pamfil Șeicaru (amplasată la Școala din comuna Beceni, unde acesta a învăţat). 
 

- La 9 septembrie 1920 a fost dezvelită o placă comemorativă, din marmură, fixată în stânga uşii 
amfiteatrului Liceului “Alexandru Hasdeu”, astăzi Colegiul Naţional “B.P.Hasdeu”, de către 
“Cercul studenţesc buzoian în memoria camarazilor morţi în campania 1916-1918 pentru 
întregirea neamului”,cum precizează inscripţia. Pe placă sunt înscrise numele a 14 eroi. 
 

- În holul Liceului Pedagogic “Spiru C. Haret” din Buzău a fost dezvelită, în martie 1939, o placă 
comemorativă, din marmură, aşezată astăzi în nişa din stânga amfiteatrului, ce poartă 
următoarea inscripţie: “Sfântă închinare vitejilor fii ai şcoalei jertfiţi pe altarul patriei în războiul 
de întregirea neamului, 1916-1918”, după care urmează numele a 39 de eroi, învăţători.  
 

- În holul Tribunalului Judeţean Buzău, pe peretele opus intrării, se află o placă de marmură 
încastrată în zid ce poartă inscripţia “Advocaţii şi magistraţii judeţului Buzău morţi pentru patrie 
1916- 1918”, urmată de opt nume de eroi. 
 

- O placă memorială inedită, (dezvelită în 2015) este cea amplasată deasupra intrării în Gara 
Buzău, în memoria celebrului Vultur Ilie, o specie rară de vultur care a trăit aproape 20 de ani, 
în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în zona Gării Buzăului, devenind o adevărată 
emblemă pentru oraș. Pasărea a fost ucisă de ţintașul unui regiment străin. 
 

- Mai trebuie amintită şi placa comemorativă pusă pe clădirea fostului Penitenciar de la Rm. 
Sărat, în memoria victimelor comunismului în frunte cu Ion Mihalache.  
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   2.2.1.e.  Complexe arhitectonice urbane și rurale 
 

Complexe arhitectonice urbane 
Obiectivele cultural-istorice care coagulează ansamblurile arhitectonice urbane reprezentative 
ale judeţului Buzău constituie elemente atractive şi reprezentative ale ofertei turistice prin 
prisma importanţei lor istorice şi culturale deosebite şi, implicit, a potenţialului de atracţie 
turistică înmagazinat. Valoarea şi diversitatea acestora, specificitatea caracteristică a 
obiectivelor legate de civilizaţia materială şi cultural-spirituală este o reflectare directă nu doar 
a evoluţiei stilurilor constructive (şi a influenţelor arhitectonice pătrunse pe diferite filiere, 
asimilate, adaptate şi metamorfozate întrun stil care poartă amprenta unei „culori locale”), ci şi 
a puterii/prosperităţii economice, rolului politico-administrativ jucat de aceste localităţi în 
regiune sau în diferite areale la scară mai redusă şi de privilegiile (comerciale) de care s-au 
bucurat în diferite perioade istorice. 
Pe acest fond, se poate urmări evoluţia lor continuă până în pragul epocii contemporane sub 
raportul vieţii comerciale şi al dezvoltării edilitar-arhitectonice, comunităţilor lor şi cele ale 
aşezărilor individualizate în „umbra” acestora contribuind, cu personalitatea proprie şi prin 
activităţile specifice, la conturarea treptată a unui peisaj antropizat cu trăsături de originalitate 
care particularizează fiecare ansamblu arhitectonic astfel conturat în cadrul ansamblul 
umanizat al judeţului Buzău. 
- Declarat monument istoric, Ansamblul arhitectural Strada Cuza Vodă numită anterior 
şi Strada Târgului (sau Lipscanii Buzăului),  este principala stradă comercială aflată în centrul 
istoric al oraşului Buzău. Multe din casele de pe această stradă datează din secolul al XIX-lea, 
fiind construite pe nişte fundaţii existente deja. Sunt clădiri care au parter şi etaj, negustorii 
care le deţineau având prăvăliile la parter şi locuinţele la etaj. Aceasta ocupă un perimetru 
relativ extins, conturând nucleul cel mai vechi al urbei.  
Centrul istoric reprezintă actualmente nu doar inima socială şi administrativă a oraşului ci poate 
reprezenta unul din principalii poli de atracţie pentru turiştii care caută să îşi satisfacă nevoia de 
cunoaştere şi îmbogăţire a cunoştinţelor, dat fiind faptul că face legătura dintre două puncte cu 
un real potenţial turistic: clădirea vechiului Bazar, cu zona vechiului Obor (strada Marghiloman)  
şi Palatul Comunal – edificiu emblematic pentru municipiul Buzău.  
- Ansamblul Complexului Marghiloman este un 
ansamblu de monumente istorice aflat în Parcul 
Marghiloman din municipiul Buzău şi este format din 
următoarele monumente: Vila Albatros (cod LMI BZ-II-
m-B-02347.01) şi Clădiri anexe (cod LMI BZ-II-m-B-
02347.02), aici punându-se bazele primei crescătorii de 
cai pur sânge, iar numele calului său preferat - Albatros 
– l-a dat chiar vilei principale din complexul Marghilo-
man. Fostă reşedinţă a ministrului Alexandru Marghilo-
man, ansamblul a fost reabilitat de curând din fonduri 
europene şi găzduieşte Centrul Cultural „Al. Marghiloman”.  

- Complexul Ansamblului Brâncovenesc de la Râmnicu Sărat - important ansamblu de clădiri 
edificat de domnitorul Constantin Brâncoveanu, împreună cu unchiul său, Mihail Cantacuzino 
Spătarul, între 1690 şi 1697. Azi, complexul este format din Casa Domnească, Stăreţia 
mănăstirii, corpuri de chilii şi o biserică pictată în foiţă de aur de celebrul zugrav Pârvu Mutu;  

- Palatul Comunal din Buzău;  
- Palatul Administrativ al Primăriei de la Rm. Sărat;  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83dire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Marghiloman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Marghiloman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-B-02347.01
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-B-02347.01
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-B-02347.02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BZ-II-m-B-02347.02
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- Palatul Lupescu de la Rm. Sărat;  
- Complexul Monteoru de la Sărata Monteoru este format din clădirile ridicate de Grigore C. 
Monteoru și urmașii săi, care au rezistat timpului și timpurilor:  Palatul (vila) cu clădirile anexe, 
 Capela Monteoru și  biserica. În apropiere mai există  fosta moară de apă având alături fostul 
heleșteu (azi teren de sport) și o clădire anexă. Amenajarea Parcul dendrologic, conceput în stil 
englezesc,  a început imediat după construirea Palatului (vilei) Monteoru și a continuat până în 
1904. Au fost plantate specii de arbori autohtoni dar și specii exotice aduse din China, Japonia 
sau America de Nord. Palatul Monteoru  situat  în parcul dendrologic aflat sub protecţia legilor 
de mediu, a fost ridicat în anul 1888 și este compus din parter și etaj.  Capela familiei Monteoru  
a fost construită între anii 1902 - 1903, după planurile arhitectului german Eduard Honzik. 
Pictura este executată în tehnică fresco, de către profesorul Costin Petrescu, acelaşi realizator 
al lucrării "Marea Frescă a Istoriei Neamului", de la Ateneul Român. Clădirea este construită din 
blocuri de pitră cizelată având forma unei cruci şi o turlă situată central. Aici odihnesc corpurile 
a şapte generaţii din marea familie Monteoru, de unde provine şi numele localităţii. 
 
Conace din judeţul Buzău 
Istoria acestor locuri foarte bogate consemnează, de-a lungul vremii, existenţa a nume de boieri 
şi moşieri care au administrat imense proprietăţi în judeţ. Mărturie au rămas conacele acestora 
care, odată reabilitate, pot face parte dintr-un circuit turistic interesant.  
Dintre acestea se evidenţiază: Conacul Cândeștilor de la Cândeşti, Conacul Gogu Iliescu, Conacul 
Finţescu de la Năeni, Conacul Grigorescu de la Berca, Conacul Maican de la Varlaam, com. Gura 
Teghii, Conacul Procopie Casotta de la Glodeanu Siliştea, Conacul Dr. Angelescu de la Stâlpu, 
Conacul Marghiloman de la Zărneşti, Conacul Vergu Mănăilă (azi Colecţie de etnografie Buzău), 
Conacul Şuţu de la Grebănu, Conacul Menelaş Chircu de la Vâlcelele, Conacul Gheorghe 
Trestianu de la Cozieni, Conacul Iarca de la Ojasca, Conacul Albanopol de Mărăcineni, Conacul 
Garoflid de la Smeeni, Conacul şi Crama Garoflid de la Ţinteşti, Conacul Mănciulescu de la 
Movila Banului, Conacul Ţeţu de la Năeni, Conacul D. Hariton de la Săhăteni etc.  
 

Case tradiţionale: 
Casa cu blazoane de la Chiojdu, Casa Isbăşoiu de la Chiojdu, Casa Constantin Păsăroiu de la 
Cătina, Casa Gheorghe Drăgan de la Grebănu, Casa Fotin Drăghici de la Topliceni, Casa Neculai 
Teodorescu de la Pleşeşti-Podgoria, Casa Frăţiloiu de la Tisău, Casa Octavian Moşescu de la Rm. 
Sărat, Casa Vergu Mănăila din Buzău, etc. 
 
 

   2.2.2.  Activităţi umane cu funcţie turistică 
 

2.2.2.1. Sectorul de agrement-divertisment 
Relevă o slabă dezvoltare şi diversificare la scara judeţului, fiind reprezentat de doar câteva 
produse clasice destinate fie sezonului estival (ştranduri şi piscine – în municipiul  Buzău, în 
municipiul Râmnicu Sărat, în staţiunea Sărata Monteoru, în zona Popasul Merei, în zona 
Ulmeni,  în zona Poiana Pinului). 
Produsele neclasice, precum parcurile tematice, festivalurile tematice, reuniunile de afaceri şi 
congrese sau altele sunt cu mult sub nivelul la care resursele care pot favoriza dezvoltarea 
acestora şi posibilităţile de valorificare aferente ar putea îndreptăţi judeţul Buzău să le 
regăsească cu o participare mult mai consistentă în oferta turistică, să contribuie la conturarea 
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unor fluxuri turistice convergente mai bine conturate şi la o valorificare care să sporească 
eficienţa economică a sectorului turistic pe ansamblul său. 
 
2.2.2.2. Festivalurile și evenimentele culturale 
Festivalurile şi evenimentele culturale de diferite tipuri reprezintă manifestări artistice din 
domenii variate care se adresează segmentului de practicanţi ai turismului cultural (film-
cinematografie, muzică clasică, teatru, folclorice, muzică modernă - începând de la jazz, chitară, 
pop şi rock -, poezie, epigrame, umor, chitară etc.) şi pot avea caracter naţional sau internaţio-
nal. Şi în privinţa manifestărilor de acest tip, tot municipiului Buzău îi revine rolul polarizator, 
aici organizându-se majoritatea acestora. 

Agenda manifestărilor culturale şi sportive este o resursă turistică de sine stătătoare, chiar dacă 
se spijină pe elementele de patrimoniu prezentate anterior. Judeţul Buzău are o bogată agendă 
de evenimente, fapt ce se reflectă în inventarierea unui număr foarte mare de manifestări 
principale, din circa 80 de localităţi. Şi în acest caz, municipiul Buzău se dovedeşte nucleul 
turismului din judeţ, concentrând numeroase  evenimente. Consiliul Judeţean Buzău sprijină o 
serie amplă de evenimente, în unele situaţii fiind chiar co-organizator sau organizator principal, 
fie direct (ca entitate în ansamblu), fie prin intermediul unora dintre serviciile publice aflate în 
administrarea consiliului (se remarcă prin multiple evenimente Centrul Judeţean pentru Cultură 
şi Artă, Biblioteca Judeţeană, Teatrul “George Ciprian” şi Muzeul de Istorie). 

Dintre evenimentele cu rezonanţă din această categorie se pot reţine următoarele repere:  
 

- Festivalul de rock ”Top T”, din Buzău, este considerat cel mai longeviv festival din Romania, 
numărând peste 30 de ediţii.Prima ediţie a avut loc în anul 1983 , fiind o ediţie locală care a 
strâns pe scena Casei Tineretului formaţii și artiști buzoieni de rock și folk. Începând cu 1985, 
festivalul devine naţional, iar din anul următor se renunţă la secţiunea de folk , devenind unul 
din polii de atracţie ai mișcării rock din anii '80. În prezent este organizat de Fundaţia pentru 
Tineret Buzău, fiind cunoscut la nivel european. 
- Festivalul Naţional de Chitară Clasică, din Buzău,  este un festival de chitară clasică organizat 
anual în luna aprilie. Publicul-ţintă al festivalului este constituit din toţi iubitorii chitarei, 
culturalitatea buzoiană, adolescenţi şi tineri intelectuali, artişti, profesionişti în domeniul 
chitarei, turişti iubitori de cultură şi publicul atras de notorietatea evenimentului; 
- Festivalul Internaţional de blues și jazz "BLUZĂU" a depășit 20 de ediţii și reunește, anual la 
Buzău artiști de gen din Europa. A luat naştere la iniţiativa Fundaţiei pentru Tineret Buzău.  
- Festivalul Naţional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret ”Mihaela Runceanu – Pentru voi 
muguri noi” este o manifestare artistică ce numără peste 5 ediţii, care se organizează anual și 
are drept scop descoperirea talentelor  în rândul copiilor şi tineretului. 
- BIENALA INTERNAŢIONALĂ DE ARTĂ „ION ANDREESCU” numără deja 10 ediţii și se desfășoa-
ră anual la iniţiativa Uniunii Artiștilor Plastici - filiala Buzău. Evenimentul, considerat ca fiind cel 
mai longeviv de acest gen din ţară, are loc la Galeriile de Artă „Ion Andreescu” din municipiul 
Buzău și adună în concurs, anual, lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativa, 
provenind din localităţi din ţară, dar și din străinătate. Prezenţa internaţională a fost asigurată, 
de-a lungul vremii, de lucrări ale unor artiști din Canada, America, China, Vietnam, Germania, 
Ungaria și Republica Moldova. 
- Festivalul Internaţional de dansuri folclorice „Plaiurile Mioriţei”  este organizat anual la 
Buzău de Centrul Judeţean pentru Cultură și Artă Buzău. El reprezintă un regal de muzică 
tradiţională, port popular și dansuri tradiţionale. S-au consemnat participarea de dansatori din 
România, Germania, Croaţia, Cipru, Albania, Rusia, Polonia, Georgia, Slovacia, Bosnia, Ţara 
Bascilor (Spania) etc. 
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- Festivalului Naţional de Epigramă  “Cât e Buzăul de mare”,  numără 17 ediţii și de desfășoară 
anual. Este organizat de Centrul cultural “Alexandru Marghiloman” al municipiului Buzău şi 
Cenaclul umoriştilor “Nicolae Grigore Mihăescu – Nigrim”, fiind un concurs de epigramă. De-a 
lungul vremii au fost consemnate participări ale unor nume sonore ale culturii românești și nu 
numai. 
- Concursul Naţional de Creaţie Literară ”Vasile Voiculescu” se desfășoară anual la Buzău și în 
localitatea Pârscov, acolo unde este Casa Memorială a scriitorului Vasile Voiculescu”. 
Manifestarea numără 27 de ediţii, fiind un eveniment organizat de Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Buzău, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură 
şi Artă Buzău. Concursul este deschis autorilor de poezie, proză şi publicistică, membri sau 
nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România, care pot participa la competiţie cu volume 
publicate. Concursul Naţional de Creaţie Literară „Vasile Voiculescu” se desfăşoară cu sprijinul 
Uniunii Scriitorilor din România şi în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu”, 
Muzeul Judeţean Buzău şi Primăria comunei Pârscov. 
- Festivalul naţional de muzică folk „Vali Sterian” de la Râmnicu Sărat, organizat de Primăria 
Municipiului Rm. Sărat şi Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu". 
- Festivalul de teatru Festivalul International de Teatru Independent de Comedie Comic 7 B 
aflat la prima ediţie îşi face loc pe piaţa culturală buzoiană. 
- Festivalul „VEDETEATRU – Gala Vedetelor” numără deja 13 ediţii și este organizat de Teatrul 
”George Ciprian” în colaborare cu UNITER, Primăria și Consiliul Judeţean Buzău. Acesta 
reunește artiști renumiţi („vedete”) și artiști tineri, emergenţi. Festivalul a luat amploare în 
timp, consolidându-și reputaţia în plan naţional. 
- Festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr” este un alt festival de succes organizat de Teatrul 
„George Ciprian” care va ajunge la a treia ediţie în 2016. Pe parcursul unei săptămâni 
prezentăm cele mai bune producţii ale universităţilor de teatru de prestigiu din România. 
Festivalul a devenit un reper cultural al Buzăului, biletele fiind de obicei epuizate în avans. 
- ZILELE BUZĂULUI – este o acţiune care se desfăşoară anual în municipiul Buzău, ocazie cu care 
au loc numeroase manifestări cultural-artistice. 
 

   2.2.3.  Târguri populare, sărbători, festivaluri și manifestări folclorice 
 

Târgurile populare, sărbătorile, festivalurile şi manifestările folclorice reprezintă, de asemenea, 
evenimente importante, care se constituie în prilejuri ideale de stimulare a turismului local şi 
judeţean, fiind frecventate adesea şi de străinii aflaţi în tranzit prin locurile unde acestea se 
derulează. 
 
Zona Buzăului este una cunoscută ca fiind cu tradiţii în ceea ce privește organizarea de astfel de 
evenimente populare, numărând în prezent peste 80 de serbări folclorice locale anuale.  
Cele mai importante, oarecum în ordinea vechimii lor, sunt: 
 

- Târgul DRĂGAICA care se desfășoară anual în perioada 12-24 iunie, este cunoscut drept cel 
mai vechi târg din zona Munteniei (încă din vremea lui Dimitrie Cantemir). El se desfăşoară în 
zona de sud a municipiului Buzău. Este o sărbătoare închinată debutului strângerii recoltelor, un 
prilej de sărbătoare şi de bucurie pentru belşugul holdelor, fiind un târg, iarmaroc, mare bâlci 
atestat din secolul al XV-lea, cu rol foarte important în comerţul cu lână. Evenimentul se bucură 
de o largă participare, mii de persoane vin din judeţul Buzău, judeţele limitrofe şi chiar din ţară. 
-  Sărbătoarea Folclorică „Pe urme de baladă”, cunoscută în zonă şi sub denumirea de 
GHEORGHELAŞUL care are loc în comuna Gura Teghii şi care numără peste 40 de ediţii; 
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-  Sărbătoarea Folclorică „Târgul cucului” care se desfăşoară în luna aprilie a fiecărui an, în satul 
Valea Muscelului – Pătârlagele; 
- Festivalul Folcloric „Floare de Colţi” din comuna Colţi; 
- Festivalul Slănicului de la Meledic, desfăşurat în iulie pe platoul Meledic din comuna 
Mânzăleşti; 
-  Sărbătoarea Folclorică „Pe plaiuri bisocene” – de „Sfânta Maria”, în luna august, la Bisoca; 
- Serbarea Folclorică Tradiţională „Pe Plaiul Nucului” desfăşurată în luna iulie, în localitatea cu 
acelaşi nume din comuna Lopătari; 
- Festivalul-Concurs „Colindele Cislăului”, din comuna Cislău, organizat anual în luna 
decembrie. 
 

Alte manifestări folclorice sunt – Festival câmpenesc „Pe plaiurile șoimului“ (sat Rătești); „Festi-
valul cârnaţilor de Pleșcoi“ de la Berca; “Festivalul Pepenilor” de la Pogoanele; “Festivalul Cri-
zantemelor” de la Brădeanu; ”Târgul Măriilor” de la Chiojdu; “Legendele Cislăului”; ”Săr-
bătoarea grâului” de la Florica etc. (A se vedea Anexa nr. 2  –  Calendarul târgurilor şi 
sărbătorilor din judeţul Buzău) 
 
 
2.3. Facilităţi turistice 
 
 

   2.3.1. Centre, puncte de Informare Turistică şi Centre de Vizitare 
 

Componenta de informare-promovare în judeţul Buzău beneficiază de un număr de 9 
centre/puncte de informare turistică sau centre de vizitare înfiinţate numai în ultimii cinci ani, 
ceea ce spune foarte mult despre intenţia de promovare a comunităţilor locale.  Ele sunt 
destinate facilitării obţinerii de informaţii de către turişti care să permită acestora jalonarea 
reperelor majore privind specificul judeţului Buzău, în toate ipostazele care ar putea să 
stârnească curiozitatea, să motiveze căutarea de informaţii şi date care să permită conturarea 
unei imagini cât mai complete despre regiune şi – de ce nu? – să îi motiveze suficient încât să îşi 
dorească să o viziteze. 

Nr. OBIECTIV COORDONATE DESCRIERE 
1.  CENTRUL DE 

INFORMARE 
TURISTICĂ 
BUZĂU 

Municipiul BUZĂU 
În sediul Muzeului Judeţean 
 
 
Adresă 
Bd. Nicoale Bălcescu nr. 50,  
Tel.: 0238-710.561 
Fax: 0238-710.638 
www.citbuzau.ro 

Centrul de informare stă la 
dispoziţia turiştilor cu informaţii 
referitoare la obiectivele turistice 
ale judeţului, modalitatea de 
acces către acestea şi programul 
de vizitare, mijloacele de 
transport, unităţi de cazare, de 
alimentaţie publică, agenţii de 
turism, staţii de alimentare cu 
combustibil, locuri de campare şi 
orice alte informaţii menite să 
vină în ajutorul celor care vor să 
cunoască judeţul Buzău. El a 
creat un circuit (sau rută) turistic 
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care cuprinde Muzeul Judeţean 
Buzău, Biblioteca Judeţeană 
“Vasile Voiculescu” din Buzău, 
Galeriilede Artă Buzău, Gara 
Buzău, Hotel Pietroasa din 
Buzău care  prin touch-screen-
urile amplasate aici promovează 
atracţiile turistice şi culturale ale 
judeţului Buzău. 

2.  CENTRUL 
NAŢIONAL DE 
INFORMARE şi 
PROMOVARE 
TURISTICĂ 
NEHOIU 

Oraşul  Nehoiu 
Adresă: Str. Calea Mihai Viteazu, nr. 43b, 
Nehoiu 
Tel./fax:   0238 555 066 
www.cniptnehoiu.ro 
cniptnehoiu@yahoo.com 

  Înfiinţat în 2010, CNIPT  este un 
proiect finantat prin POR 2007-
2013, cu o valoare totala de 
474.344,33 lei. 
 

3. CENTRUL DE 
INFORMARE 
TURISTICĂ 
“Vulcanii Noroioşi” 
Tourism Infopoint 
Buzau 

Comuna Berca 
Adresa: 
Str. Şoimului 
Cod poştal  - 127035  
Berca 
Tel. 0729 836 963 

Este  amplasat într-un punct 
strategic, pe drumul de acces 
spre Vulcanii Noroioşi. 
Pune la dispoziţie materiale şi 
informaţii legate de traseele şi 
obiectivele turistice din zonă. 

4. PUNCT DE 
INFORMARE 
TURISTICĂ 
Sărata Monteoru 

Localitatea: 
Sărata Monteoru 
Comuna MEREI 
 

Amplasat la intrare în staţiune, pe 
drumul principal şi susţinut 
financiar de Primăria comunei 
Merei. 

5. CENTRU LOCAL 
DE INFORMARE 
TURISTICĂ 
Bozioru 

Comuna BOZIORU,  
Cod poştal 127075  
Comuna Bozioru 
Telefon - 0238.700.137 
http://www.bozioru.ro 

Înfiinţat prin accesarea de fonduri 
europene nerambursabile in 
cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală, Măsura 313 – 
„Încurajarea activităţilor turistice”. 

6. CENTRU DE 
VIZITARE  
ROSCI 0190  
PENTELEU 
Situl NATURA 
2000 

Comuna  
GURA TEGHII 
 
Custode: 
Consiliul Judeţean Buzău 

Pune la dispoziţie materiale, filme 
documentare, trasee tematice şi 
informaţii despre situl natural 
ROSCI 0190 Penteleu 

7. CENTRU DE 
VIZITARE  
ROSCI 0229 
SIRIU 
 
Situl NATURA 
2000 
 
Chiojdu 

Comuna CHIOJDU 
Satul Bârsca Chiojdului 
Se află amplasat în sediul Primăriei 
comunei Chiojdu şi prezintă date despre 
situl Siriu, biorame, filme documentare 
despre sit şi trasee tematice ROSCI 0229 
Siriu. 
Custode: Consiliul Judeţean Buzău 

Traseele tematice proiectate 
intersecteaza  cu diverse habitate 
si specii. 
  Obiective: habitatele naturale, 
speciile de carnivore mari (urs, 
lup, râs), clopoţelul, cabana şi 
Lacul Vulturilor Vf. Mălâia, 
Culmea Mălâia, lacul Sec, şaua 
Poarta Vânturilor , Vf. Siriu. 

http://www.cniptnehoiu.ro/
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiVG91cmlzbSBJbmZvcG9pbnQgQnV6YXUgLSBDZW50cnUgZGUgaW5mb3JtYXJlIHR1cmlzdGljYSBWdWxjYW5paSBOb3JvaW9zaSIsImFkZHJlc3MiOiJTdHIuIFNvaW11bHVpLCBDb211bmEgQmVyY2EsIEJ1elx1MDEwM3UiLCJsYXRpdHVkZSI6NDUuMjg4NTQsImxvbmdpdHVkZSI6MjYuNjY4NTg5OSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoyNDE3NDI2OTI1ODk2NzR9?link=addresses&fb_locale=ro_RO&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiVG91cmlzbSBJbmZvcG9pbnQgQnV6YXUgLSBDZW50cnUgZGUgaW5mb3JtYXJlIHR1cmlzdGljYSBWdWxjYW5paSBOb3JvaW9zaSIsImFkZHJlc3MiOiJTdHIuIFNvaW11bHVpLCBDb211bmEgQmVyY2EsIEJ1elx1MDEwM3UiLCJsYXRpdHVkZSI6NDUuMjg4NTQsImxvbmdpdHVkZSI6MjYuNjY4NTg5OSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoyNDE3NDI2OTI1ODk2NzR9?link=addresses&fb_locale=ro_RO&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiVG91cmlzbSBJbmZvcG9pbnQgQnV6YXUgLSBDZW50cnUgZGUgaW5mb3JtYXJlIHR1cmlzdGljYSBWdWxjYW5paSBOb3JvaW9zaSIsImFkZHJlc3MiOiJTdHIuIFNvaW11bHVpLCBDb211bmEgQmVyY2EsIEJ1elx1MDEwM3UiLCJsYXRpdHVkZSI6NDUuMjg4NTQsImxvbmdpdHVkZSI6MjYuNjY4NTg5OSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoyNDE3NDI2OTI1ODk2NzR9?link=addresses&fb_locale=ro_RO&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiVG91cmlzbSBJbmZvcG9pbnQgQnV6YXUgLSBDZW50cnUgZGUgaW5mb3JtYXJlIHR1cmlzdGljYSBWdWxjYW5paSBOb3JvaW9zaSIsImFkZHJlc3MiOiJTdHIuIFNvaW11bHVpLCBDb211bmEgQmVyY2EsIEJ1elx1MDEwM3UiLCJsYXRpdHVkZSI6NDUuMjg4NTQsImxvbmdpdHVkZSI6MjYuNjY4NTg5OSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoyNDE3NDI2OTI1ODk2NzR9?link=addresses&fb_locale=ro_RO&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiVG91cmlzbSBJbmZvcG9pbnQgQnV6YXUgLSBDZW50cnUgZGUgaW5mb3JtYXJlIHR1cmlzdGljYSBWdWxjYW5paSBOb3JvaW9zaSIsImFkZHJlc3MiOiJTdHIuIFNvaW11bHVpLCBDb211bmEgQmVyY2EsIEJ1elx1MDEwM3UiLCJsYXRpdHVkZSI6NDUuMjg4NTQsImxvbmdpdHVkZSI6MjYuNjY4NTg5OSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoyNDE3NDI2OTI1ODk2NzR9?link=addresses&fb_locale=ro_RO&ref=facebook
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   2.3.2. Agenţii de turism 
 
Pe piaţa turistică buzoiană regăsim un număr relativ restrâns de agenţii de turism (majoritatea 
acestora fiind agenţii touroperatoare), ce pun la dispoziţia turiştilor diverse programe turistice 
în ţară şi străinătate, dar care, din păcate, nu au pachete turistice buzoiene decât ocazional, 
multe dintre acestea oferind şi servicii de ticketing pentru cele mai importante companii de 
transport aerian. Conform acreditării făcute de Autoritatea Naţională de Turism, în judeţul 
Buzău funcţionează agenţiile: 
 

Operator economic Numar Ordine in 
Registrul Comertului Denumirea agentiei Adresa Sediu Agentie 

1 2 3 4 

SC TIMA IOV IMPEX SRL J10/367/1995 LAURA TOUR STR UNIRII, BL 5A-5B 

SC CHRISTIAN'76 TOUR 
SRL J40/5529/1997 CHRISTIAN TOUR 

BD.UNIRII, CENTRUL 
COM.AURORA MALL, 

SP.P24, PARTER 

SC TURISM BRIANT SRL J10/433/1999 BRIANT STR. UNIRII, BL.B1, 
PARTER 

SC ENE TURISM SRL J10/70/2000 ENE TURISM BD UNIRII, BL 9F, SC B, AP 
3 

SC FILADELFIA SRL J06/946/1992 FILADELFIA STR UNIRII, NR 195 

SC TERA TURISM SRL 
Rm. Sărat 

J/10/756/2002 TERA TURISM STR. M. KOGALNICEANU, 
BL.3 D, ET. P 

SC ION GRIGORE ANTIC 
SNC J10/255/96 ANTIC TOUR STR.OBOR, BL.1, AP.3 

SC B & A TRAVEL 
SERVICES & SOLUTIONS 

J10/730/2014 BIA TRAVEL BD.UNIRII, BL.6A-8A 

8. PUNCT DE 
INFORMARE 
TURISTICĂ 
Năeni 

Comuna NĂENI 
Sat Năeni 
 
Locaţia – Căminul Cultural 

Înfiinţat în anul 2011 
Oferă materiale şi informaţii 
legate de oportunităţile turistice 
ale zonei 

9.  Centrul de 
Informare Turistică 
COLŢI 
 

Comuna Colţi 
http://www.turismcolti.ro 
Telefon 0238.522.501 
Email contact@turismcolti.ro 

Înfiinţat în anul 2015. Oferă 
materiale şi informaţii legate de 
oportunităţile turistice ale zonei. 
A fost creat traseul turistic 
DRUMUL AMBREI. 

10. CENTRU DE 
VIZITARE  
„Muzeul Timpului” 

Comuna Mânzăleşti 
https://www.facebook.com/tinutulbuzaului/ 
http://www.tinutulbuzaului.org 

Înfiinţat în anul 2015 

11. CENTRU DE 
VIZITARE  
„ 7 locuri de poveste” 

Comuna Lopătari 
https://www.facebook.com/tinutulbuzaului/ 
http://www.tinutulbuzaului.org 

Înfiinţat în 2016 

http://www.turismcolti.ro/
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SRL 
SAPPHIRE TRAVEL & 

BUSINESS SRL J10/592/2015 SAPPHIRE TRAVEL BD UNIRII, BL 16F, PARTER 

SAPPHIRE TRAVEL & 
BUSINESS SRL J10/592/2015 SAPPHIRE TRAVEL BD UNIRII, BL PTTR 1, 

MEZANIN 

SC ART TRAVEL & 
LEISURE SRL J10/110/2015 ART TRAVEL STR.OSTROVULUI, NR.14 

SC AMADEUS TRAVEL 
BY PATRICIA SRL J10/422/2015 

AMADEUS TRAVEL BY 
PATRICIA 

STR CUZA VODA, NR 27 

 
2.3.1.3. Unităţi de alimentaţie publică  
Acest sector relevă o prezenţă mai consistentă, atât ca număr (220 de unităţi autorizate), cât şi 
ca tipologie (destul de diversificată), municipiul  Buzău deţinând detaşat prima poziţie în raport 
cu toate celelalte localităţi din judeţ la nivelul tuturor categoriilor evidenţiate.  
Însă, în pofida existenţei unui număr important de agenţi economici care activează în domeniul 
hoteluri – restaurante, aportul sectorului turistic în economia globală a judeţului se plasează în 
jurul valorii de 0,67% (din cifra de afaceri totală  aferentă anului 2014) chiar dacă varietatea 
ofertei judeţului Buzău şi a multitudinii de oportunităţi de valorificare pe care aceasta o relevă 
ar îndreptăţi-o să aspire la o poziţie mai bună. 
 
2.3.3. Structuri de primire turistică 
Curba evolutivă a numărului unităţilor de cazare aferente judeţului Buzău în ultimii 10 ani  
relevă un curs continuu ascendent, de la o cotă minimă de 30 de unităţi înregistrate la nivelul 
anului 2004 la  90 de unităţi - nivel atins în 2014, creşterea fiind de trei ori.  După cum se poate 
observa, cu mici excepţii, aproape toate categoriile sunt reprentate la nivelul judeţului. 
 

Stucturile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie 2014. 
Judeţul Buzău număr 

Total 90 

Hoteluri şi moteluri 27 
Hanuri turistice - 
Cabane turistice - 
Campinguri şi unităţi tip căsuţă 1 
Vile turistice şi bungalouri 12 
Tabere de elevi şi preşcolari 4 
Sate de vacanţă - 
Pensiuni agroturistice 45 
Hoteluri pentru tineret - 
Hosteluri - 
Popasuri turistice 1 
Spaţii de cazare pe nave - 

                Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică-Statistici Judeţene 

Cele mai multe structuri sunt pensiunile agroturistice care reprezintă nu mai puţin de jumătate 
(50%) din structurile existente la nivelul judeţului. Aceasta spune foarte mult despre forma de 
turism cea mai intens practicată: turismul rural. Hotelurile și motelurile, în număr de 27, 
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reprezintă 30% din structurile de cazare, vilele turistice şi bungalourile reprezintă 13,4%, 
taberele 4,4% iar popasurile turistice și campingurile reprezintă câte 1,1%. 

Pensiuni 
agroturistice 

50%

Tabere 
de elevi

4%
Popas turistic; 

1,10%

Hoteluri și 
moteluri; 
30,00%

Camping; 1%
Vile turistice şi 

bungalouri

14%

Ponderile structurilor de cazare

 
2.3.4. Capacitatea de cazare turistică 

În anul 2014, la nivelul judeţului Buzău, capacitatea de cazare turistică existentă a cumulat un 
număr de 3186 locuri, în creştere cu numai 28 de locuri faţă de anul precedent (2013), dar cu 
un număr de 1398 de locuri mai mult faţă de anul 2004, când se înregistrau numai 1788 locuri.  
 

Tabel - Capacitatea  şi activitatea de cazare turistică 

Judeţ/Anii Capacitate de cazare  
 

Sosiri 
(mii) 

 
 

Înnoptări 
(mii) 

Indicii de 
utilizare netă a 
capacităţii în 

funcţiune 
(%) 

 
Buzău 

 
Existentă 
(locuri) 

În 
funcţiune 

(mii  
locuri-zile) 

1990 2851 608.5 132.7 387.5 63.7 
1995 2540 673.4 80.2 213.3 31.7 
2000 2750 751.2 48.6 145.0 19.3 
2001 2596 689.5 48.2 130.3 18.9 
2002 2538 682.2 50.2 128.6 18.8 

2003 2653 631.4 61.3 169.7 26.9 
2004 1788 625.7 68.2 163.0 26.0 
2005 2382 679.4 63.2 159.0 23.4 
2006 2106 754.5 62.3 165.4 21.9 
2007 2181 780.3 64.6 182.9 23.4 
2008 2360 827.0 71.3 199.4 24.1 
2009 2509 908.9 60.9 181.5 20.0 
2010 2574 939.3 58.6 148.6 15.8 
2011 2748 968.0 48.1 153.9 15.9 
2012 3097 1126.0 57.0 166.7 14.8 
2013 3158 1150.8 63.6 182.9 15.9 
2014 3186 1103.6 68.4 173.5 15.7 

                       Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău - Statistici Judeţene 
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Se constată o creştere constantă a capacităţii de cazare şi a numărului de turişti (număr de 
sosiri), concomitent cu scăderea duratei medii a sejurului.  

Durata medie a sejurului  se calculează ca raport intre total zile – turist (NZT) sau număr 
înnoptări şi numărul de turişti (T): 

                                                 

Acest indicator arată timpul mediu (zile) de rămânere a turiştilor în spaţiile de cazare si reflectă 
astfel posibilitatea ofertei de a reţine turistul intr-o anumita zonă, regiune etc.  

În judeţul Buzău valoarea acestui indicator este de 2.5 zile pentru anul 2014, în scădere 
continuă faţă de anul 2011 când durata medie de rămânere a turiştilor era de 3,19 zile, judeţul 
Buzău fiind considerat o zonă de tranzit. 

Relevant este şi faptul că în luna decembrie 2015, structurile de cazare turistică din judeţul 
Buzău au găzduit un număr de 4778 turişti, mai puţini cu 711 decât în luna noiembrie 2015 şi cu 
528 mai mulţi faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Cei mai mulţi dintre aceştia au optat 
pentru cazarea la hoteluri (49,8 %) şi la pensiuni agroturistice (20,6 %). Numărul înnoptărilor în 
principalele structuri de cazare turistică din judeţul Buzău în luna decembrie 2015 a fost de 
10284, în scădere cu 31,5 % faţă de luna noiembrie 2015 şi în creştere cu 15,2% faţă de luna 
decembrie 2014.  
 
Figura 4.6.2. 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău - Statistici Judeţene 

 
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în judeţul Buzău în luna 
decembrie 2015 a fost de 11,4 %, în scădere cu 4,3 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 
2015 şi în creştere cu 1,6 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2014.  
 
În anul 2016, luna iulie, situaţia se prezenta astfel: structurile de cazare turistică din judeţul 
Buzău au găzduit un număr de 8069 turişti, mai mulţi cu 1641 decât în luna iunie 2016 şi cu 683 
faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Cei mai mulţi dintre aceştia au optat pentru cazarea la 
hoteluri (50,4 %) şi la pensiuni agroturistice (25,8 %). Numărul înnoptărilor în principalele 
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structuri de cazare turistică din judeţul Buzău în luna iulie 2016 a fost de 20522, în creştere cu 
37,3 % faţă de luna iunie 2016 şi cu 6,5% faţă de luna iulie 2015.  
 
Figura 4.6.3. 

 
          Sursa: INS, Direcţia de Statistică Buzău, 2016 

 
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în judeţul Buzău în luna 
iulie 2016 a fost de 20,9 %, în creştere cu 4,7 puncte procentuale faţă de luna iunie 2016 şi cu 
1,0 punct procentual faţă de luna iulie 2015. 
 
Din perspectivă teritorială, capacitatea de cazare a judeţului este concentrată în proporţie 
foarte mare în  mediul urban, municipiul Buzău ocupând poziţia întâi din totalul locurilor de 
cazare din judeţ, evidenţiind postura de pol major de atracţie pe multiple planuri (cultural, 
artistic, ştiinţific, afaceri, sănătate, politic, sportiv etc.) şi a cărui ofertă şi facilităţi motivează o 
pondere mult mai ridicată de persoane să descindă aici, în comparaţie cu celelalte centre ur-
bane din judeţ – Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pătârlagele - cărora le revin ponderi mult mai scăzute. 
 
În schimb, în mediul rural există o serie de localităţi care pun la dispoziţia turiştilor un număr 
ridicat de locuri de cazare, cele mai multe revenind staţiunii Sărata Monteoru, comunelor 
Mărăcineni, Tisău, Gura Teghii, Siriu, Chiojdu, Cislău, Pietroasele, Ulmeni, Glodeanu Siliştea, 
Poşta Câlnău, Lopătari, Mânzăleşti Bisoca şi Vintilă Vodă.  
 
Există şi numeroase UAT-uri unde acestea lipsesc cu desăvârşire. Explicaţia acestei situaţii 
diferenţiate constă în faptul că în judeţul Buzău există un potenţialul turistic diferenţiat, fiind 
avantajate UAT-urile din zona montană, respectiv comunităţile care păstrează mai bine 
elementele atractive tradiţionale aparţinând patrimoniului spiritual şi construit, şi de poziţia în 
raport cu axele de comunicaţie importante şi, nu în ultimul rând, cu mentalitatea faţă de turism 
coroborată cu un spirit de iniţiativă şi antreprenorial mai bine conturat şi manifestat ca atare. 
 

2.3.4.3.  Date statistice privind personalul, investiţiile brute, cifra de afaceri şi unităţile active 
din turism, pe baza datelor statistice realizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău. 
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Personalul unităţilor locale active din turism şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale  (în anul 
2014) conform Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău 
 

Judeţul 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev. 2) 

Personalul 
(număr persoane) 

Buzău   

Total 59891 

Hoteluri şi restaurante 1701 
 
Investiţiile brute ale unităţilor locale active din turism şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale (în 
anul 2014), conform Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău 
 

Judeţul 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev. 2) 

Investiţii brute 
(milioane lei 

preţuri curente) 

Buzău   

Total 1795 

Hoteluri şi restaurante 10 
 

Cifra de afaceri a unităţilor locale active din turism şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale (în 
anul 2014), conform Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău 
 

Judeţul 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev. 2) 

Cifra de afaceri 
(milioane lei 

preţuri curente) 

Buzău   

Total 15203 

Hoteluri şi restaurante 102 

 
Unităţile locale active pe activităţi ale economiei naţionale şi clase de mărime (în anul 2014), conform 
Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău 
 

     număr 
unităţi 

 
Judeţul 

Activităţi (secţiuni CAEN Rev. 2) 
Total 

din care: pe clase de mărime, după numărul de 
salariaţi 

0-9 10-49 50-249 250 şi 
peste 

Buzău 9169 8119 865 157 28 

Hoteluri şi restaurante 299 259 35 5 - 

Alte activităţi de servicii* 157 153 3 1 - 

*) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca 
societăţi comerciale 
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2.4. TIPURI ŞI FORME DE TURISM  
 
 
Criteriul cel mai important în definirea scopului turistic este motivaţia, respectiv alegerea unei 
destinaţii pentru recreere, turistul fiind cel care decide destinaţia şi modul de petrecere a 
timpului liber avut la dispoziţie.  
Existenţa în proporţii variate a resurselor atractive naturale şi antropice, gradul diferenţiat de 
accesibilitate al reţelei rutiere, dar şi poziţia în teritoriu a municipiului Buzău – punct turistic 
nodal de atragere şi dispersie a fluxurilor turistice în cadrul judeţului Buzău şi a unei bune părţi 
din Regiunea de Sud-Est – se constituie premise favorabile practicării unei palete variate de 
tipuri şi forme de turism (alături de care se vor putea dezvolta forme noi, cu condiţia unor 
amenajări responsabile a teritoriului şi a unor modernizări, diversificări şi readaptări funcţionale 
care se impun). Totodată acestea permit conturarea unui profil turistic complex şi a unor areale 
cu funcţii turistice specializate sau complexe, care vor face obiectul unei politici de punere în 
valoare în cadrul strategiei de dezvoltare a judeţului Buzău în intervalul 2016-2030. 
 
Abordând judeţul Buzău ca un sistem teritorial funcţional la nivelul tuturor componentelor sale 
structurale, dar şi în relaţiile (existente sau posibile) cu sistemele turistice învecinate, analizele  
permit punerea în evidenţă atât a unor tipuri şi forme de turism cu impact asupra spaţiului 
geografic şi socio-cultural buzoian, cât şi o configuraţie a ierarhizării tipurilor şi formelor de 
turism ce pot fi şi trebuie promovate în acest spaţiu în viitor. 
 
La o simplă privire a tipurilor de spaţii de cazare preponderente la nivelul judeţului Buzău se 
poate observa că pensiunile turistice predomină în proporţie de 50% ceea ce arată foarte clar 
faptul că Turismul rural este oarecum dezvoltat, iar concentrarea acestora în mare parte în 
zona staţiunii Sărata Monteoru demonstrează faptul că Turismul Balneoclimateric este un 
segment important din turismul buzoian, urmat fiind de Turismul Cultural. 
 
La nivelul judeţului Buzău se impun mai multe tipuri de turism în vârful unei scări a 
posibilităţilor de afirmare, cel mai important fiind și cel mai nou în domeniul turismului, 
respectiv Turismul de nișă, cu principalele sale forme: Turism de Patrimoniu (memorial-istoric), 
Ecoturism, Turism Cultural-Ştiinţific, Cicloturism, Turism de vânătoare, Turism de Pescuit, 
Turism ecvestru, Turism speologic, Turism Gastronomic (Culinar), Turism Oenologic, Turism de 
Afaceri (de Bussines) festivalier şi de Evenimente. 
 
Formele turistice ce pot fi încadrate în categoria turismului de nişă sunt multiple și sunt 
accesate de către turiştii orientaţi şi devotaţi unei anumite forme de turism şi fideli unor 
anumite tipuri de obiective de vizitat. În acest caz, nişa este impusă de categorii restrânse de 
turişti, ce preferă doar aceste forme (ex. turismul de patrimoniu, gastronomic, vini-viticol etc.).  
 
 Ecoturismul 
Ecoturismul este un domeniu care câştigă o tot mai mare importanţă, fiind un turism practicat 
în spaţii naturale sălbatice şi culturale tradiţionale puţin modificate de om şi care trebuie să 
constituie sanctuare de protecţie a naturii şi a formelor ancestrale de civilizaţie, pentru a sprijini 
dezvoltarea economică a comunităţilor locale”. (Bran, Florina, 2000, Ecoturism, Edit. Economică, 
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Bucureşti, p.17). Relaţia turism - mediu este una, irevocabil, nedistructibilă şi drept urmare, 
practicarea ecoturismului poate asigura valorificarea şi utilizarea adecvată a resurselor turistice. 
În aceste condiţii, dezvoltarea unei zone turistice se realizează concomitent cu păstrarea 
integrităţii ecologice a acesteia.  
Dezvoltarea durabilă a turismului este deseori asociată unei ramuri a turismului, însă toate 
formele de turism trebuie să aducă beneficii economice şi sociale comunităţii locale şi să 
încurajeze protecţia mediului înconjurător. Ecoturismul include o serie de elemente, precum: 
produsul turistic - care trebuie să aibă la bază natura şi elementele sale şi managementul 
ecologic - care trebuie să contribuie la conservarea biodiversităţii şi la bunăstarea comunităţilor 
din zonele turistice şi să realizeze educaţia ecologică, atât în rândul turiştilor, cât şi în rândul 
populaţiei locale.  
România deţine circa 800 de arii protejate, care acoperă în prezent, aproximativ 5% din 
teritoriul ţării. Majoritatea destinaţiilor ecoturistice sunt situate în interiorul sau în imediata 
vecinătate a acestor arii protejate. De asemenea, trebuie evidenţiat faptul că, în ţara noastră 
există încă păduri nefragmentate şi peste o treime din populaţia de urşi, lupi şi râși din Europa, 
paradisul unic al păsărilor din Delta Dunării, peste 12 000 de peşteri şi, nu în ultimul rând, 
tradiţii locale pline de autenticitate. Ecoturismul permite valorificarea acestui capital natural şi, 
totodată, conservarea lui.  
Judeţul Buzău deţine numeroase situri și arii protejate. Penteleu și Siriu, Vulcanii Noroioși ori 
Focul Viu de la Terca sunt numai câteva dintre acestea. Existenţa Geoparcului ”Ţinutul 
Buzăului” este un factor important în păstrarea și conservarea capitalului natural.  
Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în judeţ reprezintă un instrument pentru conservarea 
naturii care poate acţiona prin: finanţare directă în proiecte de conservare a naturii; crearea 
unor surse alternative de venituri pentru comunităţile locale, mărind capacitatea lor de a 
dezvolta servicii de înaltă calitate pentru diminuarea presiunii asupra naturii; încurajarea 
dezvoltării durabile la nivel local a comunităţilor rurale din ariile protejate; promovarea celor 
mai bune practici de mediu ale tour-operatorilor şi pensiunilor; creşterea nivelului de 
conştientizare al localnicilor şi turiştilor, cu privire la conservarea naturii, consumul redus de 
energie şi adoptarea de colectare ecologică a deşeurilor etc. 
Astfel, în masivele Penteleu și Siriu, care sunt parte integrantă a reţelei ecologice europene 
Natura 2000 în România,  există trasee tematice care intersectează toate tipurile de habitate 
naturale şi habitatele speciilor de carnivore ce fac obiectul desemnării acestori situri.  
 
Astfel, în Masivul Siriu există:  
 
Traseu 1 = Traseul vulturilor din Lacul fără Fund : Siriu – Satul Bontu Mare – Cătun Gura Milei – Valea 
Milea – Lacul Vulturilor (Lacul fără Fund) 
Marcaj: triunghi roşu 
Durata: 5-6 ore 
Obiective: habitatele naturale, speciile de carnivore mari (urs, lup, râs), clopoţelul, cabana şi Lacul 
Vulturilor (1.460m), Vf. Mălâia (1.662m), Culmea Mălâia, lacul Sec, şaua Poarta Vânturilor (1.490m), Vf. 
Siriu (1.657m). 
 
Traseu 2 = Spre Poarta Vânturilor: Cabana Lacul Vulturilor  - Lacul Sec – Şaua „Poarta Vânturilor” 
 Marcaj: punct roşu 
Durata: ½ oră 
Obiective: Lacul Sec, Colţii Măgăreţii, Şaua „Poarta Vânturilor” (1.490m), Vf. Siriu (Bocârnea). 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A TURISMULUI 

ÎN JUDEŢUL BUZĂU 2016-2020 

 

77 
 

Traseul 3 = Drumul vulturilor spre Chiojdu: Lacul Vulturilor - cascada La Şipot - Chiojdu. Acest tarseu are 
o lungime de circa 20 km şi face legătura cu cea de a doua poartă de intrare în sit – comuna Chiojdu. 
 
În Masivul Penteleu există traseele: 
 
Traseu 1 = Traseul vulturului Ilie: Varlaam - Gura Cernatului (650 m) - stâna Cernatului - Vf. Penteleu 
(1772 m) - Vf. Crucea Fetei - Vf. Bălescu Mare - Vf. Bălescuţu - Muşa (1070m) 
Marcaj:  banda rosie 
Durata: 9-10 ore. 
Obiective principale: habitatele 9110, 91V0, 9410, speciile de carnivore mari (urs, lup, râs), fluturele 
vărgat, croitorul alpin, clopoţelul. 
 
Traseu 2 = Drumul Căprioarelor din Penteleu: Gura Cernatului (650 m) - valea Milea - Rezervaţia 
Viforâta - pârâul Căşeria - Culmea Caprei - Şaua Căprioarei (1 410 m) – Şaua Miclăuş — Şapte Izvoare 
— Secuiu (cca 760 m). 
Marcaj: triunghi albastru 
Durata: 9-10 ore. 
Obiective principale: habitatele 9110, 91V0, 9410, speciile de carnivore mari (urs, lup, râs), fluturele 
vărgat, croitorul alpin, clopoţelul. 
 
 Turismul Activ 
 
La nivelul judeţului Buzău se poate spune că în mare parte Turismul activ este combinat cu 
Ecoturismul.  
Turismul activ este o nouă filosofie de călătorie, care combină aventura, ecoturismul şi aspectele 
culturale ale unui itinerar de descoperire. Turismul activ îşi propune să combine recreerea, educaţia şi 
poate aduce beneficii atât pentru turişti cât și pentru zonele vizitate. Turismul activ are multe aspecte 
comune cu ecoturismul şi se intersectează de asemenea, în unele activităţi cu turismul de aventură.  

W.U.C. (1996) dădea următoarea definiţie ecoturismului: " călătoria responsabilă faţă de mediu şi 
vizitarea zonelor naturale relativ netulburate, în scopul de a se bucura şi aprecia natura, caracteristicile 
istorico-culturale locale, care promovează conservarea și aduce un impact negativ redus din partea 
vizitatorilor şi prevede implicarea activă a populaţiilor locale." 

Ecoturismul se axează pe culturile locale, aventurile în sălbăticie, voluntariatul, dezvoltarea personală și 
explorarea unor noi modalităţi de a locui pe acaestă planetă. Este în principal definit ca incluzând 
călătoriile către destinaţii unde flora, fauna și patrimoniul cultural sunt principalele atracţii. Acest tip de 
turism minimalizeaza efectele pe care turismul tradiţional le are asupra mediului înconjurător și 
potenţează integritatea culturală a localnicilor. 

Atât ecoturismul cât şi turismul activ au un mare respect pentru natură şi biodiversitate scopul lor fiind 
de a avea ca impact mai puţin posibil asupra ecosistemului şi locaţiei vizitate. Spre deosebire de 
consecinţele turismului de masă, tradiţional, ambele se angajează să conserve mediului, precum şi 
cultura locală, tradiţiile şi valorile, pentru a oferi locul de muncă pentru populaţia locală şi să ajute la 
dezvoltarea regiunii. 

Turismul Activ, cu toate formele sale reprezintă o alternativă viabilă pentru dezvoltarea 
turismului buzoian. 

Sărata Monteoru şi Bisoca sunt două dintre zonele atractive din judeţ pentru cei interesaţi să 
practice off-road-ul. De altfel, Campionatul Naţional, GTC Trophy organizat de Clubul GTC 
Motorsport, include anual staţiunea Sărata Monteoru şi împrejurimile acesteia. 

De asemenea, în apropierea satului Izvoranu din comuna Tisău există de zeci de ani  un Circuit 
de motocros special amenajat şi unde, anual se organizează diverse etape ale Campionatului 
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Naţional de Motocros, unul dintre organizatori Clubul Moto Star din Buzău. Dealul Istriţa, zona 
Breaza, oferă posibilitatea zborului cu parapanta. Existenţa râului Buzău, cu apele sale 
învolburate, face ca raftingul să fie din ce în ce mai des practicat. Deja pensiunile turistice din 
zonă au inclus în pachetele turistice şi practicarea raftingului (oferind inclusiv instructor), 
traseele de coborâre propuse variind de la 10 la 30 km, Green Adventure fiind organizatorul de 
ture de Rafting pe Buzau aproape in fiecare weekend, in timpul sezonului de rafting. 
  
 Turismul de drumeţie (montan) 
 
Este stimulat în primul rând de valoarea morfopeisagistică a spaţiului montan unde peisajul 
spectaculos şi variat morfologic se constituie într-o resursă atractivă majoră. Culmile înalte şi 
prelungi din masivele Monteoru și Siriu sau Podu Calului, cupola piramidală a Masivului 
Penteleu, sectoarele de mici așa-zise chei şi defilee (create de râurile Buzău, Bâsca Mare sau 
Bâsca Mică) reprezintă repere vizate frecvent pentru adepţii unei astfel de forme de practicare 
a turismului. Traseele montane au ca bază de plecare localităţile situate la poalele acestor 
masive.  În aceste masive există trasee turistice marcate, atât tematice, cât și montane. 
În pofida avantajului net al spaţiului montan din acest punct de vedere, nici zona de deal nu 
este privată de practicarea drumeţiei, ba dimpotrivă, cu atât mai mult cu aceasta este 
depozitara unor importante obiective turistice naturale și antropice, cum este Ansamblul 
vestigiilor rupestre de la Aluniș-Colţi și Bozioru, Trovanţii şi Babele de la Ulmet sau Focul Viu de 
la Lopătari. 
Un exemplu este şi cel al traseului turistic Drumul Ambrei realizat la Colţi care pune în valoare, 
pe lângă ineditul existenţei chihlimbarului şi peisajul natural absolut spectaculos alături de  
fostele mine de exploatare a chihlimbarului:  
DRUMUL AMBREI – Muzeul Chihlimbarului (1977) – Punctul de Informare Turistică – Mina de 
Chihlimbar Faţa repede (1948) - Mina de Chihlimbar Fijereşti (1974) - Mina de Chihlimbar 
Dănciuleşti (1927) – Peştera Tătarilor (secolul III) – Vârful lui Dragomir (940 m) – Vârful Zboiu 
(1.114 m) – Lacul Hânsaru şi trecerea către Lacul Gotiş – Biserica săpată în piatră de la Aluniş 
(1277) şi Minele de Chihlimbar de la Strâmba (1974). 
 
 Cicloturismul (veloturismul)  
 
Cicloturismul (veloturismul) este o ramură a turismului sportiv și se referă la mersul pe bicicletă 
în scopuri de recreere, sportive sau de interes. În mod concret, putem vorbi de veloturism, în 
cazul oamenilor obișnuiţi, care, practicând ciclismul în locuri diferite faţă de zona de reşedinţă, 
efectuează un act turistic direct. Termenii cicloturism şi veloturism definesc în principiu acelaşi 
lucru.    

Mişcarea ciclistică atât la nivelul judeţului Buzău, cât mai ales la nivel naţional a cunoscut în 
ultimii cinci ani o intensă revigorare. Judeţul Buzău are un potenţial remarcabil în acest sens 
însă insuficient valorificat neexistând amenajări speciale pentru practicarea sa (marcaje, benzi 
speciale etc.).  

La nivel judeţean există ONG-uri specializate în promovarea ciclismului, care organizează şi 
întreceri naţionale. Un exemplu este cel al Clubului Cicicliştilor buzoieni XC Riders care 
organizează Maratonul de Mountain-Bike “XC Riders MTB Challenge” (aflat la a treia ediţie) pe 
dealurile împădurite ale Subcarpaţilor de Curbură din judeţul Buzău şi care îşi are startul din 
statiunea Sărata Monteoru. Traseele propuse se adresează atât cicliştilor cu un nivel avansat de 
aptitudini, pe o distanţă de 65 km şi 1800 m diferenţă de nivel, cât şi cicliştilor  de  nivel  

http://xcriders.ro/xcrace/trasee/
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începător sau mediu cu un  traseu mai  scurt   de numai 30 km şi 800 m diferenţă de nivel. De 
asemenea, acelaşi ONG organizează în municipiul Buzău concursul de ciclism  „Urban Velo 
Race”  care se adresează in mod special comunităţii buzoiene şi care se desfăşoară pe aleile şi 
potecile din Parcul Crâng. Mai trebuie amintit şi Concursul de Ciclism Rural „Vreau să fiu activ” 
de la Pănătău. 
 
 Turismul speologic (speoturismul)  
 
În literatura mondială de specialitate, prin sintagma speoturism (turism speologic) se înţelege o 
formă a turismului de nișă, ce presupune vizitarea peşterilor neamenajate.  
Speoturismul este printre cele mai inedite, mai interesante şi mai profitabile forme de turism. 
Pentru practicarea sa în condiţii optime reclamă echiparea şi inserarea unor dotări adecvate a 
peşterilor incluse în circuitele de vizitare. Actualmente se practică într-o manieră dezorganizată, 
ineficientă economic şi extrem de negativă sub aspectul protecţiei patrimoniului subteran. În 
judeţul Buzău există o serie de cavităţi subterane (peşteri şi avene) care se pretează amenajării 
în vederea circuitului turistic, cum este Peştera „6S MELEDIC” situată în partea nordică a 
platoului Meledic din comuna Mânzăleşti, considerată ca fiind a doua peşteră în sare din lume 
ca lungime (1220 m şi o denivelare de 32 m). De asemenea mai este şi Peştera cu 3 intrări" 
situată tot pe platoul Meledic are o dezvoltare de 300 m şi cu denivelări de 44 m. 
 
