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CONTEXTUL ELABORĂRII STUDIULUI DE 
FUNDAMENTARE 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău are, în conformitate cu articolul 42 din cadrul Legii 
350/2001, un caracter director reprezentând distribuția spațială a programului de dezvoltare socio-
economică a județului Buzău realizat și aprobat pentru perioada 2014-2020 1  și este elaborat în 
coordonare cu planurile ierarhic superioare, fiind în același timp obligatoriu pentru planurile 
urbanistice generale și zonale realizate pentru UAT-urile aparținătoare județului. 

În contextul legal și în corelare cu atribuțiile ce-i revin conform art. 21 si 22 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Consiliul Județean Buzău a solicitat, în sensul coordonării 
activității în acest domeniu la nivel județean, realizarea documentației PATJ Buzău. 

Etapele de elaborare a documentației PATJ Buzău solicitate prin caietul de sarcini sunt următoarele: 
Etapa I: Studii de Fundamentare; Etapa a II-a: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău; 
Etapa a III-a: Documentații de solicitare obținere avize. Avize. Documentație finală; Etapa a IV-a: Baza 
de date geospațială aferentă PATJ Buzău. 

Prezentul Studiu privește secțiunea Patrimoniu construit și Peisaje și se încadrează în cele opt studii 
de fundamentare solicitate de beneficiar prin Caietul de Sarcini:  

SF 1 LOCALIZARE GEOGRAFICĂ, CADRUL NATURAL, MEDIUL ȘI ZONELE DE RISC 

SF 2 Patrimoniu construit și peisaje 

SF 3 Rețeaua de localități 

SF 4 Infrastructura tehnică majoră 

SF 5 Structura socio-demografică 

SF 6 Căile de comunicație și transport 

SF 7 Structura activităților economice 

SF 8 Zonificarea teritoriului și contextul teritorial interjudețean, regional, național 

Din punctul de vedere al structurii conținutului, studiul de fundamentare, a fost elaborat conform 
prevederilor art. 20 din Ordin 233/2016 al MDRAP, abordând următoarele aspecte: 

• delimitarea obiectivului studiat 

• analiza critică a situației existente 

• evidențierea disfuncțiilor și priorități de intervenție 

• propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților  

• prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare 

Cele opt studii de fundamentare, conținând piese scrise și piese desenate, sunt susținute de baza de 
date realizată în sistem GIS și materializată spațial prin hărți, în scopul identificării disfuncționalităților 
teritoriale și punerii în valoare a elementelor existente ce susțin dezvoltarea socio-economică a 
comunităților locale.  

 

 

 

1 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020 
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DELIMITAREA OBIECTIVULUI STUDIAT: PATRIMONIUL 
NATURAL, CONSTRUIT ȘI PEISAJE  

In conformitate cu Caietul de Sarcini PATJ BUZAU, capitolul Studii de fundamentare - pct2. Patrimoniul  
Natural și Construit, Peisaje cuprinde: 

(a).Patrimoniul construit protejat (monumente istorice – clasificarea, tipologia: monumente și situri 
arheologice, monumente și ansambluri de arhitectură, monumente și ansambluri de artă plastică și 
valoare memorială, zone istorice rurale și urbane ); 

(b). Patrimoniul natural protejat: (zone protejate botanice, forestiere, ornitologice, pedologice, etc.; 
izvoare minerale si geotermale;  

(c). Peisajul cultural al zonei - tipologii (valorile patrimoniului natural, cultural material și imaterial 
integrat în peisajul ecologic).  

În corelație cu aceste categorii, se va analiza rețeaua turistică, obiectivele turistice antropice, traseele 
turistice și tipologia de turism, în funcție de diferitele categorii de patrimoniu. 

Analiza cuprinde date, analize și reprezentări spațiale privind valorile de patrimoniu construit (în 
conformitate cu LMI 2015), patrimoniul natural și tipologia peisajului cultural din județul Buzău. 
Patrimoniul material/construit cuprinde monumente în conformitate cu categoriile valorice cuprinse 
în Legea 422/2010 : 

• Arheologice -  I (situri, așezări, așezări fortificate, necropole),  

• Arhitectura- II (biserici, mânăstiri, clădiri publice administrative, de învățământ,  clădiri 
industriale, conace, case )  Monumente de for public , memoriale și funerare  

• III-IV, (monumente/placă eroi, bust, cimitir, casă memorială, cruci).  

Sub-capitolul Peisaje este analizat în partea a doua a documentului. 

Nu în ultimul rând, o analiză mai detaliată privind patrimoniul natural poate fi consultată în Studiul de 
fundamentare privind localizarea geografică, cadrul natural, mediul, zonele de risc. 
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1. PATRIMONIUL CONSTRUIT.  ANALIZA CRITICĂ A 
SITUAȚIEI EXISTENTE 

1.1. EVOLUȚIA TERITORIULUI ȘI A LOCALITĂȚILOR URBANE  

Evoluția așezărilor dintr-un  teritoriu este determinată și de o așezare geografică favorabilă, județul 
Buzău fiind amplasat în SE Carpaților Orientali, zonă ce face legătura dintre arcul Carpaților și Câmpia 
Dunării, având ca ax cursul superior și mijlociu al râului Buzău. Numele acestuia provine de la radicalul 
tracic „buze” la care s-a adăugat sufixul greco - latin „aios”, de la apa Buzăului luându-și numele munții 
Buzăului și apoi orașul. 

Zona de munte este despărțită în culmi dispuse radial ce alcătuiesc Munții Buzăului și ai Vrancei,  cu 
înălțimi cuprinse între 800 și 1900m, urmată de depresiuni ce fac tranziția către zona colinară 
(Subcarpații Buzăului), coborând spre Dunăre în Câmpia Română. 

Teritoriu  populat încă din Paleoliticul mijlociu, descoperirile și cercetările arheologice de pe cuprinsul 
județului au arătat existența urmelor de locuire încă din perioada  Neoliticului, când locuitorii acestui 
spațiu au creat” ceramica liniară cu capete de note muzicale” , apoi cultura Boian și ceramica pictată 
caracteristică culturii Gumelnița urmate de Eneolitic, Epoca Bronzului ( epocă în care uniunea triburilor 
tracice din zona Buzăului a creat una dintre cele mai interesante culturi ale bronzului din zona 
Carpaților, cultura Monteoru) și Epoca Fierului. Peste 20 de așezări neolitice sunt amplasate pe 
teritoriul județului, cuprinzând urme materiale reprezentate prin unelte, vase, topoare, săgeți, sau 
vase pictate .  

Forme de locuire geto - dacică și daco - romană sunt prezente prin așezări fortificate de tip davă (ex. 
Cetatea de la Gruiu- Dării- Pietroasele, singura davă din zonă apărată de un val de piatră de dimensiuni 
impresionante).Civilizația daco- romană este atestată de descoperirile de la Luciu, Balta Albă, Buzău - 
est, Borcănița- Sărățeanca, Poșircești - Niscov, Săhăteni. Revenirea stăpânirii romane la Nord de 
Dunăre sub împăratul Constantin cel Mare duce la construirea castrului și thermelor de la 
Pietroasele(zonă în care a fost descoperit tezaurul Cloșca cu puii de aur). 

O lungă perioadă este marcată de invazia popoarelor migratoare de la Nord -  goți, huni , slavi și avari  
( sec. VI -  VII) -  perioadă în care populația locală , creștină  evoluează în cadrul complexului de la 
Ipotești - Cândești pentru ca între secolele VIII- XI  locuitorii să ridice locuințe în numeroase localități 
din teritoriul buzoian - Pietroasele, Sărata - Monteoru, Cioranca, Albești, Vadu Sorești, Sudiți - 
Gherăseni, Șarânga. Uniunele de obști din acest ținut al Buzăului s-au unit formând „Țara Buzăului”, 
unitate administrativă ce precede formarea statului feudal al Țării Românești. 

În spațiul românesc extracarpatic, contextul zonal al apariției  și evoluției medievale a urbanizării  s-a 
desfășurat după ce rețeaua urbană antică(de factură romană , romano-bizantină) a fost distrusă de 
ultimele atacuri slavo-avare. 

Trei mari etape de dezvoltare și conturare a unor modele de organizare a așezărilor pe teritoriul 
studiat se regăsesc între sec. XIII-XIX  : etapa prestatală(sec. XIII-XIV), etapa genezei și centralizării 
statelor independente( sec. XIV –XVI)și etapa dependenței de Poarta Otomană (incluzând domniile 
fanariote)-(sec. XVI-prima jumătate a sec. XIX). În această primă etapă de până în sec. XIV se manifestă 
câteva tipuri de organizări urbanistice- locale(cneziale/voievodale), dezvoltare preurbană în zona 
Buzău-Prahova, alături de importantele centre - Curtea de Argeș și Târgoviște. Spațiul Buzăului se află 
timpuriu în contact și cu SE Transilvaniei, prin culoarul râului Buzău și prin drumurile de peste crestele 
munților. 
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Etapa a doua este etapa formării  și consolidării  celor 2 state medievale românești, Țara Românească 
și Moldova , în care așezările ce existau deja parcurg  evoluția către statutul urban și apar noi centre 
urbane , dintre primele se înscrie Buzăul iar în noua generație de centre urbane se va înscrie  Râmnicu 
Sărat. 

Ca unitate administrativă, județul Buzău este atestat documentar pentru prima dată în sec. XV, în anul 
1481,când prin proclamația către locuitorii ținuturilor Buzăului, Râmnicului și Brăilei, domnitorul 
Ștefan cel Mare îi îndeamnă să recunoască drept Domn al Țării Românești pe fiul său adoptiv, Mircea. 

Tot în sec. XV sunt menționate cele 2 târguri importante - “Târgul Buzău ”fiind atestat documentar 
pentru prima dată ca târg și punct de vamă la 31 ianuarie 1431 de către Domnitorul Dan al II-
lea(privind acordarea unor privilegii de comerț brașovenilor) iar Râmnicu Sărat în anul 1439. 

Pe drumul spre Moldova, Râmnicu Sărat era ”loc de vamă”, de aici pornind 2 drumuri vechi spre târgul 
Putna(și mai departe spre Adjud și Bacău) și târgul Socilor (pe valea Râmnicului, traversa Siretul spre 
Tecuci și Galați). 

Ținut de graniță, cu un rol special în cadrul sistemului de apărare al Țării Românești, județul Buzău  a 
fost în atenția mai multor domnitori ai Țării Românești, precum Vlad Țepes, Mihai Viteazul, Matei 
Basarab sau Constantin Brâncoveanu. Suprafața ținuturilor era mai mare decât cea a unității 
administrative actuale a județului Buzău, deoarece cuprindea  teritorii ce vor intra ulterior în 
componența județelor Vrancea, Prahova și Brăila. 

În sec. XVI, în anul 1542,an în care Imperiul Otoman anexează Brăila, aceasta devenind sediu de raia-
khaza, localități din fostul județ Brăila trec în componența județului Slam Râmnic - Albotești, Bălești, 
Bătrâna, Chiojdeni, precum și văile Râmnicul Sărat, Milcov, Siret, Buzău, Putna și Râmnei. 

Majoritatea satelor erau boierești sau mânăstirești, puține fiind sate moșnenești ( ăn special în zona 
de munte) iar numeroase orașe ale Țării Românești primesc roluri importante , unele devin capitale 
iar Buzăul devenind sediu episcopal. 

Configurația rețelei de drumuri, de tranzit zonal sau a celor locale  în zona Buzăului este cea care a dus 
la dezvoltarea unor așezări, orașe ce asigurau cele necesare schimburilor comerciale aici 
intersectându-se direcții vitale pentru comerțul din epocă,  atât pe direcția Nord- Sud cât și pe direcția 
Est -Vest : 

• „Drumul cel Mare/Drumul Bogdanului” (ce venea din Lemberg- Cernăuți- Bacău - Râmnicu-
Sărat-Silistra - Constantinopol), drum ce se bifurca  din Buzău spre SE , către Constantinopol 
și V, către Târgoviște , acesta din urmă fiind posibil și traseul unui drum consacrat în antichitate 
(conform așezărilor daco romane ce se regăsesc la Năieni- Dealu Greabănul, Monteoru - Valea 
Călugărului, castrul de la Pietroasele) drum principal menținut până în sec. XIX 

• “Drumul Buzăului”, pe valea râului Buzău, leagă Brașovul de Brăila , apoi prin Dobrogea se 
racordează  cu drumurile către Constantinopol. 

În documente cartografice din sec. XVIII,  pe Harta Țării Românești este delimitat ținutul Buzăului dar 
și al Slam Râmnicului , acesta din urmă datând din perioada organizării medievale a Țării Românești, 
cu reședința la Focșanii Munteni, ambele fiind parte a celor 17 județe ale Țării Românești. 

• Pe harta în stolnicului Constantin Cantacuzino (1700 )apare târgul Buseo dar și localități mai 
mici – Lippie/Lipia, Priscov/Pârscov, Topliceni, Ventila Vodi/Vintila Voda. 

• 1752 , Johann B. Homann redactează o hartă a Walachiei unde sunt marcate Bussovo/Buzău 
și Ribnik/Râmnicu Sărat 

• Pe harta  italiană din 1786 a lui G. Pittori - Principati di Moldavia e Vallachia, sunt menționate 
cele două localități importante din județul Buzău de astăzi: Buseo, Rianik/Râmnicu Sărat. 
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• În prima jumătate a sec. XIX, în 1845, județul primește o parte din așezările fostului județ 
Săcuieni când partea de E a acestui județ, Plaiul de Buzău ce avea reședința la Sibiciu,  trece la 
județul Buzău iar din punct de vedere al legăturilor cu celelalte regiuni istorice , se observă 
creșterea importanței rutei spre Sud, spre Giurgiu -“drumul mare”. 

• În anul 1864 domnitorul Alexandru Ioan Cuza dă prima Lege de organizare administrativ- 
teritorială modernă, ce prevede împărțirea în 33 de județe, între care se regăsesc județele 
Buzău și Râmnic , cu subdiviziunile plăși și comune urbane și rurale, județele cât și comunele 
fiind investite cu personalitate juridică. 

• La sfârșitul sec. XIX județul Buzău era împărțit în 3 plăși și 3 plaiuri (plășile Sărata, Câmpului, 
Tohani și plaiurile Buzău, Pârscov și Slănic) cu comunele urbane Buzău și Mizil  iar județul 
Râmnic devine județul Rîmnicu Sărat, luându-și numele de la reședința sa , orașul Râmnicu-
Sărat. Județul Râmnicu Sărat era împărțit în 7 plăși (Râmnicul, Orașul, Grădiștea, Râmnicul de 
sus - cu reședința la Râmnicu Sărat - Măgura de sus, Râmnicu de Jos și Măgura de Jos). 

• Exploatarea petrolului în județul Buzău datează din 1857, realizându-se prin puțuri de la mici 
adâncimi, ulterior se exploatează prin sonde (zona Berca și Monteoru) iar cărbunele este 
exploatat în comuna Unguriu. O rezervă importantă  a zonei Buzăului este chihlimbarul care 
se exploata la Bahna și la Aluniș- Colți iar sarea la Sări- Bisoca, Mânzălești și Viperești. 

• Apele minerale sărate, alcaline sau iodate și bromurate sunt o bogăție ce va conduce la 
dezvoltarea ulterioară a localităților Sărata Monteoru  sau  Balta Albă. 

• Organizarea administrativă a teritoriului României moderne se menține  în județe, în anul 1925 
fiind realizată unificarea administrativă a întregului teritoriu național,  structurat în 71 de 
unități administrative - județe cu subdiviziunile plăși  reactualizată. 

 În anul 1929,teritoriul județului Buzău era împărțit în 4 plăși (plasa Buzău - reședința la Pătârlagele, 
plasa Câmpul cu reședința Buzău, plasa Slănic  cu reședința Săpoca, Plasa Tohani cu reședința Mizil) 
iar cel al județului Râmnicu Sărat era împărțit în 3 plăși(plasa Câmpul, plasa Dealul , plasa Muntele). 

• Perioada interbelică aduce  dezvoltarea în principalele localități - Buzău, Râmnicu Sărat, 
Nehoiu - a marii industrii(rafinării, fabrici de cherestea, textile) dar și a micii industrii , pentru 
prelucrarea fructelor,  de producere a țigaretelor sau a mezelurilor. 

• Următoarea reorganizare administrativă se produce în august 1938, în timpul Regelui Carol al 
II- lea, fiind înființate 10 ținuturi, județele pierzându-și personalitatea juridică.Județul Buzău 
face parte din Ținutul Argeș și are un număr de 7 plăși, realizate prin desființarea plășii Câmpul 
și înființarea a 4 noi plăși (Câlnău, Câmpeni cu reședința Pogoanele, Orașul cu reședința Buzău, 
Pârscov cu reședința Pârscov). 

Reorganizarea județului Râmnicu Sărat a generat 5 noi plăși - Dumitrești cu reședința Dumitrești, 
Plăinești cu reședința Plăinești, I. G. Duca cu reședința Ciorăști, Boldu cu reședința Boldu, Orașul cu 
reședința Râmnicu Sărat, județul fiind parte din Ținutul Dunării . 

• În ianuarie 1942, apare o nouă circumscripție administrativă ce grupează mai multe județe -  
Inspectoratul general Administrativ - acestea fiind în număr de 11, Bucureștiul grupând 
județele Ilfov, Buzău, Râmnicu Sărat, Vlașca 

• Prin Legea 5/6 septembrie1950 sunt desființate unitățile administrative județele, fiind 
înlocuite cu 28 de regiuni, compuse din 177 de raioane, județul Buzău devine Regiunea Buzău 
cu reședința în orașul regional Buzău și 6 raioane - Beceni, Buzău, Cislău(Pătârlagele)Mizil, 
Pogoanele, Rm. Sărat. 

• În 19 septembrie 1952, sunt comasate unele dintre regiuni, rămânând un număr de 18 regiuni 
iar regiunea Buzăul și raionul Râmnicu Sărat devin parte a regiunii Ploiești. 
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• Împărțirea regiunii în raioane variază ca număr până în 16 februarie 1968 , când regiunile sunt 
desființate și Buzăul redevine județ, iar reședința județului se află în municipiul Buzău, fiind 
desființat astfel județul Râmnicu Sărat iar orașul ce avea statul de oraș regional și reședință 
de raion, va face  parte din județul Buzău. 

• În prezent suprafața județului Buzău este de 6103 kmp, localitățile urbane ale județului sunt 
în număr de 5 - 2 dintre acestea sunt municipii (Buzău, Râmnicu Sărat) și 3 sunt orașe (Nehoiu, 
Pătârlagele, Pogoanele). 

Atestarea localităților urbane actuale are loc încă din sec. XV ca  târguri, apoi comune rurale devenind 
comune urbane, sau orașe, în sec. XIX - începutul sec. XX (Buzăul devine municipiu de abia în anul 1968 
iar Râmnicu Sărat în anul 1994). 

O concluzie a analizei evoluției urbanistice a localităților din această zonă geografică până în pragul 
Epocii Moderne, este faptul că așezările cu funcții administrative erau simple târguri , începând cu 
jumătatea sec. XVIII, se prefigurează unele elemente de modernitate, astfel până în anul 1864, odată 
cu apariția primelor semne ale industrializării și reintegrării spațiului românesc în circuitul comerțului 
european, nucleele urbane cu funcția de reședință de județ cunosc o creștere demografică 
semnificativă. Ulterior, în perioada 1864-1916, pe măsura consolidării statului român și a creșterii 
rolului administrațiilor locale , apar semnele unei dezvoltări urbane reale prin realizarea de 
aliniamente stradale, a pavajelor străzilor principale și a trotuarelor, demolarea clădirilor precare 
structural, alimentarea cu apa potabilă și canalizarea, amenajarea unor grădini publice/ parcuri și 
realizarea unor clădiri publice reprezentative pentru oraș - Palate administrative, spitale, școli, etc. 

În perioada interbelică, zonele centrale ale orașelor (Buzău și Râmnicu Sărat) se dezvoltă datorită 
funcțiunilor urbane reprezentate de comerț, administrație și cultura - fiind marcate de clădiri 
reprezentative, ce se vor constitui de-a lungul timpului în elemente de patrimoniu construit cu valoare, 
atât la nivel local cât și național. 

A: MUNICIPII  

BUZĂU  

Primele informații despre existența așezării apar în relatările lui Giacomo di Pietro Luccari, în prima 
jumătate a sec. XIII, când primul domn al Țării Românești, Negru Vodă, fondează  orașul Câmpulung și  
„ trage câteva întărituri de cărămidă arsă la București, Târgoviște, Cetatea de Floci și Buzău”. 

Sec XV aduce prima mențiune documentară , 31 ianuarie 1431, când domnitorul Dan al II-lea emite un 
act prin care se reînnoiesc privilegiile comerciale negustorilor din Țara Românească, Buzăul fiind loc 
de vamă pentru mărfurile negustorilor brașoveni...”Scrie domnia mea întregii  țări a domniei mele și 
vămilor :rucărenilor și câmpulungenilor...și buzăienilor... 

În a doua jumătate a sec. XV,în anul 1470, domnitorul Radu cel Frumos dă un document pentru 
brașoveni, din „oppido nostro Busso” iar înființarea episcopiei în sec. XVI , la Nord de așezarea de 
atunci a Buzăului, devine un nou pol urban de interes prin numeroasele proprietăți funciare;prima 
mențiune documentară a Episcopiei este din 8 septembrie 1525 , când Radu de la Afumați face 
numeroase danii -  braniștea domnească, cu pădurea de lângă târg, Crângul, mori pe Buzău, vinăriciul 
de la Săpata, oameni din partea nordică a județului pentru lucrul la mori și șase sălașe de țigani. 

Relațiile comerciale cu Brașovul fac din Buzău unul din principalii parteneri, acesta ocupând locul 3, 
apoi 4 , fiind înregistrați 40 de negustori ce vând pește, piei, ceară, vin și cumpără produse 
manufacturate din Transilvania. 

În anul 1571 este ctitorită Mânăstirea Banu de către Andronie Vistierul iar călătorul polon Maciej 
Stryjkowski, în drumul său către Istanbul, menționează Buzăul. Sfârșitul sec. XVI  aduce stabilirea în 
oraș a unei colonii însemnate de greci, ce vor da și numele ”bisericii Greci- Negustori” (biserica 
Nașterea Maicii Domnului) ; într-un document din anul 1575 este amintit bazarul/ târgul pemanent al 
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orașului, cu dughene , prăvălii și pivnițe iar călătorul englez Henry Cavendish descrie popasul său într-
un ...oraș mare și vechi , Bowza, cu case de lemn, unde am întâlnit negustori din Cipru... 

Anul 1595 aduce înființarea unei bănii de Buzău și Brăila , de către domnitorul Mihai Viteazul, după 
cucerirea Brăilei. Urmează o perioadă tulbure, cu lupte care distrug orașul, la începutul sec. XVII dar 
în anul 1641, negustorul italian Bartolomeo Locadello trece Buzăul în lista celor mai mari orașe din 
Țara Românească, în afară de București și Târgoviște. 

Refăcut de locuitori , apoi incendiat, Buzăul renaște de fiecare dată, descriere făcută de unul dintre 
cei mai importanți călători străini ce au trecut prin Țara Românească, cărturarul Evlia Celebi  în 1661-
1662 fiind relevantă... Acest oraș este așezat pe un șes cu câmpii întinse. Are șase sute de case și două 
mănăstiri, una de construcție nouă iar cealaltă veche precum și o sută de dughene. Este un oraș foarte 
plăcut, împodobit cu vii și grădini... 

Secolul XVIII - se fac lucrări importante la Episcopie în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, se 
reclădește Palatul Episcopal, cu o pivniță amplă, este reconstruită mânăstirea Banu de către Andreiana 
Cantacuzino, văduva lui Șerban Cantacuzino și la mijlocul secolului se construiește curtea Hrisoscoleu. 

Între 1768-1774, în timpul războiului , orașul este părăsit, este ars, trupele rusești dând foc caselor și 
prăvăliilor iar în 1791, domnitorul Mihai Constantin Șuțu îi îndeamnă pe locuitori să-ți refacă 
gospodăriile și casele. Hărțile militare din această perioadă au reprezentări ale teritoriului orașului, cu 
o structură morfologică sumară, în care rețeaua de drumuri  zonală este  însă corect 
reprezentată(Harta Specht, 1791). 

Sec. XIX - este secolul în care are loc tranziția către epoca modernă a orașului, după pacea de la 
Adrianopol se observă o concentrare a caselor de negustori  și a prăvăliilor în zona centrală și spre 
barierele orașului - spre Ploiești și spre Nehoiu(Plaiului) - planul orașului din anul 1830 arătând o 
suprafață de 78 ha, 2 hanuri și menționând o populație de 3700 de locuitori. Conducerea orașului este 
încredințată unui Sfat orășenesc, condus de 1 județ și12 pârgari. 

Anul 1840 este anul în care se reglementează edificarea de noi case, doar pentru terenurile cu acte de 
proprietate, se începe pietruirea Uliței Banu iar în 1841 există un program de aliniere a străzilor din 
oraș și de deschidere a noi străzi. 

Anul stabilirii intravilanului este 1843, când se restabilesc  și reguli stricte pentru edificarea clădirilor 
iar un an mai târziu se  captează izvoare și se fac rezervoare pentru aprovizionarea cu apa a orașului, 
în anii ‘50 se montează felinare pe ulița Mânăstirii Banu , se pavează mai multe ulițe din oraș, se 
numerotează toate casele orașului, se reconstruiesc fronturile actualei străzi Cuza Vodă, crește 
numărul de locuitori (9027  în anul 1860). 

In anul 1864 - se înființează Consiliul Județean Buzău și Prefectura județului Buzău ( cu sediul în fosta 
Casă Trestianu, până în anul 1940),iar  fosta Municipalitate se transformă în Primăria comunei urbane 
Buzău, ce va funcționa până în anul 1949. In anul 1865 - arhitectul comunei delimitează terenurile ce 
urmează a fi atribuite ca locuri de casă (noi lotizări), se iau măsuri pentru alinierea străzilor și pavarea 
lor. 

La sfârșitul sec. XIX se edifică ansamblul Marghiloman, se construiesc numeroase clădiri de locuit pe 
str. Gării, GaraCFR se extinde, se amenajează Parcul Crâng (1890-1892) și se realizează str. 
Gârliței/Bulevardul I. C. Brătianu/N. Bălcescu, ce lega Parcul de viitoarea Primărie(Palatul Comunal- 
1899-1903) și se inaugurează sala teatrului Moldovia (1898). 

Începutul sec. XX este o perioadă de dezvoltare intensă a economiei locale dar și a dotărilor pentru 
oraș-se vor deschide bănci (agenția Băncii Naționale, sucursala Băncii Agricole),sunt construite 
hoteluri(Transilvania, Europa, Mateescu), se construiește spitalul I. C .Brătianu, se introduce iluminatul 
electric pentru particulari și instituții, se înființează fabrici  (de pielărie, de săpun, de tuburi de ciment), 
se construiește Palatul de Justiție /Tribunalul Județean(1909-1912)- arh. Petre Antonescu. 
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Rețelele orașului se îmbunătățesc(planul de canalizare se execută în anul 1914), se construiește 
Prefectura, se înființează numeroase școli (Școala superioară de comerț, liceul comercial de băieți, 
etc.)- clădiri ce se constituie astăzi în repere arhitecturale de patrimoniu urban. Au loc mari proiecte 
urbanistice - amenajarea Pieței Unirii, se decide înființarea cartierului Principele Carol , în NE orașului, 
cu 183 de parcele de 400-500mp, se realizează alinieri și modernizări de străzi iar în anul 1940, Duiliu 
Marcu realizează planul de sistematizare al orașului. 

Din anul 1968, orașul Buzău devine municipiu și reședința reînființatului județ Buzău. Toată această 
evoluție  din punct de vedere urban și arhitectural a orașului Buzău s-a  constituit într- o varietate a 
patrimoniului construit existent  astăzi, ce definește profilul cultural al reședinței județului Buzău. 

RÂMNICU SĂRAT 

Municipiu din anul 1994, localitatea este amplasată în NE județului Buzău, în Câmpia Română, în lunca 
Râmnicului. Vechi târg aflat la granița dintre Țara Românească și Moldova, a fost loc de vamă ce va fi 
atestat documentar pentru prima dată în privilegiul comercial acordat de către Vlad Dracul 
negustorilor poloni, galițieni , moldoveni în anul 1439 , la  8 septembrie....liovenii plătesc prima vamă 
la Râmnicu Sărat, 2 florini ungurești de căruță încărcată, apoi dau și celelalte vămi... 

Ca târg, este atestat în anul 1474, în vremea lui Ștefan cel Mare fiind teatrul unor confruntări cu Radu 
cel Frumos iar în urma înfrângerii acestuia în luptă, Domnitorul Moldovei va ridica o biserică , în anul 
1474, biserica de piatră ( ce va rezista până la sfârșitul sec. al XIX lea). 

Informațiile despre așezare apar mai mult în sec. XVI, când Râmnicu Sărat (prezent în hărțile 
cartografilor străini unde este trecut cu denumirea de Ribnik), este un important centru de desfacere 
a mărfurilor  negustorilor brașoveni și de schimburi comerciale cu cei din Brăila și Moldova - pivnițele 
existente în subsolul orașului și în prezent , ilustrând amploarea comerțului ce se desfășura în oraș. 

Este perioada când se ridică fortificația orașului,ce avea rol de apărare în lupta Principatelor Române 
cu Imperiul Otoman și hoardele tătare, fortificație ce va fi întărită apoi de domnitorul Constantin 
Brâncoveanu în sec. XVII iar unchiul domnitorului, spătarul Mihail Cantacuzino,  ridică în aceeași 
incintă biserica Adormirea Maicii Domnului ( 1690-1696),  element de patrimoniu remarcabil din 
cadrul complexului brâncovenesc actual. 

Perioada Regulamentelor organice(1831-1832) aduce reglementări privind intrările în oraș, fiind 
instituite 6 bariere, pe drumul Jidenilor, drumul Tăbăcarilor, drumul Buzăului, drumul Brăilei, șoseaua 
Puiești și șoseaua Focșani. 

Deși era situat în județul Râmnic(Râmnicu Sărat/Slam Râmnic), orașul nu a fost reședință de județ până 
în anul 1862 (reședința fiind la Focșanii Munteni). Odată cu desemnarea sa ca și reședință de județ , 
se poate observa o dezvoltare urbană și arhitecturală ce vor crea noua imagine a orașului : apar 
primele clădiri cu etaj ( pe str. Victoriei), se trasează noi străzi și se ridică primele clădiri administrative 
- Palatul administrativ și Tribunalul pentru Prefectura județului, Gara dar și Teatrul, Cazarma de 
infanterie, Școala primară mixtă, Casa de cultură. 

În anul 1881, orașul este conectat la rețeaua feroviară națională pe linia Buzău- Mărășești, noua gară 
ce trebuia sa deservească mai bine orașul fiind construită în anii 1897-1898  a rămas un reper 
arhitectural emblematic pentru localitate. Din punct de vedere urban, sunt trasate principalele 
bulevarde - Bulevardul Justiției, Gării, A. I. Cuza, se pavează străzile și se realizează Grădina Publică. 
Împărțirea administrativă a orașului va fi în 3 zone marcate cu culori - Roșu pentru zona centrală, 
Albastru pentru N și Galben pentru zona de S. 

Începutul sec. XX aduce o dezvoltare a sectorului industrial - mica industrie cu ateliere meșteșugărești 
dar și o fabrică de săpun sau viitoarea rafinărie „Venus”. 

În anul 1925, Râmnicu Sărat era încă reședința județului Râmnicu Sărat și reședința plășii Orașul pentru 
ca în anul 1950, când se desființează județele, să devină oraș regional și reședința raionului Râmnicu 
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Sărat din regiunea Buzău și apoi din regiunea Ploiești până în anul 1968, când se reînființează județul 
Buzău, din care face parte astăzi. 

B: ORAȘE 

NEHOIU 

Pornind de la o toponimie controversată, există 3 ipoteze formulate pentru numele orașului de astăzi :  

• prima, pornind de la denumirea latină Montes Nevium/Munții de Nea/Neoi/Nehoiu 
(provenind de la un document scris din anul 1223 , despre pătrunderea cavalerilor teutoni, 
prin trecătorile Carpaților,  în Terra Boza/ Țara Buzăului).  

• a doua este cea a existenței unor grupuri de tătari în zonă, nohai (numele familiilor)ceea ce a 
dus la transformarea în timp a numelui localității,  Nehoi 

• a treia ipoteză este aceea că numele provine din expresia din limba germană Neue heine= fân 
proaspăt, denumire provenită posibil de la cavalerii teutoni ce au trecut prin trecătorile 
Carpaților și au poposit în Lunca Mare(astăzi parte a orașului) unde era fân proaspăt cosit. 

 Zonă înconjurată de păduri, toponimia unor localități legate de Nehoiu redă acest fapt - ex.satele 
Păltineni, Mlăjet. 

Primul județ din care a făcut parte , ca localitate rurală , a fost  județul Săcuienilor (Saac) la 1645 , în 
timpul domniei lui Matei Basarab. Alcătuit din 5 plăși și 2 plaiuri , județul se afla în subordinea 
căpităniei Buzăului până în 1739, când domnitorul Constantin Mavrocordat desființează funcția și 
județul trece sub conducerea unui ispravnic. În prima jumătate a sec. XIX, în anul 1835,  județul avea 
3 plăși și 2 plaiuri pentru ca în anul în care a fost desființat  să fie compus din 7 plăși. 

Localitățile județului sunt împărțite între județele Prahova și Buzău, acesta din urmă primește Plaiul 
Despre Buzău format din 14 comune , unele fiind componente ale orașului Nehoiu de astăzi, 
aparținând până în anul 1948 de județul Buzău. 

În perioada interbelică, Nehoiu este comună rurală,  ce cuprindea localitățile Nehoiu, Albinari, Fundu 
Nehoiului si Bădârlegiu pentru ca în anul 1989 , sa devină oraș. 

Teritoriu cu o locuire milenară, la limita sa nordică se găsesc importante așezări rupestre - Gaura 
Tătarilor (Mlăjet) și Piatra Înșelății la Jețu/ Nehoiașu. Perioada medievală este atestată de documente 
din cancelariile regilor Ungariei, regele Andrei al II-lea încredințând cavalerilor teutoni apărarea Terrei 
Boza/Țării Buzăului, aceștia construind cetăți la ieșirea din pasul Tătarului, Crucenburg de Hyen în Țara 
Secuilor și Tabla Buții , posibil în zona Calvini. 

În 1476, Vlad Țepeș îi anunță pe negustorii brașoveni că a deschis drumul Buzăului, Teleajenului, 
Prahovei și Rucărului iar cea mai veche atestare documentară este a satului Păltineni, din același an, 
mărturie aflată în biserica ridicată atunci. 

Prima mențiune documentară a  așezării rurale Nehoiu datează din 1549, fiind amplasată pe un vechi 
drum comercial ce lega Brașovul de Brăila, port la Dunăre. 

Documente aflate la locuitorii din Valea Nehoiului atestă de asemenea că terenul localității este de 
origine moșnenească, obținut prin fapte de arme de locuitori pentru Petru Vodă în anul 1526 și 
reconfirmat de către Mihail Șuțu în 1721. 

Localitatea apare în Harta Stolnicului Cantacuzino (1700) cât și în hărțile militare ale sec. XVIII și XIX. 

Începutul sec. XX reprezintă perioada de dezvoltare a industriei prin construirea fabricii de cherestea 
Goetz(1908-1910) dar și a căii ferate Buzău - Nehoiașu (1909-naționalizată în 1945). 

În afară de industrie, patrimoniul ecleziastic din sate, rămâne semnificativ  prin bisericile din Jețu, valea 
Nehoiașului sau Lunca Pripor.  
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PĂTÂRLAGELE 

Amplasată pe cursul superior al Buzăului în depresiunea Pătârlagele, conform Marelui Dicționar 
Geografic al lui G. I. Lahovary (1901),terenul este o zonă cu “dealuri înalte”. Zona a fost locuită din 
perioada neolitică, apoi în epoca bronzului și epoca a II-a a fierului, teritoriul având numeroase 
descoperiri arheologice în decursul timpului dar a fost atestată pentru prima dată în anul 1543, 
existând însă probabil din secolul XIII, având în vedere că denumirea  pare să provină din timpul 
cavalerilor teutoni (1211-1225) , aceștia trecând din Țara Bârsei în Țara Buzăului , locul primind numele 
de Peter = Petru,  lager = tabără/ loc de popas. 

A făcut parte din județul Săcuienilor până în anul 1845, când acesta este desființat și localitatea a 
trecut la județul Buzău , a fost o comună cu proprietăți însemnate - Lereasca, Sibiasca sau Sfoara de 
peste gârlă- fiind posesii ale cetelor de moșneni. Bogățiile naturale constau din sare și gips iar la 
sfârșitul sec. XIX, comuna rurală avea 9 cătune în care erau 2 școli și 6 biserici, dintre acestea biserica 
din Valea Viei era cea mai frumoasă. 

Ca importanță administrativă, așezarea a fost reședința subprefecturii Plaiului Buzău iar la începutul 
sec. XIX, reședință a vătafului de plai. Sec. XIX aduce în atenție existența unui loc istoric fortificat - 
Cetățeaua, unde în anul 1821 se desfășoară lupte între armata turcă și eteriști. În perioada interbelică 
a fost reședința plășii Buzău pentru ca în momentul trecerii la forma administrativă a regiunii(1950) 
să devină reședință a raionului Cislău. Ulterior, din anul 1968 pierde funcțiile administrative, până în 
anul 2004 , când este decretată oraș. 

POGOANELE 

Așezare amplasată în Câmpia Română, în zona de SE a județului Buzău, este o localitate relativ nouă 
din punct de vedere istoric, fiind înființată ca sat în anul 1893, de către moșierul Costea Musceleanu, 
proprietar a 2 moșii - Caragele și Țuguiatu - care vinde țăranilor clăcași de pe moșia sa câte 5 pogoane 
de pământ, în zona în care este dezvoltat orașul de astăzi, satul numindu - se astfel Pogoanele. 

Situația nu se schimbă  după 1864, la sfârșitul sec. XIX, comuna rurală fiind parte din Plasa Câmpul a 
județului Buzău. Erau construite 2 biserici și 2 școli iar în perioada interbelică devine reședința plășii 
Câmpul pentru ca din anul 1950 să devină reședință de raion și include în teritoriul său administrativ 
localitatea Căldărăști. Din anul 1989 devine oraș. 

 

C: ZONE RURALE 

Patrimoniul rural trebuie considerat ca reper ale cărui valori trebuie conservate și valorificate 
integrând patrimoniu imaterial în canevasul valorilor patrimoniului material și natural contribuind la 
constituirea unor unități de peisaj unice în Romania. Secțiunea privind peisaje va detalia acest aspect.  

Exemplu relevant, Geoparcul „Țara Buzăului”, este o zonă din N județului care include 16 
comune/comunități rurale, cu o varietate impresionantă de valori ale patrimoniului natural, 
patrimoniului  construit dar si patrimoniului imaterial, fiind inițiat și coordonat de Consiliul Județean 
Buzău în vederea conservării, punerii în valoare și promovării acestor valori culturale în ansamblul lor. 
Trebuie menționat că geoparcul face parte la nivel internațional din rețeaua europeană  de geoparcuri 
(UNESCO). 

Din studiile de specialitatea realizate, analiza a tipologiei locuințelor sătești din România ( autor Arh. 
Călin Hoinărescu, studiu realizat în 1988) include pe harta județului Buzău zona de N- NV de deal și 
munte ca perimetru zonal tipo-generator activ,localitatea Bâsca Chiojdului fiind marcată ca nucleu 
tipo-generator activ de importanță  regională, nucleu ce include și Estul județului Prahova. 
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Zona văii Buzăului, Râmnicului sau zona munților Subcarpații de curbură păstreză valori etnografice 
cât și o arhitectură rurală specifică ce pot fi puse în valoare in situ, împreună cu păstrarea 
meșteșugurilor tradiționale , utilizarea materialelor tradiționale locale . 

Sate risipite de munte, în care se mai păstrează tipul de locuințe de vară de pe pantele cu fânețe-
odăile , sate adunate sau dezvoltate în lungul drumurilor ce urmăresc cursurile de ape, toate mai 
păstrează exemple de arhitectură tradițională.  Ele se regăsesc pe valea Bâsca Chiojdului (Cislău, 
Calvini, Cătina, Chiojdu), valea Bâsca Mare (Gura Teghii) , valea Slănicului (Vintilă Vodă, Mânzălești , 
Lopătari) , valea Buzăului (Nehoiu, Pârscov, Măgura) sau în zona de la limita dealurilor cu câmpia, 
apoape de cursul râului Sărata (Pietroasele, Breaza , Năeni). 

Țesutul și torsul lânii, țesături din păr de capră, artizanatul - olărit sau prelucrarea lemnului, portul 
popular se regăsesc în numeroase localități rurale -  Vintilă Vodă, Mânzălești, Sărulești, Lopătari, 
Bisoca,  Gura Teghii, Chiojdeni, Poșta Câlnău. Satul Brădeanu, din Sudul județului, amplasat în zona de 
câmpie a Bărăganului, are un muzeu, Muzeul satului Brădeanu.  

In completarea valorilor de patrimoniu trebuie menționată inițiativa UNESCO “TEZAURE UMANE VII” , 
care a pornit ca o inițiativă pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural 
imaterial, vizând creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor 
elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte. Persoane 
cărora li s-a acordat de către UNESCO a calificativului de „Tezaur uman viu” sunt următoarele2: 

• Adela Petre, țesut, municipiul Buzău (2012) 

• Amalia Papazissu din comuna Beceni, pentru țesăturile din păr de capră și lână (2013),  

• Mircea Micu, constructor de instrumente muzicale populare (cimpoi și bucium), comuna 
Sărulești (2013). 

 Meșteșugurile ce se regăsesc încă în județ : de valoare sunt încondeiatul de ouă, realizarea de costume 
populare sau sculptura în lemn. 

Capitolul 2.1.3. Detaliază specificul zonelor rurale ale județului prin prezentarea Monumente si 
ansambluri de arhitectura. 

1.2. LOCALITĂȚI DE INTERES CULTURAL DIN JUDEȚUL BUZAU  

Evoluția localităților urbane din județul Buzău,  în afara municipiilor Buzău și Râmnicu Sărat- localități 
care au avut un rol important în cadrul teritoriului județelor Buzău și Râmnicu Sărat , ca târguri și loc 
de vamă în decursul istoriei acestora - devine posibilă la sfârșitul sec XIX-  înc. sec. XX.  

Este perioada când localități cu un pronunțat caracter rural (datorat în primul rând amplasării lor în 
afara unor drumuri istorice și activităților de producție și comerț legate de  acestea) încep să se 
transforme prin dezvoltarea pe teritoriul lor a unor industrii, devenind orașe la sfârșitul sec. XX- înc. 
sec. XXI,  după 1989, în anii 1994 sau 2004. Aceasta are impact atât asupra dezvoltării teritoriului 
localităților cât și asupra imaginii urbane , imagine care nu este întotdeauna dintre cele mai 
impresionante sau relevante din punct de vedere istoric. 

În conformitate cu Legea 422/18iulie 2001, republicată privind protejarea monumentelor istorice, cu 
completările ulterioare, în cadrul Listei Monumentelor Istorice 2015 pentru Județul Buzău sunt înscrise 
un număr mare de obiective - 869  de obiective, grupate structural pe 4 categorii:  494 la Categoria I 
(Monumente de arheologie), la Categoria II (Monumente de arhitectură) 321 monumente și 
ansambluri de arhitectură, la Categoria III (Monumente de for public) 3 monumente și la Categoria IV 
(Monumente memoriale și funerare) 51 monumente. 

 

2 sursa: http://www.cultura.ro/tezaure-umane-vii 
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Municipiile Buzău ( 80 de obiective înscrise în LMI 2015)și Râmnicu Sărat(31 obiective înscrise în LMI 
2015) sunt din acest punct de vedere localitățile urbane ce reprezintă un interes cultural major, atât 
datorită numărului de monumente clasate  cât și datorită activităților culturale ce se desfășoară în 
instituțiile culturale existente și potențialului istoric încă nevalorificat ce poate  contribui la 
dezvoltarea unor programe culturale la nivel local ( ex. pivnițele si tunelurile din subsolul orașului 
Râmnicu Sărat). 

O mențiune specială trebuie făcută pentru câteva din localitățile rurale, cu însemnate valori 
arheologice sau de patrimoniu construit, categoria valorică  I și II  fiind cel mai bine reprezentate : 
comunele Bozioru, Berca, Merei, Pietroasele sau Vernești.  

Comunele Berca, Chiojdu, Gura Teghii și Mânzălești fac parte din ghidul internațional ”Cele mai 
frumoase sate din România” publicat în 2012. 

1.3. MONUMENTE SI ANSAMBLURI DE ARHITECTURA3 , MONUMENTE 
ȘI SITURI ARHEOLOGICE  

1.3.1. MONUMENTE SI ANSAMBLURI DE ARHITECTURA 

În conformitate cu Legea 5/6 martie 2000 privind aprobarea PATN - Secțiunea III - Zone protejate  - 
Anexa III, Capitolul I - Valori de patrimoniu cultural de interes național (monumente istorice de valoare 
națională excepțională)- pct 1. Monumente și ansambluri de arhitectură, Județul Buzău are înscrise 3 
obiective, ce aparțin patrimoniului ecleziastic : 

• pct. j3 ) Biserici rupestre comuna Bozioru, sat Nucu; 

• pct. k41) Biserici și ansambluri mănăstirești - Ansamblul fostei mănăstiri, Râmnicu Sărat; 

• pct. k42) Ansamblul fostei mănăstiri Bradu, comuna Tisău, sat Haleș  

Deși în cadrul LMI în decursul timpului au fost înscrise numeroase monumente și ansambluri la 
categoria valorică A - peste 100 de obiective fiind înscrise în prezent în LMI 2015, la pct.2 - Monumente 
și situri arheologice sunt încadrate doar 2 obiective : 

• pct. c)2. - Așezări și necropole din epoca bronzului - Așezare eponimă a culturii Monteoru 
(bronz mijlociu), așezare Cucuteni, necropolă de incinerație, vestigii de locuire (punctul 
„Cetățuia”), comuna Merei, sat Sărata Monteoru . 

• pct. e)7 - Davă dacică(punct „Cetățuia”), comuna Vernești, sat Cârlomănești. 

La Capitolul II - Unități Administrativ Teritoriale cu concentrație foarte mare a valorilor culturale de 
interes național, județul Buzău are înscrise 6 UAT-uri - municipiile Buzău, Râmnicu Sărat și comunele 
Bozioru, Merei, Tisău , Vernești . Lista nu cuprinde, în primul rând comuna Pietroasele cu un patrimoniu 
arheologic excepțional, ce numără 71 de obiective înscrise în LMI 2015. 

Din analiza valorilor existente față de ceea ce este cuprins în legea mai sus menționată, se poate 
constata că județul Buzău are un patrimoniu arheologic și arhitectural de valoare, cu un număr mult 
mai mare de obiective de patrimoniu  care nu este menționat în cadrul PATN – Secțiunea III, Zone 
protejate și care în consecință nu beneficiază de recunoaștere și de o punere în valoare 
corespunzătoare precum și un număr de UAT-uri cu o densitate mare de valori de patrimoniu ce vor 
trebui reconsiderate. 

 

3  conf. Legii 5 privind PATN-Secțiunea a III-a zone protejate 
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Astfel  trebuie menționate din punct de vedere al valorilor de arhitectură, UAT Buzău care are un 
număr de 19 monumente de arhitectură (categoria valorică A) + 33 monumente de arhitectură 
(categoria valorica B), la care se adaugă 15 monumente de arheologie (categoria valorica B); 

• UAT Rm. Sărat are un număr de 15 monumente de arhitectură (categoria valorică A) + 14 
monumente de arhitectură (categoria valorică B) ; 

• UAT Bozioru are un număr de 16 monumente de arhitectura (categoria valorica A) + 14 
monumente de arhitectura (categoria valorica B); 

• UAT Berca  are un număr de 13 monumente de arhitectură (categoria valorica A)  

• UAT Vernești are un număr de 4 monumente de arhitectură (categoria valorica A) +8 
monumente de arhitectură (categoria valorica B); 

FIGURA 1: PATN – SECȚIUNEA A III-A – ZONE PROTEJATE 

 

Sursa: Legea 5 06-03-2000 Anexa IV 

Din punct de vedere al valorilor de arheologie, UAT Pietroasele are un număr impresionant de 
monumente arheologice (71 de obiective), UAT Gherăseni (21 obiective), UAT Valea Râmnicului (19 
obiective) , UAT Ziduri.(17 obiective), UAT Năeni (16 obiective) UAT Smeeni și UAT Zărnești (14 
obiective), UAT Cernătești și UAT Poșta Câlnău ( 13 obiective). 

Prezentul Studiu de Fundamentare face această trecere în revistă a UAT-urilor cu numărul cel mai 
important de valori de patrimoniu pentru a recomanda ca în cadrul Planurilor Urbanistice Generale, 
în momentul elaborării sau a actualizării acestora, pe baza analizelor din studiile de fundamentare 
realizate la nivel de U.A.T. să se reflecte măsurile de protecție și punere în valoare pentru toate 
obiectivele cuprinse în LMI 2015. 

Capitolele tematice mari, în care pot fi grupate categoriile de monumente aflate pe teritoriul județului 
Buzău, reprezentative pentru imaginea localităților și pentru dezvoltarea lor, sunt  următoarele (conf. 
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Anexe I , II, III: Monumente de arheologie (I) , Monumente de arhitectură (II), Monumente de for public, 
Memoriale (III, IV).  

Monumente de arheologie (I):  Sit (cat.A -5; cat.B -70) ;Așezare/așezare fortificata (cat.A - 12; cat B-
274); Necropolă (cat.A -4; cat.B -119); Locuințe rupestre(cat A-0, cat B-1), Ruine mânăstiri(cat A-0 , cat 
B-  2 ); Cetate ( cat A-0;cat B-1)  );Therme (cat A -1; cat B-0 ) Castru ( cat A-1; cat B- 0);Crama veche 
(cat B -1); Morminte ( cat B -1); Conducte olane ( cat B -1);Vestigii (cat A-0, cat B- 1). 

Monumente de arhitectură (II): Cult-Ansambluri Biserici/ ans. clădiri cult (cat.A-40, cat.B-
92)Mânăstiri/ans. clădiri cult (cat.A -37, cat B-16 ); Schituri rupestre ( cat .A -16 ,  cat B-0  ) ; Conace 
(cat.A -0, cat.B-12); Case (cat.A -1, cat. B-60),Hoteluri/hanuri(cat A-0, cat B- 4)  Clădiri publice(cat. A-
5, cat.B- 19) Clădiri industriale /agricole(cat. A- 1, cat. B-9);Ansambluri urbane/rurale ( cat A -0 , cat B- 
5); Cismea piatra(cat B -1); Ansamblu balnear (cat B -3). 

Monumente de for public ,memoriale și funerare (III, IV): Parc (cat. A-0, cat. B -1), Busturi/statui (cat. 
A- 0, cat. B-4), Cimitir/cruci (cat A-0, cat B- 9), Cruci piatră (cat. A-0, cat. B-25) Monumente funerare(cat. 
A- 0, cat. B-4), Case(cat A-0, cat B-7), Fântână (cat A-0, cat B-1). 

Analizând aceste capitole tematice, se observă că valori semnificative la nivelul UAT-urilor dar și al 
județului în general , îl reprezintă în primul rând patrimoniul arheologic, apoi patrimoniul arhitectural 
religios, cel reprezentat de conace/case și un patrimoniu mai puțin luat în considerare, chiar la nivel 
național-  patrimoniul industrial și patrimoniul balnear.  

Figura următoare prezintă ponderea și distribuția patrimoniului construit în județul Buzău.  

FIGURA 2: PONDEREA ȘI DISTRIBUȚIA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEȚUL BUZĂU 

 

Sursa: prelucrare date LMI 2015 
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FIGURA 3:  MONUMENTE DE INTERES NAȚIONAL ȘI LOCAL ORGANIZATE PE CATEGORII  

 

Sursa: prelucrare date LMI 2015 

FIGURA 4: MONUMENTE CATEGORIA I-A –INTERES NAȚIONAL (TOTAL 23): 

 

Sursa: prelucrare date LMI 2015 

FIGURA 5: MONUMENTE CATEGORIA II –INTERES NAȚIONAL (TOTAL 102):  

 

Sursa: prelucrare date LMI 2015 
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FIGURA 6: MONUMENTE CATEGORIA I ÎN JUDEȚUL BUZĂU 

 

Sursa: prelucrare date LMI 2015 
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FIGURA 7: MONUMENTE CATEGORIA II ÎN JUDEȚUL BUZĂU 

 

Sursa: prelucrare date LMI 2015 
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FIGURA 8: MONUMENTE CATEGORIILE III - IV ÎN JUDEȚUL BUZĂU 

 

Sursa: prelucrare date LMI 2015 
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1.3.2. DISTRIBUȚIA SPAȚIALĂ A MONUMENTELOR ȘI SITURILOR ARHEOLOGICE (PREZENTARE 
INDICATIVĂ) 

Patrimoniu arheologic este important din perspective amenajării teritoriului județului, având în 
vedere restricțiile impuse de legislația privind protejarea patrimoniului arheologic 4  Repertoriul 
Arheologic National cât și lista Cercetărilor Arheologice din România (1983-2009) fundamentează 
harta zonelor cu patrimoniu arheologic reperat în care se poate determina în vederea punerii in 
valoare, zona cu cea mai mare densitate de descoperiri arheologice. Anexa 10 prezintă patrimoniul 
arheologic inclusiv obiectivele cuprinse în LMI 2015-Buzău. 

 Hărțile prezentate în studiu sunt indicative,  pozițiile exacte ale obiectivelor fiind indicate în site-ul 
https://map.cimec.ro/Mapserver/# 

FIGURA 9: HARTA JUDEȚULUI BUZĂU CU INDICAREA POZIȚIILOR ȘI A DENSITĂȚII VALORILOR DE PATRIMONIU 
ARHEOLOGIC 

 

Legenda: rosu situri arheologice fără localizare exactă verde situri arheologice localizate exact 

 

4 - Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 republicată privind protejarea patrimoniului arheologic. 

https://map.cimec.ro/Mapserver/
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FIGURA 10: VALORI DE PATRIMONIU ARHEOLOGIC INDICATE ÎN ZONA MASIVELOR MUNTOASE DIN CARPAȚII 
DE CURBURĂ 

 

FIGURA 11: VALORI DE PATRIMONIU ARHEOLOGIC INDICATE ÎN ZONA SUBCARPAȚIILOR DE CURBURĂ 
(CENTRU ȘI EST) 
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FIGURA 12: VALORI DE PATRIMONIU ARHEOLOGIC INDICATE ÎN ZONA SUBCARPAȚIILOR DE CURBURĂ (SUD) 

 

FIGURA 13: VALORI DE PATRIMONIU ARHEOLOGIC INDICATE ÎN ZONA CÂMPIEI ROMÂNE5: ZONA DE CÂMPIE 
ÎNTRE RÂMNICULUI SĂRAT ȘI LIMITELE JUDEȚELOR VRANCEA LA NORD ȘI BRĂILA LA EST 

 

 

5 (Prezentarea hărților este făcută de la partea de est către sud-vestul județului 
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FIGURA 14: ZONA DE CÂMPIE CUPRINSĂ ÎNTRE BUZĂU ȘI LIMITA JUDEȚULUI PRAHOVA LA VEST 

 

FIGURA 15: ZONA DE CÂMPIE CUPRINSĂ ÎNTRE BUZĂU ȘI LIMITA JUDEȚULUI IALOMIȚA LA SUD 
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1.4. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ6 

La nivelul județului această infrastructură, alcătuită din instituții publice precum muzee, colecții, case 
memoriale, biblioteci, centre culturale, teatre și cinematografe este dezvoltată preponderent în 
localitățile urbane, Municipiile Buzău și Râmnicu Sărat fiind deținătoarele celor mai multe din aceste 
tipuri de instituții. 

Astfel, muzee importante  se regăsesc  în municipiile Buzău și  Râmnicu Sărat dar  există  și un muzeu 
unic în zona rurală - Muzeul Chihlimbarului de la Colți , un muzeu/ casă memorială în comuna Pârscov 
dar și un adevărat muzeu în aer liber - Tabăra de sculptură din satul Ciuta, comuna Măgura. Colecții 
muzeale trebuie menționate în satul Cotorca, com. Glodeanu - Siliștea , com. Berca (Colecția muzeală 
a mânăstirii Rătești) și în comuna Tisău (Colecția muzeală a mânăstirii Ciolanu). 

Alte așezăminte culturale la nivelul județului sunt bibliotecile (în număr de 235), case de cultură (7), 
cămine culturale (81 cu 118 filiale) dar nu trebuie uitat teatrul - Teatrul “George Ciprian” din municipiul 
Buzău. 

TABEL 1: SPAȚII INDIVIDUALE (SĂLI) PENTRU CONFERINȚE, REUNIUNI, MANIFESTĂRI EXPOZIȚIONALE ȘI 
CAPACITATEA TOTALĂ A ACESTORA 

DENUMIRE SPAȚII INDIVIDUALE NUMĂR DE LOCURI 

Sala Mare a Consiliului Județean Buzău 370 

Sala Delegațiilor permanente - Consiliul Județean Buzău 18 

Sala Filipescu - Consiliul Județean Buzău 35 

Sala de ședințe - Consiliul Județean Buzău 16 

Sala de conferințe (proprietate comună a Muzeului Județean Buzău, a Centrului de 
Cultură și Artă Buzău și a Teatrului "George Ciprian" Buzău) 

150 

Sala Mare a Teatrului "George Ciprian" Buzău 248 

Sala Studio a Teatrului "George Ciprian" Buzău 20 

Galeriile de Artă Buzău 200 

Sala sediului temporar al Bibliotecii Județeane "Vasile Voiculescu" Buzău 50 

Sala de cinema Dacia (mun. Buzău) 741 

Sala V. Maximilian (mun. Buzău) 500 

Sala de conferințe a Centrului Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău 60 

Sala de conferințe a Primăriei Nehoiu 25 

Casa de Cultură "George Băiculescu" Nehoiu  

(se află în proces de reabilitare și va avea aproximativ 400 de locuri)  

 

Sala de spectacole a Casei de Cultură "Coca Andronescu" Pătârlagele  220 

Sala de ședințe a Consiliului Local Pogoanele 30 

Biblioteca orașului Pogoanele 30 

Primăria municipiului Râmnicu Sărat 50 

Muzeul Municipal Râmnicu Sărat 150 

Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu" Rm. Sărat 50 

Biblioteca Municipală Râmnicu Sărat 30 

Nr. total spații individuale: 21 

Nr. total locuri: 2605 

 

6 Infrastructura culturală cuprinde  teatre, case de cultură, muzee, colecții și case memoriale, biblioteci 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

34 
 

 

Un centralizator privind instituții de spectacole și concerte, manifestări culturale anuale/repetabile 
aflate în municipiile Buzău și Râmnicul Sărat este prezentat în Anexa 9. 

TABEL 2: SPAȚII EXPOZIȚIONALE (NUMĂR SPAȚII ȘI SĂLI) 

DENUMIRE SPAȚII EXPOZIȚIONALE NUMĂRUL SĂLILOR DE 
EXPOZIȚIE 

Muzeul Județean Buzău (sediul central) 18 

Casa "Vergu Mănailă" Buzău (colecție externă de etnografie și artă populară a 
Muzeului Județean Buzău) 

6 

Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman" Buzău 2 

Nr. total spații expoziționale: 3 

Nr. total săli de expoziție: 26 

 

Patrimoniul de spații dedicat activităților culturale este completat cu un număr de 7 pentru activități 
recreative. 

TABEL 3: LOCAȚII CU INSTALAȚII DE AGREMENT 

DENUMIREA LOCAȚIILOR CARE DEȚIN INSTALAȚII DE AGREMENT NAUTIC, PARCURI DE DISTRACȚIE, CENTRE 
DE ECHITAȚIE/HERGHELII, TERENURI DE SPORT 

Sala Sporturilor "Romeo Iamandi" Buzău 

Stadionul Gloria (deținut de Club Sportiv Gloria Buzău, cu o capacitate de 13000 de locuri, instalație de 
nocturnă ) 

Stadionul de atletism (deținut de UAT Municipiul Buzău, se află în proces de reabilitare) 

Baza de agrement nautic "Rafting Club Nehoiu" (sat Paltineni, orașul Nehoiu) 

Stadionul complexului sportiv Nehoiu (cu o capacitate de 1500 locuri, pistă de atletism, suprafață de joc 
sintetică și instalație de nocturnă) 

Complexul Bella Italia Râmnicu Sărat (dispune de două terenuri sintetice de minifotbal, piscină)  

Pensiunea Rustic Râmnicu Sărat ( dispune de un teren sintetic de minifotbal) 

Nr. total locații: 7 
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1.5. EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE 

La nivelul evenimentelor culturale ce se desfășoară în cadrul județului, anual se organizează festivaluri    
(Festivalul național de poezie V. Voiculescu, Festivalul de teatru comic scurt Ion Băieșu, Festivaluri de 
muzică ușoara dar și festivaluri folclorice  în localitățile rurale  Mânzălești -“Festivalul Slănicului”, la 
Colți - “Floare de Colți”, la Bisoca -“Pe plaiuri bisocene” și la Gura Teghii -“Pe urme de baladă”).  

Târguri tradiționale, ce țin de tradiții și obiceiuri locale, se întâlnesc la majoritatea 
comunelor ,Sărbătorile comunelor, la care se adaugă serbări folclorice ( ex. “Târgul cucului” la 
Pătârlagele- sat Muscel, “Pe plaiurile șoimului” - Com. Berca, “Pe plaiuri bisocene” - com . Bisoca, s.a). 

TABEL 4: MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE ORGANIZATE/GĂZDUITE: SERBĂRI, FESTIVALURI, TÂRGURI, 
ȘEZĂTORI, OBICEIURI ȘI RITUALURI TRADIȚIONALE, SĂRBĂTORI 

DENUMIRE LOCAȚIE PERIOADA DE 
DESFĂȘURARE 

Festivalul "BuzăuFest" Municipiul Buzău sfârșitul lunii mai - 
începutul lunii iunie 

Festivalul târg "Drăgaica" Municipiul Buzău (Platforma Drăgaica) 08-24 iunie 

Festivalul târg „Toamna buzoiană” Municipiul Buzău (Platforma Drăgaica) 18-22 septembrie 

Târgul de Crăciun Municipiul Buzău (Piața Dacia) 02 – 25 decembrie 

Zilele municipiului Râmnicu Sărat Municipiul Râmnicu Sărat  august 

Spectacolul anual "Zilele orașului 
Nehoiu" 

Orașul Nehoiu mai 

Șezătoare (organizată de Centrul 
Național de Promovare Turistică 
Nehoiu) 

Orașul Nehoiu 24-Jun 

Șezătoare (organizată de Centrul 
Național de Promovare Turistică 
Nehoiu) 

Orașul Nehoiu 15-Dec 

Serbare folclorică „Târgul cucului” Orașul Pătârlagele - satul Valea 
Mușcelului 

25-Apr 

 

TABEL 5: SĂRBĂTORI ORGANIZATE CU OCAZIA EVENIMENTELOR CULTURALE SAU RELIGIOASE ÎN COMUNELE 
DIN JUDEȚUL BUZĂU (AGENDA ANULUI 2020) 

LOCALITATEA TÂRGURI ȘI SĂRBĂTORI ORGANIZATE CU OCAZIA EVENIMENTELOR 
CULTURALE SAU RELIGIOASE 

Comuna Balta Albă 07 iunie – Rusalii – „Ziua comunei” 

Comuna Bălăceanu 23  august – „Ziua comunei” 

Comuna Beceni 20 iulie – Sf. Ilie – „Sărbătoarea comunei” 

Comuna Berca 6 septembrie  – sat Rătești – Festival câmpenesc „Pe plaiurile Șoimului” 

3-4 octombrie – „Festivalul cârnaților de Pleșcoi” 

08 noiembrie –  Ziua Recoltei 

Comuna Bisoca 31 mai – Serbare folclorică dedicată zilei copilului 

16 august –  Serbarea folclorică  „Pe plaiuri bisocene” 

Comuna Boldu  21 mai – „Ziua comunei” (Serbările Boldului) 

Comuna Bozioru 20  iulie – Ziua comunei – „Târgul Tradițional de Sf. Ilie” 

Comuna Brăești 28  iulie – „Sărbătoarea comunei” 
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LOCALITATEA TÂRGURI ȘI SĂRBĂTORI ORGANIZATE CU OCAZIA EVENIMENTELOR 
CULTURALE SAU RELIGIOASE 

Comuna Buda 08 septembrie – „Ziua comunei” 

Comuna Calvini 25 martie – Târg de Buna Vestire 

08 aprilie – Ziua Romilor 

31 mai - Ziua comunei - „Flori de Salcâm” 

Comuna Cănești 15 august - Sărbătoarea comunei -  „Târgul de Sf. Maria”  

Comuna Cătina 24 iunie  – „Sărbătoarea comunei - Drăgaica” 

Comuna Cernătești 27 iulie – Sărbătoare comunei – Sf. Pantelimon 

Comuna Chiliile 21 mai – Sf. Constantin și Elena – ”Sărbătoarea comunei” 

Comuna Chiojdu 08 septembrie – Ziua comunei - „Târgul Măriilor” 

Comuna Cislău  septembrie – „Legendele Cislăului” 

Comuna Cochirleanca  09 august – „Ziua comunei” 

Comuna Colți 12 iulie – „Floare de Colți” 

Comuna Cozieni 15 august – Târgul tradițional de Sf. Maria 

Comuna Florica 26  iulie – Ziua comunei - „Sărbătoarea grâului” 

Comuna Ghergheasa 5 iulie – „Ziua comunei” 

Comuna Gherăseni 31 mai – „Ziua comunei” 

Comuna Glodeanu Sărat  16 august – „Ziua comunei” 

Comuna Glodeanu Siliștea 16 august – „Ziua comunei” 

Comuna Gura Teghii 31  mai – Sărbătoarea folclorică „Pe urme de baladă” – Gheorghelașul 

Comuna Largu 24  iunie – „Ziua comunei” - Sânzienele 

Comuna Lopătari  iulie –  Sărbătoarea folclorică „Pe plaiul nucului” 

Comuna Merei 24 mai – „Sărbătoarea Floarea de salcâm”- sat Lipia 

29 mai -1 iunie – BUZĂU FEST – stațiunea Sărata-Monteoru 

18 – 19  iulie – „Zilele Stațiunii Sărata-Monteoru” 

Comuna Mânzălești  05  iulie – „Festivalul Slănicului” – Platoul Meledic 

29 august – Târgul „Sfânta Ioana” – sat Beșlii 

Comuna Murgești 15 august – „Serbarea comunei Murgești” 

Comuna Odăile 25 august – „Sărbătoarea comunei” 

Comuna Padina  17 mai – „Sărbătoarea Hora Florilor de mai” 

Comuna Pardoși 20  iulie – Sărbătoarea satului Valea lui Lalu 

 06 august – Sărbătoarea satului Pardoși – Schimbarea la față 

Comuna Pănătău 26 iulie – Serbarea folclorică „Floare de tei” 

Comuna Pietroasele 26 octombrie – sat Șarânga - Târg de Sf. Dumitru 

Comuna Pîrscov 31 mai – „Ziua comunei” 

Comuna Racovițeni  29 august – „Ziua comunei Racovițeni (Sf. Ioana) ” 

Comuna Râmnicelu  08 noiembrie –  Hramul bisericii „Sf. Mihail și Gavriil” 

Comuna Săgeata 15 august – Sărbătoarea comunei 

Comuna Săpoca  2 septembrie – Sărbătoarea comunei – „Parada gospodarilor” 

Comuna Sărulești 27  iulie – Târgul de Sf. Pantelimon 
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LOCALITATEA TÂRGURI ȘI SĂRBĂTORI ORGANIZATE CU OCAZIA EVENIMENTELOR 
CULTURALE SAU RELIGIOASE 

Comuna Săhăteni 20 septembrie – Sărbătoarea cultural-sportivă „Auriu de Săhăteni” 

Comuna Scorțoasa  30 august – Sărbătoarea comunei – „Dorule, de unde vii” 

Comuna Siriu 16 august –  Sărbătoarea „Cât e Siriul de mare” 

Comuna Smeeni 4  iulie – „Sărbătoarea comunei Smeeni” 

Comuna Stîlpu 7  iunie – Sărbătoarea  câmpenească „Floare de Tei” 

Comuna Tisău 7  iunie – Rusaliile – „Ziua comunei” 

Comuna Topliceni 12 iulie – „Ziua comunei Topliceni” 

Comuna Țintești  6 septembrie – Ziua comunei - „Rouă de Bărăgan” 

Comuna Unguriu  13  septembrie – Sărbătoarea „Ciuciure, izvor de apă vie” 

Comuna Valea Râmnicului 08 septembrie – „Ziua comunei” 

Comuna Valea Salciei 21 mai – Târg de Sf. Constantin și Elena  

15 august – Festival tradițional de Sf. Maria 

Comuna Vernești  8 septembrie – „Ziua comunei” 

Comuna Vintilă Vodă 14 octombrie – Sărbătoare de Sf. Cuvioasă Parascheva (sat Petrăchești) 

Comuna Viperești 08 noiembrie – Târg anual de toamnă 

12 iulie – „Sărbătoarea Fânului”  
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2. PEISAJE 

2.1.  CADRUL NORMATIV 

Analiza peisajului județului Buzău se înscrie în conținutul articolului 6 din Convenția europeană a 
peisajului adoptată la Florența la 20 octombrie 2000, ratificată prin Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 și 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23 iulie 2002 7. Conform Convenției, „peisajul 
desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul 
acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani”, iar membrii semnatari constată printre altele 
că peisajul participă într-o manieră importantă la interesul general în ceea ce privește domeniile: 
cultural, ecologic, de mediu și social, constituind o resursă favorabilă pentru activitatea economică.  

Evidențierea caracteristicilor diverse ale peisajului și evaluarea compatibilității ecologice și estetice a 
modului de utilizare a acestuia, se realizează în scopul prevenirii deteriorării potențialului natural și a 
capacității funcționale a mediului natural și include și serviciile ecologice pentru protecția florei, faunei 
și a habitatelor, precum și pentru soluri, apă, aer și climă, dar și pentru păstrarea caracterului unic și a 
calităților pitorești ale peisajului, atât în interiorul cât și în afara ariilor protejate. 

În lipsa unei legislații specifice pentru identificarea și evaluarea peisajului, metodologia de analiză în 
cazul județului Buzău se bazează pe tipologia (și pe terminologia) propuse de documentele europene 
și mondiale în domeniu, după cum urmează: 

(1) Convenția europeană, deși nu realizează o clasificare a peisajelor, identifică o serie de 
categorii pe baza unor criterii diferite: 

• În funcție de poziționarea geografică –peisajele terestre, marine și cele legate de apele 
interioare; 

• În funcție de valoarea patrimonială –peisaje deosebite, peisaje obișnuite și peisaje degradate; 

• În funcție de complexitatea relațiilor dintre mediul natural și cel construit – peisaje naturale, 
rurale, urbane sau suburbane. 

(2) În accepțiunea UNESCO8, peisajul cultural însumează spațial locul unde umanitatea și natura 
s-au îmbinat în timp, rezultând o simbioză echilibrată între activitățile antropice, rezultatele 
acestor activități și mediul înconjurător (precum zone urbane și rurale unde s-au conservat 
elemente de viață tradițională, probate prin patrimoniu mobil și imobil, spații culturale sau 
sacre, mărturii ale unor meșteșuguri și tehnici agricole, care au dispărut lăsând încă urme 
vizibile și locuri cu biodiversitate remarcabilă). Peisajul cultural este organizat pe 3 grupe: 

• Grupa 1 - Peisajul clar definit, conceput și creat intenționat de om: grădini și parcuri, aceste 
peisaje sunt realizate pentru scopuri estetice fiind asociate cu clădiri sau ansambluri 
monumentale.  

 

7 Convenția adoptată la Florența este considerată ca parte dintr-un agregat legislativ mai vast alături de Convenția privind 
protecția habitatelor naturale și a vieții sălbatice din Europa (Berna, 19 septembrie 1979), Convenția privind protecția 
patrimoniului arhitectural european (Granada, 3 octombrie 1985), Convenția europeană privind protecția patrimoniului 
arhitectural european (revizuită) (La Valletta, 16 ianuarie 1992), Convenția-cadru europeană privind cooperarea 
transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) și de protocoalele adiționale la aceasta, 
Carta europeană a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985), Convenția privind diversitatea biologică (Rio, 5 iunie 
1992), Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (Paris, 16 noiembrie 1972) și de Convenția privind 
accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 
1998). 
8Convenția pentru Patrimoniul Mondial (World Heritage Convention, 1992) 
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• Grupa 2: Peisajul dezvoltat organic / peisajul vernacular evolutiv al unui tipar social, 
economic, administrativ și religios asociat cu mediul înconjurător natural în care au rezultat 
componente cu valori de patrimoniu variate ca funcțiune, stil și formă, componente care si-
au păstrat mai mult forma și funcțiunea inițială. Grupa include și peisajul continuu care își 
menține rolul social activ în societate fiind asociat cu modul tradițional de viață și în care 
procesul evolutiv este în progres, cu forme vizibile.  

• Grupa 3: Peisajul cultural asociativ, a cărui importanță se justifică prin virtutea asocierii 
elementelor naturale cu valori religioase, artistice sau culturale, fără a ține cont de evidența 
culturii materiale. Acest tip de peisaj este prezent prin evenimente culturale permanente (ex. 
festivaluri) dar mai ales prin prezența și continuitatea funcționării oboarelor, tradiționale în 
existența zonelor rurale, care acționează ca un catalizator pentru dezvoltarea altor activități 
cu valori culturale, artistice și economice (artizanat).  

În consecință, operațiunea de identificare a categoriilor de peisaj se bazează pe o analiză 
multicriterială, care ia în considerare următoarele tipuri de clasificări9: 

• clasificare după elementele fizico – geografice: în funcție de relief, vegetație, apă, climă, 
geomorfologie etc.; 

• clasificare după funcțiile predominante: naturale, antropice (culturale, urbane, rurale); 

• clasificare după elementele dominante: abiotic, biotic, antropic; 

• clasificare după scara spațială: mega (regiune geografică – peste 100 kmp); macro 
(geocomplex sau geosistem – suprafețe cuprinse între 10-100 kmp); mezo (geofacies – 
suprafață cuprinsă între 1-10 kmp); micro (geotop – cea mai mică unitate de peisaj – sub 1 
kmp).  

2.2. IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA PEISAJULUI PRIN PRISMA 
DOCUMENTAȚIEI PATJ 

Analiza peisajului se referă la elementele relevante ce definesc caracterul peisajului10 în județul Buzău. 
Caracterul peisajului este dat de gradul în care au interacționat și interacționează activitățile umane 
reflectate prin planurile de urbanism și mediul înconjurător dat de structura peisajului ecologic 
(geologie, relief, climă, tiparele vegetației etc). Studiul de față, ca documentație de amenajare a 
teritoriului, prezintă distribuția spațială a tipologiei peisajului fără a realiza evaluarea acestuia din 
punct de vedere calitativ sau scenic. Această evaluare reprezintă un proces dominant subiectiv ce se 
realizează prin lucrări de specialitate, în care peisajului i se conferă atribute date de funcțiile 
teritoriului în ansamblul său, din punct de vedere estetic, ecologic, economic și cultural-recreațional.  

Analiza identifică tipologia peisajului județului pentru (1). a configura din punct de vedere spațial 
macro zone/teritorii pe baza interacțiunii factorilor abiotici, biotici și antropici și (2) a ajuta în 
formularea politicilor de conservare, protejare sau promovare a peisajului. Analiza are la bază trei 
categorii de factori. Prima categorie conține factorii geomorfologici /abiotici care cuprind cadrul 
natural, respectiv relieful, suprafețele de apă, calitatea solului și clima. Caracteristicile acestei 
componente au fost primordiale, determinând apariția și dezvoltarea celorlalte două categorii 
respectiv factorii biotici și a cei antropici. 

Factorii biotici cuprind elemente ce descriu vegetația și fauna, accentuând asupra biodiversității și a 
ariilor naturale protejate ca elemente fundamentale în continuitatea peisajului și de susținere a unei 
dezvoltării durabile a județului Buzău. Factorii antropici sunt elemente induse în canevasul abiotic-

 

9Conform http://old.unibuc.ro/prof/patru-stupariu_i_g/docs/2013/mar/20_14_47_02Curs_4.pdf 
10sursa: Metodologie de analiză a peisajului, IHS Romania SRL 
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biotic de către om sub diverse forme, de la valorificarea a cadrului natural, cu intervenții minime 
precum așezările rupestre de la Boziorul la dezvoltarea de localități echipate cu utilități și servicii. 

Analiza peisajului este realizată prin perspectiva mărimii și a configurației diferitelor zone din județ 
apărute ca rezultat al acțiunilor individuale ale acestor factori, dar și ca urmare a interacțiunii dintre 
aceștia. Istoric se poate discuta despre un proces de dezvoltare a spațiului pornind de la un cadru intial, 
preponderent abiotic și biotic, în care s-au introdus elemente antropice, cu schimbări în modul și 
intensitatea folosirii terenului, determinate de deciziile economice, sociale și culturale ale 
comunităților. In același timp, schimbări dramatice în cadrul familiei factorilor abiotici pot conduce la 
dispariția sau afectarea factorilor biotici și antropici. Dezvoltarea unei matrice cu rol de analiză asupra 
configurării peisajului județului Buzău pornește de la trei clase de analize zonale ale căror rezultate 
conduc la o configurare a teritoriului, diferită de cea administrativă (pe UAT-uri). Tipurile de analiză 
sunt următoarele: 

• Analiza 1. Zonele de peisaj sunt identificate din punct de vedere al compoziției ”abiotic-biotic”; 

• Analiza 2. Zonele de peisaj sunt identificate din punct de vedere al distribuției spațiale a 
compoziției ”antropice” considerând patrimoniul cultural și configurația și specificul rețelei de 
localități; 

• Analiza 3. Zonele de peisaj sunt identificate și configurate integrat din punct de vedere al 
compoziției spațiale a factorilor ”abiotici-biotici-antropici” rezultate din analiza 1 și 2. 

