
                                                                                        

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean 

Buzău, Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea 
București – Centrul Geomedia în vederea inițierii și realizării 

procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și 
pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO 

pentru ”Ținutul Buzăului” 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 9041/22.06.2020; 
- raportul comun al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală și al 

Serviciului Promovarea și Dezvoltarea Turismului, a Imaginii Județului, 

Cooperare Internațională și Mass-media nr. 9042/22.06.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- scrisoarea de intenție a Asociației Ținutul Buzăului, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 2299/2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 51/2010 pentru 
aprobarea unor măsuri privind constituirea Geoparcului Ținutul Buzăului; 

- Programul UNESCO pentru Geoștiințe și Geoparcuri. 

 
În temeiul art. 173 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit. „j”, alin. (1) lit. „e”, alin. 

(7) lit. „a” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă parteneriatul între Consiliul Județean Buzău, Asociația 

neguvernamentală „Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul 

Geomedia în vederea inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, 
obținerii, menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc 

Internațional UNESCO pentru ”Ținutul Buzăului” în scopul consolidării și 

promovării teritoriului ca destinație de turism alternativ și de descoperire. 
 

Art.2.  Se stabilesc ca obiective principale ale parteneriatului: 

 

a) Realizarea documentației necesare dobândirii statutului de Geoparc 
Internațional UNESCO și transmiterea aplicației până la finalul anului 

2020; 



b) Dobândirea statutului de Geoparc Internațional UNESCO; 
c) Menținerea statutului de Geoparc Internațional UNESCO pentru termen 

nelimitat, prin dezvoltarea teritoriului conform cerințelor UNESCO și 

revalidarea atestării la fiecare patru ani. 

 
Art.3. Se aprobă ca perioadă de valabilitate a parteneriatului să fie de 7 

ani de la data semnării Acordului de parteneriat, cu posibilitatea ca perioada să 

fie prelungită cu acordul partenerilor. 

 

Art.4. (1)  Responsabilitățile principale ale partenerului Asociația Ținutul 

Buzăului sunt:  
 

a) întocmirea documentației necesare dobândirii statutului de Geoparc 

Internațional UNESCO; 

b) depunerea și susținerea dosarului de validare UNESCO; 
c) coordonarea managementului și dezvoltarea Geoparcului Ținutul 

Buzăului, în conformitate cu prevederile și principiile UNESCO și ale 

Rețelei Globale a Geoparcurilor și Forumului Național al Geoparcurilor; 
d) dezvoltarea Geoparcului Ținutul Buzăului conform standardelor 

UNESCO și pregătirea revalidării acestuia; 

e) Promovarea la nivel local, național și internațional a Geoparcului 
Ținutul Buzăului; 

f) reprezentarea Geoparcului Ținutul Buzăului în forumurile naționale și 

internaționale, la întâlnirile Rețelei Globale a Geoparcurilor și UNESCO; 

g) cooperarea cu Universitatea din București în vederea susținerii unor 

proiecte și activități de cercetare, educaționale, de formare și practice 

interdisciplinare ale studenților, în Geoparcul Ținutul Buzăului. 
 

              (2) Responsabilitățile principale ale partenerului Universitatea 
București – Centrul Geomedia sunt: 

 
a) contribuirea la întocmirea documentației necesare dobândirii 

statutului de Geoparc Internațional UNESCO; 

b) dezvoltarea de proiecte, aplicații practice, programe educaționale în 
Geoparcul Ținutul Buzăului; 

c) susținerea activă a partenerilor cu informații, date și studii 
științifice, rezultate din proiectele și activitățile comune; 

d) oferirea de consultanță științifică partenerilor și participarea în 

Consiliul Științific al Geoparcului Ținutul Buzăului. 

 

             (3) Responsabilitățile principale ale Consiliului Județean Buzău: 

 

a) susținerea activă a partenerilor cu informații, date, studii și logistică 

pe parcursul întregului proces de aplicare, evaluare, validare pentru 
obținerea statutului de Geoparc Internațional UNESCO și în vederea 

menținerii statutului; 

b) asigurarea unui sistem de comunicare direct și eficient cu 

autoritățile locale din cele 18 UAT-uri incluse în Ținutul Buzăului, cu 

colaboratori instituționali, economici și media din Județul Buzău, 
care pot contribui la managementul și promovarea Geoparcului; 

c) activarea A.D.I. Ținutul Buzăului; 

 
 



d) asigurarea unei finanțări anuale, conform legislației in vigoare, 
Asociației Ținutul Buzăului, estimată la cel puțin echivalentul a 

70.000 euro/an pentru susținerea procesului de aplicație, evaluare, 

validare, revalidare, management Geoparc; 

e) includerea Geoparcului Ținutul Buzăului în strategiile de dezvoltare 
durabilă a județului Buzău cu acțiuni/activități specifice. 

 

Art.5. În termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea prezentei, 

partenerii vor definitiva și semna ACORDUL de parteneriat, care va cuprinde 

principiile și normele stabilite prin hotărâre, transpuse în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile fiecărei entități, coroborate cu criteriile și 
standardele UNESCO pentru organizarea și funcționarea geoparcului. 