 Turismul de vânătoare  
 
Turismul de vânătoare, ca formă a turismului de nișă, se referă la activitatea de vânătoare. 
Premisele debutului şi evoluţiei acestei forme turistice de nișă constau în extinderea reţelelor 
de drumuri, extinderea terenurilor agricole, dezvoltarea industrială, sporirea veniturilor, 
scăderea efectivelor de animale sălbatice etc. Ultima componentă enunţată a forţat vânătorii să  
călătorească pe distanţe lungi, pentru satisfacerea plăcerii de a vâna. 
Turismul cinegetic din judeţul Buzău este determinat de existenţa unor suprafeţe importante 
de pădure şi păşuni naturale, cu specii valoroase din punct de vedere cinegetic, mai ales în 
privinţa faunei mari (urs, cerb, mistreţ, lup etc.), organizat şi gestionat în cadrul unor fonduri de 
vânătoare (incidenţa cea mai ridicată având-o cele grefate pe masivele montane – Penteleu, 
Siriu, Monteoru, Ivăneţu), care au un grad mai ridicat de împădurire, sunt mai puţin afectate de 
prezenţa altor activităţi umane (în primul rând exploatarea resurselor minerale  și cea 
forestieră), oferind astfel locaţii propice pentru practicarea acestei forme de agrement care are 
şi rol complementar în diversificarea ofertei unor areale. Din cadrul acestora se pot extrage, 
într-un cadru perfect controlat şi riguros organizat (asigurat de un personal silvic specializat de 
însoţire, deja în mare parte format) exemplare de excepţie, desigur, în condiţiile respectării şi 
conservării matricelor de reproducere la nivelul fiecărei specii. Deşi practicat de un număr mai 
redus de persoane, dar cu venituri mari, turismul cinegetic este foarte eficient economic. 
Judeţul Buzău dispune de peste 50 de fonduri de vânătoare. Dintre acestea 7 sunt administrate 
de Direcţia Silvică, 34 sunt gestionate de A.J.V.P.S. Buzău care deţine în acest moment 60% din 
suprafaţa totală a fondurilor de vânătoare din judeţul Buzău, iar restul de diverse ONG-uri.  
Sunt organizate anual partide de vânătoare la prepeliţe, ciocârlii cocoșari (sturzi), potârnichi,  
fazani, gâște, raţe, sitari de pădure, iepuri, urși, căpriori, mistreţi, cerb comun, lupi și alte specii, 
atât cu cetăţeni românii cât și cu vânătorii străini, funcţie de cotele de recoltă aprobate de către 
Ministerul Mediului din România.  
 
 

http://xcriders.ro/xcrace/trasee/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
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 Turismul de pescuit (pescuitul sportiv sau de agrement) 
 
Turismul de pescuit este o altă formă a turismului de nișă ce se referă la activitatea de pescuit 
sportiv. Acesta dispune de condiţii propice de afirmare datorită existenţei unei reţele hidrogra-
fice dense şi, mai ales, nepoluate, dar cu un regim de scurgere puternic afectat de defrişările 
masive efectuate în ultimul secol şi accentuate în ultimele două decenii, repercutate negativ şi 
asupra potenţialului biologic piscicol, mult diminuat. Acesta se poate practica de-a lungul 
principalelor râuri ale judeţului (Buzău, Bâsca Mare și Bâsca Mică, Bâsca Rosilei, Bâsca Chioj-
dului), în zona lacului de acumulare Siriu și a acumulării de la Cândești, dar și în lacurile naturale 
și piscicole următoare: lacul Puieşti (la 16 km de Rm. Sărat), lacul Mihăileşti (la 33 km de Buzău), 
lacul Luciu (la 39 km de Buzău), lacul Boldu (la 16 km de Rm. Sărat), lacul Ghergheasa (la 45 km 
de Buzău), lacul Roşioru (la 32 km de Buzău), lacul Costeiu (la 35 km de Buzău), lacul Balta Vă-
căreasca (la 38 km de Buzău), lacul Amaru (la 37 km de Buzău) și Balastiera Buzău (care se află 
la marginea de sud a municipiului Buzău). 
Acestea se constituie în importante domenii pentru o mare diversitate de specii ce pot fi recol-
tate: crap românesc şi oglindă, cteno, ştiucă, somn, șalău, plătică, novac, singer, fitofag, caras şi 
biban. 
 
 
 Turismul ecvestru  
 
O noua formă de turism care a început să fie tot mai populară şi în România este turismul 
ecvestru. În ultimii ani mai multe pensiuni au început sa aibă şi baze de călărie unde turiştii fie 
pot lua lecţii de echitaţie sau pot face excursii călare, în grup pe distanţe mai lungi sau mai 
scurte. 
Judeţul Buzău deţine două herghelii, dintre care Herghelia de la Cislău (înfiinţată în 1884) este 
una dintre cele mai vechi și renumite din ţară. Efectivul actual al hergheliei este constituit din 
cai Pur Sânge Englez,  Gidran și alte rase în secţia depozitului de armăsari de montă publică. 
Pur Sângele Englez este principala rasă de cai specializată pentru cursele de galop, exemplarele 
deosebite fiind folosite cu succes și în concursuri hipice de sărituri peste obstacole precum și la 
mitingurile hipice internaţionale.  
Gidranul este o rasă de tracţiune ușoară și de călărie. S-a creat prin încrucișarea unor 
exemplare din rasa Pur Sânge Arab și Pur Sânge Englez, fiind un cal de sânge arabo – englez 
destinat /adaptat condiţiilor de deal și podiș. Baza materială principală a hergheliei este 
compusă din: 8 grajduri, bază hipică de antrenament, sediu administrativ, fânare pentru 
depozitare grosiere, teren agricol.  
 
 Turismul gastronomic (culinar) 
 
Experienţele gastronomice se pot transforma în adevărate momente memorabile, mai ales într-
o ţară străină. Este şi motivul pentru care turismul culinar a devenit o piaţă de nișă cu mare 
potenţial. Se poate spune că Turismul Gastronomic ar putea constitui pentru România un 
brand, alături de mănăstirile din Bucovina și Moldova, regiunea Deltei Dunării și litoralul Mării 
Negre. 
Judeţul Buzău poate face parte dintr-un circuit naţional cu această tematică, date fiind 
cunoscute produsele tradiţionale ale regiunii, foarte căutate de altfel la nivel naţional şi nu 
numai: Babicul de Buzău, Cârnaţii de Pleșcoi, pastrama de oaie de la Pleșcoi, Covrigii de Buzău, 
dar și bulzul sau păstrăv în vârzob de la Varlaam (Gura Teghii). La acestea se mai adaugă ţuica 
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de prună de Chiojdu sau Pătârlagele. O serie de sărbători folclorice sunt dedicate acestor 
produse, cum este, spre exemplu „Festivalul cârnaţilor de Pleşcoi” de la Berca. 
 
 Turismul oenologic  
 
Turismul oenologic (cunoscut şi sub denumirea de turism vini-viticol) a înregistrat o evoluţie 
continuă de la apariţia sa, atribuindu-se sensul de vizitare a podgoriilor, plantaţiilor, a 
vinăriilor și a cramelor, dar și de participare la festivaluri și evenimente, cu scopul principal de a 
experimenta atributele specifice ale unei regiuni viticole. 
Aici trebuie amintită iniţiativa de a promova Drumul Cramelor din Buzău - un proiect al ANTREC 
Buzău în parteneriat cu autorităţile locale de la poalele Dealului Istriţa - iniţiat în 2008 și care 
viza degustări la Staţiunea de cercetări Pietroasa, crama LaCerta (Finţești-Năeni), Domeniile 
Săhăteni, Domeniile Franco-Române (Săhăteni), crame ale localnicilor din zonă sau Pensiunea 
La Butoaie ( Pietroasele). 
Drumul Cramelor s-a dorit a fi o prelungire a programului naţional Drumul Vinului (care din 
păcate nu includea și judeţul Buzău). Totodata, acest program nu era centrat doar pe 
promovarea turistică a zonei Buzăului, ci şi reconversia socio-profesională a tinerilor din 
localităţile cu potenţial viti-vinicol ale judeţului, în  acest sens, ANTREC Buzău organizând și 
diverse competiţii pentru evaluarea calităţii vinurilor realizate de către micii producători, în 
cadrul unor evenimente precum ”Sărbătoarea Tămâioasei” de la Pietroasele sau ”Sărbătoarea 
Vinului” de Breaza. (sursa: TraditionsBuzau.ro) 
 
 Turismul de patrimoniu (memorial-istoric)  
 
Este definit în literatura de specialitate drept o formă a turismului de nişă (cunoscut în litera-
tura mondială prin sintagma heritage tourism) ce presupune vizitarea siturilor istorice (ex. anti-
ce, medievale, locaţii cu o istorie bogată, locuri de amintesc de  bătălii etc.).  Actualmente, piaţa 
turismului de patrimoniu înregistrează o ascensiune rapidă și deţine multe oportunităţi, care ar 
putea fi multiplicate dacă anumite faţete ale sale ar fi îmbunătăţite (ex. analiza pieţei potenţiali-
lor turiști interesaţi, explicarea valorii și semnificaţiei obiectivelor turistice implicate, implicarea 
oamenilor de cultură, istoricilor și arhitecţilor în această activitate turistică etc.). 
Aspectele problematice cu care se confruntă această formă de turism sunt legate de infrastruc-
tura de acces la siturile arheologice și la monumentele de arhitectură, lipsa spaţiilor de parcare 
dotate cu puncte de informare şi promovare a obiectivului cultural, lipsa punctelor de belve-
dere pentru dave, biserici, monumente istorice şi mănăstiri, lipsa spaţiilor speciale de campare. 
Spre exemplu se impun realizarea unui monument în locul descoperirii Tezaurului de la 
Pietroasele, restaurarea Cramelor Brâncoveneşti de la Nenciuleşti, com. Merei, restaurarea 
Ansamblului Castrul-Termele romane de la Pietroasele, valorificarea sitului de laPietroasele de 
Jos, realizarea unor muzee de sit mobile pentru siturile arheologice de la Pietroasa Mică-Gruiu 
Dării şi Cârlomăneşti-Cetăţuia etc., ceea ce presupune amenajări mobile pentru vizitarea 
siturilor. Judeţul Buzău dispune de un important potenţial în acest sens.  
Siturile arheologice de la Pietroasele, Năeni, Cârlomănești (Vernești) și Pârscov atrag un număr 
din ce în ce mai mare de vizitatori. La fel și monumentele istorice din perioada medievală: 
Ansamblul Vestigiilor Rupestre de la Colţi și Bozioru; Ansamblul Complexului Brâncovenesc de 
la Râmnicu Sărat; ruinele Cetăţii Doamnei Neaga de la Buda-Crăciunești (Cislău); ruinele fostei 
mănăstiri de la Berca; ruinele cetăţii domnitorului Vintilă Vodă, conacele boierești de la 
Cândești, Varlaam, Rm. Sărat, ruinele cetăţii medievale de vama Tabla Buţii. 

http://traditionsbuzau.blogspot.ro/2012/04/drumul-cramelor-sau-cum-sa-cunosti.html
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-  Chiar dacă în judeţul Buzău există o disproporţie majoră între numărul operelor 
comemorative de război identificate și cele înscrise pe lista monumentelor istorice (din 147 
opere comemorative de război numai una se află pe lista monumentelor istorice), din punct de 
vedere al valorii memorial-simbolice și turistice, operele comemorative de război pot avea 
valoare foarte mare. Piaţa turistică românească și europeană cunoaște în ultima perioadă o 
intensă dezvoltare în ceea ce privește comemorarea eroilor căzuţi la datorie în cele două 
războaie mondiale, iar judeţul Buzău are un potenţial remarcabil în acest sens.  

Se impune crearea unui traseu turistic cu astfel de tematică ce ar include Cimitirul Eroilor din 
Buzău, Cimitirul Militar German din Buzău (unde sunt înhumaţi 10420 de militari germani), 
Cimitirul ostaşilor sovietici căzuţi în războiul antifascist 1940-1945 din Buzău, Cimitirul Militar 
German din Rm. Sărat (aici sunt înmormântaţi 933 militari), ruinele Mausoleului de la 
Racoviţeni, vechiul cămin cultural de la Vernești, podul de Robești (Pârscov), monumente ale 
eroilor din comunele judeţului, Monumentul și Cimitirul Eroilor de la Siriu, Monumentul 
soldatului Neacșu de la Cislău, Monumentul eroilor de la Pătârlagele, Cimitirul și Monumentul 
Eroilor din Primul Război Mondial de la Tabla Buţii (aflat în Masivul Siriu, chiar dacă aparţine de 
judeţul învecinat). 

-  De asemenea, Buzăul a găzduit de-a lungul vremii un număr impresionant de evrei (în 1938 
Buzăul avea 39854 de locuitori din care 3.844 de evrei), rudele unora dintre aceștia încă re-
venind pe aceste meleaguri pentru a căuta urme ale existenţei înaintaşilor lor. Într-un astfel de 
circuit s-ar putea introduce și Cimitirul Evreiesc de la Râmnicu Sărat, Cimitirul Evreiesc din 
muncipiul Buzău dar și templul Evreiesc, construit în stil maur, care se află în municipiul Buzău 
şi care datează din  1855 (aflat pe Lista Monumentelor Istorice). 

 

 Turismul cultural-ştiinţific 
 
Turismul cultural-ştiinţific specializat (inclusiv didactic-educativ) şi de vizitare (agrement) este 
favorizat de existenţa unor obiective sau areale naturale (declarate ca rezervaţii sau care aspiră 
la acest statut) cu valoare ştiinţifică sau culturală semnificativă, care s-ar putea constitui (cu 
precădere în perioada sezonului estival), în puncte de focalizare a unei cereri turistice motivate 
de studierea acestora în scop ştiinţific sau formativ-didactic, pentru formarea de specialişti sau 
„învăţăcei” din varii domenii: istorie-arheologie (numeroasele situri arheologice diseminate pe 
întreg cuprinsul judeţului), ecoturism (la baza derulării acestei forme de turism - care 
presupune conştientizarea ecologică şi activităţile legate de natură, inclusiv observarea florei şi 
faunei - stau ariile naturale protejate din judeţ, afirmarea sa contribuind la conservarea acestor 
areale şi aducând în acelaşi timp venituri pentru populaţie). Traseele tematice organizate în 
siturile Natura 2000 Siriu şi Penteleu vin în întâmpinarea acestei forme de turism. 
 
 Turismul de afaceri, festivalier şi de evenimente 
 
Şi la Buzău se constată expansiunea acestei forme de turism prin diversificarea preocupărilor 
politice, ecomomice, ştiinţifice care se poate practica utilizând infrastructura turistică 
îmbunătăţită a oraşului Buzău şi a staţiunii Sărata-Monteoru. Turismul de afaceri, festivalier şi 
de evenimente este o formă de (pseudo)turism care decurge din oportunităţile de afaceri 
multiple existente pentru diferite categorii de oameni de afaceri (mai ales în cadrul centrelor 
urbane, care pot susţine logistic manifestări de acest tip) care – în colaborare cu instituţii sau cu 
numeroase alte organizaţii de promovare economică sau firme private - organizează diferite 
manifestări, expoziţii de prezentare, demonstraţii, întâlniri, congrese, conferinţe, întâlniri de 
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afaceri etc. pentru un public din ce în ce mai larg. Un exemplu este cel al Congresului de 
Dacologie care se desfăşoară de mai multe ediţii în municipiul Buzău. 
De asemenea, judeţul Buzău este gazda unor manifestări de diverse tipuri (culturale, artistice, 
expoziţii, târguri, manifestări sportive, concursuri de dansuri populare, expoziţii de pictură şi 
prezentări de carte, festivaluri de muzică şi teatru etc.) prezente în peisajul evenimentelor din 
judeţ, de regulă, dar nu numai, în cadrul zilelor oraşului sau localităţii. La acestea se adaugă o 
gamă largă de sărbători populare şi festivaluri care valorifică resursele etnografice specifice 
diferitelor areale. 
 
 Turismul Rural  
 

Turismul rural, formă particulară de turism, mai complexă, cuprinzând activitatea turistică 
propriu-zisă (cazare, pensiune, circulaţie turistică, prestare servicii suplimentare), găseşte în 
satele buzoiene premise favorabile de dezvoltare. Pentru atragerea localităţilor din zonele 
rurale  care dispun de potenţial natural şi cultural-spiritual  în reţelele de turism, au apărut 
ONG-uri care se ocupă de asemenea activităţi, cum sunt: Agenţia Naţională de Turism Rural, 
Ecologic şi Cultural-ANTREC, Federaţia Română de Dezvoltare Montană şi Rurală-FRDMR , 
Agenţia Română pentru Agroturism, etc. La nivelul judeţului ANTREC Buzău a avut, în ultimii 10 
ani, un rol foarte important în promovarea acestei forme de turism. 

Turismul rural are o puternică tentă culturală prin valorificarea obiceiurilor, tradiţiilor sau 
folclorului local, componente ale civilizaţiei rurale încă bine conservate în multe dintre 
localităţile rurale ale judeţului şi îndeosebi localităţile din zona montană. 
 
 Turismul de sănătate 
 
Este o formă specifică a  turismului de sejur, practicat de persoane care se deplasează în 
staţiuni balneoclimaterice pentru prevenirea, vindecarea sau reducerea efectelor unor boli. 
Această formă de turism este un ansamblu mijloace şi dotări turistice menite să pună în valoare 
factori balneoclimaterici în scopurile anterior menţionate. 
Turismul de sănătate are două componente:  

- turismul de tratament (curativ) – care vizează persoanele care suferă de anumite 
boli; 

- turismul de tip wellness – accesntul se pune atât pe refacerea fizică, dar şi pe 
beneficiile psihologice; 

 
- Turismul de tratament  
 
Poate îmbrăca două forme de practicare: 
- Turismul climateric favorizat de existenţa unui climat cu atribute curative (ionizare şi 
oxigenare puternică, radiaţie solară cu valori ridicate, umiditatea relativă ridicată) prezent în 
zona montană, în zona Bozioru au un rol curativ major în afecţiunile respiratorii). 
- Turismul balnear este condiţionat de prezenţa apelor minerale clorurate şi sulfuroase, 
respectiv a nămolurilor terapeutice. 
 
Staţiunea Sărata Monteoru 

Sarata-Monteoru este o staţiune turistică, situată la numai 20 km de  oraşul Buzău. În ultimii ani 
a existat o preocupare crescută a agenţilor economici din zona turismului şi a autorităţilor 
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locale si judeţene, pentru modernizarea staţiunii şi pentru atragerea  unui număr cât mai mare 
de turişti. Aceste eforturi pot fi regăsite in oferta de astăzi a staţiunii, aici putându-se remarca 
atât creşterea calităţii serviciilor turistice, cât şi creşterea numărului de structuri de cazare. 

 Un aspect foarte important legat de statiunea Sarata Monteoru este reprezentat de apele 
sărate şi nămolurile terapeutice de aici, socotite de către specialişti superioare celor similare 
din Austria (Hall), Germania (Kreuznach) şi Franţa (La Motte). Apele sărate si nămolurile 
terapeutice de la Sărata Monteoru au proprietăţi de excepţie. Factorii terapeutici naturali sunt 
reprezentaţi de izvoare cu ape minerale sărate, iodurate, bromurate, calcice, magneziene, 
sulfuroase, cu o mineralizare totala de 188 – 513 la mie. La acestea se adaugă nămolul mineral 
de depunere din izvoarele naturale sulfuroase şi climatul temperat, de cruţare. Rezultate 
remarcabile sunt obţinute in special la tratarea afecţiunilor aparatului locomotor (reumatismale 
degenerative, articulare, post-traumatice), afecţiunilor ginecologice, gastrointestinale si 
hepato-biliare. 

Extrase in prezent de la mare adâncime, cu ajutorul sondelor, apele sărate sunt folosite pentru 
băi în bazele de tratament, care au fost modernizate. 
 

În staţiunea Sărata Monteoru climatul continental moderat ce caracterizeaza aceasta zona de 
tranzitie catre sectorul subalpin constituie un important factor terapeutic. Baza de tratament 
existentă aici oferă facilităţi pentru hidro-termo-terapie prin balneaţie cu ape minerale fie 
încălzite fie în aer liber, terapie fizicală, aero-helio-terapie, crenoterapie (cură internă cu ape 
minerale), kinetoterapie, activităţi sportive în aer liber, masaj, inhalaţii cu aerosoli, fitness.  

Tratamentul balnear care se asigură vizează o gamă extinsă de boli profesionale. Principalele 
categorii de proceduri folosite în tratamente sunt: 

 

hidroterapie - băi calde sărate; 
termoterapie - aplicaţii cu gel siliconic; 
electroterapie: curenţi de joasă frecvenţă (curenţi diadinamici, exponentiali, Trabert, Tens), 

curenţi de medie frecvenţă interferenţiali), curenţi de înaltă frecvenţă (unde scurte, ultrasunet); 
galvanoterapie uscată; 
băi galvanice patru-celulare; 
magnetoterapie; 
laserterapie; 
fototerapie cu lumină polarizată (bioptron); 
masaj terapeutic, kinetoterapie şi gimnastică medicală. 

 

Indicatii terapeutice ale apelor de la Sărata Monteoru sunt: afecţiuni reumatismale inflamatorii: 
poliartita reumatoidă, spondilita anchilopoetică; afecţiuni reumatismale degenerative: artoze, 
spondiloze, coxartroze, gonartroze, radiculopatii, tulburări de statică ale coloanei vertebrale şi 
membrelor inferioare ; afecţiuni ale ţesuturilor moi (abarticulare): periartita scapulo-humerala 
si coxo-femurala, tendinite, bursite, fibromialgie etc; afecţiuni ortopedico-traumatice - sechele 
osoase şi articulare după fracturi ale membrelor, sechele post-fracturi vertebrale, leziuni post-
traumatice ale tendoanelor, musculare, tulburari circulatorii si trofice post-traumatice; afecţiuni 
neurologice periferice: nevralgii, neuropatii cu diverse cauze, pareze şi paralizii de nervi 
periferice, polinevrite; afecţiuni neurologice centrale: sechele hemiparetice şi hemiplegice post-
accident vascular cerebral sau post-traumatisme cerebrale; nevroza astenică. 

Balta Albă, Fişici şi Siriu sunt puncte cu potenţial balnear, dar care nu sunt valorificate. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizioterapie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kinetoterapie
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Turismul de tip wellnes 

Înseamnă înainte de toate revigorare. Sărata Monteoru dispune în prezent de potenţial în acest 
sens, aici existând deja câteva centre spa. 

 
 Turismul Cultural 
 
Turismul cultural se situează în vârful piramidei posibilităţilor de afirmare datorită unui 
potenţial atractiv conferit de prezenţa unei game variate de obiective istorice, religioase, 
etnografice, culturale, monumente, obiective economice cu atribute turistice în perimetrul 
judeţului. El poate îmbrăca, mai frecvent, trei forme de practicare şi anume turismul urban, 
turismul rural şi turismul religios. Despre  Turismul Rural s-au făcut deja menţiuni. 
 
Turismul Religios 
 
Are în vedere valorificarea obiectivelor religioase ale judeţului, dar mai ales manifestările 
organizate de acestea (hramuri, sărbători). Această formă de turism este favorizată de existenţa 
unor importante de lăcaşuri de cult (biserici de lemn, biserici de zid, schituri şi mănăstiri) 
precum şi de existenţa sediului administrativ al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei în municipiul 
Buzău. 
Spre exemplu, un eveniment care atrage anual – pe data de 15 august – vizitatori nu doar din 
judeţ, ci şi din ţară este hramul de Sfânta Maria de la Mănăstirea Ciolanu.  
În contextul în care în perioada actuală circulaţia persoanelor spre centrele religioase cu 
rezonanţă au un impact în creştere, turismul religios poate fi stimulat prin organizarea unor 
manifestări asemănătoare la alte mănăstiri din judeţ (precum Poiana Mărului, Găvanu, Cârnu, 
Răteşti, Cetăţuia etc.), care pot avea un impact relevant în acest sens, economia locală putând fi 
strâns conectată şi adaptată la cerinţele credincioşilor. 
 
 
 
Turismul Urban 
 
Turismul urban deţine posibilităţi de practicare în municipiul Buzău, în primul rând, dar şi în 
Râmnicu Sărat, Nehoiu şi Pătârlagele, care deţin o importantă concentrare de obiective 
antropice ce înmagazinează valenţe atractive certe.  
Dintre atracţiile majore pot fi enumerate muzeele, edificiile religioase (Catedralele Arhi-
episcopiei, Complexul Brâncovenesc, biserici vechi de secole), Parcul Crâng, numeroase vestigii 
istorice, arhitectura centrului istoric, diferite instituţii de artă şi cultură (Biblioteca Judeţeană 
„V. Voiculescu”, Teatrul „George Ciprian”) monumente (statui, busturi, plăci memoriale) etc. 
Practicarea turismul urban găseşte motivaţii suficiente de dezvoltare şi în Râmnicu Sărat, 
Nehoiu şi Pătârlagele unde oferta de profil este oarecum diversificată (biserici medievale, 
muzee, monumente etc.). Urmare a creşterii duratei timpului liber şi a fragmentării concediilor 
şi vacanţelor, precum şi a apropierii de Capitala României în ultimii ani s-a înregistrat o creştere 
semnificativă a numărului de mini-vacanţe petrecute în oraşele judeţului. 
Combinarea city-break-urilor cu trasee turistice tematice sau mixte în spaţiul judeţean ar 
permite, de asemenea, o accesare funcţională a celorlalte centre urbane sau rural, respectiv 
areale şi obiective naturale cu resurse atractive valoroase diseminate în cadrul spaţiului 
judeţean. 
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Alte forme de turism ce se pot practica cu succes la nivelul Judeţului Buzău sunt: 
 
 Turismul de tranzit 
Turismul de tranzit este facilitat în afirmarea sa de traversarea judeţului Buzău de către artera 
rutieră internaţională E85, care conectează regiunile tradiţionale româneşti Muntenia şi 
Moldova, dar şi de legăturile pe care le face DN 1 Buzău-Braşov ce leagă Muntenia de Ardeal. 
Totodată, traversarea sa de către magistrala de cale ferată 500 facilitează o dată plus tranzitul 
la nivelul întregului judeţ. 
 
 Turismul mixt sau polivalent 
Turismul mixt sau polivalent rezultă din asocierea spaţială a două sau a tuturor tipurilor 
precedente în vederea unei satisfacerii rapide şi complexe a nevoilor turiştilor. Frecventă este 
asocierea dintre turismul recreativ şi cel cultural în cadrul turismului rural, devenit o formă cu 
impact în continuă creştere la nivelul judeţului. 
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Capitolul 3  -  TENDINŢE  ÎN  EVOLUŢIA  TURISMULUI MONDIAL, 
EUROPEAN şi ROMÂNESC  ÎN PERIOADA 2015-2020 

 
 

   3.1. Turismul la nivel mondial 
 

Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific economiei şi civilizatiei moderne 
aflându-se în prezent, în plină ascensiune, devenind unul dintre componentele importante 
ale circuitului economic mondial. Turismul reprezintă o îmbinare între mirific, acţiune şi 
rezultate, el a crescut în ultimele decenii într-un ritm superior creşterii P.I.B.-ului mondial 
sau comertului cu bunuri materiale. Principalii factori care influentează creşterea turismului 
în etapa actuală sunt:  

 sporirea veniturilor populaţiei;  

 extinderea obiceiurilor de a voiaja;  

 modificarea tradiţiilor şi preferinţelor populaţiei.  

 

Principalele tendinte care se manifestă în turismul mondial sunt:  

  creşterea numărului turiştilor;  

 creşterea numărului de zone geografice şi tări intrate în circuitul turistic;  

 creşterea numărului vacantelor (a timpului liber), dar şi a scăderii duratei medii a 
sejurului datorită fractionării în mai multe etape a concediului de odihnă (a timpului 
destinat vacantelor);  

 creşterea puternică a cererii turistice dar şi a ofertei în unele zone cum ar fi: Asia de Sud-
Est, Australia şi Nouă Zeelandă şi Europa de Est.  

 

Alte cauze care au stimulat dezvoltarea turismului national şi mondial au fost:  

 diversificarea ofertei de servicii turistice;  

 creşterea rolului activitătii promotionale în turism;  

 perfectionarea legislatiei nationale în sensul stimulării turismului;  

 implicarea puterii politice centrale şi locale în derularea activitătilor turistice; − 
elaborarea unor strategii şi programe nationale şi locale în domeniul turismului;  

 asigurarea pregătirii permanente a personalului angajat în turism;  

 educarea populatiei pentru a consuma produse şi servicii turistice.  

 

În perioada anilor 1999-2000, în turism lucra aproximativ 8% din populatia mondială 
ocupată, respectiv peste 120 milioane de persoane, contribuind cu circa 12% la formarea 
P.I.B. –ului mondial. Numărul turiştilor se află în continuă creştere, chiar dacă au existat 
oscilatii de la un an la altul, asa cum rezulta din tabelul următor: 
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Indicatori U.M. 2010 2020 2020/2010 

Numãr sosiri milioane persoane 1047 1602 +555 

Încasãri miliarde USD 1055 2000 +945 

 

Conform estimărilor specialistilor în anul 2020 se va înregistra o cifră de 1602 milioane de 
sosiri de turisti internationali, corespunzătoare unei rate medii anuale de crestere de 4,3 % 
(având ca bază anul 2010). 

Încasările valutare aferente se vor ridica la cca. 2000 miliarde USD, ceea ce reprezintă o 
crestere medie anuală de 6,7%. 

 

Organizaţia Mondiala a Turismului (OMT) consideră că în anul 2020 numărul de sosiri din 
turismul internaţional va ajunge la 1,60 mld. Din acest număr, 1,2 mld vor reprezenta 
călătoriile în ţările învecinate (regionale) şi 0.4 mld vor fi călătorii pe distanţe lungi (inter-
regionale). Din studiile efectuate se observa creşterea susţinută a zonei turistice Asia-Pacific 
care, în perioada 2010-2020 îşi va dubla numărul de sosiri internaţionale şi va devansa, în 
ceea ce priveşte cota de piaţă, continentul american. Cea mai mare rată de creştere anuală 
o are zona Orientului Apropiat, aceasta dublându-şi numărul de sosiri internaţionale în 
acelaşi interval. Repartizarea sosirilor internaţionale pe regiuni geografice confirmă poziţia 
de lider a Europei (717 milioane), urmată de Asia de Est şi Pacific (397 milioane) şi de 
continentul american (282 milioane). Urmează Africa, Orientul Apropiat şi sudul Asiei. 

 

Estimarea OMT privind sosirile de turisti internaţionali pe regiuni: 

 

Regiunea 

Anul de baza 
1995 

Estimari 

2000 2010 2020 

Nr. de 
turisti 

% 
Nr. de 
turisti 

% 
Nr. de 
turisti 

% 
Nr. de 
turisti 

% 

Total mondial, din 
care: 564 100 692 100 1047 100 1602 100 

Europa 335 59,4 390 56,3 527 50,3 717 44,8 

Asia de Est / Pacific 80 14,2 116 16,8 231 22,1 438 27,3 

America 111 19,7 134 19,4 195 15,6 284 17,7 

Africa 20 3,5 27 3,9 46 4,4 75 4,7 

Orientul Mijlociu 14 2,5 19 2,7 37 3,5 69 4,3 

Asia de Sud 4 0,7 6 0,9 11 1,1 19 1,2 
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Călătoriile pe distanţe lungi vor avea o tendinţă de creştere mai accentuată (5.4%/an) decât 
călătoriile pe distanţe scurte (3.8%/an).  

Astfel, de la o pondere de 82% a călătoriilor pe distanţe scurte în anul 1995, se va ajunge în 
2020 ca acestea să deţină aproape 76% din piaţa turismului internaţional.  

Prognozele realizate vizând perioada 1995-2020 cu privire la populatia dispusă să călă-
torească arată că turismul international încă dispune de potenţial de creştere neexploatat. 
Astfel ponderea turiştilor internaţionali în totalul populaţiei dispuse să călătorească este de 
7% pe total mondial din care în Europa 14% iar în Asia de Est/Pacific 10%.  
 

Ponderea turiştilor internaţionali în totalul populaţiei dispusă să călătoreascã: 

 

Regiunea Pondere (%) 

Total mondial, din care: 7,0 

Europa 14,0 

Asia de Est / Pacific 10,0 

America 8,0 

Africa 5,0 

Orientul Mijlociu 6,0 

Asia de Sud 1,0 
 

La nivelul anului 2020 se prognozează trecerea Chinei pe primul loc în lume în ce priveste 
numărul de turişti străini sosiţi, 137,1 milioane persoane cu o cotă de piaţă de 8,6% 
depăşind S.U.A. cu 102,4 milioane sosiri şi 6,4% cotă de piaţă şi Franţa, (aflată în prezent pe 
primul loc în lume) cu 93,3 milioane sosiri şi 5,8% cotă de piaţă. 

 

Topul primelor 10 ţări de destinaţie turistică la nivelul anului 2020 se prezintă astfel: 
 

Rang Ţara 
Sosiri turişti 

(mil.) 
Cota de piaţa 

(%) 

Rata anuală de creştere  

1995 – 2000 (%) 

1 China 137,1 8,6 8.0 

2 S.U.A. 102,4 6,4 3,5 

3 Franţa 93,3 5,8 1,8 

4 Spania 71,0 4,4 2,4 

5 Hong Kong 59,3 3,7 7,3 

6 Italia 52,9 3,3 2,2 

7 Marea Britanie 52,8 3,3 3,0 

8 Mexic 48,9 3,1 3,6 

9 Federaţia Rusa 47,1 2,9 6,7 

10 Republica Cehă 44,0 2,7 4,0 

 Total 708,8 44,2 - 
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La nivelul anului 2020 doar Federatia Rusă si Cehă se vor situa în primele 10 locuri. Din cele 
10 tări, 6 sunt din Europa, 2 din Asia si 2 din America de Nord. 

În ceea ce priveste primele 10 tări emitente de turisti la nivelul anului 2020 primul loc va 
reveni Germaniei cu 163,5 milioane turisti, cu o cotă de piată de 10,2% urmată de Japonia 
141,5 milioane turisti si o cotă de 8,8% si S.U.A. cu 123,3 milioane turisti si o cotă de 7,7%. 
Un salt considerabil îl va înregistra China cu 100 milioane turisti si o cotă de 6,2%. 

 

Topul primelor 10 ţări emitente de turisti la nivelul anului 2020: 
 

Rang Tara Total turisti (mil.) Cota de piata (%) 

1 Germania 163,5 10,2 

2 Japonia 1471,5 8,8 

3 S.U.A. 123,3 7,7 

4 China 100,0 6,2 

5 Marea Britanie 96,1 6,0 

6 Franta 37,6 2,3 

7 Olanda 35,4 2,2 

8 Canada 31,3 2,0 

9 Federaţia Rusa 30,5 1,9 

10 Italia 29,7 1,9 

 Total 788,9 49,2 
 

În privinţa încasărilor din turismul internaţional se apreciază atingerea sumei de 2000 mld 
USD în anul 2020. Astfel se apreciază ca se vor cheltui aproximativ 5 miliarde de USD în 
fiecare zi în întreaga lume. Până în anul 2020, numărul turiştilor, la nivel mondial, va ajunge 
la 1,6 miliarde, mai mult decât dublu faţă de evidentele existente la nivelul anului 2005, 
aproximativ 700 milioane.  

 

  3.2.  Turismul în Uniunea Europeană 
 

Responsabilii cu politicile întreprinderilor şi industriei din cadrul Comisiei Europene 
apreciazã cã sectorul european al turismului se află în plină expansiune. În acest domeniu, 
politicile vizează, în principal, ameliorarea şi competitivitatea sectorului european al 
turismului, precum şi crearea a noi locuri de muncă, susţinând dezvoltarea durabilă a 
sectorului.  

În turism lucrează circa şapte milioane de persoane în două milioane de unităţi turistice - 
hoteluri, restaurante, baruri, agenţii de turism. Contribuţia acestora la Produsul Intern Brut 
al UE este de 5%.  

Din sectoarele conexe, cum ar fi transportul, alte sectoare dezvoltate pe orizontală, 
contribuţia la PIB ajunge până la 11%, şi sustine mai mult de 20 de milioane de locuri de 
muncă.  
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Referitor la piaţa europeană din care face parte şi România,  
Organizatia Mondiala a Turismului identifică următoarele tendinţe macroeconomice care 

se vor manifesta în viitorul apropiat: 

• Se previzionează ca sosirile internaţionale de turişti să atingă 1, 6 miliarde în 2020 cu o 
creştere medie anuală de 4,1%. Se estimează că vor creşte călătoriile pe distanţe lungi (de la 
18% la 24% în 2020) în detrimentul călătoriilor inter-regionale.  

• Până în 2020 Europa Centrală şi de Est va atrage mai mulţi turişti decât ţările din Europa 
de Vest.  

• Sosirile internaţionale de turişti în Europa vor ajunge la 717 milioane în 2020, cu o 
creştere anuală de 3%, sub media mondială de 4,1% fapt care va diminua cota de piaţă a 
Europei.  

• Franţa va rămâne cea mai importantă ţară receptoare de turişti din Europa (până în 2020 
se va ajunge la aproape 106 milioane de turişti internaţionali).  

• Cele 10 ţări balcanice vor ajunge să primească în 2020 până la 79 milioane turişti, 92% 
dintre ei fiind atraşi de Grecia, Bulgaria, România şi Croaţia. Acest lucru se datorează unei 
creşteri anuale de 4,6% în perioada 1995-2020. 

• Până în 2020, 346 milioane de turişti vor vizita zona Mediteranei (reprezentând 22% din 
totalul mondial al sosirilor). Pe lângă aceste previziuni de natură pur economică sunt 
necesare şi anumite previziuni de natură social-psihologică pentru a putea înţelege nevoile 
/ dorinţele noilor turişti şi a veni în întâmpinarea lor cu produse şi servicii care să satisfacă 
întocmai aşteptările acestora.  

 

OMT identifică tendinţele care se vor manifesta, în acest sens, pe piaţa europeană:  

 

• Turismul va fi promovat de către guverne mai mult pentru profiturile economice obţinute 
decât pentru beneficiile sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.  

 

• Va creşte concurenţa între destinaţiile de vacanţă şi alte forme de petrecere a timpului 
liber.  

 

• Va creşte importanţa Internetului ca mijloc de promovare şi vânzare.  

 

• Parcurile de distracţii tematice vor deveni din ce în ce mai populare prin oferirea unei 
game largi de atracţii şi facilităţi într-o zonă relativ compactă.  

 

• Introducerea monedei unice EURO are ca principal rezultat creşterea numărului de 
călătorii intraregionale.  

 

• Creşterea rapidă a numărului de companii de transport aerian de tip „low cost airlines" va 
avea ca efect creşterea călătoriilor intraregionale.  
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• Consolidarea tour-operatorilor europeni va continua prin „înghiţirea" operatorilor de 
dimensiuni medii lăsând marii operatori şi micii operatori specializaţi să deservească piaţa.  

 

• În societăţile vestice se va manifesta o tendinţă de creştere a numărului persoanelor în 
vârstă, a ratei divorţurilor, a familiilor monoparentale şi a căsătoriilor la vârste mai înaintate 
şi a respectului faţă de natură.  

 
• Cultura va reprezenta o componentă a călătoriei la peste 60% dintre turiştii europeni.  

Aceste previziuni, atât cele de natură economică, cât şi cele psiho - sociologice sunt 
necesare pentru crearea unei oferte turistice corespunzătoare evoluţiei şi cerinţelor pieţei.  

 

  3.3.  Turismul în România 
 

Previziunile WTTC (Consiliul Mondial al Turismului) privitoare la turismul românesc au fost 
pe 2014 cu 3 sutimi mai optimiste decât realitatea consemnată de statisticile finale.  

În anul 2014  turismul autohton a avut o contributie totală de 33,1 miliarde de lei la buget 
ceea ce a reprezentat  5,1% din PIB. WTTC estima o creștere de 5,4%, ce va fi urmată de o 
rată medie de creștere de 3,8% pe an până în 2024, când turismul va avea o contribuţie la 
buget de 50,8 miliarde de lei.  

Majoritatea turiștilor străini au venit și în 2014 pentru afaceri, participare la congrese, 
conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii (61,3% din numărul total de turişti nerezidenţi). 
Cheltuielile acestora au reprezentat 68% din total – subliniază o sinteză a Institutului 
Naţional de Statistică (INS). Din aceași sursă aflăm că numărul sosirilor și înoptărilor au 
crescut, durata medie a șederii fiind anul trecut de 2,5 zile la turistii români și de numai 2 
zile la cei străini.  

În 2014, statistica naţională a înregistrat 1,91 milioane de turişti străini. Ei au cheltuit 5,09 
miliarde lei (1,14 miliarde de euro), cea mai mare pondere fiind deţinută de sumele alocate 
pentru cazare, potrivit INS. Atât numărul cât și  cheltuielile turiștilor au fost mai mari decât 
în 2013 – respectiv 1,71 milioane, respectiv 4,79 miliarde lei. 

Radiografia turismului acoperit de segmentul MICE(Meetings, Incentives, Conventions and 
Events) ne arată că din totalul cheltuielilor pentru afaceri ponderea cea mai mare o 
reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,6%), fiind preferată în special cazarea cu mic dejun 
inclus (93,6% din totalul cheltuielilor pentru cazare).  

Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 16,1%, iar cele pentru 
cumpărături au reprezentat 11,9%. cel de al doilea motiv a fost reprezentat de călătoriile în 
scop particular (38,7% din numărul total de turişti nerezidenţi), cheltuielile acestora 
reprezentând 32% din total. Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe, 
cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament 
medical, religie, tranzit şi alte activităţi. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 37,2% 
au reprezentat cheltuielile pentru achiziţionarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte, urmate 
de cheltuielile pentru cumpărarea de băuturi şi alimente (33,5%). Cheltuielile pentru 
închirierea de autoturisme au avut o pondere de 57,1% din totalul cheltuielilor pentru 
transport.  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A TURISMULUI 

ÎN JUDEŢUL BUZĂU 2016-2020 

 

94 
 

Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România anul trecut, 44,5% şi-au organizat sejurul prin 
agenţii de turism, iar 32,8% şi-au organizat singuri sejurul.  

Principalul mijloc de transport utilizat pentru călătoriile în România a fost avionul (77,4% 
dintre turişti). Autoturismele proprii au fost utilizate de 12,8% din numărul total, urmate de 
autocare şi autobuze cu 7,8% şi alte mijloace (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme 
închiriate, motociclete) cu 2%. 

Sosirile şi înnoptările în structurile turistice au crescut în anul 2014 cu 6,9%, respectiv cu 
4,8%, la 8,44 milioane, respectiv 20,23 milioane.  

Sosirile în hoteluri deţin în anul 2014 o pondere de 74,9% din totalul sosirilor în structurile 
de primire turistică cu funcţiuni de cazare.  

Din numărul total , sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare au reprezentat 77,4%, în timp ce străinii au reprezentat 22,6%, ponderi apropiate de 
cele din anul 2013. În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire 
turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,2% din total turişti străini), 
iar din aceştia 85,5% au fost din ţările Uniunii Europene. Din totalul turiştilor străini cei mai 
mulţi provin din Germania (234.451), Italia (184.514) şi Israel (139.425).  

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în 2014 a fost de 26,2% pe total structuri de 
cazare turistică, în creștere cu 1% faţă de 2013. Indici mai mari de utilizare a locurilor de 
cazare în 2014 s-au înregistrat la hoteluri – 32,9%, vile turistice – 20,2% și la căsuţe turistice 
– 19%.  

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în anul 
2014 de 8.441.600, în creștere cu 5,3% faţă de anul 2013. Majoritatea vizitatorilor străini 
provine din ţări europene – 92,6%. Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România 59,2% 
provin din statele Uniunii Europene. Cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria – 
29,9%, Bulgaria – 24,2%, Germania – 9,4%, Italia – 7,1%, Polonia – 6,2% și Austria – 4%. 

Așa stau lucrurile la capitolul incoming și circulaţie turistică internă, la capitolul outgoing, 
situaţia este mai dinamică. Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la 
punctele de frontieră, au fost în 2014 de 12.299.000, în creștere cu 8,2%, comparativ cu 
anul 2013. Cele mai utilizate au fost mijloacele de transport rutier, ele reprezentând 76,1% 
din totalul  plecărilor. 
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CAPITOLUL 4  -  ANALIZA SWOT  
 

 

   4.1.  Analiza SWOT 
 

În cadrul sistemelor sociale şi economice înţelegerea fenomenelor, previziunea şi reacţia la 
mediul extern, concomitent cu receptivitatea faţă de acţiunile şi de capacitatea de a proiecta 
strategiile şi procesele organizaţionale, se poate realiza printr -o investigaţie bazată pe analiza 
SWOT. Acest termen este un acronim provenit de la Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats, adică puncte tari (atuuri), puncte slabe (carenţe, slăbiciuni, deficienţe), oportunităţi şi 
riscuri.  
Ca urmare a efectuării unei analize SWOT a activităţii turismului din judeţul Buzău, s-au 
identificat următoarele: 
 
  

Puncte forte Puncte slabe 
  

1.Cadrul natural 

 Proximitatea faţă de centrele urbane 
importante, în special faţă de Bucureşti:cel 
mai important centru emitent de turism 
natural, activ şi cultural-religios din ţară. 

 Relieful variat dispus in trepte - munti, 
dealuri, depresiuni - oferă un potenţial turistic 
important, prin peisajele şi fenomenele-
monumentele naturale care se pot vedea în 
acest perimetru. 

 Patrimoniul natural-peisaje, flora, fauna, 
structura geologică, resurse naturale cu 
proprietăţi curative. 

 Deţinerea a două titluri EDEN - Destinaţie 
Europeană de Excelenţă pentru staţiunea 
Sărata Monteoru şi Ţinutul Buzăului. 

 Existenţa Geoparcului Ţinutul Buzăului. 

 Existenţa unui număr mare de arii protejate 
incluse în reţeaua europeană Natura 2000. 

 Posibilitatea de a practica diverse forme de 
turism pe toată perioada anului. 

 

2. Potenţialul turistic natural şi antropic 

 Existenţa unui patrimoniu cultural-istoric 
valoros  , complex şi complementar compus 
din monumente istorice, religioase, mânăstiri, 
schituri, castre romane, muzee, case 

 

 Insuficienta valorificare şi dezvoltare a 
potenţialului turistic de care dispune judeţul 
Buzău. 

 Insuficienta comunicare şi coeziune pentru 
realizarea unor obiective majore în domeniul 
turismului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Absenţa unui brand turistic al judeţului 
Buzău. 

 Efortul de promovare turistică este ne-
coordonat. 
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memoriale, capabil să motiveze şi să susţină 
segmente variate de turişti cu profil cultural. 

 Evenimente recunoscute la nivel judeţean şi 
regional-festivaluri de folclor, teatru, film, 
târguri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Infrastructura 

 Drumul european E85. 

 Crearea de capacităţi de cazare, pensiuni, 
hoteluri, moteluri cu respectarea standardelor 
europene. 

 Apariţia serviciilor de wellnes/SPA şi a unor 
unităţi de restauraţie selecte şi/sau cu specific. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Mediu 

 Existenţa resurselor de apă potabilă în 
majoritatea localităţilor. 

 Poluarea scăzută a aerului. 

 

 

 

 

 

5. Mediul de afaceri 

 Cifra de afaceri din domeniul hotelier, 
restaurante, agenţii de turism este realizată de 

 Promovarea insuficientă a unor obiective 
turistice- număr redus de centre de 
informare turistică, lipsa broşurilor oferite 
gratuit în unităţile de cazare, lipsa unor 
ghiduri culturale din care turistul să poată 
afla activităţile şi evenimentele culturale. 

 Starea avansată de degradare a unor 
monumente istorice, lipsa programelor de 
restaurare. 

 Ofertă de agrement insuficientă-agenţii 
economici din domeniu nu dispun de 
echipamente de recreere şi practicarea 
sporturilor accesibile turiştilor. 

 Lipsa unei oferte diversificate de produse 
turistice. 

 
 

 Infrastructura rutieră deficitară. 

 Reţelele de alimentare cu gaze, apă, 
canalizare slab dezvoltată în mediul rural. 

 Infrastructura de sănătate insuficient 
dezvoltată în mediul rural. 

 Infrastructura pentru drumeţii, drumuri 
forestiere, cărări de munte neîntreţinute şi 
nesemnalizate corespunzător. 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii 
turistice. 

 Lipsa magazinelor cu articole pentru 
turişti (suveniruri, hărţi, ghiduri, pliante). 

 Existenţa unor unităţi de cazare vetuste, 
ne-autentice. 

 

 Poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane caurmare a capacităţii reduse de 
epurare a apelor reziduale în mediul rural. 

 Inexistenţa sistemelor centralizate de 
alimentare cu apă în multe zone din mediul 
rural. 

 Colectarea neselectivă a deşeurilor şi 
lipsa sistemelor de colectare a acestora în 
zonele rurale. 

 

 Mediul fiscal şi legislativ instabil. 

 Slaba informare, motivaţia insuficientă şi 
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IMM-uri cu activitate în acest sector. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Resurse umane 

 Ospitalitatea tradiţională a proprietarilor şi 
personalului care desfăşoară activităţi în 
domeniul turismului. 

 Preocuparea autorităţilor locale pentru 
dezvoltarea acestui sector de activitate. 

 Existenţa în cadrul Colegiului Economic 
Buzău a claselor cu specializarea - Turism şi 
Alimentaţie. 

 Existenţa Şcolii Tehnice „Meserii şi Servicii” 
din Buzău 

 
 

lipsa de încredere a populaţiei din mediul 
rural cu privire la valorificarea potenţialului 
turistic. 

 Lipsa mijloacelor financiare şi investiţii 
mici realizate în turism, lipsa unui mecanism 
durabil de finanţare pe termen lung. 

 Asigurarea resurselor financiare bugetare 
(ale autorităţilor locale în vederea accesării 
de finanţări rambursabile sau 
nerambursabile). 

 Gradul redus de asociativitate şi 
cooperare a IMM-urilor. 

 

 Colaborarea deficitară între actorii de pe 
piaţa turistică. 

 Ponderea ridicată a populaţiei din mediul 
rural care nu are posibilitatea materială de a 
dezvolta o activitate în acest domeniu. 

 Insuficienta pregătire de specialitate a 
unor lucrători din industria ospitalieră. 

 Lipsa unor centre de instruire-consiliere 
sau a centrelor de consultanţă pentru 
persoanele interesate să desfăşoare activităţi 
în domeniul turismului. 
 

  

Oportunităţi Riscuri 
  

1.Cadrul natural 

 Dezvoltarea staţiunii turistice Sărata 
Monteoru şi stimularea turismului balnear, de 
wellness, înfrumuseţare şi antiaging pe fondul 
prognozelor care indică o creştere a 
interesului pentru acestea pe fondul 
îmbătrânirii populaţiei, creşterii uzurii 
biologice şi a strsului la categoriile de vârstă 
active şi a creşterii preocupării  populaţiei 
pentru o viaţă sănătoasă, activă, profilaxia 
unor boli etc. 

 Susţinerea proiectelor care introduc 
valoare turistică, obiective , evenimente 
culturale şi spirituale. 

 Încurajarea dezvoltării unor noi forme de 
turism(ex. turism arheologic,turism ştiinţific, 
de reuniuni şi congrese etc.) 

 

 Vecinătatea/concurenţa judeţelor cu 
potenţial turistic bine dezvoltat şi 
valorificat(PH, VN, BV, CV). 

 Lipsa unei mărci turistice care să fie un 
produs complex, să valorifice în totalitate 
potenţialul de care dispune judeţul şi 
atracţiile culturale. 
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2. Potenţialul turistic 

 Prezenţa/declararea Geoparcului Ţinutul 
Buzăului şi a siturilor Natura2000-Siriu şi 
Penteleu - care integrează o parte importantă 
a zonei montane a judeţului şi care a impus o 
concepţie unitară de amenajare-valorificare, 
cu dublă funcţionalitate, protectivă şi turistică 
(turism rural şi ecologic, recreativ, 
gastronomic, ştiinţific, itinerant). 

 O piaţă a turismului rural/ de relaxare în 
natură în plină dezvoltare. 

  Demararea unor programe de 
reconstrucţie ecologică şi valorificare prin 
turism a unor areale afectate de alte forme de 
valorificare economică (forestier, pastoral) pe 
fondul creşterii constante a nevoii de 
conservare şi protejare prin turism organizat a 
unor resurse supuse degradării naturale. 

 Restaurarea monumentelor istorice, 
religioase şi refacerea unor obiective de 
interes. 

 Includerea unor case de vacanţă 
(pensiuni) în reţeaua de agenţii de turism din 
România şi în reţelele europene. 

 O gamă largă de festivaluri- tradiţii folclor, 
film, teatru, arte vizuale etc. 

 Crearea unor produse turistice cu grad 
înalt de specificitate bazate pe patrimonial 
local natural şi antropic. 

 Crearea unei imagini de marcă (brand) şi 
promovare a judeţului Buzău ca destinaţie 
turistică, care să se focalizeze asupra valorii 
turistice a potenţialului său cultural, balnear şi 
etnografic. 

 

3. Infrastructura 

 Modernizarea infrastructurii de transport 
rutier în vederea creşterii accesibilităţii spre 
zonele şi obiectivele turistice. 

 Valorificarea zăcămintelor hidrominerale 
cu valoare curativă care nu au constituit până 
în prezent obiectul unor demersuri de acest 
tip, a celor insuficient amenajate sau a celor 
lăsate în paragină(Fişici, Siriu). 

 

 

 Lipsa de colaborare între regiuni pentru 
dezvoltarea turismului. 

 Degradarea monumentelor de artă şi 
arhitectură. 

 Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor în zona 
rurală. 

 Poluarea culturală. 

 Adoptarea unei poziţionări turistice fără 
crearea unor produse turistice complexe , 
care să îmbine tradiţiile, patrimoniul local şi 
inovaţia. 

 Dezvoltarea unor forme de valorificare 
economică concurenţiale(industrie,exploatări 
forestiere, agricultură) cu efect negativ 
asupra structurii şi compoziţiei fondului 
turistic. 

 Slaba diversificare şi ineficienţa unor 
amenajări turistice şi servicii asociate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Capacitatea scăzută a populaţiei de a 
prelua costuri specifice de utilizare şi 
întreţinere a infrastructurii 
reabilitate/construite, din cauza posibilităţilor 
material şi financiare reduse. 

 Izolarea şi rămânerea în afara circuitelor 
turistice din cauza slabei accesibilităţi. 

 Dezvoltarea ne-sustenabilă a unor zone 
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 Extinderea reţelei de informare turistică 
astfel încât să răspundă nevoilor turiştilor. 

 

 
 

4. Mediu 

 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Mediul de afaceri 

 Dezvoltarea IMM-urilor în domeniul 
serviciilor. 

 Creşterea numărului celor care consider 
turismul ca o şansă a dezvoltării locale şi 
regionale, inclusiv a promotorilor unor 
activităţi specific în domeniu (consolidarea 
unei mentalităţi pro turism în cercul 
investitorilor). 

 Posibilitatea accesării de fonduri europene 
şi naţionale pentru dezvoltarea turismului. 

 Iniţiativa unui cluster de turism, aceasta 
fiind una din cele mai bune modalităţi de a 
crea o destinaţie atractivă. 

 

6. Resurse umane 

 Consolidarea relaţiilor de parteneriat între 
operatorii turistici şi organizaţiile 
neguvernamentale cu activitate în domeniul 
turistic. 

 Crearea de parteneriate cu organism sau 
investitori străini in sectorul turistic 

 

rurale prin crearea de structuri de cazare 
mari şi nespecifice zonei şi prin optarea 
pentru un model de dezvoltare urbanizat în 
detrimentul ofertei de turism rural şi a 
autenticităţii zonei.   

 

 Fonduri insuficiente destinate protecţiei 
mediului. 

 Defrişările necontrolate cu efecte asupra 
eroziunii solului şi poluării aerului. 

 Depozitarea necontrolată a deşeurilor în 
mediul rural. 

 Existenţa unor zone predispuse la 
dezastre natural (alunecări de teren, 
inundaţii). 

 Degradarea mediului natural prin 
intensificarea fluxurilor de turişti, în lipsa 
unor servicii edilitare şi a unei capacităţi 
sporite a organelor ce asigură prevenţie şi 
control. 

 

 Modificări legislative şi fiscale repetate. 

 Slaba competitivitate a firmelor. 

 Gradul redus de asociativitate şi 
cooperare a IMM-urilor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Migraţia forţei de muncă calificate spre 
alte zone sau state. 

 Pregătirea şi utilizarea 
necorespunzătoare a forţei de muncă prin 
programe de integrare pe piaţa muncii. 
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   4.2.  Analiza de Diagnostic 
 

 

Judeţul Buzău poate fi considerat o zănă dintre cele importante la nivel naţional în ceea ce 
priveşte potenţialul turistic prin cadrul natural de care dispune, factorii terapeutici, 
monumentele istorice şi de arhitectură, arta populară etc. dar care înregistrează numeroase 
lipsuri în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea potenţialului turistic.  

 

Acest lucru se poate face îndeosebit prin creşterea calităţilor serviciilor oferite, împreună cu 
susţinerea acestei campanii continue de promovare a turismului.  

 

- O primă concluzie este dată de faptul că judeţul Buzău dispune la acest moment de un 
potenţial turistic imens, dar care este insuficient valorificat. Conservarea moştenirii culturale ar 
putea merge mâna în mâna cu dezvoltarea turismului, dar este necesara o monitorizare atenta 
pentru a se asigura menţinerea unor standarde înalte de conservare. În plus, turismul poate fi şi 
un instrument pentru dezvoltarea rurală, în aceste condiţii fiind vitală implicarea comunităţilor 
locale în acest domeniu.  

 

- O a doua concluzie este legată de slaba promovare a potenţialului turistic care se face 
sporadic, fără a avea un rezultat spectaculos, ci numai mici rezultate de moment. O promovare 
susţinută la târguri de turism, la nivel naţional prin intermediul mass-media şi al materialelor de 
promovare este absolut necesară.  

- Turismul poate fi sursa importantă pentru realizarea de venituri, dar acesta presupune 
investiţii. Este nevoie de:  

- realizarea calităţii în servicii din turism pentru atragerea vizitatorilor;  

- investiţii pe măsură pentru a avea cu cei atrage.  

 

- A treia concluzie este legată de crearea unei imagini pozitive privind destinaţia turistică.  

 

Aşadar este nevoie de o strategie care prin integrarea aspectelor economic, social şi de mediu 
care se manifestă în spaţiul judeţului Buzău, în contextul cooperării europene şi mondiale şi 
prin formularea unui cadru general al politicilor pentru dezvoltarea si managementul durabil al 
industriei turismului în ceea ce priveşte resursele naturale si culturale, să asigure afirmarea şi 
promovarea potenţialului turistic al judeţului Buzău, precum şi generarea de venituri prin 
dezvoltarea sectorului turistic. 

 

Probleme critice:      

 În general Buzăul este considerat o zonă de tranzit deoarece durata medie de şedere a 
turiştilor este de 2,5  nopţi.  

 Lipsa unui brand turistic.        

 Raportul dintre preţul produselor turistice şi calitatea serviciilor prestate.          

 Numărul foarte redus al centrelor de informare şi promovare turistică.                                                      
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 Preocupări reduse în dezvoltarea micilor meşteşuguri artizanale şi a reţelei de distribuţie de 
produse artizanale.                                                                       

 Situaţia infrastructurii rutiere. 
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Capitolul 5 -  PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE 
A TURISMULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU 
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Capitolul 5 -  PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE 
A TURISMULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU 
Obiective - PRIORITĂŢI – ACŢIUNI – PROIECTE 

 
 
 
 
 
 
 
La nivelul prezentei strategii au fost definite următoarele priorități de dezvoltare a turismului 
în județul Buzău: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIECTIV GENERAL –  Dezvoltarea turismului în zona Buzăului 
– factor esenţial pentru creşterea standardului de viaţă  

Obiectiv strategic 1 –  Îmbunătăţirea gradului de valorificare 
integrată a potenţialului turistic de la nivel judeţean 
 
Obiectiv strategic 2 -   Îmbunătăţirea accesibilităţii şi 
valorificării  patrimoniului cultural al judeţului Buzău  
 
Obiectiv strategic 3  -   Dezvoltarea potenţialului turistic în 
mediul rural  

Obiectiv strategic 4  -   Dezvoltarea potenţialului turistic 
balnear de relaxare, spa și medical  
 
Obiectiv strategic 5 -   Dezvoltarea potenţialului pentru turism 
activ şi orientat spre natură 

Obiectiv strategic 6 -   Dezvoltarea potenţialului turistic al 
zonelor urbane  
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Obiectiv strategic 1 –  Îmbunătățirea gradului de valorificare integrată..........      ..        
                                        a potențialului turistic de la nivel județean................      .... 
 
Este prioritatea care acoperă toate acţiunile sistemice ce trebuie implementate la nivel 
judeţean pentru a transforma Buzăul într-o destinaţie turistică integrată, prin administrarea, 
promovarea sa și conexiunile create, prin această viziune, Buzăul fiind sincronizat cu restul ţării, 
al Uniunii Europene și nu în cele din urmă, cu întreaga lume.  
Principalele acţiuni subordonate acestei priorităţi includ:  
 
  Obiectivul 1.1. Crearea brand-ului turistic al județului  
 
Existenţa unui brand turistic la nivelul judeţului Buzău poate constitui baza și valoarea adăugată 
pentru toate acţiunile de promovare turistică. Crearea şi dezvoltarea unui astfel de brand în 
domeniul turistic ar avea ca rezultat creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a judeţului 
Buzău ca destinaţie turistică.   
Acesta ar trebui să fie constituit ca un element comun al posibilelor branduri locale cum ar fi 
Drăgaica, Tezaurul de la Pietroasele, Vulcanii Noroioşi, Focul Viu, costumele populare, folclorul 
buzoian, sculptura tradiţională şi cultă, covrigii de Buzău și cârnaţii de Pleșcoi etc.  
Primul pas este acela al stabilirii brandului în urma unui studiu, înregistrarea acestuia și apoi 
derularea mai multor proiecte de marcare și semnalizare a atracţiilor turistice din judeţ, precum 
și utilizarea lui pe toate materialele promoţionale.  
 