Structura peisajului județului Buzău conține 3 unități de relief cu 10 unități de peisaj ce urmăresc 
geografia și topografia terenului care, prezentate de la nord-vest spre sud-est, integrează armonios 
(1). peisajul montan cu văi de-a lungul cursurilor de apă ce separă masivele muntoase, (2). grupurile 
dealurilor subcarpatice și cu văi și depresiuni cu o bogăție de valori naturale și antropice, (3). culoarul 
verde-albastru al râului Buzău, coloana vertebrală a dezvoltării localităților și a căilor de transport și 
(4). zona de câmpie cu terenuri agricole și zone construite cuprinse în intravilane rurale și urbane.  

2.3. DESCRIEREA FACTORILOR CE FORMEAZĂ UNITĂȚILE DE PEISAJ ÎN 
JUDEȚUL BUZĂU 

Cele 4 unități de peisaj aparțin celor trei unități geografice majore, respectiv Carpații de Curbură, 
Subcarpații Buzăului și Câmpia Română. Aceste unități sunt descrise și identificate prin 4 coduri 
conform Tabel nr. 1: UP-1: Grupele de analiză a peisajului – Unități de Peisaj per unități de relief. 
Descrierea unităților de peisaj s-a realizat prin inventarierea datelor și a imaginilor ce descriu: 

1. Factorii abiotici: solul, temperatura, radiația solară, precipitațiile 

2. Factorii biotici: vegetația, fauna, incluzând zonele naturale protejate  

3. Factorii antropici: caracteristica zone locuite, densități de locuire, de construcții cu valoare de 
patrimoniu (analiză realizată numai în zonele depresionare și văile râurilor ), accesibilitate. 

Configurația generală a unităților de peisaj este determinată de reliefului județului Buzău, prezentat 
în cartograma nr. 1, în care cele trei tipuri de relief și rețeaua de ape de suprafață și coridorul Buzăului 
apar pregnant, personalizând structura peisajului. Tabel nr. 1: UP-1: detaliază unitățile de Peisaj per 
unități de relief. 
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FIGURA 16: RELIEFUL JUDEȚULUI BUZĂU 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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TABEL 6: UP-1: GRUPELE DE ANALIZĂ A PEISAJULUI – UNITĂȚI DE PEISAJ PER UNITĂȚI DE RELIEF 

Unități de 
relief 

Unități de peisaj 
(direcția est-vest) 

Componentele Unității de 
Peisaj 

Cod Unitatea 
de Peisaj 

Carpații de 
Curbură 
(Curburii) 

Munții Vrancei 
Munții Buzăului 
 
Unitatea cuprinde ca părți 
componente văile râurilor Bâsca 
Mare, Bâsca Mică, Bâsca Rozilei și 
Bâsca Ghiojdului și lacurile Lacul 
Tâlharilor, Lacul Vulturilor, Lacul 
Mociaru, Lacul antropic Siriu și 
Cândești 

Munte Goru-Lăcăuți 
Munte Furu 
Masivul Penteleu 
Muntele Podul Calului 
Culmea Ivănețu 
Masivul Siriu 
Muntele Zmeuret-
Monteoru 

Bz-1 

Subcarpații 
de Curbură 
(dealurile / 
depresiunile 
Buzăului) 

Subcarpații Vrancei 
Subcarpații Buzăului  
 
Unitatea cuprinde ca părți 
componente depresiunile: 
Buda, Văvălucile-Brăești, Trestia-
Odăile, Ghiocari, Plopeasa, Pîclelor 
și lacurile: 
Lacul Mociaru, Lacul Mare sau 
Meledic și Lacul Castelului pe 
platoul Meledic 

Dealurile Bisocăi (Bisocii 
Dealurile Blidișel-Dâlma 
culmea Blidișel 
culmea Breazu 
culmea Bocu 
culmea Dâlma 
culmea Ursoaia 
Dealurile Pîclelor 

Bz-2 
Dealurile Istrița-Ciolanu 
Unitatea cuprinde ca parte 
componentă și depresiunea Nișcov, 
Sărata, Vispești 

Dealul Istrița 
Dealul Ciolanul 
Dealul Mare 

Dealurile Priporului 
 
Unitatea cuprinde ca părți 
componente și depresiunile  
Depresiunea Chiojdului și 
Depresiunea Calvini 

Dealul Cornet 
Dealul Priporului 
Dealul Salcia 

Valea 
Buzăului 

Culoarul râului Buzău  
 
Unitatea cuprinde ca părți 
componente și depresiunile 
Depresiunea Pătârlagele 
Depresiunea Cislău 
(Ciuta) 
Depresiunea Pârscov 

Curs limită jud. Covasna-c. 
Siriu-o.Nehoiu 
 
Curs între o. Nehoiu-o. 
Pătârlagele 
 
Curs între o. Pătârlagele-c. 
Cislau 
 
Lunca Buzăului (între 
localitățile Vernești-
Săgeata-Moșești) 

Bz-3 

Câmpia 
Română 

Câmpia Ialomiței (sud-vest) 
 
Câmpia Buzău-Siret (nord-est) 
Unitatea cuprinde că părți 
componente râul și Lunca Călmățui, 

Câmpia Istriței 
Câmpia Titu-Sărata 
Câmpia Râmnicului (Câmpia 
înaltă și Piemontul 
Râmnicului) 

Bz-4 
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lacurile Costeiu, Amara, Balta Albă, 
Ciulnița, Luciu 
 
Câmpia Bărăganul Central (est) 
 
Unitatea cuprinde că părți 
componente Microreliefuri de 
grovuri, dune, interdune, nisipuri 
mobile 

Câmpia Buzăului 
 
 
 
Valea Călmățui (nord) 
Valea Sărata (vest) 
 

 

Caracteristicile unităților de peisaj este prezentată în tabelul up-2. Reprezentarea spațială a acestora 
este redactată în figura UP-1 și detaliată în fișele 1-4 (informații și fotografii). 

TABEL 7: UP-2: CARACTERISTICI MAJORE ALE UNITĂȚILOR DE PEISAJ 

Unitate de peisaj Cod 
Descriere generală 
 

Munții Vrancei 

Bz-1 

Munții Vrancei se încadrează în grupa de Curbură, aparținând 
Carpaților Orientali împreună cu munții Brețcului și munții Buzăului. 
Acesta este mărginit de depresiunea intramontană a Brașovului la 
nord, de Subcarpații Curburii la est și de valea carpatică a Buzăului la 
sud-vest. Acest versant prezinta plaiuri întinse delimitate de abrupturi 
de sute de metri, alunecări și prăbușiri, bazinete și îngustări). Din 
acești munți izvorăsc râurile Bâsca Mică, Bâsca Mare, Râmnic. În 
partea de sud-vest, în strânsă legătură cu emanațiile de gaze, se 
remarcă un fenomen cunoscut sub denumirea de „focurile vii”, cu 
autoaprinderea gazelor care ies pe falii și fisuri. 
 
Sub raport administrativ-teritorial, zona montană, în  suprafață de 
aproximativ 1500 kmp, este împărțită de județele Vrancea, cea mai 
mare parte, de Bacău, sectorul nordic, de Buzău, marginea de sud-vest 
și de Covasna, latura nord-vestică. Pe teritoriul județului Buzău, Munții 
Vrancei încadrează latura nord-estică a acestuia reprezentând 
versantul vestic al unor vârfuri precum Lacaut (1776m), Goru (1785m), 
Giurgiu (1720m), Musa (1420m), Pietrele Insirate (1476m), 
Furu(1414m). 
 

Munții Buzăului 

Bz-1 

Munții Buzăului fac parte din grupa centrală a Carpaților de Curbură, 
fragmentați de cursuri de apă oferind oportunități turistice. Munții 
Buzăului se desfășoară pe o suprafața de aproape 1.900 kmp fiind 
încadrați între munții Ciucaș la vest, Munții Vrancei la est, culmile 
Subcarpaților de Curbura la sud și Clăbucetele Întorsurii la nord. 
Munții Buzăului sunt alcătuiți din două masive proeminente - Penteleu 
și Siriu cu altitudini de peste 1600 m, din munți cu altitudini de 1300-
1450 m (Podu Calului) și din munți cu altitudini de 1000-1250 m 
(Zmeuret-Muntioru și Ivănețu) separați de văile Buzău, Bâsca Mică, 
Bâsca Mare, Bâsca Rozilei.  
 
Masivul Penteleu, Munții Penteleu au aspectul unui masiv impunător 
care domină munții vecini de care sunt separați prin văile Bâscei Mari 
și Bâscei Mici, cu altitudinea maximă de 1772 m în Vârful Penteleu. 
Culmea (Masivul) Ivănețu, cu altitudini medii de 1000-1100 m, este 
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situată în sud-estul Munților Buzăului, cu o formă alungită pe direcția 
nord-est - sud-vest. Altitudinea maximă este de 1191 în Vârful Ivănețu. 
Culmea (Masivul) Podu-Calului este cuprinsă între masivele mai înalte 
ale Siriului și Penteleului, fiind alungită pe direcția nord-vest - sud-est. 
În partea centrală atinge altitudinea maximă de 1439 m. Culmea 
Ivănetu se afla situata la sud de valea Basca Rozilei, fiind orientata 
aproape est-vest (pe direcția cutărilor principale) și ia legătură directa 
cu Subcarpații. Cele mai înalte vârfuri ale sale sunt dispuse pe o culme 
neteda, orientata NE-SV; acestea sunt: Ivănețu(1191m), Arsenie 
(1115m), Zboiul (1115m) și Stanicu (992m). 
 
Masivul Siriu cuprinși între văile Buzăului  în est, Siriul Mic în sud-vest 
și Siriul Mare în sud ating altitudinea maximă în vârful Mălîia (1662 m) 
Înălțimi de peste 1600 metri prezintă și vârful Siriu (Bocârnea) cu 1657 
m. Munții Zmeuret-Muntioru cuprinși între zona subcarpatică și valea 
Siriului Mare și sunt alcătuiți din culmea Zmeuret în vest și Muntioru 
(1344 m) în est, despărțite de valea Bâscei Chiojdului. Munții 
Munteoru este format dintr-o creasta principala semicirculara, ce se 
menține la peste 1000m, înregistrând valorile maxime în vârfurile 
Rastoaca (1294m), Munteoru (1345m) și Cartiasu (1014m). 
 
In cadrul unității de peisaj sunt cuprinse văile răurilor din care 
menționăm Bâsca Mare, Bâsca Mică, Bâsca Rozilei, Bâsca Ghiojdului, 
Cașoca, Harțagu, Buzău, Râmnicul Sărat, 

Dealurile 
Botanului 

Bz-2 

Dealurile Botanului fac parte Grupa centrală a Subcarpaților 
Buzăului, între văile Buzăului și Slănic, cu altitudini maxime în Dealul 
Blidișel - 821 m și Vârful Botanului - 799 m. Dealurile Muscelului sunt 
delimitate de apele Bălăneasa, Sibiciu și Buzău. și cuprind culmile 
Blidișel (821 m), Muchea (746 m) și Ursoaia. Spre sud se continuă prin 
culmea Muchea care dezvoltă un abrupt puternic către est. Aici sunt 
conglomerate sarmatiene dar și nisipuri și argile pliocene. 
Datorită eroziunii determinate de cursul apelor Sărățel, Bălăneasa, 
Sibiciu, Rușavățu etc. și a structurii geologică și a compoziției 
petrografice au dus la fragmentarea într-o serie de subunități precum 
Dealurile Muscelului, Dealurile Dâlma, Dealurile Bocului și Dealurile 
Pâclelor.  
 
Dealurile Dâlma sunt cuprinse între apele Sărățel și Bălăneasa, cu 
vârful Botanului, fiind formate din conglomerate/gresii sarmatiene, cu 
structura monoclinală, determinând un relief de cueste. În partea de 
est, se continuă cu Dealul Posobești (707 m), spre sud-est cu bazinetul 
Plopeasa, iar către sud cu un culoar de sinclinal, marginit în est de o 
cuesta (Muchia Florica,Vf. Muchia Stânii – 449 m). 
 
Dealurile Bocului cuprind partea de nord-est a grupei centrale, având 
înălțimi ce urcă la peste 800 m: Vf. Bocului (825 m), Dealul Glodul (807 
m), Vf. Pițigoiul (806 m) și sunt fragmentate de văile Slănicelului și 
Grabicinei. Partea centrală este ocupată de Dealul Bocului propriu-zis, 
în partea de sud s-a dezvoltat bazinetul Păcurile, iar în nord se află 
Dealul Pițigoiul-Glodului. Acesta se continuă spre est cu Dealul 
Glodineasa. Din Dealul Pitigoiului pornesc spre sud o serie de culmi 
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joase, care se extind intre văile Slănicelului și Sărățelului. Este vorba 
de Dealurile Siliștea și 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. 
 
Dealurile Pâclelor sunt delimitate de râul Slănic și pâraiele Sărățel - 
Băligoasa și se desfășoară pe o direcție nord-sud și prezintă două culmi 
paralele, ce se unesc la nord, în dealul Tocilei (598 m). Vulcanii 
Noroioși, unici în țară, completează acest peisaj. Cei mai de seamă 
vulcani fiind grupați în două platouri: Pâclele Mici și Pâclele Mari. 

Dealurile 
Câlnăului 

Bz-2 

Dealurile Câlnăului face parte din Grupa estică de dealuri sunt 
delimitate de văile Slănic și Râmnic, între care se afla dealurile Bisocii 
(970 m), Blăjanilor, Budei și Căpățânei și este străbătută central de 
pârâul Câlnăului. Dealurile sunt împărțite în două subunități respectiv 
subunitatea nordică - formată din sedimente mai vechi (vârsta mio-
pliocenă) și subunitatea sud-estică, formată din depozite levantine și 
cuaternare. 
 
Dealurile Bisocii compun în ansamblu subunitatea nordică, de formă 
pătrată, delimitate de văile Slănic și Râmnic, ating altitudinile maxime 
cuprinse între 800 și 970m, atât ca urmare a cutărilor violente, cât și 
datorită rocilor mai dure (de vârstă meotiană, pontiană și daciană). 
Cele mai înalte vârfuri sunt Bisoca (970 m), Ulmușoru (943 m), Șindrila 
(900 m), iar spre sud Bădicul (814 m). Deși dealurile sunt foarte înalte, 
denivelarea față de flisul carpatic apare evidentă, între ele 
remarcându-se un culoar depresionar. A doua subdiviziune se 
caracterizează prin direcția nord-sud, prin roci moi de vârstă levantină 
și cuaternară, prin suprafețe mari expuse degradării. După felul cum 
este fragmentată de văile principale, această unitate se subdivide în 
trei culmi: 

• Culmea Blăjani, situată între Câlnău și Slănic, se extinde pe 
direcție nord-sud și începând cu dealul Cărătnăului (633 m), 
trecând prin înălțimi de circa 500 m, ajunge în partea sudică, în 
dreptul localității Blăjani, la 483 m (Vf. Blăjani) și 486 m (Vf. 
Mare). 

• Dealurile Budei se alungesc între Râmnic și Câlnău și se 
constituie din pietrișuri de Cândești. Înălțimea lor se menține în 
jurul a 500 m în nord și cresc către sud unde ating 637 m în 
Piatra Albă. 

 
Dealul Capățânei (591 m) se află între Râmnic și Ramna. Este 
constituită din pietrișuri de Cândești. Valea râului Râmnic, cel de-al 
doilea râu ca importanță din județul Buzău care, străbate estul 
județului pe o lungime de 28 km. 
 
Unitatea de peisaj cuprinde un număr de depresiuni dintre care 
semnificativă este depresiunea-culoar Rătești - Scorțoasa - Vintilă 
Vodă începe din Valea Buzăului (Rătești) și ține până în Valea Slănicului 
(Vintilă Vodă). Are caracter subcarpatic, fiind delimitată de Dealurile 
Dâlmei, Bocului, Bisocii și Pâclelor.  
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Dealurile Istrița-
Ciolanu 

Bz-2 

Dealurile Istrița-Ciolanu fac parte din Grupa sudică realizează 
contactul cu câmpia din sudul județului fiind un mix de altitudini mari, 
cu forme de relief date de structură și petrografie și zone depresionare 
tipic subcarpatice. Se disting trei unități dintre care două dealuroase 
reprezentate prin Dealul Istrița (750 m - calcare și gresii sarmatice) și 
Dealul Ciolanul și o unitate aflată între aceste dealuri și anume 
depresiunea Nișcovului, străbătută de râul Nișcov. 
 
Dealul Istrița este constituit din formațiuni grezoase și calcaroase ale 
sarmatianului, care au influențat altitudinea și masivitatea dealului 
Istrița (Vf. Istrița 751 m). Către Câmpia Română, contactul se face 
deosebit de brusc prin linii de falie, dar și prin căderea monoclină a 
flancului sudic al anticlinalului principal. Dealul Istrița este divizat în 
mai multe subunități, dictate în special de natura petrografică a 
rocilor: 
 

• Dealurile Nișcovului situate în partea de est a grupei,au 
înălțimi de 200-400 m și sunt constituite în principal, din 
formațiuni lavantine și cuaternare vechi; 

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

• dealurile Năienilor apar sub forma unei culmi înguste, format 
din aceleași calcare și gresii sarmatiene care mențin și aici 
altitudini de circa 600 m. 

 
Dealul Ciolanu este unul din cele mai masive din cadrul Subcarpaților 
buzoieni și se dezvoltă aproape paralel cu dealul Istrița. Spre sud este 
delimitat de depresiunea Nișcovului, iar spre nord de izvoarele văii 
Cricovului și Buzăului. Masivitatea și altitudinea sunt date de calcarele 
și gresiile sarmatiene, altitudinile variind între 600 și 700 m: Poiana 
Hoților (737 m), Poiana Brosa (641 m), Vf. Bradului (661 m), Vf. 
Cetățuia (632 m) . 
 
În partea de nord-est, între Măgura și Cândești, se desprinde 
subunitatea Dealul Cerbului (539 m), constituit din formațiuni 
levantine (argile, nisipuri și pietrișuri), peste care se dispun stratele de 
Cândești, prezentând datorită constituției petrografice, prezintă 
multe degradări de teren.  
 
Depresiunea Nișcov străbătută de r.Nișcov este mărginită la nord de 
Dealurile Lapoș-Ciolanu iar la sud de dealul Istrița. Dealul Istrița are pe 
teritoriul județului depresiuni cu suprafețe mai mici precum Sărata. 
Vispești și Fințești.Depresiunea Nișcovului, caracteristic subcarpatică, 
este formată pe un larg sinclinal în care au fost sedimentate 
formațiuni levantine și cuaternare. Afluenții dezvoltă aici conuri de 
dejecție foarte întinse în care apele se pierd total în perioadele fără 
ploi (ex. Nișcovului).  
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Dealurile 
Priporului 

Bz-2 

Dealurile Priporului aparțin Grupei vestice fiind relativ înalte și cu 
înșeuări largi. Se remarcă pătrunderea în zona subcarpatică a 
pintenului paleogen de Văleni, ce reprezintă o continuare a culmii 
Ivănețu. Această grupă se subdivide în trei subunități: 
 

• Dealul Cornețel se întinde între r. Buzău și r. Bâsca Chiojdului. 
Altitudinile maxime se află tot pe formațiuni levantin-
cuaternare (Dealurile Cornetul – 827 m și Vf. Cetățuia – 713 
m). Delimitarea de zona muntoasă se face pe o linie care 
începe la nord de Patârlagele și trece prin localitatea Cătina. 

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

• c. Dealul Salcia cuprins între Zeletin și dealul Ciolanu, limitat 
de două cursuri de apă - Cricov și Buzău, se împarte în trei 
subunități. În centru se afla Dealul Salcia(717 m) sub forma 
unei creste în direcție NE-SV. Către sud se situează înșeuarea 
Cislău-Cricov cu altitudinea de 400-500 m. Peste această 
înșeuare se face trecerea între depresiunea Cislău și 
depresiunea Sânger-Lapoș. Între vârful Salcia și 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 și bazinul Cricovului. 

Coridorul Buzăului Bz-3 

Valea Buzăului: Râul Buzăul izvorăște de pe versantul nordic al 
Ciucașului, de la altitudinea de cca. 1800 m. Principalii afluenți de pe 
teritoriul județului sunt Băsca Rozilei sau Bâsca Unită, Bâsca 
Chiojdului, Bălăneasa, Slănic, Nișcov și Câlnău, cu următoarele 
caracteristici: 
 
Valea Bâsca Chiojdului: Râul Bâsca Chiojdului, cu un bazin de 348 
kmp, izvorăște din Munții Siriu având două izvoare: Bâsca cu Cale, ce 
izvorăște de sub Vârful Mănăilă (1452 m) și Bâsca fără Cale, ce 
izvorăște de sub vârful Răstoaca (1292 m). Bazinul hidrografic 
cuprinde Chiojdu, prin Cătina și Calvini, spre Cislău și își sporește 
mereu debitul având o scurgere mai rapidă în cursul superior datorită 
pantelor accentuate și mai lentă în zona Cătina. Se varsă în râul Buzău, 
în zona localității Cislău. 
 
Valea Bâsca Rozilei: Râul Bâsca Rozilei (după Muntele Rusila) este un 
afluent al râului Buzău, este format de la confluența dintre râurile 
Bâsca Mare și Bâsca Mică în dreptul localității Varlaam și se varsă în 
râul Buzău, în amonte de orașul Nehoiu. 
 
Valea Bălăneasa Izvorăște din Culmea Ivănețu și se varsă în râul 
Buzău, în zona localității Pârscov. 
 
Valea Slănic Izvorăște din Munții Buzăului și se varsă în râul Buzău în 
zona Săpoca, iar valea pe care curge și care poartă același 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. 
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Valea și Lunca Buzăului, în zona de câmpie, după municipiul Buzău. 
 
In cursul său r. Buzău străbate un număr de depresiuni precum: 
Depresiunea Pătârlagele având o joncțiune la est cu depresiunea 
Văvălucile-Brăiești și la vest cu depresiunea Calvini cu care se unește 
la confluența r.Buzău și r. Bâsca Ghojdului, sunt localizate în partea de 
vest a județului Buzău și se dezvoltă de la contactul dintre zonele 
montane și Subcarpați până la valea Buzăului, de unde terasele încep 
să aibă o largă dezvoltare și unde apar și importante degradări de 
terenuri. 
 
Depresiunea Cislau, formată la trecerea Buzăului peste un alt 
sinclinal, are lățimea maximă către înșeuarea Cislău - Cricov. 
Îngustarea de la Ciuta este zona cea mai strâmtă pe care o prezintă 
valea Buzăului pe tot parcursul Subcarpaților. Pe această porțiune 
DN10 parte părăsește valea propriu-zisă și urcă în serpentine prin 
pădure de la Ciuta. 
 
Depresiunea Pârscov începe aproximativ de la localitatea cu același 
nume și continuă până la Berca, unde valea schițează o ușoară 
îngustare impusă de traversarea anticlinalului Berca-Arbănași. La nord 
de Depresiunea Pârscov se află depresiunile Bălănești-Bozioru în valea 
r. Bălăneasa, Trestia-Odăile și depresiunea Policiori-Grabicina în valea 
r. Sărățel 

Câmpia Buzău-
Siret 

Bz-4 

 
Zonă limitată de Subcarpații Buzăului - jud. Vrancea - jud. Brăila - mal 
stâng r. Râmnicul Sărat 
 
Zonă limitată de E85 - r. Râmnicul Sărat – jud Brăila - r.Buzău 
 
Zonă limitată de E85 - r. Buzău – jud. Brăila – jud. Ialomița (trasee de 
râuri și suprafețe de lacuri) 
 
Zonă limitată de: E85 -r. Buzău – jud. Brăila – jud. Ialomița (zonă 
agricolă cu păduri izolate) 
 
Zonă limitată de: Subcarpații Buzăului –E85 (câmpie înaltă în 
vecinătatea Subcarpaților) 
 
Descriere generală: 
 
1. Câmpia Râmnicului este subdivizată în două subunități cu 
caracteristici distincte și anume Câmpia Înaltă sau Glacisul Râmnicului 
și Câmpia joasă sau Piemontul Râmnicului. Limita către Câmpia 
Buzăului urmează malul stâng al luncii Buzăului, în aval de Săpoca și 
Slănic. Câmpia de glacis (Glacisul Râmnicului) este alcătuită din 
câmpuri, delimitată de văi alohtone. În dispunere longitudinală, 
aceste câmpuri sunt ușor asimetrice, iar transversal prezintă trepte ce 
apar ca prelungiri laterale ale teraselor subcarpatice. În câmpuri se 
încrustează ogașe și văiugi locale, adâncite numai în depozite 
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loessoide. Văile mari alohtone care despart câmpurile prezintă 
versanți abrupți cu diferență de nivel de până la 120 m, cu alunecări 
de teren, dar și cu nivele de terasă. Câmpia piemontană joasă 
(Piemontul Râmnicului) este aproape nefragmentată, râurile 
prezentând o luncă foarte îngustă și o albie minoră meandrată. De 
asemenea, se individualizează în relief urmele unor cursuri părăsite.  
 
2. Câmpia Buzăului se află în partea sud-vestică a Câmpiei Buzău-Siret, 
genetic fiind o câmpie de subsidență. Câmpia începe la nord de 
localitatea Vernești. Pornind la vest de la contactul cu Glacisul Istriței 
în aval de satul Costești, malul drept al Călmățuiului o separă de 
Bărăgan. După ieșirea din zona subcarpatică, Buzăul a format un larg 
con de dejecție. În cadrul acestuia cursul râului a oscilat la marile 
viituri curgând altădată chiar pe actuala vale a Călmățuiului. 
Materialele ce alcătuiesc câmpia reprezintă acumulări ale Buzăului. În 
cadrul câmpiei pot fi separate luncile joase ale Buzăului și Călmățuiului 
și câmpul ce le separă. 
 
Lunca Buzăului prezintă sectoare cu caracteristici morfologice 
distincte precum pante abrupte, cu diferențe de nivel de 3-10 m 
ajungând la un curs cu lățimi de 1,5-3 km, cu meandre foarte mari și 
suprafețe extinse cu exces de umiditate. 
 
Lunca Călmățuiului prezintă în prima parte un peisaj dominat de un 
câmp mlăștinos după ploi și uscat cu sărături în perioadele secetoase. 
În continuare se caracterizează printr-o albie îngustă, care a fost 
regularizată și îndiguită, pentru ca în continuare să fie ceva mai largă, 
fiind dominată în sud de Bărăgan printr-o pantă abruptă, în timp ce în 
nord trecerea se produce lin. În aval, se evidențiază o meandrare 
veche, iar la nord se desfășoară o luncă extinsă, trecerea la câmp 
neputând fi clar evidențiată. 
 
3. Câmpia Bărăganului se desfășoară o parte din porțiunea de mijloc, 
respectiv Bărăganul Central delimitat la nord de Valea Călmățuiului iar 
la vest de Valea Sărata. Altitudinile absolute au o medie de 40-60 m, 
cu înălțimea maximă de 100 m spre vest care scade la 40 - 50 m 
(aproximativ pe la est de Padina). Cea mare parte este acoperită cu 
depozite loessoide în care s-a format microrelieful de crovuri. Pe 
dreapta Călmățuiului apar nisipuri cu lățimi de câțiva kilometri cu 
relieful caracteristic de dune și interdune fixate prin culturi. Local apar 
și nisipuri mobile. 

 

2.4. IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA FACTORILOR CE COMPUN 
PEISAJUL 

Factori ce formează unitățile de peisaj, respectiv factorii abiotici, biotici și antropici sunt analizați prin 
studiu din punct de vedere al (1). structurii, (2).funcționalității și (3). dinamica schimbării. Structura se 
referă la elementele constitutive, specifice acestor trei factori. Funcționalitatea factorilor descrie 
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modul în care aceștia interacționează sau au interacționat cu peisajul. Schimbarea menționează 
caracterul și dinamica schimbării și efectul avut asupra peisajului.  

2.4.1. FACTORI ABIOTICI: STRUCTURA, UTILITATEA, SCHIMBAREA 

STRUCTURA 

a -Relieful: Analiza structurii peisajului natural al județului Buzău are ca punct de plecare relieful și 
constituția geologică a teritoriului. Județul ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului 
Buzău, cuprinzând de la nord-vest spre sud-est masivele montane ce formează Munții Buzăului și 
Munții Vrancei, grupurile colinare ale Subcarpaților Buzăului și zona de câmpie către limita cu județul 
Brăila. Modelul geologic este complex. Masivele muntoase sunt alcătuite din roci puțin rezistente ce 
au determinat prezența unor culmi joase, cu un contur domol determinând și apariția unor forme de 
relief unice în Romania precum Platoul Meledic, Focul Viu de la Terca, Babele de la Ulmet, rezervație 
geologică Piatra Albă de la Grunju și Vulcanii noroioși de la Scorțoasa, Berca și Beciu. 

Zona de deal este formată dintr-o succesiune de culmi deluroase și depresiuni. Zona de câmpie se 
întinde în partea sudică și sud-estică a județului, cu subdiviziunile Câmpiei Râmnicului, a Câmpiei 
Bărăganului de Mijloc și a Câmpiei Buzău-Călmățui. Modelul geologic este definit straturi de aluviuni 
și formații sedimentare (depozite fluviatile) care sunt dispuse pe cursul principalelor cursuri de apă 
precum și din . formațiuni sedimentare și  depozite eoliene. 

b- Rețeaua hidrografică de suprafață a județului: Rețeaua hidrografică este formată din râul Buzău și 
afluenții acestuia, la care se adaugă râurile Râmnicu Sărat (afluent al Siretului), Sărata (afluent al 
Ialomiței) și Călmățui (afluent al fluviului Dunărea) fiecare cu tributarii aferenți. Principala arteră 
hidrografică care tranzitează județul este râul Buzău, pe o lungime de 148 km, având o suprafață a 
bazinului hidrografic de 4.359 km2 și un debit mediu multianual de 26.3 m3 /s (PAAR, 2019), izvorăște 
din Munții Ciucaș și prezintă un bazin dezvoltat asimetric, majoritatea afluenților fiind localizați pe 
partea stângă (Bâsca Mare, Bâsca Mică, Bâsca Unită, Sibiciu, Bălăneasa, Sărățel, Slănic, Câlnău).  

Pe partea dreaptă primește ca și tributari mai importanți Bâsca Chiojdului și Nișcov. În zona de câmpie 
are afluenți neînsemnați pe partea stângă, alimentând marile limane și mai puțin râul Buzău (Costeiu, 
Valea Boului, Ghergheasa, Boldu, Ciulnița) (Minea IS, 2011). Caracteristicile principalelor cursuri de 
apă din bazinul hidrografic Buzău sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

TABEL 8: CURSURI DE APĂ ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BUZĂU (COD XII-1.82) 

NR. 
CRT.  

CURS DE APĂ  COD CADASTRAL SUPRAFAȚĂ BAZIN 

HIDROGRAFIC (KMP) 

LUNGIME RÂU 

(KM) 

1.  Buzău XII-1.82. 4359  148 

2.  Harțag XII-1.82.11 25  8 

3.  Siriul Mare XII-1.82.12 85  15 

4.  Giurca Mare XII-1.82.13 10  4 

5.  Cașoca XII-1.82.14 57  16 

6.  Bâsca  XII-1.82.15 783  76 

7.  Bâsca Mare XII-1.82.15.1 440  61 

8.  Bâsca Mică XII-1.82.15.12 239 45 

9.  Nehoiu  XII-1.82.16 36  14 

10.  Sibiciu XII-1.82.19 47 13 

11.  Muscel XII-1.82.20 20  8 

12.  Pănătău XII-1.82.21 25 8 

13.  Bâsca Chiojdului XII-1.82.22 340  42 
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NR. 
CRT.  

CURS DE APĂ  COD CADASTRAL SUPRAFAȚĂ BAZIN 

HIDROGRAFIC (KMP) 

LUNGIME RÂU 

(KM) 

14.  Bălăneasa XII-1.82.24 190  31 

15.  Sărățel XII-1.82.25 187  32 

16.  Slănic XII-1.82.27 425  73 

17.  Nișcov XII-1.82.28 222 40 

18.  Câlnău XII-1.82.31 208 57 

Sursa: PAAR, 2019 

c- Unitățile lacustre naturale și antropice: Lacurile naturale din zona de câmpie au fost individualizate 
limanuri fluviatile, cele mai importante, localizate pe partea stângă a râului Buzău, în câmpia Buzău-
Siret sunt: Costeiu, Amara, Balta Albă (prezintă nămoluri terapeutice) și Ciulnița. In completare, 
categoria lacurilor de luncă prezintă Lacul Luciu, în lunca Călmățuiului. 

Caracteristice sunt lacurile rezultate prin procese de dizolvare și tasare sunt localizate în sectoarele 
unde masivele de sare se află la suprafață sau la adâncime mică, la mai multe dintre acestea 
dezvoltarea unui strat de argilă a condus la izolarea de blocurile de sare sau de brecia sării și ca urmare 
apa și-a modificat conținutul în săruri devenind salmastru sau chiar dulce. Din această categorie fac 
parte Lacul și Lacul Castelului situate pe platoul Meledic. Aportul din pluvial și lipsa contactului cu 
masivul de sare (pe care s-au format aceste lacuri) a determinat îndulcirea apei și implicit schimbarea 
vegetației (PM Meledic, 2015).  

In zona de interferență carpato-subcarpatică se află și Lacul Mociaru localizat pe un larg platou (Plaiul 
Nucului). Acesta se află la o altitudine de circa 770 metri . O altă categorie de lacuri sunt cele din 
spatele valurilor de alunecare, având dimensiuni mici și un grad înaintat de colmatare, fiind frecvente 
pe versanții cu strate de argilă și care au suferit despăduriri, în zona subcarpatică și cea montan. Pe 
culmea Ivănețu sunt mai multe lacuri, care au luat naștere între valurile de alunecare. Cele mai 
numeroase se află pe valea Hânsarului. Dintre acestea se detașează Lacul Tâlharilor (Hânsaru) și trei 
ochiuri circulare (cu diametrul de 5–12 m). In Munții Siriu se află localizat Lacul Vulturilor (Lacul fără 
Fund). 

d - Clima: Clima are caracter temperat continental, sub influența maselor de aer vestice, estice, sudice 
precum și nordice și nord-vestice. La nivelul județului Buzău, pot fi identificate o serie de topoclimate 
locale. În zona montană, desfășurarea lanțului carpatic în raport de circulația maselor de aer și gradul 
ridicat al fragmentării reliefului au condus la individualizarea următoarelor topoclimate: al etajului 
subalpin; al masivelor cu altitudine medie; al munților joși (de regulă sub 800 m) și depresiunilor. 
Topoclimatul etajului subalpin cu diferențe sezoniere determinate de succedarea maselor vestice, 
nord-estice și sudice, ce sunt însoțite și de ascensiuni rapide (precipitații bogate, cer acoperit) și de 
descendențe spre Subcarpații Buzăului și Vrancei (facilitează efectele foehnale). Topoclimatul 
masivelor cu altitudine medie este influențat pe parcursul anului de interferențe între masele vestice, 
cele sudice (calde și în majoritate uscate, care pătrund mai ales pe văi impunând precipitații de 
convecție termică, nebulozitate și averse vara) și cele estice (iarna dau geruri, viscol, nebulozitate). 

În zona subcarpatică, se disting topoclimatul dealurilor de la exterior și al culoarelor de vale de la 
contactul cu câmpia (temperaturile cele mai ridicate, expunere îndelungată și ca urmare insolație 
ridicată, ierni mai aspre cu evidenta cantonare a aerului rece din câmpie, primăveri și veri cu 
foehnizare intensă ce impune uscăciune, etc.), topoclimatelor dealurilor înalte și al depresiunilor de 
sub munte (rece, umed) și topoclimatul dealurilor și al depresiunilor bine închise cu altitudini de 300-
500 m cu caracter moderat între cele două situații extreme. Zona de câmpie face parte din sectorul de 
provincie climatică al Câmpiei Române cu influențe continentale de ariditate. Local se pot identifica 
mai multe tipuri de topoclimate complexe. 
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FACTORII ABIOTICI – FUNCȚIONALITATE ȘI SCHIMBAREA: Factorii abiotici au un rol important în 
dezvoltarea drumeției, turismului și cicloturismului oferind trasee de dificultăți și durate variate. 
Deasemenea, au un rol important în educație și cercetare reprezentând o sursa de cunoaștere pentru 
elevi, studenți, profesori sau grupuri de cercetători în specialități legate de particularitățile 
geomorfologice, hidrologice și climatice ale județului. Un alt rol îl joacă în dezvoltarea artelor plastice 
și fotografiei, multe din zonele reprezentând elemente de inspirație. 

Schimbarea apare în structura și funcționalitatea peisajului în următoarele forme:  

(a). Peisajul județului, privit din punct de vedere al factorilor abiotici, are un caracter dinamic 
determinat de caracteristicile climatice respectiv vara cu fenomenele extreme precum furtuni de praf 
sau secetă, care deteriorează solul, iar iarna este expus celor mai puternice viscole. In completare se 
menționează influența foehnului, datorită condițiilor topoclimatice specifice, în zona colinară a 
județului se întâlnesc specii biotice de nuanță submediteraneeană-pontică. Zonele în care se văd 
schimbările generate de acești factori sunt unitățile de peisaj UP-1 și UP-2. Elementele climatice și 
mișcările seismice generează un proces de eroziune și alunecări sau prăbușirii de teren și de 
continuitate în zona centrală din unitatea de peisaj 2. 

(b). Anotimpurile determină schimbarea peisajului prin modificări cromatice ale vegetației conform 
altitudinii, de la zonă montană la cele de șes, cu alternări coloristice a peisajelor estivale și hibernale. 
In zonele de câmpie peisajul se modifică radical datorită dispariției planațiilor agricole, ieșind în 
evidență siluetele UAT-urilor și a zonelor împădurite. 

(c). Ieșirea din matca a râurilor în perioadele de ploi abundente și mai ales cu cantități mari în perioade 
scurte afectează lucrări agricole, siguranța gospodăriilor și a patrimoniului construit sau natural. 

(d). Schimbări în calitatea solurilor datorate activității agricole. 

 

2.4.2. FACTORI BIOTICI: STRUCTURA 

a - Vegetația: Structura factorilor biotici este influențată de caracteristicile factorilor abiotici respectiv 
relieful și clima. Zona Munților Buzăului și Vrancei este ocupată de păduri etajate pe etajul stejarului, 
etajul fagului, etajul coniferelor și etajul tufărișurilor sau subalpin, considerând și zonele umbroase, 
umede și luminișurile. Etajul subalpin ocupă, pe culmile cele mai înalte, areale restrânse și cu un număr 
de specii redus. Dintre acestea menționăm jneapănul (Pinus mugo), smârdarul (Rhododendron 
kotschyi), salcia pitică (Salix nana).  

Dacă în Munții Buzăului frecvente sunt tufărișurile cu Vaccinium myrtillus și Vaccinium vitis idaea pe 
versanții nordici și cu Juniperus communis ssp. nana pe cei sudici și sud-estici și Alnus viridis pe 
versanții estici și cu pajiștile subalpine alcătuite din asociații de Festuca ovina ssp. sudetica și Nardus 
stricta, în Munții Vrancei pășunile subalpine sunt alcătuite din asociații de Festuca ovina ssp. sudetica, 
la care se adaugă asociații de Nardus stricta și de Vaccinium myrtillus.  

În pajiștile secundare instalate în locul suprafețelor de pădure defrișate predomină asociații de Festuca 
rubra și Nardus stricta. Domeniul forestier, este alcătuit din păduri de conifere în care domină molidul, 
iar în secundar bradul și exemplare de pin și tisă. Pe treapta montană joasă se identifică o predominare 
a fagului și amestec de păduri de molid în amestec cu brad și fag. 

Zona subcarpatică a Buzăului și a Vrancei este acoperită cu păduri de fag, pe dealurile mai înalte si cu 
păduri de gorun la altitudini reduse. La contactul acestora se formează o întinsă zonă de interferență, 
în care pădurile de gorun în amestec cu fagul alternează cu gorunete, pe versanți însoriți, bine drenați 
și cu făgete pe versanții umbriți. Pe partea vestică a Dealului Istrița și până în valea Râmnicului Sărat 
au o pondere ridicată în diferite asociații vegetale printre care și rarități floristice precum gărdurarița 
(Nitraria schoberi) la Pâclele. Tot aici se dezvoltă asociații ierboase în care domină colilia și negara 
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însoțite de specii tipice de silvostepă precum Centaurea orientalis, Phlomis pungens, ș.a. alternând cu 
asociații de Festuca valesiaca.  
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FIGURA 17:  REPARTIȚIA SUPRAFEȚELOR OCUPATE DE PĂDURI (HA), 2014 

 

Sursa: planșă proprie, prelucrare date INS Tempo online 

In bazinul inferior al Slănicului, în bazinul Nișcovului, în Depresiunea Pâclelor și pe dealul Istrița, la 
nord-est de Sărata-Monteoru, o mare răspândire o prezintă pădurile de stejar pufos (Quercus 
pubescens, Quercus virgiliana) și de cărpiniță (Carpinus orientalis) în amestec cu alte specii termofile, 
ca arțarul tătăresc (Acer tataricum), mojdreanul (Fraxinus ornus) și stejarul brumăriu (Quercus 
pedunculiflora). In zona de de interferență dintre zona de silvostepă și subetajul gorunului se 
evidențiază amestecuri complexe de gorun, stejar pufos și diverse specii hibride de Quercus și 
gorunete cu elemente termofile (mojdrean, corn) în subarboret.  

Pe suprafețe restrânse se întâlnesc și tufărișuri de liliac, precum la Cernătești, în câteva puncte, pe 
dealul Botanu și în apropiere de Berca. Pe terenurile argilo-grezoase de la Pâclele Mari se întâlnesc 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

55 
 

endemismele Nitraria schoberi (gărdurarița) și Obione ferucifera. De asemenea, pe versanții erodați, 
la marginea pădurilor sau sub formă de pâlcuri în pășuni, apar tufărișuri de drob. O mare extensiune 
o au și plantațiile de salcâm și de pin, îndeosebi pe terenurile în pantă, degradate în trecut, și pe alocuri 
chiar și cele de nuc. În cadrul vegetației azonale, în lungul râurilor mari există zăvoaie (cu sălcii, plopi, 
arini), iar pe argilele sărăturoase plante halofile (Artemisia maritima, Salicornia europaea). Vegetația 
de mlaștină este prezentă în lacurile aflate în ultima fază de evoluție (de exemplu pe interfluviul dintre 
Bâsca Chiojdului și Buzău) în care apar sfagnete cu roua cerului. 

In zonele de câmpie se dezvoltă o vegetație caracteristică stepei și silvostepei cu vegetație naturală și 
cultivată. Terenuri cultivate predominant cu cereale, floarea soarelui, leguminoase, și, mai puțin, cu 
pomi fructiferi și viță de vie. In zona stepei, vegetația naturală este reprezentată de specii ierboase: 
pelinița, pălămida, pelinul, ciulinul, coada șoricelului, colilia, scaietele, spinul, brusturul. Vegetația 
lemnoasă este rară, reprezentată mai ales de salcâm, dud, ulm, plop, tei și arbuști ca măceșul.  

În silvostepă, pe lângă terenurile cultivate există pâlcuri de păduri limitate la arii restrânse, cum sunt 
cele de la Rușețu, Brădeanu, Văleanca, Crângul Buzăului, Frasinu, Spătaru (rezervație floristică în 
suprafață de 165 ha) și cele de la nord-est de orașul Râmnicu Sărat. Pădurea Brădeanu, rezervație 
forestieră cu suprafața de 2,1 ha, reprezintă un rest al vegetației lemnoase din silvostepa Munteniei, 
aparținând, din punct de vedere fitogeografic, pădurilor de stejar brumariu.  

b- Fauna: Județul Buzău deține o faună foarte variată. Domeniul subalpin este mai slab populat în 
raport cu celelalte etaje de vegetație, datorită condițiilor vitrege de viață. Dintre păsări mai comune 
sunt cinteza alpină, fâsa alpină, pietrarul, mărăcinarul, sturzul de piatră, ulii, etc. Pe stâncărie, adesea 
pot fi observate specii de reptile O serie de mamifere pătrund sezonier, vara, în subalpin, precum urșii, 
lupii, etc. 

În etajul pădurilor de conifere dintre mamifere se remarcă: ursul (Ursus arctos), cerbul (Cervus 
elaphus), râsul (Lynx linx), jderul, șoarecele vărgat. La acestea se adaugă numeroase specii de păsări 
precum ierunca (Tetrastes bonasia), cocoșul de munte (Tetrao urogalus) acvila de munte (Aquila 
chrysaetos), șorecarul comun (Buteo buteo),  corbul, etc. De asemenea, se identifică diverse reptile și 
nevertebrate. 

În etajul pădurilor de foioase se remarcă ursul brun, căprioara, porcul mistreț. La acestea se adaugă, 
dintre mamifere, lupul, vulpea, viezurele, veverița, șoarecele gulerat, pârșul, iepurele, etc. Păsările 
sunt reprezentate prin: ieruncă, gaiță, pițigoi, ciocănitoare, buhă, huhurez, mierlă, privighetoarea, cuc, 
graur, etc. Dintre reptile se evidențiază șopârlele, alături de o serie de șerpi, ș.a. Amfibienii sunt 
reprezentați prin broaște, salamandra, triton, etc. În frunzarul pădurilor și în pajiști trăiesc numeroase 
insecte, arahnide diverse, printre care o mențiune aparte o merită scorpionul carpatic (Euscorpius 
carpathicus). 

Fauna din stepă și silvostepă este reprezentată, în special, de rozătoare, păsări și insecte. Se întâlnesc, 
mai frecvent, dintre mamifere - șoarecele de câmp, popândăul, hârciogul, iepurele de câmp; dintre 
păsări – mierla, prepelița, potârnichea, graurul, ciocârlia de Bărăgan, prigroria, dumbrăveanca; iar 
dintre insecte – lăcustele, coșarii, greierii. Principalele specii de interes cinegetic sunt iepurele, 
căpriorul, mistrețul dintre mamifere și fazanul și potârnichea dintre păsări. 

Ihtiofauna râului Buzău este reprezentată prin clean, lipan, scobar, mreană, morunaș (Pătroescu M., 
1996). Aria protejată Lunca Buzăului a fost desemnată sit Natura 2000 în vederea protejării și 
conservării, printre altele, și a patru specii de pești (Gobio uranoscopus - petroșelul, Barbus 
meridionalis - mreana vânătă, Cobitis taenia - zvârluga, Gobio kessleri - porcușorul de nisip) (PM 
ROSCI0103, 2015). Lacurile sunt populate de diverse specii de pești, precum caras, crap românesc, 
somn, biban, șalău, fitofag, etc. (ST Buzău, 2016).  
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c – Patrimoniu natural protejat: In județul Buzău, au fost declarate 20 de situri de importanță 
comunitară, dintre care 13 SCI (situri de importanță comunitară)  și 7 SPA (arii de protecție 
avifaunistică) (conform RSM Buzău, 2019). Caracteristicile principale ale acestora sunt individualizate 
în tabelele 4 și 5. 

TABEL 9: SITURI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ 

NR.CRT. COD NUME SUPRAFAȚA ÎN JUDEȚ(KM2) 

1.  ROSCI0005  Balta Albă – Amara – Jirlău – Lacul Sãrat 
Câineni 

63,97 

2.  ROSCI0009  Bisoca 12,15 

3.  ROSCI0057  Dealul Istrița 5,73 

4.  ROSCI0103  Lunca Buzăului 60,69 

5.  ROSCI0127  Muntioru Ursoaia 1,55 

6.  ROSCI0190  Penteleu 112,75 

7.  ROSCI0199  Platoul Meledic 1,63 

8.  ROSCI0229  Siriu 62,42 

9.  ROSCI0259  Valea Călmățuiului 99,20 

10.  ROSCI0272  Vulcanii Noroiosi de la Pâclele Mari și 
Pâclele Mici 

9,34 

11.  ROSCI0280  Buzăul Superior 0,177 

12.  ROSCI0208  Putna Vrancea 0,058 

13.  ROSCI0404  Dealurile Racovițeni 1,71 

Total suprafață 431,375 

Sursa: RSM Buzău, 2019 

TABEL 10: ARII DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ 

NR.CRT. COD NUME SUPRAFAȚA ÎN JUDEȚ (KM2) 

1.  ROSPA0004 Balta Albă – Amara – Jirlău 26,84 

2.  ROSPA0112 Câmpia Gherghitei 14,08 

3.  ROSPA0141 Subcarpații Vrancei 119,75 

4.  ROSPA0145 Valea Călmățuiului 99,20 

5.  ROSPA0006 Balta Tătaru 0,117 

6.  ROSPA0088 Munții Vrancei 0,08 

7.  ROSPA0160 Lunca Buzăului 60,69 

Total suprafață 320,757 

Sursa: RSM Buzău, 2019 

Pe lângă acestea, în tabele 6-7-8 sunt de menționat 10 rezervații de interes național, 5 monumentele 
ale naturii de interes național și 9 de interes județean.  

TABEL 11: REZERVAȚII NATURALE DE INTERES NAȚIONAL DECLARATE PRIN LEGEA NR. 5/2000 

COD 

NAȚIONAL 

DENUMIREA SUPRAFAȚA 

(HA) 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

2.261. Vulcanii Noroioși de la 

Pâclele Mari 

1880 Comuna Scorțoasa 
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COD 

NAȚIONAL 

DENUMIREA SUPRAFAȚA 

(HA) 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

2.262. 

 

Vulcanii Noroioși de la 

Pâclele Mici 

1323 Comuna Scorțoasa 

 

2.270. Pădurea cu tisă 197 Comuna Chiojdu, orașul Nehoiu 

2.271. 

 

Balta Albă 

 

1167 

 

Comuna Balta Albă (județul Buzău), comuna 
Grădiștea (județul Brăila) 

2.269. Dealul cu Lilieci Cernătești 10,59 Comuna Cernătești 

2.267. 

 

Platoul Meledic 

 

157 

 

Comunele Mânzălești, 

Lopătari 

2.265. Pădurea Crivineni 15,44 Oraș Pătârlagele 

2.272. 

 

Balta Amara 

 

814 

 

Comuna Balta Albă (județul Buzău), comuna 
Vișani (județul Brăila) 

2.266 Pădurea Brădeanu 5,8 Comuna Brădeanu 

2.268 Pădurea Lacurile - Bisoca 10 Comuna Bisoca 

Sursa: APM Buzău, 2020 

TABEL 12: MONUMENTE ALE NATURII DE INTERES NAȚIONAL DECLARATE PRIN LEGEA NR. 5/2000 

COD 

NAȚIONAL 

DENUMIREA SUPRAFAȚA 

(HA) 

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ 

2.263. Sarea lui Buzău 1,77 Comuna Viperești 

2.275. Chihlimbarul de Buzău 2,46 Comuna Colți 

2.274. Piatra Albă "La Grunj" 0,03 Comuna Mânzălești 

2.264. 

 

Blocurile de calcar de la 

Bădila 

3,02 

 

Comuna Viperești 

 

2.273. Focul Viu - Lopătari 0,25 Comuna Lopătari 

Sursa: APM Buzău, 2020 

TABEL 13: REZERVAȚII NATURALE ȘI MONUMENTE ALE NATURII DE INTERES JUDEȚEAN DECLARATE PRIN 
HOTĂRÎREA CONSILIULUI JUDEȚEAN NR.13/1995 

NR
. 
CR
T. 

DENUMIREA LOCALIZARE SUPRAFAȚA 

(HA) 

ADMINISTRAȚIE 

1.  Culmile Siriului Comuna Siriu 

 

85 O. S. Nehoiașu, Consiliul 
Local  Siriu 

2.  Pădurea Frasinu Comuna Țintești 158 O.S. Buzău 

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

4.  Pădurea Găvanu Comuna Mânzălești 216 O.S. Vintilă Vodă 

5.  Pădurea Milea Viforâta Comuna Gura Teghii 165 O.S. Nehoiu 

6.  Pădurea Crângul Buzăului Municipiul Buzău 

 

162 O.S. Buzău 

Consiliul Local Municipal 
Buzău 
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NR
. 
CR
T. 

DENUMIREA LOCALIZARE SUPRAFAȚA 

(HA) 

ADMINISTRAȚIE 

7.  Pădurea Harțagu Comuna Siriu 191 O.S. Nehoiașu 

8.  Stejarul din Buzău 

(monument al naturii) 

Municipiul Buzău, str. 
Crizantemelor, nr. 1 

- S.C. Agrotransport S.A. Buzău 

9.  Platanii din Râmnicu Sărat 

(monument al naturii) 

Parcul central al 
municipiului Râmnicu 
Sărat 

- Consiliul Local Municipal 
Râmnicu Sărat 

Sursa: APM Buzău, 2020 

FUNCȚIONALITATEA ȘI SCHIMBAREA: Factorii biotici asigură varietatea, utilitatea și atractivitatea 
peisajului atât din punct de vedere cultural (activități de recreere, observare și cercetare/cunoaștere) 
cât și economic (pescuit, turism, agricultură, creșterea animalelor) sau activități de nișă (ex. prezentări 
științifice, filmări). Pot fi menționate și activități economice precum creșterea animalelor, recoltarea 
fructelor de pădure, ciuperci comestibile, meșteșuguri (țesutul, torsul lânii, cusături populare, 
împletituri, obiecte de artizanat din lemn, dogărit, dulgherie) și prelucrarea lemnului și mobilier. 

Schimbările dominante observate în cadrul acestei unități de peisaj sunt legate de ciclul anotimpurilor 
care modifică major caracterul peisajului, cromatic și vizibilitate prin pierderea frunzișului, fără să-l 
compromită în continuitatea sa, crescând din punct de vedere vizual distanțele și unghiul de percepție 
pe amfiteatre largi către zonele depresionare și câmpie. 

 

2.4.3. FACTORI ANTROPICI 

STRUCTURA 

Factorii antropici sunt identificați și analizați din punct de vedere al (a) moștenirii culturale, patrimoniu 
mobil și imobil și al (b) tiparului și distribuției zonelor construite în U.A.T-uri urbane și rurale. De 
asemenea sunt considerate în evaluare și lucrări precum acumularea Cândești și barajul Siriu, situat 
pe raza localității Siriu, fiind cu o înălțime de 122 de metri și o lungime de 570 de metri, al doilea baraj 
de anrocamente din țară ca mărime. Un element unicat în peisajul județului îl reprezintă așezările 
rupestre săpate în stâncile Munților Buzăului, la Bozioru, lăcașuri de cult din epoca bronzului, folosite 
și în prezent. 

a-Monumente istorice 

Patrimoniul cultural este compus, conform Listei Monumentelor Istorice a Județului Buzău 2015, din 
868 obiective din care 126 categoria A (de interes național) și 742 categoria B (de interes local). Un 
centralizator al densității patrimoniului este prezentat în figura nr. 3, care oferă informații privind 
grupări de U.A.T.-uri atractive din punctul de vedere al patrimoniului cultural. Figurile 4 și 5 prezintă 
distribuția spațială a monumentelor cuprinse în L.M.I. 2015 

b - Tiparul și distribuția zonelor construite 

Structura U.A.T.-urilor este majoritar rurală, fiind distribuite diferențiat pe teritoriul județului, din 
punct de vedere al mărimii și al densității demografice. Configurarea spațială a intravilanelor pe traseul 
cursului râului Buzău a masivelor muntoase a dealurilor și depresiunilor este configurat diferit fiind 
influențat de particularitățile teritoriului.  
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Pe traseul coridorului Buzăului și al celorlalte cursuri de apă, dar și pe traseul drumurilor de tranzit în 
județ, sau de acces către localități, naționale și județene, gospodăriile sunt predominant dezvoltate 
linear, adaptate la curbele de nivel, atunci când ne referim la zonele muntoase și de deal. 

Tipologia zonelor locuite în zonele de câmpie, cu intravilane de formă lineară acolo unde urmăresc un 
curs de apă sau o cale de acces, sau grupate sub influența existenței unor elemente naturale (ex. 
pădure) sau a economiei folosirii terenurilor, a utilităților, în zonele cu activități agricole intensive. In 
intravilanul zonelor rurale sunt grupate gospodăriile, anexele gospodărești și o parte din teren pentru 
livezi, grădini de legume, iar restul (cea mai mare parte) în extravilan.  

Zonele urbane majore, dezvoltate în teritoriul de confluență al râurilor principale (ex. Buzău, Râmnicul 
Sărat) întărit de rețeaua de rumuri naționale (ex. E85 au determinat apariția de zone urbane 
funcționale cu efecte economice pozitive asupra zonelor rurale aflate în zona de influență a zonelor 
urbane (ex. municipiul Buzău). 
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FIGURA 18: HARTA MONUMENTELOR CUPRINSE ÎN L.M.I. 2015 

 
Sursa: planșă proprie, prelucrare date LMI 2015 
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FIGURA 19: SUPRAFAȚA TERITORIULUI INTRAVILAN/EXTRAVILAN ȘI CONFIGURAREA INTRAVILANELOR PE 
UAT-URI  

 
Sursa: planșă proprie 
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FUNCȚIONALITATEA ȘI SCHIMBAREA 

Patrimoniul cultural: Patrimoniul cultural are prin continuitatea sa o funcțiune majoră asigurând 
păstrarea identității istorice și culturale a teritoriului județului și a comunităților rezidente fiind 
îmbogățit și de existența de trei personalități nominalizate în Tezaur Uman Viu, inițiativă UNESCO, 
pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Pe lângă identitatea 
locurilor patrimoniu cultural al județului contribuie, prin cunoaștere, contribuie la dezvoltarea 
patrimoniului național și mondial. 

Funcțiunile specifice fiecărui obiect de patrimoniu sunt variate ca număr și tip, fiind de cult 
(biserici/mânăstiri), culturale/științifice (situri arheologice, conace), de locuire, administrativ-utilitare 
(primării, școli, gări, poduri), comerciale sau economice. Evenimentele, obiceiurile, meșteșugurile și 
acțiunilor culturale contribuie la cunoașterea în timp a istoriei locuitorilor județului contribuind la 
dezvoltarea unui parteneriat cultural specific județului (ex. taberele de creație) dar și subiect de 
recreere și de turism de nișă. 

Factorii antropici ce definesc patrimoniu sunt afectați de schimbări diferit prin tipul patrimoniului. 
Monumentele istorice, construcții, sunt supuse degradării datorită factorilor abiotici dar și a lipsei de 
măsuri și continue de reabilitare și protejare și de folosire de materiale adecvate care determină 
stabilitatea și rezistența în timp atât a patrimoniului material dar și a gospodăriilor aflate în zonele 
rurale. Practicarea de măsuri de intervenție asupra monumentelor construite, lipsite de suport 
profesional, conduc la schimbări prin alterarea stilului/valorii inițiale a obiectului de patrimoniu. 
Societatea județului se va confrunta cu modul în care, în viitor, noile forme tehnologice și de 
manifestări culturale vor contribui la recunoașterea, promovarea și prețuirea/protejarea 
patrimoniului cultural material și imaterial. 

Tiparul și distribuția zonelor construite: Din punct de vedere al funcționalității, caracteristica 
peisajului județului este dominată de terenurile întinse rezervate culturilor agricole cu vizibilitate din 
Subcarpații Buzăului și de pe trasee de transport pe un orizont larg ca imagine unitară rezultată din 
canevasul suprafețelor dedicate culturilor agricole și punctate de intravilanele urbane și rurale. Sunt 
vizibile, pe DN85 pe coridorul Buzău-Râmnicul Sărat, o creștere a densități construcțiilor în zona de 
influență urbană a municipiului Buzău  

Din punct de vedere al zonelor locuite din interiorul U.A.T.-urilor, configurarea spațiului din punct de 
vedere al funcționalității evidențiază tipuri de peisaj adaptate particularităților vieții rurale sau urbane, 
a traseelor rutiere, a intersecțiilor rutiere și feroviare, a stațiilor de transport rutiere și feroviare și a 
spațiilor publice și a plantațiilor de aliniament (mai evident în municipii și orașe sau în stațiunea 
balneară Sărata Monteoru). 

In interiorul zonelor delimitate de rețelele rutiere s-au dezvoltat istoric funcțiuni publice și private, 
diferențiat la nivel urban sau rural, având particularități privind volumul construcțiilor, și modul de 
împrejmuire a proprietăților în special în zonele rurale unde sunt vizibile pe lângă construcții cu 
funcțiuni de locuit anexe si suprafețe pentru grădini si suprafețe cultivate sau de creștere a păsărilor 
și animalelor. 

Schimbarea factorilor antropici este diferită pentru fiecare din unitățile de peisaj identificate. 
Caracteristica dată de funcționalitatea Câmpiei Bărăganului face ca dinamica schimbărilor să fie dată 
de tipul de plantație realizată pe loturile agricole și de evoluția acestei plantații de-a lungul sezoanelor 
primăvară-vară influențată de (1). tipul culturilor, din punct de vedere al cromaticii acestora și de 
schimbarea cromaticii în funcție de anotimp, (2). prezența animalelor în zone cu pajiști, (3). perioadele 
de transhumanță.  

In zonele construite schimbarea este dată de calitatea stilistică a noilor construcții sau de gradul de 
degradare a proprietăților care fie sunt nefolosite fie proprietarii se confruntă cu lipsa fondurilor 
necesare punerii în siguranță a construcțiilor. La nivelul U.A.T. schimbarea este vizibilă în starea 
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drumurilor care se degradează sau din contra sunt modernizate în funcție de disponibilitatea 
bugetelor publice locale sau centrale sau a gradului de atragere de fonduri prin proiecte europene. 

ANALIZA FACTORILOR 

Județul prezintă un mix variat de peisaje naturale, care sunt dominante în economia teritoriului, în 
care tipurile specifice menționate anterior (vegetație, hidrografie) sunt legate într-o rețea ce cuprind 
și elemente de peisaj antropic, monumente și localități. Capitolul prezintă zonele de peisaj agregând 
compoziția abiotic-biotic prin identificarea tipului de peisaj și distribuția acestora pe tip de Unitatea 
de Peisaj. Categoriile de peisaj natural-antropic rezultate din analiză cuprind: 

ANALIZA 1. ZONELE DE PIESAJ ALE JUDEȚULUI SUNT IDENTIFICATE ȘI CONFIGURATE DIN PUNCT DE 
VEDERE AL COMPOZIȚIEI ”ABIOTIC-BIOTICĂ”  

Dominanta peisajului județului Buzău se bazează pe caracteristici naturale, în care concură factori 
specifici formelor de relief, de la masive muntoase la formele de câmpie, geomorfologia și declivitatea 
terenului, calitatea solului și existența apelor de suprafață precum râuri și lacuri. Categoriile de peisaj 
natural în județul Buzău se clasifică astfel: 

1. Din punct de vedere al reliefului sunt identificate următoarele peisaje: 

MUNȚII BUZĂULUI ȘI MUNȚII VRANCEI 

Masivele evocă un peisaj montan complex cu vegetație naturală subalpină, pajiști, tufărișuri și păduri 
de conifere și fag, divizat prin văi abrupte către cursuri de apă, cascade, depresiuni și căi de acces 
rutiere. In detaliu, pe etaje pot fi întâlnite următoarele tipuri de peisaje: 

• culmi cu peisaj subalpin (jneapăn, salcie pitică, smârdarul) 

• peisaj de pajiști subalpine și tufărișuri 

• peisaj de macro-depresiuni în care au existat lacuri (mlaștini oligotrofe) 

• peisaj domeniu forestier (conifere și fag) cu exemplare seculare de molid 

SUBCARPAȚII BUZĂULUI ȘI SUBCARPAȚII VRANCEI 

• peisaj predominant cu păduri de fag (altitudini ridicate) și gorun (pe altitudini reduse) 

• peisaj de păduri în bazinul inferior al Slănicului și al Nișcovului (depresiunea Pâclelor și Dealul 
Istrița la nord – est de Sărata Monteoru) 

• peisaj de tranziție cu păduri de foioase și vegetație de silvostepă (în lungul Văii Buzăului până 
la confluența cu Bălăneasa, apoi la nord de bazinul Târcovului în Muchia Floricica, bazinul 
Sărățel (la nord de Gura Văii), bazinul Slănic (la nord de Dogari), Câlnău (la nord de Murgești) 
și bazinul Râmnicu Sărat (la nord de Topliceni) 

• peisaj cu vegetație mezoxerofilă și xerofilă (partea vestică a Dealului Istriței până în valea 
Râmnicului Sărat și la Pâclele dar și spre nord până la contactul cu muntele –la nord de 
Pătârlagele) 

• peisaj cu vegetație xerofilă și de asociații ierboase (Dealurile Istriței spre zona de silvostepă) 

• peisaj cu vegetației azonale în lungul râurilor mari (zăvoaie cu sălcii, plopi, arini), sau pe argilele 
sărăturoase plante halofile (Artemisia maritima, Salicornia europaea).  

• peisaj cu vegetația de mlaștină este prezentă în lacurile aflate în ultima fază de evoluție (de 
exemplu pe interfluviul dintre Bâsca Chiojdului și Buzău) în care apar sfagnete cu roua cerului 
(Drosera rotundifolia). 

• peisaj cu pajiști naturale nedegradate 

• peisaj pe terenuri puternic degradate prin ravenare, eroziune în suprafață și alunecări 
(tufărișuri de cătină, 

• peisaj de ravene și ogașe (tufișuri de păducel, porumbr, măceș) 
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CÂMPIA ROMÂNĂ (CÂMPIA IALOMIȚEI, CÂMPIA BĂRĂGANULUI ȘI CÂMPIA BUZĂU-SIRET) 

• peisaj de silvostepă în cea mai mare parte a Câmpiei Române 

• peisaj silvostepă (circa 20% din suprafață în Câmpia Săratei și Glacisul Istriței), cu pâlcuri de 
păduri 

• peisaj cu păduri în vestul Câmpiei Buzău-Siret, până la contactul cu regiunea subcarpatică 

• peisaj cu păduri și straturi arbustive 

• peisaj de stepă în partea estică și sud-estică a județului pe o suprafață restrânsă 

• peisaj cu vegetație azonală pe terenuri cu exces de umiditate, sărături și terenuri nisipoase 

• peisaj cu cu zăvoaie și pajiști în luncile râurilor mari cu apă permanentă 

• peisaj la marginea și în lacurile și bălțile  din zona de câmpie  

• peisaj cu vegetație naturală pe mici porțiuni folosite ca islazuri, pe malurile apelor, pe terenuri 
degradate sau pe marginea drumurilor și pe malurile și digurile canalelor de irigații 

• peisaje agricole cu păduri: terenuri caracterizate printr-un model asortat de culturi cerealiere 
și păduri a căror existență pre-datează zonele locuite din vecinătate 

• peisaje agricole: terenuri cu suprafețe mari, pentru activități agricole, întrerupte de gospodării 
izolate și de suprafețe de apă 

• peisaje agricole cu terenuri amenajate, cu un grad de dispersare ridicat, care cuprinde 
gospodării compacte, cu anexe necesare funcționării acestora și curți pentru activități 
agricole, având eventual cu deschidere la o suprafață de apă (satele de la sud de Ialomița). 

2. Din punct de vedere al rețelei hidrografice sunt identificate următoarele peisaje:  

Datorită densității rețelei hidrografice in relieful județului, cursurile de apă au un impact major în 
configurarea caracteristicilor de peisaj ale acestuia. Pe lângă dinamica cursului și a pitorescul albiei 
apei, diferite în funcție de unitatea de peisaj pe care o străbate, aceasta a făcut și face legătură cu 
unitățile administrativ teritoriale amplasate istoric în cursul apei. Lacurile apar izolat, spontan în 
peisajul județului, cu o contribuție importantă în complementare bogăției peisagistice a județului. 
Peisajul determinat de rețelele hidrografice pot fi identificate în câteva categorii majore astfel: 

• Peisaje determinate de cursuri de apă curgătoare și cascade în zone montane: râul Buzău (325 
km lungime), cu afluenții mal drept: Siriu, Bonțu Mare, Gherghelet, Nehoiu, Cătiașu-Plescari, 
Valea Rea, Mardala, Muscel, Valea Viei, Gorneasca, Valea Seacă, Bâsca Chiojdului, Podișca, 
Hodoba, Nișcov; mal stâng: Cașoca, Bâsca Roziliei, Sibiciu, Pănătău, Nil, Caru, Cârnu, Rușavățu, 
Ursoaia, Bălăneasa, Sărățel, Pâclele, Slănic, Blăjanca. 

• Peisaje determinate de cursuri de apă curgătoare în zone de munte și dealuri: râul Râmnic 
(139, 5 km),  

• Peisaje determinate de cursuri de apă curgătoare în zone de câmpie: râul Călmățui 

• Peisaje conținând lacuri naturale: lacul Vulturilor, grupul de lacuri de la Joseni, valea Grabicina 
și Policiori 

• Peisaje conținând lacuri de baraj natural: Lacul Casoca și lacul Tâlharilor (valea Hansaru) 

• Peisaje conținând lacuri carstosaline: Lacul de la Medelic și lacul de la Odăile 

• Peisaje conținând lacuri artificiale din amenajări speciale sau baraje de retenție: Costeiu, 
Glodeanu Sărat, Amaru și Luciu 

• Peisaje conținând lacuri: lacul și barajul Siriu (420 de hectare) 

• Peisaje conținând limane fluviatile: Balta Albă și Amara 
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3. Din punct de vedere al patrimoniului natural protejat sunt identificate următoarele peisaje: 

Valoarea peisajului, identificat la nivelul tuturor unităților de peisaj ale județului, este amplificată de 
existența de Situri de importanță comunitară, Arii de protecție specială avifaunistică, Rezervații 
naturale de interes național declarate prin Legea nr. 5/2000, Monumente ale naturii de interes 
național declarate prin Legea nr. 5/2000, Rezervații naturale și monumente ale naturii de interes 
județean. Distribuția spațială a acestor valori este identificată și grupată pe unităție de peisaj conform 
tabele prezentate în continuare.  

TABEL 14: COMPOZIȚIA ZONELOR PROTEJATE ÎN UP-1 

 

 SITURI DE 
IMPORTANȚĂ 
COMUNITARĂ 

ARII DE 
PROTECȚIE 
SPECIALĂ 
AVIFAUNISTICĂ 

REZERVAȚII 
NATURALE DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

REZERVAȚII 
NATURALE ȘI 
MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
JUDEȚEAN 

1 ROSCI0190-
Penteleu, 
suprafață de 
112,75 km2 

ROSPA0088-
Munții Vrancei, 
suprafață de 0,08 
km 2 

2.270. - Pădurea 
cu tisă suprafață 
de 197 ha, c. 
Chiojdu, o. 
Nehoiu 

2.275.-
Chihlimbarul de 
Buzău, suprafață 
de 2,46 ha, c. Colți 

Culmile Siriului,  
suprafață de 85 
ha, c.Siriu 

2 ROSCI0229 –Siriu, 
suprafață de 
62,42 

 2.268-Pădurea 
Lacurile-Bisoca 
suprafață de 10  
ha, c. Bisoca 

 Pădurea Harțagu 
suprafață de 191 
ha, c. Siriu 

3 ROSCI0009  Bisoca 
suprafață de12,15 
km2 .. 

   Pădurea Milea 
Viforâta, 
suprafață de 165 
ha, c. Gura Teghi 

4 ROSCI0127 
Muntioru Ursoaia 
suprafață de 1,55 
km2 

    

5 ROSCI0280 - 
Buzăul Superior 
suprafață de 
0,177 

    

6 ROSCI0208 - 
Putna Vrancea, 
suprafață de 
0,058 km2 

    

 6 1 2 1 3 
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TABEL 15: COMPOZIȚIA ZONELOR PROTEJATE ÎN UP-2 

 

TABEL 16: COMPOZIȚIA ZONELOR PROTEJATE ÎN UP-3 

 SITURI DE 
IMPORTANȚĂ 
COMUNITARĂ 

ARII DE 
PROTECȚIE 
SPECIALĂ 
AVIFAUNISTICĂ 

REZERVAȚII 
NATURALE DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

REZERVAȚII 
NATURALE ȘI 
MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
JUDEȚEAN 

1 ROSCI0057 - 
Dealul Istrița, 
suprafață 5,73 
km2 

ROSPA0141-
Subcarpații 
Vrancei, suprafața 
119,75 km2 

2.261.-Vulcanii 
Noroioși Pâclele 
Mari, suprafață 
1880 ha, c. 
Scorțoasa 

2.263.-Sarea lui 
Buzău, suprafață 
1,77 ha, c. 
Viperești 

Pădurea Găvanu, 
suprafață 216 ha, 
c. Mânzălești 

2 ROSCI0199 - 
Platoul Meledic, 
suprafață 1,63 
km2 

 2.262.- Vulcanii 
Noroioși Pâclele 
Mici, suprafață 
1323 ha, c. 
Scorțoasa 

2.274.-Piatra Albă 
"La Grunj", 
suprafață 0,03 ha, 
c. Mânzălești 

 

3 ROSCI0272 - 
Vulcanii Noroiosi 
de la Pâclele Mari 
și Pâclele Mici, 
suprafață 9,34 
km2 

 2.267.-Platoul 
Meledic 

suprafață 157 ha, 
c. Mânzălești și 

Lopătari 

2.264.-Blocurile 
de calcar de la 

Bădila, suprafața 
3,02 ha, c. 
Viperești 

 

 

4 ROSCI0404 - 
Dealurile 
Racovițeni, 
suprafață 1,71 
km2 

 2.265.- Pădurea 
Crivineni, 
suprafață 15,44 
ha, o. Pătârlagele 

2.273. -Focul Viu – 
Lopătari, 
suprafață 0,25 ha, 
c. Lopătari 

 

5   2.269.- Dealul cu 
Lilieci suprafață 
10,59 ha, c. 
Cernătești 

  

 4 1 5 4 1 

 SITURI DE 
IMPORTANȚĂ 
COMUNITARĂ 

ARII DE 
PROTECȚIE 
SPECIALĂ 
AVIFAUNISTICĂ 

REZERVAȚII 
NATURALE DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

REZERVAȚII 
NATURALE ȘI 
MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
JUDEȚEAN 

1 ROSCI0103-Lunca 
Buzăului, 
suprafața 60,69 
km2 

ROSPA0160 -
Lunca Buzăului, 
suprafața 60,69 
km2 

   

 1 1    
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TABEL 17: COMPOZIȚIA ZONELOR PROTEJATE ÎN UP-4 

 

4. Din punct de vedere al vizibilității și perspectivei sunt identificate următoarele peisaje 

Peisaj cinematic identificat la nivelul tuturor unităților de peisaj ale județului este dat de 
caracteristicile și distribuția formelor de relief dinspre nord-vest către sud-est. Acesta apare 
predominant în unitățile de peisaj UP-1, UP-2, și UP3 unități străbătute de trasee turistice prezentate 
în Fișe de Peisaj 1 și 2 și de trase rutiere naționale și județene. 

