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I N T R O D U C E R E 
 

Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri 

şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte 

asupra vieţii.  

 Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru 

nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent 

a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de 

bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor Pământului relevă, tot mai evident, 

un dezechilibru ecologic. 

 Perfecţionarea şi modernizarea proceselor tehnologice, utilizând cele mai noi cuceriri 

ştiinţifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu şi pe cele energetice. 

Ca urmare a industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult materialele ce 

afectează mediul ambiant. 

Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de 

complexe, se regăsesc în aer, apă şi în sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a 

prezenţei dioxidului de sulf din aer, datorită dezvoltării proceselor termice şi a utilizării unor 

combustibili inferiori; sunt evacuate în atmosferă importante cantităţi de oxizi de azot, de 

carbon, negru de fum, săruri şi oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu 

efecte dăunătoare asupra vegetaţiei, în general, şi direct sau indirect asupra omului.   

La acest început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au avut 

loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea, fie şi 

treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem 

încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a 

existenţei vieţii pe Terra. 

“Mediul natural”, adică aerul, oceanele, mările, lacurile, apele curgătoare, solul şi 

subsolul şi formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea 

mai comună pe care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător. 

O pădure, o baltă sau un lac, de exemplu, formează fiecare în parte un “ecosistem” care se 

intercondiţionează reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru. 

Totalitatea factorilor naturali, determină condiţiile de viaţă pentru regnurile vegetale, animale 

şi pentru exponentul său raţional – omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural 
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distingem componente fizice naturale – elemente abiotice: aer, apă, substrat geologic, relief, 

sol. 

Componentele biotice reprezintă viaţa, organismele ce le dezvoltă pe fundalul 

suportului ecologic. Ele apar sub forma vegetaţiei şi animalelor, depinzând atât de factori 

tereştri, cât şi cosmici (radiaţia solară, de exemplu), ceea ce ne ajută să înţelegem implicaţiile 

care pot urma unor modificări, fie terestre, fie cosmice, sau ambele în acelaşi timp.  

Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai 

mediul natural, dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupând o dublă poziţie: de 

“component” al mediului şi de “consumator”, de beneficiar al mediului. 

Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să 

cunoască, să analizeze şi să urmarească funcţionarea sistemelor protejate în toată 

complexitatea lor. 

Incontestabil, problemele ridicate de mediul înconjurător constituie, la scara planetară, 

unul din dosarele cele mai acute, grave şi complexe ale contemporaneităţii. Mediul 

înconjurător este strâns legat de domeniile economiei, energiei, populaţiei, biologiei şi 

medicinei în aşa fel încât, într-o interdependenţă practic imposibil de desfăcut, toate aceste 

domenii se influenţează reciproc, tendinţele apărute într-unul reverberând, inevitabil, într-o 

perioadă mai apropiată sau mai îndepărtată, în celelalte. 

           Problema calităţii şi a protecţiei mediului a intrat în actualitate pe măsură ce oamenii 

au devenit conştienţi de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului 

productiv al mediului. România se dezvoltă progresiv în prezent şi nici un judeţ, mare sau 

mic, industrializat mai mult sau mai puţin, nu poate rămâne indiferent faţă de lupta pentru 

salvarea mediului înconjurător. Mai ales că de alterarea sistemelor ecologice, după 1989, nu 

progresul tehnic sau industrial este vinovat, ci neglijenţa, egoismul, rentabilitatea pusă mai 

presus de responsabilitatea umană, goana după profitul imediat, indiferent în ce condiţii, 

indiferent de urmări. 

           În momentul actual, pe plan naţional, se acordă o atenţie din ce în ce mai mare 

activităţii de protecţie a mediului şi de supraveghere sinoptică a modificărilor aduse calităţii 

lui. Filialele judeţene ale Agentiei de Protecţia Mediului şi ale Direcţiei Apelor elaborează 

rapoarte anuale privind starea mediului, respectiv starea caracteristicilor şi calităţii apelor. 

           Prezenta lucrare îşi propune să surprinda starea mediului în municipiul Buzău şi în 

împrejurimile acestuia, analizând fiecare component de mediu în interrelaţie cu factorii 

antropici, să determine sursele de poluare şi să prezinte măsurile de prevenire a degradării 

acestuia. În ultima secţiune a lucrării au fost evidenţiate unele modalităţi de valorificare în 
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plan metodic a conţinutului ştiinţific (inclusiv metode de studiere cu elevii a fenomenelor şi 

cauzelor care le produc). 

Lucrarea se bazează pe Rapoartele anuale 2005 şi 2006 privind starea mediului în 

municipiul si în judeţul Buzău (obţinute prin bunăvoinţa APM Buzău), pe informaţii şi date 

furnizate de Direcţia Apelor Ialomiţa-Buzău, Direcţia Silvică Buzău şi Comisariatul Judeţean 

Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu. 

Un sprijin important mi-a fost acordat, în căutările şi eforturile mele, de domnul 

profesor Adrian Lupu (profesor de geografie gradul I în cadrul Grupului Şcolar Industrial 

“Grigore C. Moisil” din municipiul Buzău), precum şi de Fundaţia “Pro Mediu” Buzău. 

Pe tot parcursul redactarii acestei lucrări, am beneficiat de îndrumarea competentă a 

domnului profesor universitar doctor Emil Vespremeanu, căruia îi mulţumesc şi pe această 

cale pentru sprijinul acordat. 
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CAPITOLUL  1. 

 

ELEMENTE DE GEOGRAFIE FIZICĂ ŞI ECONOMICĂ A 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
 

1.1. Poziţia geografică, limitele şi cadrul natural 

Municipiul Buzău este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Buzău. El este situat 

în zona centrală a judeţului, la 120 km de Bucureşti, în sud-estul României. Oraşul este   

determinat de coordonatele 45°09" latitudine nordică, şi 25°5" longitudine estică şi ocupă o 

suprafaţă totală de 81,3 km2. Municipiul se află la cotul Carpaţilor de curbură, la confluenţa 

drumurilor între patru mari provincii româneşti: Muntenia, Transilvania, Moldova şi 

Dobrogea. Râul Buzău, pe al cărui mal drept se află, formează limita nordică a oraşului. 

Forma oraşului este alungită, oraşul fiind mai mare de-a lungul râului. Buzăul ocupă altitudini 

de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor până la 88 metri în apropierea râului, 

media fiind de 95 de metri (cât este şi altitudinea în centrul oraşului, în piaţa Dacia). Astfel, 

Buzău este un oraş aflat într-un relief plat, cu o diferenţă de altitudine de 10 metri de-a lungul 

unei linii de 4 km. 