O.1.1.1. Linii prioritare de intervenție:  
- elaborarea unui studiu în vederea identificării unui brand judeţean;  

- înregistrarea mărcii turistice a Buzăului la OSIM ( logo, siglă, brand); 

- dezvoltarea şi implementarea unui sistem unitar de marcare a atracţiilor turistice în întregul 
judeţ (panouri, hărţi turistice, pe drumurile europene, naţionale şi judeţene, în gări, autogări 
etc.) în conformitate cu standardele UE.  
 
O.1.1.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•   Studiu pentru identificarea și stabilirea brand-lui buzoian; 
•  Înregistrarea la OSIM; 
•  Marcarea și semnalizarea tuturor atracţiilor turistice ale judeţului cu marca turistică stabilită; 
 
 
 O.1.2. Promovarea națională şi internațională  
Un  factor cheie al succesului în fiecare sector al turismului și la orice nivel îl constituie o 
activitate de marketing turistic corect și eficient.  
În acest context este absolut necesar să se facă trecerea de la promovarea unor produse 
turistice izolate, la dezvoltarea unor destinaţii turistice în cadrul cărora să fie oferit un produs 
turistic integrat, generat de parteneriatele realizate de factorii implicaţi (patronate, 
administraţie publică locală, comunitate locală, investitori privaţi) şi promovat atât prin efortul 
ONG-urilor de la nivel local, cât şi prin efortul administraţiei publice judeţene şi centrale.  
Promovarea turistică asigură creșterea nivelului de conștientizare la nivel regional, naţional și 
internaţional, referitoare la potenţialul turistic al regiunii, iar Buzăul trebuie promovat precum 
un ansamblu de locuri de vizitat și experimentat, un pachet pe care turistul și-l poate 
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personaliza în funcţie de preferinţe, dar în cadrul unui context integrat, care să reprezinte o 
motivaţie suficient de puternică pentru a petrece o săptămână pe meleaguri buzoiene.  
Folosirea tehnicilor şi metodelor marketingului turistic la nivel judeţean prin realizarea unui 
program promoţional pentru Buzău este esenţială și duc la întărirea identităţii locale.  
 
O.1.2.1. Linii prioritare de intervenție:  
- elaborarea unui plan de marketing turistic la nivel judeţean, pornind de la Strategia de 
promovare prezentă, la nivel naţional și internaţional, luând în considerare potenţialul turistic 
al judeţului, structura cererii și raportul cost/beneficiu al posibilelor activităţi de promovare, cu 
implicarea pe scară largă a agenţilor economici şi a organismelor publice, ONG-uri, asociaţii 
profesionale din regiune, Asociaţia “Ţinutul Buzăului”, asociaţii naţionale – ANAT, ANTREC;  
- punerea în aplicare a activităţilor previzionate de planul de marketing turistic, acordarea de 
sprijin pentru iniţierea, la nivel judeţean, a activităţilor de promovare - implicarea pe scară largă 
a agenţilor economici din judeţ şi a organismelor publice, ONG-uri, asociaţii profesionale, 
asociaţii naţionale în organizarea anuală a unui Târg de Turism; creşterea numărului de 
participanţi din alte regiuni, ca şi al celor din alte ţări;  
- promovarea ofertelor turistice din judeţ prin includerea acestora în cataloagele 
touroperatorilor români şi străini, creşterea numărului de participanţi (agenţi economici, 
primării, ONG-uri) la bursele de turism naţionale şi internaţionale (sprijinirea participării 
acestora);  
- dezvoltarea turismului în judeţ depinde în mod fundamental de succesul implementării 
acţiunilor sistemice prezentate în cadrul priorităţilor curente. Cu toate acestea, implementarea 
acestui tip de acţiuni este extrem de dificilă în prezent datorită absenţei unei structuri solide 
care, acţionând în conformitate cu cadrul legal naţional și fiind reprezentativă pentru sectorul 
turistic din judeţ, să poată prelua responsabilitatea executării acestor activităţi. Orice acţiune 
are nevoie de un coordonator; astfel că, dacă acţiunile acestei priorităţi sunt esenţiale, 
identificarea/crearea unei astfel de structuri este în egală măsură importantă;  
- dezvoltarea de relaţii economice, transfer de cunoştinţe şi schimb de experienţe la nivel 
naţional şi internaţional.  
 
O.1.2.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Plan de Marketing Turistic pentru judeţul Buzău; 
•  Organizarea anuală a Târgului de Turism; 
• Parteneriate cu tour-operatori români și străini pentru prezentarea atracţiilor buzoiene; 
• Sprijinirea participării la târguri, burse de turism a agenţilor economici, primăriilor, ONG-urilor 
din Buzău; 
• Participarea la festivaluri, conferinţe, seminarii care au drept scop promovarea turistică a 
regiunilor; 
• Încurajarea unei viziuni antreprenoriale în domeniul cultural-turistic şi crearea unei Direcţii de 
Cultură, Artă, Turism şi Patrimoniu în cadrul Consiliului Judeţean Buzău; 
•  Realizarea anuală a unor schimburi de experienţă, parteneriate cu omologi din ţară și 
străinătate; 
 
 
    O.1.3. Crearea şi actualizarea unui portal web dedicat turismului buzoian  
La acest moment internetul a devenit cel mai utilizat mediu în care turistul își concepe planul de 
călătorie.  Trendul global este acela că turistul contemporan își alege singur destinaţia în urma 
unei informări laborioase, în urma comparării alternativelor posibile, dar este deschis faţă de 
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stimulentele care promit o experienţă plăcută, promovată prin clipuri video, fotografii și 
materiale multimedia în general.  
Crearea unui portal web pentru promovarea turismului ce poate fi practicat în judeţul Buzău, 
reprezintă posibilitatea cea mai la îndemână de a atrage turiști indiferent de zona de origine a 
acestora, precum şi de a accesa piaţa turismului internaţional. 
 
O.1.3.1. Linii prioritare de intervenție:  
- realizarea unui portal de turism al judeţului Buzău, ca instrument major de promovare şi 
informare;  
- realizarea unei hărţi interactive pe site-ul dedicat turismului din judeţul Buzău;  
- realizarea unui calendar interactiv de evenimente;  
- crearea unei interfeţe de tip „plan your stay” (”planifică-ţi sejurul”) în cadrul portalului.  
 
O.1.3.2. Acțiuni/ Proiecte: 
• realizarea www.buzauturism.ro; 
• realizarea Calendarului de Evenimente buzoiene și actualizarea lui; 
• prezentarea atractivă pe o hartă interactivă a obiectivelor turistice din judeţ;  
• realizarea de materiale (filme, clipuri video,  fotografii, fotoreportaje etc. materiale 
multimedia în general, ce vor fi actualizate ori de câte ori este nevoie) şi promovarea prin 
intermediul acestora  a ofertei turistice; 
• ,, Planifică-ţi sejurul,, - realizarea unei interfeţe care vine în sprijinul turiștilor; 
•  promovarea judeţului Buzău în plan naţional şi internaţional, prin intermediul brandului său 
(O.1.1) și în concordanţă cu planul de marketing (O.1.2.);  
•  motivarea turiștilor pentru descoperirea judeţului Buzău, printr-o prezentare de înaltă 
calitate și în format multimedia a tuturor caracteristicilor sale naturale și culturale;  
•  punerea la dispoziţia potenţialilor turiști a instrumentelor de planificare și organizare a 
călătoriei în judeţul Buzău, cu posibilitatea personalizării sejurului, acesta putând include 
diferite localităţi și activităţi;  
•  punerea la dispoziţia tuturor actorilor turistici din judeţul Buzău a unei platforme comune de 
comunicare, coordonare și integrare a ofertelor;  
 
 
   O.1.4. Îmbunătățirea infrastructurii de transport la nivel județean  
Turiștilor trebuie să li se poată oferi posibilitatea de a călători cu ușurinţă dintr-o parte a 
judeţului  în alta și de a combina activităţile de agrement și admirare a peisajelor naturale cu un 
timp minim de transport între două puncte de atracţie.  
 
O.1.4.1. Linii prioritare de intervenție:  
- dezvoltarea sistemului de transport judeţean, inclusiv a reţelei de drumuri şi căi ferate, dar şi a 
infrastructurii locale cu prioritate a celei în conexiune cu destinaţiile turistice;  
- dezvoltarea infrastructurii turistice; 
 
O.1.4.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Regândirea traseelor de transport în comun de pe Valea Buzăului și văile adiacente care să 
atingă și principalele obiective turistice, pentru a se facilita vizitarea acestora; 
 •  Introducerea, pe timpul sezonului cald, a unor curse speciale din municipiul Buzău către 
Vulcanii Noroioși; către Mănăstirea Poiana Mărului; către Mănăstirea Găvanu; 

http://www.buzauturism.ro/
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•  Parteneriat cu TGF Călători, deţinătorul licenţei de transport pe linia ferată Buzău – Nehoiașu 
pentru introducerea a două curse denumite Trenul Vacanţei în Buzău, pe perioada sezonului 
estival; 
•  Introducerea unor trasee de autobuze de tipul Hop on - Hop off pentru a promova atât 
Geoparcul Ţinutul Buzăului, cât și zona Sărata-Monteoru. 
•  Îmbunătăţirea accesului către atracţiile turistice Focul Viu de la Lopătari, Vulcanii Noroioși de 
la Pâclele-Berca, Grunjul de la Mânzălești, către mănăstirile și schiturile din judeţ, către lacurile 
montane (Mociaru, Meledic, Hânsaru, Lacurile-Bisoca, Goteș, etc.) 
•  Modernizarea drumurilor: DJ 103P, km 0+000-26+500, Chiojdu - Nehoiu;  DJ204C, km 
60+000-84+500, limita judeţului Vrancea – Bisoca – Săruleşti;  DJ102B, km 23+200-34+350, 
limita judeţului Prahova – Zeletin – Calvini – DN10;  DJ102F, km 0+000-33+200, Berca – Chiliile – 
Mânzăleşti;  DJ220A, km 0+000-5+800, Policiori – Vulcanii Noroioşi; DJ203K, km 101+000-
127+500, Lopătari – Gura Teghii; DJ 205 (Pietroasele – Greceanca – Breaza – Năeni); DJ 103R 
(DE577 – fost DN1B – Greceanca). 
 
 
  O.1.5. Crearea de circuite turistice tematice la nivel județean  
Analiza elaborată a demonstrat că judeţul Buzău are un potenţial turistic ridicat în anumite 
zone de interes. Concomitent cu îmbunătăţirea și dezvoltarea potenţialului acestor zone – prin 
acţiunile Obiectivelor 2-6 – este important ca acestea să fie conectate prin circuite turistice 
zonale, specifice unui areal de interes, care să fie capabile să ofere turistului: o imagine de 
ansamblu completă cu privire la aspectele existente în regiune care pot satisface interesul 
specific al turistului; informaţii cuprinzătoare care să poată fi utilizate pentru explorarea tuturor 
atracţiilor regiunii; posibilitatea valorificării integrate și convenabile a tuturor atracţiilor.  
 
Ariile și punctele de interes cu cel mai mare potenţial în vederea creării de circuite turistice 
sunt:  
- peisajele naturale;  
- turism rural; 
- turismul balnear;  
- turismul cultural și religios;  
- turismul sportiv/activ.  
- produsele locale.  
 
O.1.5.1. Linii prioritare de intervenție:  

- iniţierea unor programe turistice tematice culturale, religioase, istorice (legate de vestigii 
arheologice, de voievozi, de locuri unde s-au dat bătălii, de cele două războaie mondiale etc., de 
daco-romanitate, altele), pe lângă dezvoltarea structurilor turistice adecvate în localităţile 
vizitabile; 

- integrarea în circuitele turistice a evenimentelor de tipul serbărilor populare, festivalurilor, 
concursurilor naţionale etc.; 

-  realizarea de materiale de promovare a obiectivelor/ circuitelor turistice; 

- sprijinirea derulării de acţiuni şi campanii de promovare, expedierea materialelor 
promoţionale şi de protocol în ţară şi în străinatate. 
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O.1.5.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Circuit turistic arhitectural care să includă cele mai importante obiective arhitecturale 
(declarate monumente istorice) din municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, dar și casele cu 
arhitectură tradiţională din zonele Mânzălești-Lopătari-Sărulești-Bisoca, Nehoiu-Gura Teghii-
Siriu, Calvini-Cătina-Chiojdu, Pleșești-Podgoria-Topliceni, Năeni-Breaza-Pietroasele etc. 
•  Chartarea monumentelor dedicate eroilor din Primul şi din al Doilea Război Mondial în 
vederea realizării de trasee comemorative. 
•  Circuite turistice religioase: pelerinaje ale creştinilor la mănăstirile şi schiturile – Ciolanu, 
Poiana Mărului, Podul Bulgarului, Rătești, Barbu, Bradu, Cetăţuia, Cârnu, Ciobănoaia, Săseni, 
Găvanele, etc. 
•  Circuitul turistic al Vestigiilor Rupestre – în zonele Colţi, Bozioru și Brăești; 
•  Circuite turistice istorice:  

- Pe urmele dacilor la Pietroasele, Năeni, Cârlomănești și Pârscov; 
- Pe urmele Tezaurului Cloșca cu Puii de Aur de la Pietroasele (pornind de la locul unde a 

fost descoperit, la Muzeul Judeţean Buzău și la Seminarul Teologic de la Arhiepiscopia 
Buzăului și Vrancei, unde s-a folosit piatra extrasă atunci de pe dealul Istriţa); 

- Pe urmele Doamnei Neaga – Doamna Ţării Românești (Buda-Crăciunești, comuna Cislău, 
biserica Mănăstirii Ciolanu etc.); 

- Pe urmele domnitorului Vintilă Vodă (comuna Vintilă Vodă); 
- Pe urmele domnitorului Mihai Viteazul (locul Bătăliei de la Năeni, Monumentul Fântâna 

lui Mihai Viteazul de la Măgura); 
- La Curţile Domnești ale lui Constantin Brâncoveanu, la Râmnicu Sărat;   
- Circuitul celor două războaie mondiale, care să cuprindă punctele de importanţă istorică 

din judeţ: Palatul Comunal, Gara Buzău, Aerodromul Bobocu, ruinele mausoleului de la 
Racoviţeni, Cimitirele Eroilor și monumentele din municipiul Buzău, căminul cultural 
Vernești, podul de la Robești, Cimitirul eroilor de la Siriu, monumentul și cimitirul de la 
Tabla Buţii (Munţii Siriu);    

- Memorialul Durerii – Închisoarea comunistă de la Râmnicu Sărat; 
•  Circuit turistic al sărbătorilor folclorice buzoiene - integrarea în circuitele turistice a tuturor 
evenimentelor tradiţionale ale judeţului: Sărbătoarea Târgul Cucului (Pătârlagele), Sărbătoarea 
salcâmului (Padina), Gheorghelaşul – Sărbătoarea “Pe urme de Baladă” (Gura Teghii), 
Sărbătoarea Fânului (Vipereşti), Sărbătoarea “Legendele Cislăului” (Cislău), Sărbătoarea de pe 
Plaiul Nucului (Lopătari), Meledicul (Mânzăleşti), Sărbătoarea dovleacului (Poșta Câlnău), 
Sărbătoarea de Sf. Maria de la Chiojdu, Sărbătoarea Pepenilor (Ziduri şi Pogoanele), 
Sărbătoarea usturoiului (Râmnicelu), Sărbătoarea Folclorică de la Bisoca, Sărbătoarea “Cât e 
Siriul de mare”, Sărbătorile Viei și Vinului de la Săhăteni, Breaza și Pietroasele, Sărbătoarea de 
la Năeni, Sărbătoarea Crizantemei de la Brădeanu, Sărbătoarea Grâului de la Florica, etc. 
•  Circuit turistic al festivalurilor de interes zonal: Festivalul Internaţional de Folclor (Buzău), 
Festivalul „Mihaela Runceanu” (Buzău), Festivalul de muzică rock “Top T” (Buzău), Festivalul de 
Jazz și Blues - BLUZĂU (Buzău); Festivalul  “VedeTeatru (Buzău);  
•   Promovarea circuitului/rutei turistice Centrului de Informare Turistică Buzău şi conectarea 
lui la reţele turistice naţionale şi internaţionale, circuit care cuprinde Muzeul Judeţean Buzău, 
Biblioteca Judeţeană “Vasile Voiculescu” din Buzău, Galeriile de Artă Buzău, Gara Buzău, Hotel 
Pietroasa din Buzău care prin touch-screen-urile amplasate aici promovează atracţiile turistice 
şi culturale ale judeţului Buzău; 
• Realizarea de broşuri, ghiduri turistice, pliante, CD-uri şi DVD-uri turistice de prezentare, 
bannere, hărţi turistice, cataloage, postere şi foi volante, fotografii, albume, fotoreportaje, 
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diapozitive, casete, filme cu specific de turism, obiecte de protocol, a unei publicaţii regionale 
de turism etc. şi distribuirea acestora în ţară şi în străinătate etc.; 
 
  O.1.6. Crearea de circuite turistice inter-tematice la nivel județean.  
Circuitele turistice tematice pot avea un impact pozitiv fundamental asupra valorificării 
punctelor de atracţie de la nivelul regiunii prin prisma atragerii turiștilor de la nivel naţional și 
internaţional. Cu toate acestea, mai ales în vederea asigurării unei competitivităţi mai ridicate a 
regiunii în contextul pieţei turistice circuitele inter-tematice aduc un plus de atractivitate. 
Se impune astfel crearea unor circuite care să permită turistului să exploreze și să aibă acces 
spre puncte de atracţie din regiune indiferent de oferta aleasă și de beneficiile incluse în 
aceasta. Turistul contemporan este o persoană ce tinde către polivalenţă, din ce în ce mai puţin 
interesată în mod exclusiv doar de anumite aspecte ale regiunii, din ce în ce mai mult orientată 
în a explora și experimenta tot ceea ce poate oferi zona vizitată, indiferent de specificul 
acesteia.  
Turiștii care vor vizita judeţul Buzău pentru atracţiile culturale nu le vor ignora pe cele naturale, 
cei care vor opta pentru practicarea unui turism activ, nu vor refuza să dedice o parte din timp 
vizitării mănăstirilor; cei care vor veni pentru balneo se vor bucura și de timpul petrecut în 
centrele urbane, pentru a vizita diverse obiective și pentru cumpărături.  
Circuitele inter-tematice au scopul de a oferi potenţialilor turiști propunerea cea mai 
avantajoasă de petrecere a unui sejur prin conectarea celor mai importante puncte de atracţie 
ale regiunii dintr-o perspectivă teritorială, într-o abordare mai mult decât tematică, și prin 
oferirea unor servicii precum sistemele integrate de rezervări, un ghid turistic ce abordează 
viziunea integrată a regiunii și servicii conexe.  
Ca și exemplu: Geoparcul Ţinutul Buzăului, împreună cu siturile Natura 2000 Siriu şi Penteleu, 
pot forma o destinaţie ecoturistică recunoscută atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 
Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi informare, încheierea de parteneriate între 
administraţia geoparcului, tour-operatori, întreprinzători locali din turism cu scopul oferirii unor 
produse turistice integrate, creşterea numărului de ghizi locali, organizarea şi introducerea în 
circuitul turistic a unor evenimente locale sunt doar câteva din direcţiile de acţiune în acest 
sens.  
Astfel se poate veni în completarea formelor consacrate de turism (turism montan, turism 
balnear). În acest sens, se pune problema oferirii unor noi posibilităţi de petrecere a timpului 
liber pentru categorii largi de turişti, crescând astfel gradul de valorificare a infrastructurii 
turistice şi oferirea unei alternative viabile de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.  
 
O.1.6.1. Linii prioritare de intervenție:  
- elaborarea unui studiu prin care să fie identificate cele mai bune 2 sau 3 circuite inter-
tematice la nivel judeţean și instrumente adecvate pentru implementarea acestora pe piaţa 
turistică;  
- implementarea instrumentelor integrate identificate.  
 
O.1.6.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Realizarea unui studiu prin care să fie identificate cele mai bune 2 sau 3 circuite inter-
tematice 
•  Realizarea a 2 sau 3 circuite inter-tematice: circuit turistic activ și etnografic; circuit turistic 
istoric și religios, circuit turistic cultural și arhitectural etc. 

- Circuit turistic istoric și religios care va propune îmbinarea vizitelor atât la obiectivele 
turistice cu valoare istorică, cât și la cele religioase: 
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- Circuit turistic activ și etnografic care va propune îmbinarea diverselor forme active cu 
descoperirea satelor tradiţionale din zona de munte a judeţului; 

- Circuit turistic cultural și arhitectural care va propune îmbinarea vizitelor la manifestări 
culturale sau la obiectivele turistice cu valoare culturală, cât și la cele cu valoare 
arhitecturală deosebită. 

 
  O.1.7. Crearea şi actualizarea unui calendar comun de evenimente la nivel județean 
La nivel european, exemplele de bună practică arată cum fluxurile turistice pot fi atrase nu 
numai prin caracteristicile structurale ale unei locaţii (în special patrimoniul natural și cultural), 
dar și prin evenimente organizate în zona respectivă.  
Graţie disponibilităţii în timp real a informaţiilor (prin intermediul internetului) și a simplificării 
transportului (prin varietatea ofertelor), Europa este în prezent o piaţă unică de evenimente. 
Prezenta strategie a fost elaborată în deplina conștientizare a acestui aspect; astfel, în cadrul 
fiecărei priorităţi, o acţiune specifică este dedicată îmbunătăţirii calendarului de evenimente și 
creării altora noi.  
Sub incidenţa priorităţii curente, atenţia este focalizată pe nevoia strategică de a crea o 
conexiune între evenimente în cadrul unui singur calendar judeţean, care să poată fi promovat 
ca o structură singulară, furnizând turistului un răspuns rapid la o întrebare cheie: ce este 
special în această săptămână/lună în judeţul Buzău? Scopul este acela de cumula gradul de 
atractivitate al regiunii conferit de caracteristicile sale structurale ce sunt promovate și 
prezentate turiștilor mai intens prin implementarea acţiunilor prezentate anterior, cu o imagine 
de ansamblu completă și actualizată asupra evenimentelor din regiune ce pot completa un 
sejur turistic, toate acestea fiind transpuse în cadrul portalului web antemenţionat în acţiunea 
O.1.2.   
 
O.1.7.1. Linii prioritare de intervenție:  
- Crearea unei reţele a tuturor evenimentelor și a unui calendar unic de evenimente al judeţului 
şi necesitatea afişării hărţii acestei reţele în zonele vizibile, atât în oraşe cât şi de-a lungul 
principalelor artere rutiere;  
- Implementarea unui serviciu de actualizare permanentă și de promovare a calendarului inclus 
în portalul turistic.  
 
O.1.7.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Realizarea Calendarului Evenimentelor din judeţul Buzău; 
•  Distribuirea Calendarului atât în mediul on-line, inclusiv prin intermediul paginii web, cât și în 
formă tipărită (lunar sau trimestrial); 
•  Actualizarea permanentă a acestuia; 
 
 
  0.1.8. Crearea unei rețele de puncte de informare turistică la nivelul județului  
Centrele de Informare Turistică joacă un rol fundamental în strategia de marketing a 
unei destinaţii, de atragere și păstrare a turiștilor, facilitând întâlnirea directă între vizitatori 
și reprezentanţii destinaţiei turistice.  
Reţeaua centrelor de informare turistică va facilita oferirea, pe tot teritoriul judeţului, a unui set 
integral și integrat de informaţii privind destinaţiile turistice, obiectivele turistice, serviciile 
turistice, inclusiv de cazare, omogene ca și conţinut, instrumente de suport și mecanisme de 
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lucru. Prin această reţea va fi îmbunătăţit gradul de informare și chiar satisfacţie, precum și 
fidelizarea turiștilor care călătoresc în judeţul Buzău. 
Pe lângă activităţile desfășurate în scopul atragerii turiștilor, există o accentuată nevoie de 
servicii care să vină în sprijinul și informarea turiștilor deja prezenţi în zonă. Toate centrele 
urbane ar trebui să aibă cel puţin o locaţie de unde turiștii să poată obţine sugestii și informaţii 
cu privire la obiectivele și activităţile turistice ce pot fi explorate și experimentate, nu numai la 
nivelul orașului respectiv, ci în întreaga regiune. Birourile de informare turistică sunt esenţiale 
mai ales în principalele centre urbane unde pot fi abordate persoanele ce călătoresc în scopuri 
de afaceri, oferindu-le acestora posibilitatea de a se transforma pentru câteva ore/zile, în turiști 
autentici.  
În prezent la nivelul judeţului funcţionează un număr de 10  centre turistice și de vizitare, ori  
puncte turistice în următoarele zone: Buzău, Nehoiu, Colţi, Năeni, Sărata Monteoru, Berca, 
Lopătari, Chiojdu, Gura Teghii și Bozioru. 
 
 
0.1.8.1. Linii prioritare de intervenție:  
- Un logo și un design comun;  
- Un sistem de training și informare comun pentru personalul angajat;  
- stabilirea unor caracteristici comune ale reţelei (design, logo, standardele serviciilor oferite, 
proceduri etc.);  
- sprijinirea dezvoltarii unei reţele de centre/birouri, puncte de informare şi promovare turistică 
cu filiale în toate orașele şi în localităţile cu potenţial turistic;  
- crearea unor puncte de informare turistică, inclusiv electronice, în zone de maxim tranzit. 
 
0.1.8.2. Acțiuni/ Proiecte: 
• Sprijinirea dezvoltarii unei reţele de centre/birouri de informare şi promovare turistică cu 
filiale în orașele mari şi în localităţile cu potenţial turistic, crearea unor puncte de informare 
turistică, inclusiv electronice, în zone de maxim tranzit, având în vedere numărul mic al acestora 
în raport cu alte regiuni (înfiinţarea centrelor de informare se poate realiza prin depunerea de 
proiecte de către primăriile şi ONG-urile interesate); 
•  Realizarea unui proiect prin care să se stabilească mai multe caracteristici comune ale reţelei; 
• Acţiuni de promovare a reţelei la nivel naţional și internaţional;  
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Obiectiv strategic 2 -   Îmbunătățirea accesibilității şi valorificării............      .........                              
                                        patrimoniului cultural al județului Buzău...............      ........                                                                     
  
Atât analiza potenţialului turistic regional, cât și consultările cu actorii locali, prin intermediul 
grupurilor de lucru, au arătat că patrimoniul cultural trebuie considerat ca fiind una dintre 
caracteristicile turistice de top ale judeţului.  
Arhitectura din mediul urban și rural, monumentele, mănăstirile și schiturile, siturile 
arheologice sunt, fără îndoială, un punct principal de interes pentru orice turist care vizitează 
judeţul Buzău și, în mod special, un motiv pentru acesta să vină și să petreacă timp în regiune.  
Un astfel de patrimoniu are nevoie de protecţie, acest aspect constituind un element adiţional 
valorificării turistice a patrimoniului regiunii prin restaurarea pieselor aflate în condiţii 
inadecvate pentru a fi integrate în circuitul turistic, precum și măsurilor de îmbunătăţire a 
accesului turistic prin intermediul infrastructurii fizice și măsurilor adecvate de promovare.  
Prioritatea discutată în continuare se adresează tuturor tipurilor de intervenţie care sunt legate 
de patrimoniul cultural al regiunii și valorificarea sa turistică.  
 
 
  O.2.1. Restaurarea şi valorificarea turistică a patrimoniului arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului publicului şi a numărului vizitatorilor  
Această acţiune vizează extinderea numărului de situri culturale și arhitecturale care ar putea fi 
incluse în agenda unui turist ce vizitează judeţul Buzău, prin restaurarea siturilor și clădirilor 
relevante în acest sens, îmbunătăţirea infrastructurii muzeelor și valorificarea siturilor 
arheologice.  
 
O.2.1.1. Linii prioritare de intervenție:  
- restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional cu potenţial turistic 
important în vederea introducerii acestora în circuite turistice;  
- restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului religios cu potenţial turistic important în 
vederea introducerii acestora în circuite turistice;  
- investiţii pentru protecţia și valorificarea turistică a siturilor arheologice;  
- realizarea de planuri integrate de protejare a patrimoniului cultural;  
- cooperarea cu parteneri internaţionali în programe şi proiecte comune de protejare a 
patrimoniului cultural imobil;  
- sprijinirea înfiinţării de noi muzee, colecţii dedicate celor mai importante aspecte culturale de 
interes din zonă; 
 
O.2.1.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Restaurarea clădirilor cu elemente arhitecturale tradiţionale, a monumentelor, ansamblurilor 
şi siturilor istorice, muzee, etc. din judeţ; 
•  Restaurarea bisericilor, schiturilor și mănăstirilor din judeţul Buzău, aflate pe Lista 
Monumentelor Istorice; 
• Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, promovarea şi includerea în traseul/circuitul 
turistic arhitectural cultural buzoian de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX  a Bibliotecii 
Judeţene “Vasile Voiculescu” din mun. Buzău, str. Unirii, nr.140 A  (aflată pe Lista 
Monumentelor Istorice, grupa A), reprezentativ pentru arhitectura neoromânească, prin 
Proiectul “Consolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Judeţeană “Vasile Voiculescu” Buzău. 
Prin acest proiect, pe lângă lucrările de consolidare şi restaurare a clădirii monument istoric se 
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va avea în vedere şi amenajarea unui Spaţiu de Informare Virtuală Turistică și Culturală, precum 
şi a altor spaţii cu destinaţie expoziţională  şi de vizitare; 
• Promovarea turismului tematic prin sprijinirea şi extinderea reţelei de cooperare durabilă 
între operatorii de turism din Regiunea Sud-Est şi instituţii găzduite sau care-şi desfăşoară 
activitatea în clădiri de patrimoniu naţional/local (cazul Bibliotecii Judeţene “Vasile Voiculescu” 
Buzău inclusă deja într-un circuit turistic demonstrat creat odată cu amenajarea Centrului de 
Informare Turistică – CIT Buzău). 
• Înfiinţarea  şi includerea în circuitul public a Centrului Muzeal “I.C. Brătianu” Buzău prin 
restaurarea imobilului Fostului Spital I.C. Brătianu, strada N. Bălcescu, nr 40, mun. Buzău, 
monument istoric de valoare locală (aflat pe Lista Monumentelor Istorice, grupa B), 
reprezentativ pentru arhitectura neoclasică şi promovarea, includerea acestuia în circuitul/ 
traseul turistic arhitectural cultural buzoian de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX. 
• Includerea în circuitul turistic a Palatului Comunal din mun. Buzău, aflat pe Lista 
Monumentelor Istorice; 

•  Restaurarea clădirilor monumente istorice din ansamblul „Conacul Marghiloman”; 

•  Realizarea studiilor şi demersurilor de includere în „Planul Naţional de Restaurare” a unor 

monumente aflate în stare avansată de degradare din judeţul şi municipiul Buzău, cum este 
Crucea Manafului de la Breaza; 
• Restaurare licee, colegii monumente istorice (Colegiul B.P. Hasdeu, Colegiul Mihai Eminescu, 
Liceul Spiru Haret); 
• Promovarea unui proiect de punere în valoare și amenajare a locurilor unde există situri 
arheologice de importanţă naţională: castrul roman de la Pietroasele, dava de la Cârlomănești, 
dava de la Pârscov; 
• Promovarea unui proiect de amenajare a locului unde a fost descoperit Tezaurul de la 
Pietroasele şi amenajarea unui stand cu vânzare de suveniruri tematice;  
• Înfiinţarea unui Centrul Expoziţional judeţean; 
• Înfiinţarea de muzee/colecţii sătești în toate comunele judeţului, în special în cele cu potenţial 
turistic demonstrat – Beceni, Pătârlagele, Pogoanele, Cislău, Viperești, Măgura, Pârscov, 
Bozioru, Odăile, Brăești, Gura Teghii, Chiojdu, Calvini, Cătina, Năeni, Breaza, Pietroasele, Merei, 
Tisău, Topliceni, Glodeanu Siliștea, Smeeni etc.; Promovarea Chiliei lui Ambrozie de la Breaza şi 
a zonei Şura Nemţilor de pe dealul Istriţa, zona Breaza; 
• Sprijinirea înfiinţării galeriilor publice sau muzeelor de artă modernă/contemporană în mediul 
urban; 
• Programe şi proiecte comune de protejare a patrimoniului cultural imobil prin intermediul 
fondurilor europene și prin parteneriate cu omologi din Europa; 

•  Reabilitarea clădirii Cinema Dacia - construirea unui sediu adecvat activităţilor Casei 
municipale de cultură (sală de spectacole, săli de repetiţii, spaţii pentru activităţile de educaţie 
permanentă); 

•  Finanţarea activităţilor din domeniul culturii pe bază de proiecte şi programe culturale; 

•  Transferarea imobilului ce găzduieşte Colecţia Chihlimbarului de la Colţi către Muzeul 
Judeţean Buzău în vederea realizării de investiţii şi reorganizare la standarde moderne a 
spaţiilor expoziţionale; 
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  O.2.2. Creşterea accesului, prin investiții publice, la obiectivele de patrimoniu cultural şi 
arhitectural  
Această acţiune vizează îmbunătăţirea accesibilităţii turiștilor la atracţiile culturale ale regiunii, 
prin îmbunătăţirea sistemului de infrastructură a transportului local, crearea unor structuri de 
parcare și de servicii aflate în conexiune cu obiective culturale specifice / zone de interes.  
 
O.2.2.1. Linii prioritare de intervenție:  
- amenajarea accesului la obiectivele turistice, a zonei amplasate în apropierea acestora şi a 
incintelor, prin renovarea drumurilor existente și îmbunătăţirea siguranţei acestora;  
- realizarea de spaţii de popas şi campare, parcare pentru vizitatorii care doresc vizitarea 
obiectivelor aflate în patrimoniul regiunii;  
- crearea unei infrastructuri publice de mici dimensiuni, cum ar fi toalete, grădini publice, zone 
de petrecere a timpului liber pentru copii, toate acestea localizate în apropiere de atracţii 
culturale;  
- modernizarea drumurilor comunale care fac legătura dintre ansamblurile monahale, satele 
etnografice, pentru a se putea realiza circuite turistice;  
- investiţii pentru iluminatul nocturn al pieselor integrate în patrimoniul arhitectural.  
 
O.2.2.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Amenajarea accesului către locul unde a fost descoperit Tezaurul Cloșca cu Puii de Aur de la 
Pietroasele și către Cetatea Dacică de la Gruiul Dării; 
•  Amenajarea drumului de acces spre situl arheologic Zănoaga-Năeni, spre Biserica Dintr-o 
Piatră și spre Tabăra de Scultură în aer liber de la Năeni; 
• Amenajarea drumurilor de acces către Ansamblul Vestigiilor Rupestre de la Colţi-Bozioru-
Brăești; 
•  Amenajarea drumului de acces către Tabăra de Sculptură Măgura și către schiturile și 
mănăstirile din zonă – valea Nișcovului; 
•   Amenajarea drumului către mănăstirea Găvanu (Mânzălești) și a drumului către mănăstirea 
Poiana Mărului (Bisoca), a DJ204C, km 60+000-84+500 limita judeţului Vrancea – Bisoca – 
Săruleşti; DJ102F, km 0+000-33+200, Berca – Chiliile – Mânzăleşti; 
•  Amenajarea drumului de acces spre locul unde este mormântul Doamnei Neaga ( biserica din 
Buda-Crăciunești, com. Cislău); 
•  Amenajarea drumului de acces spre satele tradiţionale cu potenţial etnografic și turistic 
ridicat situate pe văile Bălănesei, Bâsca Chiojdului, Slănicului, Râmnicului etc. 
•  Realizarea de spaţii de popas/campare/parcare pe tot cursul Văii Buzăului și Văii Slănicului (în 
special în locurile de belvedere) și în zona dealului Istriţa; 
•  Amenajarea parcurilor din municipiul Buzău, în special al Parcului Crâng, aflat pe Lista 
Monumentelor Istorice, a Parcului cu Platani de la Rm. Sărat și a tuturor parcurilor din judeţ; 
•  Realizarea iluminatului nocturn a principalelor ansambluri monumentale și clădiri care se 
regăsesc în Lista Monumentelor Istorice și au un potenţial turistic ridicat; 
•  Modernizarea drumurilor: DJ220A, km 0+000-5+800, Policiori – Vulcanii Noroioşi; DJ203K, km 
101+000-127+500, Lopătari – Gura Teghii. 
 
 
 

  O.2.3. Sprijin pentru inițiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic  
Cultura în zona Buzăului nu este reprezentată numai de arhitectură. Analiza efectuată în cadrul 
secţiunilor anterioare a pus în evidenţă atractivitatea regiunii ca fiind cu atât mai mare și 
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datorită costumelor tradiţionale ale localnicilor, inclusiv folclorului regiunii, produselor 
alimentare tradiţionale, meșteșugurilor, muzicii și modului tradiţional de viaţă în general 
(patrimoniul imaterial).  
Această acţiune este dedicată potenţialul etnic și etnografic al regiunii, respectiv protecţia și 
promovarea acestuia.  
 
O.2.3.1. Linii prioritare de intervenție:  

- stabilirea, printr-un studiu cuprinzător, a elementelor de patrimoniu imaterial reprezentative 
pentru regiunea Buzăului, inclusiv pentru minorităţile rrome;  

- stabilirea elementelor de patrimoniu material specifice pentru cultura românească şi locală, 
având în vedere valoarea etno-culturală de unică specificitate, ca rod al istoriei locurilor şi al 
adaptării la mediul natural;  

- introducerea în circuitul turistic a tradiţiilor spirituale şi a obiectivelor culturale aparţinând 
minorităţilor naţionale, în scopul dezvoltării şi promovării turismului etnic (turism multicultural 
în comunităţi de rromi, sărbători, intâlniri ale acestora);  

- sprijinirea iniţiativelor locale și regionale de organizare a festivalurilor despre tradiţia și 
meșteșugurile locale;  

- iniţiative de sprijin pentru valorificarea meșteșugurilor locale;  

- susţinerea iniţiativelor pentru studierea, protecţia, arhivarea elementelor de patrimoniu etnic 
și etnografic, în cazul în care acestea sunt integrate în cadrul unor măsuri de valorificare 
turistică;  

- iniţiativele de sprijin pentru cooperarea între producătorii de produse/alimente tradiţionale și 
între acești producători și persoanele implicate în perpetuarea moștenirii culturale materiale. 
 
O.2.3.2.  Acțiuni/ Proiecte: 
•  Realizarea unui studiu prin care sunt adunate și analizate, apoi stabilite elementele de 
patrimoniu material și imaterial reprezentative pentru regiunea Buzăului, inclusiv pentru 
minorităţile rrome și valorificarea acestora în scop turistic; 
•  Stabilirea Elementelor de Unicitate etno-culturală din judeţul Buzău (ex. Drăgaica, cura cu zer 
de la Varlaam, Gheorghelașul, etc.);  
•  Proiecte  de promovare a turismului multicultural în comunităţile de rromi, sărbători, întâlniri 
ale acestora (pentru zonele Simileasca/Buzău, Zeletin/Cătina, Cândești/Vernești, 
Tronari/Viperești, Râmnicelu); 

•  Realizarea unei Strategii de integrare a activităţii meșteșugărești din judeţul Buzău în 
activitatea turistică locală;  

•  Sprijinirea iniţiativelor locale și regionale privind meșteșugurile,  festivalurile, sărbătorile, 
producătorii de produse tradiţionale;  
•  Sprijinirea tuturor manifestărilor tradiţionale din comunele judeţului: serbări, târguri, 
expoziţii, festivaluri, sărbători; organizarea unor manifestări cultural-artistice în parteneriat 
public-privat care atrag vizitatori autohtoni și străini;  
•  Proiecte de revitalizare a meșteșugurilor locale: olărit la Mânzălești, realizarea de 
instrumente muzicale la Sărulești, cusături tradiţionale la Mânzălești, Lopătari, Bisoca, Gura 
Teghii, Chiojdu etc., ţesături la Brădeanu, Smeeni, Zărnești, Murgești etc. 
•  Proiecte de valorificare turistică a meșteșugului cioplitului în lemn și piatră;  

•  Crearea Patrimoniului Uman Viu al Judeţului Buzău; 
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•  Stimularea realizării unor programe de colaborare între meșteri populari  și artiști plastici, ori 
creatori de modă, interpreţi, scriitori etc.; 

•  Promovarea unui traseu apicol buzoian, care să cuprindă stupine şi ferme familiale, 
gospodării şi crame tradiţionale, Balul Apicultorului Buzoian; 

•  Crearea unui Centru municipal pentru cultura rromilor; 
 
 
 
 
 
 
 

  O.2.4. Sprijin pentru inițiativele de integrare a ofertei culturale şi de organizare de 
circuite  
În ciuda importanţei lor individuale neîndoielnice, numai printr-o abordare integrată a acestora, 
atracţiile culturale ale regiunii pot atrage turiști de la nivel naţional și internaţional pentru 
petrecerea unor perioade de ședere pe termen mediu în regiune.  
Prin această acţiune, strategia vizează multiplicarea potenţialului de atractivitate a regiunii prin 
crearea de circuite integrate și alte iniţiative pentru oferta turistică culturală.  
 
 
O.2.4.1. Linii prioritare de intervenție:  
- crearea de circuite regionale care să includă patrimoniul cultural şi arhitectural, situri 
arheologice, locuri de interes din punct de vedere etnic și etnografic și evenimente; 
 
 
O.2.4.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Promovarea turistică pe un singur site web dedicat, adoptarea unui program integrat de 
deschidere către public a obiectivelor turistice, ghiduri comune imprimate, sistem comun de 
taxare a turiștilor, indicatoare turistice comune; 
•  Înfiinţarea Circuitului Case Tradiţionale Buzoiene: Casa Vergu Mănăilă-Colecţia de etnografie 
din Buzău – Casa Memorială V. Voiculescu de la Pârscov – Casa cu Blazoane de la Chiojdu – Case 
tradiţionale de pe Valea Nehoiului – Colecţia sătească de la Siriu – Case Tradiţionale de la Gura 
Teghii-Varlaam – Case Tradiţionale de la Brăești, Chiliile, Mânzălești, Lopătari, Sărulești și 
Bisoca; 
•  Înfiinţarea în municipiul Buzău a Circuitului turistic arhiectural şi cultural buzoian al sfârşitului 
de secol XIX şi început de secol XX care să cuprindă obiective arhitecturale ale perioadei – aflate 
pe Lista Monumentelor Istorice din judeţul Buzău – pe traseul: Biblioteca Judeţeană “Vasile 
Voiculescu” Buzău (BZ-II-m-A-02351), Parcul Crâng (BZ-III-s-B-02500), Muzeul Judeţean Buzău (BZ-
II-m-B-02317), Clădirea Fostului Spital I.C. Brătianu (transformată în Centru Muzeal “I.C. 
Brătianu” (BZ-II-m-B-20957), Şcoala Generală Nr. 1 (BZ-II-m-B-02316), Tribunalul Judeţean (BZ-II-
m-A-02315),  Hotel Coroana (BZ-II-m-B-02314), Palatul Comunal (BZ-II-m-A-02323), Ansamblul străzii 
Cuza Vodă (BZ-II-a-B-02322), Bazarul Buzău,  Ansamblul “Strada Alexandru Marghiloman” (BZ-II-a-
B-02336),  Templul Comunităţii Evreieşti (BZ-II-m-B-02339), Casa Seceleanu, azi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean (BZ-II-m-B-02340), Ansamblul Conacului Marghiloman (BZ-II-a-B-02347). 
 
  O.2.5. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente culturale, în strânsă corelare 
cu patrimoniul cultural  
Dincolo de patrimoniul material și imaterial, fluxurile turistice pot fi atrase de promovarea și 
îmbunătăţirea evenimentelor culturale existente și de crearea unor calendare de evenimente 
noi, importante și de calitate, cum ar fi expoziţii, concerte, festivaluri de teatru și muzică, 
cinema, etc.  
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Acolo unde este relevant, ar trebui acordată prioritate iniţiativelor care sunt în concordanţă cu 
contextul cultural al zonelor specifice.  
 
O.2.5.1. Linii prioritare de intervenție:  
- sprijinirea organizării de expoziţii muzeale etnografice şi manifestări culturale, festivaluri;  
- completarea unui calendar al evenimentelor culturale din regiune (expoziţii, concerte, 
festivaluri de teatru şi muzică,  sărbători, concursuri);  

- valorificarea evenimentelor culturale din zonă; 

- Crearea a unul sau două calendare principale de evenimente, relevante la nivel european (ex. 
festivaluri de muzică, teatru/festivaluri de cinema/ concursuri); 
 
O.2.5.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Editarea unei broșuri (lunar sau trimestrial) care să cuprindă un calendar al evenimentelor 
culturale din judeţ: expoziţii, concerte, festivaluri de teatru şi muzică,  sărbători, concursuri  și 
lansări de carte;  
•  valorificarea evenimentelor culturale din zonă: Festivalul Naţional de Poezie Vasile Voiculescu 
de la Pârscov, Bienala Ion Andreescu, etc. 
•  Calendarul Festivalului Internaţional de Teatru “VedeTeatru”; calendarul Festivalului de rock 
“top t”; calendarul Festivalului Internaţional de Folclor de la Buzău etc.  Bienala Ion Andreescu, 
şi ale altor evenimente relevante la nivel naţional şi european (ex. festivaluri de muzică, 
teatru/festivaluri de cinema/ concursuri, serbări şi sărbători etc.);  

•  Creşterea ofertei de proiecte teatrale; organizarea anuală a unei stagiuni teatrale a elevilor 
din liceele buzoiene. 

• Diversificarea locaţiilor de spectacol în aer liber (de exemplu - spectacole de teatru, poezie şi 

lumină în Parcul Crâng). 

• Creşterea ofertei de spectacole de divertisment. 

• Atragerea în mai mare măsură a publicului la manifestările expoziţionale. 

• Creşterea calităţii şi reprezentativităţii unor mari proiecte culturale buzoiene: 
 
  O.2.6. Promovarea turistică integrată (numai pentru circuite sau grupuri minime de 
atracții)  
Promovarea turistică a judeţului Buzău ca destinaţie turistică este acoperită de acţiunile 
integrate în Obiectivul 1. Această acţiune se adresează iniţiativelor de promovare turistică a 
atracţiilor culturale ale regiunii, prin crearea de branduri, site-uri web specifice, campanii 
publicitare, etc.  
În scopul de a garanta eficienţa acţiunilor, proiectele vor fi sprijinite numai dacă vor îndeplini 
următoarele 2 condiţii:  
- Integrarea deplină cu strategia de dezvoltare locală și adoptarea măsurilor locale de 
dezvoltare a turismului  prevăzute în cadrul acestora;  
- Proiectele sunt implementate la nivel de circuit sau cu un număr minim de atracţii integrate la 
nivelul acestora, aspecte care vor fi specificate în cadrul ghidurilor de finanţare specifice.  
 
O.2.6.1. Linii prioritare de intervenție:  
- Sprijin pentru crearea de site-uri pentru promovarea circuitelor sau grupurilor de atracţii 
turistice;  
- Campanii de publicitate pentru circuite sau grupuri de atracţii turistice;  
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- Studii de marketing și strategii de marketing pentru destinaţiile turistice locale;  
- Participarea la târguri naţionale și internaţionale și crearea de standuri provizorii 
promoţionale în punctele de tranzit strategice.  
- Înfiinţarea unei Direcţii de Cultură, Artă, Turism şi Patromoniu Judeţean Buzău; 
 
O.2.6.2.  Acțiuni/ Proiecte: 
•  Circuitul Drumul Transhumanţei sau Drumul Oilor; 
•  Circuitul Drumul Bogdanului sau Drumul Olacului; 
•  Circuitul Drumul Vinului (Săhăteni, Năeni, Breaza, Pietroasele, Merei); 
•  Circuitul Drumul Ţuicii (Chiojdu, Cătina, Calvini, Cislău, Viperești, Ciuta, Măgura, Pârscov, 
Bozioru, Odăile, Cozieni); 
•  Circuitul Cârnaţilor de Pleșcoi (Săpoca, Pleșcoi, Berca și Sărbătoarea Cârnaţilor de Pleșcoi); 
•  Circuitul Tradiţiilor Buzoiene; 
•  Circuitul  “Drumul Drăgăicii” de pe Penteleu (com. Gura Teghii) la Buzău, pe toată Valea 
Buzăului; 
•  Realizarea Strategiei de Marketing pentru destinaţia Sărata Monteoru; 
•  Campanii de promovare a turismului şi participări la târguri şi expoziţii naţionale şi 
internaţionale. 
 
 
  O.2.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu  
Turismul este unul dintre sectoarele economiei dintr-o regiune care este condiţionat în mod 
special, în dezvoltarea sa, de către factorul uman.  
Persoanele care lucrează în domeniul turismului, suplimentar cunoștinţelor tehnice care sunt 
necesare în mod normal în orice domeniu de activitate, au nevoie de o pregătire în domenii 
cum ar fi limbi străine, marketing, comportamentul faţă de clienţi, comunicare interpersonală și 
așa mai departe.  
Această acţiune se adresează resurselor umane necesare pentru operatorii implicaţi în turismul 
cultural.  
 
O.2.7.1.  Linii prioritare de intervenție:  
- formarea profesională aprofundată a personalului prestatorilor de servicii turistice şi  
a tour-operatorilor pentru turismul cultural în domenii variate;  
- creşterea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în turismul cultural, precum și creșterea 
numărului de ghizi turistici în acest sens;  
- perfecţionarea profesională a ghizilor din muzee, colecţii şi case memoriale care să poată oferi 
şi date despre caracteristicile mediului natural şi antropic al localităţii pe teritoriul căreia se află 
un bun cultural, natural sau cu valenţă turistică;  
- sprijin pentru crearea de parteneriate între universităţi, licee, şcoli pentru promovarea sau 
crearea de circuite de atracţii culturale.  
 
O.2.7.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Realizarea anuală de info-trip-uri care au ca scop promovarea turistică; 
•  Încheierea de parteneriate cu mediul universitar şi şcolar pentru crearea de noi circuite sau 
pentru promovarea circuitelor turistice existente; 
•  Cursuri de formare şi perfecţionare pentru cei implicaţi în domeniul turismului. 
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Obiectiv strategic 3  -   Dezvoltarea potențialului turistic în mediul rural........      ..  
 
La nivelul judeţului Buzău, structura reţelei de localităţi rurale se caracterizează în ansamblu 
printr-un amplu proces de transformare calitativă, păstrându-se însă specificul tradiţional odată 
cu diversificarea funcţiilor economice, realizarea unui volum însemnat de investiţii în vederea 
valorificării potenţialului turistic şi al specificului zonei, precum şi în creşterea nivelului de trai şi 
a infrastructurii generale.  
Zonele rurale oferă o veritabilă şi recunoscută ospitalitate bazată pe mediul nepoluat, vinuri si 
gastronomie de bună calitate, precum și pe renumitele tradiţii folclorice ale Buzăului. 
Declararea Ţinutului Buzăului ca destinaţie EDEN, precum și distincţiile primite de comunele 
Gura Teghii și Mânzălești ca fiind  Cele mai frumoase sate din România constituie un important 
atu pentru atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori. 
Turismul rural în judeţul Buzău a cunoscut o dezvoltare importantă, însă ţinând cont de nivelul 
în general scăzut al infrastructurii de bază din mediul rural, această formă de turism întâmpină 
unele dificultăţi în ceea ce privește competitivitatea la nivel internaţional. Din acest motiv, 
prioritatea de faţă face referire la măsurile necesare pentru a ajuta Buzăul, astfel încât acesta să 
devină o destinaţie foarte atractivă și cunoscută pentru acest tip de turism.  
 
  O.3.1. Sprijin pentru crearea de structuri de cazare sustenabilă, de mici dimensiuni în 
zonele rurale  
Stimularea comunităţilor locale şi încurajarea acestora în direcţia dezvoltării unei oferte 
complete şi complexe de produse turistice reprezintă una dintre principalele cerinţe ale 
turismului actual.  
Pe termen scurt şi mediu se are în vedere stimularea populaţiei şi a micilor afaceri locale pentru 
dezvoltarea unor produse turistice de calitate. Între acestea, o maximă importanţă ar trebui 
acordată obiceiurilor tradiţionale ca formă de conservare şi perpetuare a culturii şi identităţii 
naţionale. În plus, comunităţile locale şi micii întreprinzători privaţi din cadrul acestora ar trebui 
stimulaţi şi încurajaţi să dezvolte servicii de agrement sau mici structuri de cazare. Toate 
acestea vor contribui la crearea unor produse turistice unice, autentice, atât pe plan local, 
regional, cât și pe plan naţional şi chiar internaţional.  
Revizuirea legislaţiei pentru micii întreprinzători din mediul rural şi oferirea unor facilităţi 
operatorilor turistici care au implementat un model de bune practici în turism sunt alte acţiuni 
prioritare.  
Prin intermediul Asociaţiei Române pentru Turism Ecologic şi a Asociaţiei Române de Ecoturism 
(AER) se poate sprijini intenţia de a deschide pensiuni în zonele Geoparcului Ţinutul Buzăului și 
a ariilor Natura 2000 Siriu și Penteleu, precum şi de a identifica acele pensiuni care îndeplinesc 
criteriile de clasificare ca eco-pensiuni conform standardelor de etichetare a ecoturismului 
european (EETLS).  
Pentru dezvoltarea ecoturismului în cadrul acestor destinaţii este absolut necesară stimularea 
localnicilor în vederea realizării unor structuri de cazare de mici dimensiuni în punctele de 
concentrare a fluxurilor de turişti, în principal în interiorul localităţilor situate în punctele de 
intrare în ariile protejate.  
 
O.3.1.1. Linii prioritare de intervenție:  
- propunerea unui proiect, la nivel guvernamental, care să conţină o schemă de ajutor de stat 
pentru sprijinul investiţiilor necesare în vederea dezvoltării unor structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare de tipul eco-pensiunii agroturistice; 
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O.3.1.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Utilizarea materialelor locale, reflectarea tradiţiilor arhitecturale şi posibilitatea folosirii 
energiei neconvenţionale; 
•  Propuneri, la nivel guvernamental, de proiecte ce vin în sprijinul investiţiilor în turism rural; 
 
 
   O.3.2. Sprijin pentru modernizarea şi restructurarea structurilor existente de cazare din 
zonele rurale  
În timp ce crearea de noi structuri de sprijin se adresează exclusiv microstructurilor de tip 
agroturism, prezenta acţiune sprijină modernizarea și restructurarea structurilor de cazare deja 
existente.  
Sprijinul va fi condiţionat de adoptarea standardelor de eco-compatibilitate și respectarea 
tradiţiilor locale utilizând stilurile și materialele alese.  
Creșterea capacităţii de cazare va fi acceptată numai în circumstanţe limitate și până la un 
anumit nivel cantitativ.  
 
O.3.2.1. Linii prioritare de intervenție:  
- adoptarea unor măsuri administrative,  la nivel judeţean şi local, pentru cei care  realizează 
servicii în turism, care să ducă la reducerea taxelor şi impozitelor locale de către unităţile 
administrativ teritoriale, cu condiţia ca sumele astfel economisite să fie investite în 
modernizarea structurilor de cazare; 
- propunerea unui proiect, la nivel guvernamental, care să conţină o schemă de ajutor de stat 
pentru sprijinul investiţiilor necesare în vederea dezvoltării unor structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare de tipul eco-pensiunii agroturistice; 
 
O.3.2.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Proiecte ale administraţiilor locale de reducere a taxelor și impozitelor locale pentru cei care 
practică turismul; 
•  Propuneri, la nivel guvernamental, de proiecte ce vin în sprijinul investiţiilor în turism rural; 
•  Acordarea unor scutiri de impozite și taxe deţinătorilor de pensiuni turistice care doresc și au 
posibilitatea de a dezvolta ferme agricole ecologice pe o perioadă de 5 ani, din momentul 
clasificării; 
 
 
   O.3.3. Investiții publice locale pentru infrastructura de transport în zonele rurale  
O dezvoltare a turismului rural, în special prin atragerea de turiști din arealul european, are 
nevoie de o rapidă și profundă îmbunătăţire a nivelului de dezvoltare pentru infrastructura de 
transport din zonele rurale.  
Turiștii trebuie să fie capabili să se deplaseze în siguranţă în jurul regiunii, explorând zonele 
rurale cele mai autentice, fără a avea griji referitoare la izolarea terestră a acestora.  
Prezentul obiectiv își propune să creeze această condiţie de bază pentru dezvoltarea turismului 
rural.  
Pe de altă parte, având în vedere folosirea în exces a mijloacelor de transport motorizate pe 
drumurile/lacurile din interiorul anumitor arii naturale, fapt ce conduce la distrugerea 
experienţei turistice, se impune luarea anumitor măsuri, în conformitate cu zonarea internă şi 
zonarea turistică a arealului.  
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O.3.3.1. Linii prioritare de intervenție:  
- ameliorarea şi modernizarea drumurilor judeţene și comunale;  
- realizarea unor regulamente de transport la nivel de destinaţie şi introducerea acestor 
regulamente în planurile de management ale parcurilor. Acestea vor prevedea: specificarea 
tipului de vehicule/ambarcaţiuni permise, a limitei de viteză, a organismelor de control şi a 
sancţiunilor aplicate;  
- oferirea de soluţii alternative de trasee off-road;  
- oferirea unor variante de transport în comun la nivelul destinaţiei;  
- informarea şi încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun.  
 
O.3.3.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Reabilitarea/modernizarea drumurilor: DJ 103P, km 0+000-26+500, Chiojdu – Nehoiu;  
DJ204C, km 60+000-84+500 limita judeţului Vrancea – Bisoca – Săruleşti;  DJ102B, km 23+200-
34+350, limita judeţului Prahova – Zeletin – Calvini – DN10;  DJ102F, km 0+000-33+200, Berca – 
Chiliile – Mânzăleşti;  DJ220A, km 0+000-5+800, Policiori – Vulcanii Noroioşi; DJ203K, km 
101+000-127+500, Lopătari – Gura Teghii. 
•  Dotarea și reamenajarea circuitului omologat Endurro-Motocros de la Izvoranu (com. Tisău) 
și încurajarea organizării de competiţii; 
 
 
  O.3.4. Investiții publice locale pentru infrastructura de management al apei în zonele 
rurale  
Pentru a permite răspândirea și dezvoltarea structurilor de cazare agroturistice în regiune, 
investiţiile publice pentru furnizarea unei infrastructuri utilitare complete în ceea ce privește 
apa curentă și sistemul de canalizare ar trebui să continue și să fie intensificate.  
Fără o astfel de intervenţie, posibilitatea de a extinde potenţialul turistic al zonelor rurale din 
regiunea noastră este practic redusă la zero.  
 
O.3.4.1. Linii prioritare de intervenție:  
- sprijin pentru dezvoltarea/întreţinerea și modernizarea unui sistem public de furnizare a apei 
potabile în zonele rurale;  
- schemă de ajutor de stat pentru crearea de sisteme private de furnizare a apei potabile în 
mediul rural pentru utilizarea turistică;  
- crearea și optimizarea sistemului de colectare-epurare a apelor uzate menajere în zonele 
rurale.  
 
O.3.4.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Sprijinirea administraţiilor locale în promovarea unor proiecte pentru 
modernizarea/reabilitarea, întreţinerea/dezvoltarea sistemului public de furnizare a apei 
potabile în mediul rural; 
 
  O.3.5. Investiții publice locale pentru infrastructura de management al deşeurilor în 
zonele rurale  
Precum acţiunea anterioară, sprijinul pentru crearea unui sistem eficient de colectare și 
reciclare a deșeurilor este considerată o pre-condiţie pentru dezvoltarea turismului rural în 
regiunea noastră.  
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O.3.5.1. Linii prioritare de intervenție:  

- sprijin acordat investiţiilor publice pentru crearea unor sisteme de colectare și reciclare a 
deșeurilor din zonele care nu sunt încă acoperite de un astfel de serviciu;  

- crearea unor structuri de gestionare a zonelor care includ arii protejate şi habitate naturale, 
care, în corelare cu nevoile de protecţia mediului, ar putea sta la baza dezvoltării turismului 
ecologic de nişă;  

- realizarea unui ghid de bune practici în privinţa infrastructurii turistice, având în vedere un 
impact minim al designului, managementul deşeurilor şi conservarea energiei.  