TABEL 18: CARACTERIZAREA UNITĂȚILOR DE PEISAJ CINETIC 

 UP-1 UP-2 UP-3 

1 puncte de panoramare / 
belvedere situate pe culmi: Vf. 
Penteleu, culmile Munților 
Vrancei, nord-est la limita cu 
jud. Vrancea; culmea Plaiul 
Nucului  

puncte de panoramare / 
belvedere situate pe, culmea 
dealurilor Istriței; 

traseu panoramic DN 10 asupra 
văii Buzăului între Crasna și Baraj 
Siriu 

2 puncte de panoramare de la 
obiective turistice valoroase: 

puncte de panoramare de la 
obiective turistice valoroase: 

 

 SITURI DE 
IMPORTANȚĂ 
COMUNITARĂ 

ARII DE 
PROTECȚIE 
SPECIALĂ 
AVIFAUNISTICĂ 

REZERVAȚII 
NATURALE DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
NAȚIONAL 
DECLARATE PRIN 
LEGEA NR. 5/2000 

REZERVAȚII 
NATURALE ȘI 
MONUMENTE ALE 
NATURII DE 
INTERES 
JUDEȚEAN 

1 ROSCI0005-Balta 
Albă-Amara- Jirlău 
-Lacul Sãrat-
Câineni, suprafață 
63,97 km2 

ROSCI0259 - Valea 
Călmățuiului, 
suprafața 99,20 ha 

2.272.- Balta 
Amara 

suprafață 814 ha,  

c. Balta Albă 

 Pădurea Frasinu, 
suprafață 158 ha, 
c.  Țintești 

2 ROSCI0259 - Valea 
Călmățuiului, 
supraf. 99,20 km 2 

ROSPA0112- 
Câmpia 
Gherghitei, 
suprafață 14,08 
km2 

2.271. -Balta Albă 

suprafața 1167 
ha,  

c. Balta Albă  

 Pădurea Spătaru, 
suprafață 165 ha, 
c. Costești 

3  ROSPA0145-Valea 
Călmățuiului, 
suprafață 99,20 
km2 

2.266 - Pădurea 
Brădeanu, 
suprafața 5,8 ha c. 
Brădeanu 

 Pădurea Crângul 
Buzăului, 
suprafață 162 ha, 
m. Buzău 

4  ROSPA0006-Balta 
Tătaru, suprafață 
0,117 km2 

  Stejarul din Buzău 

(monument al 
naturii), m. Buzău, 
str. 
Crizantemelor, nr. 
1 

5     Platanii din 
Râmnicu Sărat, 
(monument al 
naturii), Parcul 
central al 
m.Râmnicu Sărat 

 2 3 3 0 5 
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 UP-1 UP-2 UP-3 

Lacul Vulturilor, Lacul Siriu, 
Lacul Mocearu; 

Focul Viu, Platoul Meledic, 
Pâclele Mari, Pâclele Mici 

3 puncte și traseu panoramic 
asupra Subcarpaților 
Buzăului, pe traseu DC 204C 
din UAT Bisoca) 

puncte de panoramare de la 
obiective turistice valoroase: 
Focul Viu, Platoul Meledic, 
Pâclele Mari, Pâclele Mici; 

 

4 traseu panoramic asupra 
Subcarpatilor Buzăului, pe 
traseul DJ 203L, traseu de la 
Ivănețu-Bozioru-Lunca 
Frumoasă 

puncte și traseu panoramic 
asupra Subcarpaților Buzăului, 
pe DJ 203A pe traseul 
Mărgăriteși (sat 
Câmpulungeanca) la Beceni (sat 
Dogari) 

 

5  traseu panoramic asupra văii 
Slănicului pe traseu DJ203K între 
Lopătari-Mânzălești 

 

6  traseu panoramic asupra 
Subcarpatilor Buzăului, pe trasul 
DJ 102F de la Gura Văii-Berca și 
pe traseul DC97 pe traseu de la 
Balta Tocilă-Policiori 

 

ANALIZA 2. ZONELE DE PEISAJ SUNT IDENTIFICATE DIN PUNCT DE VEDERE AL DISTRIBUȚIEI SPAȚIALE 
A COMPOZIȚIEI ”ANTROPICE” CONSIDERÂND PATRIMONIUL CULTURAL ȘI CONFIGURAȚIA ȘI 
SPECIFICUL REȚELEI DE LOCALITĂȚI 

1. Din punct de vedere al patrimoniului construit 

Densitatea monumentelor istorice, arheologice și construcții aflate în unitățile administrativ teritoriale, 
reprezintă județul din punct de vedere al identității culturale, religioase și artistice. Peisajul antropic 
este analizat din punct de vedere al patrimoniului cultural de interes național cuprins în lista LMI 2015, 
fiind repartizat pe cele 4 unități de peisaj conform tabelelor următoare: 

TABEL 19: COMPOZIȚIA MONUMENTELOR DE INTERES NAȚIONAL ÎN UP-1 

 CAT I A (NR. ) CAT II A (NR. ) CAT III-IV A (NR. ) 

  Nehoiu (3)  

  Bisoca (3)  

  Bozioru (16)  

  Colți (3)  

 0 25 0 

 

TABEL 20: COMPOZIȚIA MONUMENTELOR DE INTERES NAȚIONAL ÎN UP-2 

 CAT I A (NR. ) CAT II A (NR. ) CAT III-IV A (NR. ) 

1 Sărata Monteoru (8) Berca (13)  

2 Năeni (4) Calvini (1)  

3 Pietroasele (6) Chiojdu (1)  

4  Greabănu (4)  

5  Mărgăritești (3)  

6  Tisău (5)  

 18 27 0 
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TABEL 21: COMPOZIȚIA MONUMENTELOR DE INTERES NAȚIONAL ÎN UP-3 

 CAT I A (NR. ) CAT II A (NR. ) CAT III-IV A (NR. ) 

 Vernești (5) Măgura (3) Vernești (1) 

 0 Vernești (4) 0 

TABEL 22: COMPOZIȚIA MONUMENTELOE DE INTERES NAȚIONAL ÎN UP-4 

 CAT I A (NR. ) CAT II A (NR. ) CAT III-IV A (NR. ) 

  Buzău (19)  

  Râmnicul Sărat (15)  

  Stâlpu (4)  

  Topliceni (4)  

 0 42 0 

 

2. Din punct de vedere al tiparului și al distribuției zonelor construit 

In judecata caracteristicii peisajului județului din acest punct de vedere, apare evident că rolul jucat 
de patrimoniului natural și rutele de transport constituite istoric au fost factori majori de amplasare și 
de dezvoltare a rețelei de localități. Peisajul zonelor locuite este identificat în trei categorii majore: 

• Peisaje plonjante, pe un orizont larg asupra localităților văzute ca parte dintr-un peisaj mai 
amplu, vizibil de pe culmile Carpaților sau Subcarpaților de Curbură 

• Peisaje fragmentate în lungul drumurilor care străbat localitățile județului 

• Peisaje izolate cu grupuri de localități rurale sau localități rurale izolate în canevasul 
suprafețelor culturilor agricole  

• Peisaje cu siluete urbane constituite în jurul municipiului Buzău, cu o densitate a construcțiilor 
realizate în zona sa de influență funcțională. 

 

ANALIZA 3. ZONELE DE PEISAJ SUNT IDENTIFICATE ȘI CONFIGURATE INTEGRAT DIN PUNCT DE 
VEDERE AL COMPOZIȚIEI SPAȚIALE A FACTORILOR ”ABIOTICI-BIOTICI-ANTROPICI” REZULTATE DIN 
ANALIZELE 1 ȘI 2 

Prezentare peisajului într-o manieră integrată facilitează înțelegerea elementelor de continuitate dar 
și de identitate a peisajului în interiorul județului, modul de relaționare a valorilor naturale și fondului 
construit, constituind o bază viitoare de urmărire a efectelor degradării unui tip de peisaj, a dinamici 
schimbării factorilor și efectele schimbării acestor factori asupra unităților de peisaj. 

Structura peisajului, într-o notă generală, este dată de personalitatea factorilor biotici prin varietatea 
și unicitatea formelor de relief. Peisajul județului are ca dominantă un mix variat de peisaje naturale, 
în care tipurile de relief și cursul apelor asigură personalitatea și dinamica peisajului. Factorii abiotici 
rezultați în timp reprezintă nivelul al doilea de evaluare, ei fiind supuși acțiunilor factorilor antropici 
(exploatare) și biotici (climă și surpări de teren). 

Unitatea de peisaj UP-1 (dominant abiotic și biotic): 

• peisaj montan complex cu vegetație naturală subalpină, pajiști, tufărișuri și păduri de conifere 
și fag, divizat prin văi abrupte către cursuri de apă, cascade, lacuri, depresiuni și căi de acces 
rutiere (zona munților Buzăului și ai Vrancei, într-o varietate peisagistică mai redusă); 

• peisaje montane cu vederi panoramice plonjante, pe un orizont larg asupra regiunii (zona 
munților Buzăului și Vrancei) 

• peisaj montan cu zone natural protejate (zona munților Buzăului și Vrancei) 
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• peisaj montan zonal cu densități locuibile reduse și cu monumente istorice de mare valoare 
(zona munților Buzăului); 

Unitate de peisaj UP-2 (dominant abiotic) 

• peisaj subcarpatic zonal cu valori peisagistice date de diferențe mari de nivel (zona de 
separația de Carpaților de Curbură de Subcarpații de Curbură)  

• peisaje de podiș, parte a morfologiei Subcarpaților, personalizate prin elemente naturale 
unice (Focul Viu, Vulcanii Noroioși, Colțul de Sare) 

• peisaje de deal cu culmi și pajiști în mix cu insule de zone arheologice sau cu monumente 
istorice (zona Dealurilor Istriței și a Dealului Ciolanu) 

• peisaj cu pajiști și păduri cu tabere de creație constituite, fără zone locuite (Dealul Ciolanu) 

• peisaj panoramic către Câmpia Română (Dealurile Istriței) 

Unitatea de peisaj UP-3 (dominant abiotic și biotic) 

• peisaj dinamic al văilor râului Buzău (zona masivului Penteleu și al masivului Siriu) 

• peisaj descendent asupra lacurilor antropice (acumulare Siriu) 

• peisaje plonjante, pe un orizont larg, asupra localităților înșiruite în lungul văii, înconjurate de 
zone plantate consistente (zona depresiunii Pătârlagele) 

• peisaje fragmentate, neomogene, determinate tipul funcțiunilor, de calitatea formelor 
clădirilor și a materialelor de construcție pentru clădiri și garduri/împrejmuiri (trasee prin în 
intravilane amplasate în lungul văii) 

• peisaje largi către punctele de joncțiune cu afluenții râului Buzău (dominant cu râul Slănic și 
Râmnicul Sărat) 

• peisaje de luncă cu spații deschise și vegetație caracteristică luncilor 

Unitatea de peisaj UP-4 (dominant abiotic și antropic) 

• peisaje urbane cu spații funcționale extinse încorporând cursuri de apă și infrastructură de 
transport (coridorul Buzău-Râmnicul Sărat) 

• peisaje rurale continue de-a lungul căilor rutiere (DN și DJ) 

• peisaje agricole cu terenuri amenajate cu culturi, cuprinzând gospodării compacte, cu anexe 
necesare funcționării acestora și curți pentru activități agricole, creștere animale 

• peisaje agricole cu terenuri cu suprafețe mari, pentru activități agricole, întrerupte de 
gospodării izolate și de suprafețe de apă 

• peisaje agricole și păduri cu terenuri caracterizate printr-un model asortat de culturi cerealiere 
și păduri a căror existență pre-datează zonelor locuite 

• peisaje cu zone rurale, în general comune din apropierea zonelor urbane și care au suferit 
schimbări în calitatea vieții prin dezvoltarea utilităților și serviciilor publice 

• peisaje de lacuri și vegetație și habitate caracteristice, cu puncte de recreere sau de pescuit. 

  



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

71 
 

FIGURA 20: HARTA UNITĂȚILOR DE PEISAJ CONFORM ANALIZEI 3 

 

Sursa: planșă proprie 
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EVALUAREA UNITĂȚILOR DE PEISAJ 

TABEL 23: EVALUAREA UNITĂȚILOR DE MACROPEISAJ 

1.  

Cadrul natural 

Zone naturale protejate Biodiversitate Potențial agricol 

Arie 
mare 

Arie 
medie 

Arie mică 
Habitate 

multe 
Habitate 

medii 
Habitate 
puține 

Agricol/ 
păduri 

Agricol 
divers 

Mono 
agricol 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

UP 1 3   3   3   

UP 2 3   3   3   

UP 3  2  3    2  

UP 4  2   2    1 

1.  

Patrimoniul construit 

Nr. Monumente Categorii de monumente Clase monumente 

Nr. mare 
Nr. 

mediu 
Nr. mic Diverse 2 categ. 1 categ. A și B A B 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

UP 1  2  3   3   

UP 2  2  3   3   

UP 3   1 3   3   

UP 4 3   3   3   

1.  

Cadrul construit 

Zone urbane Zone rurale Infrastructură mare 

ZCP compact dispersat 
Arh. 
Trad. 

compact dispersat Diversă Poduri Rețele 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

UP 1   1 3     1 

UP 2   1 3     1 

UP 3  2  3   3   

UP 4   1   1 3   

2.  

Accesibilitate/vizibilitate 

Accesibilitate Turism Evenimente culturale 

DN DJ DC Stațiune 
În 

circuite 
Potențial Diverse Târguri Festival 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

UP 1  2   2   2  

UP 2  2   2   2  

UP 3 3   3    2  

UP 4 3   3   3   
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FIȘELE UNITĂȚILOR DE PEISAJ 

FISA 1 BZ-1: MUNȚII VRANCEI - MUNȚII BUZĂULUI 

Foto: Unitatea de peisaj Bz-1: Munții 
Vrancei - Munții Buzăului: 

• Munții Vrancei - limita  jud. 
Vrancea, Subcarpații Buzăului, r. 
Bâsca, limita județ Covasna 

• Munții Buzăului – munții Vrancei-
Subcarpații Buzăului (dealurile 
Botanului)-limita jud. Covasna la 
nord și vest 

• Lacuri în zona masivului Siriu și a văii 
r. Buzău 

• Văile râurilor Bâsca Mare, Bâsca 
Mică și Bâsca Rozilei 

• Zonă cu monumente cuprinse în 
LMI Buzău 2015  

 

 

 

FISA 2: UNITATEA DE PEISAJ BZ-2: DEALURILE BUZĂULUI  

Foto: Unitatea de peisaj Bz-2: Dealurile 
Buzăului - Grupa centrală a Subcarpaților 
Buzăului, Dealul Botanu (subunități-D. 
Muscelului, D. Dâlma, D. Bocului, D. Pâclelor) 

Grupa centrală a Subcarpaților Buzăului - 
Obiective de patrimoniu natural unice în 
Romania: 

• Grupa centrală a Subcarpaților 
Buzăului Focul Viu (Terca) 

• Grupa centrală a Subcarpaților 
Buzăului – Platoul Meledic 

• Grupa centrală a Subcarpaților 
Buzăului  - Vulcanii Noroioși (Pâclele 
Mari, Pâclele Mici 

• Grupa centrală a Subcarpaților 
Buzăului -  Valea Slănicului (cursul 
de-a lungul DJ203K de la c. Pestrițu 
la vărsare în r. Buzău) 

Foto: Unitatea de peisaj Bz-2: Dealurile 
Buzăului Grupa estică a Subcarpaților 
Buzăului –Dealurile Câlnăului (Culmea 
Blăjani, Delurile Budei, Dealul Căpățânei, 
r.Câlnău) 

Foto: Unitatea de peisaj Bz-2:  Grupa sudică 
a Subcarpaților Buzăului – Dealurile Istrița-
Ciolanu (subunități-D.Istiței) și Latura vestică 
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a Dealurilor Istrița – ( DC 102 spre județul 
Prahova) 

Foto: Unitatea de peisaj Bz-2: Grupa vestică 
a Subcarpaților Buzăului – Dealurile 
Priporului (subunități D. Cornețel, 
D.Priporului, D. Salcia) 

 

FISA 3: UNITATEA DE PEISAJ BZ-3: CORIDORUL RÂULUI BUZĂU (VĂI ȘI DEPRESIUNI) 

Foto: Unitatea de peisaj Bz-3: Coridorul 
râului Buzău Limita de nord  jud. Covasna – 
c. Siriu – o. Nehoiu 

• Zona UP-3 cuprinsă între comuna 
Siriu-oraș Nehoiu 

• Zona UP-3 cuprinsă între oraș 
Nehoiu- oraș Pătârlagele-comuna 
Cislău  

• Zona UP-3 cuprinsă între 
Depresiunea Cislau – municipiul 
Buzău 

 

 

 

FISA 4: UNITATEA DE PEISAJ BZ-4: CÂMPIA ROMÂNĂ 

Foto: Unitatea de peisaj BC-4: Câmpia 
Română 

• Zonă UP-4a limitată de: Subcarpații 
Buzăului - jud. Vrancea - jud. Brăila - 
mal stâng r. Râmnicul Sărat 

• Zonă UP-4b limitată de: E85 -  - r. 
Râmnicul Sărat – jud Brăila - r.Buzău 

• Zonă UP-4c limitată de: E85 -  r. 
Buzău – jud. Brăila – jud. Ialomița 
(trasee de râuri și suprafețe de 
lacuri) 

• Zonă UP-4c limitată de: E85 - r. 
Buzău – jud. Brăila – jud. Ialomița 
(zonă agricolă cu păduri izolate) 
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Zonă UP-4c limitată de: Subcarpații Buzăului –E85 (câmpie înaltă în vecinătatea Subcarpaților)FISA 1 
Bz-1: Munții Vrancei - Munții Buzăului: graniță jud. Covasna-jud. Vrancea-Subcarpații Buzăului-r. 
Buzău 

Caracteristica 
peisajului 

Peisaj dominant montan cu relief fragmentat în masive muntoase orientate pe 
direcția NV-SE separate prin  culoarele văilor Buzău, Bâsca Mare și Bâsca Mica, 
cu culmi prelungi, pajiști întinse ce oferă o perspectivă largă asupra Carpaților de 
Curbură. Orizonturile și stratele de gresii, argile și marne cutate, faliate și 
deformate în partea sudică, aduse la stadiul de cute-solzi oferă o dinamică unică 
peisajului. 
 
Către partea de sud spre Grupa centrală a Subcarpaților Buzăului, masivele 
muntoase prezintă o scădere a înălțimii cu diferențele de nivel de 200-350m între 
văile Buzăului și Slănic, determinând apariția de versanți abrupți unde eroziunea 
a pus în evidenta pereți verticali alcătuiți din strate groase de gresie. 
 
Structura geologică a determinat fizionomia culmilor în forme variate. Cele axate 
pe formațiuni predominant grezoase sunt mai înalte, podurile sunt relativ 
netede, iar versanții abrupți. Interfluviile lungi, în alcătuirea cărora intră mai 
multe faciesuri petrografice, dau un profil accidentat, cu vârfuri, șei și pereți 
abrupți.  
 
Pe versanții, numeroasele alunecări de teren creează un aspect scenic aparte. 
Râpele de desprindere de formă semicirculară, de zeci de metrii înălțime, au în 
față o masă de pământ dispusă în trepte și valuri haotice. Văile, mai ales cele cu 
obârșia în dreptul șeilor de pe culmea principală, s-au adâncit în relieful inițial cu 
150-300 m și prezintă în lungul talvegului numeroase rupturi de pantă, iar în 
profil transversal au sectoare înguste ce alternează cu porțiuni largi.   

Vegetație In această regiune există o varietate relativ mare de specii de plante: de la 1400-
1450m în sus, crestele, vârfurile și unele platouri prezinta o vegetație subalpina 
cu tufărișuri și ierburi comune. Pădurile de molid pure sunt limitate ca suprafață 
și apar mai ales pe versantul vestic și nordic al Siriului și în Penteleu, între 1200 
și 1600m. Pe versanții sudici, intre 1200 și 1400m, ele sunt în amestec cu făgetele. 
La contactul cu pajiștile subalpine, îndeosebi pe pantele expuse vântului, apar 
indivizi mai scurți, izolați și cu profil asimetric. Alături de molid întâlnim bradul, 
tisa și pinul. Pajiștile din zona de pădure sunt bogate în graminee, îndeosebi 
Festuca rubra și Agrostis capillaris. In lungul apelor și în sectoarele moi, umede, 
exista mai multe specii de mușchi, piciorul cocosului, izma, pipirig, captalan etc. 
 
Caracteristice sunt tufărișurile dese ale afinilor, aninului si, mai ales, ienupărul, 
care ocupa suprafețe mari la peste 1500m în Siriu și 1550m în Penteleu. In Siriu, 
pe versanții cu panta mai mare și pietroși, întâlnim pajiști cu păiuș, firuta, 
stânjenel; pe abrupturile stâncoase păiușul de stanca, iar pe suprafețele slab 
inclinate, dar la înălțimi mai mici, păiușul roșu, iarba câmpului în amestec cu 
țepoșica. 
 
Până la 700-750m altitudine, se întâlnesc păduri de fag iar sub aceasta înălțime, 
în special în sud și la contactul cu Subcarpații, fagul intra în asociere cu gorunul; 
de la 1100m în sus, fagul se afla deseori în amestec cu molidul, bradul și 
mesteacănul. Pe văile înguste, umbroase, poate fi întâlnit în asociere cu paltinul 
sau ulmul, iar pe cele mai largi, la baza versanților, se afla în amestec cu arinul și 
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alunul. în locurile defrișate se dezvolta asociații de zburătoare, fragi, tufărișuri de 
zmeura, mure și numeroși arbuști. 
 
Se remarca numeroase plante cu flori viu colorate, care dau pajiștilor din 
primăvara pana în toamna palete extrem de variate. Mai aparte sunt stânjenelul 
de munte, garoafa gențiana, toporașul de munte, coacăza etc  

Fauna Fauna este bogata, cu specii ocrotite precum ursul, râșii, ieruncile, mistreții, 
căprioarele, cocoșii de munte. în unele locuri s-au amenajat puncte și sectoare 
de vânătoare, în special ursi și căprioare, renumite prin exemplarele obținute-
Paltinu în Penteleu, Păltiniș în Podu Calului, Milea în Siriu, Tigva în Ivănețu. Prin 
tufele de ienuperi și afine pot fi zărite cinteza alpina, fasa alpina, pietrarul, 
mărăcinarul, uliul; pe stâncărie se întâlnesc șopârla, vipera comună. 
 
Specii de mamifere și păsări de interes comunitar – protejate și cele care necesită 
măsuri de management speciale: lupul, ursul brun, râsul, capra neagră, vulpe, 
căprioară, cerbul lopătar, mistrețul, cocoșul de munte, codroșul de munte, 
corbul. 
 

Arii naturale 
protejate 

ROSCI0229 SIRIU, ROSCI0190 PENTELEU, ROSCI0127 Muntioru –Ursoaia, 
ROSCI0009 Bisoca, ROSCI0280 Buzăul Superior, ROSCI0208 Putna Vrancea, 
ROSPA0088 Munții Vrancei, 2.275. Chihlimbarul de Buzău 
Culmile Siriului, Pădurea Găvanu, Pădurea Milea Viforâta 

Monumente 
istorice 
emblematice / 
Repere 

Cat II A: Nehoiu, Bisoca, Colți, Bozioru  

Accesibilitate  Regiunea montană a Carpaților de Curbură din județul Buzău este accesibilă prin 
infrastructura de transport terestră, CF și rutier după cum urmează: 
 
1. Căi ferate, care vin de la Buzău, Brașov, Covasna, Sf.Gheorghe:  

• Buzău – Berca - Nehoiașu  

• Brașov – Întorsura Buzăului  

• Brașov – Sfântu Gheorghe – Covasna – Brețcu  

• calea ferată îngustă Covasna - Comandău (circulă ocazional) 
2. Rețeaua de drumuri naționale și județene: 

• DN 10;  

• DJ 203K-DJ 203L; DJ 203A –DJ 220; DJ 203H; DJ 204C; DJ 102F 

• DC66; DC 173 
 
3. Localități și puncte de plecare în drumeție:  
Nehoiu, Gura Teghii, Întorsura Buzăului, Comandău, Lopătari, Varlaam, Buda, 
Siriu, Băile Siriu, Crasna, Pătârlagele.  

UAT componente:  1 oraș: Nehoiu, 9 comune: Bisoca, Mânzălești, Lopătari, Gura Teghii, Siriu, 
Chiojdu,Brăiești, Bozioru, Colți. 
 

TRASEE TURISTICE  In Masivul Siriu: 
Băile Siriu - Valea Neagra - Dosul Muntelui - Poarta Vanturilor - Obârșia Crasnei - 
Culmea Tatarutu - Vf. Tataru Mare - Tabla Butii - Poiana Stanei. Marcaj banda 
roșie. Durata 7-8 ore. 
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Siriu - Gura Milei - Valea Milei - Cabana si Lacul Vulturilor. Marcaj triunghi roșu. 
Durata 5-6 ore. 
 
Cabana si Lacul Vulturilor - Lacul Sec - Saua Poarta Vanturilor. Marcaj punct roșu. 
Durata jumătate de ora. 
 
Băile Siriu - Valea Bradului - Colții Balei - Vf. Bocarnea - Poarta Vanturilor - Lacul 
Vulturilor - Culmea Blojii - Stearpa - Valea Siriului - Gura Milei. Marcaj punct roșu. 
Durata 9-10 ore. 
 
Dosu Muntelui - Vf. Bocarnea - Poarta Vanturilor - Vf. Malaia. Marcaj cruce roșie. 
Durata 3 ore. 
 
In Masivul Penteleu: 
Gura Cernatului - Stana Cernatu - Vf. Penteleu - Vf. Crucea Fetei - Vf. Bălescu 
Mare - Vf. Balescutu - Musa. Marcaj banda roșie. Durata 9-10 ore. 
 
Gura Cernatului - Valea Milei - rezervația Viforâta - pârâul Caseria - Saua 
Căprioarei - Piciorul Caprei - Șapte Izvoare - Secuiu. Marcaj triunghi albastru. 
Durata 9-10 ore. 
 
Brebu - Lacul Negru - Brebu. Marcaj punct roșu. Durata 1 ora. 
 
In Masivul Podul Calului: 
Gura Teghii - Poiana Teghii - Vf. Podul Calului. Marcaj cruce albastra. Durata 3 
ore. 
Gura Teghii - Valea Fulgerisului - Vf. Ivănețu - Plaiul Nucului - Lacul Mociaru - 
Lopătari. Marcaj cruce albastra. Durata 5-6 ore. 
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Unitatea de peisaj Bz-1: Munții Vrancei - Munții Buzăului 
Munții Vrancei limita  jud. Vrancea, Subcarpații Buzăului, r. Bâsca, limita județ Covasna 

  

  

  
Munții Buzăului – munții Vrancei-Subcarpații Buzăului (dealurile Botanului)-limita jud. Covasna 
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Lacuri în zona masivului Siriu și a văii r. Buzău: Lacul Siriu ; Lacul Vulturilor 
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Valea râurilor Bâsca Mare, Bâsca Mică și Bâsca Rozilei în masivele Munților Buzăului și Vrancei 
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Zonă monumente cuprinse în LMI Buzău 2015 (com. Bozioru) 

  

  

  

  

  



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

84 
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FISA 2: Unitatea de peisaj Bz-2: Dealurile Buzăului 

Caracteristica peisajului Dealurile Buzăului reprezintă o îmbinare de structuri cutate cu orientări 
dominant NE-SV cu culmi deluroase, depresiuni, bazinete și înșeuări, 
altitudinea culmilor variind între 400 și 800 metri. Teritoriu conține și 
relief de terase cu lunci largi, combinând peisaje variate datorate 
reliefului, structurii geologice, florei și peisajelor antropice formate din 
comune înșiruite preponderent de-a lungul drumurilor județene și locale.  
 
Succesiunea culmilor Dealurilor Buzăului este formată din patru grupe 
delimitate de ape curgătoare având structuri de relief și geologice variate. 
Grupa centrală (dealurile Botanului) au înălțimi de cca 800m și se 
desfășoară între văile Buzăului și Slănic oferind spre nord perspective 
către masivele munților Buzăului iar către sud către depresiunile și văile 
străbătute de r. Buzău. Grupa sudică (Dealurile Istrița-Ciolanu) are 
înălțimi de până la 760 m și este străbătută de râul Nișcov. Grupa estică 
(Dealurile Câlnăului) cuprinde dealuri cu înălțimi de cca 950 m delimitate 
de văile Slănic și Căpățânei. Grupa vestică (Dealurile Priporului) cu dealuri 
cu înălțimi cuprinse între 700m și cca 800 m. 
 
Un element deosebit îl reprezintă Dealurile Pâclelor, delimitate de râul 
Slănic și pâraiele Sărățel – Băligoasa, având două culmi paralele ce se 
unesc la nord în dealul Tocilei (598 m). Aici se găsesc Vulcanii Noroioși, 
unici în țară, din care cei mai de seamă fiind grupați în două platouri cu o 
suprafață de cca 30 ha: Pâclele Mici și Pâclele Mari și Pâclele Beciu. 
 
Subcarpaților de Curbură/Subcarpaților Buzăului, integrează și depresiuni 
oferind o varietate peisagistică unică în țară. În Subcarpații Buzăului, pe 
cursul râului Buzău, se află depresiunile Nehoiu, Pătârlagele, Cislău, 
Pârscov și în extremitatea nordică depresiunea  Sibiciu - Lopatări, care 
separă Subcarpații de zona montană. In zona de deal se afla, de 
asemenea, depresiunea culoar Ratesti-Scortoasa-Vintila Voda, precum si 
depresiunile Niscovului, Patarlagele-Cislau si Pirscov-Berca. Depresiunea-
culoar Ratesti-Scortoasa-Vintila Voda începe din Valea Buzăului (Rătești) 
si tine pana in Valea Slanicului (Vintilă Voda). 
 
Depresiunile prezintă un număr important de peșteri (forme ale 
endocarstului salin) ce constituie un ansamblu complex format din 47 
mari cavități, dintre care majoritatea în platoul Meledic și aproximativ un 
sfert în bazinul Jgheabului. Dintre acestea se distinge Peștera „6S 
MELEDIC” situată în partea nordică a platoului Meledic și în vecinătatea 
Lacului mare (comuna Mânzălești). și ”Peștere cu 3 intrări” situată tot pe 
platoul Meledic. 
 
Prima are o lungime de 1220 m și o denivelare de 32 m conține diferite 
tipuri de formațiuni de stalactite de diferite culori, stalagmite cu înălțimi 
variate până la 1,5 m lungime cu grosimi de 30 cm. A doua peșteri se 
dezvoltă pe 300m și are denivelări de 44 m. Pe lângă acestea există o 
gruparea de peșteri cu dimensiuni relativ reduse, având lungimi de 2-10 
m, intrările acestora fiind împodobite cu ansambluri de stalactite și 
concrețiuni de sare. 
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Peisajul este completat cu două lacuri, Lacul Mare cu o suprafață de 0,72 
ha, (un lac de apă dulce, și adâncimea maximă de 20 m, având variații 
mari de temperatură de la mal către centru) și Lacul Castelului în 
suprafață de 0,38ha suprafață.. 

Vegetație Zona dealurilor subcarpatice este acoperită predominant de stejar în 
amestec cu fagul. Sub influența foehnului și datorită unor condiții 
topoclimatice specifice, în zona colinară se întâlnesc specii de nuanță 
submediteraneană-pontică: cărpinița (Carpinus orientalis), scumpia 
(Cotinus coggygria), liliacul sălbatic (Syringa vulgaris), mojdreanul 
(Fraxinus ornus), stejarul pufos (Quercus pubescens), cerul (Quercus 
cerris), garnița (Quercus fraenetto), aliorul de stepă (Euphorbia steposa), 
migdalul pitic (Amigdalus nana), cârcelul (Ephedra distachia), jaleșul 
plecat (Salvia nutana), unghia găii (Astragalus dasyantus), măciuca 
ciobanului (Echinops ruthenicus). 
 
Între 600 -1200 m altitudine se găsește regiunea dealurilor înalte unde 
cresc fagul, carpenul, teiul alb, paltinul, mesteacănul, darmozul (Viburum 
lantana), crușinul (Rhamnus frangula) și lianele Hedera helix și Clematis 
Vitalba. În luminișuri se află speciile de flori săbiuță (Gladiolus imbricatus), 
pana zburătorului (Cynanchum vincetoxicum), sânziana (Galium 
odoratum), aliorul (Euphorbia amigdaloides), trepădătoarea (Mercurialis 
perennis); în fânețele de pe Bâsca Mare: murul (Rubus sulcatus), fragul 
(Fragaria vesca), năvalnicul (Pteridium aquilinum) ș.a.  
Etajul zonei subalpine este reprezentat de pajiști întinse cu ierburi și 
tufărișuri. Pe versanții nordici predomină ienupărul pitic (Juniperus 
communis). Pe versanții sudici și sud-estici cresc afinul (Vaccinium 
myrtillus), merisorul (Vaccinium vitisidaea) și spre poale, pe terenuri 
abrupte și umede, arinul verde (Alnus viridis), care formează aici grupuri 
masive, cu sistem radicular bine dezvoltat, care oprește declanșarea 
eroziunilor și alunecărilor de teren.  
 

Fauna Mamifere: mistreț (Sus scrofa), căprior (Capreolus capreolus), vulpe 
(Vulpes vulpes), pisică sălbatică (Felis silvestris silvestris), iepure-de-câmp 
(Lepus europaeus), veveriță (Sciurus carolinensis), popândău 
(Spermophilus citellus), jderul de scorbură (Martes martes), nevăstuică 
(Mustela nivalis), dihor (Mustela putorius), pârșul de alun (Muscardinus 
avellanarius); 
 
Păsări (protejate prin Directiva CE 147 privind conservarea păsărilor 
sălbatice) cu specii de: caprimulg (Caprimulgus europaeus), huhurez mare 
(Strix uralensis), șoim călător (Falco peregrinus), corb (Corvus corax), 
sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), pițigoi mare (Parus major), 
ciocănitoarea pestrița de grădină (Dendrocopos syriacus), pietrar 
răsăritean (Oenanthe isabellina), pietrar negru (Oenanthe pleschanka), 
presură sură (Miliaria calandra), codobatură galbenă (Motacilla flava), 
fâsă de câmp (Anthus campestris), silvia porumbacă (Sylvia nisoria); 
 
Reptile și amfibieni: gușter (Lacerta viridis), șopârlă de câmp (Lacerta 
agilis), sălămâzdră de uscat (Salamandra salamandra), brotac verde de 
copac (Hyla arborea), broască râioasă verde (Bufo viridis), broască roșie 
de pădure (Rana dalmatina), broască râioasă brună (Bufo bufo); 
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Zone naturale protejate ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici, ROSCI0199 
Platoul Meledic, ROSCI0404 Dealurile Racovițeni, ROSCI0057 Dealul 
Istrița, ROSPA0141 Subcarpații Vrancei, 2.261. Vulcanii Noroioși de la 
Pâclele Mari 

Monumente emblematice 
/ Repere 

Cat I A: Sărata Monteoru, Năeni, Pietroasele 
Cat II A: Berca, Calvini, Chiojdu, Greabănu, Mărgăritești, Tisău 

Accesibilitate Regiunea Subcarpaților din județul Buzău este accesibilă prin 
infrastructura de transport terestră, CF și rutier după cum urmează: 
 
1. Căi ferate: LIna CF 504 Buzău – Berca - Nehoiașu  
2. Rețeaua de drumuri; E 85, DN 10; DJ 203F, DJ 203G, DJ 203K-DJ 203L, 
DJ 203H; DJ 102F, DJ 204C, DJ 220, DJ 203A, DJ 205, DJ2B, DJ102C, DJ102L, 
DJ100H 

UAT componente:  Grupa nordică:14 comune: Cozieni, Odăile, Cănești, Scorțoasa, Beceni, 
Vintilă Vodă, Mărgăritești, Racovițeni, Murgești, Blajani, Berca, Sapoca, 
Cernătești, Pârscov 
Grupa sudică: 10 comune: Cislău, Viperești, Unguriu, Tisău, Vernești, 
Pietroasele, Breaza, Năeni, Sărata Monteoru, Merei 
Grupa estică:5 comune: Valea Saciei, Buda, Pardoși, Sărulești,Topliceni.  
Grupa vestică: 2 orașe: Nehoiu, Pătârlagele; 4 comune: Siriu, Chiojdu, 
Cătina, Calvini  

Cicloturism în Grupa 
sudică (Dealurile Istrița-
Ciolanu) 

Traseul 1: ZENIT MOUNTAIN BIKING (CISLAU) 
Punct de plecare - Măgura 
Direcția - (DN10) Măgura, (DJ203G) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sărata 
Monteoru, Merei, (DJ205) Ciobanoaia, Zorești, Vernești, (DN10) Cândești, 
Satuc, Unguriu, Măgura 
 
Traseul 2: MOUNTAIN BIKING (CISLAU) 
Itinerarul 1 - culoarea roșie 
Punct de plecare - Măgura 
Direcția - (DN10) Măgura, (DJ203G) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sărata 
Monteoru, Merei, (DJ205) CIOBANOAIA, (DC48) (DRUM FORESTIER) 
Grajdana, Barbuncesti, Izvoranu, (DJ203G) Măgura 
 
Itinerarul 2 - culoarea albastra 
Punct de plecare - Măgura 
Direcția - Măgura, (DJ203G) Izvoranu, (Drum Forestier) Barbuncesti, 
Mierea, Nenciu, (DC48) Ciobanoaia, (DJ205) Zorești, Vernești, Cândești, 
Satuc, Unguriu, Măgura 
 
Itinerarul 3 - culoarea negru  
Punct de plecare - Măgura 
Direcția - (DN10) Măgura, (DJ203G ) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sărata 
Monteoru, Merei, (Dj205) Ciobanoaia, Zorești, Vernești, (DN10) Cândești, 
Satuc, Unguriu, Măgura 
 
Traseul 3: CISLAU MOUNTAIN BIKING Subcarpați sud 
Culoarea albastra 
Punct de plecare - Măgura 
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Direcția - Măgura, (DJ203G) Izvorani, (Drum Forestier) Barbuncesti, 
Mierea, Nenciu, (DC48) Ciobanoaia, (DJ205) Zorești, Vernești, Cândești, 
Satuc, Unguriu, Măgura 
 
Traseul 4: NEAGA MOUNTAIN BIKING Subcarpați sud 
Culoarea roșie 
Punct de plecare - Măgura 
Direcția - (DN10) Măgura, (DJ203G) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sărata 
Monteoru, Merei, (DJ205) Ciobanoaia, (DC48), (Drum Forestier) 
Grajdana, Barbuncesti, Izvorani, (DJ203G) Măgura 
 
Traseul 5: NEAGA MOUNTAIN BIKING 
Culoarea galben si negru 
Punct de plecare - Cislău 
Direcția - Cislău (Cătun Baresti), DC211 drum forestier amplasat la limita 
județului Buzău cu județul Prahova, vf. Neaga pana la localitatea Buda-
Crăciunești, se intra pe DJ102C, vf. Seciu Scarasoara, cu acces pe drum din 
DJ102C, drum forestier cu ieșire in DN10, la intrare in localitatea Cislău. 
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Unitatea de peisaj Bz-2: Dealurile Buzăului 
Grupa centrală a Subcarpaților Buzăului – Dealul Botanu (subunități-D. Muscelului, D. Dâlma, D. 
Bocului, D. Pâclelor) 
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Grupa centrală a Subcarpaților Buzăului - Obiective de patrimoniu natural unice în Romania Focul 
Viu (Terca) 
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Grupa centrală a Subcarpaților Buzăului – Platoul Meledic 
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Grupa centrală a Subcarpaților Buzăului  - Vulcanii Noroioși (Pâclele Mari, Pâclele Mici) 
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Grupa centrală a Subcarpaților Buzăului -  Valea Slănicului (cursul de-a lungul DJ203K de la c. Pestrițu 
la vărsare în r. Buzău) 
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Unitatea de peisaj Bz-2: Dealurile Buzăului 
Grupa estică a Subcarpaților Buzăului –Dealurile Câlnăului (Culmea Blăjani, Dealurile Budei, Dealul 
Căpățânei, r.Câlnău) 
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Unitatea de peisaj Bz-2: Dealurile Buzăului  
 Grupa sudică a Subcarpaților Buzăului – Dealurile Istrița-Ciolanu (subunități-D.Istiței) 
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Latura vestică a Dealurilor Istrița – ( DC 102 spre județul Prahova) 
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Unitatea de peisaj Bz-2: Dealurile Buzăului 
Grupa vestică Subcarpaților Buzăului – Dealurile Priporului (subunități D. Cornețel, D.Priporului, D. 
Salcia) 
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FISA 3: Unitatea de peisaj Bz-3: Coridorul râului Buzău (văi și depresiuni) 

Caracteristica peisajului  Relieful: Coridorul Buzăului începe din zonă montană, partea de nord-vest 
a județului, străbate Munții Buzăului, masivele Penteleu 1774m, Siriu 
1657m, coborând în zona de dealuri Subcarpatice pana in zona de câmpie. 
 
Bazine hidro: Bazinul Buzăului, integral, cu Lacul de Acumulare Siriu, iar in 
aval lacurile de acumulare Cândești, Simileasca si Buzău; Bazinul 
Slanicului complet; Bazinul Câlnău si Bazinul Râmnicu - Sărat; Lacul Amara 
si Lacul Balta Alba, Lacurile Pitulicea si Mihăilești, Scorțeanca si Amaru; 
Bazinul Călmățuiului cu lacul Luciu; Lacul Coșteiu;  

Vegetație Din punctul de vedere al vegetației, faunei și solurilor, culoarul aparține 
silvostepei (în cea mai mare parte desțelenită, înlocuită cu terenuri 
arabile). În lunca Siretului, mai ales între Roman și Buzău, se pot întâlni 
numeroase pâlcuri de pădure de luncă (zăvoaie) alcătuite din esențe moi 
(plop, răchită, arin). Versantul stâng, fiind mai abrupt, este în bună parte 
împădurit cu specii de foioase (stejar, gorun, fag, carpen, tei argintiu, 
cireș, ulm, frasin ș.a.), iar pe alocuri utilizat ca pășune (islaz), de obicei 
puternic degradată. Versantul drept, fiind mai puțin înclinat și prelung, 
este mai mult utilizat agricol decât cel stâng (terenuri cultivate mai ales 
cu porumb, viță de vie, alte cereale, dar și pășuni). în apa Siretului există 
52 specii de pești. 

Zone naturale protejate ROSCI0280 Buzăul Superior, ROSCI0103 Lunca Buzăului 

Monumente emblematice 
/ Repere 

Cat I A: Vernești 
Cat II A: Măgura, Vernești 
Cat III-IV A: Vernești 

Accesibilitate Cai de acces:- Rutiere - DN10, DN2 (E85); DN1B; DN2B. 
DJ 203L, DJ 203F, DJ 203K, DJ 203G 
Linia ferata -linia CF504, Linia CF 500 

UAT componente:  1 municipiu- Buzău; 2 orașe- Nehoiu, Pătârlagele; 15 comune: Siriu, 
Pănătău, Cislău, Viperești, Măgura, Unguriu, Berca, Vernești, Sapoca, 
Mărăcineni, Vadu Pașii, Gălbinași, Săgeata, Cilibia, C.A. Rosetti 
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Unitatea de peisaj Bz-3: Coridorul râului Buzău 
Limita de nord  jud. Covasna – c. Siriu – o. Nehoiu 
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oraș Nehoiu- comuna Cislău  
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Depresiunea Cislău – municipiul Buzău  
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FISA 4: Unitatea de peisaj Bz-4: Câmpia Română 

Caracteristica peisajului  

Vegetație Vegetația din zona de câmpie: O vegetație caracteristică stepei și 
silvostepei dar și vegetația caracteristică zonei de lunca si acvatica. 
 
Vegetația zonei de silvostepa: se întâlnește spre zona de contact cu 
Subcarpații de Curbură, cu altitudini variind între 100m si 200m. Vegetația 
silvostepei se caracterizează in linii generale printr-o alternanta de 
suprafețe mai mari sau mici de stepa si de pădure. Caracteristice sunt 
pădurile formate din esențe precum stejarul, ulm, gladis, frasin, tei alb, 
etc. Aceste pâlcuri de pădure sunt întâlnite în comuna Vâlcelele (Pădurea 
Ghilic și Suligatu). 
 
Vegetația zonei de stepa: nu este cea primara, aceasta fiind înlocuită cu 
suprafețe de teren destinate sectorului agricol. Vegetația stepei este o 
vegetație ierboasa. Vegetația lemnoasa este reprezentata prin câteva 
specii de arbuști sau subarbuști ce formează tufișuri scunde. Pe întinsul 
stepei, din loc in loc, se găsesc si zone de pădure, formate din specii 
lemnoase adaptate la o cantitate redusă de precipitații. Dintre speciile de 
arbori: ulmul, dud, salcâm, tei, etc (ex. pădurea Spătaru, Brădeanu, 
Pogoanele, sergent Ionel Stefan) 
 
Vegetația zonei de lunca si acvatică: Inundațiile periodice, umiditate 
ridicata in anumite perioade ale anului, aluviuni cu textura variata, bogate 
in substanțe nutritive determina formarea de pajiști de graminee. Pe 
terenurile mlăștinoase, uneori inundabile, de pe lângă bălti, pajiștea 
poate fi dominată de Poa trivialis, accentuându-se rolul speciilor hidrofile: 
stuf, trestie, papură, rogoz etc. Dintre plantele lemnoase, în lunci, 
predomină sălciile, plopii, și aninul negru crescut în desișuri compacte. 

Fauna Mamifere: mistreț, căprior, vulpe, pisică sălbatică, iepure-de-câmp, 
veveriță, popândău, jderul de scorbură, nevăstuică, dihor, pârșul de alun; 
Păsări: protejate prin Directiva CE 147 din 30 noiembrie 2009, privind 
conservarea păsărilor sălbatice, cu specii de: caprimulg, huhurez mare, 
șoim călător, corb, sfrâncioc roșiatic, pițigoi mare, ciocănitoarea pestrița 
de grădină, pietrar răsăritean și negru, presură sură, codobatură galbenă, 
fâsă de câmp, silvia porumbacă. 
Reptile și amfibieni: gușter, șopârlă de câmp, sălămâzdră de uscat, brotac 
verde de copac, broască râioasă verde, broască roșie de pădure, broască 
râioasă brună. 
Nevertebrate: gândaci, păianjeni, fluturi, molii: rădașca, cosaș de stepă, 
păianjen din specia Hogna radiata; precum și mai multe specii de fluturi 
și molii. 

Flora Flora este diversificată, alcătuită arbori, arbuști, ierburi și flori; printre 
care se află specii ocrotite prin Directiva Consiliului European 92/43/CE 
din 21 mai 1992; astfel: 
Arbori și arbuști: mojdrean, cărpiniță, sânger, alun, păducel, măceș. 
Ierburi, flori: ruscuță de primăvară,  clopoței, zambilă sălbatică, stânjenel 
de munte,  gălbinele, sovârf, studentiță, salvie de câmp, peliniță, frăguță, 
potcapul-călugărului, scânteioara, ghiocel, coșaci, ochiul-lupului, obsigă, 
scaiul dracului, scântietoare, cimbrișor sălbatic, lucernă, timoftică, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mistre%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83prioar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisic%C4%83_s%C4%83lbatic%C4%83
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amăreală, băieței, ovăscior argintiu, negară, iarbă neagră, păiuș, păiuș 
stepic, rogoz. 

Zone naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă – Amara – Jirlău – Lacul Sărat Câineni; ROSCI0103 
Lunca Buzăului, ROSCI0259 Valea Călmățuiului; ROSPA0004 Balta Albă – 
Amara – Jirlău; ROSPA0112 Câmpia Gherghiței; ROSPA0160 Lunca 
Buzăului; 2.271. Balta Albă; 2.272. Balta Amara; 2.266 Pădurea Brădeanu; 
Pădurea Frasinu, Pădurea Spătaru, Pădurea Crângul Buzăului, Platanii din 
Râmnicu Sărat 

Monumente emblematice 
/ Repere 

Cat II A: Buzău, Râmnicul Sărat, Stâlpu, Topliceni 

Accesibilitate E85, E577, DN2B, DN2C, DN22 
DJ102H, DJ103R, DJ202, DJ202C, DJ202E, DJ203, DJ203A, DJ203C, 
DJ203D, DJ203E, DJ203G, DJ203K, DJ203H, DJ203I, DJ204D, DJ205, 
DJ214A, DJ216, DJ220,  

UAT componente:  două municipii: Buzău, Râmnicu Sărat, 47 comune: Valea Râmnicului, 
Râmnicelu, Puiești, Boldu, Balta Albă, Vâlcelele, Ghergheasa, Podgoria, 
Topliceni, Greabănu, Racovițeni, Blajani, Zărnești, Ziduri, Bălăceanu, 
Poșta Câlnău, Cochirleanca, Mărăcineni, Vadu Pașii, Săgeata, Robeasca, 
C.A. Rosetti, Rușețu, Largu, Luciu, Cilibia, Smeeni, Gălbinași, Merlei, 
Ulmeni, Stâlpu, Costești, Țintești, Gherăseni, Movila Banului, Săhăteni, 
Pietroasele, Breza, Năeni, Amaru, Mihăilești, Glodeanu Sărat, Florica, 
Glodeanu Siliștea, Brădeanu, Pogoanele Scutelnici, Padina  
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Unitatea de peisaj BC-4: Câmpia Română 
Zonă UP-4a limitată de: Subcarpații Buzăului - jud. Vrancea - jud. Brăila - mal stâng r. Râmnicul Sărat 
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Zonă UP-4b limitată de: E85 -  - r. Râmnicul Sărat – jud Brăila - r.Buzău 
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Zonă UP-4c limitată de: E85 -  r. Buzău – jud. Brăila – jud. Ialomița (trasee de râuri și suprafețe de 
lacuri) 
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Zonă UP-4c limitată de: E85 - r. Buzău – jud. Brăila – jud. Ialomița (zonă agricolă cu păduri izolate) 
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Zonă UP-4c limitată de: Subcarpații Buzăului –E85 (câmpie înaltă în vecinătatea Subcarpaților) 
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3. CONCLUZIILE ANALIZEI 

3.1. ELEMENTE CE CONDIȚIONEAZĂ DEZVOLTAREA: PROBLEME, 
DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE 

3.1.1. PATRIMONIU CONSTRUIT-PROBLEME, DISFUNCȚIONALITĂȚI  

DISFUNCȚIONALITĂȚI: MONUMENTE AFLATE ÎN PERICOL 

Pericolele care amenință patrimoniul construit sunt reprezentate de două categorii de factori:  

• factorii de mediu (fenomenele de eroziune, alunecări de teren, inundații, poluare a mediului) 
sau 

• activități economice și sociale (prin inexistența unor măsuri de protecție, conservare și 
restaurare, modificări parțiale sau totale ale clădirilor, modificări funcționale inadecvate, 
coroborat cu depopularea zonelor rurale în care se regăsește acest patrimoniu). 

Fenomenele naturale sau antropice cât și perioade foarte mari în care nu au fost executate lucrări 
necesare și intervenții de punere în siguranță pentru clădiri de patrimoniu, determină necesitatea 
întocmirii unui inventar cu priorități de intervenție și de elaborare a documentațiilor de delimitare a 
zonelor de protecție, a zonelor construite protejate (unde este cazul) cât și a proiectelor de restaurare 
și punere în valoare a acestui patrimoniu (în special pentru cel aflat în zone rurale). 

Exemple de clădiri aflate în pericol : Mânăstirea fortificată (comuna Berca), Schitul Ulmetu (comuna 
Pârscov) , Biserica (comuna Stâlpu), Mânăstirea fortificată Bradu (sat Haleș, Comuna Tisău), Fosta 
mânăstire Domirești, Biserica Băbeni, Biserica de curte nobiliară (sat Drăghicești ,comuna Topliceni), 
Biserica Buna Vestire (comuna Vernești), Ruinele mânăstirii fortificate (comuna Vintilă Vodă), Pivnița 
brâncovenească Izvoru Dulce (sat Nenciulești, Comuna Merei). 

Conform adresei primite de la Direcția Județeană pentru Cultură Buzău (iulie 2020) privind starea 
monumentelor istorice: 80% sunt în stare  bună, 15 obiective în precolaps și colaps. Cele 15 obiective 
vizate sunt listate în continuare.  

NR. 
CRT
. 

COD LMI-2015 DENUMIRE 
MONUMENT ISTORIC 

ADRESA STAREA DE 
CONSERVARE 
ACTUALA 

1. BZ-II-a-A-02394 Fostul schit Dedulești sat Dedulești, com. Topliceni colaps 

2. BZ-II-a-A-02448 Mânăstirea Rătești sat Rătești, com. Berca colaps 

3. BZ-II-a-A-20156 Mânăstirea Poiana 
Mărului 

sat Băltăgari, com Bisoca colaps 

4. BZ-II-m-B-02472 Conacul D. Hariton sat Săhăteni, com. Săhăteni colaps 

5. BZ-II-m-B-02449 Casa Mănăilă sat Râmnicelu, com. Râmnicelu colaps 

6. BZ-II-m-B-02375 Moara de apa sat Catina, com. Catina colaps 

7. BZ-II-m-B-02331 Casa Mun. Buzău colaps 

8. BZ-II-m-B-02339 Templul comunității 
evreiești 

Mun. Buzău colaps 
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NR. 
CRT
. 

COD LMI-2015 DENUMIRE 
MONUMENT ISTORIC 

ADRESA STAREA DE 
CONSERVARE 
ACTUALA 

9. BZ-II-m-B-02346 Casa Mun. Buzău colaps 

10. BZ-II-a-B-02387 Fostul schit Nifon, azi 
Spital 

sat Ciuta, com. Magura colaps 

11. BZ-II-a-B-02447 Ansamblul bisericii 
“Sf. Treime” 

sat Prosca, com. Naieni colaps 

12. BZ-II-m-A-02453 Primăria Orașului Mun. Râmnicu Sărat precolaps 

13. BZ-II-m-B-21058 Casa Iorgu Antonescu Mun. Râmnicu Sărat precolaps 

14. BZ-II-m-B-02327 Casa Mun. Buzău precolaps 

15. BZ-II-m-B-02328 Casa Mun. Buzău precolaps 

 

Din analiza preliminară a patrimoniului județului se desprind  următoarele categorii de patrimoniu 
care poate fi pus in valoare, prin integrarea în trasee/circuite culturale specifice : patrimoniul religios 
(biserici rupestre, mânăstiri, biserici) ,patrimoniul construit urban și rural (centre istorice, conace, 
case) și patrimoniul arheologic. 

De asemenea 2 categorii de monumente vor trebui analizate în detaliu  în vederea  restaurării, 
refuncționalizării și punerii lor în valoare - elementele de patrimoniul industrial și patrimoniul balnear 
(satul Sărata Monteoru). 

Accesul către aceste obiective de patrimoniu va trebui îmbunătățit, prin măsuri de  reabilitare a 
drumurilor de acces existente și realizarea unor noi drumuri  , care să țină cont de valorile construite 
și de peisaj, fără a le aduce prejudicii. 

„Carta ICOMOS pentru Interpretarea si prezentarea siturilor culturale patrimoniale”(2007), precizează 
în cadrul principiului nr.3 , referitor la context și mediul înconjurător : „interpretarea și prezentarea 
siturilor patrimoniale ar trebui să pună în lumină relația mai extinsă a siturilor cu contextul lor cât și 
cu mediul social, cultural, istoric și natural”, pentru realizarea unei strategii de dezvoltare fiind necesar 
de luat în considerare atât valorile de patrimoniu  cât și respectarea diferitelor aporturi istorice la 
semnificația siturilor, peisajelor și a cadrului geografic înconjurător. 

Zonele de dezvoltare și punere în valoare a patrimoniului cultural din județul Buzău se vor determina 
prin suprapunerea hărților cu valori de patrimoniu arheologic și construit (1) completate de hărțile cu 
patrimoniul natural protejat(2) cât și de zonele cu valori etnografice sau cu patrimoniu imaterial(3), 
pentru a fundamenta politica și strategiile de dezvoltare durabilă a județului. 

PRIORITĂȚI 

Pentru desfășurarea unor acțiuni de salvgardare a patrimoniului cultural la nivelul județului o 
prioritate o constituie conștientizarea comunităților locale față de valorile teritoriului lor, printr-o 
bună informare și explicare a acestui patrimoniu, urmată de proiecte de punere în siguranță și ulterior 
de restaurare și refuncționalizare. Primele obiective pentru care vor trebui alocate fonduri sunt cele  
cu o semnificație specială la nivel local, emblematice pentru localitate sau pentru memoria comunității 
acesteia urmate de obiectivele ce determină imaginea, identitatea fiecărei localități.  

Alocarea fondurilor de la nivel central /județean, în special pentru zonele rurale, este necesar sa fie 
făcută în parteneriat cu autoritățile locale și prin implicarea /responsabilizarea comunităților în 
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păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului lor(material si imaterial), pentru revitalizarea unor 
meșteșuguri, practici și obiceiuri pe cale de dispariție. 

Formarea la nivel local în meseriile tradiționale utilizate în realizarea/restaurarea construcțiilor(uzuale 
sau cu valoare de patrimoniu)  

Formarea la nivel local a unor asociații/ a tinerilor care pot prezenta  informații adecvate despre 
patrimoniul local și pot însoți vizitatorii în trasee ce includ toate valorile zonei(materiale și imateriale). 

DISFUNCȚIONALITĂȚI: SITUAȚIA DELIMITĂRILOR ZONELOR DE PROTECȚIE ȘI A ZONELOR 
CONSTRUITE PROTEJATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM (PUG) 

Din punct de vedere al documentațiilor de urbanism, localitățile din județ au elaborate documentații 
la nivel de PUG, aflate în diferite faze de reactualizare. În conformitate cu prevederile legale stipulate 
în cadrul Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, documentațiile tip PUG și PUZZCP 
trebuie sa fie supuse avizării de către MC si MDRAP. Acest proces solicită realizarea cu rigurozitate a 
zonelor de protecție și de respectare a prevederilor din cadrul PATN – Secțiunea III, Zone protejate. 

PRIORITĂȚI 

În sarcina Autorităților locale care dețin valori de patrimoniu construit pe teritoriul lor administrativ 
(municipii și orașe) revine elaborarea - atât pentru zonele centrale cât și pentru zonele cu o densitate 
mare de valori - a unor documentații de tip PUZ-CP. 

Centrele istorice ale municipiilor Buzău și Râmnicu Sărat, ce cuprind ansambluri urbane monument 
istoric, vor putea include astfel și programe culturale ce se pot desfășura în acest cadru, pornind de la 
trasee de vizitare completate de evenimente artistice desfășurate în aer liber.   

Delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice și a zonelor construite protejate , pe baza 
reperelor topografice, geografice și urbanistice, având scopul de a asigura conservarea integrală și 
punerea în valoare atât a monumentului istoric cât și a cadrului său construit sau natural (conf. art. 9, 
alin.1-4 din Legea 422/2001 republicată) este obligatorie, prin prisma faptului că în zonele de protecție 
se instituie servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire, acest proces fiind însă 
realizat la nivelul documentațiilor de urbanism, nu la nivelul documentațiilor de amenajare a 
teritoriului. 

Documentația PATJ va integra doar prevederile existente la nivel de PUG-uri ale UAT-urilor din județ 
de la data elaborării acestuia. Lista obligativităților prevăzute prin prezentul studiu este prezentată 
după cum urmează: 

DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIVIND INDICAREA ÎN TEREN A MONUMENTELOR CUPRINSE IN LMI 
2015-BUZĂU 

Principala disfuncționalitate pornește de la marcarea traseelor principale, cu integralitatea 
elementelor de patrimoniu ale parcursului acestora, în vederea realizării unor itinerarii culturale 
coerente ce ilustrează specificul diverselor zone geografice ale județului. 

De asemenea, indicarea monumentelor în teren, este deficitară, fiind necesar completarea semnalării 
acestor monumente în cadrul localității cât și indicarea modalității optime de acces. 

PRIORITĂȚI 

Realizarea , în afara sistemului național de marcare a monumentelor istorice, a unui sistem de indicare 
la nivelul întregului județ, a zonelor cu un potențial major din punct de vedere al tuturor categoriilor 
de patrimoniu (natural, construit, material și imaterial). 

Realizarea unor panouri explicative, cu reprezentări grafice /posibil machete sau pentru patrimoniul 
urban cu realizarea unor prezentări virtuale ale valorilor existente în clădiri de patrimoniu/ansambluri 
urbane. 
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Informarea/formarea reprezentanților Autorităților locale  cu privire la valorile patrimoniului din 
teritoriul UAT-urilor si despre potențialul de dezvoltare reprezentat de acesta, în vederea evitării 
distrugerilor /abandonării unor obiective care fac parte din acesta. 

 

DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIVIND RESPECTAREA REGULAMENTELOR/CADRULUI NORMATIV 
EXISTENT ÎN OPERAȚIUNI DE INTERVENȚII ASUPRA MONUMENTELOR 

Respectarea cadrului normativ existent în cazul monumentelor istorice (situri, ansambluri sau 
monumente) ține în primul rând  de cunoașterea de către membrii comunităților locale a acestuia , de  
transmitere a acestor informații de către Autoritățile locale , ceea ce de cele mai multe ori nu se 
întâmplă. 

Verificarea  de către Autoritățile locale a modului de respectare a procedurilor și modalităților de 
intervenție asupra monumentelor istorice este rareori eficientă, având în vedere lipsa personalului 
calificat în domeniu. 

PRIORITĂȚI  

Pentru a asigura că prevederile din PATJ Buzău, secțiunea Patrimoniu Construit, Peisaje, în 
conformitate cu prevederile Legii 350/2001, art. 39 și art. 42, acestea vor deveni obligatorii pentru 
conținutul Planurilor Urbanistice Generale și Zonale ce se vor realiza sau actualiza pentru U.A.T-urile 
aparținătoare Județului Buzău. Lista obligativităților intră în vigoare din momentul aprobării 
documentației PATJ Buzău de către Consiliul Județean și va produce efecte numai pe perioada de 
valabilitate a acestuia.  

Urmărirea introducerii acestor obligativități în documentațiile de urbanism menționate se va face de 
către Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului județean Buzău. Consiliul 
Județean Buzău poate modifica prin numai prin completare, numărul acestor obligativități în condițiile 
apariției de modificări/revizuiri ale cadrului normativ existent la data aprobării PATJ Buzău. 

 

3.1.2. PEISAJ -PROBLEME, DISFUNCȚIONALITĂȚI 

Analiza unităților de peisaj reliefează bogăția, varietatea și unicitatea factorilor biotici si abiotici. 
Factorii antropici reflectă faptul că acest teritoriu a fost locuit fapt ilustrat de numărul preponderent 
ridicat de vestigii arheologice înscrise in LMI 2015 și RAN (Cat. I). Monumentele istorice de categoria 
II și III-IV vin să completeze calitatea factorilor abiotici și biotici. 

Din punct de vedere al distribuției spațiale Unitatea de peisaj 1 și 2 dețin majoritatea factorilor care 
definesc peisajul județului Buzău. Masivele muntoase, rețeaua hidrografică, râuri și lacuri, cu 
elementele de unicat precum Vulcanii Noroioși, Focul Viu, Colțul de Sare, resursa naturală a 
chilimbarului conturează în culori dominante, peisajul județului, fiind fi elemente care au stat la baza 
rețelei traseelor turistice. 

Unitate 2 de peisaj conține și stațiune balneară Sărata Monteoru care împreună cu vestigiile 
arheologice ale Dealului Istriței și cu Mânăstirea Ciolanu și taberele de creație încheagă un nod cu 
valoare culturală ridicată și obiectiv turistic accesibil din rețeaua rutieră și feroviară. 

Un ultim aspect rezultat din analiză indică slăbiciunea structurală a zonelor rurale pe suprafața cărora 
se află valorile de patrimoniu. Lipsa utilităților publice afectează calitatea vieții locuitorilor 
împiedicând dezvoltarea economică în general și a turismului în special, adaptat valorilor peisajului 
din Buzău. 

Patrimoniul imaterial (tradițiile, meșteșuguri, obiceiurile, muzica, dansul) va completa programele de 
interpretare și prezentare a siturilor patrimoniale, urmând să aducă în conștiința publicului 
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problemele și necesitatea conservării și restaurării patrimoniului (de valoare locală sau națională), să 
aducă beneficii echitabile și durabile tuturor actorilor implicați.  

TABEL 24: CARACTERISTICI GENERALE, PROBLEME ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI 

CARACTERISTICI GENERALE AI FACTORILOR PEISAJULUI PROBLEME ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI ASUPRA 
FACTORILOR PEISAJULUI 

FACTORI ABIOTICI ȘI ABIOTICI 

• Relieful și modelul geologic: Cadrul natural al 
județului prezintă caracteristici cu o structură 
complexă, Analiza structurii peisajului natural al 
județului Buzău are ca punct de plecare relieful și 
constituția geologică a teritoriului. Județul ocupă 
cea mai mare parte a bazinului hidrografic al 
râului Buzău, cuprinzând de la nord-vest spre sud-
est masivele montane ce formează Munții 
Buzăului și Munții Vrancei, grupurile colinare ale 
Subcarpaților Buzăului, o succesiune de culmi 
deluroase și depresiuni, și zona de câmpie către 
limita cu județul Brăila și Ialomița. Modelul 
geologic este complex. Masivele muntoase sunt 
alcătuite din roci puțin rezistente ce au 
determinat prezența unor culmi joase, cu un 
contur domol determinând și apariția unor forme 
de relief unice în Romania precum Platoul 
Meledic, Focul Viu de la Terca, Babele de la Ulmet, 
rezervație geologică Piatra Albă de la Grunju și 
Vulcanii noroioși de la Scorțoasa, Berca și Beciu; 

• Rețea hidrografică: Cursurile de apă au un impact 
major în configurarea caracteristicilor de peisaj 
ale acestuia. Pe lângă dinamica cursului și a 
pitorescul albiei apei, diferite în funcție de 
unitatea de peisaj pe care o străbate, aceasta a 
făcut și face legătură cu unitățile administrativ 
teritoriale amplasate istoric în cursul apei. 
Lacurile apar izolat, spontan în peisajul județului, 
cu o contribuție importantă în complementare 
bogăției peisagistice a acestuia. 

• Factorii biotici asigură varietatea, utilitatea și 
atractivitatea peisajului atât din punct de vedere 
cultural (activități de recreere, observare și 
cercetare/cunoaștere) cât și economic (pescuit, 
turism, agricultură, creșterea animalelor) sau 
activități de nișă (ex. prezentări științifice, filmări). 
Pot fi menționate și activități economice precum 
creșterea animalelor, recoltarea fructelor de 
pădure, ciuperci comestibile, meșteșuguri 
(țesutul, torsul lânii, cusături populare, 
împletituri, obiecte de artizanat din lemn, dogărit, 
dulgherie) și prelucrarea lemnului și mobilier. 

• Biodiversitatea: În vederea conservării capitalului 
natural și a biodiversității, au fost declarate : In 
județul Buzău, au fost declarate 20 de situri de 
importanță comunitară, dintre care 13 SCI (situri 

FACTORI ABIOTICI ȘI ABIOTICI 

• Existența de terenuri degradate și de zone 
afectate de despăduriri. Deversările de substanțe 
chimice periculoase, depozitările de deșeuri de 
toate categoriile, tratamentele și fertilizările 
necorespunzătoare, sunt factorii cu efect asupra 
degradării solului; 

• Calitatea apelor de suprafață din 2017 a 
trecut de la încararea ”stare ecologică 
bună” la ”starea ecologică moderată”; 

• Existența de procese naturale care conduc 
la degradarea solurilor în județul Buzău: 
eroziunea prin apă, eroziunea prin vânt, 
alunecări de teren, inundații pe unele 
cursuri de apă, vulnerabilitate la 
cutremure; 

• Existența de zone expuse la riscuri 
naturale: localități/terenuri agricole 
afectate de inundații pe unele cursuri de 
apă, vulnerabilitate la cutremure, zone 
afectate de alunecări de teren și potențial 
ridicat de producere a alunecărilor de 
teren; 

• Distrugere/deteriorare a monumentelor 
generate din riscuri naturale și/sau 
antropice;  

FACTORI ABIOTICI ȘI ABIOTICI 

• Calitatea drumurilor județene și mai ales 
comunale împiedică mobilitatea în 
interiorul județului Buzău și vizitarea 
zonelor de peisaj; 

• Nivelul echipării edilitare a zonelor rurale 
nu susțin dezvoltarea economică în 
general și a turismului în special prin 
crearea unei rețele de pensiuni 
compatibilă cu valoarea peisajului 
județului: 

• Insuficienta promovare a itinerariilor 
culturale și a evenimentelor locale ca parte 
a peisajului cultural nu contribuie la 
identificare de noi nișe de turism  
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CARACTERISTICI GENERALE AI FACTORILOR PEISAJULUI PROBLEME ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI ASUPRA 
FACTORILOR PEISAJULUI 

de importanță comunitară)  și 7 SPA (arii de 
protecție avifaunistică). 

FACTORI ANTROPICI 

• Patrimoniul cultural este compus, din 868 
obiective din care 126 categoria A (de interes 
național) și 742 categoria B (de interes local). Un 
element unicat în peisajul județului îl reprezintă 
așezările rupestre săpate în stancile Munților 
Buzaului, la Bozioru, lăcașuri de cult din epoca 
bronzului, folosite și în prezent. 

• Rețeaua de localități este preponderent rurală, 
dispersate spațial și cu echipare edilitară 
insuficientă; 

• Peisajul județului Buzău este compus din 3 
componente ce urmăresc structura 
geografică/relief, în care, de la vest spre est, 
domină peisajul montan, văi de-a lungul cursurilor 
de apă, depresiuni, coridorul de râuri majore și 
podiș, cu combinații variate de peisaj cu vegetație 
de păduri, pajiști și terenuri agricole sau 
intravilane rurale/urbane. Aceste componente 
sunt încadrate în 4 unități de peisaj, astfel: (1) 
Munții Buzăului, (2) Subcarpații Buzăului (3) 
Culoarul Buzăului, (4) Câmpia Bărăganului 

 

3.2. PROGNOZE, SCENARII SAU ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE  

În scenariul pozitiv, tendințele de abordare a protejării, conservării și punerii în valoare a patrimoniului 
natural și cultural, vor lua în considerare următoarele aspecte: 

• Zonele cu valori etnografice - arhitectura tradițională: Patrimoniul rural rămâne un reper 
care trebuie conservat și valorificat - atât prin prisma patrimoniului imobil cât și prin prisma 
patrimoniului mobil și imaterial al comunităților locale. Sunt menționate numai un număr de 
6 UAT-uri cu concentrare mare de valori în cadrul PATN- Secțiunea III, Zone protejate, doar 4 
dintre acestea fiind în zona rurală : comunele Bozioru, Merei, Tisău și Vernești . 

Dar luând în considerare obiectivele înscrise în LMI 2015, cercetarea valorilor încă păstrate de către 
comunitățile locale poate să îmbogățească lista acestui tip de patrimoniu cu numeroase alte obiective: 
Chiojdu - Calvini -Cătina (NV), Valea Nehoiului - Siriu- Gura Teghii – Varlaam,(N)Lopătari- Mânzălești - 
Sărulești - Bisoca sau  Năeni - Breaza - Pietroasele. 

Toate aceste zone au o arhitectură rurală specifică ce poate fi pusă în valoare in situ, împreună cu 
revigorarea meșteșugurilor  și utilizarea materialelor tradiționale locale , în contextul unui cadru 
natural special, cu unități de peisaj ce concură la determinarea unor zone largi de teritoriu ce pot fi 
încadrate la categoria de peisaj cultural - peisaj cultural cu evoluție organică.  

Realizarea unor circuite de vizitare ce pot include și zonele limitrofe din județul Prahova și județul 
Vrancea vor ilustra dezvoltarea civilizației rurale, cu valori asemănătoare pe areale etnografice mai 
largi .  
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• Zonele cu patrimoniu arheologic reperat: Aceste zone sunt importante din perspective 
amenajării teritoriului județului având în vedere restricțiile impuse de legislația în vigoare 
privind protejarea patrimoniului arheologic (Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 republicată 
privind protejarea patrimoniului arheologic). 

Repertoriul Arheologic National cât și lista Cercetărilor Arheologice din România (1983-2009) 
fundamentează harta zonelor cu patrimoniu arheologic reperat în care se poate determina în vederea 
punerii în valoare,  zona cu cea mai mare densitate de descoperiri arheologice. Scenariul optim pentru 
cunoașterea și punerea în valoare a acestui tip de patrimoniu este restaurarea unor situri emblematice 
(ex. castrul și thermele de la Pietroasele)  

• Situația delimitărilor zonelor de protecție și a zonelor construite protejate în cadrul 
documentațiilor de urbanism (PUG): În vederea conservării calității cadrului arhitectural 
urbanistic, în corelare cu cadrul natural ce a determinat sau potențează valorile cadrului 
construit, este necesar să se elaboreze studii de delimitare a zonelor construite protejate în 
cadrul localităților ce dețin o densitate mare de valori construite și naturale ce sunt protejate 
prin lege. 

Din punct de vedere al documentațiilor de urbanism, localitățile din județ au elaborate documentații 
la nivel de PUG, aflate în diferite faze de reactualizare. În conformitate cu prevederile legale stipulate 
în cadrul Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, documentațiile tip PUG și PUZCP 
trebuie sa fie supuse avizării de către MCIN și MDRAP. 

În sarcina autorităților locale care dețin valori de patrimoniu construit pe teritoriul lor administrativ 
(municipii și orașe) revine elaborarea - atât pentru zonele centrale cât și pentru zonele cu o densitate 
mare de valori - a unor documentații de tip PUZCP. Delimitarea zonelor de protecție a monumentelor 
istorice și a zonelor construite protejate , pe baza reperelor topografice, geografice și urbanistice, 
având scopul de a asigura conservarea integrală și punerea în valoare atât a monumentului istoric cât 
și a cadrului său construit sau natural (conf. art. 9, alin.1-4 din Legea 422/2001 republicata) este 
obligatorie, prin prisma faptului că în zonele de protecție se instituie servituți de utilitate publică și 
reglementări speciale de construire. 

• Monumente aflate în pericol: Pericolele care amenință patrimoniul construit sunt 
reprezentate de mai multe categorii de factori: factorii de mediu (fenomenele de eroziune, 
alunecări de teren, inundații, poluare a mediului) și/sau activitățile economice și sociale 
(modificări parțiale sau totale ale clădirilor, modificări funcționale inadecvate, ș.a). 

Fenomenele naturale sau antropice precum și perioadele foarte mari în care nu au fost executate 
lucrări necesare de reparații sau intervenții de punere în siguranță pentru clădiri de patrimoniu, 
determină necesitatea întocmirii unui inventar cu priorități de intervenție și de elaborare a 
documentațiilor de delimitare a zonelor de protecție, a zonelor construite protejate(unde este cazul) 
cât și a proiectelor de restaurare și punere în valoare a acestui patrimoniu (în special pentru cel aflat 
în zone rurale). 

3.3. RECOMANDĂRI PENTRU ELIMINAREA/ DIMINUAREA 
DISFUNCȚIONALITĂȚILOR 

3.3.1. PATRIMONIU CONSTRUIT- PROPUNERI DE ELIMINARE/ DIMINUARE A 
DISFUNCȚIONALITĂȚILOR 

DISFUNCȚIONALITATEA 1: SUB ACȚIUNEA FACTORILOR DE MEDIU (FENOMENELE DE 
EROZIUNE, ALUNECĂRI DE TEREN, INUNDAȚII, POLUARE A MEDIULUI) ȘI ANTROPICI 
(ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI SOCIALE) PATRIMONIUL CONSTRUIT SE DEGRADEAZĂ 
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CONSTANT PÂNĂ LA DISPARIȚIA ACESTOR. ACEST FENOMEN ESTE AGRAVAT PRIN 
INEXISTENȚA UNOR MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI RESTAURARE SAU LIPSEI DE FONDURI 
PENTRU PROTEJAREA/REABILITAREA PATRIMONIULUI) 

Pe lângă acești factori, lucrările de intervenție pe monumente realizate fără respectarea legislației în 
vigoare (Legea 422/18 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare). 

 

PROPUNERE 1 | Patrimoniul cultural al județului Buzău reprezintă unul din pilonii dezvoltării 
economice și sociale a comunităților rurale și urbane dar și de promovarea în memoria colectivă 
internațională. 

 In acest sens finanțarea programelor de reabilitare și conservare trebuie să aibă un loc prioritar în 
politicile culturale la nivel național (pentru obiectivele de patrimoniu de categoria A) și în politicile 
culturale la nivel județean ( pentru zonele ce pot fi incluse generic ca peisaj cultural dar și pentru 
patrimoniul cu valoare locală- categoria B). 

 

PROPUNERE 2 | Formarea de meșteri locali pentru utilizarea tehnicilor și materialelor tradiționale în 
proiectele de restaurare/ reabilitare a patrimoniului rural . 

Realizarea proiectelor de restaurare cât și de supraveghere a lucrărilor de restaurare a monumentelor 
istorice cu personal abilitat/atestat, pentru a avea certitudinea că rezultatul final al restaurării va fi la 
nivelul de exigență cerut, având în vedere că în conformitate cu legislația în vigoare, firmele de 
execuție a lucrărilor nu este necesar să fie atestate MC. 

În plus un rol important îl joacă patrimoniul imaterial (tradițiile, obiceiurile, muzica, dansul) ce vor 
completa programele de prezentare a siturilor patrimoniale, urmând să aducă în conștiința publicului 
problemele și necesitatea conservării și restaurării patrimoniului (de valoare locală sau națională), să 
aducă beneficii echitabile și durabile tuturor actorilor implicați  și în special comunităților locale prin 
următoarele forme: realizarea unui turism cultural, cu valorificarea produselor 
meșteșugărești/artistice locale, a unui ecoturism ce va include refuncționalizarea caselor tradiționale 
in vederea utilizării acestora ca spații de expoziție/muzeu sau spații de cazare, valorificarea produselor 
locale realizate pe terenurile din arealul comunei. 

A. Mărirea gradului de conștientizare 

Fiecare parte se obligă să mărească gradul de conștientizare a societății civile, organizațiilor 
private și autorităților publice în ceea ce privește valoarea peisajelor și rolul transformării lor, 
transformările antropice urmând să aducă un plus de valoare și nu distrugerea peisajelor. 

B. Formare și educare 

Fiecare parte se obligă să promoveze: 

a) formarea de specialiști în cunoașterea intervenției asupra peisajelor; 

b) programe pluridisciplinare de formare în politica, protecția, managementul și amenajarea 
peisajului, destinate profesioniștilor din sectorul privat și public și asociațiilor interesate; 

c) cursuri școlare și universitare care în cadrul disciplinelor de specialitate să abordeze probleme 
privind valorile legate de peisaj și protecția, managementul și amenajarea acestuia. 

C. Identificare și evaluare 

1. Mobilizând factorii interesați și în vederea unei mai bune cunoașteri a peisajelor proprii, 
fiecare parte se angajează: 

a) (i) să identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu; 
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(ii) să analizeze caracteristicile acestora, precum și dinamica și factorii perturbanți; 

(iii) să urmărească transformările; 

b) să evalueze peisajele astfel identificate, ținând seama de valorile particulare atribuite lor de 
către părțile interesate și de populația implicată. 

2. Această identificare și procedurile de evaluare vor fi dirijate prin schimbul de experiență și 
metodologie, organizat între părți, la nivel european, în conformitate cu prevederile art. 8. 

D. Obiective de calitate peisajeră 

Fiecare parte se obligă să definească obiective de calitate a peisajului pentru peisajele 
identificate și evaluate, după consultarea publică în conformitate cu art. 5 lit. c). 

E. Implementare 

Pentru ca politicile peisajului să aibă efect fiecare parte se obligă să introducă instrumente care 
au ca scop protecția, managementul și/sau amenajarea peisajului. 