Cadrul geografic cuprinde teritorii variate sub aspect fizic şi economico – geografic şi 

influenţează în mare măsură funcţiile oraşului.  

În partea de nord şi nord-vest apare o ramă de dealuri cu înălţimi cuprinse între 500-

700 m, pe care s-au cultivat din străvechi timpuri viţa-de-vie, iar spre nord-est câmpia 

piemontană a glacisurilor subcolinare (cu altitudini de 120-300 m) coboară în pantă lină 

dinspre nord spre sud. În partea de est a oraşului se află lunca râului Buzău, iar în sud Câmpia 

Buzăului, cu terenuri roditoare pe care s-au dezvoltat legumicultura şi cultura cerealelor 

 

1.2. Consideraţii geologice şi geomorfologice 

1.2.1. Consideraţii geologice 

Formarea şi individualizarea regiunii în care se găseşte situat oraşul Buzău trebuie 

pusă în legătură cu evoluţia paleogeografică şi geologică a întregii Câmpii Române şi mai ales 

cu evoluţia reţelei hidrografice a acesteia. 
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Formarea Câmpiei Române, în special a zonei de contact cu Subcarpaţii, este 

rezultatul acţiunii reciproce Dintre mişcările tectonice negative, cu amplitudini şi variaţii 

diferite şi procesul de acumulare efectuat de apele cu obârşii în Carpaţi şi Subcarpaţi. 

Râurile s-au adâncit în amonte şi au transportat mari cantităţi de materiale, pe care le-

au depus la poalele Subcarpaţilor, constituind imense conuri de depunere. 

La acestea se adauga rolul pe care l-a avut râul Buzău în crearea conului său de 

depunere la trecerea din zona subcarpatică în cea de câmpie, adică la schimbarea de pantă. 

Râul Buzău s-a deplasat continuu spre sud-est, adâncindu-şi albia., lăsând pe partea dreaptă 

două terase - una de 4-6 m şi alta de 1-2 m altitudine relativă.. .: 

Cele mai vechi formaţiuni care apar în zona conului de depunere sunt depozitele de 

vârsta levantin superioară, ce alcătuiesc zonele înalte de la nord-vest şi nord-est de oraş. 

Depozitele sunt formate din pietrişuri şi argile, care dau aşa numitele "strate de Cândeşti". 

Peste sedimente levantine sunt situate direct depozitele conului aluvionar de vârstă 

cuaternară (pleistocen mediu), formate din bolovanişuri, pietrişuri şi nisipuri cu frecvente 

intercalaţii de argile şi prafuri. 

Peste ele se găsesc depozite aluvionare mai noi, depuse de râu! Buzău, alcătuite din 

argilă prăfoasă cu concreţiuni calcaroase şi argilă nisipoasă. 

Terasa de 4-6 m altitudine relativă este alcătuită din nisipuri grosiere şi nisipuri fine, 

argiloase, aşezate peste pietrişuri, depozite ale vechiului curs al râului Buzău. 

Depozitele terasei de 1-2 m, care este o terasă joasă, sunt formate din elemente mai 

fine: nisip, argilă prăfoasă şi prafuri argiloase. 

 

1.2.2. Consideraţii geomorfologice şi morfometrice 

Sub aspect morfometric, microre1iefu1 cartat în limitele oraşului Buzău apare ca un 

relief plan-întins, care înclină foarte uşor de la nord-vest spre sud-est. Altitudinea medie este 

de 95 - 96 m, în partea centrală a oraşului (95 m în faţa Palatului Comunal). 

Altitudinile cele mai mari se înregistrează în partea nord - vestică a oraşului, atingând 

101 m în strada Răscoalei şi 100,2 m la Policlinică. Altitudinea scade treptat, aproape 

neobservat, către sud-sud-est, unde se înregistrează valori în jur de 90 m (88 m altitudine 

absolută la capătul străzii Dorobanţi, lângă cantonul CFR, pe linia Buzău - Râmnicu Sarat şi 

91 m în cărţierul Mihai Viteazul). 

            Diferenţa de nivel mică (l0 m) pe o distanţă de 4 km ilustrează energia foarte mică a 

reliefului (2,5 - 3 m ). 
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            Din punct de vedere genetic, relieful este reprezentat de conul de depunere, terasele şi 

albia majoră a râului Buzău. 

 Pe o lungime de aproape 12 km se înregistrează o diferenţă de nivel de 35 m de la 

limita nordică şi până la cea sudică, adică de la 125 m la 90m. Această diferenţă de nivel, 

marcată între cele două limite extreme, indică o pantă medie de 3 m , iar direcţia de cădere 

a suprafeţei, dinspre nord-vest spre sud-est. 

Lăţimea variază între 2,5 km în nord şi 12 km în sud. Pe suprafaţa aceasta se află 

partea vestică a satelor Verneşti, Simileasca, satul Lipia şi cea mai mare parte a oraşului 

Buzău (părţile: centrală, vestică şi nord-vestică). 

 Terasele formează relieful pe care se desfăşoară oraşul în est şi sud-est. 

            În 1915, G. Vâlsan ajunge la concluzia că terasele Buzăului – în număr de două – par 

locale. Mai curând pot fi urmărite pe afluenţi ca Nişcov, decât pe râul principal. Terasa 

superioară de 220 - 230 m altitudine absolută, este identificată de G. Vâlsan la întrarea 

Buzăului în câmpie, la 15 km spre nord de oraş. . 

Terasa inferioară, de 30 m altitudine relativă, e bine pusă în evidenţă, pe partea stângă 

a Buzăului, "la confluenţa cu Slănicul şi poate fi urmarită la nord şi la sud de întrarea 

Nişcovului în lunca Buzăului" . 

Terasa Obor (Terasa inferioară). Suprafaţa acestei terase face aproape corp comun cu 

conul de depunere şi chiar, se poate spune, greu de cartat. Identificarea ei se face prin analiza 

unei hărţi în curbe de nivel şi pe baza datelor oferite de forajele geologice şi hidrogeologice. 

Astfel, se pot deosebi şi depozitele conului de depunere formate, din bolovănişuri, pietrişuri şi 

nisipuri, de cele de terasă, a1cătuite din nisipuri, argilă prăfoasă şi prafuri argiloase. 

Limita nordică se poate urmări, cu aproximaţie, la nord de Episcopie, unde are o altitudine 

relativă de 5 - 6 m. De aici se întinde spre sud, până aproape de calea ferată Buzău - Râmnicu 

Sărat, unde altitudinea relativă scade la 4 - 5 m. 