 

Art.6. Se desemnează ca responsabil al Consiliului Județean Buzău în 

derularea acestui parteneriat Ana Maria Dobrescu – şef Serviciul Promovarea şi 
Dezvoltarea Turismului, a Imaginii Judeţului, Cooperare Internaţională şi Mass-

media care va colabora cu toate structurile din aparatul de specialitate.  

 
Art.7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 

semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la art. 5.  

 
Art.8. Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, Direcţia economică  

și Serviciul Promovarea și Dezvoltarea Turismului, a Imaginii Județului, 

Cooperare Internațională și Mass-media vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art.9. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, persoanelor juridice interesate 
precum  şi publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 

 

 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

Nr. 108 
BUZĂU, 29 IUNIE 2020 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 
 



 
 

 
 

  
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 

       Nr. 9041/22.06.2020 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat 

între Consiliul Județean Buzău, Asociația ”Ținutul Buzăului” 
și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea 

inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, 
menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de 

Geoparc UNESCO pentru ”Ținutul Buzăului” 

 
 
 

 Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în considerarea unui demers important, 

început în anul 2007 când teritoriul din Nordul judeţului Buzău, alcătuit din 18 
Unităţi administrativ – teritoriale: Berca, Beceni, Scorţoasa, Pârscov, Pănătău, 

Colţi, Cozieni, Bozioru, Căneşti, Odăile, Chiliile, Brăeşti, Vintilă Vodă, 

Mânzăleşti, Lopătari, Săruleşti, Valea Salciei şi Bisoca a primit statutul de 

Destinaţie Europeană de Excelenţă (EDEN) pentru Categoria destinaţii 
emergente. 

 Această performanţă a fost rezultatul colaborării Consiliului Judeţean 

Buzău cu Universitatea Bucureşti – Centrul Geomedia şi Asociaţia Naţională de 
Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC) filiala Buzău. 

Prin hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 167/2007 s-a aprobat şi 

respectiv, constituit ADI „Ţinutul Buzăului”, având ca membri asociaţi unităţile 
administrativ – teritoriale mai sus menţionate, prin reprezentanţii legali şi 

bineînţeles, judeţul Buzău dobândind personalitate juridică în 2008. 

 În contextul evoluţiei economice şi politice ulterioare, scopul demersurilor 
iniţiate – recunoaşterea statutului de Geoprac al acestui areal geografic 

corespunzător reglementărilor UNESCO şi ale Cărţii Reţelei Europene a 

Geoparcurilor a stagnat deşi este un proiect important al Strategiei de 

dezvoltare şi promovare a turismului. 

 Asociaţia „Ţinutul Buzăului” – persoană juridică de drept privat, 

constituită conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 şi-a 

asumat şi propus realizarea unui parteneriat al cărui scop final este realizarea 
procedurilor aferente accesării obţinerii, menţinerii şi pregătirea 

validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ţinutul Buzăului”. 

 Aşa cum a făcut-o şi în anii de început 2006 – 2007, Centrul Geomedia – 
Universitatea Bucureşti  va fi de asemenea partener, expertiza sa din acest 

punct de vedere fiind deja concretizată în cazul Geoparcului Dinozaurilor – Ţara 

Haţegului. 



 
 

 

 

 
 

 Există o estimare a contribuţiei financiare/anuale a Consiliului Judeţean 

Buzău la 70.000 Euro care poate fi asigurată din bugetul propriu al judeţului 

Buzău pe perioada de 7 ani de valabilitate a parteneriatului. 

 Vă rog să luaţi în considerare beneficiile recunoaşterii statutului de 

Geoparc UNESCO pentru acest areal şi beneficiile care pot fi generate pe toate 
segmentele de activitate ale judeţului Buzău. 

 

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
            
           CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
               Direcţia juridică şi administraţie  

                              publică locală 

               Serviciului Promovarea și Dezvoltarea  

                    Turismului, a Imaginii Județului,  

             Cooperare Internațională și Mass-media 

                        Nr. 9007/22.06.2020 
 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat 
între Consiliul Județean Buzău, Asociația ”Ținutul Buzăului” 

și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea 
inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, 

menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de 

Geoparc UNESCO pentru ”Ținutul Buzăului” 
 

  
 Geoparcul reprezintă un concept lansat şi susţinut de UNESCO în 
parteneriat cu reţeaua Europeană a Geoparcurilor iar la nivel mondial a fost 

creată Reţeaua Globală (UNESCO) a Geoparcurilor. Geoparcul reprezintă un 
brand internaţional pentru arealul geografic care îl obţine. 