 

DISFUNCȚIONALITEA 2: NECESITATEA DELIMITĂRI SITURILOR ȘI MONUMENTELOR ȘI MAI 
ALES A ZONELOR DE PROTECȚIE A ACESTORA PE BAZA UNOR STUDII DE SPECIALITATE ESTE 
NECESARĂ PROCESULUI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR.  

PROPUNERE | În vederea conservării calității cadrului arhitectural și urbanistic, în corelare cu cadrul 
natural ce a determinat sau potențează valorile cadrului construit, este necesar să se elaboreze studii 
de delimitare a zonelor construite protejate (ZCP) în cadrul documentațiilor de urbanism (PUG) al 
localităților ce dețin o densitate mare de valori construite și naturale ce sunt protejate prin lege. 

 

DISFUNCȚIONALITEA 3: PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL NU ESTE MARCAT PENTRU A 
CONTRIBUI LA FACILITAREA DESCOPERIRII ACESTORA DE CĂTRE TURIȘTI.  

PROPUNERE |Se vor elabora un set de elemente de semnalizare, într-un sistem unitar la nivelul 
județului, cu o grafică adecvată pentru cele 3 categorii de patrimoniu(natural, construit , peisaj) și care 
se vor regăsi pentru marcarea traseelor culturale/istorice/ turistice dar și în zonele de proximitate ale 
monumentelor.  

Se vor realiza panouri explicative, cu datele esențiale care au determinat calitatea de monumente (ale 
naturii, istorice, arheologice, arhitecturale, memoriale, etc), în vederea unei mai bune cunoașteri  atât 
la nivelul comunității cât și pentru vizitatorii din afara teritoriului . 

 

 

DISFUNCȚIONALITATEA 4: DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIVIND MODUL DE COORDONARE A 
DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM REALIZATE DE U.A.T.-URILE APARȚINĂTOARE 
JUDEȚULUI ÎN PROPUNERILE PRIVIND RESPECTAREA REGULAMENTELOR/CADRULUI 
NORMATIV EXISTENT ÎN OPERAȚIUNI DE INTERVENȚII ASUPRA MONUMENTELOR. 

PROPUNERE| pentru o coordonare eficientă a documentațiilor de urbanism, P.U.G./P.U.Z./P.U.D. sunt 
propuse următoarele obligativități: 

1. Obligativitatea 1: Delimitarea zonelor construite protejate din cazul fiecărui UAT, zone urbane și 
rurale (conf. art. 8, alin. 1 și 2, Anexa la Ordinul nr. 526/2003). Obligativitate se va aplica tuturor UAT-
urilor în care se află monumente incluse in Lista Monumentelor Istorice având următorul conținut în 
conformitate cu Ordinul. 
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ART. 8 

În raport cu logica succesiunii diferitelor documentații urbanistice, se iau în considerare 
următoarele: 

➢ în planurile urbanistice generale ale localităților se procedează la delimitarea primară a zonelor 
construite protejate (evidențiate ca unități teritoriale de referință), obligația elaborării PUZCP 
fiind înscrisă în regulamentul local de urbanism aferent PUG; 

➢ planurile urbanistice pentru zone construite protejate (PUZCP) au la bază planurile de delimitare 
definitivă a zonelor și de inventariere a monumentelor istorice; 

➢ zonele protejate pot conține sau nu elemente protejate; în momentul instituirii zonelor protejate 
care conțin monumente istorice, zonele de protecție ale fiecărui monument se înglobează în 
acestea; 

➢ prevederile unui PUZCP aprobat se preiau în planurile urbanistice generale care se 
reactualizează ulterior și se detaliază în planuri urbanistice de detaliu (PUD); 

➢ prevederile PUZCP aprobat suspendă orice prevederi ale altor planuri zonale care cuprind 
integral sau parțial aceste arii, elaborate anterior declarării zonelor construite protejate; 

➢ documentațiile pentru zone construite protejate pot determina, anterior proiectelor 
operaționale o serie de alte proiecte și documentații pre-operaționale (de prefezabilitate, 
tehnice, financiare, de marketing urban, de relotizări, regrupări, exproprieri etc). 

Obligativitatea 2: Realizare studiilor pentru instituirea zonelor de protecție a monumentelor istorice 
clasate în grupele A și B (monumente, ansambluri, situri) și a zonelor de interes arheologic prioritar 
(art. 12, Anexa la Ordinul 526/2003). Obligativitatea 2 se va aplică tuturor UAT-urilor în care se află 
monumente incluse in Lista Monumentelor Istorice conform precizărilor legale: 

ART. 12 

Elementele construite protejate de legislația română sunt, în ordinea importanței: 

* monumente istorice: 

- monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural (MLPM); 

- monumente propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial cultural (MpLPM); 

- valori de patrimoniu cultural de interes național (VPCIN); 

- situri arheologice declarate ca zone de interes național (SAIN); 

- monumente istorice clasate în grupele A și B (monumente, ansambluri, situri) (MI). 

* zone construite protejate 

- zona de protecție a MLPM și MpLPM (delimitată conform studiilor de specialitate) (ZPMLPM); 

- zone protejate construite de interes național (ZPCIN); 

- zone protejate construite (ZPC); 

- zone de interes arheologic prioritar (delimitate conform studiilor de specialitate pentru SAIN) 
(ZIAP); 

- zone de protecție ale monumentelor istorice (ZPMI). 

Obligativitatea 3: Includerea în cadrul zonelor construite protejate ce conțin monumente istorice, a 
zonei de protecție a fiecărui monument. Obligativitatea 3 se aplică tuturor UAT-urilor în care se află 
monumente incluse in Lista Monumentelor Istorice 

ART. 15 
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"Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție prin care se asigură 
conservarea integrată a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural." [<>art. 8 
alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice] 

Zona de protecție, constituită ca un teren format din parcele cadastrale situate în jurul 
monumentului, asigură perceperea nealterată a acestuia. În zona de protecție se instituie 
servituțile de utilitate publică și reglementările de construire pentru: 

• păstrarea și ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau diminuarea 
factorilor poluanți de orice natură; 

• păstrarea și ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin aprobarea și 
supravegherea construirii; 

• păstrarea și valorificarea potențialului arheologic 

Obligativitatea 4: Realizarea în cadrul studiului istoric de fundamentare a PUG a fișei istorice a 
localității/UAT conf. Ordin 233/2016, art. 11. Obligativitatea 4 se aplică tuturor UAT-urilor în care se 
află monumente incluse in Lista Monumentelor Istorice precum și pentru obiectivele propuse spre 
clasare. 

Obligativitatea 5: Precizarea în cadrul PUG a proiectelor prioritare privind reabilitarea monumentelor 
istorice clasate în grupele A și B (monumente, ansambluri, situri) ce vor fi precizate în PATJ-Secțiunea 
Planul de Acțiune. Obligativitatea 5 se aplică tuturor UAT-urilor în care există proiecte conform 
Planului de Acțiune, dar cu prioritate în UAT cu monumente în stare de colaps și precolaps. 

Obligativitatea 6. Delimitare în teritoriu UAT-urilor a perimetrelor siturilor arheologice cuprinse în 
RAN, pentru acele situri unde rezultatul cercetărilor permit aceasta delimitare. Obligativitatea 8 se 
aplică tuturor UAT-urilor în care se află situri din RAN, în urma consultărilor cu Direcția Județeană de 
Cultură a Județului Buzău 

Lista siturilor din RAN ce privesc siturile, așezările, necropolele, tellurile din județul Buzău conf. sursa: 
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&nr=2
6 

Obligativitatea 7. Realizarea, montarea și întreținerea de panouri explicative aferente fiecărui obiectiv 
clasat. Obligativitatea 7 se aplică tuturor UAT-urilor în care există monumente cuprinse în LMI din 
județului Buzău. 

Panoul va conține informații din Lista Monumentelor Istorice- Județul Buzău 2015, precizând codul. 
denumirea, localitatea, adresa și datarea monumentului 

3.3.2. PEISAJ - PROPUNERI DE ELIMINARE/DIMINUARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR 

Acțiunile propuse pentru protejarea și promovarea factorilor de peisaj vizează următoarele domenii: 

• Protecția factorilor de mediu, calitatea apei de suprafață și subterane precum și calitatea 
aerul, reducerea CO2, pentru a menține dezvoltarea habitatelor specifice râurilor și lacurilor; 

• Reducerea fenomenului de reducere a suprafeței pădurilor rezultate din activități antropice 
pentru protecția cantității și varietății florei și faunei; 

• Consolidarea și reabilitarea patrimoniului construit aflat în stare de colaps și pre-colaps prin 
folosirea de planuri și tehnici realizate de specialiști în domeniu; 

• Echiparea edilitară a comunelor/satelor aflate în imediata apropiere de factori de peisaj va 
ajuta de la creșterea numărului de înnoptări în pensiunile din unitățile de peisaj identificate; 

• Reabilitarea drumurilor județene și comunale care asigură accesul către U.A.T.-uri unde se 
găsesc obiective cu valoare culturală și naturală. 

  

http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&nr=26
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&nr=26
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ANEXA 1. HARTI ISTORICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 21: 1507 – KARTE DES MARCUS BENEVENTANUS SI BERNARD WAPOWSKI (DETALIU CU ZONA 
BUZAULUI ACTUAL – BOZA) 
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FIGURA 22: 1703 – HARTA PRINCIPATELOR ROMANESTI – GUILLAUME DE L’ISLE, JOS DETALIU CU 
LOCALITATILE: RIBNIK (RM. SARAT) SI BUSOVO (BUZAU) 
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FIGURA 23: 1710 – HARTA TINUTURILOR ROMANESTI - LE ROYAUME DE HONGRIE, ATLAS NUVEAU – 
CONTENANT TOUTES LES PARTIES DU MONDE, JAILLOT A.H. (JOS DETALIU CU LOCALITATEA REBNICK – RM. 
SARAT) 
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FIGURA 24: 1701 – PRIMA HARTA A VALAHIEI – HARTA STOLNICULUI CONSTANTIN CANTACUZINO – COPIE   
AUSTRIACA 1707  

 (JOS DETALIU CU TINUTURILE MPOZEUS – BUZAU/BOZEU SI PIMNIKON – RAMNIC/RIMNICUM) 
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FIGURA 25: 1718 - HARTA CANTACUZINO DUPA ANTON MARIA DEL CHIARO (JOS DETALIU CU LOCALITATILE 
BVSEO – BUZAU SI RIMNICO – RAMNIC) 
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FIGURA 26: 1719 – HARTA REGATULUI UNGARIEI (JOS DETALIU CU VALAQUIE - VALAHIA) 
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FIGURA 27: 1730 - ATLAS SCHREIBER LEIPZIG (JOS DETALIU CU CASTELLUM BUZA - BUZAU) 
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FIGURA 28: 1752 – HARTA HOMANN CU EXTRASUL TERITORIILOR ROMANESTI (JOS DETALIU CU LOCALITATILE: 
BUSOVO – BUZAU SI RIBNIK – RM. SARAT) 
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FIGURA 29: 1758 – KARTE VON DER WALACHEI, MOLDAU UND BESSARABIEN (JOS DETALIU CU LOCALITATILE: 
BUSEO – BUZAU SI RIWNIK – RM. SARAT) 
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FIGURA 30: 1786 – HARTA PRINCIPATI DI MOLDAVIA E VALLACHIA – TRATTI DALLE CARTE DELL’ IMPERO 
OTTOMANO (RIZZI ZANNONI) – VENEZIA – JOS DETALIU CU LOCALITATILE BUSEO – BUZAU SI RIANIK – RM. 
SARAT 
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FIGURA 31: 1789 – F.J.J VON REILLY – DAS FURSTENTHUM WALACHEY – VIENA (JOS DETALIU CU LOCALITATILE: 
BUSEO, RIWNIK) 
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FIGURA 32: 1791 – HARTA GEN. SPECHT (SUS – HARTA SPECHT SI COLOANA 10 BUZAU, PAG.87 BUSZEO SI 
JOS DETALIU CU LOCALITATEA BUSZEO - BUZAU) 
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FIGURA 33: 1794 – ATLASUL ROBERT LAURIE&JAMES WHITTLE – HARTA A NEW MAP OF TURKEY IN EUROPE 
(JOS DETALIU CU LOCALITATILE: BUSCO, RIVNIK, FOCSIANI) 
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FIGURA 34: 1795 – CHARTE VON DER MOLDAU UND WALACHEY – F.L. GUSSENFELD – NURENBERG  (JOS 
DETALIU CU LOCALITATILE: BUSEO – BUZAU SI RIMNIK SARAT– RM. SARAT) 
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FIGURA 35: 1806-1869 – HARTA MILITARA AUSTRIACA (CAMPANIA A II A) DETALII CU LOCALITATILE BUZÂU 
(BUSEO) SI RÎMNIKU SÂRÂTU 
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FIGURA 36: 1806-1869 – HARTA MILITARA AUSTRIACA (CAMPANIA A II A) DETALIU CU ACTUALUL JUDET 
BUZAU  
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FIGURA 37: 1855 ATLASUL CARL FLEMMING (JOS DETALIU CU ZONA ACTUALULUI JUDET BUZAU INCLUSIV 
TARGURILE BUSEO – BUZAU SI RIMNIK – RM. SARAT) 
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FIGURA 38: 1860 – SPECIALE KRIEGE-KARTE GRASSL, J. (JOSEPH) – JOS DETALIU (ACTUALA ZONA 
GEOGRAFICA A JUDETULUI BUZAU) CU LOCALITATILE: BUSEO – BUZAU SI RYMNIK – RM. SARAT 
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FIGURA 39: 1864 – CHARTA ROMANIEI MERIDIONALE REALIZATA DE SZATHMARY (SCHELETUL HARTII SI JOS 
LEGENDA) 
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FIGURA 40: 1864 – CHARTA ROMANIEI MERIDIONALE REALIZATA DE SZATHMARY (CAREUL 10-03 CU 
LOCALITATEA BUDEU - BUZAU) 
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FIGURA 41: 1864 – CHARTA ROMANIEI MERIDIONALE REALIZATA DE SZATHMARY (CAREUL 11-02 CU 
LOCALITATEA ROMNICU SĂRATU) 
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FIGURA 42: 1865 – CHARTA TELEGRAFO-POSTALA (JOS DETALIU CU LOCALITATILE DIN JUD. BUZAU: BUSEU SI 
RIMNIC SÂRAT) 
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FIGURA 43: 1867 – HARTA TERRI ROMANESCI (JOS DETALIU CU LOCALITATILE DIN ACTUALUL JUD. BUZAU; 
BUDĂU, RIMNICU SĂRAT) 
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FIGURA 44: 1887 – HARTA ROMANIEI – RUDOLF BERGENER – JOS DETALIU CU JUDETELE SLAM-RYMNIK SI 
BUSEO SI LOCALITATILE: RYMNIK – RM. SARAT SI BUSEO – BUZAU) 
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FIGURA 45: 1890 – PLANUL ORASULUI BUZEU 
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FIGURA 46: 1897- ATLASUL CAILOR DE COMUNICATII (JUD. ROMNICU-SARAT) 

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE – DIVIZIUNEA I – PODURI SI SOSELE 
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FIGURA 47: 1897- ATLASUL CAILOR DE COMUNICATII (JUD. BUZEU) 

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE – DIVIZIUNEA I – PODURI SI SOSELE 
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FIGURA 48: 1935 – PLANURI DIRECTOARE DE TRAGERE LOCALITATEA BUZAU 

 

FIGURA 49: 1935 – PLANURI DIRECTOARE DE TRAGERE LOCALITATEA RAMNICU SARAT 

 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

163 
 

 
 

 

FIGURA 50: 1936 – TRASEELE RAZESILOR GAZARI DIN ZONA BACAU SPRE BRAILA SI CONSTANTA (JOS DETALIU) 
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FIGURA 51: 1942 – HARTI MILITARE SOVIETICE – DETALIU CU JUDETUL BUZAU SI LOCALITATILE: BUZAU SI RM. 
SARAT 
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FIGURA 52: HARTI MILITARE AMERICANE ESTUL SI VESTUL EUROPEI – ZONA ROMANIEI 1937-1944  

(REVIZUITA IN 1954) – DETALIU CU LOCALITATILE: BUZAU SI RAMNICU SARAT SI ZONA JUDETULUI BUZAU  
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FIGURA 53: 1960 – HARTA ZONEI JUDETULUI BUZAU (HARTA MILITARA) DETALIU CU LOCALITATILE: BUZAU SI 
RAMNICU SARAT 
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FIGURA 54: 1997 – HARTI MAPN CU LOCALITATEA RAMNICU SARAT CAREUL L-35-91 
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FIGURA 55: 1997 – HARTI MAPN CU LOCALITATEA BUZAU CAREUL L-35-102 
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FIGURA 56: 2000 – ZONA JUD. BUZAU – HARTA MILITARA SC. 1:200.000 
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FIGURA 57: 2000 – ORASUL BUZAU – HARTA MILITARA SC.1:25.000 
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FIGURA 58: 2000 – ORASUL RIMNICU SARAT – HARTA MILITARA SC.1:25.000 
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ANEXA 2 - HARTI CU IMPARTIREA ADMINISTRATIVA A 
ROMANIEI 

 

 

FIGURA 59: 1858-1878 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 
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FIGURA 60: 1868 – ROMANIA SI DACIA MODERNA CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 

 

FIGURA 61: 1918-1925 – HARTA ADMINISTRATIVA A REGATULUI ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-
SARAT 
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FIGURA 62: 1919-1925 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 

 

FIGURA 63: 1920 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETUL BUZAU  
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FIGURA 64: 1925-1931 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 

 

FIGURA 65: 1938 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 
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FIGURA 66: 1938 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 

 

FIGURA 67: 1939 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT (JUDETUL 
RAMNICU SARAT PARTE A TINUTULUI DUNAREA DE JOS SI JUDETUL BUZAU PARTE A TINUTULUI BUCEGI) 
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FIGURA 68: 1940 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 

 

FIGURA 69: MAI 1941 – HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT 
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FIGURA 70: ROMANIA INTERBELICA – HARTA JUDETELOR CU JUDETELE BUZAU SI RAMNICU-SARAT   
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FIGURA 71: 1938 – HARTA INTERBELICA A JUDETULUI BUZAU SI STEMA INTERBELICA A JUDETULUI    

 
 
 
 
 
 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

180 
 

 
 

FIGURA 72: 1938 – HARTA INTERBELICA A JUDETULUI RAMNICU SARAT SI STEMA INTERBELICA A JUDETULUI   
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ANEXA 3 - DOCUMENTAR ETNOGRAFIC 
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MATERIALE DE CONSTRUCTIE TRADITIONALE FOLOSITE IN ROMANIA 
 
 
Fig.3 – MATERIALE DE CONSTRUCTIE TRADITIONALE FOLOSITE IN ROMANIA 
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FIGURA 73: TIPOLOGIA LOCUINTELOR SATESTI DIN ROMANIA 

TIPOLOGIZARE, CLASIFICARE, ETAPIZARE – ZONARE ETNOGRAFICA “REALIZATA DE “INSTITUTUL DE 
PROIECTARE PRAHOVA” (ARH. CALIN HOINARESCU) SI “MUZEUL SATULUI” – BUCURESTI (ETNOLOG JANA 
NEGOITA SI ARH. IULIANA CIOTOIU), REDACTAT DECEMBRIE 1988  
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FIGURA 74: TIPOLOGIA LOCUINTELOR SATESTI DIN ROMANIA 

LEGENDA – SEMNIFICATIA GRAFICA SI CROMATICA 

TIPOLOGIZARE, CLASIFICARE, ETAPIZARE – ZONARE ETNOGRAFICA “REALIZATA DE “INSTITUTUL DE 
PROIECTARE PRAHOVA” (ARH. CALIN HOINARESCU) SI “MUZEUL SATULUI” – BUCURESTI (ETNOLOG JANA 
NEGOITA SI ARH. IULIANA CIOTOIU), REDACTAT DECEMBRIE 1988  
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FIGURA 75: TIPOLOGIA LOCUINTELOR SATESTI DIN ROMANIA 

PONDEREA OBSTILOR SATESTI LIBERE, IN SEC. XIX 

TIPOLOGIZARE, CLASIFICARE, ETAPIZARE – ZONARE ETNOGRAFICA “REALIZATA DE “INSTITUTUL DE 
PROIECTARE PRAHOVA” (ARH. CALIN HOINARESCU) SI “MUZEUL SATULUI” – BUCURESTI (ETNOLOG JANA 
NEGOITA SI ARH. IULIANA CIOTOIU), REDACTAT DECEMBRIE 1988  
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FIGURA 76: MATERIALE DE CONSTRUCTIE TRADITIONALE FOLOSITE IN 
ROMANIA SI TIPOLOGIA PLANIMETRICA A LOCUINTELOR SATESTI 

PERIODIZARE, TIPOLOGIZARE SI REDACTARE: “INSTITUTUL DE PROIECTARE 
PRAHOVA” (ARH. CALIN HOINARESCU) 
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ANEXA 4 - IMAGINI DE ARHIVA 

  

BUZAU – ADMINISTRATIA FINANCIARA                                              SONDELE DE LA ARBANASI 

  

BAILE SARATA MONTEORU              BUZAU – BULEVARDUL GARII 

   

BUZAU – HALA                BUZAU – LICEUL HASDEU 
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BAILE SARATA MONTEORU – HOTEL MONTEORU                BAILE SARATA MONTEORU – PARCUL 

   

BAILE SARATA MONTEORU – VEDERE PANORAMIC          NEHOIU – FABRICA DE CHERESTEA 

       

BUZAU – PALATUL COMUNAL           BAILE SIRIU 

              

BUZAU – SPITALUL JUDETEAN       BUZAU 
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BUZAU – BANCA NATIONALA        BUZAU – 
GARA  

    

CASOCA – CALEA FERATA                   RAMNICU SARAT – CASA ITEANU 
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RAMNICU SARAT – GARA      RAMNICU SARAT – GIMNAZIUL “VASILE BOERESCU” 

  

RAMNICU SARAT – PALATUL ADMINISTRATIV    RAMNICU SARAT – STRADA VICTORIEI 

  

 

BUZAU – IMAGINI CU GARA 

    

MARASESTI – GARA         BUZAU  
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BUZAU – HALA/BAZARUL 
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PROIECT DE REABILITARE A BAZARULUI DIN BUZAU 

      

BUZAUL VECHI SI NOU 

 

BUZAU – PIATA DACIEI 
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BUZAU – IMAGINI DE ARHIVA 
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ANEXA 5 - DOCUMENTAR FOTOGRAFIC 

 

TISAU – BISERICA FORTIFICATA 

 

BUZAU – EPISCOPIA VECHE 
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BISERICI DIN JUDETUL BUZAU 
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MONUMENTE DIN JUDETUL BUZAU 
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ANEXA 6: TABEL CENTRALIZATOR MONUMENTE 
CATEGORIA I (LMI BUZĂU 2015) 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE MONUMENT DENUMIRE U.A.T. SIRUTA 
U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITATE 

TIP 

U.A.T. 

1 BZ-I-s-B-
02189 

Situl arheologic din parcul 
Crâng 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

2 BZ-I-m-B-
02189.01 

Așezare municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

3 BZ-I-m-B-
02189.02 

Necropolă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

4 BZ-I-m-B-
02189.03 

Așezare municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

5 BZ-I-s-B-
02190 

Situl arheologic de la 
Buzău 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

6 BZ-I-m-B-
02190.01 

Așezare municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

7 BZ-I-m-B-
02190.02 

Necropolă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

8 BZ-I-m-B-
02190.03 

Așezare municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

9 BZ-I-s-B-
02191 

Situl arheologic de la 
Buzău,punct "Dispensar" 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

10 BZ-I-m-B-
02191.01 

Așezare municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

11 BZ-I-m-B-
02191.02 

Necropolă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

12 BZ-I-m-B-
02191.03 

Așezare municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

13 BZ-I-m-B-
02191.04 

Necropolă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

14 BZ-I-m-B-
02191.05 

Așezare municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

15 BZ-I-m-B-
02191.06 

Necropolă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

181 BZ-I-s-B-
02248 

Situl arheologic de la 
Mlăjet 

sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

182 BZ-I-m-B-
02248.01 

Așezare sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

183 BZ-I-m-B-
02248.02 

Necropolă sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

184 BZ-I-m-B-
02248.03 

Așezare sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

185 BZ-I-m-B-
02248.04 

Necropolă sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

186 BZ-I-m-B-
02248.05 

Așezare sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

187 BZ-I-m-B-
02248.06 

Necropolă sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

188 BZ-I-m-B-
02248.07 

Așezare sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 
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189 BZ-I-m-B-
02248.08 

Necropolă sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

190 BZ-I-m-B-
02248.09 

Necropolă sat MLĂJET; oraș 
NEHOIU 

47916 47970 2 

197 BZ-I-s-B-
02252 

Așezare oraș NEHOIU  47916 47925 2 

387 BZ-I-s-B-
02286 

Situl arheologic de la 
Sibiciu de Sus 

sat SIBICIU DE SUS; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48432 2 

388 BZ-I-m-B-
02286.01 

Așezare sat SIBICIU DE SUS; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48432 2 

389 BZ-I-m-B-
02286.02 

Așezare sat SIBICIU DE SUS; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48432 2 

390 BZ-I-m-B-
02286.03 

Așezare sat SIBICIU DE SUS; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48432 2 

391 BZ-I-m-B-
02286.04 

Așezare sat SIBICIU DE SUS; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48432 2 

392 BZ-I-m-B-
02286.05 

Așezare sat SIBICIU DE SUS; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48432 2 

450 BZ-I-s-B-
02300 

Situl arheologic de la 
Valea Lupului 

sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

451 BZ-I-m-B-
02300.01 

Așezare sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

452 BZ-I-m-B-
02300.02 

Așezare sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

453 BZ-I-m-B-
02300.03 

Așezare sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

454 BZ-I-m-B-
02300.04 

Așezare sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

455 BZ-I-m-B-
02300.05 

Așezare sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

456 BZ-I-m-B-
02300.06 

Așezare sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

457 BZ-I-m-B-
02300.07 

Așezare sat VALEA LUPULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48450 2 

468 BZ-I-s-B-
02303 

Situl arheologic de la 
Valea Viei 

sat VALEA VIEI; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48478 2 

469 BZ-I-m-B-
02303.01 

Așezare sat VALEA VIEI; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48478 2 

470 BZ-I-m-B-
02303.02 

Necropolă sat VALEA VIEI; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48478 2 

471 BZ-I-s-B-
02304 

Așezare sat VALEA VIEI; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48478 2 

100 BZ-I-s-B-
02226 

Situl arheologic de la 
Dulbanu 

sat DULBANU; comuna 
AMARU 

44863 44890 3 

101 BZ-I-m-B-
02226.01 

Așezare sat DULBANU; comuna 
AMARU 

44863 44890 3 

102 BZ-I-m-B-
02226.02 

Necropolă sat DULBANU; comuna 
AMARU 

44863 44890 3 

103 BZ-I-m-B-
02226.03 

Așezare sat DULBANU; comuna 
AMARU 

44863 44890 3 

104 BZ-I-m-B-
02226.04 

Necropolă sat DULBANU; comuna 
AMARU 

44863 44890 3 
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105 BZ-I-m-B-
02226.05 

Așezare sat DULBANU; comuna 
AMARU 

44863 44890 3 

27 BZ-I-s-B-
02194 

Necropolă sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

44934 44943 3 

28 BZ-I-s-B-
02195 

Situl arheologic de la 
Balta Albă 

sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

44934 44943 3 

29 BZ-I-m-B-
02195.01 

Așezare sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

44934 44943 3 

30 BZ-I-m-B-
02195.02 

Necropolă sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

44934 44943 3 

45 BZ-I-s-B-
02203 

Situl arheologic de la 
Berca 

sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

46 BZ-I-m-B-
02203.01 

Așezare sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

47 BZ-I-m-B-
02203.02 

Necropolă sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

48 BZ-I-s-B-
02204 

Situl arheologic de la 
Bozioru, punct "La 
biserică" 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

49 BZ-I-m-B-
02204.01 

Așezare sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

50 BZ-I-m-B-
02204.02 

Necropolă sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

51 BZ-I-m-B-
02204.03 

Așezare sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

52 BZ-I-m-B-
02204.04 

Necropolă sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

53 BZ-I-s-B-
02205 

Situl arheologic de la 
Bozioru 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

54 BZ-I-m-B-
02205.01 

Așezare sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

55 BZ-I-m-B-
02205.02 

Necropolă sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

377 BZ-I-s-B-
02284 

Situl arheologic de la 
Scăeni 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

378 BZ-I-m-B-
02284.01 

Așezare, punct "Izvorul 
Murătoarea” 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

379 BZ-I-m-B-
02284.02 

Așezare, punct "Izvorul 
Murătoarea” 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

380 BZ-I-m-B-
02284.03 

Așezare, punct "Izvorul 
Murătoarea” 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

381 BZ-I-m-B-
02284.04 

Așezare, punct "Dealul 
Tocitorilor” 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

382 BZ-I-m-B-
02284.05 

Așezare, punct "Dealul 
Tocitorilor” 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

383 BZ-I-m-B-
02284.06 

Așezare, punct "Poduri 
sau Grădinile Mari” 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

384 BZ-I-m-B-
02284.07 

Așezare, punct "Poduri 
sau Grădinile Mari” 

sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 

385 BZ-I-m-B-
02284.08 

Așezare, punct "La Siliște” sat SCĂENI; comuna 
BOZIORU 

45389 45469 3 
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294 BZ-I-s-B-
02266 

Ruinele Mănăstirii Pinu sat PINU; comuna 
BRĂEȘTI 

45539 45584 3 

31 BZ-I-s-B-
02196 

Situl arheologic de la 
Bădeni 

sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

45619 45637 3 

32 BZ-I-m-B-
02196.01 

Locuință rupestră sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

45619 45637 3 

33 BZ-I-m-B-
02196.02 

Așezare sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

45619 45637 3 

34 BZ-I-m-B-
02196.03 

Așezare sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

45619 45637 3 

35 BZ-I-m-B-
02196.04 

Așezare sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

45619 45637 3 

36 BZ-I-m-B-
02196.05 

Așezare sat BĂDENI; comuna 
BREAZA 

45619 45637 3 

56 BZ-I-s-B-
02206 

Situl arheologic de la 
Breaza 

sat BREAZA; comuna 
BREAZA 

45619 45628 3 

57 BZ-I-m-B-
02206.01 

Așezare sat BREAZA; comuna 
BREAZA 

45619 45628 3 

58 BZ-I-m-B-
02206.02 

Așezare sat BREAZA; comuna 
BREAZA 

45619 45628 3 

60 BZ-I-s-B-
02208 

Așezare sat CALVINI; comuna 
CALVINI 

45753 45762 3 

43 BZ-I-s-B-
02201 

Așezare sat BĂLTENI; comuna C. 
A. ROSETTI 

45815 45833 3 

174 BZ-I-s-B-
02244 

Situl arheologic de la 
Lunca 

sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

45815 45860 3 

175 BZ-I-m-B-
02244.01 

Așezare sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

45815 45860 3 

176 BZ-I-m-B-
02244.02 

Necropolă sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

45815 45860 3 

177 BZ-I-m-B-
02244.03 

Așezare sat LUNCA; comuna 
C.A. ROSETTI 

45815 45860 3 

419 BZ-I-s-B-
02292 

Așezare sat ȘUCHEA; comuna 
CĂNEȘTI 

45888 45931 3 

19 BZ-I-s-B-
02193 

Situl arheologic de la 
Aldeni 

sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

20 BZ-I-m-B-
02193.01 

Așezare sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

21 BZ-I-m-B-
02193.02 

Așezare sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

22 BZ-I-m-B-
02193.03 

Așezare sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

23 BZ-I-m-B-
02193.04 

Așezare sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

24 BZ-I-m-B-
02193.05 

Așezare sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

25 BZ-I-m-B-
02193.06 

Așezare sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

26 BZ-I-m-B-
02193.07 

Așezare sat ALDENI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46037 3 

40 BZ-I-s-B-
02198 

Așezare sat BĂEȘTI; comuna 
CERNĂTEȘTI 

46019 46046 3 
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68 BZ-I-s-B-
02213 

Situl arheologic de la 
Cernătești 

sat CERNĂTEȘTI; 
comuna CERNĂTEȘTI 

46019 46028 3 

69 BZ-I-m-B-
02213.01 

Cetate sat CERNĂTEȘTI; 
comuna CERNĂTEȘTI 

46019 46028 3 

70 BZ-I-m-B-
02213.02 

Așezare sat CERNĂTEȘTI; 
comuna CERNĂTEȘTI 

46019 46028 3 

71 BZ-I-m-B-
02213.03 

Necropolă sat CERNĂTEȘTI; 
comuna CERNĂTEȘTI 

46019 46028 3 

59 BZ-I-s-B-
02207 

Ruinele Mănăstirii Cislău sat BUDA CRĂCIUNEȘTI; 
comuna CISLĂU 

46313 46340 3 

317 BZ-I-s-B-
02272 

Situl arheologic de la 
Roșioru, punct "Movila 
Roșioru” 

sat ROȘIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

46377 46411 3 

318 BZ-I-m-B-
02272.01 

Morminte sat ROȘIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

46377 46411 3 

319 BZ-I-m-B-
02272.02 

Așezare sat ROȘIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

46377 46411 3 

320 BZ-I-s-B-
02273 

Situl arheologic de la 
Roșioru, punct "Valea 
Cochirleanca” 

sat ROȘIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

46377 46411 3 

321 BZ-I-m-B-
02273.01 

Așezare sat ROȘIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

46377 46411 3 

322 BZ-I-m-B-
02273.02 

Necropolă sat ROȘIORU; comuna 
COCHIRLEANCA 

46377 46411 3 

80 BZ-I-s-B-
02218 

Necropolă sat COLȚI; comuna 
COLȚI 

46439 46448 3 

81 BZ-I-s-B-
02220 

Situl arheologic de la 
Costești 

sat COSTEȘTI; comuna 
COSTEȘTI 

46484 46493 3 

82 BZ-I-m-B-
02220.01 

Așezare sat COSTEȘTI; comuna 
COSTEȘTI 

46484 46493 3 

83 BZ-I-m-B-
02220.02 

Necropolă sat COSTEȘTI; comuna 
COSTEȘTI 

46484 46493 3 

290 BZ-I-s-B-
02219 

Situl arheologic de la 
Pietrosu 

sat PIETROSU; comuna 
COSTEȘTI 

46484 46536 3 

291 BZ-I-m-B-
02219.01 

Așezare sat PIETROSU; comuna 
COSTEȘTI 

46484 46536 3 

292 BZ-I-m-B-
02219.02 

Așezare sat PIETROSU; comuna 
COSTEȘTI 

46484 46536 3 

293 BZ-I-m-B-
02219.03 

Așezare sat PIETROSU; comuna 
COSTEȘTI 

46484 46536 3 

41 BZ-I-s-B-
02199 

Așezare sat BĂLĂNEȘTI; comuna 
COZIENI 

46554 46581 3 

42 BZ-I-s-B-
02200 

Necropolă sat BĂLĂNEȘTI; comuna 
COZIENI 

46554 46581 3 

116 BZ-I-s-B-
02231 

Situl arheologic de la 
Gherăseni, punct "Movila 
Cremenea” 

sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

117 BZ-I-m-B-
02231.01 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

118 BZ-I-m-B-
02231.02 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 
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119 BZ-I-m-B-
02231.03 

Așezare tip tell sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

120 BZ-I-s-B-
02232 

Situl arheologic de la 
Gherăseni, punct "Lacul 
Frâncului” 

sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

121 BZ-I-m-B-
02232.01 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

122 BZ-I-m-B-
02232.02 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

123 BZ-I-m-B-
02232.03 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

124 BZ-I-m-B-
02232.04 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

125 BZ-I-m-B-
02232.05 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

126 BZ-I-s-B-
02233 

Situl arheologic de la 
Gherăseni 

sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

127 BZ-I-m-B-
02233.01 

Necropolă sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

128 BZ-I-m-B-
02233.02 

Așezare sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

129 BZ-I-m-B-
02233.03 

Așezare tip tell sat GHERĂSENI; 
comuna GHERĂSENI 

46803 46812 3 

403 BZ-I-s-B-
02289 

Situl arheologic de la 
Sudiți 

sat SUDIȚI; comuna 
GHERĂSENI 

46803 46821 3 

404 BZ-I-m-B-
02289.01 

Așezare sat SUDIȚI; comuna 
GHERĂSENI 

46803 46821 3 

405 BZ-I-m-B-
02289.02 

Necropolă sat SUDIȚI; comuna 
GHERĂSENI 

46803 46821 3 

406 BZ-I-m-B-
02289.03 

Așezare sat SUDIȚI; comuna 
GHERĂSENI 

46803 46821 3 

407 BZ-I-m-B-
02289.04 

Așezare sat SUDIȚI; comuna 
GHERĂSENI 

46803 46821 3 

408 BZ-I-m-B-
02289.05 

Așezare sat SUDIȚI; comuna 
GHERĂSENI 

46803 46821 3 

409 BZ-I-m-B-
02289.06 

Așezare sat SUDIȚI; comuna 
GHERĂSENI 

46803 46821 3 

345 BZ-I-s-B-
02277 

Situl arheologic de la 
Sălcioara 

sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 

346 BZ-I-m-B-
02277.01 

Așezare sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 

347 BZ-I-m-B-
02277.02 

Așezare sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 

348 BZ-I-m-B-
02277.03 

Vestigii sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 

349 BZ-I-m-B-
02277.04 

Așezare sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 

350 BZ-I-m-B-
02277.05 

Așezare sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 

351 BZ-I-m-B-
02277.06 

Așezare sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 
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352 BZ-I-m-B-
02277.07 

Așezare sat SĂLCIOARA; 
comuna GHERGHEASA 

46830 46858 3 

472 BZ-I-s-B-
02305 

Situl arheologic de la 
Văcăreasca 

sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU- 
SILIȘTEA 

46910 46992 3 

473 BZ-I-m-B-
02305.01 

Așezare sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU- 
SILIȘTEA 

46910 46992 3 

474 BZ-I-m-B-
02305.02 

Așezare sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU- 
SILIȘTEA 

46910 46992 3 

475 BZ-I-m-B-
02305.03 

Necropolă sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU- 
SILIȘTEA 

46910 46992 3 

476 BZ-I-m-B-
02305.04 

Așezare sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU- 
SILIȘTEA 

46910 46992 3 

477 BZ-I-m-B-
02305.05 

Așezare sat VĂCĂREASCA; 
comuna GLODEANU- 
SILIȘTEA 

46910 46992 3 

159 BZ-I-s-B-
02239 

Situl arheologic de la 
Largu 

sat LARGU; comuna 
LARGU 

47159 47168 3 

160 BZ-I-m-B-
02239.01 

Necropolă sat LARGU; comuna 
LARGU 

47159 47168 3 

161 BZ-I-m-B-
02239.02 

Așezare sat LARGU; comuna 
LARGU 

47159 47168 3 

162 BZ-I-m-B-
02239.03 

Așezare sat LARGU; comuna 
LARGU 

47159 47168 3 

163 BZ-I-m-B-
02239.04 

Așezare sat LARGU; comuna 
LARGU 

47159 47168 3 

164 BZ-I-s-B-
02240 

Necropolă sarmatică sat LARGU; comuna 
LARGU 

47159 47168 3 

61 BZ-I-s-B-
02209 

Așezare sat CARAGELE; comuna 
LUCIU 

47300 47328 3 

62 BZ-I-s-B-
02210 

Așezare sat CARAGELE; comuna 
LUCIU 

47300 47328 3 

96 BZ-I-s-B-
02225 

Situl arheologic de la 
Dealu Viei 

sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

47453 47480 3 

97 BZ-I-m-B-
02225.01 

Așezare sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

47453 47480 3 

98 BZ-I-m-B-
02225.02 

Așezare sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

47453 47480 3 

99 BZ-I-m-B-
02225.03 

Așezare sat DEALUL VIEI; 
comuna MEREI 

47453 47480 3 

145 BZ-I-s-B-
02237 

Situl arheologic de la 
Izvoru Dulce 

sat IZVORU 
DULCE;comuna MEREI 

47453 47514 3 

146 BZ-I-m-B-
02237.01 

Așezare, punct 
"Aprodești” 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

147 BZ-I-m-B-
02237.02 

Așezare, punct "Pe 
Coturi” 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

148 BZ-I-m-B-
02237.03 

Așezare, punct "Pe 
Coturi” 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 
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149 BZ-I-m-B-
02237.04 

Așezare, punct "Cerchez” sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

150 BZ-I-m-B-
02237.05 

Așezare, punct "Cerchez” sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

151 BZ-I-m-B-
02237.06 

Așezare, punct "Țigănie” sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

152 BZ-I-m-B-
02237.07 

Așezare, punct "Țigănie” sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

153 BZ-I-m-B-
02237.08 

Așezare, punct "Pe Grui” sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

154 BZ-I-m-B-
02237.09 

Necropolă sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

155 BZ-I-m-B-
02237.10 

Necropolă sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

166 BZ-I-s-B-
02242 

Situl arheologic de la 
Lipia, punct "Movila 
Drumul Oilor” 

sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

167 BZ-I-m-B-
02242.01 

Așezare sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

168 BZ-I-m-B-
02242.02 

Așezare tip tell sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

169 BZ-I-s-B-
02243 

Situl arheologic de la 
Lipia, punct "Movila de la 
Baltă” 

sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

170 BZ-I-m-B-
02243.01 

Necropolă sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

171 BZ-I-m-B-
02243.02 

Așezare sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

172 BZ-I-m-B-
02243.03 

Necropolă sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

173 BZ-I-m-B-
02243.04 

Așezare tip tell sat LIPIA; comuna 
MEREI 

47453 47523 3 

180 BZ-I-s-B-
02247 

Așezare sat MEREI; comuna 
MEREI 

47453 47462 3 

198 BZ-I-s-B-
02253 

Situl arheologic de la 
Nenciulești 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

199 BZ-I-m-B-
02253.01 

Așezare, punct 
"Porumbița” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

200 BZ-I-m-B-
02253.02 

Așezare, punct 
"Porumbița” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

201 BZ-I-m-B-
02253.03 

Așezare, punct 
"Porumbița” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

202 BZ-I-m-B-
02253.04 

Așezare, punct "Dealul 
Ciuhoiu” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

203 BZ-I-m-B-
02253.05 

Necropolă, punct "Dealul 
Ciuhoiu” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

204 BZ-I-m-B-
02253.06 

Așezare, punct "Dealul 
Ciuhoiu” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

205 BZ-I-m-B-
02253.07 

Necropolă, punct "Dealul 
Ciuhoiu” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

206 BZ-I-m-B-
02253.08 

Așezare, punct "Valea 
Huiup” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 
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207 BZ-I-m-B-
02253.09 

Așezare, punct "Valea 
Huiup” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

208 BZ-I-m-B-
02253.10 

Așezare, punct "Dealul 
Vladimir” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

209 BZ-I-m-B-
02253.11 

Așezare, punct "La Cruce” sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

210 BZ-I-m-B-
02253.12 

Necropolă, punct "La 
Cruce” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

211 BZ-I-m-B-
02253.13 

Așezare, punct "La 
Cruce”, 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

212 BZ-I-m-B-
02253.14 

Necropolă, punct "La 
Cruce”, 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

213 BZ-I-m-B-
02253.15 

Așezare, punct 
"Gogonești” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

214 BZ-I-m-B-
02253.16 

Necropolă, punct 
"Gogonești” 

sat NENCIULEȘTI; 
comuna MEREI 

47453 47532 3 

219 BZ-I-s-B-
02256 

Necropolă sat OGRĂZILE; comuna 
MEREI 

47453 47541 3 

358 BZ-I-s-A-
02279 

Situl arheologic de la 
Sărata Monteoru, punct 
"Dealul Cetățuia" 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

359 BZ-I-m-A-
02279.01 

Așezare sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

360 BZ-I-m-A-
02279.02 

Necropolă de incinerație sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

361 BZ-I-m-A-
02279.03 

Așezare sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

362 BZ-I-m-A-
02279.04 

Așezare sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

363 BZ-I-m-A-
02279.05 

Așezare sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

364 BZ-I-m-A-
02279.06 

Necropolă (cimitirele 1 - 
4) 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

365 BZ-I-m-A-
02279.07 

Așezare sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

366 BZ-I-s-B-
02280 

Situl arheologic de la 
Sărata Monteoru, punct 
"Huioabă" 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

367 BZ-I-m-B-
02280.01 

Așezare sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

368 BZ-I-m-B-
02280.02 

Așezare sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

458 BZ-I-s-B-
02301 

Situl arheologic de la 
Valea Puțului 

sat VALEA PUȚULUI 
MEREI; comuna MEREI 

47453 47569 3 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

208 
 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE MONUMENT DENUMIRE U.A.T. SIRUTA 
U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITATE 

TIP 

U.A.T. 

459 BZ-I-m-B-
02301.01 

Așezare sat VALEA PUȚULUI 
MEREI; comuna MEREI 

47453 47569 3 

460 BZ-I-m-B-
02301.02 

Necropolă sat VALEA PUȚULUI 
MEREI; comuna MEREI 

47453 47569 3 

72 BZ-I-s-B-
02214 

Așezare sat CIORANCA; comuna 
MOVILA BANULUI 

47774 47792 3 

165 BZ-I-s-B-
02241 

Așezare sat LIMPEZIȘ; comuna 
MOVILA BANULUI 

47774 47809 3 

196 BZ-I-s-B-
02251 

Așezare tip tell sat MURGEȘTI; comuna 
MURGEȘTI 

47818 47827 3 

106 BZ-I-s-B-
02227 

Situl arheologic de la 
Fântânele 

sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

47854 47881 3 

107 BZ-I-m-B-
02227.01 

Necropolă sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

47854 47881 3 

108 BZ-I-m-B-
02227.02 

Așezare sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

47854 47881 3 

109 BZ-I-m-B-
02227.03 

Necropolă sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

47854 47881 3 

110 BZ-I-s-B-
02228 

Așezare sat FÂNTÂNELE; 
comuna NĂENI 

47854 47881 3 

111 BZ-I-s-A-
02229 

Situl arheologic de la 
Fințești 

sat FINȚEȘTI; comuna 
NĂENI 

47854 47872 3 

112 BZ-I-m-A-
02229.01 

Așezare sat FINȚEȘTI; comuna 
NĂENI 

47854 47872 3 

113 BZ-I-m-A-
02229.02 

Așezare fortificată sat FINȚEȘTI; comuna 
NĂENI 

47854 47872 3 

114 BZ-I-m-A-
02229.03 

Așezare sat FINȚEȘTI; comuna 
NĂENI 

47854 47872 3 

308 BZ-I-s-B-
02270 

Situl arheologic de la 
Proșca 

sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

309 BZ-I-m-B-
02270.01 

Așezare sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

310 BZ-I-m-B-
02270.02 

Necropolă sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

311 BZ-I-m-B-
02270.03 

Necropolă sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

312 BZ-I-m-B-
02270.04 

Așezare sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

313 BZ-I-m-B-
02270.05 

Așezare sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

314 BZ-I-s-B-
02271 

Situl arheologic de la 
Proșca 

sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

315 BZ-I-m-B-
02271.01 

Așezare sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

316 BZ-I-m-B-
02271.02 

Așezare sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

44 BZ-I-s-B-
02202 

Așezare sat BEGU; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48245 3 

76 BZ-I-s-B-
02216 

Situl arheologic de la 
Clondiru de Sus 

sat CLONDIRU DE SUS; 
comuna PIETROASELE 

48487 48511 3 

77 BZ-I-m-B-
02216.01 

Necropolă sat CLONDIRU DE SUS; 
comuna PIETROASELE 

48487 48511 3 
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78 BZ-I-m-B-
02216.02 

Așezare sat CLONDIRU DE SUS; 
comuna PIETROASELE 

48487 48511 3 

79 BZ-I-s-B-
02217 

Necropolă sat CLONDIRU DE SUS; 
comuna PIETROASELE 

48487 48511 3 

92 BZ-I-s-B-
02223 

Situl arheologic de la Dara sat DARA; comuna 
PIETROASELE 

48487 48520 3 

93 BZ-I-m-B-
02223.01 

Așezare sat DARA; comuna 
PIETROASELE 

48487 48520 3 

94 BZ-I-m-B-
02223.02 

Necropolă sat DARA; comuna 
PIETROASELE 

48487 48520 3 

226 BZ-I-s-B-
02261 

Situl arheologic de la 
Pietroasa Mică 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

227 BZ-I-m-B-
02261.01 

Așezare sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

228 BZ-I-m-B-
02261.02 

Necropolă sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

229 BZ-I-m-B-
02261.03 

Așezare sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

230 BZ-I-m-B-
02261.04 

Așezare fortificată sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

231 BZ-I-m-B-
02261.05 

Necropolă sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

232 BZ-I-s-B-
02262 

Situl arheologic de la 
Pietroasa Mică 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

233 BZ-I-m-B-
02262.02 

Așezare, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

234 BZ-I-m-B-
02262.03 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

235 BZ-I-m-B-
02262.04 

Așezare, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

236 BZ-I-m-B-
02262.05 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

237 BZ-I-m-B-
02262.06 

Așezare, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

238 BZ-I-m-B-
02262.07 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

239 BZ-I-m-B-
02262.08 

Așezare, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

240 BZ-I-m-B-
02262.09 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

241 BZ-I-m-B-
02262.10 

Așezare, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

242 BZ-I-m-B-
02262.11 

Necropolă, punct "Pe 
Căliman” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

243 BZ-I-m-B-
02262.12 

Așezare, punct "Via lui 
Despan” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

244 BZ-I-m-B-
02262.13 

Așezare, punct "Via lui 
Despan” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

245 BZ-I-m-B-
02262.14 

Așezare, punct "Poiana 
Crudului” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

246 BZ-I-m-B-
02262.15 

Așezare, punct "Poiana 
Crudului” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 
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247 BZ-I-m-B-
02262.16 

Necropolă, punct "Pe 
Bănie" 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

248 BZ-I-m-B-
02262.17 

Necropolă, punct "Via 
Nedelcu” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

249 BZ-I-m-B-
02262.18 

Așezare, punct "Via 
Nedelcu” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

250 BZ-I-m-B-
02262.19 

Așezare, punct "Coasta 
Rusului” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

251 BZ-I-m-B-
02262.20 

Necropolă, punct "Coasta 
Rusului” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

252 BZ-I-m-B-
02262.21 

Așezare, punct "Coasta 
Rusului” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

253 BZ-I-m-B-
02262.22 

Necropolă, punct "Coasta 
Rusului” 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

254 BZ-I-m-B-
02262.23 

Așezare, punct "Pilești” sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

255 BZ-I-m-B-
02265.24 

Așezare sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

256 BZ-I-m-B-
02265.25 

Necropolă sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

257 BZ-I-m-B-
02265.26 

Necropolă sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

258 BZ-I-m-B-
02265.27 

Așezare sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

259 BZ-I-m-B-
02262.01 

Așezare, punct La 
Cuptoare – Cărămidărie 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

260 BZ-I-s-A-
02263 

Situl arheologic de la 
Pietroasele 

sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

261 BZ-I-m-A-
02263.01 

Necropolă sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

262 BZ-I-m-A-
02263.02 

Castru roman sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

263 BZ-I-m-A-
02263.03 

Therme sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

264 BZ-I-m-A-
02263.04 

Așezare civilă sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

265 BZ-I-s-B-
02264 

Necropolă sat PIETROASA MICĂ; 
comuna PIETROASELE 

48487 48539 3 

266 BZ-I-s-B-
02265 

Situl arheologic de la 
Pietroasele 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

267 BZ-I-m-B-
02265.01 

Așezare, punct "La puțul 
lui Cârnu Puche” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

268 BZ-I-m-B-
02265.02 

Așezare, punct "La puțul 
lui Cârnu Puche” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

269 BZ-I-m-B-
02265.03 

Așezare, punct "La puțul 
lui Cârnu Puche” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

270 BZ-I-m-B-
02265.04 

Așezare, punct "La puțul 
lui Cârnu Puche” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

271 BZ-I-m-B-
02265.05 

Așezare, punct "La puțul 
lui Cârnu Puche” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

272 BZ-I-m-B-
02265.06 

Așezare, punct "La puțul 
Giuroiu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 
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273 BZ-I-m-B-
02265.07 

Așezare, punct "La puțul 
Giuroiu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

274 BZ-I-m-B-
02265.08 

Necropolă, punct "La 
puțul Giuroiu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

275 BZ-I-m-B-
02265.09 

Necropolă, punct "La 
puțul Giuroiu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

276 BZ-I-m-B-
02265.10 

Așezare, punct "La puțul 
Giuroiu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

277 BZ-I-m-B-
02265.11 

Așezare, punct "La puțul 
Giuroiu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

278 BZ-I-m-B-
02265.12 

Așezare, punct "La puțul 
Giuroiu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

279 BZ-I-m-B-
02265.13 

Așezare, punct "Via 
Frunzescu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

280 BZ-I-m-B-
02265.14 

Așezare, punct "Via 
Frunzescu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

281 BZ-I-m-B-
02265.15 

Așezare, punct "Via 
Frunzescu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

282 BZ-I-m-B-
02265.16 

Așezare, punct "Via 
Frunzescu” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

283 BZ-I-m-B-
02265.17 

Așezare, punct "Pe 
drumul lui Puche” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

284 BZ-I-m-B-
02265.18 

Așezare, punct "Pe 
drumul lui Puche” 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

285 BZ-I-m-B-
02265.19 

Așezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

286 BZ-I-m-B-
02265.20 

Așezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

287 BZ-I-m-B-
02265.21 

Așezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

288 BZ-I-m-B-
02265.22 

Așezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

289 BZ-I-m-B-
02265.23 

Așezare, punct "Pe 
drumul lui Puche" 

sat PIETROASELE; 
comuna  PIETROASELE 

48487 48496 3 

37 BZ-I-s-B-
02197 

Situl arheologic de la 
Bădila 

sat BĂDILA; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48575 3 

38 BZ-I-m-B-
02197.01 

Așezare sat BĂDILA; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48575 3 

39 BZ-I-m-B-
02197.02 

Așezare sat BĂDILA; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48575 3 

221 BZ-I-s-B-
02258 

Așezare sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48566 3 

420 BZ-I-s-B-
02293 

Situl arheologic de la 
Târcov 

sat TÂRCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48646 3 

421 BZ-I-m-B-
02293.01 

Așezare fortificată sat TÂRCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48646 3 

422 BZ-I-m-B-
02293.02 

Așezare sat TÂRCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48646 3 

89 BZ-I-s-B-
02222 

Situl arheologic de la 
Coțatcu 

sat COȚATCU; comuna 
PODGORIA 

48682 48708 3 

90 BZ-I-m-B-
02222.01 

Așezare sat COȚATCU; comuna 
PODGORIA 

48682 48708 3 
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91 BZ-I-m-B-
02222.02 

Așezare sat COȚATCU; comuna 
PODGORIA 

48682 48708 3 

295 BZ-I-s-B-
02267 

Situl arheologic de la 
Poșta Câlnău 

sat POȘTA CÂLNĂU; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48780 3 

296 BZ-I-m-B-
02267.01 

Așezare sat POȘTA CÂLNĂU; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48780 3 

297 BZ-I-m-B-
02267.02 

Așezare sat POȘTA CÂLNĂU; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48780 3 

298 BZ-I-s-B-
02268 

Așezare sat POȘTA CÂLNĂU; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48780 3 

299 BZ-I-s-B-
02269 

Situl arheologic de la 
Potârnichești 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

300 BZ-I-m-B-
02269.01 

Necropolă, punct "Movila 
Moroianu” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

301 BZ-I-m-B-
02269.02 

Necropolă, punct "Movila 
Moroianu” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

302 BZ-I-m-B-
02269.03 

Necropolă, punct "Movila 
Mititelu” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

303 BZ-I-m-B-
02269.04 

Necropolă, punct "Movila 
Mititelu” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

304 BZ-I-m-B-
02269.05 

Necropolă, punct "Movila 
Mititelu” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

305 BZ-I-m-B-
02269.06 

Necropolă, punct "Movila 
lui Pătrașcu” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

306 BZ-I-m-B-
02269.07 

Necropolă, punct "Movila 
lui Pătrașcu” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

307 BZ-I-m-B-
02269.08 

Necropolă, punct "Movila 
Mare” 

sat POTÂRNICHEȘTI; 
comuna POȘTA 
CÂLNĂU 

48771 48815 3 

222 BZ-I-s-B-
02259 

Situl arheologic de la 
Petrișoru 

sat PETRIȘORU; 
comuna RACOVIȚENI 

48922 48959 3 

223 BZ-I-m-B-
02259.01 

Așezare sat PETRIȘORU; 
comuna RACOVIȚENI 

48922 48959 3 

224 BZ-I-m-B-
02259.02 

Așezare sat PETRIȘORU; 
comuna RACOVIȚENI 

48922 48959 3 

225 BZ-I-s-B-
02260 

Așezare sat PETRIȘORU; 
comuna RACOVIȚENI 

48922 48959 3 

410 BZ-I-s-B-
02290 

Situl arheologic de la 
Știubei, punct "Movila 
Săpată" 

sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

411 BZ-I-m-B-
02290.01 

Necropolă sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 
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412 BZ-I-m-B-
02290.02 

Așezare sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

413 BZ-I-m-B-
02290.03 

Așezare sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

414 BZ-I-s-B-
02291 

Situl arheologic de la 
Știubei, punct "Movila lui 
Panait D. Matei” 

sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

415 BZ-I-m-B-
02291.01 

Necropolă sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

416 BZ-I-m-B-
02291.02 

Așezare sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

417 BZ-I-m-B-
02291.03 

Așezare sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

418 BZ-I-m-B-
02291.04 

Așezare sat ȘTIUBEI; comuna 
RÂMNICELU 

48968 49000 3 

140 BZ-I-s-B-
02236 

Situl arheologic de la 
Istrița de Jos 

sat ISTRIȚA DE JOS; 
comuna SĂHĂTENI 

49153 49180 3 

141 BZ-I-m-B-
02236.01 

Necropolă sat ISTRIȚA DE JOS; 
comuna SĂHĂTENI 

49153 49180 3 

142 BZ-I-m-B-
02236.02 

Așezare sat ISTRIȚA DE 
JOS;comuna SĂHĂTENI 

49153 49180 3 

143 BZ-I-m-B-
02236.03 

Așezare sat ISTRIȚA DE 
JOS;comuna SĂHĂTENI 

49153 49180 3 

144 BZ-I-m-B-
02236.04 

Necropolă sat ISTRIȚA DE 
JOS;comuna SĂHĂTENI 

49153 49180 3 

335 BZ-I-s-B-
02276 

Situl arheologic de la 
Săhăteni 

sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

336 BZ-I-m-B-
02276.01 

Așezare, punct "Movila 
Piersicului” 

sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

337 BZ-I-m-B-
02276.02 

Necropolă, punct "Movila 
Piersicului” 

sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

338 BZ-I-m-B-
02276.03 

Necropolă, punct "Movila 
Galbenă” 

sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

339 BZ-I-m-B-
02276.04 

Necropolă, punct "Movila 
Dărăbani” 

sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

340 BZ-I-m-B-
02276.05 

Așezare, punct "Movila 
Dărăbani” 

sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

341 BZ-I-m-B-
02276.06 

Așezare sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

342 BZ-I-m-B-
02276.07 

Așezare sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

343 BZ-I-m-B-
02276.08 

Așezare sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

344 BZ-I-m-B-
02276.09 

Necropolă, punct "Movila 
Rotundă” 

sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

353 BZ-I-s-B-
02278 

Situl arheologic de la 
Săpoca 

sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

49206 49215 3 

354 BZ-I-m-B-
02278.01 

Așezare sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

49206 49215 3 

355 BZ-I-m-B-
02278.02 

Necropolă sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

49206 49215 3 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

214 
 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE MONUMENT DENUMIRE U.A.T. SIRUTA 
U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITATE 

TIP 

U.A.T. 

356 BZ-I-m-B-
02278.03 

Așezare sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

49206 49215 3 

357 BZ-I-m-B-
02278.04 

Necropolă sat SĂPOCA; comuna 
SĂPOCA 

49206 49215 3 

95 BZ-I-s-B-
02224 

Așezare sat DÂLMA; comuna 
SCORȚOASA 

49313 49368 3 

386 BZ-I-s-B-
02285 

Așezare sat SCORȚOASA; 
comuna SCORȚOASA 

49313 49322 3 

16 BZ-I-s-B-
02192 

Situl arheologic de la 
Albești 

sat ALBEȘTI; comuna 
SMEENI 

49545 49563 3 

17 BZ-I-m-B-
02192.01 

Așezare sat ALBEȘTI; comuna 
SMEENI 

49545 49563 3 

18 BZ-I-m-B-
02192.02 

Așezare sat ALBEȘTI; comuna 
SMEENI 

49545 49563 3 

191 BZ-I-s-B-
02249 

Situl arheologic de la 
Moisica 

sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

49545 49590 3 

192 BZ-I-m-B-
02249.01 

Așezare sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

49545 49590 3 

193 BZ-I-m-B-
02249.02 

Așezare sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

49545 49590 3 

194 BZ-I-m-B-
02249.03 

Așezare sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

49545 49590 3 

195 BZ-I-s-B-
02250 

Așezare sat MOISICA; comuna 
SMEENI 

49545 49590 3 

393 BZ-I-s-B-
02287 

Situl arheologic de la 
Smeeni 

sat SMEENI; comuna 
SMEENI 

49545 49554 3 

394 BZ-I-m-B-
02287.01 

Necropolă sat SMEENI; comuna 
SMEENI 

49545 49554 3 

395 BZ-I-m-B-
02287.02 

Necropolă sat SMEENI; comuna 
SMEENI 

49545 49554 3 

423 BZ-I-s-B-
02294 

Situl arheologic de la 
Udați- Lucieni 

sat UDAȚI-LUCIENI; 
comuna SMEENI 

49545 49607 3 

424 BZ-I-m-B-
02294.01 

Așezare sat UDAȚI-LUCIENI; 
comuna SMEENI 

49545 49607 3 

425 BZ-I-m-B-
02294.02 

Așezare sat UDAȚI-LUCIENI; 
comuna SMEENI 

49545 49607 3 

396 BZ-I-s-B-
02288 

Situl arheologic de la 
Stâlpu 

sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

397 BZ-I-m-B-
02288.01 

Așezare sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

398 BZ-I-m-B-
02288.02 

Necropolă sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

399 BZ-I-m-B-
02288.03 

Așezare sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

400 BZ-I-m-B-
02288.04 

Necropolă sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

401 BZ-I-m-B-
02288.05 

Așezare sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

402 BZ-I-m-B-
02288.06 

Necropolă sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

178 BZ-I-s-B-
02245 

Așezare tip tell sat MAXENU; comuna 
ȚINTEȘTI 

49849 49867 3 
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179 BZ-I-s-B-
02246 

Așezare sat MAXENU; comuna 
ȚINTEȘTI 

49849 49867 3 

73 BZ-I-s-B-
02215 

Situl arheologic de la 
Clondiru 

sat CLONDIRU; comuna 
ULMENI 

49894 49929 3 

74 BZ-I-m-B-
02215.01 

Așezare sat CLONDIRU; comuna 
ULMENI 

49894 49929 3 

75 BZ-I-m-B-
02215.02 

Așezare sat CLONDIRU; comuna 
ULMENI 

49894 49929 3 

426 BZ-I-s-B-
02295 

Situl arheologic de la 
Ulmeni 

sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

427 BZ-I-m-B-
02295.01 

Așezare sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

428 BZ-I-m-B-
02295.02 

Necropolă sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

429 BZ-I-m-B-
02295.03 

Necropolă sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

430 BZ-I-m-B-
02295.04 

Necropolă sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

431 BZ-I-m-B-
02295.05 

Așezare sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

432 BZ-I-m-B-
02295.06 

Așezare sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

433 BZ-I-m-B-
02295.07 

Așezare sat ULMENI; comuna 
ULMENI 

49894 49901 3 

130 BZ-I-s-B-
02234 

Așezare sat GURA CÂLNĂULUI; 
comuna VADU PAȘII 

49956 49992 3 

220 BZ-I-s-B-
02257 

Așezare sat OREAVU; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50040 3 

323 BZ-I-s-B-
02274 

Situl arheologic de la 
Rubla, punct "Movila 
Miresii” 

sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

324 BZ-I-m-B-
02274.01 

Așezare sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

325 BZ-I-m-B-
02274.02 

Așezare sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

326 BZ-I-m-B-
02274.03 

Așezare sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

327 BZ-I-s-B-
02275 

Situl arheologic de la 
Rubla 

sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

328 BZ-I-m-B-
02275.01 

Așezare sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

329 BZ-I-m-B-
02275.02 

Necropolă sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

330 BZ-I-m-B-
02275.03 

Vestigii sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

331 BZ-I-m-B-
02275.04 

Așezare sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

332 BZ-I-m-B-
02275.05 

Necropolă sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

333 BZ-I-m-B-
02275.06 

Așezare sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 
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334 BZ-I-m-B-
02275.07 

Necropolă sat RUBLA; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50059 3 

461 BZ-I-s-B-
02302 

Situl arheologic de la 
Valea Râmnicului 

sat VALEA 
RÂMNICULUI; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50031 3 

462 BZ-I-m-B-
02302.01 

Necropolă sat VALEA 
RÂMNICULUI; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50031 3 

463 BZ-I-m-B-
02302.02 

Așezare sat VALEA 
RÂMNICULUI; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50031 3 

464 BZ-I-m-B-
02302.03 

Vestigii sat VALEA 
RÂMNICULUI; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50031 3 

465 BZ-I-m-B-
02302.04 

Așezare sat VALEA 
RÂMNICULUI; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50031 3 

466 BZ-I-m-B-
02302.05 

Așezare sat VALEA 
RÂMNICULUI; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50031 3 

467 BZ-I-m-B-
02302.06 

Așezare sat VALEA 
RÂMNICULUI; comuna 
VALEA RÂMNICULUI 

50022 50031 3 

63 BZ-I-s-A-
02211 

Așezare sat CÂNDEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50139 3 

64 BZ-I-s-A-
02212 

Situl arheologic de la  
Cârlomănești 

sat CÂRLOMĂNEȘTI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50148 3 

65 BZ-I-m-A-
02212.01 

Așezare sat CÂRLOMĂNEȘTI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50148 3 

66 BZ-I-m-A-
02212.02 

Așezare sat CÂRLOMĂNEȘTI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50148 3 

67 BZ-I-m-A-
02212.03 

Așezare sat CÂRLOMĂNEȘTI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50148 3 

215 BZ-I-s-B-
02254 

Așezare sat NIȘCOV; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50175 3 

216 BZ-I-s-B-
02255 

Situl arheologic de la 
Nișcov 

sat NIȘCOV; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50175 3 

217 BZ-I-m-B-
02255.01 

Așezare sat NIȘCOV; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50175 3 

218 BZ-I-m-B-
02255.02 

Necropolă sat NIȘCOV; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50175 3 

369 BZ-I-s-B-
02281 

Așezare sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

370 BZ-I-s-B-
02282 

Așezare sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

371 BZ-I-s-B-
02283 

Situl arheologic de la 
Săsenii Vechi 

sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

372 BZ-I-m-B-
02283.01 

Așezare sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

373 BZ-I-m-B-
02283.02 

Așezare sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

374 BZ-I-m-B-
02283.03 

Așezare sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 
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NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE MONUMENT DENUMIRE U.A.T. SIRUTA 
U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITATE 

TIP 

U.A.T. 

375 BZ-I-m-B-
02283.04 

Așezare sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

376 BZ-I-m-B-
02283.05 

Așezare sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

486 BZ-I-s-B-
02308 

Așezare sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

487 BZ-I-s-B-
02309 

Situl arheologic de la 
Zorești 

sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

488 BZ-I-m-B-
02309.01 

Crama Veche sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

489 BZ-I-m-B-
02309.02 

Așezare sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

490 BZ-I-m-B-
02309.03 

Conductă din olane sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

491 BZ-I-s-B-
02310 

Situl arheologic de la 
Zorești, punct "Cătunul 
Nisip" 

sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

492 BZ-I-m-B-
02310.01 

Necropolă sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

493 BZ-I-m-B-
02310.02 

Așezare sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

494 BZ-I-s-B-
02311 

Așezare sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

434 BZ-I-s-B-
02296 

Situl arheologic de la 
Ursoaia 

sat URSOAIA; comuna 
VIPEREȘTI 

50326 50380 3 

435 BZ-I-m-B-
02296.01 

Așezare sat URSOAIA; comuna 
VIPEREȘTI 

50326 50380 3 

436 BZ-I-m-B-
02296.02 

Așezare sat URSOAIA; comuna 
VIPEREȘTI 

50326 50380 3 

115 BZ-I-s-B-
02230 

Așezare sat FUNDENI; comuna 
ZĂRNEȘTI 

50415 50424 3 

437 BZ-I-s-B-
02297 

Situl arheologic de la 
Vadu Sorești 

sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

438 BZ-I-m-B-
02297.01 

Așezare sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

439 BZ-I-m-B-
02297.02 

Necropolă sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

440 BZ-I-s-B-
02298 

Situl arheologic de la 
Vadu Sorești 

sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

441 BZ-I-m-B-
02298.01 

Așezare sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

442 BZ-I-m-B-
02298.02 

Necropolă sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

443 BZ-I-m-B-
02298.03 

Așezare sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

444 BZ-I-m-B-
02298.04 

Necropolă sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

445 BZ-I-m-B-
02298.05 

Așezare sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

446 BZ-I-m-B-
02298.06 

Necropolă sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 
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NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE MONUMENT DENUMIRE U.A.T. SIRUTA 
U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITATE 

TIP 

U.A.T. 

447 BZ-I-m-B-
02298.07 

Așezare sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

448 BZ-I-m-B-
02298.08 

Necropolă sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

449 BZ-I-s-B-
02299 

Necropolă sat VADU SOREȘTI; 
comuna ZĂRNEȘTI 

50415 50451 3 

84 BZ-I-s-B-
02221 

Situl arheologic de la 
Costieni 

sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

50479 50497 3 

85 BZ-I-m-B-
02221.01 

Necropolă sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

50479 50497 3 

86 BZ-I-m-B-
02221.02 

Așezare sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

50479 50497 3 

87 BZ-I-m-B-
02221.03 

Așezare sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

50479 50497 3 

88 BZ-I-m-B-
02221.04 

Așezare sat COSTIENI; comuna 
ZIDURI 

50479 50497 3 

131 BZ-I-s-B-
02235 

Situl arheologic de la 
Heliade Rădulescu 

sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

132 BZ-I-m-B-
02235.01 

Așezare sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

133 BZ-I-m-B-
02235.02 

Necropolă sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

134 BZ-I-m-B-
02235.03 

Așezare sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

135 BZ-I-m-B-
02235.04 

Necropolă sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

136 BZ-I-m-B-
02235.05 

Așezare sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

137 BZ-I-m-B-
02235.06 

Necropolă sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

138 BZ-I-m-B-
02235.07 

Așezare sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

139 BZ-I-m-B-
02235.08 

Necropolă sat HELIADE 
RĂDULESCU; comuna 
ZIDURI 

50479 50512 3 

156 BZ-I-s-B-
02238 

Situl arheologic de la 
Lanurile 

sat LANURILE; comuna 
ZIDURI 

50479 50521 3 

157 BZ-I-m-B-
02238.01 

Necropolă sat LANURILE; comuna 
ZIDURI 

50479 50521 3 

158 BZ-I-m-B-
02238.02 

Necropolă sat LANURILE; comuna 
ZIDURI 

50479 50521 3 

478 BZ-I-s-B-
02306 

Situl arheologic de la 
Ziduri 

sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

50479 50488 3 

479 BZ-I-m-B-
02306.01 

Necropolă sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

50479 50488 3 
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U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITATE 

TIP 

U.A.T. 

480 BZ-I-m-B-
02306.02 

Necropolă sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

50479 50488 3 

481 BZ-I-m-B-
02306.03 

Necropolă sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

50479 50488 3 

482 BZ-I-m-B-
02306.04 

Necropolă sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

50479 50488 3 

483 BZ-I-m-B-
02306.05 

Necropolă sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

50479 50488 3 

484 BZ-I-m-B-
02306.06 

Necropolă sat ZIDURI; comuna 
ZIDURI 

50479 50488 3 

485 BZ-I-s-B-
02307 

Așezare sat ZOIȚA; comuna 
ZIDURI 

50479 50530 3 
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ANEXA 7: TABEL CENTRALIZATOR MONUMENTE 
CATEGORIA II (LMI BUZĂU 2015) 

NR. 
CRT 

COM LMI DENUMIRE MONUMENT DENUMIRE U.A.T. SIRUTA 
U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITATE 

TIP 
U.A.T. 