Contactul, spre vest, cu conul de depunere urmăreşte aproape paralel strada Alexandru 

Marghiloman, iar spre est, trecerea spre terasa de luncă se face destul de sensibil, începând 

din dreptul Staţiunii experimentale legumicole, pe marginea iazului, la est de biserica 

Broşteni, până la bariera Brăilei. Ea se prezintă ca o suprafaţă.medie, largă până la 750 – 800 

m. Panta sa longitudinala este de circa 1 m . 

Terasa Sârbăriei (Terasa de luncă) se confundă cu albia majoră a Buzăului, dar cu o 

albie majoră înaltă, distinctă faţă de albia majoră propriu-zisă, care apare ca o treaptă mai 

coborâtă. Ea se prezintă în amonte de oraşul Buzău, în dreptul comunei Cândeşti, de o parte şi 

de alta a albiei majore, unde a fost identificată de N. Macarovici (1955 - 1956). De aici se 
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continuă spre sud-est, mai mult pe partea dreaptă a râului, până în aval de podul CFR, pe linia 

ferată Buzău - Râmnicu Sărat, tivind sub forma unei fâşii înguste marginea terasei inferioare, 

care urcă destul de sensibil. 

Altitudinea terasei ajunge în nord, la Cândeşti, la 3 - 4 m, iar în dreptul oraşului la 1 - 

2 m, altitudine relativă. Spre sud, lângă CFR, înălţimea ei relativă ajunge la 1 m. Lăţimea 

oscilează între 500 - 600 m, cu maximum de lăţime circa 800 m în dreptul Topitoriei de 

cânepă. 

 Fiind ferită de inundaţii (foarte rar inundabilă) şi acoperită cu soluri aluvionare fertile, 

ea se cultivă cu zarzavaturi. 

Extremitatea sud-estică a oraşului Buzău (cărţierul sârbesc) este aşezată pe această 

terasă, ceea ce justifică numele de terasa Sârbăriei, în zona oraşului. 

 

1.3. Clima 

1.3.1.  Factorii climatologici şi principalele caracteristici. 

  Clima municipiului Buzău are un caracter continental. 

Datorită aşezării sale geografice la limita de contact dintre Câmpia Bărăganului şi 

Subcarpaţii de Curbură, oraşul Buzău se află sub acţiunea cu prioritate a centrilor barici ai 

Europei sud-estice şi nord-estice. 

Aceasta dinamică şi invazie succesivă de mase de aer se asigură in centrele barice 

principale - anticiclonul Azorelor, anticiclonul Siberian, cic1onii mediteraneeni, ca şi cei care 

se deplasează de-a lungul meridianelor. imprimă. climei caractere termice şi hidrice specifice 

regiunilor temperat - continentale excesive. Acest c1imat se regăseşte în numărul mare de zile 

de iarnă şi îngheţ, 125 zile cu răciri puternice ale temperaturii, alături de numărul de zile 

călduroase, 124 zile - un regim de vară cu valori ridicate, cu temperatură excesivă şi secetă 

prelungită. 

Temperatura medie anuală este 10,7 °C; cea mai călduroasă lună - iulie are media de 

16,4 °C; cea mai friguroasa lună - ianuarie cu - 5,8 °C; numărul de zile de îngheţ - 92 zile/an; 

numărul zilelor de vară – 94zile/an. 

Ca disfuncţionalitate a regimului termic sunt considerate temperaturile extreme, atât 

maxime cât şi minime, care conduc la un număr de zile tropicale de peste 25 zile/vară şi 16 

zile cu temperaturi sub minus 10°C, iarna. 

Media anuală a intensităţii radiaţiei solare globale se ridică la 125 kcal/cmp. Cea mai 

ridicată radiaţie solară se înregistrează când nebulozitatea este foarte redusă, în general 30 zile 

pe an, deci predomină cerul senin. Cea mai scazută radiaţie solară se constată în lunile cu o 
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nebulozitate mare iarna şi mai ales în luna decembrie, când este direct influenţată de mişcarea 

de rotaţie a Pământului şi durata zilei este cea mai scurtă.  

În zona de amplasare a municipiului Buzău, cu orientare NV-SE, cu o deschidere largă 

spre nord, est şi sud, la est de lanţul Carpaţilor, se fac resimţite, îndeosebi, efectele maselor de 

aer, generate de maximul Azorelor în timpul verii şi de cel euroasiatic, în timpul iernii. Aceste 

mase de aer aduc ploi sau perioade secetoase, atât în timpul verii, cât şi al iernii. 

 

1.3.2. Precipitaţiile şi vânturile.  

Cantităţile medii anuale de precipitaţii măsoară 500 mm; în lunile călduroase - 300 

mm, iar în lunile reci nu depăşesc 200 mm; zilele cu strat de zăpadă sunt în jur de 150. Când 

ninge liniştit, stratul de zăpadă are o grosime de aproximativ 30 cm. 

Consecinţele mişcărilor de aer peste municipiul Buzău le constituie şi vânturile 

caracteristice fiecărui sezon. În timpul călduros predomină vântul de N-NE - 33,5%, urmat de 

vântul NV - 24,7% şi vântul de SV - 9,5%. În timpul friguros - vântul de N-NE - cu 

predominanţă  41,3% şi cel de SV - 20,7%.  

 

1.4. Hidrografia 

1.4.1. Apele subterane. 

În cadrul acestora se pot distinge două mari categorii de strate acvifere: 

 strate acvifere din depozitele acumulative, cuaternare, care cantonează ape freatice; 

 strate cu ape de adâncime, sub presiune, din depozitele miopliocene, ce au umplut 

marea depresiune pericarpatică. 

 stratele acvifere din depozitele acumulative. Teritoriul pe care este amplasat oraşul 

Buzău poate fi împărţit în trei microraioane hidrogeologice, care corespund 

subunităţilor geomorfologice: 

a) microraionul conului de depunere; 

b) microraionul teraselor; 

c) microraionul câmpiei de subsidenţă. 

a) Depozitele conului de depunere cantoneaza doua orizonturi acvifere: la 5 - 11 m şi 

12 - 21 m adâncime. În aceste două orizonturi acvifere se găsesc mari cantităţi de apă (60 litri 

/ secundă). Debitul este datorat alimentării straturilor freatice de către pârâul Nişcov, ale cărui 

ape, în cursul său inferior, se infiltrează în cuvertura rocilor permeabile de la suprafaţa 

conului de depunere. . 
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 O altă sursă de alimentare o reprezintă apele microclinului subcarpatic. (I. Enea, 

1964). 

Râul Buzău nu alimenteaza straturile freatice datorită adâncirii albiei sale continuu 

către est şi a unui pinten argilos care barează paralel cursul râului Buzău. 

b) Microraionul de terasă corespunde suprafeţelor celor două terase identificate în 

perimetrul oraşului şi aici adâncimea nivelului hidrostatic are valori cuprinse între 2,90 – 3,30 

m. 

 c) Microraionul câmpiei de subsidenţă, care corespunde câmpiei cu acelaşi nume, are 

adâncimea apelor subterane între 0 - 2 m. 