- implementarea unei tehnici de management al vizitatorilor şi introducerea acesteia în 
planurile de management al destinaţiilor; 
 
O.3.5.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Se va recomanda folosirea materialelor tradiţionale şi ecologice (în special lemnul) şi vor fi 
subliniate beneficiile aduse de folosirea noilor tehnologii (becuri economice, colectare selectivă 
a deşeurilor, senzori de mişcare, duşuri cu presiune etc.), care permit importante economii de 
resurse naturale şi monetare; 
•  Folosirea uneia dintre cele mai eficiente metode folosite în procesul de planificare a vizitării 
în cadrul acestor areale este zonarea turistică, care permite celor responsabili cu administrarea 
teritoriului să atragă turiştii spre arealele de interes, să controleze activităţile în aceste areale şi 
să devieze vizitatorii din arealele sensibile.  
 
 
  O.3.6. Investiții pentru creşterea şi valorificarea gradului de atractivitate pentru puncte 
de interes locale (stână, atelier de creație artizanală, sat dacic, parc de aventură etc.)  
Piaţa artelor şi meşteşugurilor există dar nu este bine dezvoltată în regiune, comercializarea 
obiectelor de artă tradiţională și produse de artizanat fiind făcută sporadic. Unele meşteşuguri 
tradiţionale şi arte sunt mai bine reprezentate în teritoriu şi anume: pictura naivă, cusutul, 
ţesutul, instrumentele muzicale, sculptura în lemn şi piatră, măştile populare, dogăria, 
prelucrarea lemnului, prelucrarea fierului, potcovitul, cioplirea pietrei, pictura populară pe lemn 
și sticlă, fabricarea bijuteriilor.  
 
O.3.6.1. Linii prioritare de intervenție:  

- realizarea de proiecte privind punerea în valoare a creaţiei artizanale şi artei instrumentelor 
muzicale, olăritului şi prelucrării lemnului;  

- promovarea Ţinutului Buzăului, a unor centre/zone de creaţie populară recunoscute la nivel 
judeţean; 

- studiu pentru identificarea satelor cu producţie de artizanat pentru a asigura asistenţă pentru 
dezvoltarea meşteşugurilor, selecţionarea meşterilor populari, identificarea pieţei de 
valorificare şi sprijin pentru crearea, promovarea şi comercializarea artizanatului tradiţional;  

- sprijin acordat valorificării de produse naturale, ecologice (nuci, fructe de pădure, ciuperci);  

- sprijin acordat pentru crearea de centre de producţie, expunere şi comercializare a produselor 
artizanale, lemn, piatră, sticlărie, etc. şi  înfiinţarea şi sprijinirea unor grupuri de mici 
producători locali;  

- susţinerea înfiinţării unor spaţii destinate valorificării produselor de artizanat şi a altor 
produse specifice realizate în cadrul comunităţii locale; 
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O.3.6.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Realizarea unei Strategii de integrare a activităţii meșteșugărești din judeţul Buzău în 
activitatea turistică locală;  
•  Sprijinirea proiectelor și parteneriatelor pentru înfiinţarea de Centre de creaţie 
artizanală/populară: olărit, prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei, confecţionare opinci, 
confecţionarea instrumentelor muzicale, ţesături și cusături populare etc.; 
•  Înfiinţarea unei Asociaţii a Creatorilor Populari din judeţul Buzău; 
•  Sprijinirea creatorilor și meșterilor populari în a participa la Târguri Naţionale și 
Internaţionale de Turism, Târguri Gastronomice; diverse târguri tematice; 
•  Înfiinţarea, la nivel local, în zone de mare tranzit, a unor pieţe permanente de desfacere a 
produselor naturale, ecologice: nuci, fructe de pădure – cătină, afine, mure, zmeură etc. – 
ciuperci, precum și a produselor agroalimetare specifice locului: struguri, legume, prune, mere 
etc. în zonele: Nehoiu, Ciuta, Verneşti, Merei, Mărăcineni; 
•  Iniţierea, la nivel local, a unor proiecte de hotărâre privind înfiinţarea unor Centre de 
producţie, expunere și comercializare a produselor artizanale; 
•  Promovarea morii cu apă şi a Băilor Dacice din cătunul Motruna – comuna Cătina; 
•  Promovarea Destinaţiilor EDEN – Ţinutul Buzăului şi Sărata Monteoru; 

•  Deschiderea unui punct de vizitare în localitatea Sătuc, comuna Berca; 

•  Deschiderea unui Punct de vizitare în comuna Bozioru; 

•  Realizarea de  Trasee/Poteci tematice în comunele Colţi şi Mânzălești; 

 
 
 
  O.3.7. Crearea de drumuri tematice şi circuite la nivel local  
Potenţialul ca zonele rurale din regiune să fie apreciate pentru specificul și produsele lor este 
într-adevăr foarte mare. Există deja fundamentul necesar pentru identificarea acestui specific în 
produsele regionale/locale adresate turiștilor și integrate în trasee tematice (de exemplu, 
Drumul Vinului, Drumul ţuicii, Drumul Brânzei, Drumul olarilor, etc. prin care sunt vizitate 
gospodării care mai practică producerea în mod tradiţional a unor asemenea produse).  
Pentru a evita o proliferare dezorganizată a acestui fenomen, este necesară elaborarea unui 
studiu specific privind posibilităţile efective ale regiunii din acest punct de vedere, în scopul de 
a evalua cele 4 sau 5 situaţii existente, pentru care crearea unui traseu tematic este 
recomandabilă, și prin intermediul căruia să se verifice durabilitatea unei astfel de soluţii.  

 
O.3.7.1. Linii prioritare de intervenție:  

- elaborarea unui studiu pentru evaluarea potenţialului și identificarea ar 4 sau 5 circuite 
pretabile ce pot fi create;  

- sprijin pentru iniţiativele de organizare de circuite în mediul rural; 

- sprijin pentru crearea traseelor tematice și pentru investiţiile conexe acestora (ghiduri, 
indicatoare de circulaţie, indicatoare pentru obiective turistice etc.).  

- crearea unor circuite regionale ale turismului rural ; 
 
O.3.7.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Înfiinţarea circuitului denumit Drumul Pietrei, care pornește de pe Dealul Istriţa – Năeni, 
Pietroasele, Merei, Tisău, Tabăra de Sculptură Măgura, până la Ciuta (com. Măgura); 
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•  Înfiinţarea circuitului denumit Drumul Tradiţiilor Buzoiene care să aibă în vedere sărbătorile 
folclorice tradiţionale din fiecare comună și principalele Ansambluri Folclorice din judeţ: 
Ansamblul Floare de Câmpie de la Florica, Grupul Tradiţional Macoveiu de la Padina, Ansamblul 
Plaiurile Mioriţei din Buzău, Grupul fluierașilor și cavaliștilor de la Cătina, Ansamblul Ciobănașul 
de la Gura Teghii, Ansamblul Breazăul de la Mânzălești; 
 •  Înfiinţarea circuitului Meșteșugarilor Buzoieni care se va desfășura în judeţele Buzău și 
Vrancea: pornind de la Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Bisoca, apoi în Vrancea la Jitia, 
Vintileasca, etc.; 
•  Promovarea circuitului denumit Drumul Cramelor care vine din judeţul Prahova, pe la poalele 
dealului Istriţa (iniţiat de ANTREC şi în parteneriat cu acesta şi administraţiile locale); 
• Realizarea unor Studii privind potenţialul turistic și etnografic al Văii Slănicului, al Dealului 
Istriţa, al Văii Bâsca Chiojdului, al Depresiunii Cislăului; 
•  Realizarea de ghiduri, indicatoare de circulaţie, indicatoare pentru obiective turistice etc.; 
•   Realizarea Festivalului ”Zilele Judeţului Buzău”, în cadrul căruia se vor organiza activităţi de 
promovare a Geoparcului Ţinutul Buzăului; 
 
 
  O.3.8. Crearea unei rețele de centre/puncte de informare turistică  
Prin această acţiune, strategia vizează multiplicarea potenţialului de atractivitate al regiunii prin 
crearea de circuite și alte iniţiative integrate ce vizează turismul rural, iniţiative care pot 
interrelaţiona în cadrul unei oferte turistice integrate structurile agroturistice de cazare, 
atelierele de meșteșuguri tradiţionale, producătorii tradiţionali și atracţiile culturale sau 
etnografice situate în zonele respective.  

 
O.3.8.1. Linii prioritare de intervenție:  

- stimularea extinderii reţelei de tour-operatori naţionali care distribuie produse ecoturistice 
şi de turism rural şi realizarea de parteneriate cu tour-operatori străini specializaţi pe turism de 
nişă, agroturism şi ecoturism; 

- organizarea de workshop-uri/info-trip-uri şi vizite de studiu;  

-  realizarea de parteneriate cu organizaţii de promovare a ecoturismului și turismului rural din 
străinătate; 

 
 
O.3.8.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Organizarea anuală de info-trip-uri sau vizite de studiu ale tour-operatorilor români și străini 
specializaţi pe turism rural și ecoturism; 
•  Sprijinirea participării pensiunilor rurale din judeţ (prin parteneriate) la Târguri de Turism 
naţionale și internaţionale unde își pot face mai bine cunoscute ofertele; 
•  Realizarea de parteneriate cu alte deţinătoare a distincţiei EDEN din ţară și din străinătate; 
 
 
  O.3.9. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu  
Așa cum a fost menţionat anterior și la nivelul Obiectivului 2, turismul este puternic influenţat 
de factorul uman. Persoanele care lucrează în domeniul turismului, în mod suplimentar 
cunoștinţelor tehnice care sunt necesare în mod normal în orice domeniu de activitate, au 
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nevoie de o pregătire în domenii cum ar fi limbi străine, marketing, comportamentul faţă de 
clienţi, comunicare interpersonală etc.  
Dezvoltarea turismului rural necesită în primul rând conștientizarea potenţialului teritoriului din 
punct de vedere turistic.  
Ulterior, resursele umane locale trebuie să beneficieze de o formare profesională 
corespunzătoare pentru a-și dezvolta abilităţile antreprenoriale în domeniu, pentru dezvoltarea 
și managementul eficient al structurilor de cazare sau pentru alte tipuri de structuri.  
 
O.3.9.1. Linii prioritare de intervenție:  

- sprijin pentru formarea profesională în turism și antreprenoriat a proprietarilor de structuri 
nou create;  

- sprijin pentru pregătirea antreprenorială și tehnică a proprietarilor de pensiuni rurale care 
doresc să practice turismul rural, agroturismul ori diverse alte forme de turism de nişă; 
 
O.3.9.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Organizarea anuală de cursuri de formare profesională și antreprenoriat a proprietarilor de 
pensiuni și hoteluri din mediul rural; 
•  Organizarea de work-shop-uri, training-uri scurte, cu caracter de informare privind noutăţile 
turistice și posibilităţile de finanţare specifice domeniului turistic; 
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   Obiectiv strategic 4       -   Dezvoltarea potențialului turistic balnear de relaxare,            
                                                 spa și medical........................................................... ..  
 
România deţine o treime din rezervele de ape minerale din Europa. Staţiunile sale balneo-
climaterice (terme) erau foarte populare printre turiștii din Germania și Austria pâna în anii '50.  
Judeţul Buzău are un potenţial crescut pentru practicarea turismului balneo-medical, și chiar și 
a turismului de spa, care, de altfel, este un segment al pieţei turistice aflat într-o continuă 
creștere la nivel european.  
În judeţul Buzău exista 4 zone principale bogate în ape minerale: la Sărata Monteoru (comuna 
Merei), la Balta Albă și Amara (comuna Balta Albă), la Fișici (comuna Bozioru) și la Siriu (comuna 
Siriu).  Alte două  zone care au  potenţial de a deveni puncte de interes balnear sunt  izvoarele 
minerale de la Buștea (comuna Mânzălești) și izvoarele de apă sărată și apă sulfuroasă de la 
Păcurile-Negoșina-Cănești (comuna Cănești). În oricare dintre situaţii este nevoie de investiţii 
consistente pentru a putea fi deplin valorificate.  
În prezent, singura staţiune din judeţul Buzău este Sărata Monteoru – catalogată ca fiind de 
interes local –,  care  necesită investiţii atât în infrastructura de bază, cât și în capacitatea de 
cazare. Pentru celelalte locaţii, care deși au un potenţial turistic demonstrat, trebuie să se 
realizeze investiţii consistente atât de către administraţiile locale și judeţene, dar mai ales de la 
nivel guvernamental. 
Adiţional, sunt necesare măsuri coordonate de promovare și servicii turistice integrate pentru a 
transforma Buzăul  într-o destinaţie competitivă pentru turismul balnear din România și, de ce 
nu, din Europa de Est.  
Prioritatea actuală se adresează tuturor tipurilor de intervenţie, care sunt în conexiune cu 
potenţialul  balnear al regiunii și valorificarea turistică a acestuia.  
 
  O.4.1. Investiții pentru reabilitarea, modernizarea sau crearea unor baze de tratament  
Această acţiune se adresează infrastructurilor balneare pentru reabilitarea, modernizarea și 
extinderea acestora, precum și pentru crearea unor noi baze, acolo unde potenţialul balnear 
este deja demonstrat.  
 
O.4.1.1. Linii prioritare de intervenție:  

- refacerea instalaţiilor de forare, captare, transport a apelor minerale, izvoarelor, denisiparea şi 
curăţarea periodică a forajelor, realizarea de noi prospecţiuni geologice pentru găsirea de noi 
surse hidrominerale pentru păstrarea unui debit relativ constant;  

- realizarea periodică de buletine de analiză fizico-chimice şi biologice pentru calitatea apelor 
minerale şi trecerea în conservare a celor care nu mai corespund din punct de vedere calitativ şi 
terapeutic;  

- modernizarea reţelei tehnico-edilitare din toate zonele cu potenţial balnear cu asigurarea 
preluării apelor uzate şi epurarea acestora;  

- extinderea posibilităţilor de tratament prin mijloace alternative şi neconvenţionale, naturiste, 
fitness;  

- studii tehnice și economice privind deschiderea unor noi puncte balneare în regiune și 
atestarea acestora la nivel naţional ; 
 
O.4.1.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Sprijinirea înfiinţării de baze Spa, Wellness etc.  
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•  Realizarea unor studii tehnice și economice pentru deschiderea unor noi puncte balneare la 
Balta Albă, Siriu, Fișici-Bozioru; 
•  Redeschiderea la Sărata Monteoru a unor bazine mai vechi cu apă, cu tradiţie în curele și 
tratamentele turiștilor; 
•  Realizarea Parc Balnear Sărata Monteoru; 
•  Valorificarea în scop turistic şi curativ a izvoarelor de apă sărată la suprafaţă din satele 
Căneşti şi Negoşina şi a izvoarelor şi fântânilor cu apă sulfuroasă din satul Păcurile (comuna 
Căneşti) 
 
 
  O.4.2. Investiții pentru reabilitarea şi modernizarea structurilor de cazare şi agrement în 
zonele/localitățile cu potențial  
Capacităţile de cazare turistică în zonele cu potenţial  balnear trebuie extinse și modernizate. 
Cu toate acestea, acest demers nu trebuie să afecteze gradul de atractivitate al locurilor, din 
punct de vedere arhitectural și urbanistic.  
 
O.4.2.1. Linii prioritare de intervenție:  
- reabilitarea structurilor de cazare şi alimentaţie care au statut de monumente istorice şi 
păstrează specificul arhitectural-urbanistic din zona balneară;  
- în condiţiile în care măsura anterioară nu este suficientă pentru a acoperi cererea turistică: 
crearea de structuri de cazare noi, care respectă standardele locale arhitecturale existente;  
- extinderea amenajărilor pentru activităţi sportive uşoare şi de agrement în aer liber, în spaţii 
închise pentru a acoperi cerinţele de recreere şi divertisment pe toată durata anului.  
 
O.4.2.2. Acțiuni/ Proiecte: 
•  Reabilitarea tuturor căminelor culturale din zonele cu potenţial turistic balnear: 
•  Reabilitarea/modernizarea terenurilor de sport, a bazelor sportive din aceste zone; 
•  Realizare Parc agrement Sărata Monteoru; 
•  Realizare Parc de Distracţii tip “Aventura” la Sărata Monteoru; 
 
 
 O.4.3. Investiții publice locale pentru infrastructura de acces și servicii publice la 
stațiuni/localitățile cu potențial  
Pentru a permite unei staţiuni să fie pe deplin competitivă pe piaţa turistică, dotarea lor în ceea 
ce privește infrastructura de transport, apă, energie și cea publică, trebuie să fie completă și 
modernă.  

Această acţiune are drept scop crearea unei infrastructuri publice complete și moderne la nivel 
local, pentru staţiunile balneare.  

 

O.4.3.1. Linii prioritare de intervenție:  

- Reabilitarea drumurilor și străzilor din localităţile cu potenţial balnear;  

- Crearea zonelor de parcare și a structurilor necesare pentru șederea de scurtă durată a 
turiștilor;  

- Investiţiile publice pentru furnizarea de apă potabilă și canalizare;  

- Investiţiile publice pentru colectarea și reciclarea deșeurilor;  

O.4.3.2. Acțiuni/ Proiecte: 
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•  Reabilitarea DJ 203 G: Merei – Sărata Monteoru - Leiculești; 

•  Reabilitarea drumurilor de acces către localităţile cu potenţial balnear: Balta Albă/Amara, 
Siriu, Fișici-Bozioru; 

•  Reabilitarea drumurilor și străzilor din Sărata Monteoru și din localităţile cu potenţial balnear: 
Balta Albă/Amara, Siriu, Fișici-Bozioru; 

•  Modernizarea căilor de acces către obiective turistice din Sărata Monteoru (drumul spre 
Mina de Petrol, spre Izvorul de Nămol Terapeutic, etc.) și din localităţile cu potenţial balnear: 
Balta Albă/Amara, Siriu, Fișici-Bozioru; 

 

 

  O.4.4. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente în stațiuni și suport acordat 
altor investiții relevante ce vizează diversificarea ofertei turistice  

Necesitatea de a integra atractivitatea teritoriului, cu o captivantă agendă a evenimentelor din 
zonă este deosebit de importantă pentru zonele în care se presupune ca turistul să fie mai puţin 
mobil și mai mult static.  Atractivitatea unei staţiuni balneare comparativă cu cea a altei staţiuni 
balneare este adesea evaluată, pe lângă calitatea apelor termale și a infrastructurii, în baza 
activităţilor de petrecere a timpului liber și a evenimentelor culturale pe care turistul le poate 
experimenta.  

 

O.4.4.1. Linii prioritare de intervenție:  

- suport oferit în vederea intensificării activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice la nivelul 
staţiunilor prin calendarul de conferinţe tematice, dezbateri, spectacole de teatru, folclor, 
expoziţii de carte, pictură, desene, artizanat autentic;  

- suport oferit altor iniţiative de diversificare a ofertei de activităţi turistice.  

 

O.4.4.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Crearea și întreţinerea permanentă a unui Calendar al Evenimentelor din staţiunea Sărata 
Monteoru; 

•  Sprijinirea manifestării Zilele Monteoru, desfășurată anual, în staţiunea Sărata Monteoru, la 
începutul lunii iulie; 

•  Crearea/Sprijinirea tuturor evenimentelor cultural-artistice și sportive desfășurate în zonele 
cu potenţial balnear, care ar putea atrage un număr cât mai mare de turiști; 

•  Crearea unui număr cât mai mare de evenimente naţionale și internaţionale (conferinţe, 
seminarii, simpozioane, dezbateri) pe domeniul medical care pot duce, într-un timp relativ 
scurt, la creșterea vizibilităţii potenţialului balnear al zonelor; 

 

 

  O.4.5. Măsuri de integrare a stațiunilor şi a localităților cu potențial într-un circuit  

Valoarea punctelor balneare din regiune, competitivitatea lor la nivel naţional și internaţional, 
poate fi crescută numai prin integrarea lor într-un circuit regional.  

Prin această acţiune, strategia urmărește multiplicarea potenţialului de atractivitate al regiunii, 
vizând crearea unui circuit pentru oferta de turism balnear.  

O.4.5.1. Linii prioritare de intervenție:  
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- elaborarea unui studiu care să permită identificarea formelor și a măsurilor de integrare a 
tuturor zonelor cu potenţial balnear din regiune într-un circuit, precum și a acţiunilor de 
promovare și sustenabilitate a unui astfel de circuit;  

- sprijin acordat pentru implementarea măsurilor identificate la nivelul studiului;  

 

O.4.5.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Realizarea unui studiu care să aibă drept scop priorităţi de intervenţie pentru promovarea și 
valorificarea potenţialului balnear a judeţului Buzău; 

•  Iniţierea de proiecte de către administraţiile locale și cea judeţeană care vizează măsuri de 
valorificare a  potenţialului balnear din localităţile Sărata Monteoru, Balta Albă/Amara, Siriu, 
Fișici-Bozioru; 

 

 

  O.4.6. Acțiuni de promovare turistică integrată (la nivelul stațiunii Sărata Monteoru)  

Promovarea turistică a zonei judeţului Buzău ca destinaţie turistică este acoperită de acţiunile 
integrate în Obiectivul 1. Această acţiune se adresează iniţiativelor de promovare turistică a 
atracţiilor staţiunii Sărata Monteoru, în întreaga sa complexitate, prin crearea de branduri, site-
uri web specifice, campanii publicitare, etc.  

 

O.4.6.1. Linii prioritare de intervenție:  

- promovarea staţiunii ca Destinaţie EDEN; 

- sprijin pentru crearea de site-uri web pentru promovarea circuitelor sau grupurilor de atracţii 
turistice;  

- campanii de publicitate pentru circuite sau grupuri de atracţii turistice;  

- studii de marketing și strategii de marketing pentru destinaţiile turistice Sărata Monteoru;  

- participarea la târguri naţionale și internaţionale și crearea de standuri provizorii 
promoţionale în punctele de tranzit strategice;  

 

O.4.6.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Declararea staţiunii Sărata Monteoru ca fiind de interes naţional și nu local și prinderea 
acesteia în cadrul Programului prevăzut de Strategia Naţională de Dezvoltare a Turismului 
Balnear; 

•  Crearea unui site al staţiunii  Sărata Monteoru și promovarea staţiunii ca Destinaţie EDEN; 

•  Realizarea unei Strategii de Marketing a staţiunii Sărata Monteoru; 

•  Participarea la târguri naţionale și internaţionale; 

•  Promovarea bazinelor cu apă și a beneficiilor curelor; 

•  Crearea unui Complex Expoziţional în staţiunea Sărata Monteoru; 

•  Crearea de standuri expoziţionale la  Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu”, la Centrul Muzeal 
“I.C. Brătianu” din Buzău; 

•  Crearea unor circuite pentru drumeţie (inclusiv circuitul izvoarelor pentru tratamente) în 
Sărata Monteoru și în jurul staţiunii; 
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•  Facilitarea organizării anuale de concursuri naţionale de off-road, ciclism, de festivaluri și 
evenimente culturale; 

 

 

  O.4.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu  

În special pentru turismul balnear, calificarea şi pregătirea resurselor umane are o importanţă 
esenţială. Adiţional pregătirii tehnice ce reprezintă un element obligatoriu pentru fiecare 
operator turistic, în cazul turismului balnear este nevoie de angajaţi cu un nivel ridicat de 
pregătire știinţifică pentru a veni în sprijinul aspectelor medicale ale sejurului turistic.  

Această acţiune este adresată resurselor umane necesare pentru operatorii implicaţi în turismul 
balnear.  

 

O.4.7.1. Linii prioritare de intervenție:  

- formarea profesională aprofundată şi în diverse domenii a personalului angajat în structurile 
de cazare şi alte tipuri de structuri;  

- formarea medicilor generalişti care prescriu curele balneare;  

- formarea medicilor specializaţi în staţiuni;  

- rezolvarea problemei medicilor specialişti în staţiune;  

 

O.4.7.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Organizarea de cursuri de formare și perfecţionare în domeniul balneo atât pentru specialiști, 
dar mai ales pentru proprietarii de pensiuni care pot astfel să promoveze mai bine potenţialul 
turistic și balnear  al judeţului Buzău; 

•  Formarea de ghizi turistici locali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE A TURISMULUI 

ÎN JUDEŢUL BUZĂU 2016-2020 

 

132 
 

   Obiectiv strategic 5  -   Dezvoltarea potențialului pentru turism activ...............  
                                            şi orientat spre natură................................................... 
 

După cum este descris şi în primele două secţiuni ale studiului, judeţul Buzău este o regiune cu 
impresionante caracteristici naturale. Prezenţa munţilor, a zonelor rurale necontaminate, a 
râurilor reprezintă o oportunitate importantă de a atrage turiști activi și orientaţi spre natură. 
Persoanele care doresc să-și petreacă o parte a timpului liber practicând sporturi și activităţi în 
aer liber, cum ar fi ciclism, drumeţii, pescuit, vânătoare, rafting și altele, pot găsi într-adevăr 
Buzăul ca fiind o destinaţie foarte interesantă.  

În plus, judeţul Buzău este deţinătorul Geoparcului Ţinutul Buzăului, a două situri Natura 2000 – 
Penteleu și Siriu – a două disticţii EDEN: Sărata Monteoru și Ţinutul Buzăului ceea ce face să 
crească și mai mult atractivitatea zonei.  

Caracteristicile naturale nu pot fi suficiente, în mod individual, pentru a dezvolta acest tip de 
turism. Investiţiile sunt necesare pentru a asigura utilizarea avantajelor naturii pentru turiști, iar 
potenţialul regiunii trebuie să fie puternic promovat.  

Această prioritate este dedicată intervenţiilor necesare în acest domeniu, în scopul de a atrage 
un număr tot mai mare de turiști ”activi”.  

 

  O.5.1. Investiții publice locale pentru infrastructura de bază în zonele cu potențial  

Pentru valorificarea turistică a zonelor cu potenţial de dezvoltare în domeniul turismului activ, 
ar fi necesară o intervenţie în infrastructura de bază pentru a permite turiștilor să ajungă la 
destinaţie și să aibă un sejur confortabil.  

Investiţiile publice pentru transport, branșarea la energie și apă potabilă, dezvoltarea sistemului 
de canalizare și pentru gestionarea deșeurilor vor fi incluse în această acţiune care vizează, în 
acest fel, crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea turistică a acestor zone.  

Având în vedere aspectele specifice ale atractivităţii pentru acest tip de turism, intervenţiile vor 
fi limitate astfel încât să nu afecteaze mediul și peisajul înconjurător și vor fi corelate cu 
exigenţele specifice ale zonei vizate. O dezvoltare a infrastructurii în mod exagerat și cu efecte 
negative asupra mediului ar avea un impact negativ asupra atractivităţii turistice în acest caz.  

 

O.5.1.1. Linii prioritare de intervenție:  

- construirea/reabilitarea căilor ce asigură accesul la punctele de rafting, cabane etc, cu 
respectarea deplină a caracteristicilor de mediu din aceste zone;  

- construirea infrastructurii necesare pentru asigurarea siguranţei turiștilor activi (platforme de 
aterizare pentru elicoptere, adăposturi etc.);  

- înfiinţarea/îmbunătăţirea de reţele de comunicare şi intervenţie rapidă în zona montană;  

- crearea unei infrastructuri de bază (apă, canalizare, deșeuri, energie electrică) în sate/zone cu 
o prezenţă ridicată a atracţilor turistice pentru turiștii activi;  

- amenajarea unor parcări în apropierea locurilor de atracţie – cu toalete ecologice, sistem de 
management al deşeurilor, panouri informative şi de avertizare;  

- îmbunătăţirea sistemului de semnalizare a principalelor trasee rutiere de tranzit, din punct de 
vedere al distanţelor şi siguranţei, cu panouri în limbile română şi engleză;  
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- dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice specifice la nivelul Geoparcului Ţinutul Buzăului, a 
ariilor protejate, a siturilor Natura 2000 Siriu și Penteleu, care să permită lărgirea gamei de 
servicii oferite fără un impact negativ asupra mediului;  

- realizarea infrastructurii şi facilităţilor de vizitare şi informare la nivelul destinaţiilor cu 
potenţial ecoturistic; 

- referitor la turismul speologic, se impune mărirea atractivităţii peşterii Meledic prin crearea 
unor facilităţi pentru vizitare ;  

- darea în circuitul turistic naţional a unor galerii din  zona Colţi; amplasarea unor panouri cu 
imagini din galeriile de unde se extrăgea chihlimbarul;  

 

O.5.1.2.  Acțiuni/ Proiecte: 

•  Modernizarea infrastructurii de drumuri și a infrastructurii utilitare în zona montană; 

•  Modernizarea infrastructurii de drumuri și a infrastructurii în zona Vulcanii Noroioși; 

•  Amenajarea și darea în circuitul turistic speologic a Peșterilor din zona Meledic-Mânzălești, 
cunoscută fiind că peștera 6S de aici este cea mai lungă peșteră de sare din Europa; 

•  Amenajarea și darea în circuitul turistic naţional a galeriilor de exploatare a chihlimbarului din 
zona Colţi, cunoscută fiind unicitatea zonei; 

•  Promovarea traseului turistic Drumul Ambrei: Muzeul Chihlimbarului – Punctul de Informare 
Turistică din Colţi – Mina de Chihlimbar Faţa Repede - Mina de Chihlimbar Fijerești - Mina de 
Chihlimbar Dănciulești – Gaura Tătarilor – Trecerea către Vârful lui Dragomir – trecere către 
Vârful Zboiu – trecere către Lacul Gotiș – Biserica săpată în piatră de la Aluniș – Minele de 
Chihlimbar de la Strâmba; 

•  Amenajarea unui traseu turistic care să includă rezervaţia “Dealul cu lilieci” (3 ha) şi Pădurea 
cu Tei de la Vârfu Mare (comuna Cernăteşti); 

•  Amenajarea de trasee turistice şi cicloturistice în zonele Ocea şi Floreşti – comuna Beceni; 

•  Amenajarea unui spaţiu special pentru cei care practică zborul cu parapanta de pe dealul 
Istriţa, zona Breaza. 

 

 

  O.5.2. Investiții pentru dezvoltarea structurilor legate de turismul activ, sport şi 
petrecere a timpului liber legate de potenţialul natural, în special prin crearea unor trasee, 
circuite și a infrastructurii de ghidare a turiștilor  

Pe lângă crearea infrastructurii de bază în arealul vizat, investiţiile sunt necesare în vederea 
valorificării turistice a zonelor cu potenţial de dezvoltare a turismului activ, pentru crearea 
structurilor ce vor oferi diverse activităţi pentru turiști.  

Cuantumul investiţiilor poate varia în funcţie de tipologia arealui în care acestea se pretează 
(foarte scăzut pentru zonele în care se practică drumeţii montane, vânătoare, rafting; foarte 
crescut pentru zonele în care s-ar putea practica ski).  

 

O.5.2.1. Linii prioritare de intervenție:  

-  amenajarea unor centre de vizitare sau puncte de informare în locurile principale de acces în 
zonă;  

- refacerea traseelor turistice existente şi amenajarea altor noi trasee;  
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- amenajarea punctelor (foişoarelor) de observare şi a punctelor de belvedere – cu panouri de 
interpretare, infrastructură de observare;  

- amenajarea unor locuri de campare – cu delimitarea zonelor, panouri informative şi de 
avertizare, vetre pentru foc, toalete ecologice;  

- amenajarea / refacerea unor refugii montane şi a unor cabane turistice – acolo unde lungimea 
traseelor turistice impune asemenea lucru;  

- crearea marcajelor turistice și a circuitelor pentru dezvoltarea cicloturismului în regiune;  

 

O.5.2.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Realizarea de construcţii de mici dimensiuni – Centre de Vizitare -, uşor de întreţinut, uşor 
accesibile şi dotate cu un număr suficient de locuri de parcare; 

•  Realizare Punct de vizitare la Sătuc (comuna Berca) şi a unui punct de vizitare la Bozioru; 

•  Prezentarea de filme la Centrele de Vizitare privind zona respectivă. Tot aici trebuie 
organizată gruparea vizitatorilor, contactul cu ghizii de teren, comerţul specific turistic cu hărţi, 
broşuri, albume, suveniruri etc. 

•  Realizarea unor trasee speciale (tematice, ecvestre, de biciclete, photo-hanting etc.) cu locuri 
de popas, panouri informative şi de interpretare, săgeţi de orientare;  

•  Dezvoltarea de produse turistice complementare în vederea diversificării și creșterii 
atractivităţii ofertei turistice (spre exemplu rafting, cicloturism, parapantă, speoturim);  

•   Posibilităţi de valorificare turistică a potenţialului hidrografic al râurilor prin amenajări 
simple care să devină „aliniamente” de maximă polarizare în perioada caldă a anului pentru 
turiştii iubitori de înot, plajă, pescuit sportiv sau sporturi nautice (rafting cu ambarcaţiuni mici 
1-2 persoane, riverboarding);  

•   Înfiinţarea unor noi locuri de campare;  

•   Implementarea unui plan de acţiune pentru realizarea hărţilor şi publicitatea traseelor de 
drumeţie.  

•  Promovarea proiectului Parc de Agrement sat Bentu, com. Gălbinaşi; 

• Realizarea de trasee/poteci tematice în zonele Colţi şi Mânzăleşti şi pe întreg arealul 
Geoparcului Ţinutul Buzăului; 

• Stimularea activităţilor de promovare a practicării zborului cu parapanta pe dealul Istriţa; 

 

 

  O.5.3. Acțiuni de promovare turistică integrată  

Promovarea turistică a judeţului Buzău ca destinaţie turistică este acoperită de acţiunile 
integrate în Obiectivul 1.  

În scopul de a garanta eficienţa acţiunilor, proiectele vor fi sprijinite numai dacă vor îndeplini 
următoarele 2 condiţii:  

- Integrarea deplină cu strategia judeţeană marketing și adoptarea brand-ului și logo-urilor 
regionale prevăzute în cadrul acesteia;  

- un număr minim de atracţii integrate la nivelul fiecărui circuit; 
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O.5.3.1. Linii prioritare de intervenție:  

- sprijin pentru crearea/îmbunătăţirea de site-uri web pentru promovarea circuitelor sau 
grupurilor de atracţii turistice;  

- campanii de publicitate pentru circuite sau grupuri de atracţii turistice;  

- studii de marketing și strategii de marketing pentru destinaţiile turistice locale;  

- participarea la târguri naţionale și internaţionale și crearea de standuri provizorii 
promoţionale în punctele de tranzit strategice.  

- activităţi susţinute de marketing de către actorii locali implicaţi (editarea de ghiduri, broşuri, 
pliante, hărţi cu principalele trasee turistice).  

 

O.5.3.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Promovarea siturilor Natura 2000 – ROSCI 0229 Siriu și ROSCI 0190 Penteleu; 

•  Realizarea Planului de management şi a strategiei de Dezvoltare a Geoparcului Ţinutul 
Buzăului; 

•  Pregătirea dosarului de aplicare la UNESCO pentru Geoparcul Ţinutul Buzăului; 

•  Realizarea manifestării ZILELE Geoparcului Ţinutul Buzăului; 

•  Întreţinerea site-urilor www.rezervatie-siriu.ro și www.rezervatie-penteleu.ro 

•  Editarea de ghiduri, broşuri, pliante, hărţi cu principalele trasee turistice. 

•   Promovarea Taberelor şcolare din judeţul Buzău; 

 

  O.5.4. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu  

Turismul este unul dintre sectoarele economiei dintr-o regiune care este condiţionat, în mod 
special, în dezvoltarea sa, de către factorul uman.  

Această acţiune se adresează resurselor umane necesare pentru operatorii implicaţi în turismul 
activ.  

 

O.5.4.1. Linii prioritare de intervenție:  

- formarea profesională aprofundată şi în diverse domenii a prestatorilor de servicii turistice şi a 
tour-operatorilor ce activează în domeniul turismului activ;  

- creşterea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în turismul activ și în natură și creșterea 
numărului de ghizi turistici;  

- constituirea unor grupuri de voluntari pentru derularea de activităţi de conştientizare, 
implicaţi activ în activităţile parcurilor (amenajări şi reparaţii trasee turistice, ecologizarea 
zonelor limitrofe traseelor turistice, a locurilor de campare şi a zonelor riverane localităţilor, 
inventarieri de floră şi faună, refacerea infrastructurii parcurilor etc.) cu efect de conştientizare 
şi educaţie asupra participanţilor;  

- implicarea instituţiilor de învăţământ de pe toate palierele în activităţi de educare şi 
conştientizare a comunităţilor locale. 
  
O.5.4.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Proiecte de organizare cursuri de formare și perfecţionare ghizi locali; 

http://www.rezervatie-siriu.ro/
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• Capacitarea unui număr cât mai mare de voluntari în acţiuni de amenajări şi reparaţii trasee 
turistice, ecologizarea zonelor limitrofe traseelor turistice, a locurilor de campare şi a zonelor 
riverane localităţilor, inventarieri de floră şi faună, refacerea infrastructurii parcurilor etc.; 

• Încheierea de parteneriate cu Universităţi din ţară și din străinătate, cu școli și licee din 
judeţul Buzău sau din ţară pentru realizarea de activităţi de educare și conștientizare a valorii 
patrimoniului local; 
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 Obiectiv strategic 6 -   Dezvoltarea potențialului turistic al zonelor urbane.....       
 

Polii urbani ai judeţului (municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, oraşele Nehoiu, Pătârlagele şi 
Pogoanele) reprezintă centrul vieţii sociale și economice a regiunii. Niciuna din localităţile 
enumerate anterior nu poate fi considerată ca o destinaţie turistică în sine, dar, datorită poziţiei 
lor geografice de-a lungul principalelor coridoare naţionale şi internaţionale de transport, 
precum și datorită intensităţii activităţii economice desfășurate la nivel local, au o capacitate de 
cazare destul de mare, utilizată în principal pentru scopuri de afaceri.  

Cu toate acestea, calitatea structurilor existente este în general scăzută, iar potenţialul 
dezvoltării unor afaceri importante și creării unor centre de conferinţe ar trebui să beneficieze 
de investiţii semnificative pentru a fi pe deplin valorificat.  

Prin anumite renovări substanţiale și intervenţii pentru restilizarea centrelor istorice, zonele 
urbane își pot îmbunătăţi gradul de atractivitate și pentru alţi turiști care vizitează regiunea în 
interes personal și nu de afaceri, putând fi astfel incluse în circuite ce promovează în mod 
cumulat atractivitatea zonelor rurale și stilul de viaţă din zonele urbane.  

Dezvoltarea structurilor comerciale poate reprezenta un instrument suplimentar, în scopul de a 
introduce orașele judeţului pe piaţa turistică naţională și internaţională.  

Prioritatea actuală conţine intervenţiile ce au ca obiectiv integrarea completă a centrelor 
urbane importante din judeţ în fluxurile turistice naţionale și internaţionale, prin creșterea 
competitivităţii lor ca poli de turism de afaceri si integrarea mai mare a acestora în circuite, 
inclusiv luând în considerare atracţiile culturale, naturale și rurale din regiune.  

 

  O.6.1. Investiții pentru dezvoltarea şi modernizarea capacității de cazare şi pentru  
dezvoltarea şi modernizarea capacității de organizare de conferințe şi evenimente 

Structurile de cazare din zonele urbane au nevoie de modernizare și de restilizare.  Prioritatea 
ar trebui să fie, de asemenea, acordată intervenţiilor ce integrează facilităţi de cazare exclusiv, 
cu spaţii de conferinţe, structuri de spa și centre de petrecere a timpului liber.  Mai mult decât 
atât, o diversificare a formelor de ospitalitate trebuie să fie promovată și în mediul urban, prin 
sprijinirea răspândirii structurilor de cazare de dimensiuni mici, domestice.  

Multe din unităţile de cazare din localităţile urbane din regiune au o cerere potenţială compusă 
din persoane care călătoresc în interes de serviciu. Cu toate acestea, centrele urbane nu dispun 
de săli mari de conferinţe dotate cu facilităţi corespunzătoare pentru întâlniri şi convenţii de 
afaceri, simpozioane, reuniuni, sesiuni ştiinţifice şi pentru turism (confort, mediu, instalaţii de 
comunicare şi proiecţie etc.).  

Există o piaţă extinsă a conferinţelor naţionale și internaţionale, fie la nivel de asociaţii, 
organizaţii guvernamentale sau corporaţii. Procentul întâlnirilor cu un număr de delegaţi 
participanţi între 50-149 a crescut în ultimii 10 ani. Marea majoritate a întâlnirilor numără sub 
200 de delegaţi. Majoritatea întâlnirilor internaţionale se desfăşoară în centre de conferinţe 
special amenajate sau hoteluri.  

Există tendinţa ca întâlnirile de dimensiune mai redusă si cele ale companiilor să se desfăşoare 
în hoteluri. Pentru întâlnirile asociaţiilor mai mari şi cele guvernamentale sunt preferate 
centrele de conferinţe special amenajate. Perioadele de vârf ale întâlnirilor internaţionale din 
Europa sunt primăvara și toamna și nu se suprapun peste vârfurile de sezon, contribuind astfel 
la diminuarea sezonalităţii cu care se confruntă și  judeţul Buzău. Este în mod cert nevoie de 
centre de conferinţe amenajate în localităţile urbane care să găzduiască în special evenimente 
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guvernamentale sau ale asociaţiilor. Un centru special amenajat va trebui să aibă flexibilitatea 
de a oferi forme de întâlniri inovatoare, cum ar fi lansarea de produse, dar, pe principiul 
organizării modulare, să poată fi folosit şi pentru activităţi de animaţie şi agrement, evenimente 
sportive, atunci când nu sunt solicitări pentru principala sa funcţie, aceea de locaţie pentru 
întâlniri. Existenţa manifestărilor cu caracter cultural, organizate anual, care posedă o 
notorietate naţională şi internaţională determină dezvoltarea acestei forme de turism în viitor.  

În mediul urban din judeţul Buzău turismul cultural se poate îmbina cu turismul de afaceri, care 
poate atrage din ce în ce mai mulţi turişti străini.  

 

O.6.1.1. Linii prioritare de intervenție:  

- identificarea unor măsuri administrative judeţene şi locale care să sprijine investiţiile în 
crearea, restaurarea şi modernizarea structurilor de cazare din zonele urbane, inclusiv 
facilităţile anexe: săli de conferinţe, săli expoziţionale;  

- identificarea unor măsuri administrative judeţene şi locale care să stimuleze formele de 
afaceri ”în familie”, ce vizează structuri de cazare de dimensiuni mici în zonele urbane, o atenţie 
aparte să se acorde formelor de cazare tip AirBnB, Hostel, Bed & Breakfast;  

- amenajarea specială a unor centre culturale sau muzeale, a unor centre care să aibă 
flexibilitatea de a oferi forme de întâlniri inovatoare, cum ar fi lansarea de produse, dar, pe 
principiul organizării modulare, să poată fi folosit şi pentru activităţi de animaţie şi agrement, 
evenimente culturale, turistice şi sportive, atunci când nu sunt solicitări pentru principala sa 
funcţie, aceea de locaţie pentru întâlniri; 

 

O.6.1.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare în cadrul structurilor de primire turistică, cu 
respectarea standardelor arhitecturale specifice arealului turistic de provenienţă;  

• Sprijinirea creării și dezvoltării structurilor de asistenţă de afaceri în turism (incubator de 
afaceri), dezvoltarea serviciilor specifice turismului de afaceri și de evenimente;  

•  Crearea de centre de conferinţe în orașele unde nu există astfel de structuri; 

•  Înfiinţarea Centrului Muzeal “I.C. Brătianu” Buzău prin reabilitarea clădirii fostului Spital 
Brătianu  (monument istoric) din Buzău, care va fi inclus în circuitul public şi va deţine spaţii 
special amenajate pentru colecţii muzeale dedicate istoriei sănătăţii buzoiene şi pentru diverse 
evenimente culturale, turistice, economice etc., în scopul punerii în valoare a obiectivului de 
patrimoniu; 

•  Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, de grupa A, Biblioteca Judeţeană “Vasile 
Voiculescu” din municipiul Buzău prin consolidarea şi restaurarea clădirii monument istoric şi  
amenajarea unui Spaţiu de Informare Virtuală Turistică și Culturală, precum şi a altor spaţii cu 
destinaţie expoziţională  şi de vizitare; 

  

 

   O.6.2. Investiții pentru reabilitarea centrelor istorice  

Centrul istoric reprezintă principala caracteristică prin care un oraș își atrage vizitatorii, fie 
pentru scopuri culturale, cumpărături sau socializare.  
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Centrele  istorice din zonelor urbane Buzău și Râmnicu Sărat au nevoie de o renovare 
consistentă, astfel încât acestea să poată reprezenta areale primitoare unde turistul și 
cetăţeanul, desigur, se pot relaxa, bucura de oraș și de sejur.  

Intervenţiile individuale ce vizează restaurarea monumentelor, pieselor arhitecturale de interes 
și monumentelor naţionale sunt acoperite de Obiectivul 2. Această acţiune se referă la centrele 
istorice privite ca un întreg unitar, promovând măsuri pentru restilizare și restaurarea lor 
globală.  

 

O.6.2.1. Linii de interventie:  

- elaborarea de studii pentru formularea standardelor pentru proiectarea designului exterior al 
clădirilor și magazinelor din centrele istorice, standarde ce trebuie introduse în reglementările 
administraţiei publice locale;  

- dezvoltarea de programe integrate de reabilitare, modernizare și amenajare a centrelor 
istorice și prin proiecte integrate cu participarea sectorului privat, utilizând o schemă de ajutor 
de stat pentru restilizarea magazinelor;  

- realizarea unei infrastructuri inovatoare pentru informarea turistică, astfel încât să fie 
stimulată explorarea centrelor istorice de către turiști (semnalele optice lizibile, aplicaţii pentru 
telefonul mobil);  

- măsuri ce vizează creșterea gradului de valorificare a arealului centrelor istorice de către 
persoane cu dizabilităţi, bătrâni și copii.  

 

O.6.2.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Realizarea şi editarea unui catalog on-line, de evidenţă al patrimoniului municipiului Buzău; 

•  Implementarea Programului eGISPat dedicat activităţii de supraveghere şi protejare a 

monumentelor istorice şi siturilor arheologice din municipiul Buzău; 

•  Marcarea şi semnalizarea monumentelor istorice din municipiu; 

•  Reabilitarea Palatului Comunal și a zonei străzii Cuza Vodă din Buzău; 

•  Programul „Să redescoperim Râmnicu Sărat”; 

•  Restaurarea Palatului Administrativ Râmnicu Sărat; 

 •  Reabilitarea Casei Municipale de Cultură "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat; 

•  Restaurarea palatului „Gheorghiţă Lupescu” din Râmnicu Sărat; 

•  Restaurarea Complexului Brâncovenesc, etapa II, Râmnicu Sărat; 

 

   O.6.3. Inițiative de integrare a ofertei turistice din zonele urbane în circuite inter-urbane 
şi urbane-rurale 

Pentru un turist contemporan atractivitatea unui oraș crește atunci când vizitarea acestuia îi 
este propusă într-un mod integrat, prin intermediul unor instrumente ușor de utilizat, care 
facilitează planificarea sejurului și îi conferă turistului senzaţia că nu va rata niciuna din 
atracţiile acelui loc.  

Acţiunile de modernizare a structurilor de cazare (O.6.1) și creștere a atractivităţii orașelor 
pentru turiști (O.6.3, O.6.6) trebuie să fie însoţite și de existenţa unui circuit turistic urban, care 
să valorifice toate elementele relevante din acest punct de vedere din respectivul areal.  
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În ciuda valorii incontestabile din punct de vedere istoric și cultural, orașele noastre, privite în 
mod individual, nu pot reprezenta o destinaţie competitivă pentru un sejur pe termen mediu al 
unui turist naţional sau internaţional.  

Pe de altă parte, integrarea lor în sejururi care includ, de asemenea, moștenirea naturală și 
culturală a regiunii, poate reprezenta o soluţie atractivă pentru un turist care nu vrea să-și 
petreacă timpul în mod exclusiv într-o staţiune balneară sau într-o zonă rurală.  

Din acest punct de vedere, orașele din judeţul Buzău reprezintă cheia fundamentală în 
abordarea unui turist european polivalent, caracteristică transformată într-un model întâlnit din 
ce în ce mai mult pe piaţa turistică. Turistul polivalent este o persoană tânără, ce dispune doar 
câteva zile/o săptămână pentru scopuri turistice, care dorește să viziteze un loc nou, să 
exploreze și să experimenteze cât mai multe lucruri aferente acelei destinaţii, fără a avea un 
interes specific sau exclusiv.  

Orașele pot reprezenta epicentrul sejurului acestui tip de turist, care va putea face excursii 
zilnice în regiune, revenind seara pentru a experimenta atracţiile și viaţa socială a orașului.  

 

O.6.3.1. Linii prioritare de intervenție:  

-  crearea unor circuite ce promovează în mod cumulat atractivitatea zonelor rurale și stilul de 
viaţă din zonele urbane; 
- stabilirea unui brand vizual al municipiului Buzău ce ar putea fi replicat pe diverse obiecte ce 
pot fi comercializate; 
-realizarea unui DVD ce poate fi comercializat care să conţină un film de prezentare a 
municipiului Buzău; 

- forme de promovare integrată a atractivităţii unei zone urbane, prin crearea unor web-site-uri 
oficiale în scop turistic;  

- publicitate integrată a orașelor ca atracţii turistice;  

- pregătirea de ghiduri;  

- crearea de sisteme integrate de vânzare a biletelor, inclusiv pentru transport, atracţii 
culturale, evenimente, etc  

- integrarea și promovarea printr-un circuit turistic regional unic localităţilor buzoiene;  

- proiecte de integrare a zonelor urbane și a altor caracteristici ale regiunii în produsele și 
ofertele turistice uzuale, urmând a fi promovate ca pachete turistice integrate sau pur și simplu 
ca posibilităţi de petrecere a sejurului pentru tipul de turist descris anterior. 

 

O.6.3.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Îmbunătăţirea reţelei de drumuri şi de căi de acces către monumentele istorice, muzee şi alte 

obiective de patrimoniu; 

•  Realizarea şi valorificarea unor trasee de turism cultural în municipiul Buzău; 

•  Înfiinţarea în municipiul Buzău a Circuitului turistic arhiectural şi cultural buzoian al sfârşitului 
de secol XIX şi început de secol XX care să cuprindă obiective arhitecturale ale perioadei – aflate 
pe Lista Monumentelor Istorice din judeţul Buzău care să cuprindă municipiul Buzău (pe traseul 
Biblioteca Judeţeană “Vasile Voiculescu” Buzău (BZ-II-m-A-02351), Parcul Crâng (BZ-III-s-B-02500), 
Muzeul Judeţean de Istorie (BZ-II-m-B-02317), Clădirea Fostului Spital I.C. Brătianu 
(transformată în Centru Muzeal “I.C. Brătianu” (BZ-II-m-B-20957), Şcoala Generală Nr. 1 (BZ-II-
m-B-02316), Tribunalul Judeţean (BZ-II-m-A-02315),  Hotel Coroana (BZ-II-m-B-02314), Palatul 
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Comunal (BZ-II-m-A-02323), Ansamblul străzii Cuza Vodă (BZ-II-a-B-02322), Bazarul Buzău,  
Ansamblul “Strada Alexandru Marghiloman” (BZ-II-a-B-02336),  Templul Comunităţii Evreieşti (BZ-
II-m-B-02339), Casa Seceleanu azi Inspectoratul Şcolar Judeţean (BZ-II-m-B-02340), Ansamblul 
Conacului Marghiloman (BZ-II-a-B-02347). 

•  Organizarea Centrului naţional cultural-economic-social, „Alexandru Marghiloman” Buzău, cu 

următoarele secţiuni: Muzeul Naţional al Calului şi Călăreţului, Centrul Naţional pentru 

formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul monumentelor istorice, Centrul Naţionl de 

dresaj, echitaţie şi competiţie, teren de concursuri hipice şi zonă de agrement, Clubul 
„Alexandru Marghiloman”; 

•  Reabilitarea parcurilor din Buzău și Rm. Sărat: Crâng, Marghiloman și Tineretului, Parcul cu 
platani  (decolmatare lacuri, amenajare alei, dotare cu mobilier stradal); 

•  Construirea unei piscine acoperite și a unui parc de divertisment tip Aqua Park în Parcul 

Tineretului – Buzău; 

•  Înfiinţarea de “culoare verzi” pentru piste de biciclete care sa lege cele 3 parcuri de centrul 

orașului Buzău: Crâng – Tineretului - Marghiloman; 

•  Ȋnfiinţarea unui cinematograf și a unei galerii de artă Rm. Sărat; 

 

 

  O.6.4. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente  

În special în zonele urbane, fluxurile turistice pot fi condiţionate în mod pozitiv de promovarea 
și îmbunătăţirea organizării evenimentelor culturale existente și de crearea unui nou calendar 
de evenimente important și calitativ, care să conţină informaţii despre expoziţii, concerte, 
festivaluri de teatru și muzică, cinema, etc.  

În funcţie de gradul lor de importanţă, evenimentele culturale pot să aibă, în zilele noastre, un 
impact continental. Prezenţa unui aeroport internaţional la nivel local, sincronizată cu o politică 
puternică de marketing, ar putea crea condiţiile pentru organizarea cu succes a evenimentelor 
majore, care, la rândul lor, ar putea fi punctul de pornire pentru prezentarea patrimoniului 
cultural și natural al regiunii în faţa unui număr mare de turiști internaţionali.  

 

O.6.4.1. Linii prioritare de intervenție:  

- crearea a unul sau două calendare principale noi de evenimente, de importanţă europeană, în 
cele mai importante zone urbane (ex. festivaluri de muzică, dans, teatru / cinema / competiţii, 
sărbători şi festivaluri diverse);  

- sprijin pentru asociaţiile culturale pentru organizarea festivalurilor mici și mijlocii culturale din 
mediul urban, cu prioritate pentru domeniile contemporane ale culturii ce reprezintă un punct 
de interes pentru tineri.  

 

O.6.4.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Calendarul Festivalului Naţional de Muzică Ușoară “Mihaela Runceanu” de la Buzău, 
Calendarul Festivalului de muzică folk “Vali Sterian” de la Râmnicu Sărat, Festivalul de Teatru 
“VedeTeatru” – Buzău, Concursul Naţional de Poezie “Vasile Voiculescu”,Festivalul de rock “top 
t”, Festivalul de Jazz şi Blues “BLUZĂU”  etc. 

•   Sprijinirea ONG-urilor pentru organizare de festivaluri şi concursuri; 
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  O.6.5. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu  

Turismul este unul dintre sectoarele economiei dintr-o regiune care este condiţionat, în mod 
special, în dezvoltarea sa, de către factorul uman.  

În zonele urbane, există nevoia suplimentară de creștere a gradului de conștientizare a 
potenţialului turistic, precum și stimularea dezvoltării de iniţiative culturale și de agrement, în 
special prin diseminarea exemplelor și a celor mai bune practici în domeniu din alte orașe 
europene.  

 

O.6.5.1. Linii prioritare de intervenție:  

- formarea profesională aprofundată şi în diverse domenii a prestatorilor de servicii turistice şi a 
tour-operatorilor din zonele urbane;  

- realizarea unui set de reguli de conduită a gazdelor din turismul buzoian, care săeduce 
prestatorii de servicii şi chiar şi pe simplii cetăţeni să fie ospitalieri; 

- iniţiative privind schimbul de experienţă între asociaţii locale și entităţi din străinătate, în 
vederea stimulării capacităţii de lansare a iniţiativelor culturale și de petrecere a timpului liber. 

 

O.6.5.2. Acțiuni/ Proiecte: 

•  Organizarea de cursuri de formare și perfecţionare pe domeniile: ghizi turistici, servicii 
hoteliere, servicii de alimentaţie publică; 

•  Organizarea de cursuri de formare și perfecţionare în marketing cultural; 

•  Organizarea de schimburi de experienţă, atât pe plan naţional cât şi internaţional. 
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Notă metodologică 
 
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în judeţul Buzău 
2016-2020 este un proiect implementat de Consiliul Judeţean Buzău în perioada 
decembrie 2015 – noiembrie 2016.  

În cadrul etapei I a proiectului a fost generată componenta de analiză diagnostic, 
reprezentată în cadrul prezentului document.  

Pe baza analizei, a fost elaborată Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului 
în judeţul Buzău propusă pentru perioada 2016 – 2020. 
În procesul de elaborare a analizei au fost folosite următoarele instrumente 
metodologice:   
Cercetare cantitativă, constând în cercetare de birou şi analiza de date statistice 
colectate în urma transmiterii de solicitări de informaţii către instituţii locale, 
judeţene şi naţionale.  

Au fost utilizate următoarele seturi de date:  
- date statistice colectate de la Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia Judeţeană 
de Statistică Buzău;  

- date ale Oficiului Naţional Registrul Comerţului, aferente anilor 2010-2015;  
- date privind agenţii economici;  

- alte date de la instituţii precum Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul Culturii, 
Direcţia pentru Agricultură Buzău, ş.a.   
Cercetare calitativă prin: 

- analiza materialelor documentare din diferite surse;  
- interviuri, întâlniri de consultare şi vizite pe teren.  

 
Structura prezentei analize și strategii urmăreşte cerinţele Consiliului Judeţean 
Buzău, fiecare capitol abordând atât tematica minimală stabilită de 
Compartimentul de Promovare şi Dezvoltare a Turismului, cât şi alte aspecte 
identificate a fi importante pe parcursul elaborării materialelor.  

În perioada de elaborare a analizei diagnostic au avut loc două întâlniri de 
consultare şi aproximativ 20 de întâlniri individuale, la care au participat mai mult 
de 150 de persoane.  
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Discuţiile tematice au surprins aspecte precum competitivitate economică, 
domeniul social la nivel judeţean, patrimoniul natural şi capacitate administrativă.  

În plus, întâlnirile individuale cu reprezentanţi ai unor instituţii/organizaţii publice şi 
private din cadrul judeţului au permis identificarea şi detalierea unor nevoi şi 
aspecte punctuale şi racordarea obiectivelor şi proiectelor propuse în cadrul 
strategiei la acestea.  
Lista completă cu organizaţiile care au participat la întâlniri şi vizite de  

Pe parcursul perioadei de elaborare a strategiei a fost iniţiată o adresă de 
corespondenţă specială (cjbuzau@cjbuzau.ro) pentru a primi sugestii şi comentarii 
de la cetăţeni şi alţi actori locali, proiectul final al documentului fiind publicat pe 
site-ul Consiliului Judeţean Buzău (www.cjbuzau.ro).  
 

Acest material este complementat de documentul anexă reprezentat de Planul 
Operaţional ce cuprinde acţiuni pe perioada 2016 -2020 corelate cu cele ale 
Unităţilor Administrativ Teritoriale, Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară din 
judeţul Buzău și ONG-uri.  
 

Consiliul Judeţean Buzău şi grupul de lucru implicat  în proiectul de elaborare a 
Strategiei mulţumeşte tuturor organizaţiilor şi persoanelor care au contribuit la 
acest proces punând la dispoziţie materiale şi date, participând la discuţii sau 
transmiţând puncte de vedere. 
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5.2. Plan operaţional 2016 - 2020 

 
 

Obiectiv strategic 1 –  Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a potenţialului turistic  
de la nivel judeţean 

 

Obiectivul specific Acţiuni/Activităţi Responsabili Surse de finanţare 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate scontate 

O.1.1. Crearea 
brand-ului turistic 
al  judeţului 
BUZĂU 

- elaborarea unui studiu în vederea 
identificării unui brand regional;  

- Înregistrarea mărcii turistice a 
Buzăului la OSIM ( logo, siglă, brand); 

- dezvoltarea şi implementarea unui 
sistem unitar de marcare a atracţiilor 
turistice în întregul judeţ; 

• C.J. Buzau 
• Institutia 
prefectului 
• primării rurale 
și urbane 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea vizibilităţii naţionale şi 
internaţionale a judeţului Buzău ca 
destinaţie turistică; 

 

- crearea unei identităţi zonale; 

O.1.2. Promovarea 
naţională şi 
internaţională 

- elaborarea unui Plan de Marketing 
Turistic la nivel judeţean; 

 

- punerea în aplicare a activităţilor 
previzionate de Planul de Marketing 
Turistic 
 

• C.J. Buzau 
• primării rurale 
și urbane 
• mediul de 
afaceri 
• ONG-uri 
• agenţii de 
turism 
 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- promovarea ofertelor turistice din 
judeţ prin includerea acestora în 
cataloagele tour-operatorilor români şi 
străini, creşterea numărului de 
participanţi (agenţi economici, primării 
etc.) la bursele de turism naţionale şi 
internaţionale (sprijinirea participării 
acestora);  

- dezvoltarea de relaţii economice, 
transfer de cunoştinţe şi schimb de 
experienţe la nivel naţional şi 
internaţional.  