495 BZ-II-m-B-
02312 

Podul de cale ferată peste 
râul Buzău 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

496 BZ-II-a-B-
02347 

Ansamblul conacului 
Marghiloman 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

497 BZ-II-m-B-
02347.01 

Vila Albatros municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

498 BZ-II-m-B-
02347.02 

Clădiri anexe municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

499 BZ-II-m-B-
02313 

Fosta uzină electrică municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

500 BZ-II-a-A-
02321 

Ansamblul bisericii 
"Nașterea Maicii Domnului" 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

501 BZ-II-m-A-
02321.01 

Biserica "Nașterea Maicii 
Domnului" - Neguțători 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

502 BZ-II-m-A-
02321.02 

Turn clopotniță municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

503 BZ-II-m-B-
02314 

Hotel Coroana municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

504 BZ-II-m-A-
02315 

Tribunalul județean municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

505 BZ-II-m-B-
02316 

Școala generală nr. 1 municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

506 BZ-II-m-B-
20957 

Fostul Spital I. C. Brătianu municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

507 BZ-II-m-B-
02317 

Muzeul Județean Buzău municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

508 BZ-II-m-B-
02318 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

509 BZ-II-m-A-
02319 

Biserica "Buna Vestire” municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

510 BZ-II-a-A-
02320 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului” - Broșteni 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

511 BZ-II-m-A-
02320.01 

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului” - Broșteni 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

512 BZ-II-m-A-
02320.02 

Turn clopotniță municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

513 BZ-II-a-B-
02322 

Ansamblul "Str.Cuza Vodă" municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

514 BZ-II-a-A-
02324 

Ansamblul Episcopiei 
Buzăului 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

515 BZ-II-m-A-
02324.01 

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului" 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

516 BZ-II-m-A-
02324.02 

Paraclis municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

517 BZ-II-m-A-
02324.03 

Palatul Episcopal municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

518 BZ-II-m-A-
02324.04 

Seminarul vechi municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

519 BZ-II-m-A-
02324.05 

Cancelarie municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

520 BZ-II-m-A-
02324.06 

Turn clopotniță municipiul BUZĂU 44818 44827 1 
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521 BZ-II-m-A-
02324.07 

Zid de incintă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

522 BZ-II-m-B-
02327 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

523 BZ-II-m-B-
02328 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

524 BZ-II-m-B-
02329 

Grădinița nr. 6 municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

525 BZ-II-m-B-
02330 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

526 BZ-II-m-B-
02326 

Colegiul Național "B.P. 
Hasdeu” 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

527 BZ-II-m-B-
02331 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

528 BZ-II-m-B-
02332 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

529 BZ-II-m-B-
02333 

Liceul Pedagogic "Spiru 
Haret” 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

530 BZ-II-m-B-
02334 

Colegiul Național "Mihai 
Eminescu” 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

531 BZ-II-m-B-
02335 

Biserica "Sf. Nicolae” municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

532 BZ-II-a-B-
02336 

Ansamblul "Str. Alexandru  
Marghiloman" 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

533 BZ-II-m-B-
02337 

Han municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

534 BZ-II-m-B-
02338 

Han municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

535 BZ-II-m-B-
02339 

Templul comunității 
evreiești 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

536 BZ-II-m-B-
02340 

Casa Seceleanu, azi 
Inspectoratul școlar 
județean Buzău 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

537 BZ-II-a-B-
02341 

Ansamblul "Str. Ostrovului" municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

538 BZ-II-m-B-
20459 

Biserica "Sf. Îngeri” municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

539 BZ-II-m-B-
02343 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

540 BZ-II-m-B-
02344 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

541 BZ-II-m-B-
02345 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

542 BZ-II-m-B-
02346 

Casă municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

543 BZ-II-m-B-
02348 

Spitalul Gârlași (clădirea 
veche) 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

544 BZ-II-m-B-
02349 

Biserica "Sf. Împărați 
Constantin și Elena” 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

545 BZ-II-m-A-
02350 

Casă, azi Colecția de 
etnografie și artă populară a 
Muzeului Buzău 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

546 BZ-II-m-A-
02351 

Biblioteca județeană "Vasile 
Voiculescu” 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

547 BZ-II-m-A-
02323 

Primăria municipiului Buzău municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

741 BZ-II-s-B-
02451 

Sit urban Râmnicu Sărat municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

742 BZ-II-m-B-
02452 

Casa Moșescu municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

743 BZ-II-m-A-
02453 

Primăria Orașului municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 
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744 BZ-II-m-A-
02454 

Biserica "Nașterea Maicii 
Domnului” 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

745 BZ-II-m-B-
02455 

Casa sopranei Florica 
Cristoforeanu 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

746 BZ-II-m-B-
02456 

Casa municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

747 BZ-II-m-A-
02457 

Biserica "Sf. Voievozi” - Câța municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

748 BZ-II-a-A-
02458 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Dumitru” - Bagdat 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

749 BZ-II-m-A-
02458.01 

Biserica "Sf. Dumitru” - 
Bagdat 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

750 BZ-II-m-A-
02458.02 

Clopotniță municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

751 BZ-II-m-A-
02459 

Gara Nouă municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

752 BZ-II-m-B-
02460 

Casă municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

753 BZ-II-m-B-
02461 

Casa Zamfir municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

754 BZ-II-m-B-
02462 

Fostul penitenciar municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

755 BZ-II-a-A-
02463 

Fosta mânăstire Râmnicu 
Sărat 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

756 BZ-II-m-A-
02463.01 

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului” 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

757 BZ-II-m-A-
02463.02 

Casa domnească municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

758 BZ-II-m-A-
02463.03 

Stăreție, azi Muzeul 
Municipal 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

759 BZ-II-m-A-
02463.04 

Chilii, azi Muzeul Municipal municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

760 BZ-II-m-A-
02463.05 

Turnuri municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

761 BZ-II-m-A-
02463.06 

Zid de incintă municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

762 BZ-II-m-A-
02463.07 

Ruine chilii municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

763 BZ-II-m-B-
02464 

Biblioteca Municipală municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

764 BZ-II-m-B-
02465 

Gara veche, azi anexă a 
Liceului Agricol 

municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

765 BZ-II-m-B-
02466 

Casă municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

766 BZ-II-m-B-
02467 

Banca Comercială Română municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

767 BZ-II-m-B-
02468 

Clubul Copiilor municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

768 BZ-II-m-B-
02469 

Liceul "Alexandru Vlahuță” municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

769 BZ-II-m-B-
21058 

Casa Iorgu Antonescu municipiul RÂMNICU 
SĂRAT 

44845 44854 1 

687 BZ-II-a-A-
02423 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Împărați” 

sat aparținător LUNCA 
PRIPORULUI; oraș 
NEHOIU 

47916 47961 2 

688 BZ-II-m-A-
02423.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Împărați” 

sat aparținător LUNCA 
PRIPORULUI; oraș 
NEHOIU 

47916 47961 2 

689 BZ-II-m-A-
02423.02 

Clopotniță sat aparținător LUNCA 
PRIPORULUI; oraș 
NEHOIU 

47916 47961 2 
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799 BZ-II-a-B-
02430 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat aparținător VALEA 
NEHOIAȘULUI; oraș 
NEHOIU 

47916 47989 2 

800 BZ-II-m-B-
02430.01 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat aparținător VALEA 
NEHOIAȘULUI; oraș 
NEHOIU 

47916 47989 2 

801 BZ-II-m-B-
02430.02 

Clopotniță sat aparținător VALEA 
NEHOIAȘULUI; oraș 
NEHOIU 

47916 47989 2 

641 BZ-II-m-B-
02399 

Biserica de lemn "Sf. 
Gheorghe” 

sat GORNET; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48370 2 

700 BZ-II-m-B-
02428 

Biserica "Sf. Voievozi” sat MĂRUNȚIȘU; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48398 2 

734 BZ-II-m-B-
02445 

Hanul Vechi sat POIENI; oraș 
PĂTÂRLAGELE 

48325 48423 2 

786 BZ-II-m-B-
02481 

Biserica "Nașterea Maicii 
Domnului” 

sat SIBICIUL DE SUS; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48432 2 

798 BZ-II-m-B-
02488 

Biserica de lemn "Sf. 
Dumitru” 

sat VALEA MUSCELULUI; 
oraș PĂTÂRLAGELE 

48325 48414 2 

551 BZ-II-m-B-
02354 

Casa Ștefan Popa sat BALTA ALBĂ; 
comuna BALTA ALBĂ 

44934 44943 3 

564 BZ-II-m-B-
02362 

Schela Arbănași sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

565 BZ-II-a-A-
02363 

Fosta mănăstire Berca sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

566 BZ-II-m-A-
02363.01 

Biserica "Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavril” 

sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

567 BZ-II-m-A-
02363.02 

Ruine case egumenești sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

568 BZ-II-m-A-
02363.03 

Chilii (ruine) sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

569 BZ-II-m-A-
02363.04 

Turn clopotniță (ruine) sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

570 BZ-II-m-A-
02363.05 

Zid de incintă (ruină) sat BERCA; comuna 
BERCA 

45101 45110 3 

692 BZ-II-a-A-
02448 

Mănăstirea Rătești sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEȘTI; comuna 
BERCA 

45101 45156 3 

693 BZ-II-m-A-
02448.06 

Case monahale sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEȘTI; comuna 
BERCA 

45101 45156 3 

694 BZ-II-m-A-
02448.03 

Stăreție sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEȘTI; comuna 
BERCA 

45101 45156 3 

695 BZ-II-m-A-
02448.05 

Colecția muzeală sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEȘTI; comuna 
BERCA 

45101 45156 3 

696 BZ-II-m-A-
02448.01 

Biserica "Sf. Treime” sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEȘTI; comuna 
BERCA 

45101 45156 3 

697 BZ-II-m-A-
02448.02 

Biserica "Sf. Lazăr” sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEȘTI; comuna 
BERCA 

45101 45156 3 

698 BZ-II-m-A-
02448.04 

Turn clopotniță sat MĂNĂSTIREA 
RĂTEȘTI; comuna 
BERCA 

45101 45156 3 

558 BZ-II-a-A-
20156 

Mănăstirea “Poiana 
Mărului” 

sat BĂLTĂGARI; comuna 
BISOCA 

45245 45263 3 

559 BZ-II-m-A-
20156.01 

Biserica de lemn “Nașterea 
Maicii Domnului” 

sat BĂLTĂGARI; comuna 
BISOCA 

45245 45263 3 

560 BZ-II-m-A-
20156.02 

Biserica de lemn “Duminica 
tuturor sfinților” 

sat BĂLTĂGARI; comuna 
BISOCA 

45245 45263 3 
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571 BZ-II-m-B-
02364 

Casa Dumitru Pâslaru sat BOLDU; comuna 
BOLDU 

45361 45370 3 

572 BZ-II-a-B-
02370 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Voievozi” 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

573 BZ-II-m-B-
02370.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi” 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

574 BZ-II-m-B-
02370.02 

Clopotniță sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

575 BZ-II-a-B-
02365 

Ansamblul bisericii 
"NaștereaMaicii Domnului” 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

576 BZ-II-m-B-
02365.01 

Biserica de lemn "Nașterea 
Maicii Domnului” 

sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

577 BZ-II-m-B-
02365.02 

Clopotniță sat BOZIORU; comuna 
BOZIORU 

45389 45398 3 

634 BZ-II-a-A-
02397 

Fosta mănăstire Găvanele sat GĂVANELE; comuna 
BOZIORU 

45389 45423 3 

635 BZ-II-m-A-
02397.01 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat GĂVANELE; comuna 
BOZIORU 

45389 45423 3 

636 BZ-II-m-A-
02397.02 

Clopotniță sat GĂVANELE; comuna 
BOZIORU 

45389 45423 3 

666 BZ-II-m-B-
02366 

Casa Mâncu sat IZVOARELE; comuna 
BOZIORU 

45389 45441 3 

667 BZ-II-m-B-
02369 

Casa Nicolai State sat IZVOARELE; comuna 
BOZIORU 

45389 45441 3 

668 BZ-II-m-B-
02368 

Casa Stere Bălăjel sat IZVOARELE; comuna 
BOZIORU 

45389 45441 3 

704 BZ-II-a-A-
02432 

Ansamblul schiturilor 
rupestre din M-ții Bozioru 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

705 BZ-II-m-A-
02432.01 

Schitul rupestru Fundătura sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

706 BZ-II-m-A-
02432.02 

Schitul rupestru "Agatonul 
Vechi" 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

707 BZ-II-m-A-
02432.03 

Fundul Peșterii sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

708 BZ-II-m-A-
02432.04 

Văgăuna II sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

709 BZ-II-m-A-
02432.05 

Văgăuna I sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

710 BZ-II-m-A-
02432.06 

Piatra Îngăurită sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

711 BZ-II-m-A-
02432.07 

Peștera lui Dionisie sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

712 BZ-II-m-A-
02432.08 

Piatra lui Iosif sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

713 BZ-II-m-A-
02432.09 

Bucătăria sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

714 BZ-II-m-A-
02432.10 

Schitul rupestru Piatra 
Șoimului I 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

715 BZ-II-m-A-
02432.11 

Schitul rupestru Agatonul 
Nou 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

716 BZ-II-m-A-
02432.12 

Schitul rupestru Piatra 
Șoimului II 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

717 BZ-II-a-B-
02433 

Ansamblul bisericii "Intrarea 
în Biserică a Maicii 
Domnului” 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

718 BZ-II-m-B-
02433.01 

Biserica de lemn "Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului” 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

719 BZ-II-m-B-
02433.02 

Clopotniță sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 

720 BZ-II-m-B-
02431 

Ruinele mănăstirii "Sf. 
Gheorghe” 

sat NUCU; comuna 
BOZIORU 

45389 45450 3 
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804 BZ-II-m-B-
02491 

Biserica de lemn "Sf. 
Nicolae” și "Schimbarea la 
Față" 

sat VĂVĂLUCILE; 
comuna BOZIORU 

45389 45487 3 

663 BZ-II-a-B-
02411 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat IVĂNEȚU; comuna 
BRĂEȘTI 

45539 45575 3 

664 BZ-II-m-B-
02411.01 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat IVĂNEȚU; comuna 
BRĂEȘTI 

45539 45575 3 

665 BZ-II-m-B-
02411.02 

Clopotniță sat IVĂNEȚU; comuna 
BRĂEȘTI 

45539 45575 3 

771 BZ-II-a-B-
02471 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Vasile” 

sat RUGINOASA; 
comuna BRĂEȘTI 

45539 45600 3 

772 BZ-II-m-B-
02471.01 

Biserica de lemn "Sf. Vasile” sat RUGINOASA; 
comuna BRĂEȘTI 

45539 45600 3 

773 BZ-II-m-B-
02471.02 

Clopotniță sat RUGINOASA; 
comuna BRĂEȘTI 

45539 45600 3 

625 BZ-II-m-B-
02392 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat DĂNULEȘTI; comuna 
BUDA 

45673 45708 3 

561 BZ-II-m-A-
02360 

Biserica "Sf. Nicolae” sat BÂSCENII DE JOS; 
comuna CALVINI 

45753 45771 3 

562 BZ-II-m-B-
02359 

Casa Săseanu sat BÂSCENII DE JOS; 
comuna CALVINI 

45753 45771 3 

563 BZ-II-m-B-
02361 

Casa Bocănescu sat BÂSCENII DE JOS; 
comuna CALVINI 

45753 45771 3 

584 BZ-II-m-B-
02377 

Casa Nicolae Popescu sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

45959 45968 3 

585 BZ-II-a-B-
02376 

Gospodăria Constantin 
Păsăroiu 

sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

45959 45968 3 

586 BZ-II-m-B-
02376.01 

Casa Constantin Păsăroiu sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

45959 45968 3 

587 BZ-II-m-B-
02376.02 

Poartă sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

45959 45968 3 

588 BZ-II-m-B-
02376.03 

Grajd sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

45959 45968 3 

589 BZ-II-m-B-
02375 

Moară de apă sat CĂTINA; comuna 
CĂTINA 

45959 45968 3 

795 BZ-II-a-B-
02487 

Ansamblul bisericii "Intrarea 
în Biserică a Maicii 
Domnului” 

sat VALEA CĂTINII; 
comuna CĂTINA 

45959 45995 3 

796 BZ-II-m-B-
02487.01 

Biserica de lemn "Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului” 

sat VALEA CĂTINII; 
comuna CĂTINA 

45959 45995 3 

797 BZ-II-m-B-
02487.02 

Clopotniță sat VALEA CĂTINII; 
comuna CĂTINA 

45959 45995 3 

581 BZ-II-m-B-
02372 

Casa Nicolai Chioreanu sat BUDEȘTI; comuna 
CHILIILE 

46108 46126 3 

582 BZ-II-m-B-
02373 

Biserica de lemn "Sf. 
Gheorghe” 

sat BUDEȘTI; comuna 
CHILIILE 

46108 46126 3 

599 BZ-II-m-B-
02382 

Casa Constantin Tănase sat CHILIILE; comuna 
CHILIILE 

46108 46117 3 

600 BZ-II-m-A-
02383 

Casa cu blazoane sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

46180 46199 3 

601 BZ-II-m-B-
02384 

Casa Vasile Codescu sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

46180 46199 3 

602 BZ-II-a-B-
02385 

Gospodăria Traian Drăgulin sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

46180 46199 3 

603 BZ-II-m-B-
02385.01 

Casă sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

46180 46199 3 

604 BZ-II-m-B-
02385.02 

Poartă sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

46180 46199 3 

605 BZ-II-m-B-
02385.03 

Zid sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

46180 46199 3 
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578 BZ-II-a-B-
02371 

Ansamblul bisericii 
"Înălțarea Domnului” 

sat BUDA CRĂCIUNEȘTI; 
comuna CISLĂU 

46313 46340 3 

579 BZ-II-m-B-
02371.01 

Biserica de lemn "Înălțarea 
Domnului” 

sat BUDA CRĂCIUNEȘTI; 
comuna CISLĂU 

46313 46340 3 

580 BZ-II-m-B-
02371.02 

Clopotniță sat BUDA CRĂCIUNEȘTI; 
comuna CISLĂU 

46313 46340 3 

607 BZ-II-a-B-
02386 

Ansamblul bisericii 
"Nașterea Maicii Domnului” 

sat CISLĂU; comuna 
CISLĂU 

46313 46322 3 

608 BZ-II-m-B-
02386.01 

Biserica "Nașterea Maicii 
Domnului” 

sat CISLĂU; comuna 
CISLĂU 

46313 46322 3 

609 BZ-II-m-B-
02386.02 

Clopotniță sat CISLĂU; comuna 
CISLĂU 

46313 46322 3 

548 BZ-II-a-A-
02352 

Ansamblul rupestru de la 
Aluniș 

sat ALUNIȘ; comuna 
COLȚI 

46439 46457 3 

549 BZ-II-m-A-
02352.01 

Biserica rupestră "Tăierea 
Capului Sf. Ioan 
Botezătorul” 

sat ALUNIȘ; comuna 
COLȚI 

46439 46457 3 

550 BZ-II-m-A-
02352.02 

Chilii sat ALUNIȘ; comuna 
COLȚI 

46439 46457 3 

554 BZ-II-a-B-
02427 

Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat BĂLĂNEȘTI; comuna 
COZIENI 

46554 46581 3 

555 BZ-II-m-B-
02427.01 

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului” - Mărculești 

sat BĂLĂNEȘTI; comuna 
COZIENI 

46554 46581 3 

556 BZ-II-m-B-
02427.02 

Clopotniță sat BĂLĂNEȘTI; comuna 
COZIENI 

46554 46581 3 

557 BZ-II-m-B-
02358 

Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi” 

sat BĂLĂNEȘTI; comuna 
COZIENI 

46554 46581 3 

621 BZ-II-a-B-
02390 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Teodor Tiron”, "Sf. Nicolae" 

sat COCÂRCENI; 
comuna COZIENI 

46554 46616 3 

622 BZ-II-m-B-
02390.01 

Biserica de lemn "Sf. Teodor 
Tiron”, "Sf. Nicolae" 

sat COCÂRCENI; 
comuna COZIENI 

46554 46616 3 

623 BZ-II-m-B-
02390.02 

Clopotniță sat COCÂRCENI; 
comuna COZIENI 

46554 46616 3 

727 BZ-II-a-B-
02440 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Voievozi” 

sat PIETRARU; comuna 
COZIENI 

46554 46689 3 

728 BZ-II-m-B-
02440.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Voievozi” 

sat PIETRARU; comuna 
COZIENI 

46554 46689 3 

729 BZ-II-m-B-
02440.02 

Clopotniță sat PIETRARU; comuna 
COZIENI 

46554 46689 3 

583 BZ-II-m-B-
02374 

Conacul Procopie Casota sat CASOTA; comuna 
GLODEANU-SILIȘTEA 

46910 46938 3 

643 BZ-II-a-A-
02401 

Fosta mănăstire Grebănu sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

644 BZ-II-m-A-
02401.01 

Biserica "Sf. Nicolae” sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

645 BZ-II-m-A-
02401.02 

Turn clopotniță sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

646 BZ-II-m-A-
02401.03 

Zid de incintă sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

647 BZ-II-m-B-
02402 

Casa Gheorghe Horhocea sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

648 BZ-II-m-B-
02403 

Casa Dinu Tinca sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

649 BZ-II-m-B-
02404 

Casa Ruxandra Grama sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

650 BZ-II-m-B-
02405 

Casa Matei Ungureanu sat GREBĂNU; comuna 
GREBĂNU 

47006 47015 3 

662 BZ-II-m-B-
02410 

Biserica "Sf. Voievozi” sat HOMEȘTI; comuna 
GREABĂNU 

47006 47024 3 

803 BZ-II-m-B-
02490 

Conacul D. D. Maican sat VARLAAM; comuna 
GURA TEGHII 

47079 47140 3 
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675 BZ-II-m-B-
02417 

Biserica "Sf. Ilie” sat LARGU; comuna 
LARGU 

47159 47168 3 

681 BZ-II-m-B-
02421 

Casa Constantin Roșioru sat LOPĂTARI; comuna 
LOPĂTARI 

47186 47195 3 

682 BZ-II-m-B-
02420 

Casa Gh. Crăciun sat LOPĂTARI; comuna 
LOPĂTARI 

47186 47195 3 

683 BZ-II-m-B-
02419 

Casa Ionică Stemate sat LOPĂTARI; comuna 
LOPĂTARI 

47186 47195 3 

610 BZ-II-a-B-
02387 

Fostul schit Nifon, azi Spital sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

611 BZ-II-m-B-
02387.01 

Biserica "Izvorul Tămăduirii" sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

612 BZ-II-m-B-
02387.02 

Chilii sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

613 BZ-II-m-B-
02387.03 

Turn clopotniță sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

614 BZ-II-m-B-
02387.04 

Fosta școală D. Romano sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

615 BZ-II-a-A-
02388 

Ansamblul bisericii "Intrarea 
în Biserică a Maicii 
Domnului” 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

616 BZ-II-m-A-
02388.01 

Biserica "Intrarea în Biserică 
a Maicii Domnului” 

sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

617 BZ-II-m-A-
02388.02 

Clopotniță sat CIUTA; comuna 
MĂGURA 

47337 47355 3 

690 BZ-II-m-B-
02425 

Casa Olimpia Cristocea sat MĂGURA; comuna 
MĂGURA 

47337 47346 3 

691 BZ-II-m-B-
02424 

Casa Melania Niculescu sat MĂGURA; comuna 
MĂGURA 

47337 47346 3 

699 BZ-II-m-B-
02426 

Conacul Albanopol sat MĂRĂCINENI; 
comuna MĂRĂCINENI 

47373 47382 3 

590 BZ-II-a-B-
02378 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Dimitrie” 

Sat 
CÂMPULUNGEANCA; 
comuna MĂRGĂRITEȘTI 

47417 47435 3 

591 BZ-II-m-B-
02378.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Dimitrie” 

sat 
CÂMPULUNGEANCA; 
comuna MĂRGĂRITEȘTI 

47417 47435 3 

592 BZ-II-m-B-
02378.02 

Clopotniță sat 
CÂMPULUNGEANCA; 
comuna MĂRGĂRITEȘTI 

47417 47435 3 

630 BZ-II-a-A-
02395 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Arhangheli” 

sat FÂNTÂNELE; 
comuna MĂRGĂRITEȘTI 

47417 47444 3 

631 BZ-II-m-A-
02395.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Arhangheli” 

sat FÂNTÂNELE; 
comuna MĂRGĂRITEȘTI 

47417 47444 3 

632 BZ-II-m-A-
02395.02 

Clopotniță sat FÂNTÂNELE; 
comuna MĂRGĂRITEȘTI 

47417 47444 3 

606 BZ-II-m-B-
02499 

Biserica de lemn "Sf. 
Pantelimon” 

sat CIOBĂNOAIA; 
comuna MEREI 

47453 47471 3 

670 BZ-II-m-B-
02413 

Pivnița brâncovenească sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

671 BZ-II-a-B-
02414 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Troiță” 

sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

672 BZ-II-m-B-
02414.01 

Biserica "Sf. Troiță” sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

673 BZ-II-m-B-
02414.02 

Clopotniță sat IZVORU DULCE; 
comuna MEREI 

47453 47514 3 

777 BZ-II-a-B-
02475 

Ansamblul "Băile 
Monteoru" 

sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

778 BZ-II-m-B-
02476 

Mina de petrol sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 
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779 BZ-II-m-B-
02475.01 

Vila Monteoru sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

780 BZ-II-m-B-
02475.02 

Bazinele Vechi sat SĂRATA 
MONTEORU; comuna 
MEREI 

47453 47550 3 

651 BZ-II-m-B-
02406 

Casa Stana Coman sat GURA BĂDICULUI; 
comuna MÂNZĂLEȘTI 

47630 47694 3 

674 BZ-II-m-B-
02416 

Casa Radu Cristea sat JGHEAB; comuna 
MÂNZĂLEȘTI 

47630 47701 3 

732 BZ-II-m-B-
02443 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului” a mănăstirii 
Găvanu 

sat PLAVĂȚU; comuna 
MÂNZĂLEȘTI 

47630 47710 3 

736 BZ-II-a-B-
02447 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Treime” 

sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

737 BZ-II-m-B-
02447.01 

Biserica "Sf. Treime” sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

738 BZ-II-m-B-
02447.02 

Clopotniță sat PROȘCA; comuna 
NĂENI 

47854 47890 3 

721 BZ-II-m-B-
02434 

Biserica de lemn "Sf. 
Gheorghe” 

sat ODĂILE; comuna 
ODĂILE 

48021 48030 3 

802 BZ-II-m-B-
02489 

Biserica de lemn "Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului” 

sat VALEA ȘCHIOPULUI; 
comuna PARDOȘI 

48165 48218 3 

722 BZ-II-m-B-
02435 

Casa Cleopatra 
Melidoneanu 

sat PĂNĂTĂU; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48236 3 

770 BZ-II-m-B-
02470 

Biserica de lemn "Nașterea 
Maicii Domnului” 

sat RÂPILE; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48281 3 

792 BZ-II-m-B-
02484 

Biserica "Cuvioasa 
Paraschiva” 

sat TEGA; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48307 3 

793 BZ-II-m-A-
02485 

Biserica "Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavril'' a mănăstirii 
Cârnu 

sat TEGA; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48307 3 

730 BZ-II-m-B-
02441 

Cișmea din piatră sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

48487 48496 3 

731 BZ-II-m-B-
02442 

Stațiunea de Cercetare, 
Dezvoltare pentru 
Viticultură și vinificație 
Pietroasele (clădirile vechi - 
sediul administrativ- 
cercetări, crama veche) 

sat PIETROASELE; 
comuna PIETROASELE 

48487 48496 3 

684 BZ-II-a-B-
02422 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Nicolae” 

sat LUNCA FRUMOASĂ; 
comuna PÂRSCOV 

48557 48593 3 

685 BZ-II-m-B-
02422.01 

Biserica de lemn "Sf. 
Nicolae” 

sat LUNCA FRUMOASĂ; 
comuna PÂRSCOV 

48557 48593 3 

686 BZ-II-m-B-
02422.02 

Clopotniță sat LUNCA FRUMOASĂ; 
comuna PÂRSCOV 

48557 48593 3 

723 BZ-II-m-B-
02436 

Casă (ruine) sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48566 3 

724 BZ-II-m-B-
02438 

Casa cu fânar sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48566 3 

725 BZ-II-m-B-
02437 

Casa Gheorghe Tocileanu sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48566 3 

624 BZ-II-m-B-
02391 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat COȚATCU; comuna 
PODGORIA 

48682 48708 3 

733 BZ-II-m-B-
02444 

Casa Alexandru N. 
Teodorescu 

sat PLEȘEȘTI; comuna 
PODGORIA 

48682 48726 3 

739 BZ-II-m-B-
02449 

Casa Mănăilă sat RÂMNICELU; 
comuna RÂMNICELU 

48968 48977 3 

740 BZ-II-m-B-
02450 

Casa Dan Stan sat RÂMNICELU; 
comuna RÂMNICELU 

48968 48977 3 
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637 BZ-II-a-B-
02398 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Nicolae” 

sat GĂVĂNEȘTI; comuna 
SĂGEATA 

49073 49135 3 

638 BZ-II-m-B-
02398.01 

Biserica "Sf. Nicolae” sat GĂVĂNEȘTI; comuna 
SĂGEATA 

49073 49135 3 

639 BZ-II-m-B-
02398.02 

Clopotniță sat GĂVĂNEȘTI; comuna 
SĂGEATA 

49073 49135 3 

640 BZ-II-m-B-
02398.03 

Zid de incintă sat GĂVĂNEȘTI; comuna 
SĂGEATA 

49073 49135 3 

774 BZ-II-m-B-
02472 

Conacul D. Hariton sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

775 BZ-II-m-B-
02473 

Pepiniera Istrița sat SĂHĂTENI; comuna 
SĂHĂTENI 

49153 49162 3 

701 BZ-II-a-B-
02429 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Împărați” 

sat MĂTEȘTI; comuna 
SĂPOCA 

49206 49224 3 

702 BZ-II-m-B-
02429.01 

Biserica "Sf. Împărați” sat MĂTEȘTI; comuna 
SĂPOCA 

49206 49224 3 

703 BZ-II-m-B-
02429.02 

Clopotniță sat MĂTEȘTI; comuna 
SĂPOCA 

49206 49224 3 

781 BZ-II-m-B-
02477 

Casa Maria Bratosin sat SĂRULEȘTI; comuna 
SĂRULEȘTI 

49233 49242 3 

782 BZ-II-m-B-
02478 

Casa Alexandrina Murgoci sat SĂRULEȘTI; comuna 
SĂRULEȘTI 

49233 49242 3 

626 BZ-II-m-B-
02393 

Moara Palcău sat DÂLMA; comuna 
SCORȚOASA 

49313 49368 3 

776 BZ-II-m-B-
02474 

Biserica "Sf. Nicolae” sat SĂLCIOARA; comuna 
SMEENI / Ghergheasa 

49545/ 
46830 

46858 3 

787 BZ-II-a-A-
02483 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Dumitru”, "Sf. Împărați” 

sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

788 BZ-II-m-A-
02483.01 

Biserica "Sf. Dumitru” și "Sf. 
Împărați” 

sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

789 BZ-II-m-A-
02483.02 

Turn clopotniță sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

790 BZ-II-m-A-
02483.03 

Zid de incintă sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

791 BZ-II-m-B-
02482 

Conacul Dr. C. Angelescu sat STÂLPU; comuna 
STÂLPU 

49625 49634 3 

642 BZ-II-m-B-
02400 

Ruine biserică sat GRĂJDANA; comuna 
TISĂU 

49643 49670 3 

652 BZ-II-a-A-
02407 

Fosta mănăstire Bradu sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

653 BZ-II-m-A-
02407.01 

Biserica "Sf. Dumitru” sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

654 BZ-II-m-A-
02407.02 

Ruine casă domnească sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

655 BZ-II-m-A-
02407.03 

Zid de incintă cu turnuri sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

656 BZ-II-m-A-
02407.04 

Chilii sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

657 BZ-II-m-B-
02408 

Biserica "Schimbarea la 
Față” 

sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

658 BZ-II-a-B-
02409 

Mănăstirea Ciolanu sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

659 BZ-II-m-B-
02409.01 

Biserica veche "Sf. 
Gheorghe” 

sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

660 BZ-II-m-B-
02409.02 

Biserica "Sf. Apostoli Petru 
și Pavel” 

sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

661 BZ-II-m-B-
02409.03 

Locuințe monahale sat HALEȘ; comuna 
TISĂU 

49643 49689 3 

669 BZ-II-m-B-
02412 

Biserica "Sf. Nicolae” sat IZVORANU; comuna 
TISĂU 

49643 49698 3 

676 BZ-II-a-B-
02418 

Mănăstirea Barbu sat LEICULEȘTI; comuna 
TISĂU 

49643 49705 3 
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677 BZ-II-m-B-
02418.01 

Biserica "Sf. Arhanghel 
Mihail” 

sat LEICULEȘTI; comuna 
TISĂU 

49643 49705 3 

678 BZ-II-m-B-
02418.02 

Stăreție sat LEICULEȘTI; comuna 
TISĂU 

49643 49705 3 

679 BZ-II-m-B-
02418.03 

Arhondaric sat LEICULEȘTI; comuna 
TISĂU 

49643 49705 3 

680 BZ-II-m-B-
02418.04 

Turn clopotniță sat LEICULEȘTI; comuna 
TISĂU 

49643 49705 3 

552 BZ-II-m-B-
02357 

Biserica "Înălțarea 
Domnului” 

sat BĂBENI; comuna 
TOPLICENI 

49769 49787 3 

553 BZ-II-m-A-
02356 

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului” și "Sf. Nicolae" - 
Drăghești 

sat BĂBENI; comuna 
TOPLICENI 

49769 49787 3 

627 BZ-II-a-A-
02394 

Fostul schit Dedulești sat DEDULEȘTI; comuna 
TOPLICENI 

49769 49803 3 

628 BZ-II-m-A-
02394.01 

Biserica "Pogorârea Sf. Duh” 
cu turn fortificat 

sat DEDULEȘTI; comuna 
TOPLICENI 

49769 49803 3 

629 BZ-II-m-A-
02394.02 

Turn fortificat sat DEDULEȘTI; comuna 
TOPLICENI 

49769 49803 3 

735 BZ-II-m-B-
02446 

Ruinele Bisericii "Sf. Ioan 
Damaschin” 

sat POȘTA; comuna 
TOPLICENI 

49769 49821 3 

794 BZ-II-m-B-
02486 

Conacul Garoflid sat ȚINTEȘTI; comuna 
ȚINTEȘTI 

49849 49858 3 

805 BZ-II-m-B-
02492 

Biserica "Sf. Împărați 
Constantin și Elena” 

sat VÂLCELE; comuna 
ULMENI 

49894 49947 3 

593 BZ-II-m-A-
02379 

Biserica veche "Adormirea 
Maicii Domnului” 

sat CÂNDEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50139 3 

594 BZ-II-m-B-
02380 

Biserica "Sf. Voievozi” sat CÂNDEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50139 3 

595 BZ-II-a-B-
02381 

Ansamblul conaculului 
Cândeștilor 

sat CÂNDEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50139 3 

596 BZ-II-m-B-
02381.01 

Conac sat CÂNDEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50139 3 

597 BZ-II-m-B-
02381.02 

Pivniță sat CÂNDEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50139 3 

598 BZ-II-m-B-
02381.03 

Fermă sat CÂNDEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50139 3 

783 BZ-II-a-B-
02479 

Ansamblul bisericii "Sf. 
Ioan” 

sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

784 BZ-II-m-B-
02479.01 

Biserica "Sf. Ioan” sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

785 BZ-II-m-B-
02479.02 

Zid de incintă sat SĂSENII NOI; 
comuna VERNEȘTI 

50102 50184 3 

806 BZ-II-a-A-
02493 

Ansamblul bisericii "Buna 
Vestire” 

sat VERNEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50111 3 

807 BZ-II-m-A-
02493.01 

Biserica "Buna Vestire” sat VERNEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50111 3 

808 BZ-II-m-A-
02493.02 

Zid de incintă sat VERNEȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50111 3 

618 BZ-II-a-B-
02389 

Ansamblul bisericii 
"Înălțarea Domnului” 

sat COCA- ANTIMIREȘTI; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50255 3 

619 BZ-II-m-B-
02389.01 

Biserica de lemn "Înălțarea 
Domnului” 

sat COCA- ANTIMIREȘTI; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50255 3 

620 BZ-II-m-B-
02389.02 

Clopotniță sat COCA- ANTIMIREȘTI; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50255 3 

726 BZ-II-m-B-
02439 

Biserica de lemn "Sf. 
Dumitru” 

sat PETRĂCHEȘTI; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50282 3 

809 BZ-II-s-B-
02495 

Ruinele mănăstirii lui Vintilă 
Vodă 

sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50237 3 

810 BZ-II-m-B-
02498 

Casa Ștefan Mușat sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50237 3 

811 BZ-II-a-B-
02494 

Fosta mănăstire din Vintilă 
Vodă 

sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50237 3 
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812 BZ-II-m-B-
02494.01 

Biserica "Sf. Nicolae” sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50237 3 

813 BZ-II-m-B-
02494.02 

Ruine casă parohială sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50237 3 

814 BZ-II-m-B-
02494.03 

Clopotniță sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50237 3 

815 BZ-II-m-B-
02494.04 

Incintă fortificată sat VINTILĂ VODĂ; 
comuna VINTILĂ VODĂ 

50228 50237 3 

633 BZ-II-m-B-
02396 

Conacul Marghiloman sat FUNDENI; comuna 
ZĂRNEȘTI 

50415 50424 3 
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ANEXA 8: TABEL CENTRALIZATOR MONUMENTE 
CATEGORIA III-IV (LMI BUZĂU 2015) 

NR. 
COD 

COM LMI DENUMIRE MONUMENT DENUMIRE U.A.T. SIRUTA 
U.A.T. 

SIRUTA 
LOCALITAT
E 

TIP 
U.A.T
. 

816 BZ-III-s-B-
02500 

Parcul Crâng municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

819 BZ-IV-a-B-
02504 

Monumentul funerar al fostului 
primar Petre Stănescu 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

820 BZ-IV-m-B- 
02504.01 

Statuia "Rugăciune” municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

821 BZ-IV-m-B-
02505 

Monumentul funerar Nicolae 
Seceleanu 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

822 BZ-IV-m-B-
02506 

Statuia compozitorului George 
Enescu 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

823 BZ-IV-m-B-
02507 

Monumentul "Răscoala 
țăranilor din 1907” 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

824 BZ-IV-m-B-
02508 

Bustul lui B.P. Hașdeu municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

825 BZ-IV-m-B-
02509 

Restaurantul lui I. L. Caragiale municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

826 BZ-IV-m-B-
02510 

Casa Hortensia Papadat- 
Bengescu 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

827 BZ-IV-m-B-
02511 

Crucea conacului Marghiloman municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

828 BZ-IV-m-B-
02512 

Casa Săraru municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

829 BZ-IV-m-B-
02513 

Casa Vladimir Maximilian și 
Nicolae Leonard 

municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

830 BZ-IV-m-B-
02514 

Casa pictorului Ion Andreescu municipiul BUZĂU 44818 44827 1 

818 BZ-III-m-B-
02503 

Bustul lui Alexandru Vlahuță municipiul RÂMNICU SĂRAT 44845 44854 1 

860 BZ-IV-m-B-
02541 

Casa arh. Petre Antonescu municipiul RÂMNICU SĂRAT 44845 44854 1 

849 BZ-IV-m-B-
02532 

Cruce de piatră sat LUNCA; oraș PĂTÂRLAGELE 48325 48389 2 

848 BZ-IV-m-B-
02530 

Cruce de piatră sat JOSENI; comuna BERCA 45101 45147 3 

817 BZ-III-m-B-
02501 

Crucea Dorobanțului sat MĂNĂSTIREA RĂTEȘTI; 
comuna BERCA 

45101 45156 3 

865 BZ-IV-m-B-
02546 

Cruce de piatră sat SMÂRDAN; comuna 
BRĂDEANU 

45496 45520 3 

833 BZ-IV-m-B-
02517 

Cruce de piatră sat BREAZA; comuna BREAZA 45619 45628 3 

840 BZ-IV-m-B-
02525 

Cruce de piatră sat GRECEANCA; comuna 
BREAZA 

45619 45646 3 

841 BZ-IV-m-B-
02526 

Crucea Manafului sat GRECEANCA; comuna 
BREAZA 

45619 45646 3 

842 BZ-IV-m-B-
02527 

Cruce de piatră sat GRECEANCA; comuna 
BREAZA 

45619 45646 3 

843 BZ-IV-m-B-
02528 

Cruce de piatră sat GRECEANCA; comuna 
BREAZA 

45619 45646 3 

831 BZ-IV-m-B-
02515 

Cruce de piatră sat BĂLTENI; comuna C. A. 
ROSETTI 

45815 45833 3 

832 BZ-IV-m-B-
02516 

Cruce de piatră sat BĂLTENI; comuna C. A. 
ROSETTI 

45815 45833 3 
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868 BZ-IV-m-B-
02551 

Crucea lui Parlat sat ZĂRNEȘTII DE SLĂNIC; 
comuna CERNĂTEȘTI 

46019 46091 3 

834 BZ-IV-m-B-
02518 

Cruce de piatră sat CHIOJDU; comuna 
CHIOJDU 

46180 46199 3 

835 BZ-IV-m-B-
02519 

Statuia eroului Neacșu sat CISLĂU; comuna CISLĂU 46313 46322 3 

839 BZ-IV-m-B-
02522 

Cruce de piatră sat GLODEANU- SILIȘTEA; 
comuna GLODEANU-SILIȘTEA 

46910 46929 3 

836 BZ-IV-m-B-
02520 

Fântâna lui Mihai Viteazul sat CIUTA; comuna MĂGURA 47337 47355 3 

837 BZ-IV-m-B-
02523 

Cruce de piatră sat DEALUL VIEI; comuna 
MEREI 

47453 47480 3 

847 BZ-IV-m-B-
02529 

Cruce de piatră sat IZVORU DULCE; comuna 
MEREI 

47453 47514 3 

851 BZ-IV-m-B-
02534 

Cruce de piatră sat OGRĂZILE; comuna MEREI 47453 47541 3 

866 BZ-IV-m-B-
02549 

Cruce de piatră sat VALEA PUȚULUI; comuna 
MEREI 

47453 47569 3 

867 BZ-IV-m-B-
02550 

Cruce de piatră sat VALEA PUȚULUI; comuna 
MEREI 

47453 47569 3 

850 BZ-IV-m-B-
02533 

Cruce de piatră sat MOVILA BANULUI; comuna 
MOVILA BANULUI 

47774 47783 3 

852 BZ-IV-m-B-
02535 

Crucea Curganului sat PADINA; comuna PADINA 48138 48147 3 

853 BZ-IV-m-B-
02536 

Cruce de piatră sat PĂNĂTĂU; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48236 3 

858 BZ-IV-m-B-
02539 

Cruce de piatră sat PLĂIȘOR; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48272 3 

859 BZ-IV-m-B-
02540 

Cruce de piatră sat PLĂIȘOR; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48272 3 

863 BZ-IV-m-B-
02544 

Cruce de piatră sat SIBICIU DE JOS; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48290 3 

864 BZ-IV-m-B-
02545 

Cruce de piatră sat SIBICIU DE JOS; comuna 
PĂNĂTĂU 

48227 48290 3 

855 BZ-IV-m-B-
02547 

Crucea lui Stan Avram și Ion 
Lemnaru 

sat PIETROASA MICĂ; comuna 
PIETROASELE 

48487 48539 3 

856 BZ-IV-m-B-
02548 

Crucea Frumoasă sat PIETROASA MICĂ; comuna 
PIETROASELE 

48487 48539 3 

857 BZ-IV-m-B-
02538 

Cruce de piatră sat PIETROASELE; comuna 
PIETROASELE 

48487 48496 3 

854 BZ-IV-m-B-
02537 

Casa Memorială Vasile 
Voiculescu 

sat PÂRSCOV; comuna 
PÂRSCOV 

48557 48566 3 

861 BZ-IV-m-B-
02542 

Crucea de la Runci sat RUNCU; comuna PÂRSCOV 48557 48637 3 

844 BZ-IV-a-B-
21069 

Cimitirul eroilor sat GURA SIRIULUI; comuna 
SIRIU 

49484 49527 3 

845 BZ-IV-m-B- 
21069.01 

Monumentul eroilor – Statuia 
ostașului 

sat GURA SIRIULUI; comuna 
SIRIU 

49484 49527 3 

846 BZ-IV-m-B- 
21069.02 

Monumente funerare, 34 cruci 
de piatră și osuarul 

sat GURA SIRIULUI; comuna 
SIRIU 

49484 49527 3 

862 BZ-IV-m-A-
02543 

Crucea dintre vii sat SĂSENII NOI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50184 3 

869 BZ-IV-m-B-
02552 

Cruce de piatră sat ZOREȘTI; comuna 
VERNEȘTI 

50102 50219 3 

838 BZ-IV-m-B-
02524 

Cruce de piatră sat FLORICA; comuna FLORICA 50564 47603 3 
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ANEXA 9: INSTITUȚII DE SPECTACOLE ȘI CONCERTE, 
MANIFESTĂRI CULTURALE ANUALE/REPETABILE 

Denumire instituție Manifestare culturală Locație 

Muzeul Județean Buzău Ziua Culturii la Muzeul Județean 
Buzău 

Amfiteatrul Muzeului Județean Buzău 
și spații expoziționale 

Muzeul Județean Buzău Hai să dăm mână cu mână la Muzeul 
Județean 

Curtea Muzeului Județean Buzău 

Muzeul Județean Buzău Dragobete vs Sfântul Valentin Amfiteatrul Muzeului Județean Buzău 
Muzeul Județean Buzău Ziua Femeii la Muzeul Județean 

Buzău 
Spațiile expoziționale ale Muzeului 
Județean Buzău și colecțiile externe 

Muzeul Județean Buzău Trofeul Dumitru Dan Sediul central al Muzeului Județean 
Buzău și sediile colecțiilor externe 

Muzeul Județean Buzău Cariera ta începe aici. Târgul 
ofertelor educaționale pentru 
universitățile de stat 

Sediul central al Muzeului Județean 
Buzău 

Muzeul Județean Buzău Noaptea Internațională a Muzeelor Sediul central al Muzeului Județean 
Buzău și sediile colecțiilor externe 

Muzeul Județean Buzău MuseumFest Sediul central al Muzeului Județean 
Buzău 

Muzeul Județean Buzău Ziua Drapelului Național Curtea Muzeului Județean Buzău 
Muzeul Județean Buzău Ziua Imnului de Stat Curtea Muzeului Județean Buzău 
Muzeul Județean Buzău Noaptea Cercetătorilor Europeni Sediul central al Muzeului Județean 

Buzău 
Muzeul Județean Buzău Ziua Națională a României Sediul central al Muzeului Județean 

Buzău 
Muzeul Județean Buzău Mic dejun cu Moș Craciun Sediul central al Muzeului Județean 

Buzău 
Muzeul Județean Buzău Keeping the exhibition alive Sediul central al Muzeului Județean 

Buzău și sediile colecțiilor externe 
Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Cursuri Școala Populară, cursuri 
instrumente populare, țesut-cusut  

Centrul Județean de Cultură și Artă 
Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziția Ziua Culturii Nationale Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție Mărțisorul Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău ( în parteneriat cu 
Centrul Cultural Francofon) 

Festival de muzică francofonă 
Francochanson 

Sala Consiliului Județean Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău (în parteneriat cu 
Palatul Copiilor Buzău) 

Expoziție de Arte Vizuale Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție Artă Vestimentară Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție "Tradiție și Credință" Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Festival Concurs "Primavara 
Buzoiană" 

Teatrul "George Ciprian" Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Concurs Național de Artă Textilă 
"Tradiție și modernitate" 

Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Festival "Drag mi-e jocul românesc" Sala Consiliului Județean Buzău 
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Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Zilele filmului românesc Parcul Tineretului, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție "Ziua Iei" Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Festival Internațional de dansuri  Parcul Crâng, mun. Buzău și 
Municipiul Râmnicu Sărat  

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Târg Internațional de meșteri 
populari 

Parcul Crâng, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție personală "Stare de 
pericol" - Cătălin Negoiță 

Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expozitie "Retrospectivă" de Artă 
Fotografică "Clipe Efemere" - Ion 
Tabăcaru 

Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție de pictură Dumitru Fănel Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție de Artă Populară, dedicată 
zilei de 1 Decembrie 

Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Ziua Națională a României Parcul Crâng, mun. Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de 
Iarnă 

Sala Consiliului Județean Buzău 

Centrul Județean de Cultură și 
Artă Buzău 

Expoziție de icoane și sculptură 
religioasă 

Galeriile de Artă, mun. Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Arată Artă Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Festivalul Filmului Francez Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Festival Buzău Iubește Teatrul Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Festivalul de muzică "Mihaela 
Runceanu" 

Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Festivalul Internațional de Film 
BUZZ IFF 

Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Festivalul Internațional de Teatru 
Independent 

Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Ferstival Săptamâna Teatrului Tânăr Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Festival de Teatru Bilingv Eugen 
Ionescu 

Sala Mare a Teatrului "George 
Ciprian" Buzău 

Teatrul "George Ciprian" Buzău Moș Crăciun vine la teatru Curtea Teatrului "George Ciprian" 
Buzău 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

Festivalul "Primavara poeților" Sala sediului temporar al Bibliotecii 
Județene "Vasile Voiculescu" Buzău 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

Ziua Națională a Bibliotecarului Sala sediului temporar al Bibliotecii 
Județene "Vasile Voiculescu" Buzău 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

"Ludoteca din gradină" Sediul central Filiala corp B 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

"Tabăra de cartier" Sediul central Filiala corp B 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

"Ludoteca de iarnă" Sediul central Filiala corp B 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

Zilele "Pamfil Șeicaru" Sala sediului temporar al Bibliotecii 
Județene "Vasile Voiculescu" Buzău 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

Zilele Bibliotecii Județene "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

Sala sediului temporar al Bibliotecii 
Județene "Vasile Voiculescu" Buzău 

Biblioteca Județeană "Vasile 
Voiculescu" Buzău 

Concursul Județean "Bătălia 
Cărților" 

Sala sediului temporar al Bibliotecii 
Județene "Vasile Voiculescu" Buzău 
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Primăria Municipului Buzău Spectacol "Sărut mâna, doamna 
mea!" 

Sala Mare a Consiliului Județean 
Buzău 

Primăria Municipului Buzău Festivalul Național de Epigramă Sala Mare a Consiliului Județean 
Buzău 

Primăria Municipului Buzău Festivalul Național de Muzică 
Ușoară pentru Copii și Tineret 
"Mihaela Runceanu" 

Sala Mare a Consiliului Județean 
Buzău 

Primăria Municipului Buzău Festival de Muzică pentru Copii 
"Music Factory" 

Sala Mare a Consiliului Județean 
Buzău 

Primăria Municipului Buzău (în 
parteneriat cu Teatrul Național 
"Mihai Eminescu" din Chișinău) 

Festivalul de Teatru Românesc  Sala V. Maximilian Buzău 

Primăria Municipului Buzău Concursul Național de Creație 
Literară "Vasile Voiculescu" 

Sediul Centrului Cultural "Alexandru 
Marghiloman" Buzău 

Primăria Municipului Buzău Spectacol de muzică ușoară 
"Armonii de Toamnă" 

Sala Mare a Consiliului Județean 
Buzău 

Primăria Municipului Buzău Concert simfonic "Camerata Elite" Sala Mare a Consiliului Județean 
Buzău 

Centrul Cultural "Alexandru 
Marghiloman" Buzău 

Concurs de Fabule Sediul Centrului Cultural "Alexandru 
Marghiloman" Buzău 

Primăria Municipului Buzău Festivalul de blues "Bluzău" Casa Tineretului Buzău 
Primăria Municipului Buzău Spectacol dedicat Zilei Naționale a 

României 
Municipiul Buzău (Piața Dacia) 

Primăria Municipului Buzău Spectacol de deschidere "Orășelul 
Copiilor" 

Municipiul Buzău (Parcul Crâng) 

Primăria Municipului Buzău Concert de Crăciun "Johann Strauss 
Ensemble" 

Sala Sporturilor "Romeo Iamandi" 

Primăria Municipului Buzău Festivalul de muzică rock "Top T" Cafeneaua Artiștilor 
Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Ziua Culturii Naționale  Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Simpozion -  „Grigore Vieru - poetul 
românilor de pretutindeni”  

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Festivalul Județean "Florile Copiilor 
Râmniceni"  

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Festivalul Național de Dans 
"Steluțele Dansului"  

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Festivalul Interjudețean de dans 
popular „Flori de Mai”  

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Festivalul de muzică folk pentru 
copii „Folk Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Concursul de manuscrise "Scriitori  
de azi"  

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Festivalul Național de interpretare 
muzică populară pentru copii 
„Mugurașul de aur” 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Festivalul International de Creație 
Literara “Titel Constantinescu" 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 

Festivalul de Colinde  Centrul Cultural “Florica 
Cristoforeanu" Rm. Sărat 
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ANEXA 10: REPERTORIUL ARHEOLOGIC NAȚIONAL – 
JUDEȚUL BUZĂU 

Cod RAN Denumire Categorie  Tip Localitate Cronologie Ultima 
modificare 
(descendent) 

46493.09  Situl arheologic de la Stâlpu - 
Movila lui Răscărache. Situl se 
află la 5,1 km S de sat.    

locuire    așezare și 
necropolă    

Costești, com. 
Costești    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

28.04.2020 
(actualizată)    

46493.08  Situl arheologic de la Stâlpu - 
Movila Pietrosu. Situl se află la 
3,5 km SE de sat.    

locuire    așezare și 
necropolă    

Costești, com. 
Costești    

Epoca 
migrațiilor, 
Hallstatt, 
Eneolitic    

28.04.2020 
(actualizată)    

46493.01  

  

Situl arheologic de la Costești. 
Situl se află la est de ferma 
zo.otehnică, în marginea de S a 
satului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Costești, com. 
Costești    

Epoca bronzului, 
Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic / sec. IV, 
mil. IV    

28.04.2020 
(actualizată)    

49634.05  Necropola de la Stâlpu - Movila 
Ulmului. Situl se află la 2,2 km 
S de sat.    

descoperire 
funerară    

necropolă    Stâlpu, com. 
Stâlpu    

Epoca 
migrațiilor, 
Eneolitic    

28.04.2020 
(actualizată)    

49634.06  Necropola de la Stâlpu - Movila 
Leoteasca. Situl se află la S de 
sat, cca. 1,4 km S de stația de 
transformare.    

descoperire 
funerară    

necropolă    Stâlpu, com. 
Stâlpu    

Epoca 
migrațiilor, 
Eneolitic    

28.04.2020 
(verificată)    

49634.07  Situl arheologic de la Stâlpu - 
Movila Cailor. Movila se află la 
S de sat, pe dreapta șoselei 
spre Costești, la cca. 350 m E - 
SE de stația de transformare.    

locuire    așezare și 
necropolă    

Stâlpu, com. 
Stâlpu    

Epoca medievală, 
Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

28.04.2020 
(actualizată)    

49634.08  Necropola de la Stâlpu - Movila 
Saelelor. Movila se află la 1,3 
km E de sat , la E de valea 
Leoteasca.    

descoperire 
funerară    

necropolă    Stâlpu, com. 
Stâlpu    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

28.04.2020 
(actualizată)    

49634.09  Necropola eneolitică de la 
Stâlpu - Movila Cucuteni. Situl 
este localizat la 1,8 km NE de 
sat, în luncă.    

descoperire 
funerară    

necropolă    Stâlpu, com. 
Stâlpu    

Eneolitic    28.04.2020 
(verificată)    

49634.01  

  

Situl arheologic de la Stâlpu - 
Movila lui Pătrașcu. Movila lui 
Pătrașcu se află la 1 km NE de 
sat; Movila Cucuteni, "Movila 
Sadelor", "Movila Cailor", 
"Leoteasca", "Movila Ulmului", 
"Movila Pietrosu", "Movila lui 
Răscărache", "Movila 
Spătarului".    

locuire    așezare și 
necropolă    

Stâlpu, com. 
Stâlpu    

Epoca medievală, 
Latène, Hallstatt 
/ sec. X - XI, sec. V 
a. Chr. - I p. Chr., 
sec. XII - V a. Chr., 
mil I p. Chr., sec. 
V - III a. Chr.    

28.04.2020 
(actualizată)    

49554.11  Situl arheologic de la Smeeni - 
Movila Smeeni 5. Movila se află 
la SE față de sat, în stânga 
drumului județean 203D 
dinspre Smeeni spre Brădeanu, 
la cca. 100 m E față de un drum 
agricol, la cca. 1 km E față de 
drumul județean amintit și la 

funerar    tumul    Smeeni, com. 
Smeeni    

Epoca bronzului / 
mileniul al III-lea 
a. Chr.    

23.04.2020 
(creată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Omod=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Omod=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-situl-arheologic-de-la-stalpu-movila-lui-rascarache-cod-sit-ran-46493.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-situl-arheologic-de-la-stalpu-movila-pietrosu-cod-sit-ran-46493.08
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-situl-arheologic-de-la-costesti-cod-sit-ran-46493.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stalpu-stalpu-buzau-necropola-de-la-stalpu-movila-ulmului-cod-sit-ran-49634.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stalpu-stalpu-buzau-necropola-de-la-stalpu-movila-leoteasca-cod-sit-ran-49634.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stalpu-stalpu-buzau-situl-arheologic-de-la-stalpu-movila-cailor-cod-sit-ran-49634.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stalpu-stalpu-buzau-necropola-de-la-stalpu-movila-saelelor-cod-sit-ran-49634.08
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stalpu-stalpu-buzau-necropola-eneolitica-de-la-stalpu-movila-cucuteni-cod-sit-ran-49634.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stalpu-stalpu-buzau-situl-arheologic-de-la-stalpu-movila-lui-patrascu-cod-sit-ran-49634.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=smeeni-smeeni-buzau-situl-arheologic-de-la-smeeni---movila-smeeni-5-cod-sit-ran-49554.11
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1,5 km S față de intrarea în 
Moisica a DN 2C.    

49554.10  Situl arheologic de la Smeeni - 
Movila Smeeni 4. Tumulul se 
află la sud de sat, în dreptul 
unui drum sătesc ce se 
desprinde din DJ 203D, la cca. 
1,8 km sud față de șosea, pe 
culmea prelungă a unei dune 
aflată în mijlocul unui teren 
agricol.    

funerar    tumul    Smeeni, com. 
Smeeni    

Epoca bronzului / 
mileniul al III-lea 
a. Chr.    

22.04.2020 
(creată)    

49554.09  Situl arheologic de la Smeeni - 
Movila Smeeni 3. Movila se află 
la cca. 1 km SV de sat și 1 km E 
de limita cu UAT Gherăseni.    

funerar    tumul    Smeeni, com. 
Smeeni    

Epoca bronzului / 
mileniul al III-lea 
a. Chr.    

22.04.2020 
(creată)    

49554.08  Situl arheologic de la Smeeni - 
Movila Smeeni 2. Tumulul se 
află la sud de sat, la cca. 1 km 
sud față de DJ 203D în dreptul 
fostului SMA, în spatele acestei 
proprietăți.    

funerar    tumul    Smeeni, com. 
Smeeni    

Epoca bronzului / 
mileniul al III-lea 
a. Chr.    

22.04.2020 
(creată)    

49554.07  Movila funerară de la Smeeni - 
Movila lui Roman. Movila se 
află pe traseul unui drum 
agricol, la cca. 3 Km sud de sat 
și 3,5 km nord-nord-vest față 
de Brădeanu.    

funerar    tumul    Smeeni, com. 
Smeeni    

Epoca bronzului / 
mileniul al III-lea 
a. Chr.    

22.04.2020 
(creată)    

49607.03  Situl arheologic de la Udați 
Lucieni - Movila Udați Lucieni 
1. Situl este suprapus de 
drumul comunal 166, la 0,45 
km NE față de Călțuna și la cca. 
0,60 km SV de intrarea în 
Udați-Mânzu.    

funerar    movilă 
funerară    

Udați-Lucieni, 
com. Smeeni    

Epoca bronzului / 
Mil. III î.Hr.    

22.04.2020 
(actualizată)    

49590.03  Situl arheologic Moisica - 
Movila Moisica. Tumulul se află 
în marginea de vest a satului, 
pe muchia terasei, la cca. 250 
de metri nord față de șoseaua 
națională 2C.    

funerar    tumul    Moisica, com. 
Smeeni    

Epoca bronzului / 
mil. III î. Hr.    

22.04.2020 
(creată)    

48496.04  

  

15  

Situl arheologic de la 
Pietroasele - în vatra satului și 
în zona Primăriei. Situl 
arheologic se află în vatra 
satului și Primărie, până la 
proprietățile Gogu 
Constantinescu, Nae Ionescu, 
M. Potec, Ion Jiganie, Fane 
Moldoveanu și la magazin.    

locuire    locuire    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca romană, 
Epoca migrațiilor 
/ sec. IV p.Chr, 
sec. IV p. Chr., 
sec. IV - V p. Chr., 
sec. IV    

15.04.2020 
(actualizată)    

49607.04  Situl arheologic de la Udați 
Lucieni - Movila Udați Lucieni 
2. Tumulul se află la 500 m E 
față de drumul comunal 166, la 
ieșirea acestuia din Călțuna 
spre Udați-Lucieni, în 
apropierea unui canal de 
irigație și a unui drum agricol.    

funerar    movilă 
funerară    

Udați-Lucieni, 
com. Smeeni    

Epoca bronzului / 
Mil. III a. Chr.    

09.04.2020 
(creată)    

49607.01  

  

Situl arheologic de la Udați-
Lucieni - La Pascali. Situl se află 
în marginea de nord-vest a 
satului, pe partea dreaptă a 

locuire civilă    așezare    Udați-Lucieni, 
com. Smeeni    

Antichitate, 
Eneolitic, Epoca 
migrațiilor, 
Epoca medievală 

08.04.2020 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=smeeni-smeeni-buzau-situl-arheologic-de-la-smeeni---movila-smeeni-4-cod-sit-ran-49554.10
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=smeeni-smeeni-buzau-situl-arheologic-de-la-smeeni---movila-smeeni-3-cod-sit-ran-49554.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=smeeni-smeeni-buzau-situl-arheologic-de-la-smeeni---movila-smeeni-2-cod-sit-ran-49554.08
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=smeeni-smeeni-buzau-movila-funerara-de-la-smeeni---movila-lui-roman-cod-sit-ran-49554.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=udati-lucieni-smeeni-buzau-situl-arheologic-de-la-udati-lucieni---movila-udati-lucieni-1-cod-sit-ran-49607.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=moisica-smeeni-buzau-situl-arheologic-moisica---movila-moisica-cod-sit-ran-49590.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-in-vatra-satului-si-in-zona-primariei-cod-sit-ran-48496.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=udati-lucieni-smeeni-buzau-situl-arheologic-de-la-udati-lucieni---movila-udati-lucieni-2-cod-sit-ran-49607.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=udati-lucieni-smeeni-buzau-situl-arheologic-de-la-udati-lucieni-la-pascali-cod-sit-ran-49607.01
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râului Călmățui, la circa 0,70 
km SV de acesta.    

/ secolul IV 
d.Chr., mileniul V 
a. Chr., sec. III - 
IV, sec. IX - X    

49607.02  Necropola de la Udați-Lucieni - 
Movila Udați. Movila este 
localizată în stânga șoselei 
dintre Udați și Udații Noi.    

descoperire 
funerară    

necropolă    Udați-Lucieni, 
com. Smeeni    

Epoca 
migrațiilor, 
Epoca medievală 
/ sec. IV, sec. IX-
XI    

08.04.2020 
(actualizată)    

48780.01  

  

Situl arheologic de la Poșta 
Câlnău - Malul lui Ștefan Leu. în 
colțul de V al satului, pe malul 
drept al Câlnăului    

locuire civilă    așezare    Poșta Câlnău, 
com. Poșta 
Câlnău    

Epoca medievală, 
Epoca migrațiilor 
/ sec. IX - X, sec. 
III - IV p. Chr.    

10.12.2014 
(verificată)    

48575.03  Așezarea medievală de la 
Bădila - Mănăstioara. la 
Mănăstioara, fost schitul 
"Blestematele"    

locuire civilă    așezare    Badila, com. 
Pârscov    

Epoca 
medievală    

10.12.2014 
(verificată)    

48575.01  

  

Situl arheologic de la Bădila - La 
Eleșteu. lângă fostele grajduri 
ale CAP, la cca. 2 km NV de 
școala generală    

locuire civilă    așezare    Badila, com. 
Pârscov    

Epoca 
migrațiilor, 
Hallstatt, Epoca 
bronzului / sec. II 
- IV, sec. XIII - V a. 
Chr.    

10.12.2014 
(verificată)    

48566.01  

  

Așezarea Monteoru de la 
Pârscov - La Scoroșanu. în vatra 
satului, la cca. 200 m de 
intersecția spre "Lunca 
Frumoasă"    

locuire civilă    așezare    Pârscov, com. 
Pârscov    

Epoca bronzului    10.12.2014 
(verificată)    

48539.03  

  

Situl arheologic de la Pietroasa 
Mică - Pe Căliman    

locuire    așezare și 
necropolă    

Pietroasa Mică, 
com. 
Pietroasele    

Epoca 
migrațiilor, 
Epoca medievală, 
Latène, Epoca 
bronzului, 
Eneolitic / sec. VI 
- VII, sec. IX - X, 
sec. III a. Chr. - II 
p. Chr.    

10.12.2014 
(actualizată)    

48511.01  

  

Situl arheologic de la Clondiru 
de Sus - Pe Vâjâietoare. în viile 
de la S de sat, din zona "Fundul 
Căzăcii", spre E până la șosea    

locuire    așezare și 
necropolă    

Clondiru De Sus, 
com. 
Pietroasele    

Hallstatt / sec. XII 
- V a. Chr.    

10.12.2014 
(actualizată)    

48520.03  Așezarea de epoca migrațiilor 
de la Dara - La biserică. la 
biserică, în jurul cimitirului    

locuire civilă    așezare    Dara, com. 
Pietroasele    

Epoca migrațiilor 
/ sec. IV - V    

10.12.2014 
(verificată)    

48496.22  Situl arheologic din epoca 
migrațiilor de la Pietroasele - 
Pietroasa de Sus. în vatra 
satului Pietroasa de Sus, la N de 
drumul care de la dispensarul 
uman până la casele popii 
Năstav și până la poalele 
dealului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca migrațiilor 
/ sec. IV    

10.12.2014 
(actualizată)    

48496.15  Așezarea medievală de la 
Pietroasele - marginea de V a 
satului. în marginea de V a 
satului, pe traseul de la moară 
la școala generală și mai de 
parte pe drum pânâ mai sus de 
casa lui Sandu Tutunea și spre 
V de acE aliniament cca. în 

locuire civilă    așezare    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca medievală 
/ sec. III - XI    

10.12.2014 
(verificată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=udati-lucieni-smeeni-buzau-necropola-de-la-udati-lucieni-movila-udati-cod-sit-ran-49607.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=posta-calnau-posta-calnau-buzau-situl-arheologic-de-la-posta-calnau-malul-lui-stefan-leu-cod-sit-ran-48780.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=badila-parscov-buzau-asezarea-medievala-de-la-badila-manastioara-cod-sit-ran-48575.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=badila-parscov-buzau-situl-arheologic-de-la-badila-la-elesteu-cod-sit-ran-48575.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=parscov-parscov-buzau-asezarea-monteoru-de-la-parscov-la-scorosanu-cod-sit-ran-48566.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasa-mica-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasa-mica-pe-caliman-cod-sit-ran-48539.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=clondiru-de-sus-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-clondiru-de-sus-pe-vajaietoare-cod-sit-ran-48511.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dara-pietroasele-buzau-asezarea-de-epoca-migratiilor-de-la-dara-la-biserica-cod-sit-ran-48520.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-din-epoca-migratiilor-de-la-pietroasele-pietroasa-de-sus-cod-sit-ran-48496.22
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-asezarea-medievala-de-la-pietroasele-marginea-de-v-a-satului-cod-sit-ran-48496.15
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gospodării și pe terenulul 
stațiunii Pietroasa    

48496.03  

  

Necropola din epoca 
migrațiilor de la Pietroasele - 
Pe Bănie. la E de gârla 
Vâjâitoarea sau Cazaca, la cca. 
450 m mai sus de șoseaua spre 
Saringa    

descoperire 
funerară    

necropolă    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca migrațiilor 
/ sec. IV - V    

10.12.2014 
(actualizată)    

48496.07  

  

Situl arheologic de la 
Pietroasele - Via Frunzescu. pe 
dealul Crudu Alexandru, de la 
drum spre V până în râpă    

locuire civilă    așezare    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Neolitic, Epoca 
medievală, 
Latène, Epoca 
migrațiilor / sec. 
X - XII, sec. V a. 
Chr. - I p. Chr., 
sec.VI - VII    

10.12.2014 
(verificată)    

48496.08  

  

Situl arheologic de la 
Pietroasele - La puțul Giuroiu. 
laa cca. 100 m E și la 1,5 km SV 
de cătunul Urgoaia    

locuire    așezare și 
necropolă    

Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca medievală, 
Neolitic, Epoca 
migrațiilor, 
Latène / sec. XIII - 
XVIII, sec. IV, mil 
V, sec. V - III    

10.12.2014 
(actualizată)    

48478.03  

  

Așezarea Latene de la Valea 
Viei - Vârful Stânii. pe platoul 
dealului    

locuire civilă    așezare    Valea Viei, com. 
Oraș 
Pătârlagele    

Latène / sec. II - I 
p. Chr.    

10.12.2014 
(verificată)    

48478.02  

  

Așezarea de epoca migrațiilor 
de la Valea Viei - La Biserică. în 
gospodăriile din jurul bisericii și 
pe panta de peste gârlă    

locuire civilă    așezare    Valea Viei, com. 
Oraș 
Pătârlagele    

Epoca migrațiilor 
/ sec. VI - VII    

10.12.2014 
(verificată)    

48496.02  

  

Situl arheologic de la 
Pietroasele - Via Nedelcu. la 
250 m E-NE de școală, la E de 
pârâiașul care vine de la Saiu, 
zis Vâjâitoarea, din dreptul 
școlii în sus până la marginea 
de sus a satului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Latène / sec. III - 
II a. Chr., sec. II - 
IV    

10.12.2014 
(actualizată)    

48496.01  

  

Așezarea Dridu de la 
Pietroasele - La Cuptoare-
Cărămidărie. la 0,6 km S de sat, 
pe drumul de la Săndulache 
Avramescu, pe lângă fostul 
cazan al CAP, pe stânga 
drumului spre gârlă    

locuire civilă    așezare    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca medievală 
/ sec. IX - XI    

10.12.2014 
(verificată)    

48432.01  

  

Situl arheologic de la Sibiciu de 
Sus - Dealul Burdușoaia. pe 
panta de E a acestuia, între 
șoseaua spre Colți și drumul 
spre Gornet    

locuire civilă    așezare    Sibiciu De Sus, 
com. Oraș 
Pătârlagele    

Hallstatt, Epoca 
bronzului, 
Latène, Epoca 
medievală, Epoca 
migrațiilor / sec. 
VI - IV a. Chr., sec. 
III - I a. Chr., sec. 
VI - VII, sec. VII - 
VIII    

10.12.2014 
(verificată)    

48478.01  Necropola din epoca bronzului 
de la Valea Viei - La Dedu. în 
marginea de E a satului sub 
dealul înalt    

descoperire 
funerară    

necropolă    Valea Viei, com. 
Oraș 
Pătârlagele    

Epoca bronzului    10.12.2014 
(verificată)    

48450.01  

  

Situl arheologic de la Valea 
Lupului - Podei. în latura de NV 
a satului, la V de șoseaua Buzău 
- Brașov    

locuire civilă    așezare    Valea Lupului, 
com. Oraș 
Pătârlagele    

Hallstatt, Latène, 
Epoca bronzului, 
Epoca medievală, 
Epoca 
migrațiilor, 

10.12.2014 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-pietroasele-pe-banie-cod-sit-ran-48496.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-via-frunzescu-cod-sit-ran-48496.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-la-putul-giuroiu-cod-sit-ran-48496.08
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-viei-oras-patarlagele-buzau-asezarea-latene-de-la-valea-viei-varful-stanii-cod-sit-ran-48478.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-viei-oras-patarlagele-buzau-asezarea-de-epoca-migratiilor-de-la-valea-viei-la-biserica-cod-sit-ran-48478.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-via-nedelcu-cod-sit-ran-48496.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-asezarea-dridu-de-la-pietroasele-la-cuptoare-caramidarie-cod-sit-ran-48496.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=sibiciu-de-sus-oras-patarlagele-buzau-situl-arheologic-de-la-sibiciu-de-sus-dealul-burdusoaia-cod-sit-ran-48432.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-viei-oras-patarlagele-buzau-necropola-din-epoca-bronzului-de-la-valea-viei-la-dedu-cod-sit-ran-48478.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-lupului-oras-patarlagele-buzau-situl-arheologic-de-la-valea-lupului-podei-cod-sit-ran-48450.01
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Neolitic / sec. XII 
- V, sec. II a. Chr. - 
I p. Chr., sec. VIII - 
XIX, sec. VIII - XII, 
sec. IV, mil IV - V    

cod RAN  Denumire  Categorie  Tip  Localitate  Cronologie  Ultima 
modificare 
(descendent)  

48646.02  Situl arheologic de la Târcov - 
La Monâie. la cca. 5 km N de 
sat, peste cătunul Titirligu    

locuire civilă    așezare    Târcov, com. 
Pârscov    

Latène, Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(actualizată)    

48637.02  Crucea de la Runci la Runcu. la 
vest de sat    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Runcu, com. 
Pârscov    

Epoca medievală 
/ 1792    

26.05.2009 
(verificată)    

48637.01  Așezarea neolitică de la Runcu. 
la S de sat    

locuire civilă    așezare    Runcu, com. 
Pârscov    

Neolitic    26.05.2009 
(verificată)    

48619.01  Așezarea hallstattiană de la 
Pârjolești. la N de șosea, în 
unghiul ce crează confluența 
pârâiașului Valea Seacă cu 
pârâul Bălăneasa    

locuire civilă    așezare    Pârjolești, com. 
Pârscov    

Hallstatt    26.05.2009 
(actualizată)    

48593.01  Așezarea din epoca migrațiilor 
de la Lunca Frumoasă. în vatra 
satului, pe malul stâng al 
pârâului Bălăneasa    

locuire civilă    așezare    Lunca Frumoasă, 
com. Pârscov    

Epoca migrațiilor 
/ sec. IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

48575.04  Așezarea din epoca bronzului 
de la Bădila - La Carp. la NNV de 
școala generală    

locuire civilă    așezare    Badila, com. 
Pârscov    

Epoca bronzului    26.05.2009 
(verificată)    

48575.02  Situl arheologic de la Bădila - La 
Bălanul. pe lotul de terasă 
Bălanul    

locuire civilă    așezare    Badila, com. 
Pârscov    

Epoca bronzului, 
Latène    

26.05.2009 
(actualizată)    

48566.03  Turnul teutonic de la Pârscov    fortificație    turn    Pârscov, com. 
Pârscov    

Epoca medievală 
/ sec. XIII    

26.05.2009 
(verificată)    

48566.02  Așezarea medievală de la 
Pârscov. la S de sat, în livadă, în 
dreptul spitalului spre E, la 
fostele grajduri ale fostului 
CAP    

locuire civilă    așezare    Pârscov, com. 
Pârscov    

Epoca medievală 
/ sec. VIII - IX    

26.05.2009 
(verificată)    

48548.01  Situl arheologic Latene de la 
Șarânga - La Teișanu. la S de 
sat, cca. 2 km, pe malul 
pârâului Sărata, în punctul cu 
două cruci, în dreptul satului 
Ulmeni, cca. 100 m N de podul 
DNIB peste Sărata    

locuire    așezare și 
necropolă    

Șarânga, com. 
Pietroasele    

Latène / sec. IV - 
III a. Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

48520.02  Situl arheologic de la Dara. la 
marginea de V a satului, spre 
cătunul Pilești    

locuire civilă    așezare    Dara, com. 
Pietroasele    

Latène, Epoca 
bronzului, 
Neolitic    

26.05.2009 
(actualizată)    

48511.02  

  

Necropola Sântana de Mureș 
de la Clondiru de Sus. în 
grădina lui Istrățoiu și vecinii, 
spre N până la casa Ciobanu    

descoperire 
funerară    

necropolă    Clondiru De Sus, 
com. 
Pietroasele    

Epoca migrațiilor 
/ sec. III - V    

26.05.2009 
(verificată)    

48502.02  Situl arheologic preistoric de la 
Câlțești - Vladimirescu. la N și 
NE de sat, pe platou    

locuire    așezare și 
necropolă    

Câlțești, com. 
Pietroasele    

Epoca bronzului, 
Neolitic    

26.05.2009 
(actualizată)    

48502.01  Așezarea Latene de la Câlțești. 
la V de sat, în dreptul pîlcului 
de case de pe malul pârâului 

locuire civilă    așezare    Câlțești, com. 
Pietroasele    

Latène / sec. II - 
IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Omod=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?jud=11&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=jud&Omod=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=tarcov-parscov-buzau-situl-arheologic-de-la-tarcov-la-monaie-cod-sit-ran-48646.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=runcu-parscov-buzau-crucea-de-la-runci-la-runcu-cod-sit-ran-48637.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=runcu-parscov-buzau-asezarea-neolitica-de-la-runcu-cod-sit-ran-48637.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=parjolesti-parscov-buzau-asezarea-hallstattiana-de-la-parjolesti-cod-sit-ran-48619.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lunca-frumoasa-parscov-buzau-asezarea-din-epoca-migratiilor-de-la-lunca-frumoasa-cod-sit-ran-48593.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=badila-parscov-buzau-asezarea-din-epoca-bronzului-de-la-badila-la-carp-cod-sit-ran-48575.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=badila-parscov-buzau-situl-arheologic-de-la-badila-la-balanul-cod-sit-ran-48575.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=parscov-parscov-buzau-turnul-teutonic-de-la-parscov-cod-sit-ran-48566.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=parscov-parscov-buzau-asezarea-medievala-de-la-parscov-cod-sit-ran-48566.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=saranga-pietroasele-buzau-situl-arheologic-latene-de-la-saranga-la-teisanu-cod-sit-ran-48548.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dara-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-dara-cod-sit-ran-48520.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=clondiru-de-sus-pietroasele-buzau-necropola-santana-de-mures-de-la-clondiru-de-sus-cod-sit-ran-48511.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=caltesti-pietroasele-buzau-situl-arheologic-preistoric-de-la-caltesti-vladimirescu-cod-sit-ran-48502.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=caltesti-pietroasele-buzau-asezarea-latene-de-la-caltesti-cod-sit-ran-48502.01
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Gîrla Dunării pe malul stâng al 
pârâului    

48496.14  Situl arheologic de la 
Pietroasele - La Nuci. la 200 m 
NNV de biserică, în via 
Ardelenilor    

locuire civilă    așezare    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Latène, Epoca 
migrațiilor / sec. 
III a. Chr. - I p. 
Chr., sec. IV p. 
Chr.    