Deoarece adâncimea apelor subterane este redusă, debitele sunt relativ mari, cu un 

grad de mineralizare admîşibil, iar condiţiile de exploatare sunt optime, teritoriul pe care este 

amplasat oraşul Buzău este favorizat din punct de vedere al alimentării cu apă potabilă şi 

industrială. 

Apele de adâncime sunt înmagazinate în pietrişurile de Cândeşti. Adâncimea lor este 

cuprinsă între 25 - 140 m, au debite de 86 litri/secundă, iar stratul acvifer are grosimea de 3 - 

70 m. Direcţia de scurgere este nord-vest - sud-est. 

 

1.4.2. Apele de suprafaţă. 

 Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Buzău şi afluenţii săi. 

Pentru analiza regimului său hidrografic, în zona oraşului Buzău au fost luate în studiu 

datele hidrometrice, observaţiile şi măsurătorile de la posturile Măgura şi Baniţa. 

Nivelul mediu lunar maxim s-a produs în luna aprilie: 155 cm la Măgura şi 192 cm la 

Baniţa, iar nivelul mediu lunar minim s-a înregistrat în lunile septembrie-octombrie, de 114 

cm la Măgura şi 153 cm la Baniţa. 

Nivelurile maxime instantanee, înregistrate la cele două posturi, au fost: 350 cm la 

Măgura şi 420 cm la Baniţa, în zilele de 20 - 21 ianuarie 1965, ca urmare a unui zăpor şi a 

precipitaţiilor abundente care au căzut pe suprafaţa întregului bazin. Nivelurile minime 

instantanee înregistrate au fost: 97 cm la Măgura şi 118 cm la Baniţa, în luna octombrie 1965, 

după o lungă perioadă de secetă. 

În perioada apelor mari de primăvară se înregistrează cele mai mari variaţii şi totodată 

debite maxime spontane; debitul maxim înregistrat a fost de 893 mc/sec. la Măgura (20.0 

1.1965) şi 1386 mc/sec. la Baniţa (14.02.1966). 

 În timpul perioadei secetoase se înregistrează debite medii cuprinse între 7,95 - 17,1 

mc/sec. la Măgura, iar 1a Baniţa între 7,95 - 20,6 mc/sec. 



 17 

 Debitele minime spontane au fost de 0,036 mc/sec. la Măgura (12.01.1966) şi 1,12 

mc/sec. la Baniţa (08.01.1966). 

Cunoscând cotele de inundaţie ale celor doua posturi (300 cm la Măgura şi 330 cm la 

Baniţa), se poate aprecia că râul Buzău inundă destul de rar în raza oraşului Buzău. 

 

1.5. Flora şi fauna 

1.5.1. Flora. 

Condiţiile de clima şi sol ale municipiului Buzău favorizează dezvoltarea vegetaţiei 

spontane şi cultivate. 

Vegetaţia naturală ierboasă şi arboricolă constituie una din componentele de bază ale 

mediului geografic, structura şi compoziţia sa floristică fiind elemente semnificative ale 

calităţii mediului.  

Privită în ansamblu, vegetaţia este caracteristică zonei de stepă, cu numeroase plante 

ruderale, care au înlocuit vegetaţia ierboasă. 

Din primavară până toamna târziu, în grădinile de legume din lunca râului Buzău şi în 

curţile locuitorilor se succed culturile de legume şi leguminoase, precum şi pomi fructiferi. 

În partea de sud-est a oraşului se află parcul natural Crâng, rămăşiţă din vechii codri 

de stejar ai Vlăsiei. Aproximativ 10 ha din Crâng au fost amenajate ca parc, având peluze cu 

gazon şi flori, arbuşti ornamentali şi un lac de agrement. Alături de stejarii seculari, aici au 

fost plantaţi: tei, arţari, frasini, ulmi, salcâmi, salcâmul galben şi conifere, ca pin, molid, brad 

alb, ienupăr, tisă. 

Asemenea specii lemnoase au fost plantate şi în celelalte parcuri din oraş (Haşdeu, 

Marghiloman, Tineretului). 

La începutul primăverii, până să înfrunzească copacii din parc, îţi încântă privirea 

florile galbene aurii din tufele de FORSYITHIA. Rând pe rând, înfăţişarea peluzelor se 

schimbă datorită corolelor multicolore ale plantelor ornamentale sădite şi îngrijite de 

horticultori: părăluţe, panseluţe, Nu-ma-uita, Condurul doamnei (de fel din Peru), petunii 

(aduse din America de Sud), garofiţe, gura leului, creiţe, ochiul boului, begonii, crizanteme.  

Majoritatea străzilor municipiului oferă trecătorilor umbra placută a copacilor plantaţi. 

Din Crâng şi până la Palat, bulevardul N. Bălcescu este străjuit de castani. Primăvara 

devreme, în faţa spitalului Brătianu, atrag atenţia tufele de magnolii cu superbele lor flori albe 

şi roz (MAGNOLIA VULAM). 

La începutul verii peste oraş pluteşte parfumul florilor de tei, plantaţi în parcuri şi pe 

marginea străzilor (Bulevardul Unirii, străzile Independenţei şi Caraiman). Influenţă benefică 
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asupra mediului abiotic şi biotic din Buzău au, alături de Crâng, pădurile Spătaru şi Frasinu, 

aflate la aproximativ 7 km în partea de sud-est a oraşului, rezervaţii floristice recunoscute. 

1.5.2. Fauna. 

În pădurile Frasinu, Spătaru şi în Crângul Buzăului îşi găsesc adăpost animale 

nevertebrate şi vertebrate. 

Dintre animalele nevertebrate predomina insectele: rădaşca, carabul auriu, nazeornul, 

croitorul, furnici de pădure, călugăriţa, vaca-domnului, vânătorul de omizi, fluturii, ochi de 

păun şi dăunătorii: omida păroasă a stejarului, cotarul de toamnă, cărăbuşul de mai. Se mai 

întâlnesc: păianjeni, moluşte, viermi, râma roşie. 

Dintre animalele vertebrate amintim: mamiferele - iepurele, cârtiţa, şoarecele de 

pădure, ariciul; păsările - ciocănitoarea, piţigoiul, mierla, privighetoarea, gaiţa, coţofana, 

vrabia, uliul porumbar, cucuveaua, bufniţa; reptilele - şopârla cenuşie, şopârla verde, şarpele, 

broasca ţestoasă de uscat:; amfibieni - broasca de pamânt brună, broasca de lac, brotăcelul. 