O.1.3. Crearea şi 
actualizarea unui 

- realizarea unui portal de turism al 
judeţului Buzău, ca instrument major 

• C.J. Buzau 
 

• bugetul județean 
• programe nationale de 

2016 - 
2020 

- promovarea judeţului Buzău în plan 
naţional şi internaţional, prin 
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portal web 
dedicat turismului 
buzoian 

de promovare şi informare;  

- realizarea unei hărţi interactive pe 
site-ul dedicat turismului din judeţul 
Buzău;  

- realizarea unui calendar interactiv de 
evenimente;  

- crearea unei interfeţe de tip „plan 
your stay” (”planifică-ţi sejurul”) în 
cadrul portalului; 

- realizarea de materiale (filme, clipuri 
video,  fotografii, fotoreportaje etc. 
materiale multimedia în general, ce 
vor fi actualizate ori de câte ori este 
nevoie) şi promovarea prin interme-
diul acestora  a ofertei turistice;  

• primării rurale 
și urbane 
 
• mediulul de 
afaceri 
 
• ONG-uri 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• furnizori de 
instruire 
 
• specialişti în 
domeniile 
media şi turism 

finanțare 
• programe europene de 
finanțare;  

intermediul brandului său și în 
concordanţă cu planul de marketing ;  

- motivarea turiștilor pentru 
descoperirea judeţului Buzău,;  

- punerea la dispoziţia potenţialilor 
turiști a instrumentelor de planificare și 
organizare a călătoriei în judeţul Buzău, 
cu posibilitatea personalizării sejurului, 
acesta putând include diferite localităţi 
și activităţi;  

- punerea la dispoziţia tuturor actorilor 
turistici din judeţul Buzău a unei 
platforme comune de comunicare, 
coordonare și integrare a ofertelor 

O.1.4. 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport la nivel 
judeţean  
 

- dezvoltarea sistemului de transport 
regional, inclusiv a reţelei de drumuri 
şi căi ferate, dar şi a infrastructurii 
locale cu prioritate a celei în conexiune 
cu destinaţiile turistice;  

- dezvoltarea infrastructurii turistice; 

• C.J. Buzau 
 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare;:  

2016 - 
2020 

- posibilitatea de a călători cu ușurinţă 
dintr-o parte a judeţului  în alta și de a 
combina activităţile de agrement și 
admirare a peisajelor naturale cu un 
timp minim de transport între două 
puncte de atracţie; 

O.1.5. Crearea de 
circuite turistice 
tematice la nivel 
judeţean  

 

- iniţierea unor programe turistice 
tematice culturale, religioase, istorice 
(legate de vestigii arheologice, de 
voievozi, de locuri unde s-au dat 
bătălii, de cele două războaie 
mondiale etc., de daco-romanitate, 
altele), pe lângă dezvoltarea 
structurilor turistice adecvate în 
localităţile vizitabile; 

- integrarea în circuitele turistice a 
evenimentelor de tipul serbărilor 

• C.J. Buzau 
 
• primării rurale 
și urbane 
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- circuite capabile să ofere turistului o 
imagine de ansamblu completă cu 
privire la aspectele existente în regiune 
și care pot satisface interesul specific al 
turistului; 

- informaţii cuprinzătoare care să poată 
fi utilizate pentru explorarea tuturor 
atracţiilor regiunii;  

- posibilitatea valorificării integrate și 
convenabile a tuturor atracţiilor. 
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populare, festivalurilor, Concursurilor 
naţionale etc.; 

- realizarea de materiale de promova-
re a obiectivelor/ circuitelor turistice; 

- Promovarea circuitului/rutei turistice 
Centrului de Informare Turistică Buzău 
şi conectarea lui la reţele turistice 
naţionale şi internaţionale, circuit care 
cuprinde Muzeul Judeţean Buzău, 
Biblioteca Judeţeană “Vasile 
Voiculescu” din Buzău, Galeriile de 
Artă Buzău, Gara Buzău, Hotel 
Pietroasa din Buzău care prin touch-
screen-urile amplasate aici 
promovează atracţiile turistice şi 
culturale ale judeţului Buzău; 

- sprijinirea derulării de acţiuni şi 
campanii de promovare, expedierea 
materialelor promoţionale şi de 
protocol în ţară şi în străinatate; 

• specialişti în 
domeniile 
media şi turism 
 

O.1.6. Crearea de 
circuite turistice 
inter-tematice la 
nivel judeţean 

- elaborarea unui studiu prin care să 
fie identificate cele mai bune 2 sau 3 
circuite inter-tematice la nivel 
judeţean și instrumente adecvate 
pentru implementarea acestora pe 
piaţa turistică 

• C.J. Buzau 
• primării rurale 
și urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în 
domeniile 
media şi turism 

• agenţii de turism 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2018 

- posibilitatea de a da cea mai 
avantajoasă ofertă de petrecere a unui 
sejur, prin conectarea celor mai 
importante puncte de atracţie ale 
regiunii, dintr-o perspectivă teritorială, 
într-o abordare mai mult decât 
tematică, și prin oferirea unor servicii 
precum sistemele integrate de rezervări, 
un ghid turistic ce abordează viziunea 
integrată a regiunii și servicii conexe; 

O.1.7. Crearea şi 
actualizarea unui 

- Crearea unei reţele a tuturor 
evenimentelor și a unui calendar unic 

• C.J. Buzau 
• instittuţii de 

• bugetul județean 
• programe nationale de 

2016 - 
2020 

- cumularea gradului de atractivitate al 
regiunii conferit de caracteristicile sale 
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calendar comun 
de evenimente la 
nivel judeţean 

de evenimente al judeţului;  

- Implementarea unui serviciu de 
actualizare permanentă și de 
promovare a calendarului inclus în 
portalul turistic.  

cultură şi sport 
• primării rurale 
și urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi turism 

finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

structurale ce sunt promovate și 
prezentate turiștilor mai intens prin 
implementarea acţiunilor prezentate 
anterior, cu o imagine de ansamblu 
completă și actualizată asupra 
evenimentelor din regiune ce pot 
completa un sejur turistic; 

0.1.8. Crearea 
unei reţele de 
puncte de 
informare turistică 
la nivelul judeţului  

- Un logo și un design comun;  

- Un sistem de training și informare 
comun pentru personalul angajat;  

- stabilirea unor caracteristici comune 
ale reţelei (design, logo, standardele 
serviciilor oferite, proceduri etc.);  

- sprijinirea dezvoltarii unei reţele de 
centre/birouri de informare şi 
promovare turistică cu filiale în orașe 
şi în localităţile cu potenţial turistic,  

- crearea unor puncte de informare 
turistică, inclusiv electronice, în zone 
de maxim tranzit. 

• C.J. Buzau 
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• primării rurale 
și urbane 
 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- reţeaua centrelor de informare 
turistică va facilita oferirea, pe tot 
teritoriul judeţului, a unui set integral și 
integrat de informaţii privind destinaţiile 
turistice, obiectivele turistice, serviciile 
turistice, inclusiv de cazare, omogene ca 
și conţinut, instrumente de suport 
și mecanisme de lucru. Prin 
această reţea va fi îmbunătăţit gradul de 
informare și chiar satisfacţie, precum și 
fidelizarea turiștilor care călătoresc în 
judeţul Buzău. 
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Obiectiv strategic 2 -   Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al judeţului Buzău  
 
 

Obiectivul specific Acţiuni/Activităţi Responsabili Surse de finanţare 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate scontate 

O.2.1. Restaurarea 
şi valorificarea 
turistică a 
patrimoniului 
arhitectural şi 
cultural  
 

- restaurarea, protecţia şi conservarea 
patrimoniului cultural naţional cu 
potenţial turistic şi arhitectural  
important în vederea introducerii 
acestora în circuite turistice de nişă;  

- investiţii pentru protecţia și 
valorificarea turistică a siturilor 
arheologice;  

- realizarea de planuri integrate de 
protejare a patrimoniului cultural;  

- cooperarea cu parteneri 
internaţionali în programe şi proiecte 
comune de protejare a patrimoniului 
cultural imobil;  

- transferarea imobilului ce găzduieşte 
Colecţia Chihlimbarului de la Colţi 
cătreMuzeul Judeţean Buzău; 

- sprijinirea înfiinţării de noi spaţii 
muzeale de expunere a patrimoniului 
mobil şiimobil, muzee, colecţii 
dedicate celor mai importante aspecte 
culturale de interes din zonă (cum ar fi 
Colecţia Muzeală “I.C. Brătianu” Buzău 
sau Biblioteca “Vasile Voiculescu” 
Buzău); 

- promovarea turismului tematic prin 

• C.J. Buzau 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea accesului publicului şi a 
numărului vizitatorilor (restaurarea 
clădirilor cu elemente arhitectonice 
tradiţionale, a monumentelor, 
ansamblurilor şi siturilor istorice, centre 
culturale, muzee, etc.) în vederea 
introducerii acestora în circuite turistice; 

 

- responsabilizarea unor paliere sociale 
diverse (naţional/regional/local) în 
conştientizarea rolului patrimoniului 
cultural imobil în păstrarea identităţii 
culturale naţionale şi locale;  
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sprijinirea şi extinderea reţelei de 
cooperare durabilă între operatorii de 
turism din Regiunea Sud-Est şi instituţii 
găzduite sau care-şi desfăşoară activi-
tatea în clădiri de patrimoniu naţional/ 
local (cazul Bibliotecii Judeţene “Vasile 
Voiculescu” Buzău inclusă deja într-un 
circuit turistic demonstrat creat odată 
cu amenajarea Centrului de Informare 
Turistică – CIT Buzău). 

O.2.2. Creşterea 
accesului, prin 
investiţii publice, 
la obiectivele de 
patrimoniu 
cultural şi 
arhitectural  
 

- amenajarea accesului la obiectivele 
turistice, a zonei amplasate în 
apropierea acestora şi a incintelor, 
prin renovarea drumurilor existente și 
îmbunătăţirea siguranţei acestora;  

- realizarea de spaţii de popas şi 
campare, parcare pentru vizitatorii 
care doresc vizitarea obiectivelor 
aflate în patrimoniul regiunii;  

- crearea unei infrastructuri publice de 
mici dimensiuni, cum ar fi toalete, 
grădini publice, zone de petrecere a 
timpului liber pentru copii, toate 
acestea localizate în apropiere de 
atracţii culturale;  

- modernizarea drumurilor comunale 
care fac legătura dintre ansamblurile 
monahale, satele etnografice, pentru a 
se putea realiza circuite turistice;  

- investiţii pentru iluminatul nocturn al 
pieselor integrate în patrimoniul 
arhitectural.  
 

• C.J. Buzau 
 
• primării 
rurale și 
urbane 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- extinderea numărului de situri 
culturale și arhitecturale care ar putea fi 
incluse în agenda unui turist ce vizitează 
judeţul Buzău; 
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O.2.3. Sprijin 
pentru iniţiativele 
de valorificare a 
specificului 
etnografic şi etnic  

- stabilirea, printr-un studiu 
cuprinzător, a elementelor de 
patrimoniu imaterial reprezentative 
pentru regiunea Buzăului, inclusiv 
pentru minorităţile rrome;  

- stabilirea elementelor de patrimoniu 
material specifice pentru cultura 
românească şi locală, având în vedere 
valoarea etno-culturală de unică 
specificitate, ca rod al istoriei locurilor 
şi al adaptării la mediul natural;  

- introducerea în circuitul turistic a 
tradiţiilor spirituale şi a obiectivelor 
culturale aparţinând minorităţilor 
naţionale, în scopul dezvoltării şi 
promovării turismului etnic (turism 
multicultural în comunităţi de rromi, 
sărbători, intâlniri ale acestora);  

- sprijinirea iniţiativelor locale și 
regionale de organizare a festivalurilor 
despre tradiţia și meșteșugurile locale;  

- iniţiative de sprijin pentru 
valorificarea meșteșugurilor locale;  

- susţinerea iniţiativelor pentru 
studierea, protecţia, arhivarea 
elementelor de patrimoniu etnic și 
etnografic, în cazul în care acestea 
sunt integrate în cadrul unor măsuri 
de valorificare turistică;  

- iniţiativele de sprijin pentru 
cooperarea între producătorii de 
produse/alimente tradiţionale și între 
acești producători și persoanele 

• C.J. Buzau 
 
• instituţii de 
cultură şi sport 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- introducerea în circuitul turistic a 
tradiţiilor spirituale şi a obiectivelor 
culturale buzoiene; 

 

- sprijinirea iniţiativelor locale și 
regionale privind meșteșugurile,  
festivalurile, sărbătorile, producătorii de 
produse tradiţionale; 

 

- sprijinirea creării de iniţiative pentru 
valorificarea diversităţilor etnice dintr-o 
perspectivă turistică;  

 
- crearea Patrimoniului Uman Viu al 
Judeţului Buzău; 

 

- valorificarea în scop turistic   
a întregului patrimoniu imaterial  
al judeţului Buzău; 
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implicate în perpetuarea moștenirii 
culturale materiale.  
- promovarea unui traseu apicol buzoian 

O.2.4. Sprijin 
pentru iniţiativele 
de integrare a 
ofertei culturale şi 
de organizare de 
circuite 

- crearea de circuite regionale care să 
includă patrimoniul cultural, situri 
arheologice, locuri de interes din 
punct de vedere etnic și etnografic și 
evenimente; 

- Înfiinţarea în municipiul Buzău a 
Circuitului turistic arhiectural şi 
cultural buzoian al sfârşitului de secol 
XIX şi început de secol XX care să 
cuprindă obiective arhitecturale ale 
perioadei – aflate pe Lista 
Monumentelor Istorice din judeţul 
Buzău. 

• C.J. Buzau 
• instituţii de 
cultură  
• primării 
rurale și 
urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- valorificarea în scop turistic   
a întregului patrimoniu imaterial  
al judeţului Buzău; 

 

- multiplicarea potenţialului de 
atractivitate a regiunii prin crearea de 
circuite integrate și alte iniţiative pentru 
oferta turistică culturală; 

O.2.5. Crearea şi 
actualizarea unui 
calendar de 
evenimente 
culturale, în 
strânsă corelare 
cu patrimoniul 
cultural  

- sprijinirea organizării de expoziţii 
muzeale etnografice şi manifestări 
culturale, festivaluri;  

- completarea unui calendar al 
evenimentelor culturale din regiune 
(expoziţii, concerte, festivaluri de 
teatru şi muzică,  sărbători, 
concursuri);  

- valorificarea evenimentelor culturale 
din zonă; 

- Crearea a unul sau două calendare 
principale de evenimente, relevante la 
nivel european (ex. festivaluri de 
muzică, teatru/festivaluri de cinema/ 
concursuri); 

• C.J. Buzau 
• instittuţii de 
cultură  
• primării 
rurale și 
urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea fluxurilor turistice prin  
promovarea și îmbunătăţirea 
evenimentelor culturale existente și  
crearea unor calendare de evenimente 
noi, importante și de calitate; 

O.2.6. Promovarea 
turistică integrată 

- Sprijin pentru crearea de site-uri 
pentru promovarea circuitelor sau 

• C.J. Buzau 
• primării 

• bugetul județean 
• programe nationale de 

2016 - - Integrarea deplină cu strategia de 
dezvoltare locală și adoptarea măsurilor 
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(numai pentru 
circuite sau grupuri 
minime de atracţii)  

grupurilor de atracţii turistice;  

- Campanii de publicitate pentru 
circuite sau grupuri de atracţii 
turistice;  

- Studii de marketing și strategii de 
marketing pentru destinaţiile turistice 
locale;  

- Participarea la târguri naţionale și 
internaţionale și crearea de standuri 
provizorii promoţionale în punctele de 
tranzit strategice.  
- Înfiinţarea unei Direcţii de Cultură, 
Artă, Turism şi Patromoniu Judeţean 
Buzău; 

rurale și 
urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în 
domeniile 
media şi 
turism 
• agenţii de 
turism 

finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2018 locale de dezvoltare a turismului  
prevăzute în cadrul acestora;  
 
- crearea de branduri, site-uri web 
specifice, campanii publicitare care să 
aducă în prim-plan, alături de 
eveniment şi potenţialul turistic zonal 
care pot duce la atragerea de vizitatori; 

O.2.7. Dezvoltarea 
resurselor umane 
în domeniu  

- formarea profesională aprofundată a 
personalului prestatorilor de servicii 
turistice şi a tour-operatorilor pentru 
turismul cultural în domenii variate;  

- perfecţionarea profesională a ghizilor 
din muzee, colecţii şi case memoriale 
care să poată oferi şi date despre 
caracteristicile mediului natural şi 
antropic al localităţii pe teritoriul 
căreia se află un bun cultural, natural, 
sau cu valenţă turistică;  

- sprijin pentru crearea de 
parteneriate între universităţi, licee şi 
şcoli  și circuitele de atracţii culturale; 

 • bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea nivelului de pregătire al 
ghizilor implicaţi în turismul cultural, 
precum și creșterea numărului de ghizi 
turistici în acest sens;  
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Obiectiv strategic 3  -   Dezvoltarea potenţialului turistic în mediul rural  
 

Obiective specifice Acţiuni/Activităţi Responsabili Surse de finanţare 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate scontate 

O.3.1. Sprijin 
pentru crearea de 
structuri de cazare 
sustenabilă, de 
mici dimensiuni în 
zonele rurale 

- propunerea unui proiect, la nivel 
guvernamental, care să conţină o 
schemă de ajutor de stat pentru 
sprijinul investiţiilor necesare în 
vederea dezvoltării unor structuri 
de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare de tipul eco-pensiunii 
agroturistice 

• C.J. Buzau 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- Stimularea comunităţilor locale şi 
încurajarea acestora în direcţia 
dezvoltării unei oferte complete şi 
complexe de produse turistice 

- Pentru dezvoltarea ecoturismului în 
cadrul acestor destinaţii este absolut 
necesară stimularea localnicilor în 
vederea realizării unor structuri de 
cazare de mici dimensiuni în punctele 
de concentrare a fluxurilor de turişti, 
în principal în interiorul localităţilor 
situate în punctele de intrare în 
parcurile naţionale. 

- protejarea autenticităţii spaţiului 
buzoian prin adoptarea standardelor 
de eco-compatibilitate și respectarea 
tradiţiilor locale utilizând stilurile și 
materialele alese 

O.3.2. Sprijin 
pentru 
modernizarea şi 
restructurarea 
structurilor 
existente de 
cazare din zonele 
rurale  
 

-  adoptarea unor măsuri 
administrative,  la nivel judeţean şi 
local, pentru cei care  realizează servicii 
în turism, care să ducă la reducerea 
taxelor şi impozitelor locale de către 
unităţile administrativ teritoriale, cu 
condiţia ca sumele astfel economisite 
să fie investite în modernizarea 
structurilor de cazare; 

• C.J. Buzau 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
 

• bugetul județean 
 
• bugetele unităţilor 
administrativ teritoriale 
 
 

2016 - 
2020 

- stimularea localnicilor în vederea 
realizării unor structuri de cazare 
modernizate şi care pot să corespundă 
standardelor de calitate ale 
potenţialilor turişti; 

 

O.3.3. Investiţii 
publice locale 

- ameliorarea şi modernizarea • C.J. Buzau • bugetul județean 
• programe nationale de 

2016 - - crearea posibilităţilor ca turiștii să 
poată să se deplaseze în siguranţă în 
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pentru 
infrastructura de 
transport în 
zonele rurale  

drumurilor judetene și comunale;  

- realizarea unor regulamente de 
transport la nivel de destinaţie şi 
introducerea acestor regulamente 
în planurile de management ale 
ariilor protejate. Acestea vor 
prevedea: specificarea tipului de 
vehicule/ ambarcaţiuni permise, a 
limitei de viteză, a organismelor de 
control şi a sancţiunilor aplicate;  

- oferirea de soluţii alternative de 
trasee off-road;  

- oferirea unor variante de 
transport în comun la nivelul 
destinaţiei;  

- informarea şi încurajarea folosirii 
mijloacelor de transport în comun.  

 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
 

finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2020 jurul regiunii, explorând zonele rurale 
cele mai autentice,  fără a avea griji 
referitoare la izolarea lor terestră; 

O.3.4. Investiţii 
publice locale 
pentru 
infrastructura de 
management al 
apei în zonele 
rurale  

- sprijin pentru dezvoltarea unui 
sistem public de furnizare a apei 
potabile în zonele rurale;  

- crearea și optimizarea sistemului 
de colectare-epurare a apelor uzate 
menajere în zonele rurale;  

• C.J. Buzau 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- furnizarea unei infrastructuri utilitare 
complete în ceea ce privește apa 
curentă și sistemul de canalizare, care ar 
trebui să continue și să fie intensificată; 

O.3.5. Investiţii 
publice locale 
pentru 
infrastructura de 
management al 
deşeurilor în 
zonele rurale  

- sprijin acordat investiţiilor publice 
pentru crearea unor sisteme de 
colectare și reciclare a deșeurilor 
din zonele care nu sunt încă 
acoperite de un astfel de serviciu;  

- crearea unor structuri de 
gestionare a zonelor care includ arii 
protejate şi habitate naturale, care, 
în corelare cu nevoile de protecţia 

• C.J. Buzau 
 
• instituţii de 
cultură şi sport 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
• Centre şi 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- dezvoltarea turismului ecologic, de 
nişă; 

 

- folosirea materialelor tradiţionale şi 
ecologice (în special lemnul) şi  
folosirea noilor tehnologii (becuri 
economice, colectare selectivă a 
deşeurilor etc.), care permit 
importante economii de resurse 
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mediului, ar putea sta la baza 
dezvoltării turismului ecologic de 
nişă;  

- realizarea unui ghid de bune 
practici în privinţa infrastructurii 
turistice, având în vedere un impact 
minim al designului, managementul 
deşeurilor şi conservarea energiei.  

- implementarea unei tehnici de 
management al vizitatorilor şi 
introducerea acesteia în planurile 
de management al destinaţiilor 

Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 
• specialişti în  
media şi 
turism 

naturale şi monetare; 

O.3.6. Investiţii 
pentru creşterea şi 
valorificarea 
gradului de 
atractivitate 
pentru puncte de 
interes locale 
(stână, atelier de 
creaţie artizanală, 
sat dacic,  parc de 
aventură  etc.)  

- realizarea de proiecte privind 
punerea în valoare a creaţiei 
artizanale şi artei instrumentelor 
muzicale, olăritului şi prelucrării 
lemnului;  

- promovarea unor centre/zone de 
creaţie populară recunoscute la 
nivel; 

- studiu pentru identificarea satelor 
cu producţie de artizanat pentru a 
asigura asistenţă pentru 
dezvoltarea meşteşugurilor, 
selecţionarea meşterilor populari, 
identificarea pieţei de valorificare şi 
sprijin pentru crearea, promovarea 
şi comercializarea artizanatului 
tradiţional;  

- sprijin acordat valorificării de 
produse naturale, ecologice (nuci, 
fructe de pădure, ciuperci);  

- sprijin acordat pentru crearea de 

• C.J. Buzau 
 
• instittuţii de 
cultură şi sport 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2018 

- dezvoltarea ofertei de produse 
ecoturistice realizate de comunităţile 
locale prin sprijinul acordat pentru 
menţinerea şi perpetuarea 
obiceiurilor tradiţionale specifice 
destinaţiilor cu potenţial ecoturistic;  
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centre de producţie, expunere şi 
comercializare a produselor 
artizanale, lemn, piatră, sticlărie, 
etc. şi  înfiinţarea şi sprijinirea unor 
grupuri de mici producători locali;  

- susţinerea înfiinţării unor spaţii 
destinate valorificării produselor de 
artizanat şi a altor produse specifice 
realizate în cadrul comunităţii 
locale;  

O.3.7. Crearea de 
drumuri 
tematice/circuite 
la nivel local  

 

- elaborarea unui studiu pentru 
evaluarea potenţialului și 
identificarea a 4 sau 5 circuite 
pretabile ce pot fi create;  

- sprijin pentru iniţiativele de 
organizare de circuite în mediul 
rural; 

- sprijin pentru crearea traseelor 
tematice și pentru investiţiile 
conexe acestora (ghiduri, 
indicatoare de circulaţie, 
indicatoare pentru obiective 
turistice etc.).  

- crearea unor circuite regionale ale 
turismului rural ; 

• C.J. Buzau 
• instittuţii de 
cultură şi sport 
• primării 
rurale și 
urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- zonele rurale din judeţ vor fi  
apreciate şi căutate de turişti pentru 
specificul și produsele lor; 

O.3.8. Crearea 
unei reţele de 
centre/puncte de 
informare turistică  

- stimularea extinderii reţelei de 
tour-operatori naţionali care 
distribuie produse ecoturistice 
şi de turism rural şi realizarea de 
parteneriate cu tour-operatori 
străini specializaţi pe turism de nişă, 
agroturism şi ecoturism; 

• C.J. Buzau 
• instituţii de 
cultură şi sport 
• primării 
rurale și 
urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- multiplicarea potenţialului de 
atractivitate al regiunii prin crearea 
de circuite și alte iniţiative integrate 
ce vizează turismul rural; 

 

- iniţierea unor activităţi de 
conştientizare a tur-operatorilor 
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- organizarea de workshop-
uri/infotrip-uri şi vizite de studiu;  

-  realizarea de parteneriate cu 
organizaţii de promovare a 
ecoturismului și turismului rural din 
străinătate; 

Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi 
turism 

naţionali privind avantajele 
distribuţiei produsului ecoturistic  
buzoian; 

O.3.9. Dezvoltarea 
resurselor umane 
în domeniu  

- sprijin pentru formarea 
profesională în turism și 
antreprenoriat a proprietarilor de 
structuri nou create;  

- sprijin pentru pregătirea 
antreprenorială și tehnică a 
proprietarilor de pensiuni rurale 
care doresc să practice turismul 
rural, agroturismul ori diverse alte 
forme de turism de nişă;  

• C.J. Buzău 
• instituţii de 
cultură şi sport 
• primării 
rurale și 
urbane 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- resursele umane locale trebuie să 
beneficieze de o formare 
profesională corespunzătoare pentru 
a-și dezvolta abilităţile 
antreprenoriale în domeniu, pentru 
dezvoltarea și managementul 
eficient al structurilor de cazare sau 
pentru alte tipuri de structuri; 
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Obiectiv strategic 4  -   Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, spa și medical  
 
 

Obiectivul specific Acţiuni/Activităţi Responsabili Surse de finanţare 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate scontate 

O.4.1. Investiţii 
pentru 
reabilitarea, 
modernizarea sau 
crearea unor baze 
de tratament  

- refacerea instalaţiilor de forare, captare, 
transport a apelor minerale, izvoarelor, 
denisiparea şi curăţarea periodică a 
forajelor, realizarea de noi prospecţiuni 
geologice pentru găsirea de noi surse 
hidrominerale pentru păstrarea unui debit 
relativ constant;  

- realizarea periodică de buletine de 
analiză fizico-chimice şi biologice pentru 
calitatea apelor minerale şi trecerea în 
conservare a celor care nu mai corespund 
din punct de vedere calitativ şi terapeutic;  

- modernizarea reţelei tehnico-edilitare 
din toate zonele cu potenţial balnear cu 
asigurarea preluării apelor uzate şi 
epurarea acestora;  

- extinderea posibilităţilor de tratament 
prin mijloace alternative şi 
neconvenţionale, naturiste, fitness;  

- studii tehnice și economice privind 
deschiderea unor noi puncte balneare în 
regiune și atestarea acestora la nivel 
naţional ; 

• C.J. Buzau 
 
 
• primării  
 
• ADI 
Monteoru 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- punerea în valoare a zonelor cu un 
potenţial balnear ridicat, care are drept 
scop creşterea numărului de vizitatori;  

O.4.2. Investiţii 
pentru 
reabilitarea şi 

- reabilitarea structurilor de cazare şi 
alimentaţie care au statut de monumente 
istorice şi păstrează specificul arhitectural-

• C.J. Buzau 
 
• primării  

• bugetul județean 
 
• programe nationale 

2016 - 
2020 

- extinderea și modernizate 
capacităţilor de cazare turistică în 
zonele balneare fără să afecteze 
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modernizarea 
structurilor de 
cazare şi agrement 
în zonele/ 
localităţile cu 
potenţial  

urbanistic din zona balneară;  

- extinderea amenajărilor pentru activităţi 
sportive uşoare şi de agrement în aer 
liber, în spaţii închise pentru a acoperi 
cerinţele de recreere şi divertisment pe 
toată durata anului; 

- crearea şi promovarea unui parc de 
aventură  în localitatea Sărata Monteoru; 

- crearea unui parc de agrement  la Sărata 
Monteoru 

 
• ADI 
Monteoru 

de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

gradul de atractivitate al zonei, din 
punct de vedere arhitectural și 
urbanistic. 

 

O.4.3. Investiţii 
publice locale 
pentru 
infrastructura de 
acces și servicii 
publice la staţiuni/ 
localităţile cu 
potenţial  

- Reabilitarea drumurilor și străzilor din 
localităţile cu potenţial balnear;  

- Crearea zonelor de parcare și a structurilor 
necesare pentru șederea de scurtă durată a 
turiștilor;  

- Investiţiile publice pentru furnizarea de apă 
potabilă și canalizare;  

- Investiţiile publice pentru colectarea și 
reciclarea deșeurilor.  

• C.J. Buzau 
 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
 • ADI 
Monteoru 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- o infrastructură de transport, apă, 
energie și cea publică  completă și 
modernă  care pot permite zonelor  să 
fie pe deplin competitive pe piaţa 
turistică; 

O.4.4. Crearea şi 
actualizarea unui 
calendar de 
evenimente în 
staţiuni și suport 
acordat altor 
investiţii relevante 
ce vizează 
diversificarea 
ofertei turistice  

- suport oferit în vederea intensificării 
activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice 
la nivelul staţiunii prin calendarul de 
conferinţe tematice, dezbateri, spectacole 
de teatru, folclor, expoziţii de carte, 
pictură, desene, artizanat autentic;  

- suport oferit altor iniţiative de 
diversificare a ofertei de activităţi 
turistice.   

• C.J. Buzau 
• instituţii de 
cultură şi 
sport 
• primării  
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• ADI 
Monteoru 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea atractivităţii unei zone  
balneare comparativ cu cea a altor  
staţiuni balneare care, pe lângă calitatea 
apelor terapeutice și a infrastructuri, pot 
avea diverse  activităţi de petrecere a 
timpului liber și evenimente culturale pe 
care turistul le poate experimenta;  

 

O.4.5. Măsuri de 
integrare a 
localităţilor cu 

- elaborarea unui studiu care să permită 
identificarea formelor și a măsurilor de 
integrare a tuturor zonelor cu potenţial 

• C.J. Buzau 
• instituţii 
• primării  

• bugetul județean 
 
• programe nationale 

2016 - 
2020 

- multiplicarea potenţialului de 
atractivitate al regiunii, vizând crearea 
unui circuit pentru oferta de turism 
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potenţial balnear 
într-un circuit  

balnear din regiune într-un circuit, precum 
și a acţiunilor de promovare și 
sustenabilitate a unui astfel de circuit;  

- sprijin acordat pentru implementarea 
măsurilor identificate la nivelul studiului.  

• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• ADI 
Monteoru 

de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

balnear 

O.4.6. Acţiuni de 
promovare 
turistică integrată 
(la nivelul staţiunii 
Sărata Monteoru)  

- promovarea staţiunii ca Destinaţie EDEN; 

- sprijin pentru crearea de site-uri web 
pentru promovarea circuitelor sau 
grupurilor de atracţii turistice;  

- campanii de publicitate pentru circuite 
sau grupuri de atracţii turistice;  

- studii și strategii de marketing pentru 
destinaţiile turistice locale;  

- participarea la târguri naţionale și 
internaţionale și crearea de standuri 
provizorii promoţionale în punctele de 
tranzit strategice.  

• C.J. Buzau 
• instittuţii  
 • primăria 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi 
turism 
• ADI 
Monteoru 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 – 
2018 

- punerea în valoare a zonelor cu un 
potenţial balnear ridicat, care are drept 
scop creşterea numărului de vizitatori; 

O.4.7. Dezvoltarea 
resurselor umane 
în domeniu  

- formarea profesională aprofundată şi în 
diverse domenii a personalului angajat în 
structurile de cazare şi alte tipuri de 
structuri;  

- sprijin în formarea şi perfecţionarea  
medicilor generalişti care prescriu curele 
balneare şi  rezolvarea problemei lipsei 
din ce în ce mai acute de medici specialişti 
în zonele balneare ; 

• C.J. Buzau 
• instituţii de 
cultură şi 
sport 
• primării  
• ADI 
Monteoru 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- în cazul turismului balnear este 
nevoie de angajaţi cu un nivel ridicat 
de pregătire știinţifică pentru a veni 
în sprijinul aspectelor medicale ale 
sejurului turistic 
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Obiectiv strategic 5 -   Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură  
 

Obiectivul specific Acţiuni/Activităţi Responsabili Surse de finanţare 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate scontate 

O.5.1. Investiţii 
publice locale 
pentru 
infrastructura de 
bază în zonele cu 
potenţial  

-  construirea/reabilitarea căilor ce asigură 
accesul la punctele de rafting, cabane etc, 
cu respectarea deplină a caracteristicilor 
de mediu din aceste zone;  

- construirea infrastructurii necesare 
pentru asigurarea siguranţei turiștilor 
activi (platforme de aterizare pentru 
elicoptere, adăposturi etc.);  

- crearea unei infrastructuri de bază (apă, 
canalizare, deșeuri, energie electrică) în 
sate/zone cu o prezenţă ridicată a 
atracţilor turistice pentru turiștii activi;  

- amenajarea unor parcări în apropierea 
locurilor de atracţie – cu toalete ecologice, 
sistem de management al deşeurilor, 
panouri informative şi de avertizare;  

- înfiinţarea/îmbunătăţirea reţele de 
comunicare şi intervenţie rapidă în zona 
montană; 

- îmbunătăţirea sistemului de semnalizare 
a principalelor trasee rutiere de tranzit, 
din punct de vedere al distanţelor şi 
siguranţei, cu panouri în limbile română şi 
engleză;  

- dezvoltarea unei infrastructuri 
ecoturistice specifice la nivelul 
Geoparcului Ţinutul Buzăului, a ariilor 

• C.J. Buzau 
 
• instittuţii de 
cultură  
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea atractivităţii zonelor (cu 
costuri foarte mici) pentru cei care 
parctică drumeţiile montane, 
vânătoarea, raftingul etc. 
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protejate, care să permită lărgirea gamei 
de servicii oferite fără un impact negativ 
asupra mediului;  

- realizarea infrastructurii şi facilităţilor de 
vizitare şi informare la nivelul destinaţiilor 
cu potenţial ecoturistic.  

- referitor la turismul speologic, se impune 
mărirea atractivităţii peşterii Meledic prin 
crearea unor facilităţi pentru vizitare ;  

- darea în circuitul turistic naţional a unor 
galerii din  zona Colţi; amplasarea unor 
panouri cu imagini din galeriile de unde se 
extrăgea chihlimbarul;  

O.5.2. Investiţii 
pentru 
dezvoltarea 
structurilor legate 
turismul activ,  
sport şi petrecere 
a timpului liber 

-  amenajarea unor centre de vizitare sau 
puncte de informare în locurile principale 
de acces în zonă;  

- refacerea traseelor turistice existente şi 
amenajarea altor noi trasee;  

- amenajarea punctelor (foişoarelor) de 
observare şi a punctelor de belvedere – cu 
panouri de interpretare, infrastructură de 
observare;  

- amenajarea unor locuri de campare – cu 
delimitarea zonelor, panouri informative şi 
de avertizare, vetre pentru foc, toalete 
ecologice;  

- amenajarea / refacerea unor refugii 
montane şi a unor cabane turistice – acolo 
unde lungimea traseelor turistice impune 
asemenea lucru;  

- crearea marcajelor turistice și a 
circuitelor pentru dezvoltarea 

• C.J. Buzau 
 
• instituţii de 
sport 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
 
• ONG-uri 
 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- valorificarea turistice a zonelor cu 
potenţial de dezvoltare a turismului 
activ, pentru crearea structurilor ce 
vor oferi diverse activităţi pentru 
turiști, fără a avea un impact negativ 
asupra mediului; 

 

- practicarea unui turism eco; 

 
- crearea unor trasee, circuite și a 
infrastructurii de ghidare a turiștilor; 

 

 - creşterea gradului de ospitalitate în 
zonele cu potenţial pentru 
valorificarea turismului activ; 



 20 

cicloturismului în regiune;  

A.5.3. Acţiuni de 
promovare 
turistică integrată  

- sprijin pentru crearea de site-uri web 
pentru promovarea circuitelor sau 
grupurilor de atracţii turistice;  

- campanii de publicitate pentru circuite 
sau grupuri de atracţii turistice;  

- studii și strategii de marketing pentru 
destinaţiile turistice locale;  

- participarea la târguri naţionale și 
internaţionale și crearea de standuri 
provizorii promoţionale în punctele de 
tranzit strategice.  

- activităţi susţinute de marketing de către 
actorii locali implicaţi (editarea materiale 
de promovare).  

• C.J. Buzau 
 
• primării  
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- organizarea de parteneriate şi 
schimburi cu alte regiuni/judeţe din ţară 
şi din străinătate; 

 

- crearea unei structuri de corelare a 
activităţilor turistice din judeţ; 

 

- editarea de ghiduri, broşuri, pliante, 
hărţi cu principalele trasee turistice; 

O.5.4. Dezvoltarea 
resurselor umane 
în domeniu  

- formarea profesională aprofundată şi în 
diverse domenii a prestatorilor de servicii 
turistice şi a tour-operatorilor ce activează 
în domeniul turismului activ;  

- creşterea nivelului de pregătire al ghizilor 
implicaţi în turismul activ și în natură și 
creșterea numărului de ghizi turistici;  

- constituirea unor grupuri de voluntari 
pentru derularea de activităţi de 
conştientizare, implicaţi activ în activităţile 
parcurilor (amenajări şi reparaţii trasee 
turistice, ecologizarea zonelor limitrofe 
traseelor turistice, a locurilor de campare 
şi a zonelor riverane localităţilor, 
inventarieri de floră şi faună, refacerea 
infrastructurii parcurilor etc.) cu efect de 
conştientizare şi educaţie asupra 

• C.J. Buzau 
 
• instittuţii de 
cultură şi 
sport 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale 
de finanțare 
 
• programe europene 
de finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea nivelului de pregătire al celor 
implicaţi în turism, în special în turismul 
activ, la nivelul judeţului Buzău; 
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participanţilor;  

- implicarea instituţiilor de învăţământ în 
activităţi de educare şi conştientizare a 
comunităţilor locale.  
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Obiectiv strategic 6    -   Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane  
 

Obiectivul specific Acţiuni/Activităţi Responsabili Surse de finanţare 
Termene 

de 
realizare 

Rezultate scontate 

O.6.1. Investiţii 
pentru 
dezvoltarea şi 
modernizarea 
capacităţii de 
cazare şi pentru  
dezvoltarea şi 
modernizarea 
capacităţii de 
organizare de 
conferinţe şi 
evenimente  

- identificarea unor măsuri 
administrative judeţene şi locale care să 
sprijine investiţiile în crearea, 
restaurarea şi modernizarea structurilor 
de cazare din zonele urbane, inclusiv 
facilităţile anexe;  

- identificarea unor măsuri 
administrative judeţene şi locale care să 
stimuleze formele de afaceri ”în familie”, 
ce vizează structuri de cazare de 
dimensiuni mici în zonele urbane;  

- amenajarea special a unor centre 
culturale sau muzeale  care să aibă 
flexibilitatea de a oferi forme de întâlniri 
inovatoare, cum ar fi lansarea de 
produse, dar, pe principiul organizării 
modulare, să poată fi folosit şi pentru 
activităţi de animaţie şi agrement, 
evenimente culturale, turistice şi 
sportive, atunci când nu sunt solicitări 
pentru principala sa funcţie, aceea de 
locaţie pentru întâlniri; 
- Înfiinţarea şi introducerea în circuitul 
public  a Centrului Muzeal “I.C. Brătianu” 
Buzău prin reabilitarea clădirii fostului 
Spital Brătianu  (monument istoric) din 
Buzău care va deţine spaţii special 
amenajate pentru colecţii muzeale 

• C.J. Buzau 
 
• instittuţii de 
cultură şi 
sport 
 
• primării 
rurale și 
urbane 
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- îmbunătăţirea gradului de 
atractivitate și pentru alţi turiști care 
vizitează regiunea şi în interes 
personal și nu numai de afaceri; 

 

- integrarea completă a oraşelor din 
judeţ în fluxurile turistice naţionale şi 
internaţionale, prin creşterea 
competitivităţii lor ca poli de turism de 
afaceri si integrarea mai mare a 
acestora în circuite, inclusiv luând în 
considerare atracţiile culturale, 
naturale şi rurale din zonă; 

 

- diminuarea sezonalităţii cu care se 
confruntă turismul buzoian; 

 

- dezvoltarea serviciilor specifice 
turismului de afaceri și de 
evenimente; 
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dedicate istoriei sănătăţii buzoiene şi 
pentru diverse evenimente culturale, 
turistice, economice etc. în scopul 
punerii în valoare a obiectivului de 
patrimoniu; 

- Punerea în valoare a obiectivului de 
patrimoniu, de grupa A, Biblioteca 
Judeţeană “Vasile Voiculescu” din Buzău 
prin consolidarea şi restaurarea clădirii 
monument istoric şi  amenajarea unui 
Spaţiu de Informare Virtuală Turistică și 
Culturală, precum şi a altor spaţii cu 
destinaţie expoziţională  şi de vizitare; 
 

O.6.2. Investiţii 
pentru 
reabilitarea 
zonelor/centrelor 
istorice  

- elaborarea de studii pentru formularea 
standardelor pentru proiectarea 
designului exterior al clădirilor și 
magazinelor din centrele istorice, 
standarde ce trebuie introduse în 
reglementările administraţiei publice 
locale;  

- dezvoltarea de programe integrate de 
reabilitare, modernizare și amenajare a 
centrelor istorice și prin proiecte 
integrate cu participarea sectorului 
privat, utilizând o schemă de ajutor de 
stat pentru restilizarea magazinelor;  

- realizarea unei infrastructuri inovatoare 
pentru informarea turistică, astfel încât 
să fie stimulată explorarea centrelor 
istorice de către turiști (semnalele optice 
lizibile, aplicaţii pentru telefonul mobil);  

- măsuri ce vizează creșterea gradului de 
valorificare a arealului centrelor istorice 

• C.J. Buzau 
 
• instituţii  
 
 
• primării  
 
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
 
• ONG-uri 
 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- imbunătăţirea  gradului de 
atractivitate; 

 

- transformarea anumitor areale istorice 
în areale primitoare unde turistul și 
cetăţeanul, desigur, se pot relaxa, 
bucura de oraș și de sejur; 

 

- creșterea gradului de valorificare a 
arealului centrelor istorice de către 
persoane cu dizabilităţi, bătrâni și copii. 
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de către persoane cu dizabilităţi, bătrâni 
și copii.  

O.6.3. Iniţiative de 
integrare a ofertei 
turistice din 
zonele urbane în 
circuite  
inter-urbane şi 
urbane-rurale 

 

-  crearea unor circuite ce promovează în 
mod cumulat atractivitatea zonelor 
rurale și stilul de viaţă din zonele urbane; 

- forme de promovare integrată a 
atractivităţii unei zone urbane, prin 
crearea unor web-site-uri oficiale în scop 
turistic;  

- stabilirea unui brand vizual al 
municipiului Buzău ce ar putea fi replicat 
pe diverse obiecte ce pot fi 
comercializate; 
-realizarea unui DVD ce poate fi 
comercializat care să conţină un film de 
prezentare a municipiului Buzău; 

- publicitate integrată a orașelor ca 
atracţii turistice;  

- pregătirea de ghiduri;  

- crearea de sisteme integrate de vânzare 
a biletelor, inclusiv pentru transport, 
atracţii culturale, evenimente, etc  

- integrarea și promovarea printr-un 
circuit turistic regional unic localităţilor 
buzoiene;  

- proiecte de integrare a zonelor urbane 
și a altor caracteristici ale regiunii în 
produsele și ofertele turistice uzuale, 
urmând a fi promovate ca pachete 
turistice integrate sau pur și simplu ca 
posibilităţi de petrecere a sejurului 
pentru tipul de turist descris anterior.  

• C.J. Buzau 
 
• instittuţii  
 
• primării  
 
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- creşterea atractivităţii orașelor prin 
propuneri de vizitare într-un mod 
integrat, prin intermediul unor 
instrumente ușor de utilizat, care 
facilitează planificarea sejurului și îi 
conferă turistului senzaţia că nu va rata 
niciuna din atracţiile acelui loc;  
- integrarea completă a orașelor 
importante din zonă în fluxurile turistice 
naţionale și internaţionale, prin 
creșterea competitivităţii lor ca poli de 
turism de afaceri si integrarea mai mare 
a acestora în circuite, inclusiv luând în 
considerare atracţiile culturale, naturale 
și rurale din regiune; 
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- Înfiinţarea în municipiul Buzău a 
Circuitului turistic arhiectural şi cultural 
buzoian al sfârşitului de secol XIX şi 
început de secol XX care să cuprindă 
obiective arhitecturale ale perioadei – 
aflate pe Lista Monumentelor Istorice din 
judeţul Buzău care să aibă obiectivele: 
Biblioteca Judeţeană “Vasile Voiculescu” 
Buzău (BZ-II-m-A-02351), Parcul Crâng (BZ-
III-s-B-02500), Muzeul Judeţean Buzău  
(BZ-II-m-B-02317), Clădirea Fostului Spital 
I.C. Brătianu (transformată în Centru 
Muzeal “I.C. Brătianu” (BZ-II-m-B-20957), 
Şcoala Generală Nr. 1 (BZ-II-m-B-02316), 
Tribunalul Judeţean (BZ-II-m-A-02315),  
Hotel Coroana (BZ-II-m-B-02314), Palatul 
Comunal (BZ-II-m-A-02323), Ansamblul 
străzii Cuza Vodă (BZ-II-a-B-02322), Bazarul 
Buzău,  Ansamblul “Strada Alexandru 
Marghiloman” (BZ-II-a-B-02336),  Templul 
Comunităţii Evreieşti (BZ-II-m-B-02339), 
Casa Seceleanu azi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean (BZ-II-m-B-02340), Ansamblul 
Conacului Marghiloman (BZ-II-a-B-02347). 

A.6.4. Crearea şi 
actualizarea unui 
calendar de 
evenimente  

- crearea a unul sau două calendare 
principale noi de evenimente, de 
importanţă europeană, în cele mai 
importante zone urbane (ex. festivaluri 
de muzică, teatru / cinema / competiţii);  

- sprijin pentru asociaţiile culturale 
pentru organizarea festivalurilor mici și 
mijlocii culturale din mediul urban, cu 
prioritate pentru domeniile 
contemporane ale culturii ce reprezintă 

• C.J. Buzau 
• instittuţii de 
cultură şi 
sport 
• primării  
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi 

• bugetul județean 
 
• programe nationale de 
finanțare 
 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2020 

- o îmbinare a turismului cultural cu 
turismul de afaceri, care atrage din ce în 
ce mai mulţi turişti străini, în special; 

 

- organizarea cu succes a 
evenimentelor majore, care, la rândul 
lor, ar putea fi punctul de pornire 
pentru prezentarea patrimoniului 
cultural și natural al regiunii în faţa 
unui număr mare de turiști români şi 
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un punct de interes pentru tineri.  turism internaţionali; 

O.6.5. Dezvoltarea 
resurselor umane 
în domeniu 

- formarea profesională aprofundată şi în 
diverse domenii a prestatorilor de servicii 
turistice şi a tour-operatorilor din zonele 
urbane;  

- realizarea unui set de reguli de conduită 
a gazdelor din turismul buzoian, care 
săeduce prestatorii de servicii şi chiar şi 
pe simplii cetăţeni să fie ospitalieri; 

- iniţiative privind schimbul de 
experienţă între asociaţii locale și entităţi 
din străinătate, în vederea stimulării 
capacităţii de lansare a iniţiativelor 
culturale și de petrecere a timpului liber; 

• C.J. Buzau 
• instittuţii  
• primării  
• Centre şi 
Puncte de 
Informare 
Turistică 
• ONG-uri 
• specialişti în  
media şi 
turism 

• bugetul județean 
• programe nationale de 
finanțare 
• programe europene de 
finanțare; 

2016 - 
2018 

- îmbunătăţirea serviciilor specifice 
turismului de afaceri și de evenimente; 
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- alte site-uri de specialitate; 

 

Strategiile de Dezvoltare Locală ale comunelor:  

Amaru, Balta Albă, Bălăceanu, Beceni, Berca, , Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, 
Brăeşti, Breaza, Buda, C.A. Rosetti, Calvini, Căneşti, Cătina, Cernăteşti, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, 
Cislău, Cochirleanca, Colţi, Costeşti, Cozieni, Florica, Gălbinaşi, Gherăseni, Ghergheasa, 
Glodeanu Sărat, Glodeanu-Siliştea, Grebănu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, 
Mărăcineni, Mărgăriteşti, Mânzăleşti, Merei, Mihăileşti, Movila Banului, Murgeşti, Năeni, 
Odăile, Padina, Pardoşi, Pănătău, Pietroasele, Podgoria, Poşta Câlnău, Puieşti, Racoviţeni, 
Râmnicelu, Robeasca, Ruşeţu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Săruleşti, Scorţoasa, Scutelnici, Siriu, 
Smeeni, Stâlpu, Tisău, Topliceni, Ţinteşti, Ulmeni, Unguriu, Vadu Paşii, Valea Râmnicului, Valea 
Salciei, Vâlcelele, Verneşti, Vintilă Vodă, Vipereşti, Zărneşti, Ziduri 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83l%C4%83ceanu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Beceni,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bisoca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bl%C4%83jani,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Boldu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bozioru,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83deanu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83e%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Breaza,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buda,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C.A._Rosetti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Calvini,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C4%83ne%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C4%83tina,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cern%C4%83te%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Chiliile,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Chiojdu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cilibia,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cisl%C4%83u,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cochirleanca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Col%C8%9Bi,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cozieni,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Florica,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83lbina%C8%99i,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gher%C4%83seni,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ghergheasa,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Glodeanu_S%C4%83rat,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Glodeanu-Sili%C8%99tea,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Greb%C4%83nu,_Buz%C4%83u
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Largu,_Buz%C4%83u
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C3%A2nz%C4%83le%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Merei,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mih%C4%83ile%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Movila_Banului,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Murge%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_N%C4%83eni,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Od%C4%83ile,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Padina,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pardo%C8%99i,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C4%83n%C4%83t%C4%83u,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pietroasele,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Podgoria,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Po%C8%99ta_C%C3%A2ln%C4%83u,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Puie%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Racovi%C8%9Beni,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2mnicelu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Robeasca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ru%C8%99e%C8%9Bu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83geata,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83h%C4%83teni,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83poca,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83rule%C8%99ti,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Scor%C8%9Boasa,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Scutelnici,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Siriu,_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Smeeni,_Buz%C4%83u
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tis%C4%83u,_Buz%C4%83u
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ziduri,_Buz%C4%83u
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Nr. 16862 din 16 dec. 2015 
 
 

CHESTIONAR 
privind valorificarea potenţialului turistic al judeţului BUZĂU 

 
 
1. Care sunt cele mai importante obiective turistice din comuna dvs.? 
 a. Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii – 
 b. Vestigii arheologice, monumente istorice –  
 c. Muzee şi spaţii expoziţionale –  
 d. Mănăstiri, schituri, biserici ce pot constitui atracţii turistice - 
 
2. Precizaţi care sunt evenimentele cultural-artistice ori de altă natură se desfăşoară în 
comună, data şi ritmicitatea (târguri, festivaluri, serbări câmpeneşti etc.). 
 
3. Ce categorii de vizitatori consideraţi că ar putea fi atraşi de obiectivele turistice ale 
cei dvs. 
 
De ce?......................................................................................... 
 
4. Alte posibilităţi de agrement existente în zonă. 
 
 
5. Ce  tipuri de servicii există la nivelul comunei (sănătate, servicii bancare, agenţii de 
voiaj etc.) 
 
6. Tipuri de unităţi de cazare turistică - hoteluri, moteluri, vile, pensiuni, campinguri 
etc. (precizaţi denumirea fiecăruia)  
 
7. Numărul şi tipologia unităţilor de alimentaţie publică (restaurante, baruri, cafenele, 
cofetării etc.). 
 
8. Eficacitatea şi disponibilitatea informaţiilor turistice: 

-  indicatoare monumente istorice – obiective turistice –  
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-  hărţi, cataloage, broşuri, pliante despre obiectivele turistice ale zonei –  

 
9. Există Punct sau Centru de informare turistică?  

a. Locaţia (adresă, telefon, web, e-mail) – 
b. Persoană de contact –  
b. Anul în care a devenit funcţional – 

 
10. Programe şi/sau proiecte europene privind dezvoltarea turismului derulate la nivelul 
comunei în perioada 2010-2015 sau care acum sunt în curs de derulare. 
 a. - 
 b. - 
 .............................................................. 
 
11. Comuna este înfrăţită cu vreo localitate din Europa? Precizaţi cu cine şi stadiul 
parteneriatului.  
 
12.  Precizaţi situaţia actuală privind amenajarea teritoriului (transport, căi de acces, 
trasee turistice) ş ice îmbunătăţiri sunt necesare. 
 
13. Ce consideraţi că ar trebui schimbat din punctul de vedere al valorificării 
potenţialului turistic al comunei ? 
 
14. Precizaţi câteva soluţii de îmbunătăţire a situaţiei actuale. 
 
15. Stabiliţi minim cinci priorităţi de investiţii pentru dezvoltarea turismului în judeţul 
Buzău. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborat Compartimentul de Promovare şi Dezvoltare a Turismului  



LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015 
JUDEȚUL BUZĂU 

 

Nr. 
crt. 

Cod 
LMI 

Denumire Localitate Adresă Datare 

 
1 

BZ-I-s-B-
02189 

Situl arheologic din 
parcul Crâng 

municipiul BUZĂU "Parcul Crâng" 
 

 
2 

BZ-I-m-B-
02189.01 

Aşezare municipiul BUZĂU 
"Parcul Crâng", 0,4 km SV de castelul de 
apă 

sec. VI-VII, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura 
Ipoteşti-
Cândeşti 

 
3 

BZ-I-m-B-
02189.02 

Necropolă municipiul BUZĂU "Parcul Crâng", între sere şi Obelisc 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 
mijlociu, 
Cultura 
Monteoru 

 
4 

BZ-I-m-B-
02189.03 

Aşezare municipiul BUZĂU 
"Parcul Crâng", zona sere Obelisc,spre 
poarta mare a Crângului 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
5 

BZ-I-s-B-
02190 

Situl arheologic de la 
Buzău 

municipiul BUZĂU Buzău E, la 2 km de staţia Buzău Sud 
 

 
6 

BZ-I-m-B-
02190.01 

Aşezare municipiul BUZĂU Buzău E, la 2 km de staţia Buzău Sud 

sec. XVII-XVIII, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
7 

BZ-I-m-B-
02190.02 

Necropolă municipiul BUZĂU Buzău E, la 2 km de staţia Buzău Sud sec. XVII-XVIII 

 
8 

BZ-I-m-B-
02190.03 

Aşezare municipiul BUZĂU 
La cca 1 km SE de Cimitirul evreiesc, 
spre Pădurea Frasinu; cca 2 km S de 
staţia Buzău Sud 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 
târzie 

 
9 

BZ-I-s-B-
02191 

Situl arheologic de la 
Buzău, punct 
"Dispensar" 

municipiul BUZĂU 
Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, 
până în incinta Centrului Militar şi a 
Liceului de Arte 

 

 
10 

BZ-I-m-B-
02191.01 

Aşezare municipiul BUZĂU 
Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, 
până în incinta Centrului Militar şi a 
Liceului de Arte 

sec. XVI-XVIII 

 
11 

BZ-I-m-B-
02191.02 

Necropolă municipiul BUZĂU 
Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, 
până în incinta Centrului Militar şi a 
Liceului de Arte 

sec. XVI-XVIII 

 
12 

BZ-I-m-B-
02191.03 

Aşezare municipiul BUZĂU 
Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, 
până în incinta Centrului Militar şi a 
Liceului de Arte 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
13 

BZ-I-m-B-
02191.04 

Necropolă municipiul BUZĂU 
Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, 
până în incinta Centrului Militar şi a 
Liceului de Arte 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
14 

BZ-I-m-B-
02191.05 

Aşezare municipiul BUZĂU 
Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3 
până în incinta Centrului Militar şi a 
Liceului de Arte 

sec. III-I a. 
Chr., Latene, 
Cultura geto-
dacică 



 
15 

BZ-I-m-B-
02191.06 

Necropolă municipiul BUZĂU 
Str. Bucegi, în zona Dispensarului nr. 3, 
până în incinta Centrului Militar şi a 
Liceului de Arte 

sec. III-I a. 
Chr., Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
16 

BZ-I-s-B-
02192 

Situl arheologic de la 
Albeşti 

sat ALBEŞTI; comuna 
SMEENI 

"Pe muchia spre Moisica", la cca 1 km V 
de Albeşti  

 
17 

BZ-I-m-B-
02192.01 

Aşezare 
sat ALBEŞTI; comuna 
SMEENI 

"Pe muchia spre Moisica", la cca 1 km V 
de Albeşti 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
18 

BZ-I-m-B-
02192.02 

Aşezare 
sat ALBEŞTI; comuna 
SMEENI 

"Pe muchia spre Moisica", la cca 1 km V 
de Albeşti 

mil. V, Neolitic 
mijlociu şi 
târziu, Cultura 
Boian 

 
19 

BZ-I-s-B-
02193 

Situl arheologic de la 
Aldeni 

sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

Dealul "Balaurul", la cca 1 km V de satul 
Aldeni; "Ţurţudău"  

 
20 

BZ-I-m-B-
02193.01 

Aşezare 
sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

"Turţudău" 
sec. V p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
21 

BZ-I-m-B-
02193.02 

Aşezare 
sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

Dealul "Balaurul", la cca 1 km V de satul 
Aldeni 

sec. II-IV p. 
Chr. 