26.05.2009 
(verificată)    

48496.16  Situl arheologic din epoca 
migrațiilor de la Pietroasele. la 
E de castru și de asemenea 
spre Sarînga, până la drumul de 
la Gheorghe Stoian, pe la 
grădiniță, Petre Feraru până la 
gârlă    

locuire    așezare și 
necropolă    

Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca migrațiilor 
/ sec. IV, sec. IV - 
V    

26.05.2009 
(actualizată)    

48496.23  Situl arheologic de la 
Pietroasele. în marginea de S a 
satului, de la fosta fânărie a 
fostului CAP spre V până în 
spatele grădinilor lui Ion 
Văduva și Săndică Petre    

locuire    locuire    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Neolitic, 
Hallstatt, Epoca 
medievală / sec. 
VIII - XI    

26.05.2009 
(verificată)    

48496.19  Așezarea Gumelnița de la 
Pietroasele - La puțul lui 
Mihăilă. la 2 km de sat pe 
șoseaua spre Clondiru și la S de 
puț, de o parte și de alta a 
intersecției șoselei cu canalul    

locuire civilă    așezare    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Eneolitic    26.05.2009 
(verificată)    

48496.20  Situl arheologic de la 
Pietroasele - La Țapu. pe dealul 
Crudu Alexandru    

locuire civilă    așezare    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca medievală, 
Epoca migrațiilor 
/ sec. IX - XI, sec. 
IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

48496.21  Așezarea din epoca migrațiilor 
de la Pietroasele. la 1 km V de 
cătunul Urgoaia, în viile lui 
Chiră Buculei, Ionel Șerbănoiu, 
Nelu Dumitrache și vecinii    

locuire civilă    așezare    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca migrațiilor 
/ sec. III - VI    

26.05.2009 
(verificată)    

48496.06  

  

Situl arheologic de la 
Pietroasele - crucea lui 
Avram. la 0,6 km V de cătunul 
Urgoaia pe platoul de 
deasupra satului, la cca. 350 
m ESE de crucea lui Avram    

locuire    așezare și 
necropolă    

Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca 
bronzului, 
Latène / sec. V a. 
Chr. - I p. Chr., 
sec. V - I a. Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

48496.09  Cruce de piatră la Pietroasele- 
Valea de la Fântână. lângă 
biserică    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Pietroasele, 
com. 
Pietroasele    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

48389.01  

  

Situl arheologic de la Lunca. la 
sediul CAP și la Drăguța 
Simion; la 2,5 km V de sat, pe 
movila Nehoiu    

locuire    așezare și 
necropolă    

Lunca, com. 
Oraș 
Pătârlagele    

Latène, Neolitic 
/ sec. IV p. Chr., 
sec. III - IV p. 
Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

48334.01  Așezarea medievală de la 
Pătârlagele. în vatra satului, la 
V de șoseaua Buzău - Brașov, 
pe ambele maluri ale pârâului 
Muscel    

locuire civilă    așezare    Pătârlagele, 
com. Oraș 
Pătârlagele    

Epoca 
medievală / sec. 
XVII - XVIII    

26.05.2009 
(actualizată)    

48334.04  Situl arheologic de la 
Pătârlagele - Drăgănoiu? - 
Podul Viei. în marginea de NE 
a satului, pe platou    

locuire civilă    așezare    Pătârlagele, 
com. Oraș 
Pătârlagele    

Epoca 
medievală, 
Latène, Epoca 
bronzului, 
Hallstatt / sec. III 
- II a. Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-la-nuci-cod-sit-ran-48496.14
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-din-epoca-migratiilor-de-la-pietroasele-cod-sit-ran-48496.16
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-cod-sit-ran-48496.23
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-asezarea-gumelnita-de-la-pietroasele-la-putul-lui-mihaila-cod-sit-ran-48496.19
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-la-tapu-cod-sit-ran-48496.20
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-asezarea-din-epoca-migratiilor-de-la-pietroasele-cod-sit-ran-48496.21
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasele-crucea-lui-avram-cod-sit-ran-48496.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasele-pietroasele-buzau-cruce-de-piatra-la-pietroasele-valea-de-la-fantana-cod-sit-ran-48496.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lunca-oras-patarlagele-buzau-situl-arheologic-de-la-lunca-cod-sit-ran-48389.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=patarlagele-oras-patarlagele-buzau-asezarea-medievala-de-la-patarlagele-cod-sit-ran-48334.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=patarlagele-oras-patarlagele-buzau-situl-arheologic-de-la-patarlagele-draganoiu-podul-viei-cod-sit-ran-48334.04
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48334.03  Necropola preistorică de la 
Pătârlagele. în gospodăria lui 
Grigor Angelescu, situată la V 
de șoseaua Buzău - Brașov    

descoperire 
funerară    

necropolă    Pătârlagele, 
com. Oraș 
Pătârlagele    

Epoca 
bronzului, 
Hallstatt    

26.05.2009 
(verificată)    

48334.02  Situl arheologic de la 
Pătârlagele. pe pintenul de la 
bazinul de apă recent 
construit pe pantele de E și de 
V ale acestuia    

locuire civilă    așezare    Pătârlagele, 
com. Oraș 
Pătârlagele    

Epoca 
bronzului, 
Epoca 
medievală, 
Epoca fierului    

26.05.2009 
(verificată)    

48334.05  Așezarea de epocă medievală 
de la Pătârlagele - Valea 
Seacă?. pe platoul de la V de 
sat, în laturi    

locuire civilă    așezare    Pătârlagele, 
com. Oraș 
Pătârlagele    

Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

48290.01  Cruce de piatră de la Sibiciu 
de Jos. În fața cimitiului    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Sibiciu De Jos, 
com. Pănătău    

Epoca 
medievală / 
1791    

26.05.2009 
(verificată)    

48272.01  Cruce de piatră la Plăișor. În 
fața bisericii    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Plăișor, com. 
Pănătău    

Epoca 
medievală / 
1793    

26.05.2009 
(verificată)    

48245.01  

  

Așezarea Monteoru de la 
Begu. în marginea satului, sub 
culmea Pănătăului    

locuire civilă    așezare    Begu, com. 
Pănătău    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(verificată)    

48236.02  Cruce de piatră la Pănătău. în 
fața bisericii    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Pănătău, com. 
Pănătău    

Epoca 
medievală / 
1790    

26.05.2009 
(verificată)    

48147.04  Situl arheologic de la Padina - 
Movila Zefira. la 3,8 km V de 
sat    

locuire civilă    așezare    Padina, com. 
Padina    

Epoca 
medievală, 
Eneolitic    

26.05.2009 
(verificată)    

48147.06  Situl arheologic de la Padina - 
Movila Nucșoara. la 9 km S de 
sat    

locuire civilă    așezare    Padina, com. 
Padina    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

48147.08  Necropola din epoca 
migrațiilor de la Padina - 
Movila Chijdeanca. la 7,3 km 
S de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Padina, com. 
Padina    

Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

48147.10  Situl arheologic de la Padina - 
Movila Căzănească. la 6 km 
de sat    

locuire civilă    așezare    Padina, com. 
Padina    

Epoca 
migrațiilor, 
Eneolitic    

26.05.2009 
(actualizată)    

48147.11  Necropola neolitică de la 
Padina - Părșcov. la S de sat 
4,7 km    

descoperire 
funerară    

necropolă    Padina, com. 
Padina    

Neolitic    26.05.2009 
(verificată)    

48147.12  Așezarea eneolitică de la 
Padina - Movila Laturi. la S de 
sat 3,7 km    

locuire civilă    așezare    Padina, com. 
Padina    

Eneolitic    26.05.2009 
(verificată)    

48147.09  Situl arheologic de la Padina - 
Movila Cozieni. la 7,1 km S de 
sat    

locuire civilă    așezare    Padina, com. 
Padina    

Epoca 
medievală, 
Eneolitic    

26.05.2009 
(actualizată)    

48147.05  Situl arheologic de la Padina - 
Movila Pastrama. la 9,3 km S 
de sat    

locuire civilă    așezare    Padina, com. 
Padina    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

48147.03  Necropola de la Padina - 
Movila Băndoiu. la 1 km V de 
Satu Nou    

descoperire 
funerară    

necropolă    Padina, com. 
Padina    

Neolitic, 
Eneolitic, Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

48147.02  Așezarea medievală de la 
Padina. la 1 km VNV de sat    

locuire civilă    așezare    Padina, com. 
Padina    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

48147.01  Situl arheologic de la Padina - 
Movila Gurigan. la 5,5 km NE 
de sat    

locuire    așezare și 
necropolă    

Padina, com. 
Padina    

Epoca 
migrațiilor, 

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=patarlagele-oras-patarlagele-buzau-necropola-preistorica-de-la-patarlagele-cod-sit-ran-48334.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=patarlagele-oras-patarlagele-buzau-situl-arheologic-de-la-patarlagele-cod-sit-ran-48334.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=patarlagele-oras-patarlagele-buzau-asezarea-de-epoca-medievala-de-la-patarlagele-valea-seaca-cod-sit-ran-48334.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=sibiciu-de-jos-panatau-buzau-cruce-de-piatra-de-la-sibiciu-de-jos-cod-sit-ran-48290.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=plaisor-panatau-buzau-cruce-de-piatra-la-plaisor-cod-sit-ran-48272.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=begu-panatau-buzau-asezarea-monteoru-de-la-begu-cod-sit-ran-48245.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=panatau-panatau-buzau-cruce-de-piatra-la-panatau-cod-sit-ran-48236.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-situl-arheologic-de-la-padina-movila-zefira-cod-sit-ran-48147.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-situl-arheologic-de-la-padina-movila-nucsoara-cod-sit-ran-48147.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-padina-movila-chijdeanca-cod-sit-ran-48147.08
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-situl-arheologic-de-la-padina-movila-cazaneasca-cod-sit-ran-48147.10
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-necropola-neolitica-de-la-padina-parscov-cod-sit-ran-48147.11
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-asezarea-eneolitica-de-la-padina-movila-laturi-cod-sit-ran-48147.12
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-situl-arheologic-de-la-padina-movila-cozieni-cod-sit-ran-48147.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-situl-arheologic-de-la-padina-movila-pastrama-cod-sit-ran-48147.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-necropola-de-la-padina-movila-bandoiu-cod-sit-ran-48147.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-asezarea-medievala-de-la-padina-cod-sit-ran-48147.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-situl-arheologic-de-la-padina-movila-gurigan-cod-sit-ran-48147.01
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Neolitic, 
Eneolitic    

47998.01  Așezarea medievală de la 
Păltineni. pe platoul dintre 
șosea și albia râului Buzău , în 
colțul de NE al satului, la 
ieșirea spre Nehoiu    

locuire civilă    așezare    Păltineni, com. 
Oraș Nehoiu    

Epoca 
medievală / sec. 
XVII - XVIII    

26.05.2009 
(actualizată)    

47970.03  Situl arheologic din epoca 
bronzului de la Mlăjet - La 
Balastieră. la 200 m S de 
podul de la Sețu, la dreapta 
de acestape malul al 
Buzăului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Mlăjet, com. 
Oraș Nehoiu    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(actualizată)    

47970.02  Situl arheologic de la Mlăjet. 
la NE de satul Trestioara, 
încorporat la Mlajeț    

descoperire 
funerară    

necropolă    Mlăjet, com. 
Oraș Nehoiu    

Epoca 
medievală, 
Epoca bronzului 
/ sec. XI - XII    

26.05.2009 
(verificată)    

47925.01  

  

Așezarea medievală de la 
Nehoiu- Coasta Timanului. pe 
terasa din dreapta șoselei, la 
ieșirea din oraș spre Buzău, la 
cca. 500 m spre V, pe 
înălțimea Coasta Timarului și 
pe Islaz, pe dreapta apei 
Nehoiului    

locuire civilă    așezare    Nehoiu, com. 
Oraș Nehoiu    

Epoca 
medievală / sec. 
XVII    

26.05.2009 
(actualizată)    

47890.06  Situl arheologic de la Proșca - 
la confluența Proșca și Proșca 
Seacă. pe pintenul de terasă 
înaltă de la confluența 
pârâielor Proșca și Proșca 
Seacă    

locuire civilă    așezare    Proșca, com. 
Năeni    

Epoca 
migrațiilor, 
Epoca 
medievală / sec. 
IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

47872.01  Situl arheologic de la Fințești - 
La Iorgu Iliescu. cătun Tufe, la 
cca. 800 - 1800 m N de casele 
Sava, între Valea Popii și 
Valea Gliza    

locuire civilă    așezare    Fințești, com. 
Năeni    

Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic, Epoca 
bronzului, 
Latène / sec. III - 
V    

26.05.2009 
(actualizată)    

47872.07  Situl arheologic de la Fințești. 
în marginea de E a satului, de 
o parte și de alta a șoselei, în 
gospodăriile de sub coasta 
mare, pe panta dealului până 
pe platoul înalt de la NE de 
sat    

locuire civilă    așezare    Fințești, com. 
Năeni    

Neolitic, Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47872.03  Așezarea din epoca 
migrațiilor de la Fințești - 
cătun Tufe. cătun Tufe, în 
grădina lui Constantin Sava    

locuire civilă    așezare    Fințești, com. 
Năeni    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47872.02  Situl arheologic de la Fințești - 
cătun Tufe. cătun Tufe, în 
zona Valea Dobrii, pe pintenul 
dintre cele două torente, în 
grădina lui Neculai Rotaru    

descoperire 
funerară    

necropolă    Fințești, com. 
Năeni    

Neolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

47863.03  Situl arheologic de la Năeni - 
Bătătura Vacii. la SSV de sat, 
spre satul Proșca, pe platou    

locuire    așezare și 
necropolă    

Năeni, com. 
Năeni    

Hallstatt, Epoca 
bronzului, 
Neolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(actualizată)    

47863.07  Necropola de epoca 
migrațiilor de la Năeni - La 
cruce. SSE de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Năeni, com. 
Năeni    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV - V    

26.05.2009 
(verificată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=paltineni-oras-nehoiu-buzau-asezarea-medievala-de-la-paltineni-cod-sit-ran-47998.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=mlajet-oras-nehoiu-buzau-situl-arheologic-din-epoca-bronzului-de-la-mlajet-la-balastiera-cod-sit-ran-47970.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=mlajet-oras-nehoiu-buzau-situl-arheologic-de-la-mlajet-cod-sit-ran-47970.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=nehoiu-oras-nehoiu-buzau-asezarea-medievala-de-la-nehoiu-coasta-timanului-cod-sit-ran-47925.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=prosca-naeni-buzau-situl-arheologic-de-la-prosca-la-confluenta-prosca-si-prosca-seaca-cod-sit-ran-47890.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=fintesti-naeni-buzau-situl-arheologic-de-la-fintesti-la-iorgu-iliescu-cod-sit-ran-47872.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=fintesti-naeni-buzau-situl-arheologic-de-la-fintesti-cod-sit-ran-47872.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=fintesti-naeni-buzau-asezarea-din-epoca-migratiilor-de-la-fintesti-catun-tufe-cod-sit-ran-47872.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=fintesti-naeni-buzau-situl-arheologic-de-la-fintesti-catun-tufe-cod-sit-ran-47872.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=naeni-naeni-buzau-situl-arheologic-de-la-naeni-batatura-vacii-cod-sit-ran-47863.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=naeni-naeni-buzau-necropola-de-epoca-migratiilor-de-la-naeni-la-cruce-cod-sit-ran-47863.07
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47863.05  Situl arheologic de la Năeni - 
La trei izvoare. la S de sat, cca. 
1,5 km    

locuire civilă    așezare    Năeni, com. 
Năeni    

Eneolitic, 
Neolitic, Epoca 
migrațiilor, 
Epoca bronzului 
/ sec. IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

47809.02  Necropola de la Limpeziș - 
Movila Țiganului. la 1 km SE 
de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Limpeziș, com. 
Movila Banului  

Eneolitic, Latène 
/ sec. III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47792.03  Necropola de la Cioranca - 
Movila Ciorăncii. la NE de sat 
cca. 1,6 km    

descoperire 
funerară    

necropolă    Cioranca, com. 
Movila Banului    

Epoca 
bronzului, 
Epoca 
migrațiilor, 
Eneolitic    

26.05.2009 
(verificată)    

47792.04  Necropola de la Cioranca - 
Movila Mică. la SE de sat, cca. 
0,4 km    

descoperire 
funerară    

necropolă    Cioranca, com. 
Movila Banului    

Epoca 
bronzului, 
Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

47792.01  

  

Așezarea din epoca 
medievală timpurie de la 
Cioranca. în latura de NE a 
satului    

locuire civilă    așezare    Cioranca, com. 
Movila Banului    

Epoca 
medievală / sec. 
IX - XI    

26.05.2009 
(verificată)    

47783.02  Situl arheologic de la Movila 
Banului - Movila Banului. la 
0,4 km SV de marginea 
satului    

locuire civilă    așezare    Movila Banului, 
com. Movila 
Banului    

Epoca 
migrațiilor, 
Epoca 
medievală, 
Eneolitic, Latène 
/ sec. II - III    

26.05.2009 
(actualizată)    

47783.01  Necropola de la Movila 
Banului - Movila Cuira. la 2 km 
N de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Movila Banului, 
com. Movila 
Banului    

Eneolitic, Epoca 
medievală / mil. 
I    

26.05.2009 
(verificată)    

47701.01  Așezarea medievală de la 
Jghiab - La Vățeanu. la fostul 
grajd al fostuluui C.A.P.    

locuire civilă    așezare    Jghiab, com. 
Mânzălești    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

47603.03  Necropola Sântana de Mureș 
de la Florica. în marginea de E 
a satului, spre crucea de 
piatră, pe drumul spre 
coloana Gura Tighii    

descoperire 
funerară    

necropolă    Florica, com. 
Florica    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV - V    

26.05.2009 
(verificată)    

47603.02  Necropola de la Florica - 
Movila Manciului. la 3,25 km 
E de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Florica, com. 
Florica    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

47603.04  Cruce de piatră la Florica- În 
curtea lui Ștefan Dinel    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Florica, com. 
Florica    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

47587.03  Necropola din epoca 
migrațiilor de la Mihăilești - 
Movila la Balta. în marginea 
de V a satului    

descoperire 
funerară    

necropolă    Mihăilești, com. 
Mihăilești    

Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

47587.04  Necropola neolitică de la 
Mihăilești - Movila lui Mișu. la 
1 km E de șoseaua Buzău - 
București, în dreptul fostului 
S. M. A.    

descoperire 
funerară    

necropolă    Mihăilești, com. 
Mihăilești    

Neolitic    26.05.2009 
(verificată)    

47587.01  Necropola neolitică de la 
Mihăilești. la 0,1 km E de 
șoseaua națională    

descoperire 
funerară    

necropolă    Mihăilești, com. 
Mihăilești    

Neolitic    26.05.2009 
(verificată)    

47569.11  Așezarea Monteoru de la 
Valea Puțului - vatra satului. 
în vatra satului, la poalele 

locuire civilă    așezare    Valea Puțului 
Merei, com. 
Merei    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(verificată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=naeni-naeni-buzau-situl-arheologic-de-la-naeni-la-trei-izvoare-cod-sit-ran-47863.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=limpezis-movila-banului-buzau-necropola-de-la-limpezis-movila-tiganului-cod-sit-ran-47809.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cioranca-movila-banului-buzau-necropola-de-la-cioranca-movila-ciorancii-cod-sit-ran-47792.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cioranca-movila-banului-buzau-necropola-de-la-cioranca-movila-mica-cod-sit-ran-47792.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cioranca-movila-banului-buzau-asezarea-din-epoca-medievala-timpurie-de-la-cioranca-cod-sit-ran-47792.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=movila-banului-movila-banului-buzau-situl-arheologic-de-la-movila-banului-movila-banului-cod-sit-ran-47783.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=movila-banului-movila-banului-buzau-necropola-de-la-movila-banului-movila-cuira-cod-sit-ran-47783.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=jghiab-manzalesti-buzau-asezarea-medievala-de-la-jghiab-la-vateanu-cod-sit-ran-47701.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=florica-florica-buzau-necropola-santana-de-mures-de-la-florica-cod-sit-ran-47603.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=florica-florica-buzau-necropola-de-la-florica-movila-manciului-cod-sit-ran-47603.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=florica-florica-buzau-cruce-de-piatra-la-florica-in-curtea-lui-stefan-dinel-cod-sit-ran-47603.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=mihailesti-mihailesti-buzau-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-mihailesti-movila-la-balta-cod-sit-ran-47587.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=mihailesti-mihailesti-buzau-necropola-neolitica-de-la-mihailesti-movila-lui-misu-cod-sit-ran-47587.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=mihailesti-mihailesti-buzau-necropola-neolitica-de-la-mihailesti-cod-sit-ran-47587.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-putului-merei-merei-buzau-asezarea-monteoru-de-la-valea-putului-vatra-satului-cod-sit-ran-47569.11
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dealului Titirigu, între Matcă 
și Valea Profirei, în spatele 
caselor lui Sache Dănoiu și 
Ștefan Dănoiu    

47569.09  Necropola Monteoru de la 
Valea Puțului - La Tanța lui 
Morminte. pe un pinten al 
dealului Vîrful Plaiului, spre E, 
între izvoarele torenților 
Valea Calului și Valea Uncheș 
Petru    

descoperire 
funerară    

necropolă    Valea Puțului 
Merei, com. 
Merei    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(verificată)    

47569.06  Așezarea medievală de la 
Valea Puțului. la NE de sat, 
peste culme    

locuire civilă    așezare    Valea Puțului 
Merei, com. 
Merei    

Epoca 
medievală / mil. 
I    

26.05.2009 
(verificată)    

47541.01  

  

Necropola Sântana de Mureș 
de la Ogrăzile. la cca. 1,5 km S 
de sat, spre șoseaua DN 1B, la 
cca. 200 m de aceasta    

descoperire 
funerară    

necropolă    Ogrăzile, com. 
Merei    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - IV p. Chr.    

26.05.2009 
(verificată)    

47523.06  Crucea Leancăi de la Lipia    structură de 
cult/religioasă    

cruce    Lipia, com. 
Merei    

Epoca 
medievală / sec, 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

47523.05  Situl arheologic de la Lipia - 
Movila Olacului. la 0,8 km V 
de fosta stație C. F. R., la S de 
calea ferată    

locuire civilă    așezare    Lipia, com. 
Merei    

Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic / sec. III 
- IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47523.04  Așezarea medievală de la 
Lipia. la 0,8 km SE de fosta 
stație C. F. R., pe albia 
Câlnăului    

locuire civilă    așezare    Lipia, com. 
Merei    

Epoca 
medievală / sec. 
XIII - XVIII    

26.05.2009 
(actualizată)    

47523.02  

  

Situl arheologic de la Lipia - 
Movila Olacolu. la 0,8 km V de 
stația CFR și la cca. 0,9 km V 
de intersecția șoselei care 
leagă satul Lipia cu DN 1B    

locuire    așezare și 
necropolă    

Lipia, com. 
Merei    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor, 
Epoca 
medievală / sec. 
IV - V p. Chr., 
sec. VIII - XI p. 
Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

47523.03  Necropola medievală de la 
Lipia. la 1 km V de intersecția 
D. N. 1 B cu șoseaua spre 
Lipia, la N de D. N. 1 B 40 m    

descoperire 
funerară    

necropolă    Lipia, com. 
Merei    

Epoca 
medievală / sec. 
II - XI    

26.05.2009 
(verificată)    

47499.03  Așezarea neolitică de la 
Dobrilești. în marginea de S a 
satului, sus, la V de școală    

locuire civilă    așezare    Dobrilești, com. 
Merei    

Neolitic    26.05.2009 
(verificată)    

47499.01  Situl arheologic de la 
Dobrilești    

locuire civilă    așezare    Dobrilești, com. 
Merei    

Neolitic, Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47499.02  Situl arheologic de la 
Dobrilești. mai jos de școală, 
pe terasă, deasupra și la V de 
primele case din sate din sat 
și la V de casa Baba Checher    

locuire    așezare și 
necropolă    

Dobrilești, com. 
Merei    

Neolitic, Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(actualizată)    

47480.02  Așezarea Dridu de la Dealul 
Viei. la 0,8 km SE de sat și la E 
de șosea, la cca. 0,7 km    

locuire civilă    așezare    Dealul Viei, 
com. Merei    

Epoca 
medievală / sec. 
VIII - XI    

26.05.2009 
(verificată)    

47480.01  

  

Situl arheologic de la Dealul 
Viei. la V de sat, pe Domnic și 
pe terasa înaltă a pârâului 
Sărata, de o parte și de alta a 
șoselei    

locuire civilă    așezare    Dealul Viei, 
com. Merei    

Epoca 
medievală, 
Hallstatt, Latène 
/ sec. VIII - IX, 
sec. XII - V a. 

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-putului-merei-merei-buzau-necropola-monteoru-de-la-valea-putului-la-tanta-lui-morminte-cod-sit-ran-47569.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-putului-merei-merei-buzau-asezarea-medievala-de-la-valea-putului-cod-sit-ran-47569.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ograzile-merei-buzau-necropola-santana-de-mures-de-la-ograzile-cod-sit-ran-47541.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lipia-merei-buzau-crucea-leancai-de-la-lipia-cod-sit-ran-47523.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lipia-merei-buzau-situl-arheologic-de-la-lipia-movila-olacului-cod-sit-ran-47523.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lipia-merei-buzau-asezarea-medievala-de-la-lipia-cod-sit-ran-47523.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lipia-merei-buzau-situl-arheologic-de-la-lipia-movila-olacolu-cod-sit-ran-47523.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lipia-merei-buzau-necropola-medievala-de-la-lipia-cod-sit-ran-47523.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dobrilesti-merei-buzau-asezarea-neolitica-de-la-dobrilesti-cod-sit-ran-47499.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dobrilesti-merei-buzau-situl-arheologic-de-la-dobrilesti-cod-sit-ran-47499.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dobrilesti-merei-buzau-situl-arheologic-de-la-dobrilesti-cod-sit-ran-47499.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dealul-viei-merei-buzau-asezarea-dridu-de-la-dealul-viei-cod-sit-ran-47480.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dealul-viei-merei-buzau-situl-arheologic-de-la-dealul-viei-cod-sit-ran-47480.01
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Chr., sec. V a. 
Chr. - I p. Chr.    

47480.03  Cruce de piatră la Dealul Viei- 
Gura Sărății    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Dealul Viei, 
com. Merei    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

47364.01  Așezarea medievală de la 
Unguriu. pe platoul înalt de la 
S de sat , la 0,8 km de șosea 
de la intersecția unde se află 
cișmeaua în piatră    

locuire civilă    așezare    Unguriu, com. 
Unguriu    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

47328.01  

  

Așezarea hallstattiană de la 
Caragele. pe terasa de pe 
stânga Călmățuiului, la N și NE 
de sat    

locuire civilă    așezare    Caragele, com. 
Luciu    

Hallstatt / sec. 
XII - V a. Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

47328.03  Așezarea din epoca 
migrațiilor de la Caragele - 
Măgura Catrinei. la E de sat    

locuire civilă    așezare    Caragele, com. 
Luciu    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
II - VI    

26.05.2009 
(verificată)    

47319.01  Așezarea Latene de la Luciu. 
la NV de sat, pe terasa 
inferioară a pârâului 
Călmățui    

locuire civilă    așezare    Luciu, com. 
Luciu    

Latène / sec. III - 
IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

47319.02  Așezarea neolitică de la Luciu. 
în dreptul satului, în lunca 
pârâului Călmățui, pe popină 
lungă    

locuire civilă    așezare    Luciu, com. 
Luciu    

Neolitic    26.05.2009 
(actualizată)    

47177.01  Necropola de la Scarlatești - 
Movila Scorlătești. la 2,5 km 
SV de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Scărlătești, 
com. Largu    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47168.03  Necropola de la Largu - 
Movila Mare. la 2 km S de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Largu, com. 
Largu    

Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic / sec. III 
- IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47168.04  Așezarea Latene de la Largu - 
Ochiul Bolbocelului. la NV de 
sat    

locuire civilă    așezare    Largu, com. 
Largu    

Latène / sec. III - 
IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47168.06  Situl arheologic de la Largu. în 
marginea de a satului, în 
gospodăriile Dragomir C. 
Voicu, Neculai M. Radu, Radu 
Mircea, Petrea Mircea se afflă 
o popină    

descoperire 
funerară    

necropolă    Largu, com. 
Largu    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic    

26.05.2009 
(verificată)    

47168.01  

  

Situl arheologic de la Largu - 
pe movila La Popină III. la 1 
km E de sat, în marginea de N 
a satului, la NV de sat și la NE 
de sat    

locuire civilă    așezare și 
necropolă    

Largu, com. 
Largu    

Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic, 
Eneolitic, Epoca 
bronzului / sec. 
IV, sec. III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

47042.02  Situl arheologic de la Livada 
Mică. pe terenurile 
gospodarilor Drăgan Ion, 
Ghimeș Gheorghe, Grigoriu 
Benedict, Galici Ion și la E de 
acesta    

locuire civilă    așezare    Livada Mică, 
com. Grebănu    

Latène, 
Neolitic    

26.05.2009 
(verificată)    

47042.01  Așezarea din epoca fierului de 
la Livada Mică - La două cuie. 
la N de sat, între drumul spre 
Funduri și cel spre Murgești, 
pe mamelonul Cuiul Mare și 
la poalele acestuia, pe locul 

locuire civilă    așezare    Livada Mică, 
com. Grebănu    

Latène, 
Hallstatt    

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dealul-viei-merei-buzau-cruce-de-piatra-la-dealul-viei-gura-saratii-cod-sit-ran-47480.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=unguriu-unguriu-buzau-asezarea-medievala-de-la-unguriu-cod-sit-ran-47364.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=caragele-luciu-buzau-asezarea-hallstattiana-de-la-caragele-cod-sit-ran-47328.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=caragele-luciu-buzau-asezarea-din-epoca-migratiilor-de-la-caragele-magura-catrinei-cod-sit-ran-47328.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=luciu-luciu-buzau-asezarea-latene-de-la-luciu-cod-sit-ran-47319.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=luciu-luciu-buzau-asezarea-neolitica-de-la-luciu-cod-sit-ran-47319.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=scarlatesti-largu-buzau-necropola-de-la-scarlatesti-movila-scorlatesti-cod-sit-ran-47177.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=largu-largu-buzau-necropola-de-la-largu-movila-mare-cod-sit-ran-47168.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=largu-largu-buzau-asezarea-latene-de-la-largu-ochiul-bolbocelului-cod-sit-ran-47168.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=largu-largu-buzau-situl-arheologic-de-la-largu-cod-sit-ran-47168.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=largu-largu-buzau-situl-arheologic-de-la-largu-pe-movila-la-popina-iii-cod-sit-ran-47168.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=livada-mica-grebanu-buzau-situl-arheologic-de-la-livada-mica-cod-sit-ran-47042.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=livada-mica-grebanu-buzau-asezarea-din-epoca-fierului-de-la-livada-mica-la-doua-cuie-cod-sit-ran-47042.01
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lui Barbu Costache zis și 
Odălașu     

46992.02  Așezarea medievală de la 
Văcăreasca - La punctul lui 
Anastase Ștefan    

locuire civilă    așezare    Văcăreasca, 
com. Glodeanu-
Siliștea    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

46992.03  Situl arheologic de la 
Văcăreasca - Movila cu cruci. 
la S de sat    

locuire    așezare și 
necropolă    

Văcăreasca, 
com. Glodeanu-
Siliștea    

Epoca 
migrațiilor, 
Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(actualizată)    

46992.04  Situl arheologic de la 
Văcăreasca. în vatra satului, 
în jurul și în spatele 
magazinului    

locuire civilă    așezare    Văcăreasca, 
com. Glodeanu-
Siliștea    

Latène, Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV    

26.05.2009 
(verificată)    

46974.02  Situl arheologic de la Cotorca. 
în vatra satului și în marginea 
spre Văcăreasca, la N de 
șosea, în curtea bisericii și în 
gospodăriile din jur    

locuire civilă    așezare    Cotorca, com. 
Glodeanu-
Siliștea    

Neolitic, 
Hallstatt    

26.05.2009 
(verificată)    

46974.01  Necropola medievală de la 
Cotorca    

descoperire 
funerară    

necropolă    Cotorca, com. 
Glodeanu-
Siliștea    

Epoca 
medievală / sec. 
XVII - XIX    

26.05.2009 
(verificată)    

46974.03  Așezarea și necropola din 
epoca migrațiilor de la 
Cotorca. la 1,7 km N- E de 
marginea satului nou și la 0,8 
km de calea ferată    

locuire    așezare și 
necropolă    

Cotorca, com. 
Glodeanu-
Siliștea    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV - V    

26.05.2009 
(verificată)    

46974.04  Necropola din epoca 
migrațiilor de la Cotorca. la 
marginea de S a satului    

descoperire 
funerară    

necropolă    Cotorca, com. 
Glodeanu-
Siliștea    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV - V    

26.05.2009 
(verificată)    

46929.01  Așezarea neolitică de la 
Glodeanu-Siliștea. în 
marginea de N a satului, lângă 
fostul SMA spre Tăbăceanca    

locuire civilă    așezare    Glodeanu-
Siliștea, com. 
Glodeanu-
Siliștea    

Neolitic    26.05.2009 
(verificată)    

46901.02  Necropola de la Pitulicea - 
Movila Snagov. în colțul de 
NV al satului, peste pârâul 
Sărata    

descoperire 
funerară    

necropolă    Pitulicea, com. 
Glodeanu 
Sărat    

Necunoscută    26.05.2009 
(actualizată)    

46901.01  Necropola de la Pitulicea - 
Movila Pitulicea. la 1,5 km N 
de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Pitulicea, com. 
Glodeanu 
Sărat    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

46894.01  Așezarea hallstattiană de la 
Ileana. la V de sat, cca. 0,5 km 
pe terasa de pe malul drept al 
pârâului Sărata    

locuire civilă    așezare    Ileana, com. 
Glodeanu 
Sărat    

Hallstatt    26.05.2009 
(actualizată)    

46885.01  Necropola preistorică de la 
Căldărușanca - Movila 
Căldărușanca. la N de sat, 1,2 
km lângă intersecția șoselei 
București - Buzău cu drumul 
spre Florica    

descoperire 
funerară    

necropolă    Căldărușeanca, 
com. Glodeanu 
Sărat    

Eneolitic, 
Hallstatt    

26.05.2009 
(verificată)    

46821.03  Situl arheologic de la Sudiți - 
Movila Boului. la V de sat, în 
via plantată în anii 1960 - 
1970    

locuire    așezare și 
necropolă    

Sudiți, com. 
Gherăseni    

Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic    

26.05.2009 
(actualizată)    

46821.02  Situl arheologic de la Sudiți - 
La lacul cu butuci. la cca. 1 km 
SV de sat    

locuire civilă    așezare    Sudiți, com. 
Gherăseni    

Epoca 
migrațiilor, 
Neolitic    

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=vacareasca-glodeanu-silistea-buzau-asezarea-medievala-de-la-vacareasca-la-punctul-lui-anastase-stefan-cod-sit-ran-46992.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=vacareasca-glodeanu-silistea-buzau-situl-arheologic-de-la-vacareasca-movila-cu-cruci-cod-sit-ran-46992.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=vacareasca-glodeanu-silistea-buzau-situl-arheologic-de-la-vacareasca-cod-sit-ran-46992.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cotorca-glodeanu-silistea-buzau-situl-arheologic-de-la-cotorca-cod-sit-ran-46974.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cotorca-glodeanu-silistea-buzau-necropola-medievala-de-la-cotorca-cod-sit-ran-46974.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cotorca-glodeanu-silistea-buzau-asezarea-si-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-cotorca-cod-sit-ran-46974.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cotorca-glodeanu-silistea-buzau-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-cotorca-cod-sit-ran-46974.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=glodeanu-silistea-glodeanu-silistea-buzau-asezarea-neolitica-de-la-glodeanu-silistea-cod-sit-ran-46929.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pitulicea-glodeanu-sarat-buzau-necropola-de-la-pitulicea-movila-snagov-cod-sit-ran-46901.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pitulicea-glodeanu-sarat-buzau-necropola-de-la-pitulicea-movila-pitulicea-cod-sit-ran-46901.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ileana-glodeanu-sarat-buzau-asezarea-hallstattiana-de-la-ileana-cod-sit-ran-46894.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=caldaruseanca-glodeanu-sarat-buzau-necropola-preistorica-de-la-caldarusanca-movila-caldarusanca-cod-sit-ran-46885.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=suditi-gheraseni-buzau-situl-arheologic-de-la-suditi-movila-boului-cod-sit-ran-46821.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=suditi-gheraseni-buzau-situl-arheologic-de-la-suditi-la-lacul-cu-butuci-cod-sit-ran-46821.02
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46821.04  Tell-ul Gumelnița de la Sudiți 
- La Purcăreața. la E de 
Călmățui    

locuire civilă    tell    Sudiți, com. 
Gherăseni    

Eneolitic    26.05.2009 
(actualizată)    

46812.06  Necropola medievală de la 
Gherăseni. în curtea școlii 
generale și în zona de la N de 
biserică    

descoperire 
funerară    

necropolă    Gherăseni, com. 
Gherăseni    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII - XIX    

26.05.2009 
(verificată)    

46812.04  Așezarea medievală de la 
Gherăseni - Rotunda. la S de 
sat, cca. 7 km    

locuire civilă    așezare    Gherăseni, com. 
Gherăseni    

Epoca 
medievală / sec. 
XVI - XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

46812.05  Așezarea medievală de la 
Gherăseni - La Anghelache. la 
VSV de sat    

locuire civilă    așezare    Gherăseni, com. 
Gherăseni    

Epoca 
medievală / sec. 
XVII - XIX    

26.05.2009 
(verificată)    

46518.02  Necropola de la Gomoești - 
Movila Gomoiești. la 0,9 km E 
de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Gomoești, com. 
Costești    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

46493.02  

  

Situl arheologic hallstattian 
de la Costești. în spatele 
morii, în marginea de E a 
satului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Costești, com. 
Costești    

Hallstatt / sec. 
XVI-XVIII a. Chr., 
sec. XII - V a. 
Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

46493.06  Necropola eneolitică de la 
Costești - Movila Pietrosul. la 
2,5 km SV de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Costești, com. 
Costești    

Eneolitic    26.05.2009 
(actualizată)    

46493.05  Necropola eneolitică de la 
Costești - Movila 
Budișteanca. la 2,7 km S de 
sat, la E de șoseaua Buzău - 
București    

descoperire 
funerară    

necropolă    Costești, com. 
Costești    

Eneolitic    26.05.2009 
(actualizată)    

46493.03  Necropola de la Costești - 
Movila Plată. la 5,3 km S de 
sat, lângă șoseaua spre 
București    

descoperire 
funerară    

necropolă    Costești, com. 
Costești    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

46493.04  Necropola de la Costești - 
Movila Costești. la 2,75 km S 
de sat, imediat la V de 
șoseaua Buzău - București    

descoperire 
funerară    

necropolă    Costești, com. 
Costești    

Epoca 
migrațiilor, 
Eneolitic    

26.05.2009 
(verificată)    

46493.07  Situl arheologic Monteoru de 
la Costești. în marginea de S a 
satului până la bazin, între 
șoseaua spre Gherăseni și 
lunca joasă a Sangărului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Costești, com. 
Costești    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(actualizată)    

46199.01  Necropola din epoca 
migrațiilor de la Chiojdu. în 
latura de S a satului, de o 
parte și de alta a pârâului 
Bîsca, de la podul vechi spre 
cel nou    

descoperire 
funerară    

necropolă    Chiojdu, com. 
Chiojdu    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

46199.02  Așezarea Monteoru de la 
Chiojdu - Locul cu nuci. la V de 
sat    

locuire civilă    așezare    Chiojdu, com. 
Chiojdu    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(verificată)    

46199.03  Cruce de piatră la Chiojdu- În 
grădina lui C. Huru    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Chiojdu, com. 
Chiojdu    

Epoca 
medievală / 
1712    

26.05.2009 
(verificată)    

46046.01  

  

Așezarea Boian de la Băești. la 
0,8 km V de sat    

locuire civilă    așezare    Băești, com. 
Cernătești    

Neolitic    26.05.2009 
(verificată)    

46046.02  Așezarea din epoca fierului de 
la Băești. la cca. 200 m SV de 
sat    

locuire civilă    așezare    Băești, com. 
Cernătești    

Latène, 
Hallstatt    

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=suditi-gheraseni-buzau-tell-ul-gumelnita-de-la-suditi-la-purcareata-cod-sit-ran-46821.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=gheraseni-gheraseni-buzau-necropola-medievala-de-la-gheraseni-cod-sit-ran-46812.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=gheraseni-gheraseni-buzau-asezarea-medievala-de-la-gheraseni-rotunda-cod-sit-ran-46812.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=gheraseni-gheraseni-buzau-asezarea-medievala-de-la-gheraseni-la-anghelache-cod-sit-ran-46812.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=gomoesti-costesti-buzau-necropola-de-la-gomoesti-movila-gomoiesti-cod-sit-ran-46518.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-situl-arheologic-hallstattian-de-la-costesti-cod-sit-ran-46493.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-necropola-eneolitica-de-la-costesti-movila-pietrosul-cod-sit-ran-46493.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-necropola-eneolitica-de-la-costesti-movila-budisteanca-cod-sit-ran-46493.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-necropola-de-la-costesti-movila-plata-cod-sit-ran-46493.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-necropola-de-la-costesti-movila-costesti-cod-sit-ran-46493.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=costesti-costesti-buzau-situl-arheologic-monteoru-de-la-costesti-cod-sit-ran-46493.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=chiojdu-chiojdu-buzau-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-chiojdu-cod-sit-ran-46199.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=chiojdu-chiojdu-buzau-asezarea-monteoru-de-la-chiojdu-locul-cu-nuci-cod-sit-ran-46199.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=chiojdu-chiojdu-buzau-cruce-de-piatra-la-chiojdu-in-gradina-lui-c.-huru-cod-sit-ran-46199.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=baesti-cernatesti-buzau-asezarea-boian-de-la-baesti-cod-sit-ran-46046.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=baesti-cernatesti-buzau-asezarea-din-epoca-fierului-de-la-baesti-cod-sit-ran-46046.02
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46037.03  Așezarea preistorică de la 
Aldeni - Muchia Vulturului. 
cca. 300 m de satul Poponeți    

locuire civilă    așezare    Aldeni, com. 
Cernătești    

Eneolitic, Epoca 
bronzului, 
Neolitic    

26.05.2009 
(verificată)    

46028.03  Situl arheologic de la 
Cernătești - Muchia Săpocii. 
la V de sat    

locuire    locuire    Cernătești, 
com. 
Cernătești    

Epoca 
migrațiilor, 
Epoca bronzului 
/ sec. X - XIII    

26.05.2009 
(verificată)    

46028.02  Așezarea Monteoru de la 
Cernătești - Plaiul    

locuire civilă    așezare    Cernătești, 
com. 
Cernătești    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(verificată)    

45879.02  Situl arheologic de la Vizireni    descoperire 
funerară    

necropolă    Vizireni, com. 
C.a. Rosetti    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor    

26.05.2009 
(verificată)    

45860.02  Necropola din epoca 
migrațiilor de la Lunca - 
Movila Mică. la cca. 150 m de 
Movila Nehoiu    

descoperire 
funerară    

necropolă    Lunca, com. C.A. 
Rosetti    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

45860.01  Situl arheologic de la Lunca    locuire civilă    așezare    Lunca, com. C.A. 
Rosetti    

Neolitic, Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - IV, sec. VII    

26.05.2009 
(actualizată)    

45860.04  Necropola daco-romană de la 
Lunca. la Drăguța Simion și în 
curțile vecinilor    

descoperire 
funerară    

necropolă    Lunca, com. C.A. 
Rosetti    

Epoca romană / 
sec. IV    

26.05.2009 
(verificată)    

45860.03  Situl arheologic de la Lunca - 
Movila Nehoiu. la 2,5 km V de 
sat, imediat la S de drumul 
spre Bălteni    

locuire    așezare și 
necropolă    

Lunca, com. C.A. 
Rosetti    

Epoca fierului, 
Epoca 
migrațiilor / sec. 
IV    

26.05.2009 
(actualizată)    

45851.01  Situl arheologic de la Cotu 
Ciorii - Movila Cîrna. la 1 km E 
de sat, pe malul gârlei Mocii    

locuire civilă    așezare    Cotu Ciorii, 
com. C.A. 
Rosetti    

Eneolitic, Epoca 
migrațiilor / sec. 
X - XIII    

26.05.2009 
(actualizată)    

45842.01  Necropola preistorică de la 
Bălhacu - Movila Bălhacu. la 
0,5 km E de sat, la S de 
șoseaua Buzău - Brăila    

descoperire 
funerară    

necropolă    Bâlhacu, com. 
C.A. Rosetti    

Latène, Eneolitic 
/ mil. I a. Chr.    

26.05.2009 
(verificată)    

45833.04  Situl arheologic de la Bălteni. 
la marginea de S a satului, 
peste drum de casa lui Coman 
Dumitru    

locuire civilă    așezare    Bălteni, com. 
C.A. Rosetti    

Latène, Epoca 
bronzului / sec. 
III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

45833.02  Situl arheologic de la Bălteni - 
Movila Bălteni, colțul NV al 
satului 

locuire    așezare și 
necropolă    

Bălteni, com. 
C.A. Rosetti    

Epoca 
medievală, 
Eneolitic / mil. I    

26.05.2009 
(actualizată)    

45833.01  

  

Așezarea de epoca migrațiilor 
de la Bălteni. 1. la 2 km V de 
sat, 2. în marginea de S a 
satului, 3. la SE de sat lângă 
iaz, pe movila Bălteni    

locuire civilă    așezare    Bălteni, com. 
C.A. Rosetti    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

45824.01  Necropola de la C. A. Rosetti - 
Movila Rosetti. la 8 km E de 
sat și 0,5 km de șoseaua 
Buzău - Brăila    

descoperire 
funerară    

necropolă    C.A. Rosetti, 
com. C.A. 
Rosetti    

Neolitic, Epoca 
bronzului, 
Epoca 
migrațiilor / sec. 
X - XIII    

26.05.2009 
(verificată)    

45664.01  Așezarea de la Vispești. în 
marginea de NV a satului, sub 
Rîpa Albă    

locuire civilă    așezare    Vispești, com. 
Breaza    

Neolitic, 
Necunoscută    

26.05.2009 
(verificată)    

45646.03  Cruce de piatră la Greceanca- 
În curtea lui Dedu Ion    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Greceanca, 
com. Breaza    

Epoca 
medievală / 
1706    

26.05.2009 
(verificată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=aldeni-cernatesti-buzau-asezarea-preistorica-de-la-aldeni-muchia-vulturului-cod-sit-ran-46037.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cernatesti-cernatesti-buzau-situl-arheologic-de-la-cernatesti-muchia-sapocii-cod-sit-ran-46028.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cernatesti-cernatesti-buzau-asezarea-monteoru-de-la-cernatesti-plaiul-cod-sit-ran-46028.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=vizireni-c.a.-rosetti-buzau-situl-arheologic-de-la-vizireni-cod-sit-ran-45879.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lunca-c.a.-rosetti-buzau-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-lunca-movila-mica-cod-sit-ran-45860.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lunca-c.a.-rosetti-buzau-situl-arheologic-de-la-lunca-cod-sit-ran-45860.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lunca-c.a.-rosetti-buzau-necropola-daco-romana-de-la-lunca-cod-sit-ran-45860.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=lunca-c.a.-rosetti-buzau-situl-arheologic-de-la-lunca-movila-nehoiu-cod-sit-ran-45860.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cotu-ciorii-c.a.-rosetti-buzau-situl-arheologic-de-la-cotu-ciorii-movila-cirna-cod-sit-ran-45851.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=balhacu-c.a.-rosetti-buzau-necropola-preistorica-de-la-balhacu-movila-balhacu-cod-sit-ran-45842.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=balteni-c.a.-rosetti-buzau-situl-arheologic-de-la-balteni-cod-sit-ran-45833.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=balteni-c.a.-rosetti-buzau-situl-arheologic-de-la-balteni-movila-balteni-cod-sit-ran-45833.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=balteni-c.a.-rosetti-buzau-asezarea-de-epoca-migratiilor-de-la-balteni-cod-sit-ran-45833.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=c.a.-rosetti-c.a.-rosetti-buzau-necropola-de-la-c.-a.-rosetti-movila-rosetti-cod-sit-ran-45824.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=vispesti-breaza-buzau-asezarea-de-la-vispesti-cod-sit-ran-45664.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=greceanca-breaza-buzau-cruce-de-piatra-la-greceanca-in-curtea-lui-dedu-ion-cod-sit-ran-45646.03
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45646.01  Cruce de piatră la Greceanca- 
vis-a-vis de școală    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Greceanca, 
com. Breaza    

Epoca 
medievală / 
1676    

26.05.2009 
(verificată)    

45646.02  Cruce de piatră la Greceanca    structură de 
cult/religioasă    

cruce    Greceanca, 
com. Breaza    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

45628.07  Cruce de piatră la Breaza- 
Bătrânele. în vii    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Breaza, com. 
Breaza    

Epoca 
medievală / 
1740    

26.05.2009 
(verificată)    

45628.04  Așezarea Monteoru de la 
Breaza - Piatra Șoimului. cca. 
3 km N de sat, pe creasta 
stâncii    

locuire civilă    așezare    Breaza, com. 
Breaza    

Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(verificată)    

45628.05  Așezarea hallstattiană de la 
Breaza. în marginea de S a 
satului    

locuire civilă    așezare    Breaza, com. 
Breaza    

Hallstatt    26.05.2009 
(verificată)    

45628.06  Așezarea din epoca 
migrațiilor de la Breaza - Râpa 
Calului. la N de sat    

locuire civilă    așezare    Breaza, com. 
Breaza    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

45520.01  Cruce de piatră de la 
Smârdan. La cca. 1 km de sat, 
pe drumul spre Bădeni    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Smârdan, com. 
Brădeanu    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

45511.01  Necropola eneolitică de la 
Mitropolia - Movila 
Mitropolia. la 0,3 km S de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Mitropolia, 
com. Brădeanu    

Eneolitic    26.05.2009 
(verificată)    

45502.01  Situl arheologic din epoca 
migrațiilor de la Brădeanu - 
Movila Turcului. la 2,3 km E 
de sat, pe șoseaua spre 
Pogoanele    

locuire    așezare și 
necropolă    

Brădeanu, com. 
Brădeanu    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - V    

26.05.2009 
(verificată)    

45502.02  Situl arheologic eneolitic de la 
Brădeanu    

locuire    așezare și 
necropolă    

Brădeanu, com. 
Brădeanu    

Eneolitic    26.05.2009 
(verificată)    

45398.01  

  

Situl arheologic de la Bozioru- 
La Biserică. la biserică și 
cimitir, în vatra veche a 
satului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Bozioru, com. 
Bozioru    

Epoca 
bronzului, 
Epoca 
medievală / sec. 
XIII-XVIII    

26.05.2009 
(actualizată)    

45398.02  

  

Situl arheologic de la Bozioru. 
în centrul satului, în spatele 
școlii    

locuire    așezare și 
necropolă    

Bozioru, com. 
Bozioru    

Hallstatt / sec. 
VI - V a. Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

45227.01  Situl arheologic de la Valea 
Nucului. pe platoul înalt de la 
E de sat, în dreptul bisericii    

locuire civilă    așezare    Valea Nucului, 
com. Berca    

Epoca 
migrațiilor, 
Latène    

26.05.2009 
(verificată)    

45209.01  Situl arheologic de la Sătuc. 
pe latul de terasă din fața 
intrării la fabrica de sticlărie    

locuire    așezare și 
necropolă    

Sătuc, com. 
Berca    

Epoca 
bronzului, 
Latène, Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(actualizată)    

45192.01  

  

Satul monahal de la Rătești    locuire civilă    așezare 
rurală    

Rătești, com. 
Berca    

Epoca 
medievală / sec. 
XVII, sec. XVII - 
XIX, sec. XVII; 
refăcută 1844    

26.05.2009 
(verificată)    

45147.02  Cruce de piatră la Joseni. La 
ieșirea din sat, pe culme    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Joseni, com. 
Berca    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

45147.01  Situl arheologic de la Joseni - 
La Biserică. pe platoul din 

locuire civilă    așezare    Joseni, com. 
Berca    

Epoca 
bronzului, 
Epoca 

26.05.2009 
(actualizată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=greceanca-breaza-buzau-cruce-de-piatra-la-greceanca-vis-a-vis-de-scoala-cod-sit-ran-45646.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=greceanca-breaza-buzau-cruce-de-piatra-la-greceanca-cod-sit-ran-45646.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=breaza-breaza-buzau-cruce-de-piatra-la-breaza-batranele-cod-sit-ran-45628.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=breaza-breaza-buzau-asezarea-monteoru-de-la-breaza-piatra-soimului-cod-sit-ran-45628.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=breaza-breaza-buzau-asezarea-hallstattiana-de-la-breaza-cod-sit-ran-45628.05
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=breaza-breaza-buzau-asezarea-din-epoca-migratiilor-de-la-breaza-rapa-calului-cod-sit-ran-45628.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=smardan-bradeanu-buzau-cruce-de-piatra-de-la-smardan-cod-sit-ran-45520.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=mitropolia-bradeanu-buzau-necropola-eneolitica-de-la-mitropolia-movila-mitropolia-cod-sit-ran-45511.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=bradeanu-bradeanu-buzau-situl-arheologic-din-epoca-migratiilor-de-la-bradeanu-movila-turcului-cod-sit-ran-45502.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=bradeanu-bradeanu-buzau-situl-arheologic-eneolitic-de-la-bradeanu-cod-sit-ran-45502.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=bozioru-bozioru-buzau-situl-arheologic-de-la-bozioru-la-biserica-cod-sit-ran-45398.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=bozioru-bozioru-buzau-situl-arheologic-de-la-bozioru-cod-sit-ran-45398.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-nucului-berca-buzau-situl-arheologic-de-la-valea-nucului-cod-sit-ran-45227.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=satuc-berca-buzau-situl-arheologic-de-la-satuc-cod-sit-ran-45209.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ratesti-berca-buzau-satul-monahal-de-la-ratesti-cod-sit-ran-45192.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=joseni-berca-buzau-cruce-de-piatra-la-joseni-cod-sit-ran-45147.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=joseni-berca-buzau-situl-arheologic-de-la-joseni-la-biserica-cod-sit-ran-45147.01
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jurul bisericii și la NV de 
aceasta    

migrațiilor / sec. 
IV - V    

45076.01  Așezarea medievală de la 
Izvoru Dulce. în marginea de S 
a satului, la ieșirea spre satul 
Fulga, în joncțiunea unde 
șoseaua urcă spre biserică, în 
fața gospodăriei lui Mihai 
Cătălîn și vecinii    

locuire civilă    așezare    Izvoru Dulce, 
com. Beceni    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

44970.02  Așezarea neolitică de la 
Stăvărăști - Prund. în 
marginea de E și NE a satului, 
pe malul lacului Aurora, în 
lunca inundabilă a lacului    

locuire civilă    așezare    Stăvărăști, com. 
Balta Albă    

Neolitic    26.05.2009 
(actualizată)    

44970.01  Situl arheologic de la 
Stăvărăști - La Movilă. la E de 
sat, pe drumul spre ferma 
Aurora și I.A.S.    

locuire civilă    așezare    Stăvărăști, com. 
Balta Albă    

Epoca 
migrațiilor, 
Epoca 
bronzului    

26.05.2009 
(actualizată)    

44961.01  Situl arheologic de la Băile. în 
marginea de V și SV a satului 
și în afara lui până la marginea 
satului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Băile, com. 
Balta Albă    

Epoca 
bronzului, 
Epoca 
medievală, 
Necunoscută / 
mil. I    

26.05.2009 
(actualizată)    

44943.01  

  

Situl arheologic de la Balta 
Albă. la 3,1 km V de sat, pe 
terasa înaltă a lacului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Balta Albă, com. 
Balta Albă    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - IV    

26.05.2009 
(verificată)    

44943.03  Așezarea hallstattiană de la 
Balta Albă. cca. 3 km SE de 
sat, pe terasa înaltă a lacului    

locuire civilă    așezare    Balta Albă, com. 
Balta Albă    

Hallstatt    26.05.2009 
(verificată)    

44890.01  

  

Situl arheologic de la 
Dulbanu- Valea Dulbanului. 
pe terasa Istăului, în 
marginea de NV a satului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Dulbanu, com. 
Amaru    

Epoca 
migrațiilor, 
Hallstatt / sec. 
IV - V p. Chr., 
sec. III - IV, sec. 
IV, sec. XII - V a. 
Chr.    

26.05.2009 
(actualizată)    

44890.03  Necropola de la Dulbanu. la 
1,4 km E de sat, lângă șoseaua 
Mizil - Amaru    

descoperire 
funerară    

necropolă    Dulbanu, com. 
Amaru    

Necunoscută    26.05.2009 
(verificată)    

44890.04  Necropola din epoca 
migrațiilor de la Dulbanu. în 
Valea Dulbanului, la V de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Dulbanu, com. 
Amaru    

Epoca 
migrațiilor / sec. 
III - V    

26.05.2009 
(verificată)    

44881.01  Necropola medievală de la 
Câmpeni    

descoperire 
funerară    

necropolă    Câmpeni, com. 
Amaru    

Epoca 
medievală / sec. 
XVIII    

26.05.2009 
(verificată)    

44854.03  

  

Biserica Sfinții Voievozi - Câța 
de la Râmnicu Sărat    

structură de 
cult/religioasă    
  

biserică    Râmnicu Sărat, 
com. Municipiul 
Râmnicu Sărat    

Epoca modernă 
/ 1765    

26.05.2009 
(verificată)    

44827.04  Așezarea medievală de la 
Buzău - Platoul Drăgaica. la S 
de calea ferată și la V de 
șoseaua spre zona 
industrială    

locuire civilă    așezare    Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca 
medievală / sec. 
V - VIII    

26.05.2009 
(verificată)    

44827.05  Așezarea medievală de la 
Buzău - str. Crizantemelor. în 
fața clădirilor cu nr. 8 și 18 - 
20    

locuire civilă    așezare    Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=izvoru-dulce-beceni-buzau-asezarea-medievala-de-la-izvoru-dulce-cod-sit-ran-45076.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stavarasti-balta-alba-buzau-asezarea-neolitica-de-la-stavarasti-prund-cod-sit-ran-44970.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stavarasti-balta-alba-buzau-situl-arheologic-de-la-stavarasti-la-movila-cod-sit-ran-44970.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=baile-balta-alba-buzau-situl-arheologic-de-la-baile-cod-sit-ran-44961.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=balta-alba-balta-alba-buzau-situl-arheologic-de-la-balta-alba-cod-sit-ran-44943.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=balta-alba-balta-alba-buzau-asezarea-hallstattiana-de-la-balta-alba-cod-sit-ran-44943.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dulbanu-amaru-buzau-situl-arheologic-de-la-dulbanu-valea-dulbanului-cod-sit-ran-44890.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dulbanu-amaru-buzau-necropola-de-la-dulbanu-cod-sit-ran-44890.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=dulbanu-amaru-buzau-necropola-din-epoca-migratiilor-de-la-dulbanu-cod-sit-ran-44890.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=campeni-amaru-buzau-necropola-medievala-de-la-campeni-cod-sit-ran-44881.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ramnicu-sarat-municipiul-ramnicu-sarat-buzau-biserica-sfintii-voievozi-cata-de-la-ramnicu-sarat-cod-sit-ran-44854.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-asezarea-medievala-de-la-buzau-platoul-dragaica-cod-sit-ran-44827.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-asezarea-medievala-de-la-buzau-str.-crizantemelor-cod-sit-ran-44827.05
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44827.12  Crucea concului Marghiloman 
de la Buzău- parcul 
Marghiloman    

structură de 
cult/religioasă    

cruce    Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca 
medievală / 
1777    

26.05.2009 
(verificată)    

44827.07  Necropola medievală de la 
Războieni - str. Războieni. 
între intersecțiile cu străzile 
Păcii și col. Buzoianu, 50 m 
lateral    

descoperire 
funerară    

necropolă    Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(verificată)    

44827.08  Situl arheologic de la Buzău - 
Aleea Episcopiei 2-3. incinta 
Episcopiei Buzăului    

locuire    așezare și 
necropolă    

Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Preistorie, 
Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(actualizată)    

44827.09  Vatra orașului medieval 
Buzău - Orașul Vechi. între 
străzile: Ostrovului, 
Independenței, Al. 
Marghiloman, Unirii, N. 
Bălcescu, considerate între 
intersecțiile lor    

locuire civilă    așezare    Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca 
medievală / sec. 
XIII - XIX    

26.05.2009 
(verificată)    

44827.03  

  

Situl arheologic de la Buzău. 
la cca. 1 km SE de cimitirul 
evreiesc, spre pădurea 
Frasinu și la cca. 2 km S de 
gara Buzău Sud    

locuire    așezare și 
necropolă    

Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca 
medievală, 
Epoca 
migrațiilor / sec. 
XVII-XVIII, sec. 
IV - V    

26.05.2009 
(actualizată)    

44827.06  Situl arheologic de la Buzău - 
Fabrica de Utilaj Metalurgic - 
gara Buzău Sud. la SSE de 
Fabrica de Utilaj Metalurgic, 
până la gara Buzău Sud și la 
Siloz    

locuire    așezare și 
necropolă    

Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Latène, Epoca 
migrațiilor / sec. 
II - I a. Chr., sec. 
III - V    

26.05.2009 
(actualizată)    

49634.10  

  

Ansamblul bisericii Sf. 
Dumitru și Sf. Împărați de la 
Stâlpu - Buzău    

structură de 
cult/religioasă    

biserică    Stâlpu, com. 
Stâlpu    

Epoca 
medievală / 
sec.XVII    

26.05.2009 
(actualizată)    

47550.03  Ruinele Schitului Negoiță de 
la Sărata-Monteoru. pe 
drumul Monteoru - Leiculești, 
la cca. 4,5 km V de sat    

structură de 
cult/religioasă    

schit    Sărata-
Monteoru, com. 
Merei    

Epoca 
medievală    

26.05.2009 
(actualizată)    

44854.01  Așezarea Boian de la Râmnicu 
Sărat. cartier Dărâmați    

locuire civilă    așezare    Râmnicu Sărat, 
com. Municipiul 
Râmnicu Sărat    

Neolitic    26.05.2009 
(actualizată)    

48539.13  Situl arheologic de la 
Pietroasa Mică- Stațiunea de 
cercetări Viti-Vinicole    

locuire    așezare și 
necropolă    

Pietroasa Mică, 
com. 
Pietroasele    

Epoca 
medievală, 
Necunoscută / 
sec. IX-X    

22.05.2009 
(creată)    

44827.17  Situl arheologic de la Buzău- 
Bazar    

locuire    așezare    Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca modernă, 
Epoca 
medievală / sec. 
XVIII-XIX, sec. 
XVII    

22.05.2009 
(creată)    

44827.18  Biserica Greci de la Buzău    construcție de cult    biserică și 
necropolă    

Buzău, com. 
Municipiul 
Buzău    

Epoca modernă 
/ sec. XVII-XIX    

22.05.2009 
(creată)    

48147.07  Necropola preistorică de la 
Padina - Movila Cocora. la 7,8 
km S de sat    

descoperire 
funerară    

necropolă    Padina, com. 
Padina    

Eneolitic, Epoca 
bronzului, 
Latène    

05.09.2007 
(verificată)    

49821.01  

  

Ruinele Bisericii Sfântul Ioan 
Damaschin de la Poșta    

structură de 
cult/religioasă    

biserică    Poșta, com. 
Topliceni    

Epoca 
medievală / sec. 
XVII    

04.09.2007 
(creată)    

  

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-crucea-concului-marghiloman-de-la-buzau-parcul-marghiloman-cod-sit-ran-44827.12
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-necropola-medievala-de-la-razboieni-str.-razboieni-cod-sit-ran-44827.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-situl-arheologic-de-la-buzau-aleea-episcopiei-2-3-cod-sit-ran-44827.08
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-vatra-orasului-medieval-buzau-orasul-vechi-cod-sit-ran-44827.09
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-situl-arheologic-de-la-buzau-cod-sit-ran-44827.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-situl-arheologic-de-la-buzau-fabrica-de-utilaj-metalurgic-gara-buzau-sud-cod-sit-ran-44827.06
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=stalpu-stalpu-buzau-ansamblul-bisericii-sf.-dumitru-si-sf.-imparati-de-la-stalpu-buzau-cod-sit-ran-49634.10
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=sarata-monteoru-merei-buzau-ruinele-schitului-negoita-de-la-sarata-monteoru-cod-sit-ran-47550.03
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ramnicu-sarat-municipiul-ramnicu-sarat-buzau-asezarea-boian-de-la-ramnicu-sarat-cod-sit-ran-44854.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=pietroasa-mica-pietroasele-buzau-situl-arheologic-de-la-pietroasa-mica-statiunea-de-cercetari-viti-vinicole-cod-sit-ran-48539.13
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-situl-arheologic-de-la-buzau-bazar-cod-sit-ran-44827.17
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=buzau-municipiul-buzau-buzau-biserica-greci-de-la-buzau-cod-sit-ran-44827.18
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=padina-padina-buzau-necropola-preistorica-de-la-padina-movila-cocora-cod-sit-ran-48147.07
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=posta-topliceni-buzau-ruinele-bisericii-sfantul-ioan-damaschin-de-la-posta-cod-sit-ran-49821.01
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ANEXA 11: CADRUL JURIDIC  

CADRUL GENERAL PRIVIND CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 
CONSTRUIT ÎN ROMÂNIA 

In  conformitate cu Legea 422/ 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată), 
definirea termenului «protejare» implică : 

„ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic, menite să asigure 
identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea (inclusiv paza și întreținerea), 
consolidarea, restaurarea, punerea în valoare  a monumentelor istorice și integrarea lor socio-economică 
și culturală în viața colectivităților locale„. 

Această definire de termeni vine în completarea Legii 5/2000-PATN, Secțiunea III-Zone protejate, în care 
se precizează faptul că: 

„documentațiile de urbanism și regulamentele aferente se vor întocmi în vederea  constituirii zonelor 
protejate și vor cuprinde măsuri necesare de protecție și conservare a valorilor de patrimoniu cultural 
național în respectivele zone». 

Abordarea Zonelor protejate înglobează în momentul de față, prin aplicarea unei concepții moderne 
privind patrimoniul cultural, atât zonele construite protejate, cât și relația acestui patrimoniu cu zonele  
naturale protejate. 

In 2002, prin Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenției Europene a peisajului – Florența, 20 octombrie 
2000, a documentului Consiliului Europei privind peisajul, România  recunoaște și acordă   importanța 
cuvenită acestuia, în  „elaborarea culturilor locale„ și faptului că „peisajul reprezintă o componentă 
fundamentală a patrimoniului cultural și natural al Europei, contribuind la dezvoltarea oamenilor și la 
consolidarea identității europene” 

Cadrul textelor juridice existente la nivel internațional, în domeniile protecției și gestiunii patrimoniului 
natural și cultural au fost ratificate și la nivel național, utilizarea termenilor specifici domeniului 
patrimoniului cultural făcându-se în conformitate cu accepțiunile conferite prin aceste convenții, carte sau 
recomandări și declarații: 

• Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (Paris, 16 noiembrie 1972), 
UNESCO. 

• Carta Europeană a patrimoniului arhitectural (Amsterdam, 1975), Consiliul Europei 

• Carta Europeană a patrimoniului arhitectural, 1975 

• Convenția pentru salvarea patrimoniului arhitectural al Europei (Granada, 3 octombrie 1985) 

• Convenția Europeana pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuită) (La Valetta, 16 ianuarie 
1992) - Legea 150/1997 

• Carta asupra principiilor conservării și restaurării patrimoniului construit (Cracovia, 2000) 

ICOMOS 

• Carta  privind conservarea orașelor și zonelor istorice, Toledo (1986) 

• Carta revizuită a turismului cultural (1999) 

• Carta patrimoniului construit vernacular (1999) 

• Carta pentru interpretarea și prezentarea siturilor culturale patrimoniale (2007) 

• Carta ICOMOS a itinerariilor culturale (2008) 
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• „RIMETEA DOCUMENT” on the protection of the built vernacular heritage in multicultural 
environment)-Tusnad 2009  ICOMOS  CIAV, Romania ,Hungary, Germany 

• Declarația de la Hangzhou (2013), UNESCO 

• Declaratia ICOMOS pentru salvarea spiritului locului (Quebec, 2008) 

CONSILIUL EUROPEI- RECOMANDARI 

• Recomandarea referitoare la promovarea meseriilor legate de conservarea patrimoniului R(86)15 

• Recomandarea referitoare la protecția patrimoniului rural  R(89)6 

• Recomandarea referitoare la conservarea integrată a ariilor culturale R (95)9 

• Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (2010) 

• Anul European al Patrimoniului Cultural - (Consiliul UE, 2018). 

ORGANIZATIA NATIUNILOR  UNITE 

• Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă (2015) 

 

CADRUL JURIDIC NAȚIONAL  specific domeniului patrimoniului cultural -  cuprinde și Ordinele MCC sau 
MTCT, la care se adauga metodologii de intervenție legate de monumentele istorice sau de zonele 
construite protejate : 

• Ordonanța Guvernului 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată 
prin Legea nr.21/2006 

• Ordinul MCC nr.2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligației privind 
folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia 

• Ordonanța Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 din O.G. nr.43/2000 privind protecția 
patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național 

• Ordinul MTCT nr.562/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice  

• «Metodologie de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone 
construite protejate» 

• «Metodologie de delimitare și de instituire a zonelor protejate de interes național pentru 
monumente și situri arheologice situate în extravilan» - MLPTL 2003 

• «Metodologie de identificare și de evaluare a peisajului» -  MDLPL, 2008. 

• Ordinul Ministrului Culturii nr.2828/2015 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul Ministrului 
Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 - Lista actualizată  a monumentelor istorice 

• Hotărârea nr. 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului 
cultural (M.O. 27 decembrie 2016) 

 

Acest cadru legislativ fundamentează și susține “Strategia pentru Cultură și patrimoniu național 2016-2022” 
- document de politici publice pe termen mediu, conturând  o dezvoltare culturală echilibrată, durabilă și 
inteligentă, în beneficiul tuturor celor implicați în activități culturale și al societății în ansamblul său. 

Ca document de planificare culturală la nivel național, SCPN 2016-2022 fundamentează documentele 
strategice de nivel regional, județean și local și documentațiile operaționale pentru programe și proiecte 
cu fonduri publice. 

Între elementele de viziune incluse în această strategie se regăsește Rolul patrimoniului pentru dezvoltare 
durabilă – “conștientizarea legăturii dintre patrimoniul natural și cel cultural și a spectrului larg al 
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patrimoniului cultural - natural - de la elemente naturale la situri istorice, atât în mediul rural cât și în cel 
urban - presupune ca dezvoltarea teritorială durabilă să includă necesitatea de a prezerva acest patrimoniu 
ca bun comun al tuturor, valorizarea practicilor și cunoașterii locale, inclusiv în ceea ce privește gestiunea 
resurselor de mediu, promovarea identității și diversității teritoriilor.” 

Astfel cultura reprezintă un factor de dezvoltare durabilă, obiectivele generale fiind: 

1. Valorificarea resurselor culturale - elemente de identitate locală și regională pentru o dezvoltare 
teritorială durabilă și o calitate ridicată a vieții, 

2. O mai bună protejare a patrimoniului cultural -  bazată pe o cunoaștere a situației și a angajării de 
parteneriate eficiente (local - central și public - privat). 
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ANEXA 12 - DEFINIȚIA TERMENILOR FOLOSIȚI CONFORM 
CONVENȚIEI DE LA FLORENȚA 

În sensul amintitei convenții, termenii de mai jos au următoarele semnificații: 

a) peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este 
rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani; 

b) politica peisajului este o expresie prin care autoritățile publice competente desemnează principii 
generale, strategii și linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice care au ca scop protecția, 
managementul și amenajarea peisajului; 

c) obiectiv de calitate peisajeră desemnează formularea de către autoritățile publice competente, pentru 
un anumit peisaj, a aspirațiilor populațiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de viață; 

d) protecția peisajului cuprinde acțiunile de conservare și menținere a aspectelor semnificative sau 
caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configurația naturală 
și/sau de intervenția umană; 

e) managementul peisajelor cuprinde acțiunile vizând, într-o perspectivă de dezvoltare durabilă, 
întreținerea peisajului în scopul direcționării și armonizării transformărilor induse de evoluțiile sociale, 
economice și de mediu; 

f) amenajarea peisajului reprezintă acțiunile cu caracter de perspectivă ce au ca scop dezvoltarea, 
restaurarea sau crearea de peisaje. 
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ANEXA 13 – FIȘA CARPAȚILOR DE CURBURĂ ȘI A 
OBIECTIVELOR PROTEJATE 

Muntii Buzaului 

 

sursa: http://www.carpati.org/ghid_montan/…/buzaului-
62/prezentare/ 

Incadrati in vest de muntii Ciucas, in est de muntii Vrancei, in sud de culmile Subcarpatilor de Curbura, iar 
la nord de Clabucetele Intorsurii, Muntii Buzaului se desfasoara pe o suprafata de aproape 1900 kmp. In 
sud si in nord, contactul cu regiunile limitrofe este subliniat prin diferentele de nivel de 200-350m ce apar 
adesea sub forma unor versanti abrupti. Acest aspect este mai pregnant pe aliniamentul Paltineni - Colti - 
Lopatari, unde eroziunea a pus in evidenta pereti abrupti alcatuiti din strate groase de gresie, in pozitie 
verticala.  

Din Muntii Buzaului fac parte Masivele Siriu, Penteleu, Podu Calului, Monteoru si Culmea Ivanetu, in cadrul 
carora exista mai multe trasee marcate, se afla in partea central-sudica a regiunii, ele fiind separate de 
vaile Buzau, Barsa Mica, Barsa Rosilei. 

Limite 

Față de muntii din est si vest se poate urmari in lungul vailor Buzau, Siriu in vest; Basca Mica, Basca Mare 
in est, al unor inseuari largi (intre varful Furu Mare si Ivanetu in sud-est, Lacauti-Menesbert in nord-est) si 
culmi joase. Pozitia geografica a acestor munti la circa 40 km de Brasov si 80 fata de Buzau, in vecinatatea 
unor areale des populate, si faptul ca sunt strabatuti de o artera de comunicatie importanta faciliteaza 
accesul si le asigura o perspectiva frumoasa in practicarea turismului. 

 

Masivul Monteoru este situat în partea de sud a munților Siriului.  
Este format dintr-o creastă principală semicirculară, ce se menține la peste 
1000 m, înregistrând valorile maxime în vârfurile Răstoaca (1294 m), 
Monteoru (1345 m) și Cartiașu (1014 m). Structural, prezintă aceleași 
caractere ca si Podu Calului, de unde și multele afinități morfologice. 
Interiorul arcului constituie bazinul de recepție, lărgit printr-o captare în 
detrimentul văii Nehoiașului 

 

Culmea Ivanetu, situata la contactul cu Subcarpatii, prezinta importanta prin 
cele cateva obiective turistice aflate pe cei doi versanti. Totodata, prin 
drumurile si potecile care o strabat, ea asigura o legatura directa intre 
masivele amintite si ariile de interes turistic din nordul Subcarpatilor-
Lopatari, Alunis. 

 

Masivul Siriu, situat in partea cea mai vestica a regiunii, este delimitat fata de 
culmea Tataru-Tatarut prin culoarul vailor Crasna si Siriul Mare, de culmea 
Monteoru prin valea Siriului, iar de Podu Calului prin valea Buzaului. 
Multimea obiectivelor oferite, indeosebi de cadrul natural, face ca acesta sa 
constituie regiunea cea mai interesanta si mai solicitata de turisti. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carpati.org%2Fghid_montan%2Fmuntii%2Fbuzaului-62%2Fprezentare%2F&h=AT11hr15N_XaA3vgBBgCXa9z1-f9AMmyW3NNfUiowwXkAcn7UkjTyi8_mcAAbJ8HgkNFGDhiVlP7vku0Jl4wmz4mjAmcMomFRqZty4-EC34G6wO0tpgKWqPnRM2IY7UjTIMBb1pBEGBtEoPdbuG4DZd89-39uKBJnYiXqFWwpYWgKwdXlBq4NN0-y4Oz7OCmi1SxggQL2PS9N772pnErco7nweAlf4uXYBbp95B9qxf6j_9V-reUGuEEodA6mUp0Tvf4nur8eTWcApHCFZQ1uLjzHlkJIN6Fgm05cKH5VbNQq1-OXwlQ8jO1DgJ8_yvLCFkTq1RfUyQ-D4JWMOsiF6C66S9zb_bSHwlqUI7kmnsl48kIuoIWunEqsOEPGTOwhzHpCV2IZTYEHGr86XMbIx6msNFq0RD2_4U7KNX6GGgWtWK5OHxLFyH_lp5VhmUGs4PAqyv1OsJ7j-geFqap7PJrw6cYfiS2sR92lsFPfsXtYHzH-XPwu-00jSzryS-FPRlFIlErp4uhydBu6lLPgMvvy6mXZ5oAQq5CUvBMdBD-FP3dFtRnmbkn0vCEmMY1ymLuTLsqXnJsSi2XLFWWt3UzdZrjHFjHzf_7NCL9zWkL2wqDbFc0wC1SsYDtW1iXUHBaLAXCcDOnCYTWMUTttAGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carpati.org%2Fghid_montan%2Fmuntii%2Fbuzaului-62%2Fprezentare%2F&h=AT11hr15N_XaA3vgBBgCXa9z1-f9AMmyW3NNfUiowwXkAcn7UkjTyi8_mcAAbJ8HgkNFGDhiVlP7vku0Jl4wmz4mjAmcMomFRqZty4-EC34G6wO0tpgKWqPnRM2IY7UjTIMBb1pBEGBtEoPdbuG4DZd89-39uKBJnYiXqFWwpYWgKwdXlBq4NN0-y4Oz7OCmi1SxggQL2PS9N772pnErco7nweAlf4uXYBbp95B9qxf6j_9V-reUGuEEodA6mUp0Tvf4nur8eTWcApHCFZQ1uLjzHlkJIN6Fgm05cKH5VbNQq1-OXwlQ8jO1DgJ8_yvLCFkTq1RfUyQ-D4JWMOsiF6C66S9zb_bSHwlqUI7kmnsl48kIuoIWunEqsOEPGTOwhzHpCV2IZTYEHGr86XMbIx6msNFq0RD2_4U7KNX6GGgWtWK5OHxLFyH_lp5VhmUGs4PAqyv1OsJ7j-geFqap7PJrw6cYfiS2sR92lsFPfsXtYHzH-XPwu-00jSzryS-FPRlFIlErp4uhydBu6lLPgMvvy6mXZ5oAQq5CUvBMdBD-FP3dFtRnmbkn0vCEmMY1ymLuTLsqXnJsSi2XLFWWt3UzdZrjHFjHzf_7NCL9zWkL2wqDbFc0wC1SsYDtW1iXUHBaLAXCcDOnCYTWMUTttAGS
http://www.carpati.org/poze_fotografii/buzaului/drumul_catre_plaiul_nucului/86403/
http://www.carpati.org/poze_fotografii/buzaului/toamna_pe_valea_buzaului/3127/
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Masivul Penteleu în extremitatea estica a muntilor Buzaului, despartit de 
muntii Vrancei si masivul Podu Calului prin culoarele vailor Basca Mare si 
Basca Mica. Are  culmi prelungi, pajisti intinse si oferă o perspectivă larga 
asupra Carpatilor de Curbura. Legende haiducesti sunt legate de locuri aflate 
pe culmile, varfurile si vaile Penteleului. Mai cunoscute sunt cele legate de 
haiducul Gherghelas. In amintirea lor  in luna mai, la Gura Teghii, se 
organizeaza festivalul "Pe urme de balada". 

 

Masivul Podu Calului incadrat de Buzau, Basca Mare si de Basca Rosilei, are o 
pozitie centrala. Este mai scund fata de vecinii sai, obiectivele turistice fiind 
axate indeosebi pe vai si in vecinătatea asezarilor. 

Acces 

Căi ferate, care vin de la Buzău, Brașov, Covasna, Sf.Gheorghe:  

• Buzău – Berca - Nehoiașu (operator privat TFG) 

• Brașov – Întorsura Buzăului (operator privat Regiotrans) 

• Brașov – Sfântu Gheorghe – Covasna – Brețcu (operator privat Regiotrans) 

• calea ferată îngustă Covasna - Comandău (circulă ocazional) 

• DN 10 Buzău - Brașov 

• DJ Nehoiașu - Gura Teghii- Varlaam 

• DJ Buzău - Lopătari 

Localități și puncte de plecare în drumeție:Nehoiu - 415 m; Gura Teghii - 490 m; Întorsura Buzăului - 700 
m; Comandău - 1000 m; Lopătari - 505 m; Varlaam - 550 m; Siriu - 480 m; Băile Siriu - 550 m; Crasna - 665 
m; Pătârlagele - 265 m. 