În oraş, pe lângă animalele domestice crescute în gospodării, se pot întâlni şoareci de 

casă, şobolanul cenuşiu, dihorul, vrabia, sticletele, lăstunul de casă, guguştiucul, stăncuţa. 

În grădinile de zarzavat apar dăunători ca: albiniţa, gândacul de Colorado, coropişniţa, 

păduchii, gărgăriţele, melcul, iar în pomii fructiferi gărgăriţa florilor de măr, cărăbuşul de 

mai, păianjeni. 

În lacurile din parcuri, printre plantele acvatice, se găsesc: lintela, paşa, sârmuliţa apei; 

trăiesc dafnii, ciclopi, melci, păianjenul de apă, insecte acvatice (boul de baltă, lătăuşul). Aici 

îşi depun ouăle şi îşi cresc larvele rusaliile, calul dracului, ţânţarii, precum şi broaştele şi mici 

peştişori (boarţa, ţiparul). 

        

1.6. Solurile 

Un element al peisajului de însemnătate mare este solul, deoarece de sol depind multe 

elemente ale peisajului, în primul rând flora, fauna şi mare parte din activitatea omului. 

 În zona oraşului Buzău şi împrejurimi solurile sunt destul de variate, ca efect al 

factorilor fizico-geografici locali (apă subterană, microrelieful, vegetaţia etc.). Tipul zonal de 

sol este cernoziomul levigat, care ocupă suprafaţa conului de depunere, iar ca soluri azonale 

au fost deosebite: solurile aluviale, lăcoviştele şi cernoziomul levigat podzolit. 

  

1.7. Resursele solului şi subsolului 

Aşezarea geografică a municipiului Buzău prezintă anumite particularităţi în existenţa 

şi exploatarea resurselor naturale. 
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 Organizarea teritoriului s-a făcut în raport direct cu relieful şi reţeaua hidrografică. 

Resursele de apă de la suprafaţa solului, cât şi cele subterane, continuă să fie 

exploatâte încă din cele mai vechi timpuri. Acestea sunt surse de alimentare cu apă a 

locuinţelor şi unităţilor industriale, dar şi pentru irigarea terenului agricol. Din albia râului 

Buzău sunt exploatâte numeroase cantităţi de balast, nisip şi pietriş, prin unităţile de 

balastieră. Aceste produse constituie materia primă pentru firmele de materiale de construcţie 

şi secţiile de drumuri. 

Solurile existente pe raza teritoriului municipiului Buzău sunt propice culturilor 

irigate, precum şi cerealelor. 

 Alte resurse naturale: pădurile în suprafaţa redusă, exploatâte pentru lemnele de foc, şi 

în general deţin rol peisagistic şi de protecţie a malurilor.  

Resurse importante neexploatâte încă suficient sunt energia solară şi energia eoliană.  

 Datorită poziţiei sale geografice, oraşul Buzău are un cadru natural cu particularităţi 

favorabile, care au reuşit să satisfacă cerinţele unui centru urban. 

1.8. Aspecte demografice 

1.8.1. Evoluţia numerică a populaţiei 

 
Populaţia oraşului Buzău se înscrie în trendul descendent pe care îl cunoaşte populaţia 

României în ultimii 15 ani, având aceleaşi cauze scăderea natalităţii şi creşterea emigraţiei.  

 

1.8.2. Structura etnică a populaţiei 

La recensământul din 2002, populaţia Buzăului a fost de 134.227 locuitori, Dintre 

care:  
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 Români: 128.423 (95,67 %) 

 Romi: 5.502 (4,09 %) 

 Alţii: 0,24% 

1.8.3. Structura religioasă a populaţiei 

După religie, locuitorii sunt în marea lor majoritate (98,79%) ortodocşi.  

 

1.9. Elemente de geografie economică 

Aşezat la cotul Carpaţilor de curbură, la o încrucişare de drumuri străvechi, Buzăul - 

permanentă punte de legătură între cele patru mari provincii româneşti, a luat fiinţă pe malul 

apei de la care şi-a luat numele, într-un loc în care agricultura, meşteşugurile şi comerţul se 

practicau concomitent. 

 În perioada medievală, economia Buzăului era bazată pe comerţ, târgul fiind punct de 

vamă şi de schimb, şi înflorind în urma poziţiei sale la curbura Carpaţilor la întretăierea 

drumurilor care legau Ţara Românească de Moldova şi Transilvania. Vechea tradiţie de târg a 

Buzăului se păstrează încă, târgul Drăgaica ţinându-se în luna iunie, în preajma solstiţiului de 

vară şi reunind mici producători şi comercianţi din diverse regiuni ale României. 

Reforma agricolă din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a dus la luarea în 

arendă, în 1897 şi 1898, de către grădinarii bulgari a unor terenuri achiziţionate de stat de la 

episcopie. Aceştia şi-au dezvoltat sisteme de distribuţie a zarzavaturilor atât în Buzău, cât şi în 

oraşele din apropiere, ca Braşov, Ploieşti sau Râmnicu Sărat, activitatea lor devenind şi mai 

prosperă după împroprietărirea din 1921.  

În urma încheierii perioadei distrugerilor oraşului, dezvoltarea economică a căpătat şi 

o componentă industrială. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, dezvoltarea reţelei de cale ferată 

în România, reţea în cadrul căreia oraşul Buzău constituia un important nod, a dat un puternic 

impuls evoluţiei de la mici ateliere meşteşugăreşti spre instalaţii industriale. Prima astfel de 

instalaţie industrială a fost moara Garoflid, deschisă în 1883, care funcţiona şi ca fabrică de 

postav şi dimie. În 1894, s-a construit o rafinărie de petrol a societăţii Saturn, rafinărie care a 

funcţionat timp de 50 de ani.  

După o scădere drastică la nivel naţional a producţiei industriale cauzată de primul 

război mondial (producţia din 1919 era doar un sfert din cea din 1913), dezvoltarea industrială 

a prins viteză în perioada interbelică. O componentă importantă a industriei locale a 

constituit-o industria de morărit. Prima moară industrială din oraş, Garoflid, denumită 

Zangopol după noul său proprietar, ajunsese în 1928 la un capital de 5 milioane de lei, iar în 

1938 la 30 de milioane de lei, societatea de exploatare a ei având aproximativ 100 de angajaţi. 
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O altă afacere importantă care a demarat în această perioadă a fost fabrica Metalurgica şi 

Turnătorie – S.A., fondată în 1928 cu un capital de peste 9 milioane de lei. Deşi la început a 

avut o perioadă dificilă, fiind închisă în timpul Marii Crize, ea şi-a redeschis porţile în 1933, 

fiind închisă din nou între 1940 şi 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial.  