 
22 

BZ-I-m-B-
02193.03 

Aşezare 
sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

Dealul "Balaurul", la cca 1 km V de satul 
Aldeni 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
23 

BZ-I-m-B-
02193.04 

Aşezare 
sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

"Turţudău" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
24 

BZ-I-m-B-
02193.05 

Aşezare 
sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

Dealul "Balaurul", la cca 1 km V de satul 
Aldeni 

mil. IV, 
Eneolitic 
târziu, Cultura 
Stoicani-
Aldeni, faza II 

 
25 

BZ-I-m-B-
02193.06 

Aşezare 
sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

Dealul "Balaurul", la cca 1 km V de satul 
Aldeni 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
26 

BZ-I-m-B-
02193.07 

Aşezare 
sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

Dealul "Balaurul", la cca 1 km V de satul 
Aldeni 

mil. V, 
Neolitic, 
Cultura Boian 

 
27 

BZ-I-s-B-
02194 

Necropolă 
sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

"La movilele Gemene", "La vad", cca. 
1,5 km SV pe şoseaua spre Amara 

sec. II-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
28 

BZ-I-s-B-
02195 

Situl arheologic de la 
Balta Albă 

sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

La 3,1 km V de sat 
 

 
29 

BZ-I-m-B-
02195.01 

Aşezare 
sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

La 3,1 km V de sat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 



 
30 

BZ-I-m-B-
02195.02 

Necropolă 
sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

La 3,1 km V de sat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
31 

BZ-I-s-B-
02196 

Situl arheologic de la 
Bădeni 

sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

"La Piatra Şoimului"; "La Gorganele" 
 

 
32 

BZ-I-m-B-
02196.01 

Locuinţă rupestră 
sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

"La Piatra Şoimului" ("La Ambrozie") sec. XVIII-XX 

 
33 

BZ-I-m-B-
02196.02 

Aşezare 
sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

"La Gorganele", sub vârful Istriţa 
sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
34 

BZ-I-m-B-
02196.03 

Aşezare 
sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

"La Gorganele", sub vârful Istriţa 

sec. IV a. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
35 

BZ-I-m-B-
02196.04 

Aşezare 
sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

"La Gorganele", sub vârful Istriţa 
sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
36 

BZ-I-m-B-
02196.05 

Aşezare 
sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

"La Gorganele", sub vârful Istriţa 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
37 

BZ-I-s-B-
02197 

Situl arheologic de la 
Bădila 

sat BĂDILA; comuna 
PÂRSCOV 

"La Eleşteu", la cca. 2 km NV de şcoala 
generală; "La Mănăstioara"; "La Bălanu"  

 
38 

BZ-I-m-B-
02197.01 

Aşezare 
sat BĂDILA; comuna 
PÂRSCOV 

"La Eleşteu", la cca. 2 km NV de şcoala 
generală; "La Mănăstioara"; "La Bălanu" 

sec. II-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
39 

BZ-I-m-B-
02197.02 

Aşezare 
sat BĂDILA; comuna 
PÂRSCOV 

"La Eleşteu", la cca. 2 km NV de şcoala 
generală; "La Mănăstioara"; "La Bălanu" 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
40 

BZ-I-s-B-
02198 

Aşezare 
sat BĂEŞTI; comuna 
CERNĂTEŞTI 

La 0,8 km V de sat 
mil. V, 
Neolitic, 
Cultura Boian 

 
41 

BZ-I-s-B-
02199 

Aşezare 
sat BĂLĂNEŞTI; 
comuna COZIENI 

"Pe poduri" 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
42 

BZ-I-s-B-
02200 

Necropolă 
sat BĂLĂNEŞTI; 
comuna COZIENI 

"La Făcăiana", la marginea satului, la 
grajdurile fostului CAP 

sec. VII-VIII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
43 

BZ-I-s-B-
02201 

Aşezare 
sat BĂLTENI; comuna 
C. A. ROSETTI 

La 2 km V de sat 
sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
44 

BZ-I-s-B-
02202 

Aşezare 
sat BEGU; comuna 
PĂNĂTĂU 

La marginea satului, sub Culmea 
Pănătăului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
45 

BZ-I-s-B-
02203 

Situl arheologic de la 
Berea 

sat BERCA; comuna 
BERC A 

"La mănăstire" ("Coasta mănăstirii") 
 

 
46 

BZ-I-m-B-
02203.01 

Aşezare 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

"La mănăstire" ("Coasta mănăstirii") 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 



 
47 

BZ-I-m-B-
02203.02 

Necropolă 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

"La mănăstire" ("Coasta mănăstirii") 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
48 

BZ-I-s-B-
02204 

Situl arheologic de la 
Bozioru, punct "La 
biserică" 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

La biserică şi cimitir, în vatra veche a 
satului  

 
49 

BZ-I-m-B-
02204.01 

Aşezare 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

La biserică şi cimitir, în vatra veche a 
satului 

sec. XIII-XVIII, 
Epoca 
medievală 

 
50 

BZ-I-m-B-
02204.02 

Necropolă 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

La biserică şi cimitir, în vatra veche a 
satului 

sec. XIII-XVIII, 
Epoca 
medievală 

 
51 

BZ-I-m-B-
02204.03 

Aşezare 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

La biserică şi cimitir, în vatra veche a 
satului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
52 

BZ-I-m-B-
02204.04 

Necropolă 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

La biserică şi cimitir, în vatra veche a 
satului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
53 

BZ-I-s-B-
02205 

Situl arheologic de la 
Bozioru 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

în centrul satului, în spatele şcolii 
 

 
54 

BZ-I-m-B-
02205.01 

Aşezare 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

în centrul satului, în spatele şcolii 
sec. VI-V a. 
Chr., Hallstatt 
târziu 

 
55 

BZ-I-m-B-
02205.02 

Necropolă 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

în centrul satului, în spatele şcolii 
sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
56 

BZ-I-s-B-
02206 

Situl arheologic de la 
Breaza 

sat BREAZA; comuna 
BREAZA 

"La fântâna lui Carpen", pe Dealul 
Istriţa, sub vârf, în vecinătatea releului 
TV 

 

 
57 

BZ-I-m-B-
02206.01 

Aşezare 
sat BREAZA; comuna 
BREAZA 

"La fântâna lui Carpen", pe Dealul 
Istriţa, sub vârf, în vecinătatea releului 
TV 

sec. IX-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
58 

BZ-I-m-B-
02206.02 

Aşezare 
sat BREAZA; comuna 
BREAZA 

"La fântâna lui Carpen", pe Dealul 
Istriţa, sub vârf, în vecinătatea releului 
TV 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
59 

BZ-I-s-B-
02207 

Ruinele Mănăstirii 
Cislău 

sat BUDA CRĂCI 
UNEŞTI; comuna 
CISLĂU 

"Poiana zidului", la N de sat 
1587-1588, 
sec. XVI-XVIII 

 
60 

BZ-I-s-B-
02208 

Aşezare 
sat CALVINI; comuna 
CALVINI 

"În loturi" 
Epoca 
migraţiilor 

 
61 

BZ-I-s-B-
02209 

Aşezare 
sat CARAGELE; 
comuna LUCIU 

Pe terasa de la stânga Călmăţuiului, la N 
şi NE de sat 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
62 

BZ-I-s-B-
02210 

Aşezare 
sat CARAGELE; 
comuna LUCIU 

"Movila Lungă" 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
63 

BZ-I-s-A-
02211 

Aşezare 
sat CÂNDEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

"Coasta Popii", la cca 0,8 km V de sat, în 
dreptul bisericii vechi 

sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor, 



Cultura 
Ipoteşti-
Cândeşti 

 
64 

BZ-I-s-A-
02212 

Situl arheologic de la 
Cârlomăneşti 

sat CÂRLOMĂNEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

"Cetăţuia", în latura de V a cătunului 
Pietriş  

 
65 

BZ-I-m-A-
02212.01 

Aşezare 
sat CÂRLOMĂNEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

"Cetăţuia", în latura de V a cătunului 
Pietriş 

sec. II-I a. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
66 

BZ-I-m-A-
02212.02 

Aşezare 
sat CÂRLOMĂNEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

"Cetăţuia", în latura de V a cătunului 
Pietriş 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
67 

BZ-I-m-A-
02212.03 

Aşezare 
sat CÂRLOMĂNEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

"Cetăţuia", în latura de V a cătunului 
Pietriş 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
68 

BZ-I-s-B-
02213 

Situl arheologic de la 
Cernăteşti 

sat CERNĂTEŞTI; 
comuna CERNĂTEŞTI 

"La Cetăţuie", în Valea Malului şi Valea 
Pluteşului  

 
69 

BZ-I-m-B-
02213.01 

Cetate 
sat CERNĂTEŞTI; 
comuna CERNĂTEŞTI 

"La Cetăţuie", în Valea Malului şi Valea 
Pluteşu lui; "Plai" 

sec. XVI-XVII 

 
70 

BZ-I-m-B-
02213.02 

Aşezare 
sat CERNĂTEŞTI; 
comuna CERNĂTEŞTI 

"La Cetăţuie", în Valea Malului şi Valea 
Pluteşului; "Plai" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
71 

BZ-I-m-B-
02213.03 

Necropolă 
sat CERNĂTEŞTI; 
comuna CERNĂTEŞTI 

"La Cetăţuie", în Valea Malului şi Valea 
Pluteşului; "Plai" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
72 

BZ-I-s-B-
02214 

Aşezare 
sat CIORANCA; 
comuna MOVILA 
BANULUI 

Movila Banului 

sec. IX-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
73 

BZ-I-s-B-
02215 

Situl arheologic de la 
Clondiru 

sat CLONDIRU; 
comuna ULMENI 

"Pe Movilă", la ieşirea din sat spre 
Movila Banului, în jurul cramei fostului 
CAP 

 

 
74 

BZ-I-m-B-
02215.01 

Aşezare 
sat CLONDIRU; 
comuna ULMENI 

"Pe Movilă", la ieşirea din sat spre 
Movila Banului, în jurul cramei fostului 
CAP 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
75 

BZ-I-m-B-
02215.02 

Aşezare 
sat CLONDIRU; 
comuna ULMENI 

"Pe Movilă", la ieşirea din sat spre 
Movila Banului, în jurul cramei fostului 
CAP 

mil. IV-V, 
Neolitic 
mijlociu, 
Cultura Boian 

 
76 

BZ-I-s-B-
02216 

Situl arheologic de la 
Clondiru de Sus 

sat CLONDIRU DE 
SUS; comuna 
PIETROASELE 

"Pe Vâjâietoare", în viile de la S de sat 
din zona "Fundul Căzăcii", spre E, până 
la şosea 

 

 
77 

BZ-I-m-B-
02216.01 

Necropolă 
sat CLONDIRU DE 
SUS; comuna 
PIETROASELE 

"Pe Vâjâietoare", în viile de la S de sat 
din zona "Fundul Căzăcii", spre E, până 
la şosea 

sec. VIII-X, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 



 
78 

BZ-I-m-B-
02216.02 

Aşezare 
sat CLONDIRU DE 
SUS; comuna 
PIETROASELE 

"Pe Vâjâietoare", în viile de la S de sat 
din zona "Fundul Căzăcii", spre E, până 
la şosea 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
79 

BZ-I-s-B-
02217 

Necropolă 
sat CLONDIRU DE 
SUS; comuna 
PIETROASELE 

în gospodăria Ivaşcu şi vecini, spre N, 
până la casa Ciobanu 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
80 

BZ-I-s-B-
02218 

Necropolă 
sat COLŢI; comuna 
COLŢI 

"Vârful Bâi", pe pintenul de deal cu 
releul TV 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
81 

BZ-I-s-B-
02220 

Situl arheologic de la 
Costeşti 

sat COSTEŞTI; comuna 
COSTEŞTI 

în spatele morii, la marginea de E a 
satului  

 
82 

BZ-I-m-B-
02220.01 

Aşezare 
sat COSTEŞTI; comuna 
COSTEŞTI 

în spatele morii, la marginea de E a 
satului 

sec. XVI-XVIII 

 
83 

BZ-I-m-B-
02220.02 

Necropolă 
sat COSTEŞTI; comuna 
COSTEŞTI 

în spatele morii, la marginea de E a 
satului 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
84 

BZ-I-s-B-
02221 

Situl arheologic de la 
Costierii 

sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

Pe malul gârlei Valea, la E de sat 
 

 
85 

BZ-I-m-B-
02221.01 

Necropolă 
sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

Pe malul gârlei Valea, la E de sat 
sec. VIII-IX, 
Epoca 
migraţiilor 

 
86 

BZ-I-m-B-
02221.02 

Aşezare 
sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

Pe malul gârlei Valea, la E de sat 
sec. III-IV p. 
Chr. 

 
87 

BZ-I-m-B-
02221.03 

Aşezare 
sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

Pe movila de lângă izvor, la 1 km NE de 
sat 

sec. III-IV p. 
Chr. 

 
88 

BZ-I-m-B-
02221.04 

Aşezare 
sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

Pe movila de lângă izvor, la 1 km NE de 
sat 

mil. V, 
Eneolitic 

 
89 

BZ-I-s-B-
02222 

Situl arheologic de la 
Coţatcu 

sat COŢATCU; 
comuna PODGORIA 

"Cetăţuia", cca 2 km NV de sat 
 

 
90 

BZ-I-m-B-
02222.01 

Aşezare 
sat COŢATCU; 
comuna PODGORIA 

"Cetăţuia", cca 2 km NV de sat 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
91 

BZ-I-m-B-
02222.02 

Aşezare 
sat COŢATCU; 
comuna PODGORIA 

"Cetăţuia", cca 2 km NV de sat 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
92 

BZ-I-s-B-
02223 

Situl arheologic de la 
Dara 

sat DARA; comuna 
PIETROASELE 

în marginea de S a satului, pe dreapta 
pârâului Dara  

 
93 

BZ-I-m-B-
02223.01 

Aşezare 
sat DARA; comuna 
PIETROASELE 

în marginea de S a satului, pe dreapta 
pârâului Dara 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
94 

BZ-I-m-B-
02223.02 

Necropolă 
sat DARA; comuna 
PIETROASELE 

în marginea de S a satului, pe dreapta 
pârâului Dara 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 



 
95 

BZ-I-s-B-
02224 

Aşezare 
sat DÂLMA; comuna 
SCORŢOASA 

"Culmea Dâlmei", fost pichet de 
grăniceri al fostei graniţe austro-ungare 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
96 

BZ-I-s-B-
02225 

Situl arheologic de la 
Dealu Viei 

sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

La V de sat, pe Domnie şi pe terasa 
înaltă a pârâului Sărata, de o parte şi de 
alta a şoselei 

 

 
97 

BZ-I-m-B-
02225.01 

Aşezare 
sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

La 0,8 km SE de sat şi la E de şosea, cca 
0,7 km 

sec. VIII-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
98 

BZ-I-m-B-
02225.02 

Aşezare 
sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

La V de sat, pe Domnie şi pe terasa 
înaltă a pârâului Sărata, de o parte şi de 
alta a şoselei 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
99 

BZ-I-m-B-
02225.03 

Aşezare 
sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

La V de sat, pe Domnie şi pe terasa 
înaltă a pârâului Sărata, de o parte şi de 
alta a şoselei 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
100 

BZ-I-s-B-
02226 

Situl arheologic de la 
Dulbanu 

sat DULBANU; 
comuna AMARU 

"Valea Dulbanului", la NV de sat 
 

 
101 

BZ-I-m-B-
02226.01 

Aşezare 
sat DULBANU; 
comuna AMARU 

Pe terasa Istăului, în marginea satului 
sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
102 

BZ-I-m-B-
02226.02 

Necropolă 
sat DULBANU; 
comuna AMARU 

La V de sat, până în valea pârâului Istău 
sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
103 

BZ-I-m-B-
02226.03 

Aşezare 
sat DULBANU; 
comuna AMARU 

"Valea Dulbanului", la NV de sat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
104 

BZ-I-m-B-
02226.04 

Necropolă 
sat DULBANU; 
comuna AMARU 

"Valea Dulbanului", la NV de sat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
105 

BZ-I-m-B-
02226.05 

Aşezare 
sat DULBANU; 
comuna AMARU 

Pe terasa Istăului, în marginea satului 
sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
106 

BZ-I-s-B-
02227 

Situl arheologic de la 
Fântânele 

sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

Dealul "Colarea" 
 

 
107 

BZ-I-m-B-
02227.01 

Necropolă 
sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

Dealul "Colarea" 
sec. V a. Chr., 
Hallstatt 

 
108 

BZ-I-m-B-
02227.02 

Aşezare 
sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

Dealul "Colarea" 
mijl. mil. III, 
Epoca 
bronzului 

 
109 

BZ-I-m-B-
02227.03 

Necropolă 
sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

Dealul "Colarea" 
mijl. mil. III, 
Epoca 
bronzului 

 
110 

BZ-I-s-B-
02228 

Aşezare 
sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

"Dealul Greabănu" 
sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 



 
111 

BZ-I-s-A-
02229 

Situl arheologic de la 
Finţeşti 

sat FINŢEŞTI; comuna 
NĂENI 

"Zănoaga" 
 

 
112 

BZ-I-m-A-
02229.01 

Aşezare 
sat FINŢEŞTI; comuna 
NĂENI 

"Zănoaga", cca 4 km N de sat, la 1,5 km 
V de Cătun, pe pantele de N şi V ale 
crestei Zănoaga 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
113 

BZ-I-m-A-
02229.02 

Aşezare fortificată 
sat FINŢEŞTI; comuna 
NĂENI 

"Zănoaga", cca 4 km N de sat, la 1,5 km 
V de Cătun, pe pantele de N şi V ale 
crestei Zănoaga, marginea de E a 
satului, la NV de şoseaua Proşca-Finţeşti 
şi în primele gospodării 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
114 

BZ-I-m-A-
02229.03 

Aşezare 
sat FINŢEŞTI; comuna 
NĂENI 

"Zănoaga", cca 4 km N de sat, la 1,5 km 
V de Cătun, pe pantele de N şi V ale 
crestei Zănoaga; marginea de E a 
satului, la NV de şoseaua Proşca-Finţeşti 
şi în primele gospodării 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
115 

BZ-I-s-B-
02230 

Aşezare 
sat FUNDENI; comuna 
ZĂRNEŞTI 

în vatra satului, între şosea şi pârâul 
Câlnău la V de linia dintre Primărie şi 
podul spre Zărneşti 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
116 

BZ-I-s-B-
02231 

Situl arheologic de la 
Gherăseni, punct 
"Movila Cremenea" 

sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Movila Cremenea" şi în jurul ei, în 
colţul de N al localităţii Cremenea, pe 
malul drept al pârâului Călmăţui 

 

 
117 

BZ-I-m-B-
02231.01 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Movila Cremenea" şi în jurul ei, în 
colţul de N al localităţii Cremenea, pe 
malul drept al pârâului Călmăţui 

sec. XV-XVII 

 
118 

BZ-I-m-B-
02231.02 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Movila Cremenea" şi în jurul ei, în 
colţul de N al localităţii Cremenea, pe 
malul drept al pârâului Călmăţui 

sec. II-IV p. 
Chr. 

 
119 

BZ-I-m-B-
02231.03 

Aşezare tip tell 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Movila Cremenea" şi în jurul ei, în 
colţul de N al localităţii Cremenea, pe 
malul drept al pârâului Călmăţui 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
120 

BZ-I-s-B-
02232 

Situl arheologic de la 
Gherăseni, punct 
"Lacul Francului" 

sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Lacul Frâncului", la NNE de sat, între 
fostul pârâu Săngărău şi drumul 
Cremenea-Budişteni şi S de Călmăţui 

 

 
121 

BZ-I-m-B-
02232.01 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Lacul Frâncului", la NNE de sat, între 
fostul pârâu Săngărău şi drumul 
Cremenea-Budişteni şi S de Călmăţui 

sec. XV-XVII, 
Epoca 
medievală 

 
122 

BZ-I-m-B-
02232.02 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Lacul Frâncului", la NNE de sat, între 
fostul pârâu Săngărău şi drumul 
Cremenea-Budişteni şi S de Călmăţui 

sec. V p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
123 

BZ-I-m-B-
02232.03 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Lacul Frâncului", la NNE de sat, între 
fostul pârâu Săngărău şi drumul 
Cremenea-Budişteni şi S de Călmăţui 

sec. II-IV p. 
Chr., Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
124 

BZ-I-m-B-
02232.04 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Lacul Frâncului", la NNE de sat, între 
fostul pârâu Săngărău şi drumul 
Cremenea-Budişteni şi S de 
Călmăţui 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
125 

BZ-I-m-B-
02232.05 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

"Lacul Francului", la NNE de sat, între 
fostul pârâu Săngărău şi drumul 
Cremenea-Budişteni şi S de Călmăţui 

mil. V, 
Eneolitic 

 
126 

BZ-I-s-B-
02233 

Situl arheologic de la 
Gherăseni 

sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

în colţul de N al fostului sat Cremenea 
 

 
127 

BZ-I-m-B-
02233.01 

Necropolă 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

în colţul de N al fostului sat Cremenea 
sec. XV-XVII, 
Epoca 
medievală 



 
128 

BZ-I-m-B-
02233.02 

Aşezare 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

în colţul de N al fostului sat Cremenea 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
129 

BZ-I-m-B-
02233.03 

Aşezare tip tell 
sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

în colţul de N al fostului sat Cremenea 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
130 

BZ-I-s-B-
02234 

Aşezare 
sat GURA CÂLNĂULUI; 
comuna VADU PAŞII 

Pe terasa înaltă de deasupra cimitirului 
ortodox, la N de sat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
131 

BZ-I-s-B-
02235 

Situl arheologic de la 
Heliade Rădulescu 

sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat  

 
132 

BZ-I-m-B-
02235.01 

Aşezare 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
133 

BZ-I-m-B-
02235.02 

Necropolă 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
134 

BZ-I-m-B-
02235.03 

Aşezare 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
135 

BZ-I-m-B-
02235.04 

Necropolă 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
136 

BZ-I-m-B-
02235.05 

Aşezare 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
137 

BZ-I-m-B-
02235.06 

Necropolă 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
138 

BZ-I-m-B-
02235.07 

Aşezare 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
139 

BZ-I-m-B-
02235.08 

Necropolă 
sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

în zona de N a satului de o parte şi de 
alta a drumului spre Râmnicu Sărat 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
140 

BZ-I-s-B-
02236 

Situl arheologic de la 
Istriţa de Jos 

sat ISTRIŢA DE JOS; 
comuna SĂHĂTENI 

"La movilă", în luncă, la cca 1 km S de 
sat  

 
141 

BZ-I-m-B-
02236.01 

Necropolă 
sat ISTRIŢA DE JOS; 
comuna SĂHĂTENI 

"La movilă", în luncă, la cca 1 km S de 
sat 

sec. XVIII-XIX 



 
142 

BZ-I-m-B-
02236.02 

Aşezare 
sat ISTRIŢA DE JOS; 
comuna SĂHĂTENI 

"La movilă", în luncă, la cca 1 km S de 
sat 

sec. XVI-XVIII 

 
143 

BZ-I-m-B-
02236.03 

Aşezare 
sat ISTRIŢA DE JOS; 
comuna SĂHĂTENI 

"La movilă", în luncă, la cca 1 km S de 
sat 

sec. IV p. Chr, 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş -
Cerneahov 

 
144 

BZ-I-m-B-
02236.04 

Necropolă 
sat ISTRIŢA DE JOS; 
comuna SĂHĂTENI 

"La movilă", în luncă, la cca 1 km S de 
sat 

sec. IV p. Chr, 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş -
Cerneahov 

 
145 

BZ-I-s-B-
02237 

Situl arheologic de la 
Izvoru Dulce 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Aprodeşti", "Pe Coturi", "Cerchez", 
"Ţigănie", "Pe Grui"  

 
146 

BZ-I-m-B-
02237.01 

Aşezare, punct 
"Aprodeşti" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Aprodeşti", la E de drumul spre Vâlcele 
până la Gârla Sărăţii 

sec. VIII-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
147 

BZ-I-m-B-
02237.02 

Aşezare, punct "Pe 
Coturi" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Pe Coturi", la S de sat, pe pârâul Sărata 

sec. VIII-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
148 

BZ-I-m-B-
02237.03 

Aşezare, punct "Pe 
Coturi" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Pe Coturi", la S de sat, pe pârâul Sărata 
sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
149 

BZ-I-m-B-
02237.04 

Aşezare, punct 
"Cerchez" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Cerchez", în loturile dintre şoseaua 
spre Şarânga şi drumul spre Valei Botei 
şi pe terenul aflat în marginea de S a 
satului Valea Botei 

sec. II-X, Epoca 
migraţiilor 

 
150 

BZ-I-m-B-
02237.05 

Aşezare, punct 
"Cerchez" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Cerchez", în loturile dintre şoseaua 
spre Şarânga şi drumul spre Valei Botei 
şi pe terenul aflat în marginea de S a 
satului Valea Botei 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
151 

BZ-I-m-B-
02237.06 

Aşezare, punct 
"Ţigănie" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Ţigănie", în gospodăriile Sandu Borcan 
şi vecinii, până la Mihai Chirana şi spre 
N, până la drumul de sub fostul conac 
Nigrim 

sec. IV-VI p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
152 

BZ-I-m-B-
02237.07 

Aşezare, punct 
"Ţigănie" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Ţigănie", în gospodăriile Sandu Borcan 
şi vecinii, până la Mihai Chirana şi spre 
N, până la drumul de sub fostul conac 
Nigrim 

sec. II-III p. 
Chr. 

 
153 

BZ-I-m-B-
02237.08 

Aşezare, punct "Pe 
Grui" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Pe Grui", la NV de sat, între Valea 
Izvoru Dulce şi Gârla Sărăţii, în dreptul 
cartierului Manoloieşti 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
154 

BZ-I-m-B-
02237.09 

Necropolă 
sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

Pe malul drept al pârâului Valea Seacă, 
de la pod spre confluenţa cu Sărata, în 
gospodăria Dobrescu Gheorghe 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
155 

BZ-I-m-B-
02237.10 

Necropolă 
sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

Pe malul drept al pârâului Valea Seacă, 
de la pod spre confluenţa cu Sărata, în 
gospodăria Dobrescu Gheorghe 

sec. IV-III a. 
Chr., Latene 



 
156 

BZ-I-s-B-
02238 

Situl arheologic de la 
Lanurile 

sat LANURILE; 
comuna ZIDURI 

"Movila Bătrână", pe terasa de la 
poalele movilei  

 
157 

BZ-I-m-B-
02238.01 

Necropolă 
sat LANURILE; 
comuna ZIDURI 

"Movila Bătrână", pe terasa de la 
poalele movilei 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş - 
Cerneahov 

 
158 

BZ-I-m-B-
02238.02 

Necropolă 
sat LANURILE; 
comuna ZIDURI 

"Movila Bătrână", pe terasa de la 
poalele movilei 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
159 

BZ-I-s-B-
02239 

Situl arheologic de la 
Largu 

sat LARGU; comuna 
LARGU 

Pe movila "La Popină III" 
 

 
160 

BZ-I-m-B-
02239.01 

Necropolă 
sat LARGU; comuna 
LARGU 

Pe movila "La Popină III" 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
161 

BZ-I-m-B-
02239.02 

Aşezare 
sat LARGU; comuna 
LARGU 

Pe movila "La Popină III" 
sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
162 

BZ-I-m-B-
02239.03 

Aşezare 
sat LARGU; comuna 
LARGU 

Pe movila "La Popină III" 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
163 

BZ-I-m-B-
02239.04 

Aşezare 
sat LARGU; comuna 
LARGU 

Pe movila "La Popină III" 
mil. VI-V, 
Neolitic, 
Cultura Boian 

 
164 

BZ-I-s-B-
02240 

Necropolă sarmatică 
sat LARGU; comuna 
LARGU 

"Cornul Malului" 
sec. III-IV p. 
Chr. 

 
165 

BZ-I-s-B-
02241 

Aşezare 
sat LIMPEZIŞ; comuna 
MOVILA BANULUI 

"Puţul lui Dumitrache Arghir", "Movila 
ţiganului" 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
166 

BZ-I-s-B-
02242 

Situl arheologic de la 
Lipia, punct "Movila 
Drumul Oilor" 

sat LIPIA; comuna 
MEREI 

"Movila Drumul Oilor" 
 

 
167 

BZ-I-m-B-
02242.01 

Aşezare 
sat LIPIA; comuna 
MEREI 

"Movila Drumul Oilor" 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
168 

BZ-I-m-B-
02242.02 

Aşezare tip tell 
sat LIPIA; comuna 
MEREI 

"Movila Drumul Oilor" 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
169 

BZ-I-s-B-
02243 

Situl arheologic de la 
Lipia, punct "Movila de 
la Baltă" 

sat LIPIA; comuna 
MEREI 

Movila "Drumul oilor", "Movila de la 
Baltă", de o parte şi de alta a şoselei 
care leagă DN 1B de satul Lipia 

 



 
170 

BZ-I-m-B-
02243.01 

Necropolă 
sat LIPIA; comuna 
MEREI 

Movila "Drumul oilor", "Movila de la 
Baltă", de o parte şi de alta a şoselei 
care leagă DN 1B de satul Lipia 

sec. IX-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
171 

BZ-I-m-B-
02243.02 

Aşezare 
sat LIPIA; comuna 
MEREI 

Movila "Drumul oilor", "Movila de la 
Baltă", de o parte şi de alta a şoselei 
care leagă DN 1B de satul Lipia 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
172 

BZ-I-m-B-
02243.03 

Necropolă 
sat LIPIA; comuna 
MEREI 

Movila "Drumul oilor", "Movila de la 
Baltă", de o parte şi de alta a şoselei 
care leagă DN 1B de satul Lipia 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
173 

BZ-I-m-B-
02243.04 

Aşezare tip tell 
sat LIPIA; comuna 
MEREI 

Movila "Drumul oilor", "Movila de la 
Baltă", de o parte şi de alta a şoselei 
care leagă DN 1B de satul Lipia 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura Boian; 
cultura 
Gumelniţa 

 
174 

BZ-I-s-B-
02244 

Situl arheologic de la 
Lunca 

sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

La sediul fostului CAP şi la Vasilica 
Simion  

 
175 

BZ-I-m-B-
02244.01 

Aşezare 
sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

La sediul fostului CAP şi la Vasilica 
Simion 

sec. III-IV p. 
Chr. 

 
176 

BZ-I-m-B-
02244.02 

Necropolă 
sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

La sediul fostului CAP şi la Vasilica 
Simion 

sec. IV p. Chr., 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
177 

BZ-I-m-B-
02244.03 

Aşezare 
sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

La sediul fostului CAP şi la Vasilica 
Simion 

mil. V-IV, 
Neolitic, 
Cultura Boian 

 
178 

BZ-I-s-B-
02245 

Aşezare tip tell 
sat MAXENU; comuna 
ŢINTEŞTI 

în afara satului, la cca 6 km pe partea 
dreaptă a şoselei spre Smeeni 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
179 

BZ-I-s-B-
02246 

Aşezare 
sat MAXENU; comuna 
ŢINTEŞTI 

"Derii de Sus", grădina de zarzavat a 
fostului CAP 

sec. III p. Chr., 
Cultura dacilor 
liberi 

 
180 

BZ-I-s-B-
02247 

Aşezare 
sat MEREI; comuna 
MEREI 

"Dealul Călugărului", în marginea de N a 
satului 

sec. II-I a. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
181 

BZ-I-s-B-
02248 

Situl arheologic de la 
Mlăjet 

sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu  

 
182 

BZ-I-m-B-
02248.01 

Aşezare 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. XVI-XIX 

 
183 

BZ-I-m-B-
02248.02 

Necropolă 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. XVI-XIX 

 
184 

BZ-I-m-B-
02248.03 

Aşezare 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. XI-XII, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
185 

BZ-I-m-B-
02248.04 

Necropolă 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. XI-XII, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
186 

BZ-I-m-B-
02248.05 

Aşezare 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. I a. Chr., 
Latene 

 
187 

BZ-I-m-B-
02248.06 

Necropolă 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. I a. Chr., 
Latene 

 
188 

BZ-I-m-B-
02248.07 

Aşezare 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. IV-I a. 
Chr., Latene 



 
189 

BZ-I-m-B-
02248.08 

Necropolă 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

sec. IV-I a. 
Chr., Latene 

 
190 

BZ-I-m-B-
02248.09 

Necropolă 
sat MLĂJET; oraş 
NEHOIU 

"Lunca Topilei", cca 50 m E stânga, 
podul de la Seţu 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
191 

BZ-I-s-B-
02249 

Situl arheologic de la 
Moisica 

sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

La NV de sat, până la movila de lângă 
Călmăţui, în lunca joasă din dreapta 
Călmăţuiului, pe terasa din marginea 
satului 

 

 
192 

BZ-I-m-B-
02249.01 

Aşezare 
sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

La NV de sat, până la movila de lângă 
Călmăţui, în lunca joasă din dreapta 
Călmăţuiului, pe terasa din marginea 
satului 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
193 

BZ-I-m-B-
02249.02 

Aşezare 
sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

La NV de sat, până la movila de lângă 
Călmăţui, în lunca joasă din dreapta 
Călmăţuiului, pe terasa din marginea 
satului 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
194 

BZ-I-m-B-
02249.03 

Aşezare 
sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

La NV de sat, până la movila de lângă 
Călmăţui, în lunca joasă din dreapta 
Călmăţuiului, pe terasa din marginea 
satului 

mil. VI-V, 
Neolitic, 
Cultura Boian 

 
195 

BZ-I-s-B-
02250 

Aşezare 
sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

La marginea satului pe partea stângă a 
şoselei, spre Albeşti 

sec. IX-X, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
196 

BZ-I-s-B-
02251 

Aşezare tip tell 
sat MURGEŞTI; 
comuna MURGEŞTI 

în partea de E a satului, pe malul drept 
al Câlnăului, între Valea Satului şi 
punctul "Cireş" 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
197 

BZ-I-s-B-
02252 

Aşezare oraş NEHOIU 
Pe terasa din dreapta şoselei, la ieşirea 
din oraş, spre Buzău, cca 500 m spre V 

sec. XVII, 
Epoca 
medievală 

 
198 

BZ-I-s-B-
02253 

Situl arheologic de la 
Nenciuleşti 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Porumbiţa", "Dealul Ciuhoiu", "Valea 
Huiup", "Dealul Vladimir", "La Cruce", 
"Gogoneşti" 

 

 
199 

BZ-I-m-B-
02253.01 

Aşezare, punct 
"Porumbiţa" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Porumbiţa", la marginea de N a 
cătunului spre NE de biserica cu acelaşi 
nume 

sec. XVI-XVIII 

 
200 

BZ-I-m-B-
02253.02 

Aşezare, punct 
"Porumbiţa" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Porumbiţa", la marginea de N a 
cătunului Porumbiţa, spre NE de 
biserica cu acelaşi nume 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş -
Cerneahov 

 
201 

BZ-I-m-B-
02253.03 

Aşezare, punct 
"Porumbiţa" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Porumbiţa", la marginea de N a 
cătunului Porumbiţa, spre NE de 
biserica cu acelaşi nume 

mil. III-IV, 
Epoca 
bronzului 

 
202 

BZ-I-m-B-
02253.04 

Aşezare, punct "Dealul 
Ciuhoiu" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Dealul Ciuhoiu", "Via Popii", din zona 
fostului sat Ciuhoiu, spre V pe distanţa 
1,2 km; 1,5 km NV de sat şi 0,7 km NV 
de biserica Porumbiţa 

sec. III a. Chr. - 
I p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 



 
203 

BZ-I-m-B-
02253.05 

Necropolă, punct 
"Dealul Ciuhoiu" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Dealul Ciuhoiu", "Via Popii", din zona 
fostului sat Ciuhoiu spre V, pe distanţa 
1,2 km; 1,5 km NV de sat şi 0,7 km NV 
de Biserica Porumbiţa 

sec. III a. Chr-1 
p. Chr., Latene 

 
204 

BZ-I-m-B-
02253.06 

Aşezare, punct "Dealul 
Ciuhoiu" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Dealul Ciuhoiu", "Via Popii", din zona 
fostului sat Ciuhoiu, spre V pe distanţa 
1,2 km; 1,5 km NV de sat şi 0,7 km NV 
de Biserica Porumbiţa 

mil. III, Epoca 
bronzului 
timpuriu 

 
205 

BZ-I-m-B-
02253.07 

Necropolă, punct 
"Dealul Ciuhoiu" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Dealul Ciuhoiu", "Via Popii", din zona 
fostului sat Ciuhoiu, spre V pe distanţa 
1,2 km; 1,5 km NV de sat şi 0,7 km NV 
de Biserica Porumbiţa 

mil. III, Epoca 
bronzului 
timpuriu 

 
206 

BZ-I-m-B-
02253.08 

Aşezare, punct "Valea 
Huiup" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Valea Huiup", începând de la N de sat, 
până deasupra satului Gura Sărăţii 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
207 

BZ-I-m-B-
02253.09 

Aşezare, punct "Valea 
Huiup" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Valea Huiup", începând de la N de sat, 
până deasupra satului Gura Sărăţii 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
208 

BZ-I-m-B-
02253.10 

Aşezare, punct "Dealul 
Vladimir" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Dealul Vladimir", la cca 3 km NNE de 
sat-în viile de pe deal, în partea de SSE a 
dealului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
209 

BZ-I-m-B-
02253.11 

Aşezare, punct "La 
Cruce" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"La Cruce", "Via Popii", la ieşirea de N a 
satului spre pădure, în jurul crucii înalte 
de piatră, mai ales spre E,S,N; 1,5 km 
NV de sat şi 0,7 km NV de Biserica 
Porumbiţa 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
210 

BZ-I-m-B-
02253.12 

Necropolă, punct "La 
Cruce" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"La Cruce", "Via Popii", la ieşirea de N a 
satului spre pădure, în jurul crucii înalte 
de piatră, mai ales spre E,S,N; 1,5 km 
NV de sat şi 0,7 km NV de Biserica 
Porumbiţa 

mil. III-IV, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
211 

BZ-I-m-B-
02253.13 

Aşezare, punct "La 
Cruce", 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"La Cruce", "Via Popii", la ieşirea de N a 
satului spre pădure, în jurul crucii înalte 
de piatră, mai ales spre E,S,N; 1,5 km 
NV de sat şi 0,7 km NV de Biserica 
Porumbiţa 

mil. V, Neolitic 
târziu 

 
212 

BZ-I-m-B-
02253.14 

Necropolă, punct "La 
Cruce", 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"La Cruce", "Via Popii", la ieşirea de N a 
satului spre pădure, în jurul crucii înalte 
de piatră, mai ales spre E,S,N; 1,5 km 
NV de sat şi 0,7 km NV de Biserica 
Porumbiţa 

mil. V, Neolitic 
târziu 

 
213 

BZ-I-m-B-
02253.15 

Aşezare, punct 
"Gogoneşti" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Gogoneşti", în partea de sus a satului, 
în curţile şi grădinile locuitorilor 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
214 

BZ-I-m-B-
02253.16 

Necropolă, punct 
"Gogoneşti" 

sat NENCIULEŞTI; 
comuna MEREI 

"Gogoneşti", în partea de sus a satului, 
în curţile şi grădinile locuitorilor 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
215 

BZ-I-s-B-
02254 

Aşezare 
sat NIŞCOV; comuna 
VERNEŞTI 

"Gura Lupoiului", în faţa văii, în ultimele 
gospodării din sat şi în viile din jurul 
torentului în marginea de NV a satului, 
la S de drumul Măntoiu-Coman 

sec. V-VII, 
Epoca 
migraţiilor 



 
216 

BZ-I-s-B-
02255 

Situl arheologic de la 
Nişcov 

sat NIŞCOV; comuna 
VERNEŞTI 

"La Măntoiu", în marginea de N a 
satului  

 
217 

BZ-I-m-B-
02255.01 

Aşezare 
sat NIŞCOV; comuna 
VERNEŞTI 

"La Măntoiu", în marginea de N a 
satului 

sec. II-III p. 
Chr., Cultura 
carpică 

 
218 

BZ-I-m-B-
02255.02 

Necropolă 
sat NIŞCOV; comuna 
VERNEŞTI 

"La Măntoiu", în marginea de N a 
satului 

sec. II-III p. 
Chr., Cultura 
carpică 

 
219 

BZ-I-s-B-
02256 

Necropolă 
sat OGRĂZILE; 
comuna MEREI 

La cca 1,5 km S de sat, spre DN 1B la 
200 m de acesta 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
220 

BZ-I-s-B-
02257 

Aşezare 
sat OREAVU; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe terasa înaltă a Râmnicului Sărat, în 
marginea de NE a satului 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
221 

BZ-I-s-B-
02258 

Aşezare 
sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

"La Mărăcine şi la vecini", în vatra 
satului, la cca 250-300 m de intersecţia 
spre Lunca Frumoasă 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
222 

BZ-I-s-B-
02259 

Situl arheologic de la 
Petrişoru 

sat PETRIŞORU; 
comuna RACOVIŢENI 

"Muchia Băjenarului", în latura de SE a 
satului  

 
223 

BZ-I-m-B-
02259.01 

Aşezare 
sat PETRIŞORU; 
comuna RACOVIŢENI 

"Muchia Băjenarului", în latura de SE a 
satului 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
224 

BZ-I-m-B-
02259.02 

Aşezare 
sat PETRIŞORU; 
comuna RACOVIŢENI 

"Muchia Băjenarului", în latura de SE a 
satului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru, 
aspectul 
Petrişoru-
Racoviţeni 

 
225 

BZ-I-s-B-
02260 

Aşezare 
sat PETRIŞORU; 
comuna RACOVIŢENI 

"Dealul Şumurdoaia", la SE de sat, spre 
Movila Petrişorului 

sec. V p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
226 

BZ-I-s-B-
02261 

Situl arheologic de la 
Pietroasa Mică 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Gruiul Dării", la 1,5 km N de sat 
 

 
227 

BZ-I-m-B-
02261.01 

Aşezare 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Gruiul Dării", la 1,5 km N de sat sec. XVIII 

 
228 

BZ-I-m-B-
02261.02 

Necropolă 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Gruiul Dării", la 1,5 km N de sat, la 1,5 
km N de sat 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
229 

BZ-I-m-B-
02261.03 

Aşezare 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Gruiul Dării", la 1,5 km N de sat 

sec. IV-I a. 
Chr., Latene, 
Cultura geto-
dacică 



 
230 

BZ-I-m-B-
02261.04 

Aşezare fortificată 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Gruiul Dării", la 1,5 km N de sat 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
231 

BZ-I-m-B-
02261.05 

Necropolă 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Gruiul Dării", Gruiul Dării, la 1,5 km N 
de sat 

mil. V, Neolitic 
târziu 

 
232 

BZ-I-s-B-
02262 

Situl arheologic de la 
Pietroasa Mică 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

la VSV de cătunul Pileşti şi la 1,5 km V 
de sat  

 
233 

BZ-I-m-B-
02262.02 

Aşezare, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

sec. IX-X, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
234 

BZ-I-m-B-
02262.03 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

sec. IX-X, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
235 

BZ-I-m-B-
02262.04 

Aşezare, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
236 

BZ-I-m-B-
02262.05 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
237 

BZ-I-m-B-
02262.06 

Aşezare, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
238 

BZ-I-m-B-
02262.07 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

sec. V a. Chr - I 
p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
239 

BZ-I-m-B-
02262.08 

Aşezare, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
240 

BZ-I-m-B-
02262.09 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
241 

BZ-I-m-B-
02262.10 

Aşezare, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
242 

BZ-I-m-B-
02262.11 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pe Căliman"; "La Drăghici"; "La Grapă"; 
"La Şcoală"; "La Biserică"; "La Dărânga" 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
243 

BZ-I-m-B-
02262.12 

Aşezare, punct "Via lui 
Despan" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Via lui Despan", în marginea de NV a 
satului 

sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
244 

BZ-I-m-B-
02262.13 

Aşezare, punct "Via lui 
Despan" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Via lui Despan", în marginea de NV a 
satului 

sec. IV-VII, 
Cultura 
Ipoteşti-
Cândeşti 



 
245 

BZ-I-m-B-
02262.14 

Aşezare, punct "Poiana 
Crudului" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Poiana Crudului", la V de sat pe terasa 
pârâului Urgoaia, pe malul stâng al 
acestuia, până la Poiana Crudului 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
246 

BZ-I-m-B-
02262.15 

Aşezare, punct "Poiana 
Crudului" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Poiana Crudului", la V de sat pe terasa 
pârâului Urgoaia, pe malul stâng al 
acestuia, până la Poiana Crudului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
247 

BZ-I-m-B-
02262.16 

Necropolă, punct "Pe 
Bănie" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

Pe Bănie, la E de gârla Vâjâietoarea sau 
Cazaca, cca 450 m mai sus de şoseaua 
spre Şarânga 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
248 

BZ-I-m-B-
02262.17 

Necropolă, punct "Via 
Nedelcu" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Via Nedelcu", la 250 m ENE de şcoală, 
la E de pârâiaşul care vine de la Saiu zis 
Vâjâitoarea, din dreptul şcolii, în sus 
până la marginea satului de sus 

sec. II-IV p. 
Chr., Cultura 
dacilor liberi 

 
249 

BZ-I-m-B-
02262.18 

Aşezare, punct "Via 
Nedelcu" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Via Nedelcu", la 250 m ENE de şcoală, 
la E de pârâiaşul care vine de la Saiu zis 
Vâjâitoarea, din dreptul şcolii, în sus 
până la marginea satului de sus 

sec. III-II a. 
Chr., Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
250 

BZ-I-m-B-
02262.19 

Aşezare, punct "Coasta 
Rusului" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Coasta Rusului" şi "Dogaru", la 0,7 km 
NV de sat pe piscul Coasta Rusului şi la 
NV de aceasta, pe platoul "Dogaru" 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
251 

BZ-I-m-B-
02262.20 

Necropolă, punct 
"Coasta Rusului" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Coasta Rusului" şi "Dogaru", la 0,7 km 
NV de sat pe piscul Coasta Rusului şi la 
NV de aceasta, pe platoul "Dogaru" 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
252 

BZ-I-m-B-
02262.21 

Aşezare, punct "Coasta 
Rusului" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Coasta Rusului" şi "Dogaru", la 0,7 km 
NV de sat pe piscul Coasta Rusului şi la 
NV de aceasta, pe platoul "Dogaru" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
253 

BZ-I-m-B-
02262.22 

Necropolă, punct 
"Coasta Rusului" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Coasta Rusului" şi "Dogaru", la 0,7 km 
NV de sat pe piscul Coasta Rusului şi la 
NV de aceasta, pe platoul "Dogaru" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
254 

BZ-I-m-B-
02262.23 

Aşezare, punct "Pileşti" 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

"Pileşti", la V-SV de cătunul Pileşti 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
255 

BZ-I-m-B-
02265.24 

Aşezare 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

La 0,6 km de cătunul Urgoaia, pe 
platoul de deasupra satului, la cca. 350 
m ESE de crucea lui Avram 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., Latene 

 
256 

BZ-I-m-B-
02265.25 

Necropolă 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

La 0,6 km de cătunul Urgoaia, pe 
platoul de deasupra satului, la cca. 350 
m ESE de crucea lui Avram 

sec. V-I a. Chr., 
Latene 

 
257 

BZ-I-m-B-
02265.26 

Necropolă 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

La 0,6 km de cătunul Urgoaia, pe 
platoul de deasupra satului, la cca. 350 
m ESE de crucea lui Avram 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 



 
258 

BZ-I-m-B-
02265.27 

Aşezare 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

La 0,6 km de cătunul Urgoaia, pe 
platoul de deasupra satului, la cca. 350 
m ESE de crucea lui Avram 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
259 

BZ-I-m-B-
02262.01 

Aşezare, punct La 
Cuptoare-Cărămidărie 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

La Cuptoare-Cărămidărie, la 0,6 km S de 
sat, pe drumul de la Sândulache 
Avramescu, pe lângă fostul cazan al 
CAP, pe stânga drumului spre gârlă 

sec. IX-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
260 

BZ-I-s-A-
02263 

Situl arheologic de la 
Pietroasele 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

în vatra satului şi în zona Primăriei 
 

 
261 

BZ-I-m-A-
02263.01 

Necropolă 
sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

în vatra satului şi în zona Primăriei 
sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
262 

BZ-I-m-A-
02263.02 

Castru roman 
sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

în vatra satului şi în zona Primăriei 
sec. IV p. Chr., 
Epoca romană 

 
263 

BZ-I-m-A-
02263.03 

Therme 
sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

în vatra satului şi în zona Primăriei 
sec. IV p. Chr., 
Epoca romană 

 
264 

BZ-I-m-A-
02263.04 

Aşezare civilă 
sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

în vatra satului şi în zona Primăriei 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
265 

BZ-I-s-B-
02264 

Necropolă 
sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

în staţiunea viticolă, în zona cantină-
dormitoare 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
266 

BZ-I-s-B-
02265 

Situl arheologic de la 
Pietroasele 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul lui Cârnu Puche", "La puţul 
Giuroiu", "Via Frunzescu", "Pe drumul 
lui Puche" 

 

 
267 

BZ-I-m-B-
02265.01 

Aşezare, punct "La 
puţul lui Cârnu Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul lui Cârnu Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe dealul Crudu 
Alexandru, în viile şi grădinile de sub 
fântânile de la puţ 

sec. XVI-XVIII, 
Cultura Dridu 

 
268 

BZ-I-m-B-
02265.02 

Aşezare, punct "La 
puţul lui Cârnu Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul lui Cârnu Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus pe dealul Crudu 
Alexandru, în viile şi grădinile de sub 
fântânile de la puţ 

sec. IV-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
269 

BZ-I-m-B-
02265.03 

Aşezare, punct "La 
puţul lui Cârnu Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul lui Cârnu Puche", pe dealul 
Crudu Alexandru, pe platoul din dreptul 
fântânii 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
270 

BZ-I-m-B-
02265.04 

Aşezare, punct "La 
puţul lui Cârnu Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul lui Cârnu Puche", pe dealul 
Crudu Alexandru, pe platoul din dreptul 
fântânii 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., Latene 

 
271 

BZ-I-m-B-
02265.05 

Aşezare, punct "La 
puţul lui Cârnu Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul lui Cârnu Puche", pe dealul 
Crudu Alexandru, pe platoul din dreptul 
fântânii 

mil. V, Neolitic 
mijlociu 

 
272 

BZ-I-m-B-
02265.06 

Aşezare, punct "La 
puţul Giuroiu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul Giuroiu", cca. 400 m SSV şi la 
1 km SV de Urgoaia 

sec. XIII-XVIII, 
Epoca 
medievală 

 
273 

BZ-I-m-B-
02265.07 

Aşezare, punct "La 
puţul Giuroiu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul Giuroiu", la cca. 100 m E, în vii 
şi la 1,5 km VSV de Urgoaia 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
274 

BZ-I-m-B-
02265.08 

Necropolă, punct "La 
puţul Giuroiu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul Giuroiu", cca. 100 m E şi la 1,5 
km SV de Urgoaia 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 



 
275 

BZ-I-m-B-
02265.09 

Necropolă, punct "La 
puţul Giuroiu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul Giuroiu", cca. 100 m E şi la 1,5 
km SV de cătunul Urgoaia 

sec. V-III a. 
Chr., Latene 

 
276 

BZ-I-m-B-
02265.10 

Aşezare, punct "La 
puţul Giuroiu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul Giuroiu", cca. 100 m E şi la 1,5 
km SV de Urgoaia 

mil. V, Neolitic 
târziu 

 
277 

BZ-I-m-B-
02265.11 

Aşezare, punct "La 
puţul Giuroiu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul Giuroiu", la cca. 100 m E, în vii 
şi la 1,5 km VSV de Urgoaia 

mil. V, Neolitic 
târziu 

 
278 

BZ-I-m-B-
02265.12 

Aşezare, punct "La 
puţul Giuroiu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"La puţul Giuroiu", cca. 400 m SSV şi la 
1 km SV de Urgoaia 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
279 

BZ-I-m-B-
02265.13 

Aşezare, punct "Via 
Frunzescu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Via Frunzescu", pe dealul Crudu 
Alexandru, de la drum spre V, până la 
râpă 

sec. X-XII, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
280 

BZ-I-m-B-
02265.14 

Aşezare, punct "Via 
Frunzescu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Via Frunzescu", pe dealul Crudu 
Alexandru, de la drum spre V până la 
râpă 

sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
281 

BZ-I-m-B-
02265.15 

Aşezare, punct "Via 
Frunzescu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Via Frunzescu", pe dealul Crudu 
Alexandru, de la drum spre V până la 
râpă 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., Latene 

 
282 

BZ-I-m-B-
02265.16 

Aşezare, punct "Via 
Frunzescu" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Via Frunzescu", pe dealul Crudu 
Alexandru, de la drum spre V până la 
râpă 

mil. V, Neolitic 
mijlociu final 

 
283 

BZ-I-m-B-
02265.17 

Aşezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Pe drumul lui Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe panta de E-SE a 
dealului Crudu Alexandru, de o parte şi 
de alta a drumului spre vârful dealului 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
284 

BZ-I-m-B-
02265.18 

Aşezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Pe drumul lui Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe botul dealului 
Crudu Alexandru 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
285 

BZ-I-m-B-
02265.19 

Aşezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Pe drumul lui Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe panta de E-SE a 
dealului Crudu Alexandru, de o parte şi 
de alta a drumului spre vârful dealului 

sec. V a. Chr - I 
p. Chr., Latene 

 
286 

BZ-I-m-B-
02265.20 

Aşezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Pe drumul lui Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe botul dealului 
Crudu Alexandru 

sec. V a. Chr - I 
p. Chr., Latene 

 
287 

BZ-I-m-B-
02265.21 

Aşezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Pe drumul lui Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe panta de E a 
dealului Crudu Alexandru, de o parte şi 
de alta a drumului spre vârful dealului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
288 

BZ-I-m-B-
02265.22 

Aşezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Pe drumul lui Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe botul dealului 
Crudu Alexandru 

mil. V, Neolitic 
mijlociu 

 
289 

BZ-I-m-B-
02265.23 

Aşezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Pe drumul lui Puche", la N de satul 
Pietroasa de Sus, pe panta de E-SE a 
dealului Crudu Alexandru, de o parte şi 
de alta a drumului spre vârful dealului 

mil. V, Neolitic 
mijlociu 

 
290 

BZ-I-s-B-
02219 

Situl arheologic de la 
Pietrosu 

sat PIETROSU; 
comuna COSTEŞTI 

în incinta şi în afara fostei ferme 
zootehnice  

 
291 

BZ-I-m-B-
02219.01 

Aşezare 
sat PIETROSU; 
comuna COSTEŞTI 

în incinta şi în afara fostei ferme 
zootehnice 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
292 

BZ-I-m-B-
02219.02 

Aşezare 
sat PIETROSU; 
comuna COSTEŞTI 

în incinta şi în afara fostei ferme 
zootehnice 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 



 
293 

BZ-I-m-B-
02219.03 

Aşezare 
sat PIETROSU; 
comuna COSTEŞTI 

în incinta şi în afara fostei ferme 
zootehnice 

mil. IV-V, 
Neolitic târziu 

 
294 

BZ-I-s-B-
02266 

Ruinele Mănăstirii Pinu 
sat PINU; comuna 
BRĂEŞTI 

"La mănăstire", lângă Izvorului Pinului, 
la cca 1,5 km V de sat 

sec. XVI-XVIII 

 
295 

BZ-I-s-B-
02267 

Situl arheologic de la 
Poşta Câlnău 

sat POŞTA CÂLNĂU; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Malul lui Ştefan Leu", în colţul de V al 
satului, pe malul drept al Câlnâului  

 
296 

BZ-I-m-B-
02267.01 

Aşezare 
sat POŞTA CÂLNĂU; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Malul lui Ştefan Leu", în colţul de V al 
satului, pe malul drept al Câlnâului 

sec. IX-X, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
297 

BZ-I-m-B-
02267.02 

Aşezare 
sat POŞTA CÂLNĂU; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Malul lui Ştefan Leu", în colţul de V al 
satului, pe malul drept al Câlnâului 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
298 

BZ-I-s-B-
02268 

Aşezare 
sat POŞTA CÂLNĂU; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Boului", la 5,5 km E de Gara 
Bobocu 

mil. VI-V, 
Neolitic 
mijlociu 

 
299 

BZ-I-s-B-
02269 

Situl arheologic de la 
Potârnicheşti 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Moroianu", la 2,8 km S de sat, 
la E de culmea paralelă cu DN 2B, la 
fosta fermă 

 

 
300 

BZ-I-m-B-
02269.01 

Necropolă, punct 
"Movila Moroianu" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Moroianu", la 2,8 km S de sat, 
la E de culmea paralelă cu DN 2B, la 
fosta fermă 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
301 

BZ-I-m-B-
02269.02 

Necropolă, punct 
"Movila Moroianu" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Moroianu", la 2,8 km S de sat, 
la E de culmea paralelă cu DN 2B, la 
fosta fermă 

mil. IV, 
Eneolitic 

 
302 

BZ-I-m-B-
02269.03 

Necropolă, punct 
"Movila Mititelu" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Mititelu", la E de DN 2B, pe 
culmea paralelă cu şoseaua Buzău-
Focşani, la 1,7 km S de sat 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
303 

BZ-I-m-B-
02269.04 

Necropolă, punct 
"Movila Mititelu" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Mititelu", la E de DN 2B, pe 
culmea paralelă cu şoseaua Buzău-
Focşani, la 1,7 km S de sat 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
304 

BZ-I-m-B-
02269.05 

Necropolă, punct 
"Movila Mititelu" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Mititelu", la E de DN 2B, pe 
culmea paralelă cu şoseaua Buzău-
Focşani, la 1,7 km S de sat 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
305 

BZ-I-m-B-
02269.06 

Necropolă, punct 
"Movila lui Pătraşcu" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila lui Pătraşcu", la 1 km V de Satul 
Nou 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
306 

BZ-I-m-B-
02269.07 

Necropolă, punct 
"Movila lui Pătraşcu" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila lui Pătraşcu", la 1 km V de Satul 
Nou 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 



 
307 

BZ-I-m-B-
02269.08 

Necropolă, punct 
"Movila Mare" 

sat POTÂRNICHEŞTI; 
comuna POŞTA 
CÂLNĂU 

"Movila Mare", la S de sat, pe culmea 
de la E de şoseaua Buzău-Focşani 

sec. VII-V a. 
Chr., Hallstatt 
târziu 

 
308 

BZ-I-s-B-
02270 

Situl arheologic de la 
Proşca 

sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Dealul Proşca", "Vârful Proşca", spre N 
până la "La trei izvoare" şi 300 m mai 
sus de cele trei izvoare 

 

 
309 

BZ-I-m-B-
02270.01 

Aşezare 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Vârful Proşca", în livada de la Cruce sec. XVII 

 
310 

BZ-I-m-B-
02270.02 

Necropolă 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Vârful Proşca", în livada de la Cruce 
sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
311 

BZ-I-m-B-
02270.03 

Necropolă 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Dealul Proşca", de la "Bătătura vacii", 
spre N, până la trei izvoare şi 300 m mai 
sus 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
312 

BZ-I-m-B-
02270.04 

Aşezare 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Dealul Proşca", de la "Bătătura vacii", 
spre N, până la trei izvoare şi 300 m mai 
sus 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
313 

BZ-I-m-B-
02270.05 

Aşezare 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Dealul Proşca", de la "Bătătura vacii", 
spre N, până la trei izvoare şi 300 m mai 
sus 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
314 

BZ-I-s-B-
02271 

Situl arheologic de la 
Proşca 

sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Valea Proştii", la S-V de sat, până la 
confluenţă  

 
315 

BZ-I-m-B-
02271.01 

Aşezare 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Valea Proştii", la S-V de sat, până la 
confluenţă 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
316 

BZ-I-m-B-
02271.02 

Aşezare 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI 

"Valea Proştii", la S-V de sat, până la 
confluenţă 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
317 

BZ-I-s-B-
02272 

Situl arheologic de la 
Roşioru, punct "Movila 
Roşioru" 

sat ROŞIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

"Movila Roşioru" ("Cochirleanca"), la 
400 m sud de sat  

 
318 

BZ-I-m-B-
02272.01 

Morminte 
sat ROŞIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

"Movila Roşioru" ("Cochirleanca"), la 
400 m sud de sat 

sec. XVI-XVII, 
Epoca 
medievală 

 
319 

BZ-I-m-B-
02272.02 

Aşezare 
sat ROŞIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

"Movila Roşioru" ("Cochirleanca"), la 
400 m sud de sat 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
320 

BZ-I-s-B-
02273 

Situl arheologic de la 
Roşioru, punct "Valea 
Cochirleanca" 

sat ROŞIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

"Valea Cochirleanca", cca 1 km E de 
şoseaua Roşioru-Bălăceanu, în fosta 
grădină de legume, lângă sondă 

 

 
321 

BZ-I-m-B-
02273.01 

Aşezare 
sat ROŞIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

"Valea Cochirleanca", cca 1 km E de 
şoseaua Roşioru-Bălăceanu, în fosta 
grădină de legume, lângă sondă 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
322 

BZ-I-m-B-
02273.02 

Necropolă 
sat ROŞIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

"Valea Cochirleanca", cca 1 km E de 
şoseaua Roşioru-Bălăceanu, în fosta 
grădină de legume, lângă sondă 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
323 

BZ-I-s-B-
02274 

Situl arheologic de la 
Rubla, punct "Movila 
Miresii" 

sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

"Movila Miresii" şi "Movila cu cimitirul", 
în centrul satului  

 
324 

BZ-I-m-B-
02274.01 

Aşezare 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

"Movila Miresii" şi "Movila cu cimitirul", 
în centrul satului 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 



Sântana de 
Mureş - 
Cerneahov 

 
325 

BZ-I-m-B-
02274.02 

Aşezare 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

"Movila Miresii" şi "Movila cu cimitirul", 
în centrul satului 

sec. XVII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
326 

BZ-I-m-B-
02274.03 

Aşezare 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

"Movila Miresii" şi "Movila cu cimitirul", 
în centrul satului 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
327 

BZ-I-s-B-
02275 

Situl arheologic de la 
Rubla 

sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta  

 
328 

BZ-I-m-B-
02275.01 

Aşezare 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
329 

BZ-I-m-B-
02275.02 

Necropolă 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
330 

BZ-I-m-B-
02275.03 

Vestigii 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
331 

BZ-I-m-B-
02275.04 

Aşezare 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
332 

BZ-I-m-B-
02275.05 

Necropolă 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
333 

BZ-I-m-B-
02275.06 

Aşezare 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
334 

BZ-I-m-B-
02275.07 

Necropolă 
sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

Pe movilele de-a lungul şoselei spre 
Sălcioara, de-o parte şi de alta 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
335 