Geologie 

Muntii Buzaului sunt constituiti din maimulte unitati ale flisului carpatic. Rocile din care sunt formati sunt 
predominant reprezentate prin gresii, argile si marne. La acestea se adauga, secundar, microconglomerate, 
marno-calcare, menilite, sisturi disodilice etc. ele alcatuiesc strate cu grosimi de la cativa centimetri pana 
la 2-10m, dispuse  in alternanta. Cea mai mare parte a masivului Siriu este formata din bancuri groase de 
gresii, care, frecvent, trec in microconglomerate. Este o formatiune grosiera, dura, rezistenta, de culoare 
cenusie, care alcatuieste principalele culmi ale acestor munti. 

In Penteleu, Podu Calului si Ivanetu se disting sectoare in care orizonturile de gresii sunt mai subtiri si 
alterneaza cu cele marno-argiloase. La nord de aliniamentul Nehoias-Secuiu precumpaneste faciesul gresiei 
de Tarcau, in alcatuirea careia intra strate de gresii de pana la 2-3m grosime si intercalatii subtiri de argile. 
Gresia propriu-zisa are culoare cenusie, contine mult cuart, mica si un ciment calcaros. Adesea are caracter 
microconglomeratic. Rezistenta mai mare la eroziune a facut ca fizionomia interfluviilor sa degaje 
masivitate, iar vaile sa prezinte caractere specifice defileelor. 

Faciesurile de Fusaru si Kliwa, desfasurate in partwea central-sudica a regiunii, se remarca prin existenta 
unor orizonturi extrem de variate ca alcatuire si duritate. Gresiile, tari, galbui-albicioase, predominant 
silicioase formeaza strate de 0,5-2 m grosime ce alterneaza cu formatiuni moi, friabile, usor de dislocat, 
reprezentate prin sisturi disodilice, argile etc. Ca urmare, versantii vailor seinfatiseaza extrem de variat, cu 
frecvente ruperi de panta, avand corespondent in talvegul vailor o serie de praguri; pe podurile 
interfluviilor apar alternante de varfuri si inseuari. La aceasta suita de faciesuri, local, se adauga si altele 
predominant argilo-marnoase (in lungul Bascei Rosilei) sau macroconglomeratice (Tataru-Tatarut). 

http://www.carpati.org/poze_fotografii/penteleu/intr-o_zi_voi_reveni..../72635/
http://www.carpati.org/poze_fotografii/podu_calului/cascada_ca%C5%9Foca/75511/
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Orizonturile si stratele de gresii, argile si marne sunt cutate, cutele avand o directie in general NE-SV. Daca 
in jumatatea nordica cutele au o dezvoltare normala, in cea sudica ele au fost faliate si deformate, frecvent 
fiind aduse la stadiul de cute-solzi.Ca urmare, stratele au o cadere foarte mare, adesea fiind chiar verticale. 
Caracteristicile structurale se reflecta atat in fizionomia generala a reliefului, cat mai ales in detasarea unor 
forme aparte de tipul zidurilor de gresie, jgheaburile, cuestelor. 

Regiunea din care fac parte masivele amintite constituie una din marile unitati ale Carpatilor, care s-a 
format relativ mai tarziu, si anume in nepzoic. Ea apare cu infatisare de dealuri la finele sarmatianului, dupa 
care, pe parcursul mai multor faze de ridicare, a fost inaltata si fragmentata. In tot acest timp reteaua 
hidrografica a fragmentat intens suprafata initiala si a creat, alaturi de alte procese morfogenetice, 
infatisarea de astazi. 

Nu trebuie uitat nici faptul ca miscarile neotectonice din cuaternar s-au manifestat prin ridicari mult mai 
intense in sectorul central, pe aliniamentu Ciucas-Siriu-Penteleu, aici inregistrandu-se cele mai mari valori 
altimetrice. 

Clima 

Muntii Buzaului se gasesc sub influenta periodica a maselor de aer din NV si NE. Proprietatile acestora, 
desfasurarea si configuratia principalelor culmi, vai si depresiuni duc la aparitia unor deosebiri notabile in 
regimul parametrilor climatici atat pe verticala, cat si de la un sector la altul. Mai sus de 1400m se 
individualizeaza un etaj al varfurilor si crestelor, in cea mai mare parte despadurite si puternic expuse. Aici, 
circa 5-6 luni pe an se semnaleaza valori medii termice negative, iar in restul lunilor valori pozitive, dar sub 
10 gradeC; temperatura medie in lunile ianuarie si februarie oscileaza intre 7 si 8,4 gradeC. 

Precipitatiile, care cad pe parcursul a 160-180 de zile dintr-un an si ating o medie anuala de 1000mm, 
inregistreaza frecventa cea mai ridicata in intervalul mai-iulie, cand au mai ales caracter de aversa. Cele 
mai putine precipitatii se inregistreaza in perioadele martie-aprilie si august-octombrie; zilele cu ninsoare 
sunt mai putine, circa 50, iar stratul de zapada se realizeaza indeosebi in intervalul decembrie-martie. 

Vantul este puternic si extrem de violent iarna si la trecerea de la un sezon la altul. Orientarea principalelor 
culmi si a culoarelor de vale aproximativ NV-SE imprima maselor de aer o directie similara. Aceasta directie 
este subliniata, in special mai sus de limita padurii, de arborii razleti cu infatisare asimetrica datorita 
dezvoltarii coronamentului in partea opusa directiei din care bate vantul. Pot fi remarcati pe creasta 
Malaiei, culmea Penteleu-Vaforita etc. Vitezele mari ale vantului inregistrate in timpul furtunilor duc la 
doborarea copacilor izolati, expusi, iar cateodata chiar a unor portiuni de padure mai rara. Asa s-a intamplat 
cu padurea de arbori colosi din bazinul Tisei. 

Pantele domoale dispuse spre est si nord-est mentin stratul de zapada pe o perioada mai mare in 
comparatie cu cele sudice si sud-vestice-Penteleu, Malaia; versantii nordici si nord-vestici, inseuarile mai 
inguste sau culmile inalte constituie sectoarele cele mai intens expuse vantului; aici zapada este spulberata 
si ingramadita pe pantele opuse; pe versantii abrupti, estici, se produc avalanse-pe creasta Malaia si sub 
varful Penteleu. Masivul Siriu insumeaza un numar de zile mai mic de timp senin in comparatie cu Penteleul, 
datorita pozitiei sale vestice in calea maselor de aer din NV, ce trec peste sectorul mai coborat Persani-
Brasov, dintre Carpatii Meridionali si Harghita, precum si faptului ca se afla intre doua culoare orografice: 
Vama-Telejenel si Buzau, care influenteaza dirijarea locala a acestora. Nebulozitatea ridicata, in special in 
perioada aprilie-iulie, afecteaza mai mult sectorul central al Siriului, deasupra altitudinii de 1400m; in 
Penteleu ea se rezuma la varfurile aflate la peste 1500m. In perioada aprilie-iulie, dupa ploile care pot tine 
mai multe zile, timpul frumos revine cu 1-2 zile mai repede in Podu Calului, cu o zi in Penteleu decat pe 
creasta Malaiei. 

Perioada optima de practicare a turismului este intre iulie si decembrie si indeosebi in lunile august-
septembrie. Totodata, in stabilirea locurilor de campare se va acorda prioritate suprafetelor expuse spre 
sud-Lacul Vulturilor, Cernatu, Balescu, Poiana Teghii, Plaiul Nucului. 

Sub altitudinea de 1400m se desfasoara etajul montan forestier, in cadrul caruia clima se caracterizeaza 
prin 3-5 luni reci si relativ umede si 7-9 luni temperate, din care martie, septembrie si octombrie sunt mai 
uscate, iar mai si iulie mai umede; iarna sunt frecvente inversiunile de temperatura in lungul culoarelor de 
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vale si in depresiunile Intorsura Buzaului si Comandau. Versantii orientati spre sud, sud-est si sud-vest sunt 
mai uscati, au un potential termic pozitiv mai mare si inregistreaza un numar de zile cu zapada mai scazut. 
Pe cei cu expunere nordica, in defilee si pe vaile inguste, umiditatea este mai mare, stratul de zapada se 
mentine pana in luna mai, iar intervalul cu temperaturi negative este mai indelungat. 

Hidrografie 

Regiunea apartine in totalitate bazinului hidrografic al Buzaului. Trei mari rauri transversale-Buzaul, Basca 
Mare, Basca Mica-aduna apele unor paraie ce coboara de pe culmile cele mai inalte ale masivelor buzoiene 
atat spre est, cat si spre vest. Reteaua secundara este densa si aproape paralela. 

Buzaul propriu-zis, pana la confluenta cu Basca Rosilei-65 km, are un bazin relativ simetric pe o suprafata 
de 770 kmp. Raurile afluente cu bazinele cele mai extinse au lungimi pana la 20 km si izvoare bogate-Buzoel, 
Zabratau, Siriu etc. 

Basca Mare prezinta un bazin asimetric cu cei mai importanti afluenti (lungimi de peste 10 km) situati pe 
clina vestica a Penteleului-Patacu, Basculita, Cernatu, Milea. Raurile ce coboara din Podu Calului sunt scurte, 
au panta accentuata si o scurgere slaba. Intre punctele Musa si Secuiu, Basca Mica primeste numeroase 
paraie ce coboara din muntii Penteleu sau muntii Vrancei, cu lungimi aproape egale(4-6 km). Caracterul 
simetric al bazinului din cursul superior capata un aspect net asimetric in cursul inferior-raurile cu izvoarele 
pe culmea Ivanetu sunt mult mai scurte. Basca Mare se uneste cu Basca Mica la Varlaam. In aval, pana la 
confluenta cu Buzaul, la Nehoias, el poarta numele de Basca Rosilei. In acest sector, albia creste mult in 
latime, iar afluentii, cu lungimi de 5-10km, au o dispozitie nord-sud sau sud-nord. La obarsie vaile au 
infatisare semicirculara, cu un curs de apa destul de efemer. Primavara sau dupa aversele de vara, ele sunt 
mai active si formeaza, treptat, in avale, cursuri tumultoase ce tranporta volume mari de roca.  

Pe platourile aflate la 1400m izvoarele se intalnesc mai rar, fie la baza varfurilor sau crestelor care le 
domina-Bocirlea pe clina nordica, Malaia in est si vest, Vaforata in vest, Penteleu in est si sud-fie la mijlocul 
vaiugilor care le fragmenteaza-Vana Mare, Bradul in Siriu. Pe aceste platouri sunt frecvente, in schimb, 
ochiurile de apa si mici suprafete mlastinoase. 

Hidrografia regiunii este intregita de un numar de lacuri, cu marime, geneza si evolutie destul de variate: 

• Lacul Talharilor, situat pe culmea Ivanetu; a luat nastere intre valurile de alunecare, este aflat la 
baza unei vechi rape de desprindere. 

• Lacul Mociaru, de forma circulara si cu adancime redusa, are o suprafata de circa 10000mp, a 
rezultat in urma unor procese de tasare in formatiuni marno-gazoase ce acopera un sambure de 
sare. 

• Lacul Castelului, aflat pe platoul Meledic, are o suprafata de 0,38 ha, o adancime de 3,9m si un 
volum de apa de 6857 mc. 

• Lacul Mare, situat pe platoul Meledic, are o suprafata de 0,72 ha, 5,4m adancime maxima si 16430 
mc apa. 

Flora 

Pozitia geografica si, mai ales, desfasurarea reliefului intre 1400 si 1772m altitudine, alaturi de alti factori 
ecologici, au facut ca si in aceasta regiune carpatica sa existe o varietate relativ mare de specii de plante, 
unele frecvent intalnite, altele mai rare. 

De la 1400-1450m in sus, crestele, varfurile si unele platouri prezinta o vegetatie subalpina cu tufarisuri si 
ierburi comune. Pozitia relativ joasa a limitei padurii si extensiunea mai larga in Siriu si Penteleu a etajului 
subalpin sunt legate de defrisarile facute de-a lungul anilor pentru marirea suprafetei de pasunat. 

Caracteristice sunt tufarisurile dese ale afinilor (Vaccinium myrtillus), aninului de munte (Alnus viridis) si, 
mai ales, ienuparul (Juniperus communis alpina), care ocupa suprafete mari la peste 1500m in Siriu si 
1550m in Penteleu. In Siriu, pe versantii cu panta mai mare si pietrosi, intalnim pajisti cu paius (Festuca 
ovina sudetica), firuta, stanjenel (Iris ruthenica); pe abrupturile stancoase paiusul de stanca (Festuca 
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rupicola saxatilis), iar pe suprafetele slab inclinate, dar la inaltimi mai mici, paiusul rosu (Festuca rubra 
commutata), iarba campului (Agrostis capillaris) in amestec cu teposica (Nardus stricta). 

Se remarca numeroase plante cu flori viu colorate, care dau pajistilor din primavara pana in toamna palete 
extrem de variate. Mai aparte sunt stanjenelul de munte, garoafa (Dianthus tenuifolius), gentiana 
(Gentiana asclepiadea), toporasul de munte (Viola declinata), coacaza etc. 

In unele microdepresiuni, in care au existat lacuri, dezvoltarea abundenta a vegetatiei a dus la 
individualizarea unor mlastini cu Sphagnum, roua cerului (Drosera), poroinic, bumbacarite, rogoz etc. 
Tipice sunt Lacul Sec din Siriu si Lacul Rosu din Penteleu, transformate cu timpul in tinoave. 

Padurile de molid pure sunt limitate ca suprafata si apar mai ales pe versantul vestic si nordic al Siriului si 
in Penteleu, intre 1200 si 1600m. Pe versantii sudici, intre 1200 si 1400m, ele sunt in amestec cu fagetele. 
La contactul cu pajistile subalpine, indeosebi pe pantele expuse vantului, apar indivizi mai scurti, izolati si 
cu profil asimetric. Alaturi de molid intalnim bradul, tisa si pinul. Pajistile din zona de padure sunt bogate 
in graminee, indeosebi Festuca rubra si Agrostis capillaris. In lungul apelor si in sectoarele moi, umede, 
exista mai multe specii de muschi, piciorul cocosului (Ranunculus), izma (Mentha), pipirig (Juncus), captalan 
(Petasites) etc. 

Mai jos, pana la 700-750m altitudine, se intalnesc, de regula, paduri de fag. De cele mai multe ori, sub 
aceasta inaltime, in special in sud si la contactul cu Subcarpatii, el intra in asociere cu gorunul; de la 1100m 
in sus, fagul se afla deseori in amestec cu molidul, bradul si mesteacanul. Pe vaile inguste, umbroase, poate 
fi intalnit in asociere cu paltinul sau ulmul, iar pe cele mai largi, la baza versantilor, se afla in amestec cu 
arinul si alunul. In locurile defrisate se dezvolta asociatii de zburatoare, fragi, tufarisuri de zmeura, mure si 
numerosi arbusti. 

Fauna 

Lumea animala este bogata, padurea oferind conditii de viata extrem de propice. Exista cateva specii care 
fac faima acestor munti, ele fiind in acelasi timp ocrotite. Intre acestea amintim ursul, care, ajuns la 
maturitate, depaseste 300kg.-Paltinis, Monteoru, Hartagu, Brebu, rasii, ieruncile, mistretii, caprioarele, 
cocosii de munte. In unele locuri s-au amenajat puncte si sectoare de vanatoare, in special ursi si caprioare, 
renumite prin exemplarele obtinute-Paltinu in Penteleu, Paltinis in Podu Calului, Milea in Siriu, Tigva in 
Ivanetu. 

Prin tufele de ienupari si afine pot fi zarite cinteza alpina, fasa alpina, pietrarul, maracinarul, uliul; pe 
stancarie se intalnesc soparla, vipera comuna, iar in vecinatatea stanelor mai dau tarcoale lupi si ursi. 

Rezervatii 

• Rezervatia forestiera de la Vaforita, care se desfasoara pe clina sudica a muntelui Vaforita, intre 
paraiele Caseria si Vaforita, afluenti pe dreapta Milei; este o padure de conifere, in care 
precumpanesc brazi si molizi seculari cu talie foarte mare, peste 40-50m inaltime si frecvent cu 
diametrul de 0,8-1m, alaturi de care exista exemplare mai tinere. 

• In Siriu si Penteleu sunt mentionate cateva locuri unde se pastreaza plante mai rar intalnite: pe 
Lacul Rosu vegeteaza roua cerului (Drosera rotundifolia), rachitelele (Vaccinium oxycoccos), 
vuietoarea (Empetrum myrum), iar pe Lacul Sec avem roua cerului, poroinic, bumbacarita, stelarita 
etc. 

 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

263 
 

MASIVUL PENTELEU 
 

 
Masivul Penteleu face parte din grupa muntilor Buzau, alaturi de Masivele Siriu, Podu Calului, Monteoru si 
Culmea Ivanetu, in cadrul carora exista mai multe trasee marcate, se afla in partea central-sudica a regiunii, 
ele fiind separate de vaile Buzau, Barsa Mica, Barsa Rosilei. Masivul Penteleu se afla la extremitatea estica 
a muntilor Buzaului, fiind despartit de muntii Vrancei si masivul Podu Calului prin culoarele vailor Basca 
Mare si Basca Mica. Impresioneaza indeosebi prin culmile sale prelungi, pajisti intinse si prin perspectiva 
larga pe care o ofera asupra Carpatilor de Curbura.  

Cele mai multe legende si catece haiducesti sunt legate de locuri aflate pe culmile, varfurile si vaile 
Penteleului. Ele amintesc de fapte de vitejie ale oamenilor acestor meleaguri. Mai cunoscute sunt cele 
legate de haiducul Gherghelas. Deastfel, in amintirea acestora, in luna mai, la Gura Teghii, se organizeaza 
festivalul "Pe urme de balada", o adevarata sarbatoare a dansului, cantecului si portului popular buzoian. 

Acces 

Căi ferate, care vin de la Buzău, Brașov, Covasna, Sf.Gheorghe: 

• Buzău – Berca - Nehoiașu (operator privat TFG) 
Brașov – Întorsura Buzăului (operator privat Regiotrans) 
Brașov – Sfântu Gheorghe – Covasna – Brețcu (operator privat Regiotrans) 

• calea ferată îngustă Covasna - Comandău (circulă ocazional) 

• DN 10 Buzău - Brașov 

• DJ Nehoiașu - Gura Teghii- Varlaam 

• DJ Buzău - Lopătari 

Localități și puncte de plecare în drumeție:Nehoiu - 415 m; Gura Teghii - 490 m; Întorsura Buzăului - 700 
m; Comandău - 1000 m; Varlaam - 550 m 

Geologie 

Masivul este constituit din mai multe unitati ale flisului carpatic. Rocile din care sunt formati sunt 
predominant reprezentate prin gresii, argile si marne. La acestea se adauga, secundar, microconglomerate, 
marno-calcare, menilite, sisturi disodilice etc. ele alcatuiesc strate cu grosimi de la cativa centimetri pana 
la 2-10m, dispuse in alternanta. Cea mai mare parte a masivuluieste formata din bancuri groase de gresii, 
care, frecvent, trec in microconglomerate. Este o formatiune grosiera, dura, rezistenta, de culoare cenusie, 
care alcatuieste principalele culmi ale acestor munti. 

Rezistenta mai mare la eroziune a facut ca fizionomia interfluviilor sa degaje masivitate, iar vaile sa prezinte 
caractere specifice defileelor. Faciesurile de Fusaru si Kliwa, desfasurate in partwea central-sudica a 
regiunii, se remarca prin existenta unor orizonturi extrem de variate ca alcatuire si duritate. Gresiile, tari, 
galbui-albicioase, predominant silicioase formeaza strate de 0,5-2 m grosime ce alterneaza cu formatiuni 
moi, friabile, usor de dislocat, reprezentate prin sisturi disodilice, argile etc. Ca urmare, versantii vailor 
seinfatiseaza extrem de variat, cu frecvente ruperi de panta, avand corespondent in talvegul vailor o serie 
de praguri; pe podurile interfluviilor apar alternante de varfuri si inseuari.La aceasta suita de faciesuri, local, 
se adauga si altele predominant argilo-marnoase (in lungul Bascei Rosilei) sau macroconglomeratice 
(Tataru-Tatarut). 

http://www.carpati.org/poze_fotografii/penteleu/intr-o_zi_voi_reveni..../72635/
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Orizonturile si stratele de gresii, argile si marne sunt cutate, cutele avand o directie in general NE-SV. Daca 
in jumatatea nordica cutele au o dezvoltare normala, in cea sudica ele au fost faliate si deformate, frecvent 
fiind aduse la stadiul de cute-solzi. Ca urmare, stratele au o cadere foarte mare, adesea fiind chiar verticale. 
Caracteristicile structurale se reflecta atat in fizionomia generala a reliefului, cat mai ales in detasarea unor 
forme aparte de tipul zidurilor de gresie, jgheaburile, cuestelor. 
Regiunea constituie una din marile unitati ale Carpatilor, care s-a format relativ mai tarziu, si anume in 
nepzoic. Ea apare cu infatisare de dealuri la finele sarmatianului, dupa care, pe parcursul mai multor faze 
de ridicare, a fost inaltata si fragmentata. In tot acest timp reteaua hidrografica a fragmentat intens 
suprafata initiala si a creat, alaturi de alte procese morfogenetice, infatisarea de astazi. Nu trebuie uitat 
nici faptul ca miscarile neotectonice din cuaternar s-au manifestat prin ridicari mult mai intense in sectorul 
central, pe aliniamentu Ciucas-Siriu-Penteleu, aici inregistrandu-se cele mai mari valori altimetrice. 

Clima 

Masivul Penteleui se gaseste sub influenta periodica a maselor de aer din NV si NE. Proprietatile acestora, 
desfasurarea si configuratia principalelor culmi, vai si depresiuni duc la aparitia unor deosebiri notabile in 
regimul parametrilor climatici atat pe verticala, cat si de la un sector la altul. Mai sus de 1400m se 
individualizeaza un etaj al varfurilor si crestelor, in cea mai mare parte despadurite si puternic expuse. Aici, 
circa 5-6 luni pe an se semnaleaza valori medii termice negative, iar in restul lunilor valori pozitive, dar sub 
10 gradeC; temperatura medie in lunile ianuarie si februarie oscileaza intre 7 si 8,4 gradeC. 

Precipitatiile, care cad pe parcursul a 160-180 de zile dintr-un an si ating o medie anuala de 1000mm, 
inregistreaza frecventa cea mai ridicata in intervalul mai-iulie, cand au mai ales caracter de aversa. Cele 
mai putine precipitatii se inregistreaza in perioadele martie-aprilie si august-octombrie; zilele cu ninsoare 
sunt mai putine, circa 50, iar stratul de zapada se realizeaza indeosebi in intervalul decembrie-martie. 

Vantul este puternic si extrem de violent iarna si la trecerea de la un sezon la altul. Viteza medie cea mai 
mare se inregistreaza pe varful Lacauti, unde depaseste 13,4m/s in ianuarie. Orientarea principalelor culmi 
si a culoarelor de vale aproximativ NV-SE imprima maselor de aer o directie similara. Aceasta directie este 
subliniata, in special mai sus de limita padurii, de arborii razleti cu infatisare asimetrica datorita dezvoltarii 
coronamentului in partea opusa directiei din care bate vantul. Pot fi remarcati pe creasta Malaiei, culmea 
Penteleu-Vaforita etc. Vitezele mari ale vantului inregistrate in timpul furtunilor duc la doborarea copacilor 
izolati, expusi, iar cateodata chiar a unor portiuni de padure mai rara. Asa s-a intamplat cu padurea de 
arbori colosi din bazinul Tisei. In perioada aprilie-iulie, dupa ploile care pot tine mai multe zile, timpul 
frumos revine cu 1-2 zile mai repede in Podu Calului, cu o zi in Penteleu decat pe creasta Malaiei. 

Perioada optima de practicare a turismului este intre iulie si decembrie si indeosebi in lunile august-
septembrie. 

Sub altitudinea de 1400m se desfasoara etajul montan forestier, in cadrul caruia clima se caracterizeaza 
prin 3-5 luni reci si relativ umede si 7-9 luni temperate, din care martie, septembrie si octombrie sunt mai 
uscate, iar mai si iulie mai umede; iarna sunt frecvente inversiunile de temperatura in lungul culoarelor de 
vale si in depresiunile Intorsura Buzaului si Comandau. Versantii orientati spre sud, sud-est si sud-vest sunt 
mai uscati, au un potential termic pozitiv mai mare si inregistreaza un numar de zile cu zapada mai scazut. 
Pe cei cu expunere nordica, in defilee si pe vaile inguste, umiditatea este mai mare, stratul de zapada se 
mentine pana in luna mai, iar intervalul cu temperaturi negative este mai indelungat. 

Hidrografie 

Regiunea apartine in totalitate bazinului hidrografic al Buzaului. Trei mari rauri transversale-Buzaul, Basca 
Mare, Basca Mica-aduna apele unor paraie ce coboara de pe culmile cele mai inalte ale masivelor buzoiene 
atat spre est, cat si spre vest. Reteaua secundara este densa si aproape paralela. 

Buzaul propriu-zis, pana la confluenta cu Basca Rosilei-65 km, are un bazin relativ simetric pe o suprafata 
de 770 kmp. Raurile afluente cu bazinele cele mai extinse au lungimi pana la 20 km si izvoare bogate-Buzoel, 
Zabratau, Siriu etc. 
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Basca Mare prezinta un bazin asimetric cu cei mai importanti afluenti(lungimi de peste 10 km) situati pe 
clina vestica a Penteleului-Patacu, Basculita, Cernatu, Milea. Raurile ce coboara din Podu Calului sunt scurte, 
au panta accentuata si o scurgere slaba. Intre punctele Musa si Secuiu, Basca Mica primeste numeroase 
paraie ce coboara din muntii Penteleu sau muntii Vrancei, cu lungimi aproape egale(4-6 km). Caracterul 
simetric al bazinului din cursul superior capata un aspect net asimetric in cursul inferior-raurile cu izvoarele 
pe culmea Ivanetu sunt mult mai scurte. Basca Mare se uneste cu Basca Mica la Varlaam. In aval, pana la 
confluenta cu Buzaul, la Nehoias, el poarta numele de Basca Rosilei. In acest sector, albia creste mult in 
latime, iar afluentii, cu lungimi de 5-10km, au o dispozitie nord-sud sau sud-nord. 

La obarsie vaile au infatisare semicirculara, cu un curs de apa destul de efemer. Primavara sau dupa 
aversele de vara, ele sunt mai active si formeaza, treptat, in avale, cursuri tumultoase ce tranporta volume 
mari de roca. 

Pe platourile aflate la 1400m izvoarele se intalnesc mai rar, fie la baza varfurilor sau crestelor care le 
domina-Bocirlea pe clina nordica, Malaia in est si vest, Vaforata in vest, Penteleu in est si sud-fie la mijlocul 
vaiugilor care le fragmenteaza-Vana Mare, Bradul in Siriu. Pe aceste platouri sunt frecvente, in schimb, 
ochiurile de apa si mici suprafete mlastinoase.  

Flora 

Pozitia geografica si, mai ales, desfasurarea reliefului intre 1400 si 1772m altitudine, alaturi de alti factori 
ecologici, au facut ca si in aceasta regiune carpatica sa existe o varietate relativ mare de specii de plante, 
unele frecvent intalnite, altele mai rare. De la 1400-1450m in sus, crestele, varfurile si unele platouri 
prezinta o vegetatie subalpina cu tufarisuri si ierburi comune. Caracteristice sunt tufarisurile dese ale 
afinilor (Vaccinium myrtillus), aninului de munte (Alnus viridis) si, mai ales, ienuparul (Juniperus communis 
alpina), care ocupa suprafete mari la peste 1500m. Pe versantii cu panta mai mare si pietrosi, intalnim 
pajisti cu paius (Festuca ovina sudetica), firuta, stanjenel (Iris ruthenica); pe abrupturile stancoase paiusul 
de stanca (Festuca rupicola saxatilis), iar pe suprafetele slab inclinate, dar la inaltimi mai mici, paiusul rosu 
(Festuca rubra commutata), iarba campului (Agrostis capillaris) in amestec cu teposica (Nardus stricta). 

Se remarca numeroase plante cu flori viu colorate, care dau pajistilor din primavara pana in toamna palete 
extrem de variate. Mai aparte sunt stanjenelul de munte, garoafa (Dianthus tenuifolius), gentiana 
(Gentiana asclepiadea), toporasul de munte (Viola declinata), coacaza etc. In unele microdepresiuni, in care 
au existat lacuri, dezvoltarea abundenta a vegetatiei a dus la individualizarea unor mlastini cu Sphagnum, 
roua cerului (Drosera), poroinic, bumbacarite, rogoz etc. 

Padurile de molid pure sunt limitate ca suprafata si apar mai ales pe versantul vestic si nordic, intre 1200 
si 1600m. Pe versantii sudici, intre 1200 si 1400m, ele sunt in amestec cu fagetele. La contactul cu pajistile 
subalpine, indeosebi pe pantele expuse vantului, apar indivizi mai scurti, izolati si cu profil asimetric. Alaturi 
de molid intalnim bradul, tisa si pinul. Pajistile din zona de padure sunt bogate in graminee, indeosebi 
Festuca rubra si Agrostis capillaris. In lungul apelor si in sectoarele moi, umede, exista mai multe specii de 
muschi, piciorul cocosului (Ranunculus), izma (Mentha), pipirig (Juncus), captalan (Petasites) etc. 

Mai jos, pana la 700-750m altitudine, se intalnesc, de regula, paduri de fag. De cele mai multe ori, sub 
aceasta inaltime, in special in sud si la contactul cu Subcarpatii, el intra in asociere cu gorunul; de la 1100m 
in sus, fagul se afla deseori in amestec cu molidul, bradul si mesteacanul. Pe vaile inguste, umbroase, poate 
fi intalnit in asociere cu paltinul sau ulmul, iar pe cele mai largi, la baza versantilor, se afla in amestec cu 
arinul si alunul. In locurile defrisate se dezvolta asociatii de zburatoare, fragi, tufarisuri de zmeura, mure si 
numerosi arbusti. 

Fauna Lumea animala, ca și în masivul Siriu,  este bogata numărând cateva specii ocrotite. Intre acestea 
amintim ursul, lopul, rasii, ieruncile, mistretii, caprioarele, cocosii de munte. Prin tufele de ienupari si afine 
pot fi zarite cinteza alpina, fasa alpina, pietrarul, maracinarul, uliul; pe stancarie se intalnesc soparla, vipera 
comuna. 

Rezervatii 
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• Rezervatia forestiera de la Vaforita, care se desfasoara pe clina sudica a muntelui Vaforita, intre 
paraiele Caseria si Vaforita, afluenti pe dreapta Milei; este o padure de conifere, in care 
precumpanesc brazi si molizi seculari cu talie foarte mare, peste 40-50m inaltime si frecvent cu 
diametrul de 0,8-1m, alaturi de care exista exemplare mai tinere. 

• In Penteleu sunt mentionate cateva locuri unde se pastreaza plante mai rar intalnite: pe Lacul 
Rosu vegeteaza roua cerului (Drosera rotundifolia), rachitelele (Vaccinium oxycoccos), vuietoarea 
(Empetrum myrum), iar pe Lacul Sec avem roua cerului, poroinic, bumbacarita, stelarita etc. 

 

MASIVUL Siriu 

 

 

Masivul Siriu fac parte din subgrupa munților Buzăului, parte din Carpații Orientali - Carpații de Curbură, 
fiind în cea mai mare parte e formată din bancuri groase de gresii, care trec frecvent în microconglomerate. 
Este o formațiune grosieră, dură și rezistentă, de culoare cenușie, care alcătuiește principalele culmi ale 
acestor munți și au două vârfuri respectiv vf. Mălâia (1.662 m) și Siriu (Bocârnea) (1.657 m). Masivul Siriu, 
situat in partea cea mai vestica a regiunii, este delimitat fata de culmea Tataru-Tatarut prin culoarul vailor 
Crasna si Siriul Mare, de culmea Monteoru prin valea Siriului, iar de Podu Calului prin valea Buzăului. 
Creasta principală a munților Siriu are o orientare generală N-NE spre S-SV, iar în partea sudică creasta se 
curbează ușor spre SE. Din creasta principală se desprind mai multe culmi către est, spre lacul Siriu: culmea 
Șoimului (care coboară spre fostele Băi Siriu), culmea Milea (care coboară spre Gura Milei și cheițele 
Mrejei) și culmea Blojii (care coboară spre cătunul Stearpa și este continuarea curbată a culmii principale). 

Limite 

• Nord: Valea Buzăului 

• Est: Lacul de acumulare Siriu 

• Sud: Valea Siriului Mic și Siriului Mare 

• Vest: Valea Crasnei, Munții Tătaru 

Acces 

Căi ferate, care vin de la Buzău, Brașov, Covasna, Sf.Gheorghe: 

• Buzău – Berca - Nehoiașu (operator privat TFG) 

• Brașov – Întorsura Buzăului (operator privat Regiotrans) 

• Brașov – Sfântu Gheorghe – Covasna – Brețcu (operator privat Regiotrans) 

• calea ferată îngustă Covasna - Comandău (circulă ocazional) 

• DN 10 Buzău - Brașov 

• DJ Nehoiașu - Gura Teghii- Varlaam 

• DJ Buzău - Lopătari 

Localități și puncte de plecare în drumeție: Nehoiu - 415 m; Gura Teghii - 490 m; Siriu - 480 m; Băile Siriu - 
550 m; Crasna - 665 m; Pătârlagele - 265 m. 

Puncte de interes: 

• Lacul Vulturilor - lac periglaciar, cu o suprafață de 0,9 ha și o adâncime maximă de 2,5m, situat sub 
vârful Mălâia, pe partea estică 

• Colții Măgăreței - punct de belvedere în vecinătatea Lacului Vulturilor, către est 
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• Colții Bocârnei - punct de belvedere sub vârful Siriu (Bocârnea) 

• Caprele negre pot fi văzute pe țancurile Colților Măgăreței și Colților Bocârnei 

Trasee de drumeție 

• Lunca Jariștei-Gura Milei–Valea Milei–Lacul Vulturilor 

• Crasna-Crasna Urlătoare-Poarta Vânturilor 

• Cabana Valea Neagră-Dosu Muntelui-Poarta Vânturilor-Obârșia Crasnei 

• Dosu Muntelui-Vf. Bocârnea-Poarta Vânturilor-Vf. Mălâia-Șaua din Bloji 

• Poarta Vânturilor-Lacul Sec-Lacul Vulturilor 

• Cabana Valea Neagră-Valea Bradului-Colții Bâlei-Vf. Siriu 

Trasee de bicicletă 

• Nehoiașu - Lacul Vulturilor pe valea Siriului Mare 

a. TRASEE TURISTICE MONTANE 

In Masivul Siriu: 

• Baile Siriu - Valea Neagra - Dosul Muntelui - Poarta Vanturilor - Obarsia Crasnei - Culmea Tatarutu 
- Vf. Tataru Mare - Tabla Butii - Poiana Stanei. Marcaj banda rosie. Durata 7-8 ore. 

• Siriu - Gura Milei - Valea Milei - Cabana si Lacul Vulturilor. Marcaj triunghi rosu. Durata 5-6 ore. 

• Cabana si Lacul Vulturilor - Lacul Sec - Saua Poarta Vanturilor. Marcaj punct rosu. Durata jumatate 
de ora. 

• Baile Siriu - Valea Bradului - Coltii Balei - Vf. Bocarnea - Poarta Vanturilor - Lacul Vulturilor - Culmea 
Blojii - Stearpa - Valea Siriului - Gura Milei. Marcaj punct rosu. Durata 9-10 ore. 

• Dosu Muntelui - Vf. Bocarnea - Poarta Vanturilor - Vf. Malaia. Marcaj cruce rosie. Durata 3 ore. 

 

In Masivul Penteleu: 

• Gura Cernatului - Stana Cernatu - Vf. Penteleu - Vf. Crucea Fetei - Vf. Balescu Mare - Vf. Balescutu 
- Musa. Marcaj banda rosie. Durata 9-10 ore. 

• Gura Cernatului - Valea Milei - rezervatia Viforata - paraul Caseria - Saua Caprioarei - Piciorul Caprei 
- Sapte Izvoare - Secuiu. Marcaj triunghi albastru. Durata 9-10 ore. 

• Brebu - Lacul Negru - Brebu. Marcaj punct rosu. Durata 1 ora. 

In Masivul Podul Calului: 

• Gura Teghii - Poiana Teghii - Vf. Podul Calului. Marcaj cruce albastra. Durata 3 ore. 

• Gura Teghii - Valea Fulgerisului - Vf. Ivanetu - Plaiul Nucului - Lacul Mociaru - Lopatari. Marcaj cruce 
albastra. Durata 5-6 ore. 

b. CICLOTURISM 

Traseul 1: ZENIT MOUNTAIN BIKING (CISLAU) 

Punct de plecare – Magura cu directia - (DN10) Magura, (DJ203G) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sarata 
Monteoru, Merei, (DJ205) Ciobanoaia, Zoresti, Vernesti, (DN10) Candesti, Satuc, Unguriu, Magura 

Traseul 2: MOUNTAIN BIKING (CISLAU) 

Itinerarul 1 - culoarea rosie (mediu) 

• Punct de plecare – Magura cu directia - (DN10) Magura, (DJ203G) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sarata 
Monteoru, Merei, (DJ205) CIOBANOAIA, (DC48) (DRUM FORESTIER) Grajdana, Barbuncesti, 
Izvoranu, (DJ203G) Magura 

Itinerarul 2 - culoarea albastra 
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• Punct de plecare – Magura cu directia - Magura, (DJ203G) Izvoranu, (Drum Forestier) Barbuncesti, 
Mierea, Nenciu, (DC48) Ciobanoaia, (DJ205) Zoresti, Vernesti, Candesti, Satuc, Unguriu, Magura 

Itinerarul 3 - culoarea negru (dificil) 

• Punct de plecare – Magura cu directia - (DN10) Magura, (DJ203G ) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sarata 
Monteoru, Merei, (Dj205) Ciobanoaia, Zoresti, Vernesti, (DN10) Candesti, Satuc, Unguriu, Magura 

Traseul 3: CISLAU MOUNTAIN BIKING 

• Punct de plecare – Magura cu directia - Magura, (DJ203G) Izvorani, (Drum Forestier) Barbuncesti, 
Mierea, Nenciu, (DC48) Ciobanoaia, (DJ205) Zoresti, Vernesti, Candesti, Satuc, Unguriu, Magura 

Traseul 4: NEAGA MOUNTAIN BIKING 

• Punct de plecare – Magura cu directia - (DN10) Magura, (DJ203G) Hales, Izvorul, Leiculesti, Sarata 
Monteoru, Merei, (DJ205) Ciobanoaia, (DC48), (Drum Forestier) Grajdana, Barbuncesti, Izvorani, 
(DJ203G) Magura 

Traseul 5: NEAGA MOUNTAIN BIKING 

• Punct de plecare – Cislau cu directia - Cislau (Catun Baresti), DC211 drum forestier amplasat la 
limita judetului Buzau cu judetul Prahova, vf. Neaga pana la localitatea Buda-Craciunesti, se intra 
pe DJ102C, vf. Seciu Scarasoara, cu acces pe drum din DJ102C, drum forestier cu iesire in DN10, la 
intrare in localitatea Cislau. 

Fauna 

Lumea animala este bogata numărând cateva specii ocrotite. Intre acestea amintim ursul, rasii, ieruncile, 
mistretii, caprioarele, cocosii de munte. In unele locuri s-au amenajat puncte si sectoare de vanatoare, in 
special ursi si caprioare, renumite prin exemplarele obtinute-Paltinu in Penteleu, Paltinis in Podu Calului, 
Milea in Siriu, Tigva in Ivanetu. Prin tufele de ienupari si afine pot fi zarite cinteza alpina, fasa alpina, 
pietrarul, maracinarul, uliul; pe stancarie se intalnesc soparla, vipera comuna. 

Flora 

Pozitia geografica si, mai ales, desfasurarea reliefului intre 1400 si 1772m altitudine, alaturi de alti factori 
ecologici, au facut ca si in aceasta regiune carpatica sa existe o varietate relativ mare de specii de plante, 
unele frecvent intalnite, altele mai rare. De la 1400-1450m in sus, crestele, varfurile si unele platouri 
prezinta o vegetatie subalpina cu tufarisuri si ierburi comune. Pozitia relativ joasa a limitei padurii si 
extensiunea mai larga in Siriu a etajului subalpin sunt legate de defrisarile facute de-a lungul anilor pentru 
marirea suprafetei de pasunat. Caracteristice sunt tufarisurile dese ale afinilor (Vaccinium myrtillus), 
aninului de munte (Alnus viridis) si, mai ales, ienuparul (Juniperus communis alpina) care ocupa suprafete 
mari la peste 1500m.  

In Siriu, pe versantii cu panta mai mare si pietrosi, intalnim pajisti cu paius (Festuca ovina sudetica), firuta, 
stanjenel (Iris ruthenica); pe abrupturile stancoase paiusul de stanca (Festuca rupicola saxatilis), iar pe 
suprafetele slab inclinate, dar la inaltimi mai mici, paiusul rosu (Festuca rubra commutata), iarba campului 
(Agrostis capillaris) in amestec cu teposica (Nardus stricta). Se remarca numeroase plante cu flori viu 
colorate, care dau pajistilor din primavara pana in toamna palete extrem de variate. Mai aparte sunt 
stanjenelul de munte, garoafa (Dianthus tenuifolius), gentiana (Gentiana asclepiadea), toporasul de munte 
(Viola declinata), coacaza etc. 

In unele microdepresiuni, in care au existat lacuri, dezvoltarea abundenta a vegetatiei a dus la 
individualizarea unor mlastini cu Sphagnum, roua cerului (Drosera), poroinic, bumbacarite, rogoz etc. 
Tipice sunt Lacul Sec din Siriu si Lacul Rosu din Penteleu, transformate cu timpul in tinoave. 

Padurile de molid pure sunt limitate ca suprafata si apar mai ales pe versantul vestic si nordic al Siriului, 
intre 1200 si 1600m. Pe versantii sudici, intre 1200 si 1400m, ele sunt in amestec cu fagetele. La contactul 
cu pajistile subalpine, indeosebi pe pantele expuse vantului, apar indivizi mai scurti, izolati si cu profil 
asimetric. Alaturi de molid intalnim bradul, tisa si pinul. Pajistile din zona de padure sunt bogate in 
graminee, indeosebi Festuca rubra si Agrostis capillaris. In lungul apelor si in sectoarele moi, umede, exista 
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mai multe specii de muschi, piciorul cocosului (Ranunculus), izma (Mentha), pipirig (Juncus), captalan 
(Petasites) etc. 

Mai jos, pana la 700-750m altitudine, se intalnesc, de regula, paduri de fag. De cele mai multe ori, sub 
aceasta inaltime, in special in sud si la contactul cu Subcarpatii, el intra in asociere cu gorunul; de la 1100m 
in sus, fagul se afla deseori in amestec cu molidul, bradul si mesteacanul. Pe vaile inguste, umbroase, poate 
fi intalnit in asociere cu paltinul sau ulmul, iar pe cele mai largi, la baza versantilor, se afla in amestec cu 
arinul si alunul. 
In locurile defrisate se dezvolta asociatii de zburatoare, fragi, tufarisuri de zmeura, mure si numerosi arbusti. 

Clima 

Masivul Siriu se gaseste sub influenta periodica a maselor de aer din NV si NE. Proprietatile acestora, 
desfasurarea si configuratia principalelor culmi, vai si depresiuni duc la aparitia unor deosebiri notabile in 
regimul parametrilor climatici atat pe verticala, cat si de la un sector la altul. Mai sus de 1400m se 
individualizeaza un etaj al varfurilor si crestelor, in cea mai mare parte despadurite si puternic expuse. Aici, 
circa 5-6 luni pe an se semnaleaza valori medii termice negative, iar in restul lunilor valori pozitive, dar sub 
10 gradeC; temperatura medie in lunile ianuarie si februarie oscileaza intre 7 si 8,4 gradeC. Precipitatiile, 
care cad pe parcursul a 160-180 de zile dintr-un an si ating o medie anuala de 1000mm, inregistreaza 
frecventa cea mai ridicata in intervalul mai-iulie, cand au mai ales caracter de aversa. Cele mai putine 
precipitatii se inregistreaza in perioadele martie-aprilie si august-octombrie; zilele cu ninsoare sunt mai 
putine, circa 50, iar stratul de zapada se realizeaza indeosebi in intervalul decembrie-martie. 

Vantul este puternic si extrem de violent iarna si la trecerea de la un sezon la altul. Orientarea principalelor 
culmi si a culoarelor de vale aproximativ NV-SE imprima maselor de aer o directie similara. Aceasta directie 
este subliniata, in special mai sus de limita padurii, de arborii razleti cu infatisare asimetrica datorita 
dezvoltarii coronamentului in partea opusa directiei din care bate vantul. Vitezele mari ale vantului 
inregistrate in timpul furtunilor duc la doborarea copacilor izolati, expusi, iar cateodata chiar a unor 
portiuni de padure mai rara. 

Masivul Siriu insumeaza un numar de zile mai mic de timp senin in comparatie cu Penteleul, datorita 
pozitiei sale vestice in calea maselor de aer din NV, ce trec peste sectorul mai coborat Persani-Brasov, 
dintre Carpatii Meridionali si Harghita, precum si faptului ca se afla intre doua culoare orografice:Vama-
Telejenel si Buzau, care influenteaza dirijarea locala a acestora. Nebulozitatea ridicata, in special in 
perioada aprilie-iulie, afecteaza mai mult sectorul central al Siriului, deasupra altitudinii de 1400m; in 
Penteleu ea se rezuma la varfurile aflate la peste 1500m. In perioada aprilie-iulie, dupa ploile care pot tine 
mai multe zile, timpul frumos revine cu 1-2 zile mai repede in Podu Calului, cu o zi in Penteleu decat pe 
creasta Malaiei. 

Perioada optima de practicare a turismului este intre iulie si decembrie si indeosebi in lunile august-
septembrie. Totodata, in stabilirea locurilor de campare se va acorda prioritate suprafetelor expuse spre 
sud-Lacul Vulturilor, Cernatu, Balescu, Poiana Teghii, Plaiul Nucului.Sub altitudinea de 1400m se desfasoara 
etajul montan forestier, in cadrul caruia clima se caracterizeaza prin 3-5 luni reci si relativ umede si 7-9 luni 
temperate, din care martie, septembrie si octombrie sunt mai uscate, iar mai si iulie mai umede; iarna sunt 
frecvente inversiunile de temperatura in lungul culoarelor de vale si in depresiunile Intorsura Buzaului si 
Comandau. Versantii orientati spre sud, sud-est si sud-vest sunt mai uscati, au un potential termic pozitiv 
mai mare si inregistreaza un numar de zile cu zapada mai scazut. Pe cei cu expunere nordica, in defilee si 
pe vaile inguste, umiditatea este mai mare, stratul de zapada se mentine pana in luna mai, iar intervalul cu 
temperaturi negative este mai indelungat. 

Hidrografie 

Regiunea apartine in totalitate bazinului hidrografic al Buzaului. Trei mari rauri transversale-Buzaul, Basca 
Mare, Basca Mica-aduna apele unor paraie ce coboara de pe culmile cele mai inalte ale masivelor buzoiene 
atat spre est, cat si spre vest. Reteaua secundara este densa si aproape paralela. Buzaul propriu-zis, pana 
la confluenta cu Basca Rosilei-65 km, are un bazin relativ simetric pe o suprafata de 770 kmp. Raurile 
afluente cu bazinele cele mai extinse au lungimi pana la 20 km si izvoare bogate-Buzoel, Zabratau, Siriu etc. 
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Basca Mare prezinta un bazin asimetric cu cei mai importanti afluenti(lungimi de peste 10 km) situati pe 
clina vestica a Penteleului-Patacu, Basculita, Cernatu, Milea. Raurile ce coboara din Podu Calului sunt scurte, 
au panta accentuata si o scurgere slaba. Intre punctele Musa si Secuiu, Basca Mica primeste numeroase 
paraie ce coboara din muntii Penteleu sau muntii Vrancei, cu lungimi aproape egale(4-6 km). Caracterul 
simetric al bazinului din cursul superior capata un aspect net asimetric in cursul inferior-raurile cu izvoarele 
pe culmea Ivanetu sunt mult mai scurte. Basca Mare se uneste cu Basca Mica la Varlaam. In aval, pana la 
confluenta cu Buzaul, la Nehoias, el poarta numele de Basca Rosilei. In acest sector, albia creste mult in 
latime, iar afluentii, cu lungimi de 5-10km, au o dispozitie nord-sud sau sud-nord. 

La obârsie vaile au infatisare semicirculara, cu un curs de apa destul de efemer. Primavara sau dupa 
aversele de vara, ele sunt mai active si formeaza, treptat, in avale, cursuri tumultoase ce tranporta volume 
mari de roca. Pe platourile aflate la 1400m izvoarele se intalnesc mai rar, fie la baza varfurilor sau crestelor 
care le domina-Bocirlea pe clina nordica, Malaia in est si vest, Vaforata in vest, Penteleu in est si sud-fie la 
mijlocul vaiugilor care le fragmenteaza-Vana Mare, Bradul in Siriu. Pe aceste platouri sunt frecvente, in 
schimb, ochiurile de apa si mici suprafete mlastinoase. 

Hidrografia regiunii este intregita de un numar de lacuri, cu marime, geneza si evolutie destul de variate: 

• Lacul Vulturilor sau Lacul fara Fund, aflat la est de culmea Malaia, la 1420m, este cantonat intr-o 
cuveta de origine crio-nivala; lacul are o suprafata de 10000mp, adancimea maxima de 3m si este 
alimentat din ploi si de izvoarele de la baza poalelor de grohotis. 

• Lacul Sec, aflat la nord de Lacul Vulturilor, la 1450m, este o mlastina care, pe ansamblu, ocupa o 
suprafata de circa 12400mp; ea prezinta mici ochiuri de apa, adanci de 10-12 cm, alimentate din 
ploi si mai putin din izvoarele de la poalele culmii Malaia. 

Rezervații 

• In Siriu sunt mentionate cateva locuri unde se pastreaza plante mai rar intalnite: pe Lacul 
Rosu vegeteaza roua cerului (Drosera rotundifolia), rachitelele (Vaccinium oxycoccos), vuietoarea 
(Empetrum myrum), iar pe Lacul Sec avem roua cerului, poroinic, bumbacarita, stelarita etc. 

https://www.carpati.org/ghid_montan/muntii/siriu-44/alpinism/ 

  

https://www.carpati.org/ghid_montan/muntii/siriu-44/alpinism/
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MASIVUL PODUL CALULUI – CULMEA IVANEȚU 
 

 
Masivul Podu Calului face parte din grupa muntilor Buzau, alaturi de Masivele Siriu, Penteleu, Monteoru si 
Culmea Ivanetu, in cadrul carora exista mai multe trasee marcate, se afla in partea central-sudica a regiunii, 
ele fiind separate de vaile Buzau, Barsa Mica, Barsa Rosilei. Masivul Podu Calului incadrat de Buzau, Basca 
Mare si de Basca Rosilei, are o pozitie centrala. Este mai scund fata de vecinii sai, obiectivele turistice fiind 
axate indeosebi pe vai si in vecinatatea asezarilor. Are inaltimi reduse in comparatie cu Penteleu sau Siriu. 
Cel mai inalt punct este Varful Podu Calului (1440m), care domina cu 70 - 100 m suprafetele valurite ce se 
desfasoara catre Casoca sau Basca Mare. Pozitia geografica a acestor munti la circa 40 km de Brasov si 80 
fata de Buzau, in vecinatatea unor areale des populate, si faptul ca sunt strabatuti de o artera de 
comunicatie importanta faciliteaza accesul si le asigura o perspectiva frumoasa in practicarea turismului. 

Acces 

Căi ferate, care vin de la Buzău, Brașov, Covasna, Sf.Gheorghe: 

• Buzău – Berca - Nehoiașu (operator privat TFG) 

• Brașov – Întorsura Buzăului (operator privat Regiotrans) 

• Brașov – Sfântu Gheorghe – Covasna – Brețcu (operator privat Regiotrans) 

• calea ferată îngustă Covasna - Comandău (circulă ocazional) 

• DN 10 Buzău - Brașov 

• DJ Nehoiașu - Gura Teghii- Varlaam 

• DJ Buzău - Lopătari 

Localități și puncte de plecare în drumeție:Nehoiu - 415 m; Gura Teghii - 490 m; Întorsura Buzăului - 700 
m; Comandău - 1000 m; Lopătari - 505 m; Varlaam - 550 m; Siriu - 480 m; Băile Siriu - 550 m; Crasna - 665 
m; Pătârlagele - 265 m. 

Geologie 

Masivul este constituit din mai multe unitati ale flisului carpatic. Rocile din care sunt formati sunt 
predominant reprezentate prin gresii, argile si marne. La acestea se adauga, secundar, microconglomerate, 
marno-calcare, menilite, sisturi disodilice etc. ele alcatuiesc strate cu grosimi de la cativa centimetri pana 
la 2-10m, dispuse in alternanta. Cea mai mare parte a masivului este formata din bancuri groase de gresii, 
care, frecvent, trec in microconglomerate. Este o formatiune grosiera, dura, rezistenta, de culoare cenusie, 
care alcatuieste principalele culmi ale acestor munti. 

Rezistenta mai mare la eroziune a facut ca fizionomia interfluviilor sa degaje masivitate, iar vaile sa prezinte 
caractere specifice defileelor. Faciesurile de Fusaru si Kliwa, desfasurate in partwea central-sudica a 
regiunii, se remarca prin existenta unor orizonturi extrem de variate ca alcatuire si duritate. Gresiile, tari, 
galbui-albicioase, predominant silicioase formeaza strate de 0,5-2 m grosime ce alterneaza cu formatiuni 
moi, friabile, usor de dislocat, reprezentate prin sisturi disodilice, argile etc. Ca urmare, versantii vailor 
seinfatiseaza extrem de variat, cu frecvente ruperi de panta, avand corespondent in talvegul vailor o serie 
de praguri; pe podurile interfluviilor apar alternante de varfuri si inseuari. 

La aceasta suita de faciesuri, local, se adauga si altele predominant argilo-marnoase sau 
macroconglomeratice. Orizonturile si stratele de gresii, argile si marne sunt cutate, cutele avand o directie 
in general NE-SV. Daca in jumatatea nordica cutele au o dezvoltare normala, in cea sudica ele au fost faliate 
si deformate, frecvent fiind aduse la stadiul de cute-solzi.Ca urmare, stratele au o cadere foarte mare, 

http://www.carpati.org/poze_fotografii/podu_calului/cascada_ca%C5%9Foca/75511/
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adesea fiind chiar verticale. Caracteristicile structurale se reflecta atat in fizionomia generala a reliefului, 
cat mai ales in detasarea unor forme aparte de tipul zidurilor de gresie, jgheaburile, cuestelor. 

Regiunea constituie una din marile unitati ale Carpatilor, care s-a format relativ mai tarziu, si anume in 
nepzoic. Ea apare cu infatisare de dealuri la finele sarmatianului, dupa care, pe parcursul mai multor faze 
de ridicare, a fost inaltata si fragmentata. In tot acest timp reteaua hidrografica a fragmentat intens 
suprafata initiala si a creat, alaturi de alte procese morfogenetice, infatisarea de astazi. Nu trebuie uitat 
nici faptul ca miscarile neotectonice din cuaternar s-au manifestat prin ridicari mult mai intense in sectorul 
central, pe aliniamentu Ciucas-Siriu-Penteleu, aici inregistrandu-se cele mai mari valori altimetrice. 

Clima 

Masivul Podu Calului se gaseste sub influenta periodica a maselor de aer din NV si NE. Proprietatile 
acestora, desfasurarea si configuratia principalelor culmi, vai si depresiuni duc la aparitia unor deosebiri 
notabile in regimul parametrilor climatici atat pe verticala, cat si de la un sector la altul. Mai sus de 1400m 
se individualizeaza un etaj al varfurilor si crestelor, in cea mai mare parte despadurite si puternic expuse. 
Aici, circa 5-6 luni pe an se semnaleaza valori medii termice negative, iar in restul lunilor valori pozitive, dar 
sub 10 gradeC; temperatura medie in lunile ianuarie si februarie oscileaza intre 7 si 8,4 grade C. 

Precipitatiile, care cad pe parcursul a 160-180 de zile dintr-un an si ating o medie anuala de 1000mm, 
inregistreaza frecventa cea mai ridicata in intervalul mai-iulie, cand au mai ales caracter de aversa. Cele 
mai putine precipitatii se inregistreaza in perioadele martie-aprilie si august-octombrie; zilele cu ninsoare 
sunt mai putine, circa 50, iar stratul de zapada se realizeaza indeosebi in intervalul decembrie-martie. 

Vantul este puternic si extrem de violent iarna si la trecerea de la un sezon la altul. Orientarea principalelor 
culmi si a culoarelor de vale aproximativ NV-SE imprima maselor de aer o directie similara. Aceasta directie 
este subliniata, in special mai sus de limita padurii, de arborii razleti cu infatisare asimetrica datorita 
dezvoltarii coronamentului in partea opusa directiei din care bate vantul. Pot fi remarcati pe creasta 
Malaiei, culmea Penteleu-Vaforita etc. Vitezele mari ale vantului inregistrate in timpul furtunilor duc la 
doborarea copacilor izolati, expusi, iar cateodata chiar a unor portiuni de padure mai rara. In perioada 
aprilie-iulie, dupa ploile care pot tine mai multe zile, timpul frumos revine cu 1-2 zile mai repede in Podu 
Calului, cu o zi in Penteleu decat pe creasta Malaiei. 

Perioada optima de practicare a turismului este intre iulie si decembrie si indeosebi in lunile august-
septembrie. 

Sub altitudinea de 1400m se desfasoara etajul montan forestier, in cadrul caruia clima se caracterizeaza 
prin 3-5 luni reci si relativ umede si 7-9 luni temperate, din care martie, septembrie si octombrie sunt mai 
uscate, iar mai si iulie mai umede; iarna sunt frecvente inversiunile de temperatura in lungul culoarelor de 
vale si in depresiunile Intorsura Buzaului si Comandau. Versantii orientati spre sud, sud-est si sud-vest sunt 
mai uscati, au un potential termic pozitiv mai mare si inregistreaza un numar de zile cu zapada mai scazut. 
Pe cei cu expunere nordica, in defilee si pe vaile inguste, umiditatea este mai mare, stratul de zapada se 
mentine pana in luna mai, iar intervalul cu temperaturi negative este mai indelungat. 

Hidrografie 

Regiunea apartine in totalitate bazinului hidrografic al Buzaului. Trei mari rauri transversale-Buzaul, Basca 
Mare, Basca Mica-aduna apele unor paraie ce coboara de pe culmile cele mai inalte ale masivelor buzoiene 
atat spre est, cat si spre vest. Reteaua secundara este densa si aproape paralela.  

Buzaul propriu-zis, pana la confluenta cu Basca Rosilei-65 km, are un bazin relativ simetric pe o suprafata 
de 770 kmp. Raurile afluente cu bazinele cele mai extinse au lungimi pana la 20 km si izvoare bogate-Buzoel, 
Zabratau, Siriu etc. 

Basca Mare prezinta un bazin asimetric cu cei mai importanti afluenti (lungimi de peste 10 km) situati pe 
clina vestica a Penteleului-Patacu, Basculita, Cernatu, Milea. Intre punctele Musa si Secuiu, Basca Mica 
primeste numeroase paraie ce coboara din muntii Penteleu sau muntii Vrancei, cu lungimi aproape egale 
(4-6 km). Caracterul simetric al bazinului din cursul superior capata un aspect net asimetric in cursul 
inferior-raurile cu izvoarele pe culmea Ivanetu sunt mult mai scurte. 
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Basca Mare se uneste cu Basca Mica la Varlaam. In aval, pana la confluenta cu Buzaul, la Nehoias, el poarta 
numele de Basca Rosilei. In acest sector, albia creste mult in latime, iar afluentii, cu lungimi de 5-10km, au 
o dispozitie nord-sud sau sud-nord.  

La obarsie vaile au infatisare semicirculara, cu un curs de apa destul de efemer. Primavara sau dupa 
aversele de vara, ele sunt mai active si formeaza, treptat, in avale, cursuri tumultoase ce tranporta volume 
mari de roca. 

Hidrografia regiunii este intregita de un numar de lacuri, cu marime, geneza si evolutie destul de variate: 

• Lacul Negru, aflat in muntii Penteleu, sub muchia Steghii, la 1050m, in mijlocul unei paduri si 
inregistreaza un grad inaintat de colmatare. 

• Lacul Rosu, aflat sub culmea Penteleu, la NE de varful principal, la 1510m, pe locul unui fost lac, cu 
ochiuri de apa existente numai primavara. 

Flora 

Pozitia geografica si, mai ales, desfasurarea reliefului intre 1400 si 1772m altitudine, alaturi de alti factori 
ecologici, au facut ca si in aceasta regiune carpatica sa existe o varietate relativ mare de specii de plante, 
unele frecvent intalnite, altele mai rare. De la 1400-1450m in sus, crestele, varfurile si unele platouri 
prezinta o vegetatie subalpina cu tufarisuri si ierburi comune. Caracteristice sunt tufarisurile dese ale 
afinilor (Vaccinium myrtillus), aninului de munte (Alnus viridis) si, mai ales, ienuparul (Juniperus communis 
alpina), care ocupa suprafete mari la peste 1500m. Pe versantii cu panta mai mare si pietrosi, intalnim 
pajisti cu paius (Festuca ovina sudetica), firuta, stanjenel (Iris ruthenica); pe abrupturile stancoase paiusul 
de stanca (Festuca rupicola saxatilis), iar pe suprafetele slab inclinate, dar la inaltimi mai mici, paiusul rosu 
(Festuca rubra commutata), iarba campului (Agrostis capillaris) in amestec cu teposica (Nardus stricta). 

Se remarca numeroase plante cu flori viu colorate, care dau pajistilor din primavara pana in toamna palete 
extrem de variate. Mai aparte sunt stanjenelul de munte, garoafa (Dianthus tenuifolius), gentiana 
(Gentiana asclepiadea), toporasul de munte (Viola declinata), coacaza etc. In unele microdepresiuni, in care 
au existat lacuri, dezvoltarea abundenta a vegetatiei a dus la individualizarea unor mlastini cu Sphagnum, 
roua cerului (Drosera), poroinic, bumbacarite, rogoz etc. Padurile de molid pure sunt limitate ca suprafata 
si apar mai ales pe versantul vestic si nordic, intre 1200 si 1600m. Pe versantii sudici, intre 1200 si 1400m, 
ele sunt in amestec cu fagetele. La contactul cu pajistile subalpine, indeosebi pe pantele expuse vantului, 
apar indivizi mai scurti, izolati si cu profil asimetric. Alaturi de molid intalnim bradul, tisa si pinul. Pajistile 
din zona de padure sunt bogate in graminee, indeosebi Festuca rubra si Agrostis capillaris. In lungul apelor 
si in sectoarele moi, umede, exista mai multe specii de muschi, piciorul cocosului (Ranunculus), izma 
(Mentha), pipirig (Juncus), captalan (Petasites) etc. 

Mai jos, pana la 700-750m altitudine, se intalnesc, de regula, paduri de fag. De cele mai multe ori, sub 
aceasta inaltime, in special in sud si la contactul cu Subcarpatii, el intra in asociere cu gorunul; de la 1100m 
in sus, fagul se afla deseori in amestec cu molidul, bradul si mesteacanul. Pe vaile inguste, umbroase, poate 
fi intalnit in asociere cu paltinul sau ulmul, iar pe cele mai largi, la baza versantilor, se afla in amestec cu 
arinul si alunul. In locurile defrisate se dezvolta asociatii de zburatoare, fragi, tufarisuri de zmeura, mure si 
numerosi arbusti. 

Fauna 

Lumea animala este bogata, padurea oferind conditii de viata extrem de propice. Exista cateva specii care 
fac faima acestor munti, ele fiind in acelasi timp ocrotite. Intre acestea amintim ursul, care, ajuns la 
maturitate, depaseste 300kg.-Paltinis, Monteoru, Hartagu, Brebu, rasii, ieruncile, mistretii, caprioarele, 
cocosii de munte. 

Prin tufele de ienupari si afine pot fi zarite cinteza alpina, fasa alpina, pietrarul, maracinarul, uliul; pe 
stancarie se intalnesc soparla, vipera comuna, iar in vecinatatea stanelor vin lupi si ursi. 

CULMEA IVANEȚU  
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Masivul Ivănețu este situat în partea centralã a Carpaților de curburã și este încadrat în grupa Munților 
Buzãului, din care mai fac parte masivele Siriu, Podul Calului și Penteleu. Culmea Ivănețu, situată la 
contactul cu Subcarpații, prezintă importanță prin cele câteva obiective turistice aflate pe cei doi versanți. 
Totodată, prin drumurile și potecile ce o străbat, ea asigură o legătură directă între masivele amintite și 
ariile de interes turistic din nordul Subcarpaților (Lopătari, Aluniș). 

Culmea Ivănețu, orientată NE-SV, se menține la circa 1 000 m. Câteva vârfuri mai importante formate din 
gresie depășesc această valoare (Ivănețu 1 191 m, Arsenie 1 115 m, Vârful Oii 1 038 m, Zboiu 1 114 m), iar 
în șeile dintre ele înălțimea oscilează între 800 și 950 m. Prin aceste șei trec majoritatea potecilor și 
drumurilor de căruță care leagă satele din Subcarpați cu cele de la munte. Pe versanții tuturor văilor, 
datorită abundenței rocilor moi, alunecările au o desfășurare remarcabilă. Se impun în peisaj „limbile de 
alunecare" ce ocupă aproape în întregime albia văilor și sectorul de obârșie cu înfățișarea unor circuri largi. 
În locurile unde văile s-au adâncit în gresii ele prezintă cascade și chei; adesea, la obârșie, pereții de gresie 
sunt fragmentați și reduși la turnuri, polițe etc.  

La sud de vârful Ivănețu existã un larg platou (Plaiul Nucului) la 850—950 m, martor dintr-o extinsă 
suprafață de nivelare. Pe el se află câteva microdepresiuni, mai reprezentativă fiind aceea în care se află 
cantonat Lacul Mociaru. Ea a rezultat prin dizolvarea sării din adânc, urmată de procese de tasare. 

   

La contactul dintre munte și Subcarpați, în bazinul văii Jghiabuilui, afluent al Slănicului, există cîteva platouri 
la 500—650 m unde sarea apare la zi. Dizolvarea a creat aici forme carstice de o frumusețe și complexitate 
deosebite. 

La vest de Buzău, Cătiașul, un vârf de 1 001 m ce străjuiește localitatea Nehoiu, constituie cel mai sudic 
component al Munților Buzăului. Fizionomia sa este similară cu cea întâlnită în Culmea Ivănețu, pe care de 
fapt o prelungește spre sud-vest. 

https://www.carpati.org/jurnal/3_zile_in_masivul_ivanetu/1601/ 
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Muntii Vrancei 

 

 

Muntii Vrancei se incadreaza în grupa de Curbură, apartinand Carpatilor Orientali laolalta cu muntii 
Bretcului si muntii Buzaului. Acesta este marginit de depresiunea intramontana a Brasovului, la nord, de 
Subcarpatii Curburii, la est, si de valea carpatica a Buzaului, la sud-vest. Spre est, teritoriul montan vine in 
contact cu depresiunea Vrancei, de-a lungul unei limite transante marcata de localitatile Soveja, la nord, 
pe valea Susitei, Tulnici-pe Putna, Nereju-pe Zabala, si Vintileasca, la sud, pe Ramnicu Sarat. La nord-vest 
sunt marginiti de marea depresiune a Brasovului. In partea nordica, limita muntilor Vrancei este dată de 
valea Oituzului, graniță cu munțiir Oituz si a culmilor coborate ale Măgurii Cașin-1165 m. Muntii Vrancei au 
înălțimi peste 1100 m, atingând 1785 m în vf.Goru și cu alte vârfuri care depasesc 1700 m altitudine precum 
vf.Lacauti-1777 m, Arisoara-1725 m, Giurgiu-1721 m. 

Sub raport administrativ-teritorial, zona apartine judetelor Vrancea-cea mai mare parte, Bacau-sectorul 
nordic, Buzau-marginea de sud-vest si Covasna-latura nord-vestica, avand o suprafata de aproximativ 1500 
kmp. 

Acces 

Reteaua cailor de comunicatie care inconjura tara Vrancei, la distante variabile, si din care se dirijeaza 
concentric traseele de penetrare in munti, astfel: 

• sectorul estic, pe 85 km, intre Ramnicu Sarat-Focsani-Marasesti-Adjud, care este strabatut de DN 
2 si magistrala feroviara 500, Bucuresti-Suceava; 

• sectorul nordic, pe 110 km, intre Adjud-Gheorghe Dej-Poiana Sarata-Bretcu-Targu Secuiesc, este 
servit de DN 11A si calea ferata 501 si de DN 11 

• sectorul vestic, de 103 km, intre Targu Secuiesc-Brasov-Intorsura Buzaului, este strabatut de DN 11 
Bacau-Brasov si DN 10 Brasov-Buzau; mai poate fi folosita calea ferata 400 Sf.Gheorghe-Brasov, 
404 Sf.Gheorghe-Bretcu si 403 Brasov-Intorsura Buzaului 

• sectorul sudic, de 146 km, intre Intorsura Buzaului-Nehoiu-Buzau-Ramnicu Sarat foloseste DN 10 
intre Intorsura Buzaului si Buzau si DN 2 intre Buzau-Ramnicu-Sarat; calea ferata 504 Buzau-
Ramnicu Sarat 

Localitatile de acces: Focsani, Marasesti, Odobesti, Panciu, Soveja, Tulnici, comuna Barsesti, Lepsa, Gresu, 
Satu Nou, Vetresti-Herastrau, Nereju, Covasna, Comandau, Ghelnita. 

 

 

Geologie 

Caracteristicile dominante ale structurilor geologice si complexelor litologice sedimentare proprii muntilor 
Vrancei, sunt unitatii de flis. Substratul abunda in faciesuri litologice, purtand amprenta rocilor 
preponderente din alcatuirea depozitului geologic respectiv. Răspandirea cea mai larga o au gresiile, de la 
gresia de Kliwa si de Tarcau, la gresii calcaroase, gresii curbicorticale, gresii micacee, gresii glauconitice, 
gresii cu cromatica verzuie si alba etc, in alternanta cu marnocalcare, marnocalcare bituminoase, marne, 
sisturi, radiolarite rosii, conglomerate, menilite etc Toate acestea sunt dispuse in strate cu grosimi variabile 
si au o structura cutata, orientata pe aliniamente majore cu directie generala nord-est-sud-vest. Relieful 
este slab fragmentat, mai unitar, cu forme largi si prelungi. Formatiunile geologice sunt afectate sensibil 
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de deformari tectonice: falii, flexuri, decrosari etc. Unele linii de fracturi se evidentiaza in peisaj prin 
povarnisuri ori abrupturi, care marginesc creste propriu-zise. Tot de tectonica sunt legate si miscarile 
seismice actuale, deosebit de frecvente in zona Vrancei. Acestea isi au originea in marile energii degajate 
de dinamica unor microplaci litosferice ce se conjuga in fundamentul Carpatilor Curburii. Culmile muntilor 
Vrancei care formeaza structura majora a reliefului, formează trei aliniamente principale, cu orientare 
generala nord-sud: 

• Culmea apuseana, care are o altitudine medie de circa 1550 m, masoara aproape 50 km lungime, 
este fragmentata de numeroase inseuari largi, care se desfasoara pe urmatorul 
aliniament:Lepsa,1390 m-Musat, 1503 m-Stogu Mare, 1527 m-Baba, 1544 m-Lujeru, 1517 m-
Arisoaia, 1725 m-Lacauti, 1777 m-Goru, 1785 m-Giurgiu, 1721 m, Musa Mare, 1497 m-Musa Mica, 
1434 m-Pietrele Insirate,1478 m-Neherna Mica, 1318 m. 

• Creasta mediana, care se detaseaza la o distanta de 5-7 km est de creasta apuseana, are o 
altitudine medie de circa 1450 m, 40 km lungime si este individualizata pe aliniamentul: Tisaru Mic, 
1263 m-Tisaru Mare, 1285 m-Dealul Crucilor, 1273 m-Condratu, 1455 m-Zburatura, 1590 m-
Culmea Paisele-Pietrosu, 1676 m-Zboina Frumoasa, 1657 m-Culmea Laposu. 

• Bordura montana inchide la rasarit muntii Vrancei si marcheaza categoric, printr-un abrupt de pana 
la 300 m inaltime, contactul cu depresiunea subcarpatica a Vrancei. 

Clima 

Media anuala este cuprinsa intre 2 si 4 gradeC, pentru zona montana cea mai inalta, si 6-8 gradeC, 
corespunzatoare sectorului muntos cel mai coborat. Mediile lunii cele mai calde, iulie, oscileaza intre 14-
16 gradeC la periferia muntilor si 10-12 gradeC la altitudini mai mari de 1500 m. In luna ianuarie, 
temperaturile medii coboara de la 2 pana la mai putin de 6 gradeC pe culmile cele mai inalte. 

Precipitatiile cresc de la 600-800 mm pana la 1200-1400 mm, cele mai abundente afectand muntii cu 
înălțimi de peste 1400-1500 m. Aceste valori medii sunt neuniform repartizate pe anotimpuri, 
inregistrandu-se cate un maxim la finele primaverii si inceputul iernii, separate de doua perioade de minim: 
iulie-august si ianuarie-februarie. La tranzactia anotimpurilor, în intreaga zona se pot produce concomitent 
ploi, ninsori si lapovite, asa cum caderile de zapada sau ploile torentiale nu lipsesc din manifestarile 
trecatoare ale starii vremii. 

Numarul mediu annual cu zile cu cer acoperit este de 180 in zona celor mai inalte culmi de pe creasta 
apuseana a muntilor Vrancei si de 160 in restul spatiului montan. Durata medie de stralucire a soarelui este 
de 80 zile pe an. La inaltimi de peste 1450-1500 m zapada incepe sa se depuna pe la sfarsitul lui octombrie-
inceputul lui noiembrie, iar in decembrie aceasta se generalizeaza si persista pana catre sfarsitul lui martie; 
uneori, cele mai inalte culmi raman albe pana in luna mai 

Hidrografie 

Reteaua hidrografica are o distributie radiara, pe ambele flancuri montane. Vaile dirijate catre rasarit 
apartin bazinului hidrografic Siret, iar cele orientate spre apus revin bazinului Olt. Cat priveste regimul 
hidrografic al apelor din muntii Vrancei, el se manifesta prin variatia sezoniera a principalilor parametri. 
Cea mai mare parte a scurgerii are loc la sfarsitul primaverii, circa 44% al si in prima jumatate a verii, 
aproape 30%, cand se produc si cresteri substantiale de debite lichide, provocand însemnate viituri. 

Siretul colecteaza din cuprinsul muntilor Vrancei o retea de ape constituita in cinci bazine hidrografice 
individuale: Oituz, Susita, Putna, Ramnicul Sarat si Buzau. Bazinul Oituz este reprezentat de raul cu acelasi 
nume si afluentul sau, Casinul. 

• Oituzul isi are obarsia la circa 1000 m inaltime, pe povarnisul nordic al culmii dintre Musat si Lepsa, 
margineste la apus muntii Bretcului si se orienteaza pe directia sud-nord; 

• Casinul isi aduna apele din extremitatea de nord-vest a muntilor Vrancei, de pe versantul nordic al 
culmii Clabuc-Zboiana Neagra; 
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• Bazinul Susita, cu o suprafata de 410 kmp, ocupa contactul dintre culmile muntoase Zboiana 
Neagra-Tiua Golasa, la vest, si depresiunea subcarpatica Soveja, la est. In depresiune, Susita 
primeste din stanga Dragomirna, Chiua si Dumicisu, iar din dreapta Paraul Negru. 

• Bazinul Putna are o suprafata de 2742 kmp, din care circa jumatate inglobeaza muntii Vrancei, 
drenand in exclusivitate flancul rasaritean al acestora. La alcatuirea bazinului hidrografic participa 
si raul Zabala si paraiele montane precum: 

• Putna, care se constituie dintr-un manunchi de izvoare, dirijate pe versantul nordic al culmii 
Lacauti-Arisoaia, de la o altitudine maxima apropiata de 1700 m; in aval de satul Lepsa, Putna se 
angajeaza intr-un defileu lung de circa 7 km; de la obarsie pana la Tulnici, Putna primeste o 
sumedenie de afluenti, cei mai importanti fiind Tisita, Coza, Stogu, Babovici, Valea Marului, Paraul 
Gresului si Lepsa. 

• Tisita, cu o suprafata de 54 kmp, se formeaza din unirea Tisitei cu Tisita Mica, care isi aduna apele 
din masivele Zburatura si Condratu. 

• Coza, cu un bazin de 51 kmp, se formeaza din paraul Mioarele si paraul lui Toader, delimitand la 
sud muntele Coza. 

• Zabala, cu o suprafata totala de 546 kmp, se formeaza din ingemanarea Arisoarei cu Zabala, iar 
aceasta din urma cu Mardaru, paraie ce se organizeaza pe versantul sudic al muntelui Arisoaia si 
cel estic al Lacautiului. 

• Naruja, cu o suprafata de 166 kmp, este cel mai scurt curs principal-30 km-si se varsa in Zabala pe 
raza comunei Naruja; cele mai reprezentative cursuri afluente ale Narujei sunt Balosu si Misina, vai 
care pornesc de sub culmile Pietrosu si Zboiana Frumoasa. 

Bazinul Ramnicu Sarat, cu o suprafata de 943 kmp, din care muntilor Vrancei le revine doar obarsia raului. 
Isi are obarsia pe versantul sudic al masivului Furu, la circa 1310 m altitudine. Bazinul Buzau, cu o suprafata 
de 441 kmp, se infiripa la nord-nord-vest de vf.Lacauti, la o altitudine de circa 1650 m. In aval de Comandau, 
aduna o sumedenie de afluenti, cei mai importanti fiind: 

• Basca Mica, cu un bazin propriu de 233 kmp si circa 44 km lungime; izvoraste la cateva sute de 
metri de vf.Lacauti, de la aproape 1700 m. 