După al doilea război mondial, în urma deciziei de naţionalizare din 11 iunie 1948 

toate întreprinderile au fost trecute în proprietatea statului. De asemenea, regimul comunist a 

trecut şi la aplicarea politicilor de industrializare forţată, unele din industriile implementate 

aici nefiind potrivite regiunii. În 1965 s-a demarat proiectul zonei industriale Buzău Sud, o 

zonă industrială de 318 ha, în zona în care se aflase rafinăria Saturn, aruncată în aer în timpul 

celui de-al doilea război mondial. Cele mai importante întreprinderi din Buzău, nou înfiinţate 

sau modernizate în această perioadă, se află pe platforma Buzău Sud: Întreprinderea de sârmă 

şi produse din sârmă (denumită după 1990 Ductil), Întreprinderea de aparate cale (după 

1990, Apcarom), Întreprinderea Metalurgica (cea fondată în 1928), Întreprinderea de 

geamuri. 

 

 
       Intreprinderea de Contactoare din Buzău 

 

Alte întreprinderi industriale din Buzău au fost înfiinţate în această perioadă în alte 

zone, cum este Întreprinderea de Contactoare aflată în zona de nord-est a oraşului şi cea de 

mase plastice (după 1990, Romcarbon S.A.) aflată în nord. 

 

În ciuda industrializării forţate, Buzăul nu s-a axat pe o singură industrie şi nu a existăt 

o singură întreprindere de care să depindă întreaga economie a oraşului. Conform noii legi a 

societăţilor comerciale, adoptată în 1990, după înlăturarea regimului comunist, întreprinderile 

din oraş s-au reorganizat ca societăţi pe acţiuni. Doar câteva din aceste societăţi nu au 

supravieţuit tranziţiei spre economia de piaţă, multe altele, în urma reorganizărilor, devenind 

sau redevenind competitive.  
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1.9.1. Industria.  

Industria ocupă ponderea cea mai mare din economia municipiului Buzău din punct de 

vedere al importanţei pe care aceasta o deţine ca susţinătoare a celorlalte ramuri ale 

economiei. 

Oraşul Buzău este singurul producător din România de echipamente şi aparate pentru 

cale ferată (VAE APCAROM SA Buzău), cord metalic pentru armarea cauciucurilor (CORD 

SA Buzău), pulbere metalică pentru compoziţia electrozilor de sudură, cât şi pentru 

sintetizarea sau recondiţionarea de piese metalice (DUCTIL SA Buzău), traverse şi şine de 

cale ferată cu ecartament redus (FLACĂRA SA Buzău). 

Se mai produc electrozi de sudură, parbrize pentru autovehicule, filtre de aer şi ulei 

pentru autovehicule, obiecte decorative de sticlă prelucrate manual, inclusiv de tip Galle 

(STIFIN SA Buzău, RUBINUL SA Berca şi un număr mare de întreprinderi mici private 

specializate în producţia de obiecte de tip Galle), mobilă din lemn masiv, inclusiv mobilă 

sculptată, zahăr, ulei alimentar, vinuri de calitate, etc. 

În prezent, cea mai mare companie bazată în Buzău este holdingul Romet, cu capital 

integral românesc, compus din mai multe firme care produc izolaţii pentru conductele de apă 

şi gaze, filtre de apă, stingătoare de incendii şi alte produse. Compania a avut succes în anii 

1990, comercializând filtrul de apă Aquator. În 1999, acest grup de firme a achiziţionat şi 

firma Aromet S.A., succesoarea fabricii Metalurgica, fondată în 1928.  

 
Fabrica de sârmă Ductil 

 

Alte companii din Buzău au fost privatizate prin programe vizate de Banca Mondială. 

Apcarom S.A., unic producător în România de aparate de cale ferată, a fost achiziţionat de 

compania austriacă VAE, şi are în anul 2008 un capital social de 7,38 milioane lei. Ductil 

S.A., una din cele mai mari societăţi economice din Buzău, a fost privatizată în 1999 şi 

divizată în perioada 1999-2000 de noul acţionar majoritar, FRO Spa, acesta păstrând doar 

secţia de electrozi şi echipamente de sudură şi vânzând celelalte secţii. Secţia care produce 
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sârmă, produse din sârmă, plasă sudată, beton şi feronerie a devenit Ductil Steel S.A. şi face 

parte din portofoliul companiei italiene Sidersipe. Secţia de pulberi feroase a devenit Ductil 

Iron Powder. În 2007, FRO Spa a cedat şi pachetul majoritar al Ductil S.A. companiei ruseşti 

Mechel, pentru 90 de milioane de euro. Zahărul S.A., producătorul de zahăr din oraş, a fost 

achiziţionat de grupul Agrana România, cu capital austriac, grup care deţine alte fabrici de 

zahăr la Roman şi la Ţăndărei. 

Industria de morărit este în continuare o componentă a economiei locale, cel mai mare 

producător local pe această piaţă fiind Boromir Prod, al cărei acţionar majoritar este grupul 

vâlcean Boromir Ind.  

În municipiul Buzău există două platforme industriale: „Buzău Sud”, cu obiective din 

diverse domenii (industrie metalurgică, constructoare de maşini, materiale de construcţie, 

textilă, alimentară) şi „Buzău Nord” pe care s-au dezvoltat întreprinderile de prelucrare a 

maselor plastice, filatură, tricotaje, sticlărie, materiale de construcţii, baza de producţie a 

Grupului de Construcţii economia forestieră a materialelor de construcţii Buzău, depozite. 

 

Principalele ponderi în volumul valoric al producţiei industriale le le deţin agenţii 

economici aparţinând industriei metalurgice (27,2%), industriei alimentare (25,6%), 

construcţiei de maşini şi prelucrării metalelor (8,7%), industriei chimice şi prelucrării maselor 

plastice (6,1%), industriei uşoare (3,5%). 

 

1.9.1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii.  

 

Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat s-a dezvoltat continuu, din 

care se detaşează unele societăţi care şi-au căpătat un bun renume naţional şi internaţional, 

precum:Grup ROMET SA – cunoscut pentru producţia filtrului „AQUATOR”; STILART 

SRL, cu rezultate în activitatea de prelucrare a sticlei; SIGMA INSTAL SRL, cu activitate de 

construcţii şi instalaţii. 