BZ-I-s-B-
02276 

Situl arheologic de la 
Săhăteni 

sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

"Movila Piersicului", "Movila Galbenă", 
"Movila Dărăbani", "Movila Rotundă"  

 
336 

BZ-I-m-B-
02276.01 

Aşezare, punct "Movila 
Piersicului" 

sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

"Movila Piersicului", la 2,5 km S de sat sec. XVI-XVIII 

 
337 

BZ-I-m-B-
02276.02 

Necropolă, punct 
"Movila Piersicului" 

sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

"Movila Piersicului", la 2,5 km S de sat 
sec. XI, Epoca 
migraţiilor 

 
338 

BZ-I-m-B-
02276.03 

Necropolă, punct 
"Movila Galbenă" 

sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

"Movila Galbenă", la 1,4 km S de calea 
ferată şi la 1,5 km E de canalul Năianca 

sec. XIII-XV, 
Epoca 
medievală 

 
339 

BZ-I-m-B-
02276.04 

Necropolă, punct 
"Movila Dărăbani" 

sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

"Movila Dărăbani", la NV de sat, cca 0,5 
km 

mil. I, Epoca 
fierului 

 
340 

BZ-I-m-B-
02276.05 

Aşezare, punct "Movila 
Dărăbani" 

sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

"Movila Dărăbani", la NV de sat, cca 0,5 
km 

mil. IV, 
Eneolitic 

 
341 

BZ-I-m-B-
02276.06 

Aşezare 
sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

La N-NV de sat, pe botul de deal de la 
sediul fostei ferme IAS 

sec. IX, Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
342 

BZ-I-m-B-
02276.07 

Aşezare 
sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

La N-NV de sat, pe botul de deal de la 
sediul fostei ferme IAS 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
343 

BZ-I-m-B-
02276.08 

Aşezare 
sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

La N de sat, podul peste pârâul Năianca 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
344 

BZ-I-m-B-
02276.09 

Necropolă, punct 
"Movila Rotundă" 

sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

"Movila Rotundă", la 1 km S de calea 
ferată şi 1,3 km E de canalul Năianca 

mil. IV, 
Eneolitic 

 
345 

BZ-I-s-B-
02277 

Situl arheologic de la 
Sălcioara 

sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Movila Nebunului", "Trei Movile" 
 



 
346 

BZ-I-m-B-
02277.01 

Aşezare 
sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Trei Movile", în colţul Pădurii Sălcioara, 
la cca 1 km NV de sat 

sec. XVI-XVIII 

 
347 

BZ-I-m-B-
02277.02 

Aşezare 
sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Movila Nebunului", în colţul Pădurii 
Sălcioara, la 3,5 km NV de sat 

sec. XI, Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
348 

BZ-I-m-B-
02277.03 

Vestigii 
sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Trei Movile", în colţul Pădurii Sălcioara, 
la cca 1 km NV de sat 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
349 

BZ-I-m-B-
02277.04 

Aşezare 
sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Movila Nebunului", în colţul Pădurii 
Sălcioara, la 3,5 km NV de sat 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
350 

BZ-I-m-B-
02277.05 

Aşezare 
sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Trei Movile", în colţul Pădurii Sălcioara, 
la cca 1 km NV de sat 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
351 

BZ-I-m-B-
02277.06 

Aşezare 
sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Trei Movile", în colţul Pădurii Sălcioara, 
la cca 1 km NV de sat 

mil. V, Neolitic 
târziu 

 
352 

BZ-I-m-B-
02277.07 

Aşezare 
sat SĂLCIOARA; 
comuna 
GHERGHEASA 

"Trei Movile", în colţul Pădurii Sălcioara, 
la cca 1 km NV de sat 

mii. V, 
Eneolitic 

 
353 

BZ-I-s-B-
02278 

Situl arheologic de la 
Săpoca 

sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

"Cula Săpocii", pe marginea de S şi E a 
dealului  

 
354 

BZ-I-m-B-
02278.01 

Aşezare 
sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

"Cula Săpocii", pe marginea de S şi E a 
dealului 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
355 

BZ-I-m-B-
02278.02 

Necropolă 
sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

"Cula Săpocii", pe marginea de S şi E a 
dealului 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
356 

BZ-I-m-B-
02278.03 

Aşezare 
sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

"Cula Săpocii", pe marginea de S şi E a 
dealului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
357 

BZ-I-m-B-
02278.04 

Necropolă 
sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

"Cula Săpocii", pe marginea de S şi E a 
dealului 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
358 

BZ-I-s-A-
02279 

Situl arheologic de la 
Sărata Monteoru, 
punct "Dealul Cetăţuia" 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia" şi "Poiana Scoruşului", 
până la albia râului Sărata  

 
359 

BZ-I-m-A-
02279.01 

Aşezare 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia" şi "Poiana Scoruşului", 
până la albia râului Sărata 

sec. X-XII, 
Epoca 
medievală 
timpurie 



 
360 

BZ-I-m-A-
02279.02 

Necropolă de 
incineraţie 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia" şi "Poiana Scoruşului", 
până la albia râului Sărata 

sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
361 

BZ-I-m-A-
02279.03 

Aşezare 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia" şi "Poiana Scoruşului", 
până la albia râului Sărata 

sec. II-I a. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
362 

BZ-I-m-A-
02279.04 

Aşezare 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia" şi "Poiana Scoruşului", 
până la albia râului Sărata 

sec. XII-IX a. 
Chr., Hallstatt 
timpuriu 

 
363 

BZ-I-m-A-
02279.05 

Aşezare 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia" şi "Poiana Scoruşului", 
până la albia râului Sărata 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
364 

BZ-I-m-A-
02279.06 

Necropolă (cimitirele 1-
4) 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia", şi "Poiana 
Scoruşului", până la albia râului Sărata 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
365 

BZ-I-m-A-
02279.07 

Aşezare 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Dealul Cetăţuia" şi "Poiana Scoruşului", 
până la albia râului Sărata 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Cucuteni, faza 
B 

 
366 

BZ-I-s-B-
02280 

Situl arheologic de la 
Sărata Monteoru, 
punct "Huioabă" 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Huioaba" 
 

 
367 

BZ-I-m-B-
02280.01 

Aşezare 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Huioaba", pe terasa înaltă de pe 
stânga pârâului Sărata, la poalele 
Dealului Călugărului 

sec. X, Epoca 
migraţiilor 

 
368 

BZ-I-m-B-
02280.02 

Aşezare 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

"Huioaba", pe malul drept al pârâului 
Sărata, la casa Brătulescu şi vecinii, pe 
drumul forestier reamenajat în anii '80, 
la cca 1 km NE de sat 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
369 

BZ-I-s-B-
02281 

Aşezare 
sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEŞTI 

La VNV de izvorul Oarba, pe drumul 
Baloşului 

sec. V a. Chr - I 
p. Chr., Latene 

 
370 

BZ-I-s-B-
02282 

Aşezare 
sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEŞTI 

"Pe Dealul Baloşu", pe drumul Baloşului 

sec. II-I a. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
371 

BZ-I-s-B-
02283 

Situl arheologic de la 
Săsenii Vechi 

sat SĂSENII VECHI; 
comuna VERNEŞTI 

"Gura Hulei" 
 

 
372 

BZ-I-m-B-
02283.01 

Aşezare 
sat SĂSENII VECHI; 
comuna VERNEŞTI 

"Gura Hulei" 
sec. X, Epoca 
medievală 
timpurie 

 
373 

BZ-I-m-B-
02283.02 

Aşezare 
sat SĂSENII VECHI; 
comuna VERNEŞTI 

"Gura Hulei" 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
374 

BZ-I-m-B-
02283.03 

Aşezare 
sat SĂSENII VECHI; 
comuna VERNEŞTI 

"Gura Hulei" 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
375 

BZ-I-m-B-
02283.04 

Aşezare 
sat SĂSENII VECHI; 
comuna VERNEŞTI 

"Gura Hulei" 
mil. IV, 
Eneolitic, 



Cultura 
Gumelniţa 

 
376 

BZ-I-m-B-
02283.05 

Aşezare 
sat SĂSENII VECHI; 
comuna VERNEŞTI 

"Gura Hulei" 

mil. VI-V, 
Neolitic 
mijlociu, 
Cultura Boian 

 
377 

BZ-I-s-B-
02284 

Situl arheologic de la 
Scăeni 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Izvorul Murătoarea", "Dealul 
Tocitorilor", "Poduri" sau "Grădinile 
Mari" 

 

 
378 

BZ-I-m-B-
02284.01 

Aşezare, punct "Izvorul 
Murătoarea" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Izvorul Murătoarea" sec. XVIII 

 
379 

BZ-I-m-B-
02284.02 

Aşezare, punct "Izvorul 
Murătoarea" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Izvorul Murătoarea" 
sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., Latene 

 
380 

BZ-I-m-B-
02284.03 

Aşezare, punct "Izvorul 
Murătoarea" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Izvorul Murătoarea" 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
381 

BZ-I-m-B-
02284.04 

Aşezare, punct "Dealul 
Tocitorilor" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Dealul Tocitorilor", pe drumul care 
urcă din sat spre şeaua dealului, prin 
care se trece peste aceasta 

mii. 1 p. Chr. 

 
382 

BZ-I-m-B-
02284.05 

Aşezare, punct "Dealul 
Tocitorilor" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Dealul Tocitorilor", pe drumul care 
urcă din sat spre şeaua dealului prin 
care se trece peste aceasta 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
383 

BZ-I-m-B-
02284.06 

Aşezare, punct "Poduri 
sau Grădinile Mari" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Poduri sau Grădinile Mari", la SV de sat 
mil. 1 p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
384 

BZ-I-m-B-
02284.07 

Aşezare, punct "Poduri 
sau Grădinile Mari" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"Poduri sau Grădinile Mari", la SV de sat 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
385 

BZ-I-m-B-
02284.08 

Aşezare, punct "La 
Silişte" 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

"La Silişte", pe dreapta pârâului 
Murătoarea 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
386 

BZ-I-s-B-
02285 

Aşezare 
sat SCORŢOASA; 
comuna SCORŢOASA 

"Valea Balaurului", cca 4 km de centrul 
satului 

mil. VI-V, 
Neolitic, 
Cultura Boian 

 
387 

BZ-I-s-B-
02286 

Situl arheologic de la 
Sibiciu de Sus 

sat SIBICIU DE SUS; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Dealul Burduşoaia", pe panta de E a 
acestuia, între şoseaua spre Colţi şi 
drumul spre Gornet 

 

 
388 

BZ-I-m-B-
02286.01 

Aşezare 
sat SIBICIU DE SUS; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Dealul Burduşoaia", pe panta de E a 
acestuia, între şoseaua spre Colţi şi 
drumul spre Gornet 

sec. VII-VIII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
389 

BZ-I-m-B-
02286.02 

Aşezare 
sat SIBICIU DE SUS; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Dealul Burduşoaia", pe panta de E a 
acestuia, între şoseaua spre Colţi şi 
drumul spre Gornet 

sec. VI-VII, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura 
Ipoteşti-
Cândeşti 

 
390 

BZ-I-m-B-
02286.03 

Aşezare 
sat SIBICIU DE SUS; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Dealul Burduşoaia", pe panta de E a 
acestuia, între şoseaua spre Colţi şi 
drumul spre Gornet 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., Latene 

 
391 

BZ-I-m-B-
02286.04 

Aşezare 
sat SIBICIU DE SUS; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Dealul Burduşoaia", pe panta de E a 
acestuia, între şoseaua spre Colţi şi 
drumul spre Gornet 

sec. VI-IV a. 
Chr., Hallstatt 

 
392 

BZ-I-m-B-
02286.05 

Aşezare 
sat SIBICIU DE SUS; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Dealul Burduşoaia", pe panta de E a 
acestuia, între şoseaua spre Colţi şi 
drumul spre Gornet 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
393 

BZ-I-s-B-
02287 

Situl arheologic de la 
Smeeni 

sat SMEENI; comuna 
SMEENI 

în fosta bază furajeră a CEREANIM SA 
Smeeni; între Smeeni şi Sălcioara, pe 
malul drept al Călmăţuiului 

 



 
394 

BZ-I-m-B-
02287.01 

Necropolă 
sat SMEENI; comuna 
SMEENI 

în fosta bază furajeră a CEREANIM SA 
Smeeni 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
395 

BZ-I-m-B-
02287.02 

Necropolă 
sat SMEENI; comuna 
SMEENI 

între Smeeni şi Sălcioara, pe malul 
Călmăţuiului 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
396 

BZ-I-s-B-
02288 

Situl arheologic de la 
Stâlpu 

sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Movila lui Pătraşcu, la 1 km NE de sat 
 

 
397 

BZ-I-m-B-
02288.01 

Aşezare 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Movila lui Pătraşcu, la 1 km NE de sat 

sec. X-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
398 

BZ-I-m-B-
02288.02 

Necropolă 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Movila lui Pătraşcu, la 1 km NE de sat mii. 1 p. Chr. 

 
399 

BZ-I-m-B-
02288.03 

Aşezare 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Movila lui Pătraşcu, la 1 km NE de sat 
sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., Latene 

 
400 

BZ-I-m-B-
02288.04 

Necropolă 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Movila lui Pătraşcu, la 1 km NE de sat 
sec. V-III a. 
Chr., Latene 

 
401 

BZ-I-m-B-
02288.05 

Aşezare 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Movila lui Pătraşcu, la 1 km NE de sat 
sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
402 

BZ-I-m-B-
02288.06 

Necropolă 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Movila lui Pătraşcu, la 1 km NE de sat 
sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
403 

BZ-I-s-B-
02289 

Situl arheologic de la 
Sudiţi 

sat SUDIŢI; comuna 
GHERĂSENI 

"La Crucea lui Ştefan", la hotarul dintre 
Sudiţi şi Bălai  

 
404 

BZ-I-m-B-
02289.01 

Aşezare 
sat SUDIŢI; comuna 
GHERĂSENI 

"La Crucea lui Ştefan", la hotarul dintre 
Sudiţi şi Bălai 

sec. IX-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
405 

BZ-I-m-B-
02289.02 

Necropolă 
sat SUDIŢI; comuna 
GHERĂSENI 

"La Crucea lui Ştefan", la hotarul dintre 
Sudiţi şi Bălai 

sec. VIII-XI 

 
406 

BZ-I-m-B-
02289.03 

Aşezare 
sat SUDIŢI; comuna 
GHERĂSENI 

"La Crucea lui Ştefan", la hotarul dintre 
Sudiţi şi Bălai 

sec. III-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
407 

BZ-I-m-B-
02289.04 

Aşezare 
sat SUDIŢI; comuna 
GHERĂSENI 

"La Crucea lui Ştefan", la hotarul dintre 
Sudiţi şi Bălaia 

mil. IV, 
Eneolitic, 
Cultura 
Gumelniţa 

 
408 

BZ-I-m-B-
02289.05 

Aşezare 
sat SUDIŢI; comuna 
GHERĂSENI 

"La Crucea lui Ştefan", la hotarul dintre 
Sudiţi şi Bălai 

mil. V, Neolitic 
mijlociu, 
Cultura Boian 

 
409 

BZ-I-m-B-
02289.06 

Aşezare 
sat SUDIŢI; comuna 
GHERĂSENI 

"La Crucea lui Ştefan", la hotarul dintre 
Sudiţi şi Bălai 

mii. VI, 
Neolitic 
timpuriu, 
Cultura 
ceramicii 
liniare, 
aspectul Sudiţi 

 
410 

BZ-I-s-B-
02290 

Situl arheologic de la 
Ştiubei, punct "Movila 
Săpată" 

sat ŞTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila Săpată", la 700 m E de 
intersecţia spre Ştiubei  

 
411 

BZ-I-m-B-
02290.01 

Necropolă 
sat ŞTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila Săpată", la 700 m E de 
intersecţia spre Ştiubei 

sec. X-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie 



 
412 

BZ-I-m-B-
02290.02 

Aşezare 
sat ŞTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila Săpată", la 700 m E de 
intersecţia spre Ştiubei 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
413 

BZ-I-m-B-
02290.03 

Aşezare 
sat ŞTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila Săpată", la 700 m E de 
intersecţia spre Ştiubei 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
414 

BZ-I-s-B-
02291 

Situl arheologic de la 
Ştiubei, punct "Movila 
lui Panait D. Matei" 

sat ŞTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila lui Panait D. Matei", la 1,6 km 
SSE de sat, la E de şosea  

 
415 

BZ-I-m-B-
02291.01 

Necropolă 
sat ŞTIU BEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila lui Panait D. Matei", la 1,6 km 
SSE de sat, la E de şosea 

sec. XI, Epoca 
medievală 
timpurie 

 
416 

BZ-I-m-B-
02291.02 

Aşezare 
sat ŞTIU BEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila lui Panait D. Matei", la 1,6 km 
SSE de sat, la E de şosea 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
417 

BZ-I-m-B-
02291.03 

Aşezare 
sat ŞTIU BEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila lui Panait D. Matei", la 1,6 km 
SSE de sat, la E de şosea 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
418 

BZ-I-m-B-
02291.04 

Aşezare 
sat ŞTIU BEI; comuna 
RÂMNICELU 

"Movila lui Panait D. Matei", la 1,6 km 
SSE de sat, la E de şosea 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
419 

BZ-I-s-B-
02292 

Aşezare 
sat ŞUCHEA; comuna 
CĂNEŞTI 

"Valea Largă", pe locul lui Al. Tănase 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
420 

BZ-I-s-B-
02293 

Situl arheologic de la 
Târcov 

sat TÂRCOV; comuna 
PÂRSCOV 

"La Piatra cu lilieci" 
 

 
421 

BZ-I-m-B-
02293.01 

Aşezare fortificată 
sat TÂRCOV; comuna 
PÂRSCOV 

"La Piatra cu lilieci" 

sec. I a. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
422 

BZ-I-m-B-
02293.02 

Aşezare 
sat TÂRCOV; comuna 
PÂRSCOV 

"La Piatra cu lilieci" 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
423 

BZ-I-s-B-
02294 

Situl arheologic de la 
Udaţi-Lucieni 

sat UDAŢI-LUCIENI; 
comuna SMEENI 

"La Pascoli" 
 

 
424 

BZ-I-m-B-
02294.01 

Aşezare 
sat UDAŢI-LUCIENI; 
comuna SMEENI 

"La Pascoli" 

sec. IX-X, 
Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

 
425 

BZ-I-m-B-
02294.02 

Aşezare 
sat UDAŢI-LUCIENI; 
comuna SMEENI 

"La Pascoli" 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor, 
Cultura 
Sântana de 
Mureş-
Cerneahov 

 
426 

BZ-I-s-B-
02295 

Situl arheologic de la 
Ulmeni 

sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"Movila lui Reteşan", "La Teişanu", "La 
puţul dealului", "Trei movile", "La 
Gheorghiu", "Movila Ulmeni" 

 

 
427 

BZ-I-m-B-
02295.01 

Aşezare 
sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"La Biserica veche", cca 1,5 km sud de 
sat 

sec. XVI-XVIII 

 
428 

BZ-I-m-B-
02295.02 

Necropolă 
sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"Movila lui Reteşan", "La Teişanu", "La 
puţul dealului", "Trei movile", "La 
Gheorghiu", "Movila Ulmeni" 

sec. VIII-XI, 
Epoca 
medievală 



timpurie 

 
429 

BZ-I-m-B-
02295.03 

Necropolă 
sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"Movila lui Reteşan", "La Teişanu", "La 
puţul dealului", "Trei movile", "La 
Gheorghiu", "Movila Ulmeni" 

sec. IV-VI p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
430 

BZ-I-m-B-
02295.04 

Necropolă 
sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"Movila lui Reteşan", "La Teişanu", "La 
puţul dealului", "Trei movile", "La 
Gheorghiu", "Movila Ulmeni" 

sec. II-III p. 
Chr. 

 
431 

BZ-I-m-B-
02295.05 

Aşezare 
sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"Movila lui Reteşan", "La Teişanu", "La 
puţul dealului", "Trei movile", "La 
Gheorghiu", "Movila Ulmeni" 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
432 

BZ-I-m-B-
02295.06 

Aşezare 
sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"Movila lui Reteşan", "La Teişanu", "La 
puţul dealului", "Trei movile", "La 
Gheorghiu", "Movila Ulmeni" 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
433 

BZ-I-m-B-
02295.07 

Aşezare 
sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

"Movila lui Reteşan", "La Teişanu", "La 
puţul dealului", "Trei movile", "La 
Gheorghiu", "Movila Ulmeni" 

mii. V, 
Eneolitic 

 
434 

BZ-I-s-B-
02296 

Situl arheologic de la 
Ursoaia 

sat URSOAIA; comuna 
VIPEREŞTI 

"La movilă", în vatra satului 
 

 
435 

BZ-I-m-B-
02296.01 

Aşezare 
sat URSOAIA; comuna 
VIPEREŞTI 

"La movilă", în vatra satului sec. XVI-XVIII 

 
436 

BZ-I-m-B-
02296.02 

Aşezare 
sat URSOAIA; comuna 
VIPEREŞTI 

"La movilă", în vatra satului 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
437 

BZ-I-s-B-
02297 

Situl arheologic de la 
Vadu Soreşti 

sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

"Şumurdoaia", la SE de localitate 
 

 
438 

BZ-I-m-B-
02297.01 

Aşezare 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

"Şumurdoaia", la SE de localitate 
sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
439 

BZ-I-m-B-
02297.02 

Necropolă 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

"Şumurdoaia", la SE de localitate 
sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
440 

BZ-I-s-B-
02298 

Situl arheologic de la 
Vadu Soreşti 

sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului  

 
441 

BZ-I-m-B-
02298.01 

Aşezare 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului 

sec. XVI-XVII, 
Epoca 
medievală 

 
442 

BZ-I-m-B-
02298.02 

Necropolă 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului 

sec. XVI-XVII, 
Epoca 
medievală 

 
443 

BZ-I-m-B-
02298.03 

Aşezare 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului 

sec. IX-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
444 

BZ-I-m-B-
02298.04 

Necropolă 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului 

sec. IX-XI, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
445 

BZ-I-m-B-
02298.05 

Aşezare 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului 

sec. III-IV p. 
Chr. 

 
446 

BZ-I-m-B-
02298.06 

Necropolă 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişor, în 
marginea de NE a satului 

sec. III-IV p. 
Chr. 

 
447 

BZ-I-m-B-
02298.07 

Aşezare 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
448 

BZ-I-m-B-
02298.08 

Necropolă 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

în luncă, pe drumul spre Petrişoru, în 
marginea de NE a satului 

mil. VI-V, 
Neolitic 



 
449 

BZ-I-s-B-
02299 

Necropolă 
sat VADU SOREŞTI; 
comuna ZĂRNEŞTI 

"Dealul Şumurdoaia", la NE de sat, 
peste pârâu 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
450 

BZ-I-s-B-
02300 

Situl arheologic de la 
Valea Lupului 

sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Vârful şi Culmea Chichilău", "Pe platoul 
Podei"  

 
451 

BZ-I-m-B-
02300.01 

Aşezare 
sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Pe platoul Podei", în latura de NV a 
satului, la V de şoseaua Buzău-Braşov 

sec. XVIII-XIX 

 
452 

BZ-I-m-B-
02300.02 

Aşezare 
sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Pe platoul Podei", în latura de NV a 
satului, la V de şoseaua Buzău-Braşov 

sec. VIII-XII, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
453 

BZ-I-m-B-
02300.03 

Aşezare 
sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Pe platoul Podei", în latura de NV a 
satului, la V de şoseaua Buzău-Braşov 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
454 

BZ-I-m-B-
02300.04 

Aşezare 
sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Vârful şi Culmea Chichilău", în latura 
de NV a satului şi la poalele acestuia 

sec. II a. Chr.-
sec. I p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
455 

BZ-I-m-B-
02300.05 

Aşezare 
sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Vârful şi Culmea Chichilău", în latura 
de NV a satului şi la poalele acestuia 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
456 

BZ-I-m-B-
02300.06 

Aşezare 
sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Vârful şi Culmea Chichilău", în latura 
de NV a satului şi la poalele acestuia 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
457 

BZ-I-m-B-
02300.07 

Aşezare 
sat VALEA LUPULUI; 
oraş PĂTÂRLAGELE 

"Vârful şi Culmea Chichilău", în latura 
de NV a satului şi la poalele acestuia 

mil. VI-V, 
Neolitic 

 
458 

BZ-I-s-B-
02301 

Situl arheologic de la 
Valea Puţului 

sat VALEA PUŢULUI 
MEREI; comuna 
MEREI 

"Hula Pităresei", la S de sat 
 

 
459 

BZ-I-m-B-
02301.01 

Aşezare 
sat VALEA PUŢULUI 
MEREI; comuna 
MEREI 

"Hula Pităresei", la S de sat 
sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
460 

BZ-I-m-B-
02301.02 

Necropolă 
sat VALEA PUŢULUI 
MEREI; comuna 
MEREI 

"Hula Pităresei", la S de sat 
sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
461 

BZ-I-s-B-
02302 

Situl arheologic de la 
Valea Râmnicului 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; 
comuna VALEA 
RÂMNICULUI 

"Movila Lungă", "Movila Mare", 
"Movila cu vie"  

 
462 

BZ-I-m-B-
02302.01 

Necropolă 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; 
comuna VALEA 
RÂMNICULUI 

"Movila Mare", la cca 1,5 km S de sat, la 
E de drumul spre Heliade Rădulescu 

sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
463 

BZ-I-m-B-
02302.02 

Aşezare 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; 
comuna VALEA 
RÂMNICULUI 

în marginea de S a satului, peste calea 
ferată, la 270 m E de şoseaua Valea 
Râmnicului-Rubla 

sec. III-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
464 

BZ-I-m-B-
02302.03 

Vestigii 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; 
comuna VALEA 
RÂMNICULUI 

"Movila Lungă", "Movila cu vie", la S de 
sat, pe şoseaua Rm. Sărat-Ziduri, la km 
6+200, la 600 m E de intersecţia cu 
drumul spre Heliade Rădulescu 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
465 

BZ-I-m-B-
02302.04 

Aşezare 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; 
comuna VALEA 
RÂMNICULUI 

în marginea de N a satului 

sec. IV-III a. 
Chr., Latene A-
B, Cultura 
geto-dacică 



 
466 

BZ-I-m-B-
02302.05 

Aşezare 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; 
comuna VALEA 
RÂMNICULUI 

în marginea de S a satului, peste calea 
ferată, la 270 m E de şoseaua Valea 
Râmnicului-Rubla 

sec. XII-V a. 
Chr., Hallstatt 

 
467 

BZ-I-m-B-
02302.06 

Aşezare 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; 
comuna VALEA 
RÂMNICULUI 

în marginea de S a satului, peste calea 
ferată, la 270 m E de şoseaua Valea 
Râmnicului-Rubla 

mil. II, Epoca 
bronzului 
târziu 

 
468 

BZ-I-s-B-
02303 

Situl arheologic de la 
Valea Viei 

sat VALEA VIEI; oraş 
PĂTÂRLAGELE 

"La Biserică", "La Dedu", în gospodăriile 
din jurul bisericii şi pe panta de peste 
gârlă 

 

 
469 

BZ-I-m-B-
02303.01 

Aşezare 
sat VALEA VIEI; oraş 
PĂTÂRLAGELE 

"La Biserică", în gospodăriile din jur şi 
pe panta de peste gârlă 

sec. VI-VII, 
Epoca 
migraţiilor 

 
470 

BZ-I-m-B-
02303.02 

Necropolă 
sat VALEA VIEI; oraş 
PĂTÂRLAGELE 

"La Dedu", în marginea de E a satului, 
sub dealul înalt 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
471 

BZ-I-s-B-
02304 

Aşezare 
sat VALEA VIEI; oraş 
PĂTÂRLAGELE 

"Vârful Stânii", pe platoul dealului 

sec. II a. Chr.-I 
p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
472 

BZ-I-s-B-
02305 

Situl arheologic de la 
Văcăreasca 

sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU-
SILIŞTEA 

"La Silişte", la S de sat, în jurul lacului, 
pe Valea Cotorcii  

 
473 

BZ-I-m-B-
02305.01 

Aşezare 
sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU-
SILIŞTEA 

"La Silişte", la S de sat, în jurul lacului, 
pe Valea Cotorcii 

sec. XVI-XVIII 

 
474 

BZ-I-m-B-
02305.02 

Aşezare 
sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU-
SILIŞTEA 

"La Silişte", la S de sat, în jurul lacului, 
pe Valea Cotorcii 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
475 

BZ-I-m-B-
02305.03 

Necropolă 
sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU-
SILIŞTEA 

"La Silişte", la S de sat, în jurul lacului, 
pe Valea Cotorcii 

sec. IV p. Chr., 
Epoca 
migraţiilor 

 
476 

BZ-I-m-B-
02305.04 

Aşezare 
sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU-
SILIŞTEA 

"La Silişte", la S de sat, în jurul lacului, 
pe Valea Cotorcii 

sec. V a. Chr.-I 
p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
477 

BZ-I-m-B-
02305.05 

Aşezare 
sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU-
SILIŞTEA 

"La Silişte", la S de sat, în jurul lacului, 
pe Valea Cotorcii 

mil. V, Neolitic 
mijlociu 

 
478 

BZ-I-s-B-
02306 

Situl arheologic de la 
Ziduri 

sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

"Orjăneasca Mare", "Mijlocie" şi 
"Mică", la cca. 2-3 km N de sat  

 
479 

BZ-I-m-B-
02306.01 

Necropolă 
sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

"Orjăneasca Mare", "Mijlocie" şi 
"Mică", la 2-3 km N de sat 

sec. XI-XIII, 
Epoca 
medievală 
timpurie 

 
480 

BZ-I-m-B-
02306.02 

Necropolă 
sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

"Orjăneasca Mare", "Mijlocie" şi 
"Mică", la 2-3 km N de sat 

sec. XI, Epoca 
migraţiilor 

 
481 

BZ-I-m-B-
02306.03 

Necropolă 
sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

"Orjăneasca Mare", "Mijlocie" şi 
"Mică", la 2-3 km N de sat 

sec. II-IV p. 
Chr. 

 
482 

BZ-I-m-B-
02306.04 

Necropolă 
sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

"Orjăneasca Mare", "Mijlocie" şi 
"Mică", la 2-3 km N de sat 

mil. I 

 
483 

BZ-I-m-B-
02306.05 

Necropolă 
sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

"Orjăneasca Mare", "Mijlocie" şi 
"Mică", la 2-3 km N de sat 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
484 

BZ-I-m-B-
02306.06 

Necropolă 
sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

"Orjăneasca Mare", "Mijlocie" şi 
"Mică", la 2-3 km N de sat 

mil. IV, 
Eneolitic 



 
485 

BZ-I-s-B-
02307 

Aşezare 
sat ZOIŢA; comuna 
ZIDURI 

"Movila Zoiţa", la cca 1 km SV de sat 

mil. III-II, 
Epoca 
bronzului, 
Cultura 
Monteoru 

 
486 

BZ-I-s-B-
02308 

Aşezare 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

în faţa casei Anica Văduva în marginea 
de S a satului 

sec. III-IV p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
487 

BZ-I-s-B-
02309 

Situl arheologic de la 
Zoreşti 

sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"La Popeasca", "La Hrubă" 
 

 
488 

BZ-I-m-B-
02309.01 

Crama Veche 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"La Popeasca", în marginea de V a 
fostului sat Valea Teancului, peste 
Valea Produleasa de la crama veche 

sec. XVIII-XIX 

 
489 

BZ-I-m-B-
02309.02 

Aşezare 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"La Hrubă", la V de sat, pe Valea 
Produleasa, spre Parmac 

sec. XVI-XIX 

 
490 

BZ-I-m-B-
02309.03 

Conductă din olane 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"La Hrubă", la V de sat, pe Valea 
Produleasa, spre Parmac 

sec. XVI-XIX 

 
491 

BZ-I-s-B-
02310 

Situl arheologic de la 
Zoreşti, punct "Cătunul 
Nisip" 

sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"Cătunul Nisip", la intrarea în sat 
 

 
492 

BZ-I-m-B-
02310.01 

Necropolă 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"Cătunul Nisip", la intrarea în sat 
sec. IV-V p. 
Chr., Epoca 
migraţiilor 

 
493 

BZ-I-m-B-
02310.02 

Aşezare 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"Cătunul Nisip", la intrarea în sat 
mil. III-II, 
Epoca 
bronzului 

 
494 

BZ-I-s-B-
02311 

Aşezare 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

"Vârful Ţigănoaia", la V de sat peste 
Valea Ghenoiului 

sec. II a. Chr.-
sec. I p. Chr., 
Latene, 
Cultura geto-
dacică 

 
495 

BZ-II-m-B-
02312 

Podul de cale ferată 
peste râul Buzău 

municipiul BUZĂU La cca 1,5 km de municipiul Buzău 1872 

 
496 

BZ-II-a-B-
02347 

Ansamblul conacului 
Marghiloman 

municipiul BUZĂU 

Ansamblu delimitat de "zidul lui 
Marghiloman", construcţie desfăşurată 
pe străzile: Luceafărului (din dreptul 
imobilului cu nr. 33C), Horticolei, fosta 
stradă a Florilor, parţial pe partea 
dreaptă a străzii Plantelor (de la 
imobilul cu nr. 6 până la intrarea în 
Complexul de servicii pentru persoane 
vârstnice), tot parţial pe partea stângă a 
străzii Plantelor (cu începere de la limita 
imobilului cu nr. 2), apoi continuat în 
unghi drept, în stânga, paralel cu fostele 
grajduri, până în apropierea cartierului 
Dorobanţi extindere; în partea de nord-
vest de strada care separă ansamblul 
Conacului Marghiloman de cartierul 
Dorobanţi extindere 

sec. XIX 

 
497 

BZ-II-m-B-
02347.01 

Vila Albatros municipiul BUZĂU 
în incinta Ansamblului conacului 
Marghiloman 

sec. XIX 

 
498 

BZ-II-m-B-
02347.02 

Clădiri anexe municipiul BUZĂU 
în incinta Ansamblului conacului 
Marghiloman, str. Plantelor nr. 8A 

sec. XIX 

 
499 

BZ-II-m-B-
02313 

Fosta uzină electrică municipiul BUZĂU Str. Averescu, Mareşal 3 1926 



 
500 

BZ-II-a-A-
02321 

Ansamblul bisericii 
"Naşterea Maicii 
Domnului" 

municipiul BUZĂU Str. Băieşu Ion 1 1649 

 
501 

BZ-II-m-A-
02321.01 

Biserica "Naşterea 
Maicii Domnului" - 
Neguţători 

municipiul BUZĂU Str. Băieşu Ion 1 1649 

 
502 

BZ-II-m-A-
02321.02 

Turn clopotniţă municipiul BUZĂU Str. Băieşu Ion 1 1837 

 
503 

BZ-II-m-B-
02314 

Hotel Coroana municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 1 1926-1928 

 
504 

BZ-II-m-A-
02315 

Tribunalul judeţean municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 8 1908-1912 

 
505 

BZ-II-m-B-
02316 

Şcoala generală nr. 1 municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 28 1896 

 
506 

BZ-II-m-B-
20957 

Fostul Spital I.C. 
Brătianu 

municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 40 sf. sec. XIX 

 
507 

BZ-II-m-B-
02317 

Muzeul Judeţean 
Buzău 

municipiul BUZĂU Bd. Bălcescu Nicolae 50 1931-1937 

 
508 

BZ-II-m-B-
02318 

Casă municipiul BUZĂU Str. Bistriţei 7 sf. sec. XIX 

 
509 

BZ-II-m-A-
02319 

Biserica "Buna Vestire" municipiul BUZĂU Str. Bistriţei 53 sec. XVI 

 
510 

BZ-II-a-A-
02320 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului" - Broşteni 

municipiul BUZĂU Str. Broşteni 15 1709 

 
511 

BZ-II-m-A-
02320.01 

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului" - 
Broşteni 

municipiul BUZĂU Str. Broşteni 15 1709 

 
512 

BZ-II-m-A-
02320.02 

Turn clopotniţă municipiul BUZĂU Str. Broşteni 15 1914 

 
513 

BZ-II-a-B-
02322 

Ansamblul "Str. Cuza 
Vodă" 

municipiul BUZĂU Str. Cuza Vodă sec. XIX 

 
514 

BZ-II-a-A-
02324 

Ansamblul Episcopiei 
Buzăului 

municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 sec. XVII-XIX 

 
515 

BZ-II-m-A-
02324.01 

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului" 

municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1649, sec. XVII 

 
516 

BZ-II-m-A-
02324.02 

Paraclis municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1841 

 
517 

BZ-II-m-A-
02324.03 

Palatul Episcopal municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 
1709, sec. 
XVII, sec. XX 

 
518 

BZ-II-m-A-
02324.04 

Seminarul vechi municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1838 

 
519 

BZ-II-m-A-
02324.05 

Cancelarie municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 1819-1839 

 
520 

BZ-II-m-A-
02324.06 

Turn clopotniţă municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 sec. XVIII-XIX 

 
521 

BZ-II-m-A-
02324.07 

Zid de incintă municipiul BUZĂU Aleea Episcopiei 2-3 sec. XVIII-XIX 

 
522 

BZ-II-m-B-
02327 

Casă municipiul BUZĂU Bd. Gării 14 sf. sec. XIX 

 
523 

BZ-II-m-B-
02328 

Casă municipiul BUZĂU Bd. Gării 15 cca. 1900 

 
524 

BZ-II-m-B-
02329 

Grădiniţa nr. 6 municipiul BUZĂU Bd. Gării 19 1915 

 
525 

BZ-II-m-B-
02330 

Casă municipiul BUZĂU Bd. Gării 21 1896 

 
526 

BZ-II-m-B-
02326 

Colegiul Naţional "B.P. 
Hasdeu" 

municipiul BUZĂU Str. Gării 1 1886-1889 



 
527 

BZ-II-m-B-
02331 

Casă municipiul BUZĂU Str. Griviţei 1 sf. sec. XIX 

 
528 

BZ-II-m-B-
02332 

Casă municipiul BUZĂU Str. Griviţei 9 sf. sec. XIX 

 
529 

BZ-II-m-B-
02333 

Liceul Pedagogic "Spiru 
Haret" 

municipiul BUZĂU Str. Haret Spiru 6 1925 

 
530 

BZ-II-m-B-
02334 

Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu" 

municipiul BUZĂU Str. Independenţei 22 1925-1931 

 
531 

BZ-II-m-B-
02335 

Biserica "Sf. Nicolae" municipiul BUZĂU Str. Leului 12, Cartier Dorobanţi 1 1826 

 
532 

BZ-II-a-B-
02336 

Ansamblul "Str. 
Alexandru 
Marghiloman" 

municipiul BUZĂU 
Str. Marghiloman Alexandru, între str. 
Cuza Vodă şi str. Tăbăcari 

sec. XIX 

 
533 

BZ-II-m-B-
02337 

Han municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 2 sec. XIX 

 
534 

BZ-II-m-B-
02338 

Han municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 15-17 sec. XIX 

 
535 

BZ-II-m-B-
02339 

Templul comunităţii 
evreieşti 

municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 29 sec. XIX 

 
536 

BZ-II-m-B-
02340 

Casa Seceleanu, azi 
Inspectoratul şcolar 
judeţean Buzău 

municipiul BUZĂU Str. Marghiloman Alexandru 30 1890 

 
537 

BZ-II-a-B-
02341 

Ansamblul "Str. 
Ostrovului" 

municipiul BUZĂU 
Str. Ostrovului, între str. Unirii şi str. 
Independenţei 

sec. XIX 

 
538 

BZ-II-m-B-
20459 

Biserica "Sf. Îngeri" municipiul BUZĂU Str. Ostrovului 10 1619 

 
539 

BZ-II-m-B-
02343 

Casă municipiul BUZĂU Str. Ostrovului 29 1912 

 
540 

BZ-II-m-B-
02344 

Casă municipiul BUZĂU Str. Panduri 3 înc. sec. XX 

 
541 

BZ-II-m-B-
02345 

Casă municipiul BUZĂU Str. Panduri 9 1912 

 
542 

BZ-II-m-B-
02346 

Casă municipiul BUZĂU Str. Patriei 78 sec. XIX 

 
543 

BZ-II-m-B-
02348 

Spitalul Gârlaşi 
(clădirea veche) 

municipiul BUZĂU Str. Plevnei 26 
sec. XVIII, ref., 
1905-1907 

 
544 

BZ-II-m-B-
02349 

Biserica "Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena" 

municipiul BUZĂU Str. Primăverii 3 1780 

 
545 

BZ-II-m-A-
02350 

Casă, azi Colecţia de 
etnografie şi artă 
populară a Muzeului 
Buzău 

municipiul BUZĂU Str. Războieni 8 sec. XVIII 

 
546 

BZ-II-m-A-
02351 

Biblioteca judeţeană 
"Vasile Voiculescu" 

municipiul BUZĂU Str. Unirii 140 1914 

 
547 

BZ-II-m-A-
02323 

Primăria municipiului 
Buzău 

municipiul BUZĂU Str. Unirii 163 1899-1903 

 
548 

BZ-II-a-A-
02352 

Ansamblul rupestru de 
la Aluniş 

sat ALUNIŞ; comuna 
COLŢI 

40 sec. XVI 

 
549 

BZ-II-m-A-
02352.01 

Biserica rupestră 
"Tăierea Capului Sf. 
Ioan Botezătorul" 

sat ALUNIŞ; comuna 
COLŢI 

40 
mijl. sec. XVI-
mijl. sec. XVII 

 
550 

BZ-II-m-A-
02352.02 

Chilii 
sat ALUNIŞ; comuna 
COLŢI 

40 sec. XVI-XIX 

 
551 

BZ-II-m-B-
02354 

Casa Ştefan Popa 
sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

154 1925 

 
552 

BZ-II-m-B-
02357 

Biserica "Înălţarea 
Domnului" 

sat BĂBENI; comuna 
TOPLICENI 

134 sec. XVIII 



 
553 

BZ-II-m-A-
02356 

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului" şi "Sf. 
Nicolae" - Drăgheşti 

sat BĂBENI; comuna 
TOPLICENI 

435 1747 

 
554 

BZ-II-a-B-
02427 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat BĂLĂNEŞTI; 
comuna COZIENI 

Punct Mărculeşti 1834 

 
555 

BZ-II-m-B-
02427.01 

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului" - 
Mărculeşti 

sat BĂLĂNEŞTI; 
comuna COZIENI 

Punct Mărculeşti 1834 

 
556 

BZ-II-m-B-
02427.02 

Clopotniţă 
sat BĂLĂNEŞTI; 
comuna COZIENI 

Punct Mărculeşti 1841 

 
557 

BZ-II-m-B-
02358 

Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi" 

sat BĂLĂNEŞTI; 
comuna COZIENI 

165 1841 

 
558 

BZ-II-a-A-
20156 

Mănăstirea "Poiana 
Mărului" 

sat BĂLTĂGARI; 
comuna BISOCA 

98, la 4 km de satul Bisoca, pe DJ 204C sec. XVIII 

 
559 

BZ-II-m-A-
20156.01 

Biserica de lemn 
"Naşterea Maicii 
Domnului" 

sat BĂLTĂGARI; 
comuna BISOCA 

98, la 4 km de satul Bisoca, pe DJ 204C 1777 

 
560 

BZ-II-m-A-
20156.02 

Biserica de lemn 
"Duminica tuturor 
sfinţilor" 

sat BĂLTĂGARI; 
comuna BISOCA 

98, la 4 km de satul Bisoca, pe DJ 204C 1812 

 
561 

BZ-II-m-A-
02360 

Biserica "Sf. Nicolae" 
sat BÂSCENII DE JOS; 
comuna CALVINI 

58 1775 

 
562 

BZ-II-m-B-
02359 

Casa Săseanu 
sat BÂSCENII DE JOS; 
comuna CALVINI 

Str. Principală 55 1906 

 
563 

BZ-II-m-B-
02361 

Casa Bocănescu 
sat BÂSCENII DE SUS; 
comuna CALVINI 

Str. Principală 282 sf. sec. XIX 

 
564 

BZ-II-m-B-
02362 

Schela Arbănaşi 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

Beceni 1903 

 
565 

BZ-II-a-A-
02363 

Fosta mănăstire Berea 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

130 sec. XVII-XIX 

 
566 

BZ-II-m-A-
02363.01 

Biserica "Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavril" 

sat BERCA; comuna 
BERCA 

130 1694 

 
567 

BZ-II-m-A-
02363.02 

Ruine case egumeneşti 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

130 sec. XVII-XIX 

 
568 

BZ-II-m-A-
02363.03 

Chilii (ruine) 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

130 sec. XVII-XIX 

 
569 

BZ-II-m-A-
02363.04 

Turn clopotniţă (ruine) 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

130 sec. XVII-XIX 

 
570 

BZ-II-m-A-
02363.05 

Zid de incintă (ruină) 
sat BERCA; comuna 
BERCA 

130 sec. XVII-XIX 

 
571 

BZ-II-m-B-
02364 

Casa Dumitru Pâslaru 
sat BOLDU; comuna 
BOLDU 

277 1900 

 
572 

BZ-II-a-B-
02370 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Voievozi" 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

140, "Râu" 1784 

 
573 

BZ-II-m-B-
02370.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi" 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

140, "Râu" 1784 

 
574 

BZ-II-m-B-
02370.02 

Clopotniţă 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

140, "Râu" 1784 

 
575 

BZ-II-a-B-
02365 

Ansamblul bisericii 
"Naşterea Maicii 
Domnului" 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

229, Bozioru de Sus sec. XVIII 

 
576 

BZ-II-m-B-
02365.01 

Biserica de lemn 
"Naşterea Maicii 
Domnului" 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

229, Bozioru de Sus 
cca. 1700, 
1774 

 
577 

BZ-II-m-B-
02365.02 

Clopotniţă 
sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

229, Bozioru de Sus 
cca. 1700, 
1774 



 
578 

BZ-II-a-B-
02371 

Ansamblul bisericii 
"Înălţarea Domnului" 

sat BUDA 
CRĂCIUNEŞTI; 
comuna CISLĂU 

 
1793 

 
579 

BZ-II-m-B-
02371.01 

Biserica de lemn 
"Înălţarea Domnului" 

sat BUDA 
CRĂCIUNEŞTI; 
comuna CISLĂU 

 
1793 

 
580 

BZ-II-m-B-
02371.02 

Clopotniţă 
sat BUDA 
CRĂCIUNEŞTI; 
comuna CISLĂU 

 
1793 

 
581 

BZ-II-m-B-
02372 

Casa Nicolai Chioreanu 
sat BUDEŞTI; comuna 
CHILIILE 

în vatra satului 1860 

 
582 

BZ-II-m-B-
02373 

Biserica de lemn "Sf. 
Gheorghe" 

sat BUDEŞTI; comuna 
CHILIILE  

1884 

 
583 

BZ-II-m-B-
02374 

Conacul Procopie 
Casota 

sat CASOTA; comuna 
GLODEANU-SILIŞTEA 

58 1872 

 
584 

BZ-II-m-B-
02377 

Casa Nicolae Popescu 
sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA  

1900 

 
585 

BZ-II-a-B-
02376 

Gospodăria Constantin 
Păsăroiu 

sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

175 1910 

 
586 

BZ-II-m-B-
02376.01 

Casa Constantin 
Păsăroiu 

sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

175 1910 

 
587 

BZ-II-m-B-
02376.02 

Poartă 
sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

175 1910 

 
588 

BZ-II-m-B-
02376.03 

Grajd 
sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

175 1910 

 
589 

BZ-II-m-B-
02375 

Moară de apă 
sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

316 sf. sec. XIX 

 
590 

BZ-II-a-B-
02378 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Dimitrie" 

sat 
CÂMPULUNGEANCA; 
comuna 
MĂRGĂRITEŞTI 

26 
sf. sec. XVIII - 
înc. sec. XIX 

 
591 

BZ-II-m-B-
02378.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Dimitrie" 

sat 
CÂMPULUNGEANCA; 
comuna 
MĂRGĂRITEŞTI 

26 
sf. sec. XVIII - 
înc. sec. XIX 

 
592 

BZ-II-m-B-
02378.02 

Clopotniţă 

sat 
CÂMPULUNGEANCA; 
comuna 
MĂRGĂRITEŞTI 

26 1812-1816 

 
593 

BZ-II-m-A-
02379 

Biserica veche 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat CÂNDEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

în cimitir 1650 

 
594 

BZ-II-m-B-
02380 

Biserica "Sf. Voievozi" 
sat CÂNDEŞTI; 
comuna VERNEŞTI  

1824 

 
595 

BZ-II-a-B-
02381 

Ansamblul conaculului 
Cândeştilor 

sat CÂNDEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

112 sec. XVII 

 
596 

BZ-II-m-B-
02381.01 

Conac 
sat CÂNDEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

112 sec. XVII 

 
597 

BZ-II-m-B-
02381.02 

Pivniţă 
sat CÂNDEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

112 sec. XVII 

 
598 

BZ-II-m-B-
02381.03 

Fermă 
sat CÂNDEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

112 sec. XVIII 

 
599 

BZ-II-m-B-
02382 

Casa Constantin Tănase 
sat CHILIILE; comuna 
CHILIILE 

vatra satului 1870-1875 

 
600 

BZ-II-m-A-
02383 

Casa cu blazoane 
sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

245, în spatele şcolii sec. XVIII 



 
601 

BZ-II-m-B-
02384 

Casa Vasile Codescu 
sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

351 sec. XVIII 

 
602 

BZ-II-a-B-
02385 

Gospodăria Traian 
Drăgulin 

sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

413 sf. sec. XIX 

 
603 

BZ-II-m-B-
02385.01 

Casă 
sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

413 sf. sec. XIX 

 
604 

BZ-II-m-B-
02385.02 

Poartă 
sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

413 sf. sec. XIX 

 
605 

BZ-II-m-B-
02385.03 

Zid 
sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

413 sf. sec. XIX 

 
606 

BZ-II-m-B-
02499 

Biserica de lemn "Sf. 
Pantelimon" 

sat CIOBĂNOAIA; 
comuna MEREI 

75 sec. XVIII 

 
607 

BZ-II-a-B-
02386 

Ansamblul bisericii 
"Naşterea Maicii 
Domnului" 

sat CISLĂU; comuna 
CISLĂU 

Str. Culturii 46 1749 

 
608 

BZ-II-m-B-
02386.01 

Biserica "Naşterea 
Maicii Domnului" 

sat CISLĂU; comuna 
CISLĂU 

Str. Culturii 46 1749 

 
609 

BZ-II-m-B-
02386.02 

Clopotniţă 
sat CISLĂU; comuna 
CISLĂU 

Str. Culturii 46 1749 

 
610 

BZ-II-a-B-
02387 

Fostul schit Nifon, azi 
Spital 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

în pădurea Măgura sec. XIX 

 
611 

BZ-II-m-B-
02387.01 

Biserica "Izvorul 
Tămăduirii" 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA  

1845 

 
612 

BZ-II-m-B-
02387.02 

Chilii 
sat CIUTA; comuna 
MĂGURA  

1845 

 
613 

BZ-II-m-B-
02387.03 

Turn clopotniţă 
sat CIUTA; comuna 
MĂGURA  

1845 

 
614 

BZ-II-m-B-
02387.04 

Fosta şcoală D. 
Romano 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA  

sec. XIX 

 
615 

BZ-II-a-A-
02388 

Ansamblul bisericii 
"Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului" 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

Şos. Ardealului 23 1762 

 
616 

BZ-II-m-A-
02388.01 

Biserica "Intrarea în 
Biserică a Maicii 
Domnului" 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

Şos. Ardealului 23 1762 

 
617 

BZ-II-m-A-
02388.02 

Clopotniţă 
sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

Şos. Ardealului 23 1762 

 
618 

BZ-II-a-B-
02389 

Ansamblul bisericii 
"Înălţarea Domnului" 

sat COCA-
ANTIMIREŞTI; comuna 
VINTILĂ VODĂ 

89 1804 

 
619 

BZ-II-m-B-
02389.01 

Biserica de lemn 
"Înălţarea Domnului" 

sat COCA-
ANTIMIREŞTI; comuna 
VINTILĂ VODĂ 

89 1804 

 
620 

BZ-II-m-B-
02389.02 

Clopotniţă 
sat COCA-
ANTIMIREŞTI; comuna 
VINTILĂ VODĂ 

89 1804 

 
621 

BZ-II-a-B-
02390 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Teodor Tiron", "Sf. 
Nicolae" 

sat COCÂRCENI; 
comuna COZIENI 

30 1819 

 
622 

BZ-II-m-B-
02390.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Teodor Tiron", "Sf. 
Nicolae" 

sat COCÂRCENI; 
comuna COZIENI 

30 1819 

 
623 

BZ-II-m-B-
02390.02 

Clopotniţă 
sat COCÂRCENI; 
comuna COZIENI 

30 1819 

 
624 

BZ-II-m-B-
02391 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat COŢATCU; 
comuna PODGORIA 

330, "Tigoiu" 1858 



 
625 

BZ-II-m-B-
02392 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat DĂNULEŞTI; 
comuna BUDA  

1762 

 
626 

BZ-II-m-B-
02393 

Moara Palcău 
sat DÂLMA; comuna 
SCORŢOASA 

25 1900 

 
627 

BZ-II-a-A-
02394 

Fostul schit Deduleşti 
sat DEDULEŞTI; 
comuna TOPLICENI 

438 1620 

 
628 

BZ-II-m-A-
02394.01 

Biserica "Pogorârea Sf. 
Duh" cu turn fortificat 

sat DEDULEŞTI; 
comuna TOPLICENI 

438 1620 

 
629 

BZ-II-m-A-
02394.02 

Turn fortificat 
sat DEDULEŞTI; 
comuna TOPLICENI 

438 1620 

 
630 

BZ-II-a-A-
02395 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Arhangheli" 

sat FÂNTÂNELE; 
comuna 
MĂRGĂRITEŞTI 

150 1777 

 
631 

BZ-II-m-A-
02395.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Arhangheli" 

sat FÂNTÂNELE; 
comuna 
MĂRGĂRITEŞTI 

150 1777 

 
632 

BZ-II-m-A-
02395.02 

Clopotniţă 
sat FÂNTÂNELE; 
comuna 
MĂRGĂRITEŞTI 

150 1777 

 
633 

BZ-II-m-B-
02396 

Conacul Marghiloman 
sat FUNDENI; comuna 
ZĂRNEŞTI 

Bd Marghiloman 108, în centrul satului 
sf. sec. XIX - 
înc. sec. XX 

 
634 

BZ-II-a-A-
02397 

Fosta mănăstire 
Găvanele 

sat GĂVANELE; 
comuna BOZIORU 

67 1803 

 
635 

BZ-II-m-A-
02397.01 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat GĂVANELE; 
comuna BOZIORU 

67 1803 

 
636 

BZ-II-m-A-
02397.02 

Clopotniţă 
sat GĂVANELE; 
comuna BOZIORU 

67 1803 

 
637 

BZ-II-a-B-
02398 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Nicolae" 

sat GĂVĂNEŞTI; 
comuna SĂGEATA 

209 1844-1847 

 
638 

BZ-II-m-B-
02398.01 

Biserica "Sf. Nicolae" 
sat GĂVĂNEŞTI; 
comuna SĂGEATA 

209 1844-1847 

 
639 

BZ-II-m-B-
02398.02 

Clopotniţă 
sat GĂVĂNEŞTI; 
comuna SĂGEATA 

209 1844-1877 

 
640 

BZ-II-m-B-
02398.03 

Zid de incintă 
sat GĂVĂNEŞTI; 
comuna SĂGEATA 

209 1844-1847 

 
641 

BZ-II-m-B-
02399 

Biserica de lemn "Sf. 
Gheorghe" 

sat GORNET; oraş 
PĂTÂRLAGELE  

sec. XVIII 

 
642 

BZ-II-m-B-
02400 

Ruine biserică 
sat GRĂJDANA; 
comuna TISĂU 

cartier Lunceni-sat desfiinţat sec. XVII 

 
643 

BZ-II-a-A-
02401 

Fosta mănăstire 
Grebănu 

sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU  

1843 

 
644 

BZ-II-m-A-
02401.01 

Biserica "Sf. Nicolae" 
sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU  

1843 

 
645 

BZ-II-m-A-
02401.02 

Turn clopotniţă 
sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU  

1843 

 
646 

BZ-II-m-A-
02401.03 

Zid de incintă 
sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU  

1843 

 
647 

BZ-II-m-B-
02402 

Casa Gheorghe 
Horhocea 

sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU 

129 sf. sec. XIX 

 
648 

BZ-II-m-B-
02403 

Casa Dinu Tinca 
sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU 

157 1915 

 
649 

BZ-II-m-B-
02404 

Casa Ruxandra Grama 
sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU 

209 1915 



 
650 

BZ-II-m-B-
02405 

Casa Matei Ungureanu 
sat GREBĂNU; 
comuna GREBĂNU 

218 1920 

 
651 

BZ-II-m-B-
02406 

Casa Stana Coman 
sat GURA BĂDICULUI; 
comuna MÂNZĂLEŞTI 

55 înc. sec. XX 

 
652 

BZ-II-a-A-
02407 

Fosta mănăstire Bradu 
sat HALEŞ; comuna 
TISĂU  

sec. XVI-XVII 

 
653 

BZ-II-m-A-
02407.01 

Biserica "Sf. Dumitru" 
sat HALEŞ; comuna 
TISĂU  

1632 

 
654 

BZ-II-m-A-
02407.02 

Ruine casă domnească 
sat HALEŞ; comuna 
TISĂU  

sec. XVI-XVII 

 
655 

BZ-II-m-A-
02407.03 

Zid de incintă cu 
turnuri 

sat HALEŞ; comuna 
TISĂU  

sec. XVI-XVII 

 
656 

BZ-II-m-A-
02407.04 

Chilii 
sat HALEŞ; comuna 
TISĂU  

sec. XVI-XVII 

 
657 

BZ-II-m-B-
02408 

Biserica "Schimbarea la 
Faţă" 

sat HALEŞ; comuna 
TISĂU 

"Muchia Cetăţuia" sec. XVIII-XIX 

 
658 

BZ-II-a-B-
02409 

Mănăstirea Ciolanu 
sat HALEŞ; comuna 
TISĂU 

"Dealul Ciolanu" sec. XVII-XIX 

 
659 

BZ-II-m-B-
02409.01 

Biserica veche "Sf. 
Gheorghe" 

sat HALEŞ; comuna 
TISĂU 

"Dealul Ciolanu" sec. XVI 

 
660 

BZ-II-m-B-
02409.02 

Biserica "Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel" 

sat HALEŞ; comuna 
TISĂU 

"Dealul Ciolanu" 1828 

 
661 

BZ-II-m-B-
02409.03 

Locuinţe monahale 
sat HALEŞ; comuna 
TISĂU 

"Dealul Ciolanu" sec. XIX 

 
662 

BZ-II-m-B-
02410 

Biserica "Sf. Voievozi" 
sat HOMEŞTI; comuna 
GREABĂNU  

1822 

 
663 

BZ-II-a-B-
02411 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat IVĂNEŢU; comuna 
BRĂEŞTI  

1800-1820 

 
664 

BZ-II-m-B-
02411.01 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat IVĂNEŢU; comuna 
BRĂEŞTI  

1800-1820 

 
665 

BZ-II-m-B-
02411.02 

Clopotniţă 
sat IVĂNEŢU; comuna 
BRĂEŞTI  

1800-1820 

 
666 

BZ-II-m-B-
02366 

Casa Mâncu 
sat IZVOARELE; 
comuna BOZIORU 

1 1924 

 
667 

BZ-II-m-B-
02369 

Casa Nicolai State 
sat IZVOARELE; 
comuna BOZIORU 

4 1923 

 
668 

BZ-II-m-B-
02368 

Casa Stere Bălăjel 
sat IZVOARELE; 
comuna BOZIORU 

38 1924 

 
669 

BZ-II-m-B-
02412 

Biserica "Sf. Nicolae" 
sat IZVORANU; 
comuna TISĂU  

sec. XVI 

 
670 

BZ-II-m-B-
02413 

Pivniţa brâncovenească 
sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

"Pe Musceleanu", în vii sf. sec. XVII 

 
671 

BZ-II-a-B-
02414 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Troiţă" 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