Accederea şi obţinerea statutului de Geoparc International UENSCO are 
mai multe etape: 

     Etapa I – Dezvoltarea proiectului de geoparc aspirant 

1. Definirea teritoriului şi studiul tuturor componentelor; 
2. Dezvoltarea de parteneriate pentru susţinerea proiectului; 

3. Pregătirea infrastructurii de vizitare, educaţie, promovare; 

4. Derularea unor activităţi specifice unui geoparc, promovarea conceptului 
si a GGN; 

5. Existenţa unei strategii de dezvoltare şi a unui plan de management; 

6. Creşterea vizibilităţii proiectului: panouri, centre şi puncte de vizitare, 

promovare locală, naţională şi internaţională; 
7. Participarea la evenimentele EGN şi GGN (conferinţe, cursuri de formare 

etc); 

8. Existenţa, cu cel putin un an înainte de vizita de evaluare, a unei echipe 
de management; 

9. Structura de management şi board-ul consultativ: Echipa, Consiliul 

Consultativ, Consiliul Ştiinţific. Echipa trebuie să aibă obligatoriu un 
specialist într-un domeniu relevant ştiinţelor pământului care locuieşte pe 

teritoriul geoparcului; 

10. Existenţa unui buget, în concordanţă cu planul de management / 

Strategia de dezvoltare 



11. Participarea la activităţile Forumului Naţional al Geoparcurilor, la 
activităţi comune cu alte geoparcuri sau proiecte geoparc din ţara, 

străinătate, vizite şi schimburi. 

 

 
 

 

Etapa II – Documentaţie şi vizita de validare 

1. Depunerea unei scrisori de intenţie privind depunerea dosarului de 
candidatură- 2020; 

2. Depunerea dosarului de candidatură, prin intermediul Comisiei Naţionale 

a României pentru UNESCO, cu o scrisoare de sprijin din partea Forumului 

Naţional al Geoparcurilor -2020, scrisori de susţinere din partea 

autorităţilor, partenerilor; 

3. Analiza dosarului de candidatură in forurile UNESCO si GGN – 2021; 

4. Aprilie – Decizia poate fi de: 1) acceptarea si trimiterea unei echipe de 
doi evaluatori UNESCO pentru vizita de revalidare; 2) Solicitarea de noi 

detalii şi amânarea cu un an a vizitei; 3) Respingerea dosarului; 

5. În cazul unei decizii pozitive, doi experti UENSCO vor efectua o vizită de 

cinci zile începând cu luna mai 2021 (dintre care trei zile pline in teren). 
Toate cheltuielile sunt suportate de aplicant. Experţii sunt obligatoriu din 
doua ţări diferite şi sunt evitate conflictele de interese (evaluatori care au 

avut contacte anterioare cu teritoriul, proiecte de consultanta, etc); 

6. Propunerea celor doi evaluatori, a unor intervale pentru vizită şi a unui 

program de evaluare; 

7. Vizita de evaluare 2021 va viza verificarea în teritoriu a tuturor 
elementelor prezentate în documentul de aplicaţie: trasee, puncte de 

vizitare, rezultatele proiectelor anterioare. Un element foarte important îl 
constituie organizarea unor întâlniri de prezentare si discuţii: cu echipa, 

cu reprezentanţii unor instituţii partenere (muzee, institute de cercetare, 
universităţi, muzee), a reprezentanţilor administraţiei / guvern / 

parlament ce susţin proeictul, cu asociaţii partenere, cu producători locali, 

cu elevi/profesori, oameni din comunitate, investitori sau firme private, 

media. Ideea de baza este să se vadă că geoparcul este bine organizat, 
are susţinere ştiinţifică, administrativă, din comunităţi, o bună promovare 

şi imagine, are susţinerea comunităţilor şi că este un proiect de 

conservare a valorilor geologice, naturale şi culturale şi de susţiinere a 
dezvoltării locale. Se va verifica în mod expres ca geoparcul sau partenerii 

să nu comercializeze fosile sau minerale sau pietre preţioase / 

semipreţioase; 

8. În programul vizitei trebuie inclusă vizitarea unor situri geologice 

reprezentative, a unor situri naturale şi prezentarea unor valori culturale 

locale (materiale si imateriale), publicaţii, expoziţii; 

9. Evaluatorii vor întocmi un raport ce va fi trimis GGN si UENSCO. Procesul 
începe in septembrie 2021 si se termina in 2022. Vor avea loc dezbateri îi 

se va propune o soluţie. Pot fi mai multe variante: 1) acceptarea si 

comunicarea oficiala a calităţii de membru; 2) Solicitarea ca in maxim doi 

ani sa fie aduse completări, rezolvate anumite situaţii şi trimiterea unei 



scrisori oficiale cu rezultatele. Scrisoarea va fi analizată şi comunicat 
rezultatul 2023/2024; 3 )respingerea dosarului şi reluarea procedurilor; 

 

 

 

10. Fiecare geoparc evaluat va fi reevaluat la fiecare patru ani, existând 

posibilitatea ca unui geoparc să îi fie retrasă calitatea de membru GGN şi 

UNESCO. Procesul este asemănător cu cel de validare. 

Această descriere vine în susţinerea unui proces complex şi minuţios în 

ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de validare. 

Apreciem că realizarea acestui proiect, prin parteneriatul propus, 
reprezintă o oportunitate pentru judeţul Buzău de a intra într-un circuit 

internaţional al valorilor naturale şi culturale cu efecte benefice pentru o 

dezvoltare durabilă. 

 

 
          DIRECTOR EXECUTIV,                                     ŞEF SERVICIU, 
 

              MIRELA OPREA                                      ANA MARIA DOBRESCU 
 