 

Un segment relativ dinamic al industriei mici îl constituie realizarea de către 

întreprinzătorii particulari a unor unităţui având ca profil activitatea de morărit, brutării, prese 

de ulei, prelucrarea şi conservarea cărnii, fabricarea băuturilor, ateliere de tâmplărie şi 

fierărie, croitorii, producţia de mobilier, ţeserea covoarelor, activităţi pentru întreţinerea şi 

repararea obiectelor electrocasnice şi electronice. 
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1.9.2. Agricultura 

 În  municipiul Buzău şi în împrejurimi activitatea agricolă cu cea mai mare pondere 

este legumicultura, practicată aici de sute de ani. Grădinarii buzoieni produc o gamă variată 

de legume şi leguminoase destinate aprovizionării locuitorilor municipiului şi ai altor judeţe.  

Producţia vegetală este dependentă în fiecare an de factorii climatici, de gradul redus 

de mecanizare şi de asigurarea cu îngrăşăminte, ceea ce conduce la înregistrarea unor mari 

oscilaţii de producţie de la un an la altul. 

În municipiul Buzău există şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă, 

înfiinţată din 1957 şi care are ca scop promovarea legumiculturii moderne, bazate pe 

cunoştinţe teoretice, în perimetrul tradiţional al bazinului Buzău şi judeţele limitrofe. 

Activităţile unităţii sunt orientate în două direcţii: 

1) activitatea de cercetare care cuprinde domeniile: genetică, ameliorare şi producere 

de seminţe, protecţia plantelor, tehnologie, agrochimie şi floricultură 

2) activitatea de dezvoltare are ca obiectiv principal producerea de legume pentru 

consum, extratimpurii şi de seră, precum şi producerea de seminţe de legume. 

 Principalele rezultate obţinute în activitatea de ameliorare a fost crearea soiurilor: 

- Ceapă: Aurie de Buzău si Diamant; 

- Varză: Toamna, Magura si de Buzău; 

- Tomate: Buzău 22, Buzău 47, Buzău 1600, Diana; 

- Vinete: Drăgaica 

- Pepene galben:  Fondant. 

 

1.9.3. Transporturile 

 

1.9.3.1. Calea ferată 

Buzău este un important nod feroviar, legând Bucureşti şi Ploieşti de Focşani, Galaţi şi 

Constanţa. Prin Buzău trece una din magistralele de importanţă europeană, linia 500: 

Bucureşti - Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău - Suceava. 

Gara din oraş a fost deschisă în 1872, împreună cu calea ferată Bucureşti-Galaţi. 

O ramificaţie a acestei căi ferate, de la Buzău la Mărăşeşti a fost deschisă după câţiva 

ani, pe 13 iunie 1881, devenind prima cale ferată proiectată de ingineri români. 

Linia Buzău-Nehoiaşu, deschisă în 1908, leagă Buzău de multe din localităţile de pe 

valea Buzăului, inclusiv de oraşele Nehoiu şi Pătârlagele. 
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1.9.3.2. Drumuri şi şosele 

La Buzău se poate ajunge pe DN2 (E85) de la Bucureşti şi din oraşele importante din 

Moldova. DN1B (E577) leagă Buzău de Ploieşti iar DN10 traversează Munţii Carpaţi pe la 

curbura sud-estică a acestora prin Pasul Buzău către Braşov. La Galaţi şi Brăila se poate 

ajunge pe DN2B. 

Două autogări, una aflată în nordul oraşului şi cealaltă în sud, în apropierea gării, sunt 

folosite de companiile private de transport care operează servicii regulate de legătură rutieră 

cu alte oraşe sau cu comunele din apropiere. 

 

1.9.3.3. Transportul public 

În Buzău circulă 10 linii regulate de autobuz, care leagă zonele rezidenţiale de 

principalele zone industriale (inclusiv de platforma industrială Buzău Sud), de centrul oraşului 

şi de gară. Există câteva companii de taxi licenţiate de primărie, care operează în oraş şi în 

localităţile apropiate. 

 

1.9.4. Turismul 

În Buzău funcţionează câteva hoteluri, Printre care se numără Hotel Pietroasa, Hotel 

Bucegi şi Hotel Crâng. În oraş se pot vizita parcul Crâng (S: 10 ha) cu stejari seculari şi o 

specie rară de lalea,  parcul Marghiloman, cu Vila Albatros, parcul Tineretului şi Casa 

Vergu-Mănăilă, clădire din secolul al XVIII-lea, care găzduieşte astăzi o colecţie de 

etnografie şi artă populară. Complexul episcopal, cu biserica episcopală "Adormirea Maicii 

Domnului", ctitorie a lui Matei Basarab din 1649, pe locul unei biserici din sec. 16; aici a 

funcţionat în sec. 17-18 o tipografie şi o şcoală de zugravi; Muzeul episcopal; Palatul 

Domnesc construit de domnitorul Constantin Brâncoveanu între 1710-1712 (stil brân-

covenesc), "ruinele conacului Hrisoscoleu (cu elemente de arhitectură brâncovenească); 

biserica Banu din 1571; biserica Neguţători"Naşterea Maicii Domnului" - stil neoclasic (sec. 

17); clădirea seminarului Chesarie (stil neoclasic, 1838); Palatul municipal, simbolul 

oraşului, (stil italian, 1896-1904); Muzeul ]udeţean (secţiile de istorie şi artă plastică);  

monumentele ,,1907" şi "Eroii Revoluţiei"; statuia poetului Vasile Cârlova, obeliscul atestării 

documentare a oraşului. 

De asemenea, oraşul Buzău se află în apropiera altor obiective turistice, valea 

Buzăului, Vulcanii Noroioşi, Focul Viu de la Terca, Muntele şi Peştera de Sare de la 

Mânzăleşti, Mănăstirea Ciolanu şi tabăra de sculptură de la Măgura, staţiunea Sărata 
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Monteoru sau localitatea Pietroasele unde au fost descoperite un celebru tezaur gotic (“Cloşca 

cu puii de aur”) şi un castru roman. 
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CAPITOLUL 2. 

 

INFLUENŢA ACTIVITĂŢILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR ÎN DECURSUL EVOLUŢIEI ISTORICE A SOCIETĂŢII 

OMENEŞTI 
 

2.1. Aspecte generale. 

 

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a 

diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una Dintre importantele 

preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiintei şi tehnicii, ale statelor şi 

guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de 

poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi 

internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării.  

Acţiunea societăţii omeneşti asupra mediului a fost întotdeauna orientată în primul 

rând spre obţinerea celor necesare traiului. Ca urmare, omul a căutat în general să aducă 

mediului transformări care să-i permită o mai bună utilizare a lui, să creeze condiţii cât mai 

favorabile pentru viaţa şi pentru a-şi satisface diversele nevoi materiale şi spirituale. De cele 

mai multe ori, transformarea antropică a naturii s-a soldat cu un bilanţ pozitiv, peisajul 

umanizat, prin alternanţa sa de terenuri agricole, pajişti şi păduri, surse de apă amenajate, cu o 

reţea bine organizată de drumuri şi localităţi constituind un mediu mult mai prielnic pentru 

om decât pădurile de nepătruns care acopereau în trecut o mare parte a suprafeţei judeţului. 