259 1813 

 
672 

BZ-II-m-B-
02414.01 

Biserica "Sf. Troiţă" 
sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

259, cartier Valea Botei 1813 

 
673 

BZ-II-m-B-
02414.02 

Clopotniţă 
sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

259, cartier Valea Botei 1813 

 
674 

BZ-II-m-B-
02416 

Casa Radu Cristea 
sat JGHEAB; comuna 
MÂNZĂLEŞTI  

înc. sec. XX 

 
675 

BZ-II-m-B-
02417 

Biserica "Sf. Ilie" 
sat LARGU; comuna 
LARGU  

1817 

 
676 

BZ-II-a-B-
02418 

Mănăstirea Barbu 
sat LEICULEŞTI; 
comuna TISĂU  

1668 



 
677 

BZ-II-m-B-
02418.01 

Biserica "Sf. Arhanghel 
Mihail" 

sat LEICU LEŞTI; 
comuna TISĂU  

1668 

 
678 

BZ-II-m-B-
02418.02 

Stăreţie 
sat LEICU LEŞTI; 
comuna TISĂU  

1668 

 
679 

BZ-II-m-B-
02418.03 

Arhondaric 
sat LEICU LEŞTI; 
comuna TISĂU  

sec. XIX 

 
680 

BZ-II-m-B-
02418.04 

Turn clopotniţă 
sat LEICU LEŞTI; 
comuna TISĂU  

sec. XIX 

 
681 

BZ-II-m-B-
02421 

Casa Constantin 
Roşioru 

sat LOPĂTARI; 
comuna LOPĂTARI  

înc. sec. XX 

 
682 

BZ-II-m-B-
02420 

Casa Gh. Crăciun 
sat LOPĂTARI; 
comuna LOPĂTARI 

86 înc. sec. XX 

 
683 

BZ-II-m-B-
02419 

Casa Ionică Stemate 
sat LOPĂTARI; 
comuna LOPĂTARI 

166 înc. sec. XX 

 
684 

BZ-II-a-B-
02422 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Nicolae" 

sat LUNCA 
FRUMOASĂ; comuna 
PÂRSCOV 

179 1884 

 
685 

BZ-II-m-B-
02422.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Nicolae" 

sat LUNCA 
FRUMOASĂ; comuna 
PÂRSCOV 

179 1884 

 
686 

BZ-II-m-B-
02422.02 

Clopotniţă 
sat LUNCA 
FRUMOASĂ; comuna 
PÂRSCOV 

179 1884 

 
687 

BZ-II-a-A-
02423 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Împăraţi" 

sat aparţinător LUNCA 
PRIPORULUI; oraş 
NEHOIU 

 
înc. sec. XIX 

 
688 

BZ-II-m-A-
02423.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Împăraţi" 

sat aparţinător LUNCA 
PRIPORULUI; oraş 
NEHOIU 

 
înc. sec. XIX 

 
689 

BZ-II-m-A-
02423.02 

Clopotniţă 
sat aparţinător LUNCA 
PRIPORULUI; oraş 
NEHOIU 

 
înc. sec. XIX 

 
690 

BZ-II-m-B-
02425 

Casa Olimpia Cristocea 
sat MĂGURA; comuna 
MĂGURA 

40 1923 

 
691 

BZ-II-m-B-
02424 

Casa Melania Niculescu 
sat MĂGURA; comuna 
MĂGURA 

209 1924 

 
692 

BZ-II-a-A-
02448 

Mănăstirea Răteşti 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

 
sec. XVII-XIX 

 
693 

BZ-II-m-A-
02448.06 

Case monahale 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

13-28, 32-33, 36, 37, în incinta 
ansamblului 

1844 

 
694 

BZ-II-m-A-
02448.03 

Stăreţie 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

41 sec. XVII-XIX 

 
695 

BZ-II-m-A-
02448.05 

Colecţia muzeală 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

56 sec. XVII-XIX 

 
696 

BZ-II-m-A-
02448.01 

Biserica "Sf. Treime" 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

67 1844 

 
697 

BZ-II-m-A-
02448.02 

Biserica "Sf. Lazăr" 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

68 1825 

 
698 

BZ-II-m-A-
02448.04 

Turn clopotniţă 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

69 1865 



 
699 

BZ-II-m-B-
02426 

Conacul Albanopol 
sat MĂRĂCINENI; 
comuna MĂRĂCINENI 

Str. Centrală 214 
sec. XVIII, 
transf. sec. XX 

 
700 

BZ-II-m-B-
02428 

Biserica "Sf. Voievozi" 
sat MĂRUNŢIŞU; oraş 
PĂTÂRLAGELE  

sec. XIX 

 
701 

BZ-II-a-B-
02429 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Împăraţi" 

sat MĂTEŞTI; comuna 
SĂPOCA 

174, "La moară" 1692 

 
702 

BZ-II-m-B-
02429.01 

Biserica "Sf. Împăraţi" 
sat MĂTEŞTI; comuna 
SĂPOCA 

174, "La moară" 1692 

 
703 

BZ-II-m-B-
02429.02 

Clopotniţă 
sat MĂTEŞTI; comuna 
SĂPOCA 

174, "La moară" 1692 

 
704 

BZ-II-a-A-
02432 

Ansamblul schiturilor 
rupestre din M-ţii 
Bozioru 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XVIII 

 
705 

BZ-II-m-A-
02432.01 

Schitul rupestru 
Fundătura 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
706 

BZ-II-m-A-
02432.02 

Schitul rupestru 
"Agatonul Vechi" 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XVIII 

 
707 

BZ-II-m-A-
02432.03 

Fundul Peşterii 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVII-XVIII 

 
708 

BZ-II-m-A-
02432.04 

Văgăuna II 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
709 

BZ-II-m-A-
02432.05 

Văgăuna I 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
710 

BZ-II-m-A-
02432.06 

Piatra îngăurită 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
711 

BZ-II-m-A-
02432.07 

Peştera lui Dionisie 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
712 

BZ-II-m-A-
02432.08 

Piatra lui losif 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
713 

BZ-II-m-A-
02432.09 

Bucătăria 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
714 

BZ-II-m-A-
02432.10 

Schitul rupestru Piatra 
Şoimului I 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
715 

BZ-II-m-A-
02432.11 

Schitul rupestru 
Agatonul Nou 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
716 

BZ-II-m-A-
02432.12 

Schitul rupestru Piatra 
Şoimului II 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

sec. XVI-XIX 

 
717 

BZ-II-a-B-
02433 

Ansamblul bisericii 
"Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului" 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

1765 

 
718 

BZ-II-m-B-
02433.01 

Biserica de lemn 
"Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului" 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

1765 

 
719 

BZ-II-m-B-
02433.02 

Clopotniţă 
sat NUCU; comuna 
BOZIORU  

1765 

 
720 

BZ-II-m-B-
02431 

Ruinele mănăstirii "Sf. 
Gheorghe" 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

16 sec. XVII 

 
721 

BZ-II-m-B-
02434 

Biserica de lemn "Sf. 
Gheorghe" 

sat ODĂILE; comuna 
ODĂILE 

"La Mănăstire" 1826 

 
722 

BZ-II-m-B-
02435 

Casa Cleopatra 
Melidoneanu 

sat PĂNĂTĂU; 
comuna PĂNĂTĂU  

înc. sec. XX 

 
723 

BZ-II-m-B-
02436 

Casă (ruine) 
sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

în incinta ocolului silvic Pârscov sec. XVII 

 
724 

BZ-II-m-B-
02438 

Casa cu fânar 
sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

96 1920 



 
725 

BZ-II-m-B-
02437 

Casa Gheorghe 
Tocileanu 

sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

102 1920 

 
726 

BZ-II-m-B-
02439 

Biserica de lemn "Sf. 
Dumitru" 

sat PETRĂCHEŞTI; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

2 sec. XIX 

 
727 

BZ-II-a-B-
02440 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Voievozi" 

sat PIETRARU; 
comuna COZIENI 

59 1849 

 
728 

BZ-II-m-B-
02440.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi" 

sat PIETRARU; 
comuna COZIENI 

59 1849 

 
729 

BZ-II-m-B-
02440.02 

Clopotniţă 
sat PIETRARU; 
comuna COZIENI 

59 1849 

 
730 

BZ-II-m-B-
02441 

Cişmea din piatră 
sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

Vis-a-vis de nr. 283 1892 

 
731 

BZ-II-m-B-
02442 

Staţiunea de Cercetare, 
Dezvoltare pentru 
Viticultură şi vinificaţie 
Pietroasele (clădirile 
vechi-sediul 
administrativ-cercetări, 
crama veche) 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

441 1893 

 
732 

BZ-II-m-B-
02443 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" a mănăstirii 
Găvanu 

sat PLAVĂŢU; comuna 
MÂNZĂLEŞTI 

58, Găvanu, în pădure 1828 

 
733 

BZ-II-m-B-
02444 

Casa Alexandru N. 
Teodorescu 

sat PLEŞEŞTI; comuna 
PODGORIA 

106 înc. sec. XIX 

 
734 

BZ-II-m-B-
02445 

Hanul Vechi 
sat POIENI; oraş 
PĂTÂRLAGELE 

118 1870-1875 

 
735 

BZ-II-m-B-
02446 

Ruinele Bisericii "Sf. 
Ioan Damaschin" 

sat POŞTA; comuna 
TOPLICENI  

1709 

 
736 

BZ-II-a-B-
02447 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Treime" 

sat PROŞCA; comuna 
NĂENI  

înc. sec. XIX 

 
737 

BZ-II-m-B-
02447.01 

Biserica "Sf. Treime" 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI  

înc. sec. XIX 

 
738 

BZ-II-m-B-
02447.02 

Clopotniţă 
sat PROŞCA; comuna 
NĂENI  

înc. sec. XIX 

 
739 

BZ-II-m-B-
02449 

Casa Mănăilă 
sat RÂMNICELU; 
comuna RÂMNICELU  

1920 

 
740 

BZ-II-m-B-
02450 

Casa Dan Stan 
sat RÂMNICELU; 
comuna RÂMNICELU  

1915 

 
741 

BZ-II-s-B-
02451 

Sit urban Râmnicu 
Sărat 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Perimetrul cuprins între str. 
Brâncoveanu C., Primăverii, Dezrobirii, 
Milcov, Vladimirescu T., Mărgăritarului, 
incluzând str. Victoriei şi str. Avântului 
cu ambele fronturi de clădiri 

sec. XIX 

 
742 

BZ-II-m-B-
02452 

Casa Moşescu 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Amurgului 1-A 1794 

 
743 

BZ-II-m-A-
02453 

Primăria Oraşului 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Bălcescu Nicolae 1 1898 

 
744 

BZ-II-m-A-
02454 

Biserica "Naşterea 
Maicii Domnului" 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Brâncoveanu Constantin 59 1784 

 
745 

BZ-II-m-B-
02455 

Casa sopranei Florica 
Cristoforeanu 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Cuza Alexandru Ioan 18 1895 

 
746 

BZ-II-m-B-
02456 

Casa 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Drăgăicii 5 sf. sec. XIX 



 
747 

BZ-II-m-A-
02457 

Biserica "Sf. Voievozi" - 
Câţa 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Eminescu Mihai 1 1765 

 
748 

BZ-II-a-A-
02458 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Dumitru" - Bagdat 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Fundătura Bujorului 1 
1707, 1870-
1871 

 
749 

BZ-II-m-A-
02458.01 

Biserica "Sf. Dumitru" - 
Bagdat 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Fundătura Bujorului 1 
1707, 1870-
1871 

 
750 

BZ-II-m-A-
02458.02 

Clopotniţă 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Fundătura Bujorului 1 
1707, 1870-
1871 

 
751 

BZ-II-m-A-
02459 

Gara Nouă 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Piaţa Gării 1 1893-1898 

 
752 

BZ-II-m-B-
02460 

Casă 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Ipătescu Ana 29 1908 

 
753 

BZ-II-m-B-
02461 

Casa Zamfir 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Matei Basarab 91 1897 

 
754 

BZ-II-m-B-
02462 

Fostul penitenciar 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Mihalache Ion 53 sf. sec. XIX 

 
755 

BZ-II-a-A-
02463 

Fosta mănăstire 
Râmnicu Sărat 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 sec. XVII-XIX 

 
756 

BZ-II-m-A-
02463.01 

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului" 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 1697 

 
757 

BZ-II-m-A-
02463.02 

Casa domnească 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 sec. XVII-XIX 

 
758 

BZ-II-m-A-
02463.03 

Stăreţie, azi Muzeul 
Municipal 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 sec. XIX 

 
759 

BZ-II-m-A-
02463.04 

Chilii, azi Muzeul 
Municipal 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 sec. XVII-XIX 

 
760 

BZ-II-m-A-
02463.05 

Turnuri 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 sec. XVII-XIX 

 
761 

BZ-II-m-A-
02463.06 

Zid de incintă 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 sec. XVII-XIX 

 
762 

BZ-II-m-A-
02463.07 

Ruine chilii 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Primăverii 4 sec. XVII 

 
763 

BZ-II-m-B-
02464 

Biblioteca Municipală 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Principele Ferdinand 37 1910 

 
764 

BZ-II-m-B-
02465 

Gara veche, azi anexă a 
Liceului Agricol 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Şos. Puieşti 2 1881 

 
765 

BZ-II-m-B-
02466 

Casă 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Unirii 23-A 1920 

 
766 

BZ-II-m-B-
02467 

Banca Comercială 
Română 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Vladimirescu Tudor 10 1926-1928 

 
767 

BZ-II-m-B-
02468 

Clubul Copiilor 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Vladimirescu Tudor 11 înc. sec. XX 

 
768 

BZ-II-m-B-
02469 

Liceul "Alexandru 
Vlahuţă" 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Vladimirescu Tudor 13 înc. sec. XX 

 
769 

BZ-II-m-B-
21058 

Casa Iorgu Antonescu 
municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Vladimirescu Tudor 24 1913 

 
770 

BZ-II-m-B-
02470 

Biserica de lemn 
"Naşterea Maicii 
Domnului" 

sat RÂPILE; comuna 
PĂNĂTĂU  

1838 

 
771 

BZ-II-a-B-
02471 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Vasile" 

sat RUGINOASA; 
comuna BRĂEŞTI  

1858 

 
772 

BZ-II-m-B-
02471.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Vasile" 

sat RUGINOASA; 
comuna BRĂEŞTI  

1858 

 
773 

BZ-II-m-B-
02471.02 

Clopotniţă 
sat RUGINOASA; 
comuna BRĂEŞTI  

1858 



 
774 

BZ-II-m-B-
02472 

Conacul D. Hariton 
sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

Str. Principală 176, în centrul satului 1930 

 
775 

BZ-II-m-B-
02473 

Pepiniera Istriţa 
sat SĂHĂTENI; 
comuna SĂHĂTENI 

Str. Principală 195 sf. sec. XIX 

 
776 

BZ-II-m-B-
02474 

Biserica "Sf. Nicolae" 
sat SĂLCIOARA; 
comuna SMEENI  

1926 

 
777 

BZ-II-a-B-
02475 

Ansamblul "Băile 
Monteoru" 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

 
1895 

 
778 

BZ-II-m-B-
02476 

Mina de petrol 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

 
1874 

 
779 

BZ-II-m-B-
02475.01 

Vila Monteoru 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

66 1903 

 
780 

BZ-II-m-B-
02475.02 

Bazinele Vechi 
sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

295bis 1888-1895 

 
781 

BZ-II-m-B-
02477 

Casa Maria Bratosin 
sat SĂRULEŞTI; 
comuna SĂRULEŞTI 

48 1910 

 
782 

BZ-II-m-B-
02478 

Casa Alexandrina 
Murgoci 

sat SĂRULEŞTI; 
comuna SĂRULEŞTI 

112 1910 

 
783 

BZ-II-a-B-
02479 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Ioan" 

sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEŞTI  

1841 

 
784 

BZ-II-m-B-
02479.01 

Biserica "Sf. Ioan" 
sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEŞTI  

1841 

 
785 

BZ-II-m-B-
02479.02 

Zid de incintă 
sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEŞTI  

1841 

 
786 

BZ-II-m-B-
02481 

Biserica "Naşterea 
Maicii Domnului" 

sat SI BICI U L DE SUS; 
oraş PĂTÂRLAGELE  

1794 

 
787 

BZ-II-a-A-
02483 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Dumitru", "Sf. 
Împăraţi" 

sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

774 1699 

 
788 

BZ-II-m-A-
02483.01 

Biserica "Sf. Dumitru" 
şi "Sf. Împăraţi" 

sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

774 1699 

 
789 

BZ-II-m-A-
02483.02 

Turn clopotniţă 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

774 1699 

 
790 

BZ-II-m-A-
02483.03 

Zid de incintă 
sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

774 1699 

 
791 

BZ-II-m-B-
02482 

Conacul Dr. C. 
Angelescu 

sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

Str. Principală 776 sf. sec. XIX 

 
792 

BZ-II-m-B-
02484 

Biserica "Cuvioasa 
Paraschiva" 

sat TEGA; comuna 
PĂNĂTĂU  

1876 

 
793 

BZ-II-m-A-
02485 

Biserica "Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavril" a 
mănăstirii Cârnu 

sat TEGA; comuna 
PĂNĂTĂU 

155, Mănăstirea Cârnu 1545 

 
794 

BZ-II-m-B-
02486 

Conacul Garoflid 
sat ŢINTEŞTI; comuna 
ŢINTEŞTI 

"La fermă" sf. sec. XIX 

 
795 

BZ-II-a-B-
02487 

Ansamblul bisericii 
"Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului" 

sat VALEA CĂTINII; 
comuna CĂTINA  

sec. XVI 

 
796 

BZ-II-m-B-
02487.01 

Biserica de lemn 
"Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului" 

sat VALEA CĂTINII; 
comuna CĂTINA  

cca. 1600 

 
797 

BZ-II-m-B-
02487.02 

Clopotniţă 
sat VALEA CĂTINII; 
comuna CĂTINA   



 
798 

BZ-II-m-B-
02488 

Biserica de lemn "Sf. 
Dumitru" 

sat VALEA 
MUSCELULUI; oraş 
PĂTÂRLAGELE 

 
1666 

 
799 

BZ-II-a-B-
02430 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat aparţinător VALEA 
NEHOIAŞULUI; oraş 
NEHOIU 

 
1700-1710 

 
800 

BZ-II-m-B-
02430.01 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat aparţinător VALEA 
NEHOIAŞULUI; oraş 
NEHOIU 

 
1700-1710 

 
801 

BZ-II-m-B-
02430.02 

Clopotniţă 
sat aparţinător VALEA 
NEHOIAŞULUI; oraş 
NEHOIU 

 
1700-1710 

 
802 

BZ-II-m-B-
02489 

Biserica de lemn 
"Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului" 

sat VALEA 
ŞCHIOPULUI; comuna 
PARDOŞI 

4 1784 

 
803 

BZ-II-m-B-
02490 

Conacul D. D. Maican 
sat VARLAAM; 
comuna GURA TEGHII  

sf. sec. XIX 

 
804 

BZ-II-m-B-
02491 

Biserica de lemn "Sf. 
Nicolae" şi 
"Schimbarea la Faţă" 

sat VĂVĂLUCILE; 
comuna BOZIORU 

15 1832 

 
805 

BZ-II-m-B-
02492 

Biserica "Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena" 

sat VÂLCELE; comuna 
ULMENI  

sec. XIX 

 
806 

BZ-II-a-A-
02493 

Ansamblul bisericii 
"Buna Vestire" 

sat VERNEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

503 1714-1715 

 
807 

BZ-II-m-A-
02493.01 

Biserica "Buna Vestire" 
sat VERNEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

503 1714-1715 

 
808 

BZ-II-m-A-
02493.02 

Zid de incintă 
sat VERNEŞTI; 
comuna VERNEŞTI 

503 1714-1715 

 
809 

BZ-II-s-B-
02495 

Ruinele mănăstirii lui 
Vintilă Vodă 

sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

la podul peste Slănic, marginea de NV a 
satului 

1532 

 
810 

BZ-II-m-B-
02498 

Casa Ştefan Muşat 
sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

217 1900 

 
811 

BZ-II-a-B-
02494 

Fosta mănăstire din 
Vintilă Vodă 

sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

355, cătun Răghinari sec. XVIII-XIX 

 
812 

BZ-II-m-B-
02494.01 

Biserica "Sf. Nicolae" 
sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

355, cătun Răghinari sec. XVIII-XIX 

 
813 

BZ-II-m-B-
02494.02 

Ruine casă parohială 
sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

355, cătun Răghinari 1844 

 
814 

BZ-II-m-B-
02494.03 

Clopotniţă 
sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

355, cătun Răghinari sec. XVIII-XIX 

 
815 

BZ-II-m-B-
02494.04 

Incintă fortificată 
sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ 
VODĂ 

355, cătun Răghinari sec. XVIII-XIX 

 
816 

BZ-III-s-B-
02500 

Parcul Crâng municipiul BUZĂU în partea de V a oraşului sf. sec. XIX 

 
817 

BZ-III-m-
B-02501 

Crucea Dorobanţului 
sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEŞTI; comuna 
BERCA 

"Poiana Şoimului" sec. XIX 

 
818 

BZ-III-m-
B-02503 

Bustul lui Alexandru 
Vlahuţă 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Vladimirescu Tudor 17 1925 

 
819 

BZ-IV-a-B-
02504 

Monumentul funerar al 
fostului primar Petre 
Stănescu 

municipiul BUZĂU Cimitirul Dumbrava 1958-1976 



 
820 

BZ-IV-m-
B- 
02504.01 

Statuia "Rugăciune" municipiul BUZĂU Cimitirul Dumbrava sec. XX 

 
821 

BZ-IV-m-
B-02505 

Monumentul funerar 
Nicolae Seceleanu 

municipiul BUZĂU Cimitirul Dumbrava 1911 

 
822 

BZ-IV-m-
B-02506 

Statuia compozitorului 
George Enescu 

municipiul BUZĂU Parcul Tineretului 1974 

 
823 

BZ-IV-m-
B-02507 

Monumentul "Răscoala 
ţăranilor din 1907" 

municipiul BUZĂU Piaţa Dacia 1967 

 
824 

BZ-IV-m-
B-02508 

Bustul lui B.P. Haşdeu municipiul BUZĂU Bd. Gării 1, în faţa liceului 1958 

 
825 

BZ-IV-m-
B-02509 

Restaurantul lui I.L. 
Caragiale 

municipiul BUZĂU Piaţa Gării 2 1894-1895 

 
826 

BZ-IV-m-
B-02510 

Casa Hortensia 
Papadat-Bengescu 

municipiul BUZĂU Str. Independenţei 53 1900 

 
827 

BZ-IV-m-
B-02511 

Crucea conacului 
Marghiloman 

municipiul BUZĂU 
Str. Luceafărului, în incinta ansamblului 
conacului Marghiloman, la cca. 60 m de 
lac şi 20 m de zidul lui Marghiloman 

1777 

 
828 

BZ-IV-m-
B-02512 

Casa Săraru municipiul BUZĂU Str. Plevnei 1 1930 

 
829 

BZ-IV-m-
B-02513 

Casa Vladimir 
Maximilian şi Nicolae 
Leonard 

municipiul BUZĂU Str. Tenor Leonard 2 sf. sec. XIX 

 
830 

BZ-IV-m-
B-02514 

Casa pictorului Ion 
Andreescu 

municipiul BUZĂU Str. Vladimirescu Tudor 23 mijl. sec. XIX 

 
831 

BZ-IV-m-
B-02515 

Cruce de piatră 
sat BĂLTENI; comuna 
C. A. ROSETTI 

La 2 km V de sat 1830 

 
832 

BZ-IV-m-
B-02516 

Cruce de piatră 
sat BĂLTENI; comuna 
C. A. ROSETTI 

Cca. 2 km NE de sat, lângă punctul 
trigonometric 

înc. sec. XIX 

 
833 

BZ-IV-m-
B-02517 

Cruce de piatră 
sat BREAZA; comuna 
BREAZA 

"Bătrânele", în vii 1740 

 
834 

BZ-IV-m-
B-02518 

Cruce de piatră 
sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

în curtea bisericii 1712 

 
835 

BZ-IV-m-
B-02519 

Statuia eroului Neacşu 
sat CISLĂU; comuna 
CISLĂU 

DN 10 1911 

 
836 

BZ-IV-m-
B-02520 

Fântâna lui Mihai 
Viteazul 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

DN 10 km 33+400 1975 

 
837 

BZ-IV-m-
B-02523 

Cruce de piatră 
sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

"Gura Sărăţii" sec. XVIII 

 
838 

BZ-IV-m-
B-02524 

Cruce de piatră 
sat FLORICA; comuna 
FLORICA 

334, în curtea lui Ştefan Dinei sec. XVIII 

 
839 

BZ-IV-m-
B-02522 

Cruce de piatră 
sat GLODEANU-
SILIŞTEA; comuna 
GLODEANU-SILIŞTEA 

Pe DJ 102H, la ieşirea din satul 
Glodeanu-Siliştea 

1870 

 
840 

BZ-IV-m-
B-02525 

Cruce de piatră 
sat GRECEANCA; 
comuna BREAZA 

Vis-a-vis de şcoală 1676 

 
841 

BZ-IV-m-
B-02526 

Crucea Manafului 
sat GRECEANCA; 
comuna BREAZA 

"Drumul Mare", la 1 km S de sat, în vii 1846 

 
842 

BZ-IV-m-
B-02527 

Cruce de piatră 
sat GRECEANCA; 
comuna BREAZA 

107, în curtea lui R. Silea sec. XVIII 

 
843 

BZ-IV-m-
B-02528 

Cruce de piatră 
sat GRECEANCA; 
comuna BREAZA 

307, în curtea lui Dedu Ion 1706 

 
844 

BZ-IV-a-B-
21069 

Cimitirul eroilor 
sat GURA SIRIULUI; 
comuna SIRIU 

deasupra DN 10 Buzău-Braşov 1936-1938 

 
845 

BZ-IV-m-
B- 

Monumentul eroilor-
Statuia ostaşului 

sat GURA SIRIULUI; 
comuna SIRIU 

deasupra DN 10 Buzău-Braşov 1936-1938 



21069.01 

 
846 

BZ-IV-m-
B- 
21069.02 

Monumente funerare, 
34 cruci de piatră şi 
osuarul 

sat GURA SIRIULUI; 
comuna SIRIU 

deasupra DN 10 Buzău-Braşov 1936-1938 

 
847 

BZ-IV-m-
B-02529 

Cruce de piatră 
sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

Lângă drumul spre moară 1808 

 
848 

BZ-IV-m-
B-02530 

Cruce de piatră 
sat JOSENI; comuna 
BERCA 

La ieşirea din sat, pe culme sec. XVIII 

 
849 

BZ-IV-m-
B-02532 

Cruce de piatră 
sat LUNCA; oraş 
PĂTÂRLAGELE 

în grădina lui C. Ruptureanu sec. XIX 

 
850 

BZ-IV-m-
B-02533 

Cruce de piatră 
sat MOVILA BANULUI; 
comuna MOVILA 
BANULUI 

Str. Principală 60, în curtea lui loniţă 
Florea 

1803 

 
851 

BZ-IV-m-
B-02534 

Cruce de piatră 
sat OGRĂZILE; 
comuna MEREI 

La intersecţia drumului Atârnaţi-Merei 
cu drumul spre Ogrăzile 

1834 

 
852 

BZ-IV-m-
B-02535 

Crucea Curganului 
sat PADINA; comuna 
PADINA 

Pe vechiul drum al Buzăului 1836 

 
853 

BZ-IV-m-
B-02536 

Cruce de piatră 
sat PĂNĂTĂU; 
comuna PĂNĂTĂU 

în faţa bisericii 1790 

 
854 

BZ-IV-m-
B-02537 

Casa Memorială Vasile 
Voiculescu 

sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

363 înc. sec. XX 

 
855 

BZ-IV-m-
B-02547 

Crucea lui Stan Avram 
şi Ion Lemnaru 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

Punct Urgoaia, pe DC 147 1841 

 
856 

BZ-IV-m-
B-02548 

Crucea Frumoasă 
sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

Punct Urgoaia, pe DC 147 sec. XIX 

 
857 

BZ-IV-m-
B-02538 

Cruce de piatră 
sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

"Valea de la Fântâna", lângă biserică sec. XVIII 

 
858 

BZ-IV-m-
B-02539 

Cruce de piatră 
sat PLĂIŞOR; comuna 
PĂNĂTĂU 

în faţa bisericii 1793 

 
859 

BZ-IV-m-
B-02540 

Cruce de piatră 
sat PLĂIŞOR; comuna 
PĂNĂTĂU 

"La muchea Priporului" 1825 

 
860 

BZ-IV-m-
B-02541 

Casa arh. Petre 
Antonescu 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

Str. Cuza Alexandru Ioan 36-C 1890 

 
861 

BZ-IV-m-
B-02542 

Crucea de la Runci 
sat RUNCU; comuna 
PÂRSCOV 

La V de sat 1792 

 
862 

BZ-IV-m-
A-02543 

Crucea dintre vii 
sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEŞTI 

între vii, la cca. 60 m de biserica Sf. Ioan 
Blagoslovul 

1724 

 
863 

BZ-IV-m-
B-02544 

Cruce de piatră 
sat SI BICI U DE JOS; 
comuna PĂNĂTĂU 

în faţa cimitirului 1791 

 
864 

BZ-IV-m-
B-02545 

Cruce de piatră 
sat SI BICI U DE JOS; 
comuna PĂNĂTĂU 

în grădina lui N. Toma 1842 

 
865 

BZ-IV-m-
B-02546 

Cruce de piatră 
sat SMÂRDAN; 
comuna BRĂDEANU 

La cca 1 km de sat Lipănescu sec. XVIII 

 
866 

BZ-IV-m-
B-02549 

Cruce de piatră 
sat VALEA PUŢULUI; 
comuna MEREI 

Pe Dealul Viilor, la marginea de S sec. XIX 

 
867 

BZ-IV-m-
B-02550 

Cruce de piatră 
sat VALEA PUŢULUI; 
comuna MEREI 

"Spre fântână" sec. XIX 

 
868 

BZ-IV-m-
B-02551 

Crucea lui Pariat 
sat ZĂRNEŞTII DE 
SLĂNIC; comuna 
CERNĂTEŞTI 

"Lunca Puţului", între Cernăteşti şi 
Zărneştii de Slănic 

sec. XIX 

 
869 

BZ-IV-m-
B-02552 

Cruce de piatră 
sat ZOREŞTI; comuna 
VERNEŞTI 

Pe DJ 205, în vii, vis-a-vis de imobilul cu 
nr. 463 

sec. XIX 
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Tip structura Denumire 
Catego

rie 

Num
ar 

spati
i     

Num
ar 

locu
ri 

Alte Detalii 
Adresa 

Tip 
localitate  - 
Localitate 

Tip 
Localitat

e 
Compon

enta Telefon  
Email / 

Web 

Tip 
Operator 

Economic 
Operator 
Economic 

Numar 
Inregistrare 
in Registrul 

Comertului  - 
CUI 

Numar 
certificat 

clasificare 

Data 
emitere 

certificat 
clasificare 

PENSIUNE 
TURISTICĂ BALTA ALBA 3 

FLORI 5 10 - com. Balta 
Albă   0238-

406.240   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MILION SERV J1/2871/199
2 14241A luni, 02 

Mai, 2011 

CĂSUȚE TIP 
CAMPING BALTA ALBA 2 

STELE 14 28 - com. Balta 
Albă   0238-

406.240   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MILION SERV J1/2871/199
2 14242A luni, 02 

Mai, 2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ SPERANTA 3 

FLORI 7 14 - com. Berca sat 
Pleşcoi     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

1001 J40/6938/19
98 7454/5459A 

marţi, 02 
Aug, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

HANUL 
MOARA VECHE 

3 
FLORI 6 16 

Str. 
Șoimului, nr. 
282 

com. Berca       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

DIACONESCU J10/48/1999;  
11395372 27604 

miercuri, 
29 Ian, 
2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

LACUL 
LIMPEDE 

3 
FLORI 14 28 - com. 

Bisoca   0744-
493.702   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

COMERCIAL 
SARAMIS 

J10/1295/19
94 14253a marţi, 19 

Apr, 2011 

MOTEL AQUA MAX 2 
STELE 24 48 

ZONA POD 
MARACINE
NI 

mun. 
Buzău   0238-

724141   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CLUB MAX J10/308/200
3 9930/6250 

miercuri, 
02 Sep, 
2009 

HOTEL ART 4 
STELE 25 46 

BD. 
NICOLAE 
BALCESCU
, NR. 18 

mun. 
Buzău   0238-

725.949   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

COMAD J10/2458/19
94 14989A luni, 30 

Mai, 2011 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT BIANCA 3 

STELE 5 10 
Str. Tudor 
Vladimirescu
, nr. 6 

mun. 
Buzău       

Societate 
în Nume 
Colectiv 

TACHE COTIGA 
J10/1934/19

94;   
6250359 

27421 
miercuri, 
20 Nov, 

2013 

HOTEL BUCEGI 2 
STELE 23 42 BD. GARII, 

NR. 47 
mun. 
Buzău   0238-

710.113   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

BUCEGI J10/549/199
1 2364/343 

miercuri, 
02 Sep, 
2009 
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CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

CAMPUS 
CAFFE 

3 
STELE 2 4 

Str. 
Hangarului, 
Nr. 6,  

mun. 
Buzău       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

EA CAMPUS 
CORPORATION 

J10/645/201
2;   

30512789 
28501 joi, 09 

Iul, 2015 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT CASA GENNY 3 

STELE 5 10 

Str. 
Transilvaniei
, Nr. 317, 
jud. Buzău 

mun. 
Buzău       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

EUROGLASS 
J10/2724/19

92;   
2811416 

28347 marţi, 16 
Dec, 2014 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT CASA VALI 3 

STELE 12 24 

STR. 
CONSTANT
IN 
DOBROGE
ANU 
GHEREA, 
NR. 147 

mun. 
Buzău   0723-

537.099   

Întreprind
ere 
Individual
ă 

MINZALA R 
DUMITRU 

F10/540/200
9 13835 marţi, 08 

Feb, 2011 

MOTEL ILEANA 2 
STELE 23 51 

Aleea 
Industriilor 
nr.2 

mun. 
Buzău       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

VULCANI J10/692/199
2;   1181142 17061 luni, 09 

Apr, 2012 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT INTIM 2 

STELE 12 24 
str. 
Triumfului, 
nr.2 

mun. 
Buzău       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

IC BAR TRIUMF 
SRL 

J10/760/201
3;   

32289200 
27909 luni, 26 

Mai, 2014 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT MARA 2 

STELE 5 10 
STR 
OLTULUI, 
NR 59 

mun. 
Buzău   0726-

381.412   

Întreprind
ere 
Individual
ă 

MADULAREA 
FLORICA 

F10/888/200
9 14038A 

luni, 21 
Mar, 
2011 

HOTEL MUȘATINII 2 
STELE 24 44 șos. Brăilei 

nr. 17 
mun. 
Buzău   

0238-
719022; 
0238-
715088. 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MUSATINII J10/114/199
2;   1144365 10813/5283 luni, 25 

Iun, 2012 

HOTEL NOVA 1 
STEA 12 20 

STR 
COLONEL 
BUZOIANU
, NR 125 

mun. 
Buzău       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

AURONINI 
INDRUSTRIES 
GRUP 

J10/516/200
1 13942A 

luni, 07 
Mar, 
2011 

HOTEL NOVA 
IMPERIAL 

2 
STELE 20 40 

STR 
UNIRII, NR 
3 

mun. 
Buzău       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

AURONINI 
INDRUSTRIES 
GRUP 

J10/516/200
1 13943A 

luni, 07 
Mar, 
2011 
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HOTEL PIETROASA 3 
STELE 120 240 

PIAŢA 
DACIEI, 
NR. 1 

mun. 
Buzău   

0238-
710.946; 
445.010;  
411.943 

  Societate 
pe Acțiuni PIETROASA J/10/23/1991 1235/254 marţi, 31 

Iul, 2012 

HOTEL SPORT B90 2 
STELE 34 68 

STR. 
MESTEACA
NULUI, NR. 
1 

mun. 
Buzău   

0238-
720.222; 
717.314 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

B90 IMPEX J10/927/199
1 1792/584 

miercuri, 
02 Dec, 

2009 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

LACU 
MOCEARU 

3 
FLORI 6 11 Nr. 45 com. 

Chiliile 
sat 
Budești     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

PENSIUNEA 
AGROTURISTIC
A LACUL 
MOCEARU 

J10/265/201
4;   

33029836 
27922 vineri, 30 

Mai, 2014 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

LACU 
MOCEARU 1 

3 
FLORI 6 11 Nr. 45 com. 

Chiliile 
sat 
Budești     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

PENSIUNEA 
AGROTURISTIC
A LACUL 
MOCEARU 

J10/265/201
4; 27921 vineri, 30 

Mai, 2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

CASA 
CONDESCU 

3 
FLORI 5 10 - com. 

Chiojdu 

sat  
Bâsca 
Chiojdul
ui 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CONDESCU 
COM 06 

J10/356/200
6;  18536932 16455 vineri, 03 

Feb, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ TATA LICE 2 

FLORI 5 10 NR. 424 Chiojdu sat  
Chiojdu     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

PENSIUNEA 
TATA LICE 

J10/1325/20
06 7193/5171A marţi, 19 

Iul, 2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

LA 
CARAMIDARI 

3 
FLORI 6 12 

STR 
PRINCIPAL
A, NR 394 

Chiojdu   0727-
890.643   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

AMB CONSULT 
ROM 

J40/9028/20
05 14971 luni, 08 

Sep, 2014 

MOTEL 2D 2 
STELE 18 32 Km. 44 Cislău sat  

Cislău 
0238-
550.539   Societate 

pe Acțiuni 
MECAN 
CONSTRUCT 

J10/267/199
4;   5288452 11469 

miercuri, 
20 Nov, 

2013 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT ROUA 3 

STELE 6 12 NR 286 Costești sat  
Spătaru 

0722-
989.205   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

IMPEX SIL J10/146/199
8 13114 

miercuri, 
14 Oct, 
2009 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

HANUL LUI 
CONASUL 

2 
FLORI 6 9 - Gălbinași sat 

Tăbărăşti 

0728-
158137;-
0238-
721875 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

HANUL LUI 
CONASUL 

J10/602/200
5 11060/7466 

luni, 28 
Mar, 
2011 
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MOTEL OVIDIU 2 
STELE 19 30 - Glodeanu 

Sărat 

sat 
Căldăruş
anca 

0238-
540.015; 
0238-
710.002 

  Societate 
pe Acțiuni OVIDIU J10/891/199

3;  4233424 12109/8630 joi, 12 
Apr, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ COCEANU 

1 
FLOA

RE 
3 8 

OS Nehoiu, 
DS Buzău, 
UP III 
Patacu, UA 
5A. 

Gura 
Teghii 

sat  Gura 
Teghii     Regie 

autonomă 

REGIA 
NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR 
ROMSILVA 

J40/450/199
1;   1590120 27837 marţi, 01 

Apr, 2014 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

CASA 
FLORENȚA 

2 
STELE 3 6 Nr.5 Gura 

Teghii 
sat 
Păltiniș     

Persoană 
Fizică 
Autorizată 

STOICA M S 
VIOREL 

F10/627/201
4;  33645062 28324 

miercuri, 
17 Dec, 

2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

MONTANA 
VARLAAM 

3 
STELE 10 20 - Gura 

Teghii 
sat 
Varllam     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CRISTFOREST 
VARLAAM 

J10/138/199
7 13843 joi, 17 

Feb, 2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 
RURALĂ 

VARLAAM 3 
FLORI 12 26 - Gura 

Teghii 
sat 
Varlaam 

0238-
542913   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

INKOTERMIC 
MB 

J40/16454/1
992;  424111 6411/3969 

miercuri, 
29 Ian, 
2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ VADU OII 2 

FLORI 7 7 

OS Gura 
Teghii, DS 
Buzău, UP 
VI Picioru 
Caprei, UA 
29C  

Gura 
Teghii       Regie 

autonomă 

REGIA 
NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR 
ROMSILVA 

J40/450/199
1;   1590120 27840 marţi, 01 

Apr, 2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

HANUL DE 
PIATRA 

3 
FLORI 10 20 - Măgura sat  Ciuta     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

AUTO STAR 
INTERMED 

J10/2035/19
94 14098A 

marţi, 29 
Mar, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ VÂRF DE BRAD 3 

FLORI 10 19 
Șos. 
Ardealului 
nr. 77C 

Măgura sat  Ciuta     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

PRIMA RUSTIC J10/331/200
8;  23421122 17068 luni, 09 

Apr, 2012 

HOTEL MĂGURA 3 
STELE 41 79 - Măgura sat  

Măgura 
0238-
524 531   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CIP COM 2003 J10/287/200
3 11204/5859 luni, 17 

Oct, 2011 
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BUNGALOW MĂGURA 3 
STELE 6 12 - Măgura sat  

Măgura 
0238-
524 531   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CIP COM 2003 J10/287/200
3 12446/8171 luni, 17 

Oct, 2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

COSTIN-
MELEDIC 

2 
STELE 13 26 

SAT 
MELEDIC 
nu exista in 
siruta 

Mânzălești   0238-
548.648   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

COMTURISM 
COSTIN 

J10/219/199
1 3195/1991 joi, 29 

Apr, 2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ BIANKA 3 

FLORI 15 30 - Mărăcineni 
sat  
Mărăcine
ni 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

VELCU 
COMPANY 

J10/1164/20
06 14667A luni, 20 

Iun, 2011 

HOTEL MILENIUM 3 
STELE 15 30 DE 85 

LINGA Mărăcineni 
sat  
Mărăcine
ni 

0238-
724.933   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

BUCEGI J10/549/199
1 5721/3709 vineri, 02 

Dec, 2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

PRIVIGHETOA
REA 

3 
FLORI 15 30 - Mărăcineni sat  

Potoceni 
0723-
456.049   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

COMEX V 2000 J10/65/1993 14314A luni, 02 
Mai, 2011 

HOTEL PRESIDENT 3 
STELE 18 36 

NR. 
CADASTRA
L 4404 

Merei sat  Lipia 0723-
585.100   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

ROM HOTEL 
EXCLUSIV 

J10/708/200
8 14674A 

luni, 08 
Aug, 
2011 

MOTEL AMERICA 2 
STELE 8 18 nr. 483 Merei sat Merei 

0766 
534 700 
; 0723 
778 758;  
0238 
453 937 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CAMI INVEST 
SALES 

J10/422/201
2;  30245843 7463/5395 luni, 29 

Iul, 2013 

CAMPING ADVENTURA 2 
STELE 49 146 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.123   Societate 

pe Acțiuni MONTEORU J10/2077/19
91 8835/6251 

miercuri, 
02 Sep, 
2009 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT ALICE 3 

STELE 5 9 Bl. A2, 
parter Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

IRI GEO TOUR 
J40/9800/20

14;   
33504411 

28492 
miercuri, 

08 Iul, 
2015 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT CAMELIA 2 

STELE 5 10 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0741-
033.089   

Persoană 
Fizică 
Autorizată 

SPIROIU 
CONSTANTIN 

F10/402/200
6 13463 

miercuri, 
26 Mai, 

2010 
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PENSIUNE 
TURISTICĂ CAPRICE 2 

FLORI 7 14 
ALEEA 
CAPRICE, 
NR. 408 

Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MON CAPRICE J10/584/200
7 14130A luni, 04 

Apr, 2011 

VILA CASA CU TEI 3 
STELE 26 54 

STR. 
DRUMUL 
SCHELEI, 
NR. 207 

Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.255   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

VACANTA TUR J10/1568/19
93;  4697149 

11906/5797
B1 

miercuri, 
16 Nov, 

2011 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT CASA DAVID 3 

STELE 5 10 com. Merei Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MIHALEX  J10/591/199
7;   9860254 27957 marţi, 16 

Dec, 2014 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT CASA LORENA 3 

STELE 11 24 Nr. 160 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

GSL LOGISTIC 
J40/9777/20

03;   
15601548 

28490 
miercuri, 

08 Iul, 
2015 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT CASA MARA 2 

STELE 5 15 Nr. 159 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MERIDIAN 
TURISM 

J10/136/201
5;  34109801 28489 

miercuri, 
08 Iul, 
2015 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

CASA 
MONTEORU 

2 
FLORI 5 10 NR. 268 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0726-
386.803   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CASA 
MONTEORU 

J10/267/201
0 14701A joi, 23 

Iun, 2011 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT CASABLANCA 2 

STELE 4 8 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.121   

Întreprind
ere 
Familială 

MOROIANU 
IONEL 
P.CASABLANCA 

F10/721/200
2 12913 

miercuri, 
22 Iul, 
2009 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

CĂSUŢA DIN 
DEAL 

2 
STELE 9 18 nr. cadastral 

22216 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0722673
597   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

VACANTA TUR 
J10/1568/19

93;   
4697149 

27903 joi, 22 
Mai, 2014 

HOTEL CAZINO 3 
STELE 20 40 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.002   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

BUCEGI J10/549/199
1 12423/8443 vineri, 02 

Dec, 2011 
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HOTEL CERES 2 
STELE 85 168 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.076;  
0238-
451.073 

  Societate 
pe Acțiuni 

SOCIETATEA 
COMERCIALA 
DE 
TRATAMENT  
BALNEAR SI 
REC 

J10/665/200
3 1750/799 joi, 22 

Apr, 2010 

VILA EUROPA 3 
STELE 7 14 Nr. 339 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    

Întreprind
ere 
Individual
ă 

GUEF ANA-
ADINA 

F10/651/201
3;   

31979279 
27420 

miercuri, 
20 Nov, 

2013 

PENSIUNE 
TURISTICĂ FAVORIT 4 

STELE 11 22 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.171   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

FAVORIT COM 
95 

J10/1098/19
95 13364 

miercuri, 
21 Apr, 

2010 

HOTEL LA PĂDUCEL 2 
STELE 12 24 - Merei 

sat   
Sărata-
Monteor
u 

0766 
354 117;  
0238-
451.260;  
0238-
451260 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CAMI INVEST 
SALES 

J10/422/201
2;  30245843 11828/7550 luni, 29 

Iul, 2013 

PENSIUNE 
TURISTICĂ LA PADURE 3 

FLORI 8 16 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0723-
337493   Asociaţia 

Familială NITA MIOARA f40/1465/200
4 11530/7468 

marţi, 29 
Mar, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ LUMINITA 3 

STELE 8 17 NR. 290 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0762-
202.434   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

TRADEL J10/303/199
2 13370 joi, 22 

Apr, 2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MADALIN 2 

FLORI 15 38 NR. 251 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    
Întreprind
ere 
Familială 

DINU 
MADALINA 

F10/377/200
8 15196A 

miercuri, 
20 Iul, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

MARIN IULIU 
TRANDAFIR 

2 
FLORI 3 7 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.135   

Persoană 
Fizică 
Autorizată 

MARIN IULIU 
TRANDAFIR 

F10/466/200
5 3237/1111A 

luni, 28 
Mar, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MON AMI 2 

FLORI 5 10 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451010   

Întreprind
ere 
Individual
ă 

PÂNZARIU 
POLEXENIE 
PETRE IOAN 

F10/909/200
5; 20412979 9490/6065 luni, 25 

Iun, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MON CAPRICE 3 

FLORI 12 24 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451029;  
0238-
451201 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MON CAPRICE J10/584/200
7 11903/7472 

marţi, 29 
Mar, 
2011 
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HOTEL MONTANA 2 
STELE 40 80 NR 292 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.123;  
0238-
451.113 

  Societate 
pe Acțiuni MONTEORU J10/2077/19

91 12113/6717 marţi, 18 
Mai, 2010 

HOTEL MONTEORU 2 
STELE 33 66 NR. 292/1 Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0237-
451.110;  
0237-
451.113 

  Societate 
pe Acțiuni MONTEORU j10/2077/199

1 7234/4913 joi, 22 
Apr, 2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MONTEORU 

1 
FLOA

RE 
5 10 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451.068   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

NOJITA COM J10/1362/19
93 7456/5293A marţi, 24 

Mai, 2011 

VILA OLGA 3 
STELE 10 22 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0744 
304 012;  
0238-
451218 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

PENSIUNEA 
OLGA 

J10/525/200
1;  14325100 6428/3202 marţi, 02 

Oct, 2012 

BUNGALOW PARADIS 2 
STELE 18 36 NR. 291/BIS Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

    Societate 
pe Acțiuni MONTEORU J10/2077/19

91 10659/7786 
miercuri, 
15 Iun, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ VIȚA DE VIE 2 

FLORI 5 10 - Merei 

sat  
Sărata-
Monteor
u 

0238-
451139, 
0238-
451272 

  
Persoană 
Fizică 
Autorizată 

MUȘA N. ION 
F10/1537/20

05;   
20784247 

9489/6064 luni, 25 
Iun, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ POPAS MEREI 4 

FLORI 15 30 - Merei   0238-
540.040   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

FLORION 
ANDREI 

J10/2376/19
91 8246/5895A 

luni, 28 
Mar, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

MONTANA 
TOURING 

3 
STELE 4 8 

str. Calea 
Mihai 
Viteazul, nr. 
50 

Nehoiu       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MONTANA 
TOURING 

J10/1088/20
03;   

16019794 
25550 

vineri, 24 
Aug, 
2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ ROZA 2 3 

FLORI 7 14 loc. Nehoiu Nehoiu   

0744917
414;  
0238556
200 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

SCORPION COM 
63 j10/664/1994 27782 

luni, 17 
Mar, 
2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MARIA 

1 
FLOA

RE 
6 12 - Pătârlagele 

sat  
Mărunțiș
u 

0742-
672.945   

Societate 
în Nume 
Colectiv 

ROTARU 
GHEORGHE 
ADYMAR 

j10/1142/199
4 11772/7615 marţi, 10 

Mai, 2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

HANUL 
VANATORILOR 

2 
STELE 4 8 - Pietroasele sat  

Şarânga 
0238-
513.221   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

SERVICE INTER 
PROD 95 

J10/3166/19
94 13896 vineri, 25 

Feb, 2011 
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MOTEL SPOT 2 
STELE 21 53 DN2- E85, 

KM 148,5 Podgoria   0238-
567.044   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

SPOT J10/652/199
1;  1193791 13204/8601 luni, 09 

Apr, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

HANUL 
NEPTUN 

2 
FLORI 11 24 - Poșta 

Câlnău 
sat  Poșta 
Câlnău 

0238-
521.400   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

HANUL 
NEPTUN 

J/10/1305/19
94;  5912970 4089/1624 marţi, 22 

Mai, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ VALVERDE 3 

FLORI 15 30 - Poșta 
Câlnău 

sat  Poșta 
Câlnău 

0238-
521.879   Societate 

pe Acțiuni TOTALAGRO J10/74/2002 12087/7913 
joi, 11 
Aug, 
2011 

MOTEL BUS STOP 2 
STELE 5 11 - Poșta 

Câlnău 

sat  
Ziliştean
ca 

    

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

WHITE SHARK 
J13/2472/20

02;   
15019486 

16456 vineri, 03 
Feb, 2012 

MOTEL EDEN 3 
STELE 13 25 

str. 
Constantin 
Brâncoveanu
, nr. 35 

Râmnicu 
Sărat   0238-

560.723   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

CRISTIM 
PRODCOM 

J10/681/200
2;   

15032698 
12864 marţi, 02 

Oct, 2012 

MOTEL MILION 3 
STELE 21 49 

STR. 
PODGORIEI
, NR. 1 

Râmnicu 
Sărat       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MILION SERV J1/2871/199
2 14011A 

miercuri, 
16 Mar, 

2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MILION 2 

STELE 8 17 
STR. AL. I. 
CUZA, NR. 
62 

Râmnicu 
Sărat       

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MILION SERV J1/2871/199
2 14012A 

miercuri, 
16 Mar, 

2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ OVIDIU 2 

STELE 19 38 

STR. 
NICOLAE 
BALCESCU
, NR. 17A 

Râmnicu 
Sărat   0238-

563.835   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

OVIDIU CRIS 
PROD 97 

J10/474/199
7 8245/5227 

miercuri, 
17 Nov, 

2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ OVIDIU 2 3 

STELE 11 22 

STR. 
NICOLAE 
BALCESCU
, NR. 17A 

Râmnicu 
Sărat   0238-

563.835   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

OVIDIU CRIS 
PROD 97 

J10/474/199
7 11631/7173 

marţi, 16 
Nov, 
2010 

MOTEL POIENIȚA 2006 3 
STELE 32 64 str. 

Stadionului 
Râmnicu 
Sărat   

0238-
563.675, 
563.676 

  
Societate 
Cooperati
vă 

POIENIȚA C10/11/2005
;  1168348 9787/6127 marţi, 16 

Iul, 2013 

PENSIUNE 
TURISTICĂ RUSTIC 3 

STELE 6 12 
STR. 8 
MARTIE, 
NR. 1 

Râmnicu 
Sărat   0723-

565.090   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

TERMO PROD 
NV 

J10/656/200
2 13100 marţi, 06 

Oct, 2009 
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PENSIUNE 
TURISTICĂ RUSTIC 1 3 

STELE 15 31 
STR. 8 
MARTIE, 
NR. 1 

Râmnicu 
Sărat   0722-

263.872   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

TERMO PROD 
NV 

J10/656/200
2 14637A 

miercuri, 
15 Iun, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

VULCANII 
NOROIOSI 

2 
FLORI 12 32 - Scorțoasa sat 

Policiori 
0722-
623.021   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

VULCANII 
NOROIOSI j10/297/1994 11654/7702 marţi, 24 

Mai, 2011 

HOSTEL VULCANII 
NOROIOSI 

2 
STELE 4 26 - Scorțoasa sat  

Policiori 
0238-
437.544   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

VULCANII 
NOROIOSI 

J10/297/199
4 14948A marţi, 24 

Mai, 2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 14 SCAUNE 2 

STELE 15 35 - Siriu sat  
Casoca 

0238-
520.692   Asociaţia 

Familială 

UNGUREANU 
EUGENIA 14 
SCAUNE 

F10/467/200
2 6142/3810 joi, 03 

Dec, 2009 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

14 SCAUNE - 
CASOCA 

2 
FLORI 15 34 - Siriu sat  

Casoca 
0238-
520.620   

Întreprind
ere 
Familială 

TUDOSE 
GHEORGHE - 
TUDOSE 

F10/98/2000 3448/1306A 
miercuri, 
08 Iun, 
2011 

PENSIUNE 
TURISTICĂ CASA ELENA 2 

STELE 7 14 - Siriu sat  
Casoca 

0743-
079.431   Persoana 

Fizica 
LEULETU 
VIORICA f10/505/2007 11298/6192 luni, 26 

Apr, 2010 

VILA CAȘOCA 3 
STELE 20 40 - Siriu sat  

Casoca     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MONTANA EDIL  J10/441/200
7;  21459317 28331 

miercuri, 
17 Dec, 

2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

IZVORUL 
ANINULUI 

3 
STELE 11 24 - Siriu sat  

Casoca 
0749-
189.111   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

IZVORUL 
ANINULUI 
TRESTIA 

J10/223/200
8 13462 

miercuri, 
26 Mai, 

2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MIOARA 2 

STELE 4 8 - Siriu sat  
Casoca 

0238-
520.729, 
0740-
256.046 

  Persoana 
Fizica 

FERASTRAERU 
ION 

F10/426/200
8 12912/6642 luni, 26 

Apr, 2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ DANA-MARIA 2 

STELE 3 6 - Siriu sat  Gura 
Siriului 

0751-
207.077   Persoana 

Fizica POPA I ADRIAN F10/637/200
7 12108/6237 

miercuri, 
22 Iul, 
2009 

PENSIUNE 
TURISTICĂ HADAR 3 

FLORI 11 22 CF 20069 Siriu sat  Gura 
Siriului 

0731027
315;  
0236-
372.917 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

HADAR 
NATURE 
RESORT 

J10/521/201
1;  28537080 8631/5684A joi, 22 

Mai, 2014 
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PENSIUNE 
TURISTICĂ HARȚAGU 3 

FLORI 12 24 punctul 
”Harțagu” Siriu sat  Gura 

Siriului 
0238 
723 736 

sindbuza
u@yaho
o.com 

Sindicate 

SINDICATUL 
ÎNVĂȚĂMÂNTU
LUI 
PREUNIVERSIT
AR ”P 

13191476 25960 
marţi, 27 

Nov, 
2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

HARȚAGU 
HĂRȚĂGEL 

4 
FLORI 8 16 pct. Harțagu Siriu sat  Gura 

Siriului 

0723 
297 619;  
0238 
717 213 

  

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

MOARA 
DRAGAICILOR 

J10/16/2002;  
14391430 27019 

miercuri, 
24 Iul, 
2013 

VILA ORIZONT 2 
STELE 4 11 Punctul 

parcare auto. Siriu 
sat  
Lunca 
Jariștei 

0755922
126   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

ORIZONT 
POPAS 
TURISTIC 

J10/711/201
0;   

27699670 
16523 vineri, 03 

Feb, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

IZVORUL 
BUCURIEI 

4 
FLORI 9 18 TARLAUA 

NR. 34 Siriu   0724-
320.042   

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

ELA 
ELECTRONIC 

J10/489/199
1;   1144357 12524/8519 marţi, 24 

Ian, 2012 

VILA SIRIU 1 
STEA 16 32 

STR. 
PRINCIPAL
A, NR. 1 

Siriu   

0238-
520.626;  
0238-
520.634 

  Societate 
pe Acțiuni 

HIDROCONSTR
UCTIA 

J40/1726/19
91 7968/5172 

miercuri, 
17 Nov, 

2010 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

CARPATHIAN 
ESTATE 

1 
STEA 5 10 nr. 399A Tisău sat Haleş     

Societate 
cu 
Răspunde
re 
Limitată 

EXCLUSIVE 
ESTATE & 
EVENT 

J40/11492/2
000;   

13591073 
27798 

joi, 20 
Mar, 
2014 

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

CARPATHIAN 
ESTATE 

1 
STEA 5 10 nr. 339A Tisău sat  

Haleş     SRL 
EXCLUSIVE 
ESTATE & 
EVENT SRL 

J40/11492/2
000;   

13591073 
27770 

miercuri, 
12 Mar, 

2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ MC PIETROASA 4 

STELE 7 14 - Tisău sat  
Haleş 

0238-
590.467   Societate 

pe Acțiuni PIETROASA j10/23/1991 10653/6674 luni, 03 
Mai, 2010 

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ ZINA 2 

FLORI 4 8 nr. 270. Tisău sat Tisău     
Persoană 
Fizică 
Autorizată 

TĂNASE ZINA F10/317/201
1;  28347019 27738 

vineri, 07 
Mar, 
2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ CRISTINA 2 

FLORI 11 22 - Valea 
Râmnicului 

sat 
Oreavu 

0338-
568.025   

SRL 
PENSIUNEA 
CRISTINA J10/76/2007 13760 

miercuri, 
17 Nov, 

2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ LA ANCUTA 2 

FLORI 5 10 - Valea 
Râmnicului 

sat 
Oreavu 

0338-
569.005, 
0744-
568.501 

  

SRL 
COM LEMN 
DAC 

J10/2618/19
92 6889/4888A vineri, 20 

Mai, 2011 
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CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

PENSION 
PRIVY 

3 
STELE 5 7 Nr. Cad. 261 Valea 

Râmnicului 
sat  
Oreavu     

SRL 
PENSION PRIVY J10/84/2010;  

26512640 27799 
joi, 20 
Mar, 
2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

POIANA 
CĂPRIOAREI 

3 
FLORI 7 12 

Str. 20 
Nișcovului, 
nr. 32 

Vernești sat  
Cândeşti     

SRL PENSIUNEA 
POIANA 
CĂPRIOAREI 

J10/35/2009;  
24949720 27632 marţi, 04 

Feb, 2014 

PENSIUNE 
TURISTICĂ FOISOR 2 

STELE 5 11 - Vernești sat  
Mierea 

0722-
280.967   SRL VILA TURIST j10/1423/200

3 10498/6627 joi, 22 
Apr, 2010 

PENSIUNE 
TURISTICĂ STEJARUL 3 

FLORI 10 20 nr. 75 Vernești sat  
Mierea     SRL STEJAR TUR J10/23/2009;  

24949623 16555 vineri, 03 
Feb, 2012 

PENSIUNE 
TURISTICĂ GABRIELA 2 

FLORI 6 12 - Vintilă 
Vodă 

sat  
Vintilă 
Vodă 

0238-
529 234   SRL BECEANU J10/366/200

0 6767/4911A 25 Mai, 
2011 

HOTEL CIUTA 3 
STELE 35 73 - Viperești sat  

Vipereşti 

0238-
545.494;  
0238-
599.355 

  SRL HOTEL CIUTA J10/722/200
6;  18796843 10908/8416 24 Nov, 

2011 
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