• Slanicul, care se formeaza pe povarnisul sudic al masivului Furu si pe versantul estic al muntelui 
Neharna Mica. 

Bazinul hidrografic Olt colecteaza putine cursuri de apa de pe teritoriul muntilor Vrancei. Afluentii: 

• Raul Negru primeste din Vrancei doar doua paraie: Ojdula si Ghelnita 

• Ojdula, cu un bazin de 48 kmp si o lungime de 17 km, se formeaza pe versantul apusean al masivului 
Musat 

• Ghelnita, cu un bazin de 97 kmp si 21 km lungime, rezulta din unirea Ghelnitei Mari cu Ghelnita 
Mica 

Dintre lacuri amintim: Lacul fara nume de pe albia Zabalei, Lacul Verde, de pe paraul Lepsa, Lacul Negru, 
situat in bazinul Narujei, la 1235 m altitudine, pe versantul stang. 

 

 

Flora 

Date fiind altitudinea si conditiile climatice, vegetatia caracteristica muntilor Vrancei este cea de padure si 
de pajisti montane secundare. In arealul formatiunii silvestre se disting doua etaje: unul inferior, cu 
arborete de amestec-foioase si rasinoase si unul superior, alcatuit din rasinoase (conifere).  

Padurile de amestec ocupa, indeosebi, jumatatea rasariteana a muntilor Vrancei si prefera versantii sudici, 
participarea speciilor de conifere fiind subordonata arborilor cu frunza cazatoare. Dintre speciile de foioase 
se face remarcat fagul (Fagus silvatica). El se asociaza cu paltin (Acer platanoides), carpen (Carpinus 
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betulus), frasin (Fraxinus excelsior), mesteacan (Betula pendula), mai rar gorun (Quercus petraea), ulm de 
munte (Ulmus glabra) sau arin (Alnus viridis). 

Padurile de conifere urca pana aproape de cele mai inalte varfuri, acoperind, cu predilectie, jumatatea 
apuseana a zonei montane, precum si versantii cu expunere nordica:molidul (Picea abies), bradul (abies 
alba), pinul silvestru (Pinus sylvestris). Pe suprafete inulare se dezvolta molidisuri pure, bradete sau pinete. 
Codrii propriu-zisi de molid se intalnesc in cuprinsul vailor Putna, Zabala, Basca Mare, Basca Mica, Naruja, 
Misina etc. 

Vegetatia specifica pajistilor montane o reprezinta asociatiile de: taposica (Nardus stricta), paius (Festuca 
rubra), trestioara (Calamagostris arundinacea), firuta (Poa violacea), afin (Vaccinium myrtillus), merisor 
(Vaccinium vitisidea), iarba neagra (Calluna vulgaris), ienupar (Juniperus communis). In jurul stanelor mai 
apar stevia (Rumex alpinus), stirigoaia (Veratrum album), iar in zonele mai umede cresc rogozuri (Carex 
alba, Carex distans), brusturele caprei (Teleckia speciosa) si alte specii hidrofile. 

Primavara aduce in pajistile montane si in poieni brebenei (Corydalis solida), toporasi (Viola bielziana, Viola 
bicolor), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica). Pe vf.Goru este prezent jneapanul (Pinus mugo). 

Fauna 

Padurile adapostesc o ornitofauna foarte variata. La limita lor superioara intalnim cocosul de munte (Tetrao 
urogallus), ieruncei (Tetrastes bonasia), acvila de stanca (Aquila chrysaetos), acvila tipatoare (Aquila 
pomerana); mai jos, in crengarisul codrilor, pe liziere si in poieni, traiesc buha (Bubo bubo), huhurezul mic 
(Stix aluco), ciuful de padure (asio otus), corbul (Corvus corax), mierla gulerata (Turdus torquatus), 
ciocanitoarea neagra (Dryocopus martius), ciocanitoarea verde (Picus viridis), gaita (Garullus glandarius). 

Padurile sunt populate si de numeroase mamifere: cerbul (Cervus elaphus), ursul (Ursus arctos), mistretul 
(Sus scrofa), rasul (Lynx lynx), jderul (Martes foina), lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes), viezurele 
(Meles meles), pisica salbatica (Felis silvestris), iepurele comun (Lepus europeus), capra rosie (Capreolus 
capreolus). 

Apele repezi si limpezi sunt mediul propice pentru pastrav (Salmo trutto fario), mreana (Barbus barbus), 
boistean (Phoxinus phoxinus), clean (Leuciscus cephalus) si scobarul (Chondrostoma nasus). 

Rezervatii 

• Rezervatia forestiera Lepsa-Zboina, cu o suprafata de 210,7 ha, este situata pe versantul sudic al 
muntelui Zboiana Neagra; are o vegetatie lemnoasa si alcatuire floristica aflate in stadiu aproape 
natural; contine fagete seculare pure, avand varsta de aproape 200 de ani, circa 35 m inaltime si 
diametre de pana la 1,2 metri. Aici intalnim afinul, bulbucul de munte, toporasi, papucul doamnei, 
breabanul, crinul de padure, stanjenelul de munte, firuta de stanca. In rezervatie abunda si 
elemente faunistice, unele declarate monumente ale naturii, ca, de exemplu, cocosul de munte, 
acvila tipatoare, corbul si rasul; 

•  

• Rezervatia forestiera si geologica Cheile Tisitei, construita pe 307 ha; valoarea fitogeogarfica consta 
in numarul mare de elemente alpino-carpatice, alpino-boreale si atlantice, cat si in existenta 
speciilor endemice carpatice si dacice continentale. Dintre acestea: trandafirul de munte, 
izmisoara, curpenul de munte, sanziene de munte, ciubotica ursului, floarea de colt, care este 
monument al naturii. 

• Rezervatia geologica si de peisaj cascada Putnei este mai restransa ca celelalte, de circa 10 ha, 
cuprinde o portiune a defileului raului, daltuit in aval de satul Lepsa, in formatiuni predominant 
gresoase de varsta paleogena.Spectaculozitatea cascadei se datoreaza detaliilor albiei modelata 
prin eroziunea selectiva a rocilor si tectonizarea formatiunilor geologice. Lungimea cascadei 
masoara 76 m, diferenta de nivel 14 m, iar debitul mediu 9 mc/s. De remarcat si existenta pe 
abruptul din dreapta cascadei a garofitei, ierbii surzilor si mierlutei. 
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ANEXA 14: SITURI PROTEJATE PENTELEU ȘI SIRIU  

SITUL ROSCI0190 PENTELEU  
sursa: http://www.rezervatie-
penteleu.ro/html/habitate-naturale/14 

 

 

LOCALIZAREA SITULUI 

ROSCI0190 Penteleu, cu o suprafață de 11.268 ha, este localizat în județul Buzău, pe raza administrativ-
teritorială a localității Gura Teghii – 24%. Limitele au fost retrasate cu precizie utilizând ortofotoplanuri, 
hărți amenajistice georeferențiate, imagini satelitare de foarte înaltă rezoluție, date culese direct din teren 
în perioada 2010-2011, pentru a realiza suprapunerea cât mai precisă a acestora peste elemente ale 
cadrului natural și abordarea unitară a managementului habitatelor din masivul Penteleu. 

Accesul se face pe DJ Lunca Priporului – Gura Teghii care pornește din DN 10 Buzău – Brașov, în dreptul 
localității Nehoiașu, pe drum comunal asfaltat, iar dinspre nord, din localitatea Comandău, județul Covasna, 
pe Bâsca Mică, pe drum pietruit reabilitat în cea mai mare parte. 

RELIEFUL 

Masivul Penteleu este format dintr-o culme principala cu desfășurarea nord-sud, în lungul căreia se află 
toate vârfurile a căror înălțime depășește 1500 m. De la sud la nord mai importante sunt: Piciorul Caprei 
(1520 m), Viforâta (1667 m), Penteleu (1772 m), Crucea Fetei (1577 m), Corâiu (1608 m), Ciulianoș (1602 
m). Între acestea există largi înșeuări la 1400 – 1500 m. 

Dacă vârfurile și crestele sunt alcătuite din pachete groase de gresii, în special gresie de Tarcău, înșeuările 
corespund unor sectoare în care predomină rocile mai puțin rezistente. Din culmea principală se desprind 
o serie de culmi ce coboară în trepte și care, în majoritate, au o dispoziție est-vest. Înălțimea acestora se 
menține frecvent între 900 și 1400m; rar, unele proeminențe ating 1450-1500 m. 

Aliniamentele celor mai multe culmi secundare se intersectează cu acelea ale unităților geologice. Ca 
urmare, fizionomia culmilor va fi destul de variată. Cele axate pe formațiuni predominant grezoase sunt 
mai înalte, podurile sunt relativ netede, iar versanții abrupți. Interfluviile lungi, în alcătuirea cărora intră 
mai multe faciesuri petrografice, dau un profil accidentat, cu vârfuri, șei și pereți abrupți. Pe versanții lor 

http://www.rezervatie-penteleu.ro/html/habitate-naturale/14
http://www.rezervatie-penteleu.ro/html/habitate-naturale/14
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numeroasele alunecări de teren creează un aspect aparte. Râpele de desprindere de formă semicirculară, 
de zeci de metrii înălțime, au în față o masă de pământ dispusă în trepte și valuri haotice. 

Văile, mai ales cele cu obârșia în dreptul șeilor de pe culmea principală, s-au adâncit în relieful inițial cu 
150-300 m și prezintă în lungul talvegului numeroase rupturi de pantă, iar în profil transversal au sectoare 
înguste ce alternează cu porțiuni largi. Și aceste caracteristici sunt în bună parte legate de diferențele de 
rocă. 

CLIMA 

Masivul Penteleu se găsește sub influența periodică a vânturilor din NV și NE. Proprietățile acestora, 
desfășurarea și configurația principalelor culmi, vârfuri și văi duc la apariția unor deosebiri notabile în 
regimul parametrilor climatici. Masivul Penteleu însumează un număr de zile mai mare de timp senin în 
comparație cu Siriul, datorită poziției sale estice în calea maselor de aer umed din NV. 

Mai sus de 1400 m se individualizează un etaj al vârfurilor și crestelor, în cea mai mare parte despădurite 
și puternic expuse. Aici, circa 5-6 luni pe an se semnalează valori medii termice negative, iar în restul lunilor 
valori pozitive, dar sub 10oC (excepție luna iulie). 

Precipitațiile, care cad pe parcursul a 160-180 zile dintr-un an ating o medie anuală de 1000 mm, 
înregistrându-se frecvența cea mai ridicată în intervalul mai-iulie, când au mai ales caracter de aversă; cele 
mai puține precipitații se înregistrează în perioadele martie-aprilie și august-octombrie; zilele cu ninsoare 
sunt mai puține (circa 50 pe an) iar stratul de zăpadă se realizează în special în intervalul decembrie-martie. 

Vântul este puternic și extrem de violent iarna (peste 13 m/s în ianuarie) și la trecerea de la un sezon la 
altul; direcția dominantă a acestuia este NV-SE. 

Sub altitudinea de 1400 m se desfășoară etajul montan forestier, în cadrul căruia clima se caracterizează 
prin 3-5 luni reci și relativ umede și 7-9 luni temperate, din care lunile martie, septembrie și octombrie sunt 
mai uscate iar lunile mai și iunie mai umede; iarna sunt frecvente inversiunile de temperatură în lungul 
culoarelor de vale; vara, temperaturile sunt relativ ridicate, mediile lunare situându-se între 17 oC și 22 oC. 
Cantitatea de precipitații este mai mică: 800-900 mm. Versanții orientați spre sud, sud-est și sud-vest sunt 
mai uscați, au un potențial termic pozitiv mai mare și înregistrează un număr de zile cu zăpadă mai scăzut. 

GEOLOGIE 

Rocile din care sunt formați Munții Penteleu sunt predominant reprezentate prin gresii, argile și marne. La 
acestea se adaugă, secundar, microconglomerate, marno-calcare, menilite, șisturi disodilice etc. Ele 
alcătuiesc strate cu grosimi de la cațiva centimetri până la 2-10 m, dispuse în alternanță. În Penteleu se 
disting sectoare în care orizonturile de gresii sunt mai subțiri și alternează cu cele marno-argiloase. La nord 
de aliniamentul Nehoiaș-Secuiu precumpănește faciesul gresiei de Tarcău, denumire dată de geologul Sava 
Athanasiu, în alcătuirea căreia intră strate de gresii de până la 3 m grosime și intercalații subțiri de argile. 

Gresia propriuzisă are culoare cenușie, conține mult cuarț, mică și un ciment calcaros. Adesea are caracter 
microconglomeratic. Rezistența mai mare la eroziune a făcut ca fizionomia interfluviilor să degaje 
masivitate, iar văile să prezinte caractere specifice depresiunilor. Orizonturile și stratele de gresii, argile și 
marne sunt cutate, cutele având o direcție în general NE-SV. Stratele au o cădere foarte mare, adesea fiind 
chiar verticale. 

Caracteristicile structurale se reflectă atât în fizionomia generală a reliefului, cât mai ales în detașarea unor 
forme aparte de tipul zidurilor de gresie, jgheaburilor, cuestelor (forme de relief apărute într-o regiune în 
care stratele cu roci dure alternează cu cele moi, datorită eroziunii apelor curgătoare și retragerii treptate 
a versanților). 

Regiunea din care face parte masivul Penteleu constituie una din marile unități ale Carpaților, care s-a 
format relativ mai târziu, și anume în neozoic. Ea apare cu înfățișare de dealuri la finele sarmațianului (acum 
circa 6 milioane de ani), după care, pe parcursul mai multor faze de ridicare, a fost înălțată și fragmentată. 
În tot acest timp, rețeaua hidrografică a fragmentat intens suprafața inițială și a creat, alături de alte 
procese morfogenetice, înfățișarea de astăzi. 
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De asemenea, mișcările neotectonice din cuaternar s-au manifestat prin ridicări mult mai intense în 
sectorul Ciucaș-Siriu-Penteleu, aici înregistrându-se cele mai mari valori altimetrice. 

HIDROGRAFIE 

Rețeaua hidrografică din masivul Penteleu este tributară râurilor Bâsca Mare, în partea de vest și Bâsca 
Mică în cea de est. Bâsca Mare prezintă un bazin asimetric, cu cei mai importanți afluenți (lungi de peste 
10 km) situați pe clina vestică a Penteleului (Tămășoiu, Corâiu, Pârâul Porcului, Izvorul cu Ulii, Izvorul Calului, 
Bâsculița, Cernatu, Milea, Cursele Dogari). 

După ce își adună izvoarele de sub vârful Lăcăuți și vârful Zârna, Bâsca Mare strabate Depresiunea 
Comandău, iar de la confluența cu Dârnăul și până la unirea cu Bâsca Mică, pe mai mult de 40 km, separă 
munții Penteleu de Podu Calului. Cea mai mare parte din acest sector are înfățișarea unui culoar de vale 
relativ îngust, tăiat predominant în formațiuni rezistente. În unele porțiuni, îngustarea dă imaginea de 
defileu pe mai mulți kilometrii, alteori gâtuirile alternează cu mici bazinete. Deosebit de pitoresc rămâne 
defileul tăiat începând de la nord de confluența cu Bâsculița până în amonte de Cernatu. Între Cernatu și 
Varlaam valea se lărgește mult iar terasele sunt mai bine dezvoltate. 

Bâsca Mică primește numeroase pâraie ce coboară din Munții Penteleu, cu lungimi aproape egale (4-6 km), 
situate pe clina estică (Bălescuțu, Bălescu Mare, Zănoaga, Izvorul Sărat, Șapte Izvoare, Ciuta Mare, Brebu, 
Pârâul Stânii, Paltinu, Neagra). Definind hotarul dintre Penteleu și Munții Vrancei, Bâsca Mică își are obârșia 
pe clina sudică a vârfului Lăcăuți. Până în punctul Brebu ea are o direcție nord-sud, iar de aici la Varlaam 
descrie un cot larg NE-SV. Și în lungul ei se găsesc mici sectoare de defileu, unde, ca o trăsătură aparte a 
Munților Penteleu, există numeroase praguri generate de bancurile groase de gresie pe care apa formează 
suite de cascade. Bâsca Mare se uneste cu Bâsca Mică la Varlaam și până la confluența cu Buzăul poartă 
numele de Bâsca Rosilei, pe unele hărți fiind consemnat numai Bâsca. 

În Munții Penteleu, sub Muchia Steghii, se află Lacul Negru, la 1050 m altitudine, a cărui origine este legată 
de procesele de alunecare, de mari dimensiuni, ce au avut loc în această regiune. El se afla în mijlocul unei 
păduri și înregistrează un grad înaintat de colmatare. Sub culmea Penteleu, la NE de vârful principal, pe o 
treaptă structurală situată la 1510 m, pe locul unui fost lac, s-a dezvoltat un tinov numit Lacul Roșu, cu 
ochiuri de apă existente numai primăvara. Urme de lacuri de baraj natural se pot remarca pe valea Patacu. 

De asemenea, în numeroasele microdepresiuni de alunecare sau nivale, îndeosebi de pe Viforâta, Zănoaga 
și culmea Penteleu, primăvara se mențin ochiuri de apă circulare sau alungite, adânci până la 1 m. 

FLORA:  

Speciile de plante care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul 
ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod  Specie  Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

4070 
Campanula serrata-
clopoțel 

  P C B C B 

1381 
Dicranum viride-
mușchi 

  R B B C B 

1393 
Drepanocladus 
vernicosus-mușchi 

  P C B C B 

Legenda: 

Cod = codul secvențial de patru caractere 
Specie = denumirea științifică a speciilor ce se găsesc în acel sit 
* = specie prioritară 
A2 = specie menționată în Anexa nr. 4A din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea 
49/2011 
P = specie prezentă în sit 
i = număr de indivizi 
Situația populației = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe 
teritoriul național 
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§  A: 100 ≥ p > 15% 
§  B: 15 ≥ p > 2% 
§  C: 2 ≥ p > 0% 
§  D: populație nesemnificativă 
Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective și 
posibilitățile de refacere: 
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 
Izolare = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe teritoriul 
național: 
§  A: populație aproape izolată 
§  B: populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție 
§  C: populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 
Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective: 
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

 

FAUNA 

Speciile de mamifere care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU, conform 
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod  Specie  Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

1352* Canis lupus-lup   20-30 i C B C B 
1354* Ursus arctos-urs brun   70-100 i C A C A 
1361 Lynx lynx-râs   P C B C B 

Speciile de amfibieni și reptile care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU, 
conform Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod  Specie  Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

1166 
Triturus cristatus-triton cu 
creastă 

  P D       

1193 
Bombina variegata 
-buhai de baltă cu burta 
galbenă 

  RC C A C A 

2001 
Triturus montandoni-triton 
carpatic 

  P C B C B 

Speciile de pești care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul 
ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod  Specie  Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

1138 Barbus meridionalis -moioagă   P C B C B 
1163 Cottus gobio-zglăvoacă, zglăvoc   P C B C B 

Speciile de nevertebrate care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU, conform 
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod  Specie Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

1078 
Callimorpha quadripunctaria-
fluturele vărgat 

  RC C A C A 

1087 Rosalia alpina-croitorul alpin*   P C A C A 
4014 Carabus variolosus-carabul   P C B C B 

Legenda: 
Cod = codul secvențial de patru caractere 
Specie = denumirea științifică a speciilor ce se găsesc în acel sit 
* = specie prioritară 
A2 = specie menționată în Anexa nr. 4A din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin 
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Legea 49/2011 
P = specie prezentă în sit 
i = număr de indivizi 
Situația populației = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile 
prezente pe teritoriul național 
§  A: 100 ≥ p > 15% 
§  B: 15 ≥ p > 2% 
§  C: 2 ≥ p > 0% 
§  D: populație nesemnificativă 
Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile 
respective și posibilitățile de refacere: 
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 
Izolare = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe 
teritoriul național: 
§  A: populație aproape izolată 
§  B: populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție 
§  C: populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 
Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective: 
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

 

HABITATE NATURALE 

Tipuri de habitate naturale care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0190 PENTELEU, conform 
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod Denumire habitat   
% 

Reprez. Suprafața 
relativă 

Starea de 
conservare 

Global 

3230 
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a 
lungul râurilor montane 

0,003 D       

4060 Tufărișuri alpine și boreale 0,05 C C A B 

6430 
Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de 
la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin 

1 B C B B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 10 B C B B 
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 

excelsior-Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae 

0,1 B C B B 

91V0 Păduri dacice de fag -Symphyto-Fagion 2,5 B C B B 

9410 
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 
montană-Vaccinio-Piceetea 

8 A C B B 

Legenda: 
Cod = codul tipurilor de habitate din Anexa I a Directivei 92/43/CEE 
* = habitat prioritar 
% = ponderea din suprafața sitului care este acoperită cu tipul respectiv de habitat 
Reprez. = Reprezentativitate = măsura pentru cât de „tipic”este un habitat din situl respectiv: 
A = reprezentativitate excelentă,        B = reprezentativitate bună, 
C = reprezentativitate semnificativă,  D = prezență nesemnificativă 
Suprafața relativă = suprafața sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafața totală acoperită 
de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului național: 
§  A: 100 ≥ p > 15% 
§  B: 15 ≥ p > 2% 
§  C: 2 ≥ p > 0% 
Starea de conservare = Gradul de conservare al structurilor și funcțiile tipului de habitat natural în cauză, 
precum și posibilitățile de refacere/reconstrucție: 
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 
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Global = Evaluarea globală = Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului 
de habitat natural respectiv: 
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

 

COMUNITATI LOCALE 

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0190 PENTELEU este cuprins pe raza teritorială a localității Gura 
Teghii din județul Buzău. Situația suprafețelor unităților administrativ teritoriale cuprinse în sit, in procente, 
este următoarea: Gura Teghii (24%), conform Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 
1964/2007. 

Aspecte economice caracteristice comunei Gura Teghii 

Comuna Gura Teghii are un număr de 4292 de locuitori în 7 sate componente: 

1. Păltiniș – 989 loc; 

2. Furtunești – 1131 loc; 

3. Gura Teghii – 1182 loc; 

4. Nemertea – 395 loc; 

5. Varlaam – 560 loc; 

6. Vadu Oii – 31 loc; 

7. Secuiu – 4 loc. 

Dintre acestea, satele aflate în imediata apropiere a sitului protejat ROSCI0190 Penteleu sunt: Varlaam, 
Vadu Oii, cătunul Poiana Rugii, Gura Milei și Secuiu.  

Repartizarea populației pe grupe de activități este următoarea: 

1. Agricultură – 980; 

2. Prelucrarea lemnului – 15 

3. Silvicultură – 220 

4. Comerț – 64 

5. Administrație – 15 

6. Învățământ, sănătate, cultură – 57 

7. Alte domenii – 112 

8. În alte localități – 580. 

Din totalul populației inactive, care insumează 2089 de persoane, sunt 1278 de pensionari și 66 de șomeri. 

În zonă există 76 de agenți economici și persoane fizice autorizate (comerț – 34, construcții – 3, exploatarea 
și prelucrarea lemnului – 11, transport – 6, agricultură și zootehnie – 4). 

În comuna există un număr de 7 grădinițe cu program normal, 2 școli din învățământul primar și 2 școli din 
învățământul primar și gimnazial. Populația școlară numără 434 persoane, din care 125 sunt preșcolari si 
309 elevi. 
În zonă sunt disponibile două cabinete medicale deservite de câte un medic. 

De asemenea, există și un ONG cu activitate în domeniul informării și culturii, denumit 
APIC-GT. 

Tipuri de activități economice desfășurate: 
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• Creșterea animalelor - În mod tradițional, creșterea ovinelor este organizată în ferme sezoniere, 
stâni, ce constituie puncte de atracție turistică și care se instalează în zona pășunilor alpine din 
vecinătatea vârfului Penteleu: stânile Cernatu, Pietrele Arse, Zănoaga I și Zănoaga II, Tămășoiu, 
Corâiu, Bălescu, Băleșcuțu, Fagul Alb, fiecare dintre ele având un număr de oi cuprins între 200-
600 capete; de asemenea, mai există un număr de aproximativ 600 de bovine și 150 de cai care 
pășunează pe islazurile comunale. 

• Recoltarea fructelor de pădure - Anual se recoltează o cantitate de 20-60 de tone de mure, afine 
și zmeură de către localnici și Ocoalele Silvice Nehoiu și Gura Teghii. De asemenea, se mai 
recoltează ciuperci comestibile (ghebe: 5-10 t/an, hribi: 1-5 t/an, gălbiori și pleurotus : 1-5 t/an). 

• Meșteșuguri - Țesutul, torsul lânii, cusături populare, impletituri, obiecte de artizanat din lemn, 
dogărit, dulgherie. 

• Prelucrarea lemnului - Este una din cele mai importante activități din zonă și include: 7 firme de 
exploatare a lemnului (doborâre, fasonare, corhănire, transport), 8 firme de tăiere și rindeluire și 
4 ateliere de tâmplărie. 
 

TURISM 

„Penteleu – ultimul refugiu al Vulturului Ilie” 

Evenimente culturale 

Mândria cea mai mare a localnicilor o constituie ansamblu folcloric „Ciobănașul”, emblemă a folclorului 
buzoian timp de mai multe zeci de ani și cu o prezență remarcabilă pe marile scene ale țării, dar și laureat 
al unor festivaluri internaționale. 

Serbarea folclorică „Pe urme de baladă”, menținută fără nici o întrerupere din 1970 și până astăzi, cea mai 
veche manifestare de acest gen din județul Buzău este, fără îndoială, evenimentul spiritual cel mai așteptat 
de către locuitorii acestor meleaguri. Desfășurat în fiecare primăvară în ultima duminică a lunii mai, acest 
adevărat festival al cântecului și dansului popular a intrat de mult atât în conștiința buzoienilor, cât și în 
atenția județelor vecine, participând an de an peste 20.000 de spectatori din județ, din țară și din 
străinătate. Balada haiducului Gheorghelaș deschide în fiecare an această serbare folclorică și 
câmpenească în sunet de bucium. 

Drăgaica sau Sânziana ce se ținea de secole la poalele muntelui Penteleu – este zeița agrară, protectoare 
a lanurilor înspicate de grâu și a femeilor măritate. Aceasta se naște la 9 martie, echinocțiul de primăvară 
în calendarul iulian, la moartea Babei Dochia, crește și se maturizează miraculos până la 24 iunie, atunci 
când înflorește planta ce-i poartă numele, Drăgăicuța sau Sânziana. La poalele Penteleului se strângeau în 
primul rând de ziua Drăgăicii, când înfloreau drăgăicuțele, proprietarii de oi, de boi și de cai din Țara 
Românească, Moldova, Transilvania și din țările apropiate de aceasta, pentru a face negoț cu lâna și cu 
animalele: oi, cai, boi, vaci... 
De asemenea, în mai are loc  în Varlaam serbarea „Înțărcatul mieilor”. 

Posibilitățile de cazare în sit sunt următoarele: 

Nr. 
Crt. 

Denumire unitate de 
cazare 

Adresa Facilități 

1 Pensiunea Varlaam 
Comuna Gura Teghii 
Sat Varlaam 
www.pensiunea-varlaam.ro 

4 apartamente, 4 camere single, 
6 camere duble, 10 camere cu pat 
matrimonial, toate cu baie proprie si TV, 
încălzire centrală 
mâncare tradițională ecologică 

2 Pensiunea Montana 
Comuna Gura Teghii 
Sat Varlaam 
www.montanavarlaam.ro 

25 locuri în 10 camere toate cu baie proprie si 
TV, încălzire centrală 
mâncare tradițională ecologică 

3 
Casa de vacanță 
„Florența” 

Gura Teghii 
3 camere dotate cu televizor, încălzire 
centrală, baie pe hol 
mâncare tradițională ecologică 

http://www.pensiunea-varlaam.ro/
http://www.montanavarlaam.ro/
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4 Casa „George” Gura Teghii 
5 camere dotate cu televizor, incalzire 
centrala, baie pe hol, acces la bucătărie 

5 
Casa de vacanța „La 
Varlaam” 

Comuna Gura Teghii 
Sat Varlaam 

2 dormitoare duble, living, 2 bucătării , 3 
grupuri sanitare , mansarda open space 60 
mp , terase, gratar/cuptor cărămidă, centrală 
combustibil solid. Total locuri cazare ~12-14. 

6 Cabana Coceanu RNP Romsilva Cu circuit închis 
7 Cabana Vadu Oii RNP Romsilva Cu circuit închis 

 Pe teritoriul sitului ROSCI0190 Penteleu sunt omologate două trasee turistice ce vor fi transformate în 
trasee tematice, deoarece intersectează habitatele naturale relevante și habitatele celor mai importante 
specii ce fac obiectul desemnării acestui sit. 

 

Traseu 1 = Traseul vulturului Ilie: Varlaam - Gura Cernatului (650 m) - stâna Cernatului - Vf. Penteleu 
(1772 m) - Vf. Crucea Fetei - Vf. Bălescu Mare - Vf. Bălescuțu - Mușa (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, clopoțelul. 

Descriere: Este cel mai lung traseu din Penteleu, el străbătând culmea masivului, dar este relativ ușor – 
singura dificultate este doar urcușul până la Vf. Penteleu (4 ore) după care parcurgerea crestei se realizează 
ocolind vârfurile mai înalte. Punctul de plecare, Gura Cernatuluise află la 7 km de satul Varlaam. Primul 
semn de marcaj apare la capătul podului de pe Bâsca Mare, la Gura Cernatului, alături de triunghiul albastru. 
Se traverseaza apa urmărind șoseaua forestieră ce trece prin fața cabanei forestiere și apoi peste pârâul 
Cernat, după care drumul se bifurcă. Spre dreapta continuă marcajul triunghi albastru care urcă pe valea 
Milea, în timp ce pe stânga se desfășoară acest traseu. El se înscrie în lungul drumului forestier pe aproape 
6,5 km, tăind din loc în loc buclele mai largi ale acestuia în panta ușoară.După circa 500-600 m șoseaua 
traversează pe dreapta Cernatului. După 40-45 minute de la plecare se ajunge la o cabană 
forestieră.Traseul se reia (circa 3,5 km) și după ce se taie două serpentine se părăsește drumul forestier 
care continuă spre est. Poteca bătătorită pătrunde în pădurea de molid de pe stânga șoselei și urcă spre 
nord, la început mai lin, apoi din ce în ce mai accentuat. Intersectarea unor pâraie produce mici 
denivelări.După traversarea ultimului pârâu panta crește rapid. Încă 5-10 minute de urcuș prin pădurea de 
fag și se ajunge la stâna Cernatu (cca. 1390 m), după 3 ore de mers (30-45 minute de la părăsirea șoselei). 
De la stâna Cernatu se urmează drumul ce se continuă, la început spre nord, pentru ca treptat să schimbe 
direcția spre dreapta (nord-est). Semnele sunt rare, uneori pe pietre.Timp de 45- 60 minute se urcă o 
diferență de nivel de 300 m. Cărarea urcă prin pășune pe lângă pâlcuri de molizi de dimensiuni foarte 
reduse.Se continuă urcușul pe ultimul sector până la vârful Penteleu (1772 m) timp de cca 10 minute, de 
unde se desfășoară o panoramă largă: 

a. Spre vest se află culmea Cernatu și valea Tisei, apoi versantul estic al Husăușului; spre sud masivul Podu 
Calului, iar în spatele său, spre vest, Mălâia și Bocârnea despărțite prin Poarta Vânturilor și, mai departe, 
masivul Ciucaș. 

Spre nord-est, din culmea Penteleu se desprinde podul Zănoagei, în nordul bazinului Șapte Izvoare, apoi 
valea largă și plină de grohotiș Trei Izvoare și culmea Miclăuș cu numeroase picioare ce pleacă de sub 
Viforâta spre est.  În sud, pornesc culmea Viforâta, Vârful Ascuțit, Piciorul Caprei și vârful Monteoru cu 
profil trapezoidal. În spatele lor, dincolo de valea Bâscei, găsim culmea Ivănețu cu mai multe vârfuri 
piramidale, ce depășesc 1000 m (Ivănețu, Arsenie, Zboiu, Oii), separate de șei adânci și unele culmi din 
Subcarpații Buzăului. 

Spre nord-est se impun Munții Vrancei, mai întâi prin culmea dreaptă și împădurită a Lăcăuțiului, apoi prin 
vârful Goru mai ascuțit, la dreapta căruia se află vârful Giurgiu Mare, amândouă cu largi goluri subalpine. 
Urmează vârfurile împădurite Mușa Mare și Mușa Mică, 

http://new.arbocontext.ro/core/ad_transaction?att=4&atd=11;525487394137962839;4491269628141723932;711;32517;43666;1171;2816020064500371001;55;2;6;1635937222&curl=http%3A%2F%2F%2Bhttp%3A%2F%2Fwww.altex.ro%2Fproduse-electrocasnice%2Fmasini-de-spalat-vase%3Fbrand%3D24515%26utm_source%3DARBOcontext%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DHotPoint
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b. Spre est, vârfurile Puru Mare și Puru Mic și culmile ce se desprind spre sud (Cerdacul, Măceșul, Brăzăul). 
Bâsca Mică se interpune între Munții Vrancei și Munții Penteleu.Spre nord, coboară culmea împădurită a 
Penteleului până la Crucea Fetei, în spatele căruia se observa  vârful Conțului, vârful Bălescu (acoperit în 
bună parte cu pășune) și culmea Ciulianoș în nord-vest (neted și cu pășune). Traseul se reia prin coborâre 
spre nord-est, pe creasta îngustă cu marcaje puse pe pietre.După circa 400-500 m poteca schimbă direcția 
spre nord ajungînd treptat la limita pădurii, prin care coboară o diferență de nivel de 50—70 m pe o pantă 
accentuată (marcaje pe arbori). Se ajunge la o potecă ce vine din dreapta, de la obârșia pârâului Trei Izvoare, 
care se urmărește în continuare prin pădure. Drumul este relativ ușor, cu mici denivelări de teren și însoțit 
de câteva poienițe.La circa 100-150 m se poate face o abatere de la potecă și se poate coborî în dreapta la 
tinovul Lacul Roșu. Revenind în punctul de la care s-a efectuat abaterea, traseul se continuă prin pădure 
circa 40-50 minute. La capătul a 2,5 km de traseu se trece printr-o porțiune de pădure uscată și doborâtă 
de vânt și se iese în șaua de la Crucea Fetei, în față se observă  vârful Crucea Fetei (1577 m). Cărarea 
ocolește vârful prin vest, urcă pe culmea Corâiu, pe la est de vârf, până la stîna Bălescu (circa 20—30 
minute).Traseul se continuă pe o durată de încă 2—2½ ore pînă la Mușa. La început poteca urcă versantul 
împădurit din spatele stânii, trece prin câteva luminișuri și peste unele izvoare, apoi, treptat, se lasă în 
dreapta și urcă din nou într-o poiană de pe culmea Bălescu Mare, de unde iese spre nord-est și intră în 
pădure până la stâna din Bălescuțul. De aici traseul merge numai prin pădure, spre nord, mai întâi pe culme 
(30 minute), apoi se lasă în dreapta coborând versantul abrupt al Bălescuțului până la Mușa. Ultimele sute 
de metri se desfășoară printr-un sector defrișat. De la Mușa se poate merge în Lăcăuți pe Bâsca Mică și 
Mănișca, iar de aici se poate realiza întoarcerea la Varlaam pe poteca ce însoțește linia îngustă forestieră 
(până la Secuiu) și drumul forestier (aval de Secuiu) din lungul râului Bâsca Mică (circa 36 km). 

 

Traseu 2 = Drumul Căprioarelor din Penteleu: Gura Cernatului (650 m) - valea Milea - Rezervația Viforâta 
- pârâul Cășeria - Culmea Caprei - Șaua Căprioarei (1 410 m) – Șaua Miclăuș — Șapte 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, clopoțelul. 

Descriere: Traseul urmărește aproape continuu șoseaua de pe valea Milea, pe circa 6,5 km. În general 
panta este redusă și nu implică dificultăți la urcuș. Se recomandă coborârea cu 600-700 m în aval de acest 
punct în dreptul confluenței pârâului Viforâta cu Milea. Pe această distanță se poate urmări capătul sudic 
al rezervației Viforâta cu arbori coloși. Cele mai frumoase exemplare de molid se află în dreptul cotului pe 
care-l descrie șoseaua dupa ce a trecut pe stânga râului. Pentru turiștii care parcurg drumul pe jos, amintim 
că după cca 700-750 m de la bifurcația spre fosta tabără școlară, șoseaua trece pe stânga râului, pe aproape 
1,7 km, după care revine din nou pe dreapta, descriind din loc în loc coturi tăiate de marcaj, într-o mică 
poiană, încadrată de lespezi de gresie, se află un izvor cu apă limpede și rece unde se poate face un mic 
popas și se poate amplasa un panou de informare. În continuare, se trece pe stânga Milei și după aproape 
30 minute se ajunge la poalele versantului vestic al Culmii Caprei, de unde se poate urca în cîteva minute 
la o fostă cabană forestieră. Aproape întreg versantul este despădurit și acoperit cu tufe de zmeură. La 
vârful Piciorul Caprei, din acest punct,  se ajunge folosind potecile rămase din timpul tăierii pădurii. Urcușul 
se face mai greu din cauza diferenței de nivel de peste 500 m și pantei mai accentuate (îndeosebi în 
jumătatea superioară). Se iese mai întâi la nord de acesta, în Șaua Caprei. Traseul marcat continuă spre 
nord, iar după 500-600 m părăsește șoseaua și urcă versantul din dreapta trecând prin câteva poienițe 
aflate într-o pădure de amestec (fag și molid). La început panta este mai mică pentru ca apoi treptat să se 
accentueze. După ce se depasesc câteva blocuri mari de gresie poteca se îngustează urmărind creasta 
secundară printre molizi și brazi și iese pe culmea principală în Șaua Căprioarei aflată la nord de vârful 
Piciorul Caprei. Diferența de nivel câștigată este de 320m. Din șa se pot observa foarte clar urmatoarele 
obiective:  În nord-est coboară văi ce formează mai jos pârâul Brebu. Spre sud, poteca de culme, nemarcată, 
trece prin Șaua Caprei, ocolește vârful Piciorului Caprei, iar de aici se ramifică: una coboară pe la cabana 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

288 
 

de vânătoare Piciorul Caprei-Lacul Negru-Brebu, alta pe Pârâul Stânii, iar a treia pe pârâul Paltinu. Poteca 
de creastă se continuă și spre vârful Monteoru, dar, nefiind folosită, este mai greu de observat. De aceea 
este indicat pentru cei ce doresc să ajungă la Bâsca Mică pe alt traseu, decât cel marcat, una din cele trei 
variante. Din Șaua Căprioarei, poteca marcată înaintează spre nord cu urcușuri și coborâșuri nu prea mari 
si ocolește două vârfuri împădurite aflate la 1500 m, separate de o înșeuare cu o poiană mică. Drumul din 
Șaua Căprioarei în șaua Miclăuș se face în circa 1-11/2 oră. Suișul este continuu dar ușor, pădurea se rărește, 
iar în față se profilează culmea Miclăuș și bazinul de recepție al văii Brebu. După ieșirea din pădure, poteca, 
aici lată, se desfășoară printr-o frumoasă pășune subalpină până în șaua Miclăuș. Orizontul este larg deschis, 
de aici putîndu-se urmări în special culmile din sudul și estul Penteleului: 

• spre nord-vest este culmea prelungă a Viforâtei, acoperită în partea superioară de pășune și 
ienuperi, iar spre bază de păduri de conifere; 

• spre sud-vest, bazinul bine împădurit al Milei, în spatele căruia iese în evidență creasta 
Monteorului cu abruptul său nordic; 

• în sud, un vârf ascuțit și acoperit cu molizi (Piciorul Caprei); 

• în est, culmea Miclăuș cu mai multe vârfuri separate de înșeuări de 50-100 m. Mai interesant, prin 
aspect, este vârful Ciuta înaltă (1 439 m), cel mai estic și delimitat de abrupturi. 

La obârșia Brebului apar întinse pășuni pe care vara pasc numeroase turme de oi. Ieșind din șaua Miclăuș, 
apar noi elemente de peisaj cum ar fi: spre stînga, cupola și abruptul plin de grohotiș al Penteleului 
continuat, spre nord, de culmea împădurită cu același nume; în față, pârâul Șapte Izvoare. Marcajul 
traversează valea, trecând pe lângă mai multe izvoare bogate. Drumul durează circa 30-40 minute, 
dificultatea sa fiind legată de prezența maselor de grohotiș. Traseul se continuă pe lângă stâna Șapte 
Izvoare către est, spre zona Secuiu, această ultimă parte a traseului urmând drumul forestier Șapte Izvoare 
– Zănoaga. 
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situl ROSCI0229 Siriu 
sursa: http://www.rezervatie-siriu.ro/ 
 

 

 

Localizarea sitului 

ROSCI0229 Siriu, cu o suprafață de 6.230 ha, este localizat în județul Buzău pe teritoriul administrativ al 
localităților Chiojdu 7%, Siriu 22%. 

Accesul către comuna Chiojdu se face pe drumul județean DJ 102L care face legătura dintre județele Buzău 
și Prahova - localitatea Starchiojd. Se află acolo un pod peste apa ce dă numele locurilor. Din DJ 102L, chiar 
la intrarea în satul Chiojdu, începe drumul județean DJ 103P care străbate satul Chiojdu, continuă prin satul 
Bâsca Chiojdului și ajunge prin Preseacă în localitatea Nehoiu. Către satul Poenițele se ajunge urmând 
drumul comunal DC 58 pornind din centrul satului Chiojdu, pe lângă Grădiniță - școala veche. Satul Cătiașu 
este legat de satul de reședință prin drumul comunal DC 57 care pornește de la confluența pârâului Bâsca 
Chiojdului cu izvorul Păcurii. Drumul comunal DC 63 face legătura cu satul Plescioara. Pe teritoriul comunei 
Chiojdu se mai gasesc alte două drumuri comunale: DC 210 si DC 209. Primul către zona Răchiți din satul 
Bâsca Chiojdului iar cel de-al doilea leagă DJ 103P cu Vârful Mălâia din Munții Siriului. 

Comuna Siriu este situată în partea nord-estică a județului Buzău, în Muntenia. Este amplasată pe Valea 
Buzăului, aflându-se în preajmă Barajul de la Siriu și Lacul de Acumulare. Accesul principal se face pe drumul 
național DN 10 Buzău-Brașov. 

Relieful 

Masivul Siriu este constituit în partea centrală din Culmea Mălâia (altitudine maximă 1662 metri) și dintr-
un vârf cu înfățișare de cupolă – Vârful Siriu (Bocârnea) de 1657 m. Acestea domină cu peste 200 m 
suprafețele din jur ce au înfățișarea unor platouri extinse, care formează o largă suprafață de eroziune cu 
altitudini cuprinse între 1100-1400 m. 

Culmea Mălâia are un profil asimetric, cu un versant abrupt în est, de natură structurală (taie capetele de 
strat) și unul mai domol în vest. Poalele sale sunt acoperite de grohotișuri vechi pe care s-a dezvoltat o 
vegetație de arbuști, în special de ienuperi. La baza abruptului există două microdepresiuni, într-una 
situându-se Lacul Vulturilor iar în cealaltă o mlaștină cu două ochiuri de apă - Lacul Sec. 

http://www.rezervatie-siriu.ro/
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Majoritatea specialiștilor consideră aceste cuvete ca având o origine crio-nivală, procesele respective 
desfășurându-se pe abruptul structural al Mălâiei și pe suprafetele cvasiorizontale din fața sa. Platoul pe 
care se află Lacul Sec se termină în est printr-un abrupt structural (Colții Măgăreții) ce domină albia pârîului 
Mreaja cu 200-250 m. Din acest platou se desprind numeroase creste scurte. 

Cupola vârfului Siriu (Bocârnea) este marcată în est (Colții Bacârnei) și în nord de abrupturi de 50-250 m, 
care îi conferă o infățișare aparte, mai ales când este privită din Valea Neagră sau de pe Culmea Balei. Din 
el s-au detașat vârfuri secundare, creste, jgheaburi, turnuri etc. ce dau pitoresc regiunii. 

Văile au o desfășurare radiară, sunt puțin adâncite la obârșie, în platourile de la 1400 m și prezintă rupturi 
de pantă în dreptul abrupturilor. Treptat, se lărgesc și capată adâncimi tot mai mari. Versanții formați din 
gresie de Siriu au pantă mare, iar la poale sunt acoperiți cu grohotișuri vechi; cei alcătuiți din alternanțe de 
gresii și roci plastice sunt mai domoli, alunecările de teren fiind deosebit de active (văile Mreaja, Milea, 
Crasna etc.). 

Clima 

Masivul Siriu se găsește sub influența periodică a vânturilor din NV și NE. Proprietățile acestora, 
desfășurarea și configurația principalelor culmi, vârfuri și văi duc la apariția unor deosebiri notabile în 
regimul parametrilor climatici. 

Mai sus de 1400 m se individualizează un etaj al vârfurilor și crestelor, în cea mai mare parte despădurite 
și puternic expuse. Aici, circa 5-6 luni pe an se semnalează valori medii termice negative, iar în restul lunilor 
valori pozitive, dar sub 10oC (excepție luna iulie). 

Precipitațiile, care cad pe parcursul a 160-180 zile dintr-un an, ating o medie anuală de 1000 mm, 
înregistrându-se frecvența cea mai ridicată în intervalul mai-iulie, când au mai ales caracter de aversă; cele 
mai puține precipitații se înregistrează în perioadele martie-aprilie și august-octombrie; zilele cu ninsoare 
sunt mai puține (circa 50 pe an) iar stratul de zăpadă se realizează în special în intervalul decembrie-martie. 

Vântul este puternic și extrem de violent iarna (peste 13 m/s în ianuarie) și la trecerea de la un sezon la 
altul; direcția dominantă a acestuia este NV-SE. 

Sub altitudinea de 1400 m se desfășoară etajul montan forestier, în cadrul căruia clima se caracterizează 
prin 3-5 luni reci și relativ umede și 7-9 luni temperate, din care martie, septembrie și octombrie sunt mai 
uscate iar mai și iunie mai umede; iarna sunt frecvente inversiunile de temperatură în lungul culoarelor de 
vale; vara temperaturile sunt relativ ridicate, mediile lunare situându-se între 17 oC și 22 oC. Cantitatea de 
precipitații este mai mică: 800-900 mm. Versanții orientați spre sud, sud-est și sud-vest sunt mai uscați, au 
un potențial termic pozitiv mai mare și înregistrează un număr de zile cu zăpadă mai scăzut. 

Geologie 

Sectorul central din Munții Siriului este format din câteva culmi cu înălțimi mai mari de 1350 metri, care 
sunt alcătuite în cea mai mare parte din gresii și microconglomerate. Acestea aparțin unei unități geologice 
cunoscute și sub numele de “unitatea gresiei de Siriu”, denumire dată de geologul I. Popescu Voitești 
deoarece acest tip de rocă este precumpanitor, fiind prezentat în strate cu grosimi importante. Pe 
ansamblu, acestea formează un sinclinal și un anticlinal (foliat), orientat NE-SV. 

Rocile din care sunt formați Munții Siriului sunt predominant reprezentate prin gresii, argile și marne. La 
acestea se adaugă, secundar, microconglomerate, marno-calcare, menilite, sisturi disodilice etc. Ele 
alcatuiesc strate cu grosimi de la cativa centimetri pana la 2-10 m, dispuse în alternanta. 

Cea mai mare parte a masivului Siriu este formată din bancuri groase de gresii, care, frecvent, trec în 
microconglomerate. Este o formațiune grosiera, dură, rezistentă, de culoare cenușie, care alcătuiește 
principalele culmi ale acestor munți. 

Orizonturile și stratele de gresii, argile și marne sunt cutate, cutele având o direcție în general NE-SV. 
Stratele au o cădere foarte mare, adesea fiind chiar verticale. Caracteristicile structurale se reflectă atât în 
fizionomia generală a reliefului, cât mai ales în detașarea unor forme aparte de tipul zidurilor de gresie, 
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jgheaburile, cuestelor (forme de relief apărute într-o regiune în care stratele cu roci dure alternează cu cele 
moi, datorită eroziunii apelor curgătoare și retragerii treptate a versanților). 

Regiunea din care face parte masivul Siriu constituie una din marile unități ale Carpaților, care s-a format 
relativ mai târziu, și anume în neozoic. Ea apare cu înfățișare de dealuri la finele sarmațianului (acum circa 
6 milioane de ani), după care, pe parcursul mai multor faze de ridicare, a fost înălțată și fragmentată. În tot 
acest timp, rețeaua hidrografică a fragmentat intens suprafața inițială și a creat, alături de alte procese 
morfogenetice, înfățișarea de astăzi. 

Nu trebuie uitat nici faptul că mișcările neotectonice din cuaternar s-au manifestat prin ridicări mult mai 
intense în sectorul Ciucaș-Siriu-Penteleu, aici înregistrându-se cele mai mari valori altimetrice. 

Hidrografie 

Rețeaua hidrografică din masivul Siriu este tributară rîului Buzău, care adună apele pâraielor care coboară 
de pe culmile cele mai înalte. Dintre pâraiele cu bazinele cele mai extinse menționăm: Izvorul Negru și 
Bradu la est, Mreaja, Milea, Siriu Mare și Vâna Mălâei la sud și Manea, Urlătoarea Mare și Urlătoarea Mică 
la nord. La obârșie văile au înfățișare semicirculară, cu un curs de apă destul de efemer. Primăvara sau după 
aversele de vară, ele sunt mai active și formează, treptat, în aval, cursuri tumultoase ce transportă volume 
mari de rocă. Scurgerea cea mai bogată se constată începând de la finele lunii aprilie și până în iunie (peste 
50% din scurgerea medie anuală). În acest interval se înregistrează valori maxime (datorită topirii zăpezii 
sau a ploilor bogate sub formă de averse) care dau debite foarte ridicate. 

Rocile permeabile și depozitele ce acoperă versanții, pe cea mai mare parte cu grosimi de câțiva metrii, 
permit o infiltrare rapidă a apei și desfășurarea unor linii de izvoare în partea inferioară a lor. Ele au debit 
bogat și permanent, iar conținutul în săruri variază în funcție de compoziția mineralogică a rocilor sau 
depozitelor pe care le parcurge. În general, sunt sulfatat-bicarbonatate cu mineralizare mijlocie. Izvoarele 
de la baza versanților alcătuiți din roci bituminoase, oligocene, adesea au un conținut ridicat în sulf - Băile 
Siriu pe rîul Buzău. Tot la Băile Siriu este cunoscut un izvor termal sulfuros, ușor bicarbonatat, a cărui apă 
are o temperatură în jur de 31 oC. 

Pe platourile aflate la 1400 m altitudine, izvoarele se întâlnesc rar, fie la baza vârfurilor sau crestelor care 
le domină (Bocârnea pe clina nordică, Mălâia în est și vest) fie la mijlocul văiugilor care le fragmentează 
(Bradul). Pe aceste platouri sunt frecvente, în schimb, ochiurile de apă și mici suprafețe mlăștinoase. 

Hidrografia masivului este întregită de Lacul Vulturilor, cunoscut și sub numele de Lacul fără Fund, aflat la 
est de culmea Mălâia, la o altitudine de 1420 m; lacul este cantonat într-o cuvetă de origine crio-nivală, are 
o suprafață de 1 ha, o adâncime maximă de 2 m și este alimentat din ploi și din izvoarele de la baza 
grohotișului. El este lipsit de vegetație și este situat în spatele unor valuri de grohotiș vechi acumulat aici 
în timpul pleistocenului superior, când pe marile înălțimi carpatice dominau ghețarii, iar aici procesele de 
ingheț-dezgheț. Pe latura de vest, la poalele culmii Mălâia, se găsește o manta de grohotișuri, ele 
reprezentând depozitul în care se cantonează însemnate cantități de apă ce asigură alimentarea lacului. 

La nord de acest lac, la 1450-1460 m altitudine, există o altă microdepresiune, cunoscută sub numele de 
Lacul Sec, în care se găsește o mlaștină care pe ansamblu ocupă o suprafață de circa 2 ha. Aceasta are 
formă dreptunghiulară și prezintă mici ochiuri de apă, adânci de 10-20 cm, alimentate din ploi și mai puțin 
din izvoarele de la poalele culmii Mălâia. Mlaștina s-a dezvoltat prin colmatarea, în special cu Sphagnum, a 
unui lac de adâncime mică. 

În masivul Siriu mai există câteva ochiuri de apă între valurile de alunecare. De asemenea, există urme ce 
atestă existența în trecut a unor lacuri de baraj natural pe văile Mreaja și Siriu (în amonte de Prigonu) care, 
ulterior, au fost drenate. 

Flora  

Speciile de plante care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU, conform Ordinul 
ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 
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Cod  Specie  Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

4070 Campanula serrata - clopoțel   P C B C B 

Legenda: 
Cod = codul secvențial de patru caractere 
Specie = denumirea științifică a speciilor ce se găsesc în acel sit 
* = specie prioritară 
P = specie prezentă în sit 
i = număr de indivizi 
Situația populației = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile 
prezente pe teritoriul național 
A: 100 ≥ p > 15% 
B: 15 ≥ p > 2% 
C: 2 ≥ p > 0% 
D: populație nesemnificativă 
Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile 
respective și posibilitățile de refacere: 
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 
Izolare = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe 
teritoriul național: 
A: populație (aproape) izolată 
B: populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție 
C: populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 
Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective: 
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

 

Fauna 

Speciile de mamifere care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU, conform Ordinul 
ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

  
Cod 
  

  
Specie 
  

Populație Rezidentă 
Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

1352* Canis lupus -lup   P C B C B 
1354* Ursus arctos -urs brun   30-80 i C A C A 
1361 Lynx lynx - râs   10-15 i C B C B 

Speciile de amfibieni și reptile care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU,conform 
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod  Specie  Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

1166 Triturus cristatus -triton cu creastă   P D       

1193 
Bombina variegata - buhai de baltă 
cu burta galbenă 

  P C B C B 

Speciile de pești care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU, conform Ordinul 
ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod  Specie  Populație Rezidentă Situația 
populației 

Conservare Izolare Global 

1138 Barbus meridionalis - moioagă   P C B C B 
1163 Cottus gobio -zglăvoacă, zglăvoc   P C B C B 

 

Legenda: 
Cod = codul secvențial de patru caractere 
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Specie = denumirea științifică a speciilor ce se găsesc în acel sit 
* = specie prioritară 
P = specie prezentă în sit 
i = număr de indivizi 
Situația populației = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile 
prezente pe teritoriul național 
A: 100 ≥ p > 15% 
B: 15 ≥ p > 2% 
C: 2 ≥ p > 0% 
D: populație nesemnificativă 
Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile 
respective și posibilitățile de refacere: 
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 
Izolare = mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe 
teritoriul național: 
A: populație (aproape) izolată 
B: populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție 
C: populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 
Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective: 
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

 

Habitate naturale 

Tipuri de habitate naturale care constituie obiective de conservare pentru ROSCI0229 SIRIU, conform 
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 

Cod Denumire habitat   
% 

Reprez. Suprafața 
relativă 

Starea de 
conservare 

Global 

3230 
Vegetație lemnoasă cu Myricaria 
germanica de-a lungul râurilor montane 

0,01 D       

4060 Tufărișuri alpine și boreale 3 B C B B 

6430 
Comunități de lizieră cu ierburi înalte 
higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 
montan și alpin 

1 B C B B 

7110* Turbării active 0,05 C C B B 
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 18,6 A C A B 
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 12,8 A C A B 
91E0* Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae 

0,5 B C B B 

91V0 Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion 42 A C A B 

9180* 
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, 
grohotișuri și ravene 

0,05 D       

9410 
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 
montana  - Vaccinio-Piceetea 

6,2 A C A B 

 

Legenda: 
Cod = codul tipurilor de habitate din Anexa I a Directivei 92/43/CEE 
* = habitat prioritar 
% = ponderea din suprafața sitului care este acoperită cu tipul respectiv de habitat 
Reprez. = Reprezentativitate = măsura pentru cât de „tipic”este un habitat din situl respectiv: 
A = reprezentativitate excelentă,        B = reprezentativitate bună, 
C = reprezentativitate semnificativă,  D = prezență nesemnificativă 
Suprafața relativă = suprafața sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafața totală acoperită 
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de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului național: 
§  A: 100 ≥ p > 15% 
§  B: 15 ≥ p > 2% 
§  C: 2 ≥ p > 0% 
Starea de conservare = Gradul de conservare al structurilor și funcțiile tipului de habitat natural în cauză, 
precum și posibilitățile de refacere/reconstrucție: 
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă 
Global = Evaluarea globală = Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului 
de habitat natural respectiv: 
A = valoare excelentă,   B = valoare bună,   C = valoare considerabilă 

 

Comunitati locale 

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0229 SIRIU este cuprins pe raza teritorială a localităților Chiojdu și 
Gura Siriului din județul Buzău. Situația suprafețelor unităților administrativ teritoriale cuprinse în sit, in 
procente, este următoarea: Chiojdu (7%) și Gura Siriului (22%), conform Ordinului ministrului mediului și 
dezvoltării durabile nr. 1964/2007. 

Aspecte economice caracteristice comunei Siriu 

Comuna Siriu are un număr de 3197 de locuitori în 5 sate componente aflate în imediata apropiere a ariei 
naturale protejate ROSCI0229 SIRIU: 

• Lunca Jariștei – 1134 loc; 

• Muscelușa – 723 loc; 

• Cașoca – 659 loc; 

• Colțu Pietrii – 631 loc; 

• Gura Siriului – 50 loc. 

Structura pe sexe și grupe de vârstă a populației comunei este următoarea: 

Sex 
Grupe de vârstă (ani) 
0-18 18-25 25-40 40-60 Peste 60 

Bărbați 1643 
776 425 779 702 515 

Femei 1554 
TOTAL 3197 3197 

Astfel, observăm o situație ușor diferită de cea a mediei localităților rurale din România, cu o structura pe 
sexe inversată, având 51,4% din populație de sex masculin și 48,6% feminin; în același timp, partea cu 
potențial activ din populației (cuprinsă între 18 și 60 ani, adică 1906 persoane) reprezintă 60,2% din totalul 
locuitorilor. 

Numărul total de salariați este de app. 600 persoane, dupa cum urmează: 

• industrie – 110 persoane, 

• industria prelucrătoare – 78 persoane, 

• energia electrică și termică, gaze și apă – 32 persoane, 

• constructii 231 persoane, 

• comerț – 20 persoane, 

• transporturi, depozitare, poștă, comunicații – 19 persoane, 

• învățământ – 44 persoane, 

• administrația locală – 10 persoane, 

• sănătate și asistență socială – 6 persoane. 
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În comună funcționează un număr de 3 grădinițe cu program normal deservind 111 copii, 3 școli din 
învățământul primar și gimnazial pentru 359 copii și un Centru de Zi cu scop de prevenire a abandonului 
școlar pentru 20 copii. 

Pe raza comunei mai există un dispensar uman cu un cabinet al unui medic de familie, un cabinet 
stomatologic și un dispensar veterinar. 

Tipuri de activități economice desfășurate: 

• creșterea animalelor: pe teritoriul comunei Siriu nu sunt ferme zootehnice, animalele fiind crescute 
în gospodării; 

• culesul fructelor de pădure (zmeură, afine, mure) sau cultivate (mere, prune, cireșe, vișine, gutui, 
pere etc.) se face in cantități neimportante, fiind recoltate pentru uzul gospodăresc; 

• există 2 agenti economici specializați în prelucrarea lemnului, un agent economic specializat in 
pielărie, blănărie și încălțăminte; 

• pe teritoriul comunei există și un agent economic specializat în construcții hidrotehnice, SC 
Hidroconstructia București SA; 

• activități turistice: Comuna Siriu are un potențial turistic deosebit, pe teritoriul său existând un 
număr de 7 pensiuni și 3 restaurante; există o serie de trasee turistice care străbat Masivul Siriu, 
dar care sunt ori nemarcate ori deficitar semnalizate 

Activități și manifestări culturale: 

Serbarea câmpenească “Cât e Siriul de mare!“ (denumire dată dupa titlul cântecului de muzică populară al 
cunoscutului interpret Benone Sinulescu, originar din Siriu) , care are loc în prima duminică de dupa Sfânta 
Maria, pe malul lacului Siriu. 

Aspecte economice caracteristice comunei Chiojdu 

Comuna Chiojdu are un număr de 3900 de locuitori în 6 sate componente: 

• Chiojdu – 1028 loc; 

• Bâsca Chiojdului – 1373 loc; 

• Lera – 525 loc; 

• Poenițele – 440 loc; 

• Catiasu – 328 loc; 

• Plescioara – 206 loc. 

Repartizarea populației pe grupe de activități este următoarea: 

• Agricultură – 85%; 

• Industrie – 5%; 

• Alte domenii – 3%; 

• Neocupate – 7%. 

În comuna Chiojdu există 4 grădinițe, 5 școli din învățământul primar și gimnazial și un cabinet medical 
individual deservit de un medic și 3 asistenți. 

Tipuri de activități economice desfășurate: 

• creșterea animalelor: pe teritoriul comunei Chiojdu nu sunt ferme zootehnice, animalele fiind 
crescute în gospodării; 

• culesul fructelor de pădure (cătină, măceșe, zmeură, fragi) sau cultivate (prun, măr); 

• meșteșuguri: dulgherie, tâmplărie, țesut manual: 

• prelucrarea lemnului: c\teva ateliere dotate cu gatere ce se axează pe prelucrarea primară a 
lemnului (cherestea); 
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• comerț: rețea de 20 de societăți comerciale; 

• activități turistice: comuna Chiojdu are un potențial turistic deosebit, pe teritoriul său existând un 
număr de 3 pensiuni. 

Turism 

 „Siriu – o poartă spre cer ” 

Evenimente culturale 

În comuna Chiojdu, pe lângă târgurile săptămânale ce au loc lângă sediul primăriei, singurul eveniment îl 
reprezintă “Târgul Mariilor” care este organizat anual în data de 8 septembrie. 

Serbarea câmpenească “Cât e Siriul de mare!“(denumire dată dupa titlul cântecului de muzică populară al 
cunoscutului interpret Benone Sinulescu, originar din Siriu) are loc în prima duminică de după Sfânta Maria, 
pe malul lacului Siriu. 

Posibilitățile de cazare în localitățile din sit și vecinătatea acestuia sunt următoarele: 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
unitate de 
cazare 

Adresa Facilități 

CHIOJDU 
1 Pensiunea ,,Tata 

Lice” 
Tel:0740 150 846; 
www.pensiuneatatalice.ro 

5 camere dotate cu televizor, incalzire 
centrala, baie pe hol, acces la bucătărie 
mâncare tradițională ecologică 

  Pensiunea 
Melania           

Tel:0238 599 700 
Mobil:0744 687 769 
Email:pensiuneamelania@buzau.ro. 

6 camere cu grupuri sanitare;  20 de 
persoane, cu posibilități suplimentare de 
găzduire. 
mâncare tradițională ecologică 

  Vila ,,Casa de la 
Chiojdu” 

Tel:0763 694 087 
Email:casachiojdu@gmail.com 

5 camere duble, toate cu baie proprie si TV, 
încălzire centrală 
mâncare tradițională ecologică 

2 Pensiunea ,,La 
Caramidari” 

Tel:0747 102 011 6 camere duble dotate cu baie proprie si TV, 
încălzire centrală 

3 Pensiunea ,,La 
Camaradu” 

Tel:0238 590 807 3 camere dotate cu televizor, încălzire 
centrală, baie pe hol 
mâncare tradițională ecologică 

SIRIU 
1 Pensiunea 14 

scaune 
Tel : 0238520620 
0745 901449 

15 camere în 2 vile – 34 locuri ; camere cu grup 
sanitar propriu și camere cu grup sanitar comun 
(1 la 5 camere), sală de mese si de conferinte; 
bucătărie dotată cu aragaze, frigidere, vase si 
grătar la dispozitia turiștilor; 
Incalzire sobe cu lemne; apă curentă rece si 
caldã; 
In curte: parcare auto, foisor, cos baschet. 

2 Popas Turistic 
Orizont 

Siriu, Str. DN 10 nr. 15 
Telefon: 0746 501 395 

4 camere la etajul 2(mansarda), la etajul 1 se afla 
restaurant, iar la parter o sala complet echipata 
pentru petreceri in familie. Facilitati cazare: 
frigider in unitate, TV in living, discoteca, parcare, 
gradina/curte, acces la bucatarie, spalatorie, 
terasa, foisor in curte, gratar/barbeque, living, 
sala de mese, livada, loc amenajat de joaca, bar, 
restaurant 

3 Complex Turistic 
Izvorul Bucuriei 

Str. Tarlaua nr. 34 
Telefon: 0724 320 042, 0238 717 191 

Beneficiind de o suprafata de peste 12 ha fanete 
bogate si paduri de fagi si pini seculari strabatute 
de numeroase izvoare, complexul detine mai 
multe posibilitati de cazare (casute, cabana, 
pensiune ***) precum si multe altele:  piscina in 

http://www.pensiuni.org/Pensiunea-Tata-lice.html
http://www.pensiuni.org/Pensiunea-Tata-lice.html
http://www.rezervatie-siriu.ro/demo/admin/pagini/save/3/Tel:0740
http://www.pensiuneatatalice.ro/
http://www.rezervatie-siriu.ro/demo/admin/pagini/save/3/Tel:0238
mailto:Email%3Apensiuneamelania@buzau.ro
http://www.pensiuni.org/Vila-Casa-de-la-Chiojdu.html
http://www.pensiuni.org/Vila-Casa-de-la-Chiojdu.html
http://www.rezervatie-siriu.ro/demo/admin/pagini/save/3/Tel:0763
mailto:Email%3Acasachiojdu@gmail.com
http://www.pensiuni.org/Pensiunea-La-Caramidari.html
http://www.pensiuni.org/Pensiunea-La-Caramidari.html
http://www.rezervatie-siriu.ro/demo/admin/pagini/save/3/Tel:0747
http://www.pensiuni.org/Pensiunea-La-Camaradu.html
http://www.pensiuni.org/Pensiunea-La-Camaradu.html
http://www.rezervatie-siriu.ro/demo/admin/pagini/save/3/Tel:0238
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aer liber, pastravarie,  pescuit sportiv, locuri de 
campare, sala de jocuri (biliard, darts, sah, remy, 
etc), menajerie cu fazani, pauni, bibilici, struti, 
iepuri, vaci cu lapte, etc. 
Cladirile sunt facute din lemn masiv, inclusiv 
baile, in 3 variante constructive dupa cum 
urmeaza: 
- 2 casute * 4-6 locuri (toaleta afara in curte), 
casuta * 8 locuri (toaleta afara in curte), cabana 
** 3 camere cu pat dublu (sala de mese, 
bucatarie echipata, 1 baie), 7 camere *** cu pat 
dublu + canapea (baie in camera), 2 camere *** 
cu 2 paturi duble (baie in camera) 

4 Pensiunea 
Mioara 

Sat Casoca nr. 1 
Telefon: 0740 256 046, 0740 303 835 

4 camere duble, terasa, curte cu iluminare 
nocturna, gratar in curte, bucatarie utilata 
complet, masina de spalat, combina frigorifica, 
aragaz, Tv in fiecare camera, combina muzicala si 
multe altele. 

5 Vila Iulia Alexia Str. Siriu, nr. 1 
Telefon: 0744 638 255 

4 camere duble, terasa, curte cu iluminare 
nocturna, gratar in curte, bucatarie utilata 
complet, 

6 Pensiunea Elena Siriu, Str. Casoca 
Telefon: 0743 079 431 

Pensiunea ofera posibilitatea ca turistii să o 
inchirieze in totalitate. Pensiunea este 
structurata astfel: parter- 3 dormitoare, trei bai, 
sala de mese cu grup sanitar propriu, bucataria; 
mansarda- 4 dormitoare cu grup sanitar propriu. 
Curtea-parcare pavata si luminata pe timpul 
noptii, foisor, gratar, spatiu verde. Tacamurile si 
vesela, precum pilotele si asternuturile sunt 
asigurate. Lemnele taiate sunt la indemana 
turistilor. La sosire pensiunea este pregatita sa 
primeasca oaspetii. La plecare proprietarii se 
ocupa de curatenie. In perioada iernii, pensiunea 
este incalzita permanent fiind conectata la 
centrala termica. Apa calda este in permanenta si 
iarna si vara fiind asigurata cu boiler pe lemne. 
Facilitati cazare: frigider in unitate, se accepta 
animale, parcare, gradina/curte, acces la 
bucatarie, foisor in curte, gratar/barbeque, 
livada, loc amenajat de joaca 

7 Pensiunea Izvorul 
Aninului 

Siriu, Str. Casoca nr. 10 Telefon: 0749 
189 111, 0238 513 447 

10 camere cu televizor si sala de mese, acces la 
bucatarie, living cu televizor, frigider, internet, 
biliard si masa de ping - pong. 
Facilitati cazare: frigider in unitate, masa de ping-
pong, TV in living, internet wireless, internet prin 
cablu, se accepta animale, parcare, 
gradina/curte, teren de sport, biliard, acces la 
bucatarie, foisor in curte, gratar/barbeque, living, 
sala de mese, loc amenajat de joaca 

Pe teritoriul sitului ROSCI0229 Siriu sunt omologate trei trasee turistice ce pot fi transformate în trasee 
tematice, deoarece intersectează toate tipurile de habitate naturale și habitatele speciilor de carnivore ce 
fac obiectul desemnării acestui sit: 

 

Traseu 1 = Traseul vulturilor din Lacul fără Fund : Siriu – Satul Bontu Mare – Cătun Gura Milei – Valea 
Milea – Lacul Vulturilor (Lacul fără Fund) 

Marcaj: triunghi roșu 



Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău 
Volum 1 – Studiul 2: Patrimoniul natural și construit, peisaje 

298 
 

Durata: 5-6 ore 

Obiective: habitatele naturale, speciile de carnivore mari (urs, lup, râs), clopoțelul, cabana și Lacul 
Vulturilor (1.460m), Vf. Mălâia (1.662m), Culmea Mălâia, lacul Sec, șaua Poarta Vânturilor (1.490m), Vf. 
Siriu (1.657m). 
Descriere: Punctul de plecare în acest traseu îl constituie localitatea Siriu (DN10 – km 80), mai exact 
deasupra barajului Siriu. Intrarea în traseul turistic (marcat cu triunghi rosu) se face imediat dupa 
traversarea barajului, pe partea opusa șoselei, lângă liziera pădurii. După un urcuș de 5-10 min., traseul se 
intersectează cu drumul forestier care vine din stânga, din satul Bontu Mare și care duce spre cătunul Gura 
Milei. La ieșirea în drumul forestier pe stânca din față este scris numele unui club montan local (ZENIT). Din 
acest punct și până la Gura Milei mai sunt doua ore de mers pe jos.  

Din cătunul Gura Milei (520m) se traversează pârâul Siriu și se continuă traseul spre dreapta, pe un drum 
forestier care urcă în serpentine pe Valea Milea. Dupa cca. o oră drumul se înfundă chiar în izvorul Milea. 
Din acest punct (indicator-marcaj) se intră în pădure urcând spre stânga 50 de m, după aceea durmul o ia 
spre dreapta (marcaj). Drumul se continuă până se ajunge la un izvor care se traversează, după care se ia 
spre dreapta și se ajunge într-o poieniță unde este amplasat un observator de vânătoare (marcaj). Traseul 
continuă prin traversarea poieniței, după care se coboară cam 10 m spre stânga până la un izvor. Se 
traversează izvorul și se continuă drumul pe cărarea care conduce spre o a doua poieniță unde se găsește, 
în partea dreaptă, un nou observator de vânătoare. În mijlocul acestei poienițe se află un brad marcat cu 
triunghi roșu. Se trece pe lângă acest brad și drumul se continuă intrând în pădure, după care se face usor 
stânga și se coboară la Izvorul Milea. Se trece izvorul și se urcă ușor spre stânga până se intră pe vechea 
potecă  a traseului marcat cu triunghi albastru. Din acest punct traseul descris până acum se va identifica 
cu vechiul traseu marcat cu triunghi albastru. 

După aproximativ o oră și un sfert de mers prin pădure, poteca face spre stânga, traversând din nou izvorul 
Milea, pe la Stânca Lupului Singuratic. Aceasta are o inscripție (clubul ZENIT). Se trece de această stâncă și 
drumul continuă până la ieșirea din pădure. Se urcă accentuat circa 10-15 minute până se iese în golul alpin. 
Ajuns în zona alpină, se poate vedea în față Vf. Mălâia. De la liziera pădurii traseul face spre dreapta și se 
traversează din nou izvorul. După aceea poteca se continuă spre nord. Pe culmea dinspre nord se vede 
amplasat un stâlp metalic care are rolul de a indica unde se afla Cabana Lacul Vulturilor. De la liziera pădurii 
și până la acest stâlp metalic, traseul se parcurge în 15-20 de minute. 

De aici (stâlp metalic) cărarea continuă pe versantul sudic al culmii pe obârșia Văii Milei până se ajunge la 
un indicator turistic. De aici se coboară pe versantul nordic și în circa 5 minute se ajunge la Cabana Lacul 
Vulturilor (1.460m). Spre vestul cabanei, la o distanță de circa 5 minute se afla Lacul Vulturilor, asezat pe o 
terasă inferioară platoului pe care este construită cabana. 

De la Cabana Lacul Vulturilor, turistii care vor să coboare în localitatea Siriu, pe traseul marcat cu triunghi 
roșu, trebuie să ajungă pe muchea din fața porții cabanei, după care se va urmari marcajul coborând 
muchea pe partea sudică în direcția sud-vest. Traseul se continuă spre sud-vest circa 15-20 minute până se 
ajunge la liziera pădurii. Înainte de intrarea în pădure se va traversa un izvor, se va merge pe potecă circa 
1 minut, după care se face spre stânga și se coboară prin pădure. În pădure marcajul este destul de clar pe 
copaci. 

 

Traseu 2 = Spre Poarta Vânturilor: Cabana Lacul Vulturilor  - Lacul Sec – Șaua „Poarta Vânturilor” 

Marcaj: punct roșu 

Durata: ½ oră 

Obiective: Lacul Sec, Colții Măgăreții, Șaua „Poarta Vânturilor” (1.490m), Vf. Siriu (Bocârnea) 

Descriere: Traseul porneste din spatele Cabanei Lacul Vulturilor unde este marcajul „punct roșu”. Din acest 
punct deplasarea se face spre gardul din spatele cabanei. După ce se trece de gard, traseul continuă în linie 
dreaptă spre Culmea Mălâiei, o distanță de circa 30m, după care merge pe un drum ce face spre dreapta 
și care urcă ușor până se ajunge pe un platou. Din acest punct, traseul continuă în diagonala față-stânga 
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până se ajunge la Lacul Sec. Poteca se contiună ocolind lacul pe partea stângă în sensul de mers. Pe partea 
stângă trebuie să fie Culmea Mălâiei, iar pe dreapta să fie Lacul Sec. Înainte de primul război mondial Lacul 
Sec avea caracteristici similare Lacului Vulturilor. În timpul unei secete puternice a secat izvorul de 
alimentare al lacului și, în timp, acesta a ajuns o zonă mlăștinoasă. 

Continuând marcajul cu punct roșu se ajunge la un loc unde se află trei cruci de fier. După ce se trece de 
cele 3 cruci se merge mai departe câțiva metri și se ajunge pe partea cealalată a Lacului Sec. De aici se 
merge înainte până se întâlnește un drum de car/mașină  care poarta denumirea de „drumul tunurilor” sau 
drumul nemților”.  

Acesta a fost construit de germani în timpul Primului Război Mondial. Din acest punct se face spre stânga 
mergând pe drumul care duce spre nord-vest spre Șaua Poarta Vânturilor. După 5 minute de mers, pe 
partea dreaptă în sensul de mers, se poate observa și admira Vf. Siriu (Bocârnea) (1.657m). 
După alte 15 minute de mers se ajunge în șaua Poarta Vânturilor (1.490m) unde se găsește o troiță. Din 
șaua Poarta Vânturilor se poate urca pe Vf. Siriu în aproximativ o oră. De asemenea se poate ajunge și pe 
Vf. Mălâia, mergând pe culmea Mălâiei. 

Tot din șaua Poarta Vânturilor se poate ajunge la Băile Siriu prin următorul traseu: Poarta Vânturilor – Dosul 
Muntelui – Valea Neagră – Băile Siriu. Traseul este marcat cu bandă roșie și durează 4-5 ore. De asemenea, 
din Șaua Poarta Vânturilor se poate merge spre Masivul Ciucas pe următorul traseu: Obârșia Crasnei – 
Culmea Tătăruțu – Vf. Tătaru Mare (1.477m) – Tabla Buții – Poiana Stanei (930m). Durata acestui traseu 
este de 6-7 ore. 

 

Traseul 3 = Drumul vulturilor spre Chiojdu: Lacul Vulturilor - cascada La Șipot - Chiojdu. Acest tarseu are o 
lungime de circa 20 km și face legătura cu cea de a doua poartă de intrare în sit – comuna Chiojdu, unde 
va fi amplasat centrul de vizitare al ROSCI0229 Siriu.  Acesta urmează DJ 103 P,  apoi DC 209, urmat apoi  de 
"drumul nemților" sau "drumul tunurilor" până la Lacul Vulturilor. 

Traseele identificate se desfășoară pe întreg teritoriul masivului Siriu, depășind limitele sitului Siriu. 
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ANEXA 15: ALBUM CENTRALIZATOR MONUMENTE 
CATEGORIILE I, II, III ȘI IV (LMI BUZĂU 2015)  