Pe de altă parte însă, efectele secundare negative, neaşteptate şi nedorite, s-au 

manifestat aproape întotdeauna, uneori cu intensitate slabă, aproape neglijabilă, alteori însă 

luând proporţii alarmante, atât în funcţie de intensitatea diverselor procese de transformare cât 

şi de caracterele specifice ale terenurilor asupra cărora s-au exercitat aceste acţiuni. Uneori 

acelaşi gen de acţiuni a avut efecte cu totul diferite în diverse regiuni geografice. 

În linii generale, se poate spune că în condiţii medii de temperatura şi umiditate, pe 

suprafeţe slab înclinate, cu soluri fertile, efectele negative ale unor acţiuni de transformare a 

mediului sunt mai scăzute. În schimb, amploarea fenomenelor negative creşte în regiuni cu 

condiţii extreme (de exemplu cu tendinţa de ariditate, regim torenţial al precipitaţiilor, 

versanţi cu înclinare mare, soluri sau roci friabile, în general regiuni cu o dinamică acentuată a 

reliefului). 
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Degradarea mediului s-a produs însă şi pe terenuri cu condiţii favorabile, dar care au 

fost excesiv exploatâte, aflându-se în raza imediată de acţiune a unei populaţii cu densitate 

mare, în special oraşe. 

 

2.2. Principalele forme de poluare a mediului înconjurător 

 

Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătaţii a 

îmbracat de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare şi 

anume: 

I. Poluarea biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută Dintre formele de poluare, 

este produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor 

microbieni producatori de boli. Astfel, poluarea bacteriană însoţesşe deopotrivă omul, 

oriunde s-ar găsi şi indiferent pe ce treaptă de civilizaţie s-ar afla, fie la triburile 

nomade, fie la societăţile cele mai evoluate. Pericolul principal reprezentat de poluarea 

biologică constă în declanşarea de epidemii, care fac numeroase victime. Totuşi, 

putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent, poluarea biologică – 

bacteriologică, virusologică si parazitologică, are o frecvenţă foarte redusă. 

II. Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a 

diverselor substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce in ce mai evidentă, atât 

prin creşterea nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul 

principal al poluării chimice îl reprezintă potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.  

III. Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea 

radioactivă ca urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, 

agricultură, zootehnie, medicină etc.. Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în 

mediu şi în potenţialul lor nociv, chiar la concentraţii foarte reduse. Poluării 

radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluarii fizice. 

Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi 

de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. 

Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra 

echilibrului psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de persoane din oraşele 

aglomerate recurge la specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru starea lor 

proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii neşteptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de 

cap). În sfârşit, nu putem trece cu vederea poluarea termică, poate cea mai recentă 

formă de poluare fizică cu influenţe puternice asupra mediului înconjurător, în special 
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asupra apei şi aerului şi, indirect, asupra sănătaţii populaţiei. Marea varietate a poluării 

fizice, ca şi timpul relativ scurt de la punerea ei în evidenţă, o face mai puţin bine 

cunoscută decât pe cea biologică şi chimică, necesitând eforturi deosebite de 

investigare şi cercetare pentru a putea fi stăpânită în viitorul nu prea îndepărtat. 

Însă, cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, 

poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii omeneşti se pare ca sunt şi cele 

mai afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei omeneşti. 

 

2.3. Acţiuni de înlocuire a biocenozelor naturale. 

 

O serie de acţiuni antropice, fără a modifica în mod substanţial potenţialul ecologic al 

mediului natural, au dus la înlocuirea biocenozelor naturale iniţiale cu altele secundare sau 

cultivate, cu productivitate mai ridicată sau care acoperă în mai mare masură nevoile societăţii 

omeneşti în diversele sale stadii de dezvoltare. Astfel, pe măsură ce s-a dezvoltat creşterea 

vitelor, pe terenurile cu pantă mică până la mijlocie din zona de dealuri şi de munte ca şi în 

luncile râurilor, pădurea a fost în mare parte înlocuită prin pajişti naturale. 

Chiar acolo unde vegetaţia forestieră s-a păstrat, ea nu mai are caracter primar, ci este 

mai mult sau mai puţin modificată ca urmare a unor lucrări silviculturale care, atunci când 

sunt bine orientate, duc la o producţie mai mare de masa lemnoasă, diminuând totuşi în 

oarecare masură efectul protector al pădurii. 

Pe mari întinderi din suprafaţa judeţului, atât pădurile cât şi vegetaţia de stepă au fost 

înlocuite prin culturi agricole. Deşi această acţiune duce în general la o oarecare accentuare a 

eroziunii şi la o scădere a umidităţii solului, efectele secundare negative sunt minore faţă de 

rezultatele economice favorabile dacă terenurile afectate au pantă mică şi fertilitate ridicată, 

iar regimul hidric nu este deficitar. Productivitatea mai mare a acestor teritorii se bazează în 

primul rând pe o activitate antropică susţinută, pe o cantitate de muncă socială investită 

continuu în ecosistem. Dacă, dîntr-un motiv oarecare, ar înceta acţiunile de întreţinere 

(afânarea şi curăţirea solului prin arat, plivit, prăşit, săpat, fertilizare cu îngrăşăminte naturale 

sau chimice, cositul sau curăţarea pajiştilor etc.) s-ar produce în scurt timp revenirea la 

formaţiunile vegetale caracteristice regiunii respective, prin intermediul unor faze de 

succesiune destul de rapide. În medie se consideră, că pentru formaţiunile forestiere, un astfel 

de ciclu ar dura circa 100 de ani, până la refacerea pădurii cu structura şi compoziţie tipică. 

Procesul de împădurire propriu-zis începe însă mult mai repede. 
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2.4. Acţiuni care au dus la degradarea mediului. 

 

Necunoscând suficient de bine legile de dezvoltare şi de interdependenţă Dintre 

fenomene, în anumite cazuri acţiunile omului au avut ca rezultat final o degradare a mediului. 

Dintre acestea remarcăm :  

Defrişarea neraţională a pădurilor, pentru obţinerea de terenuri agricole şi păşuni, sau 

exploatarea intensă a lor sub forma tăierilor rase, pe terenuri cu pantă mare sau cu roci friabile 

a dus la declanşarea unor intense procese de eroziune torenţială mergând în unele cazuri până 

la spălarea totală a solului. 

Păşunatul excesiv, mai ales pe păşuni sărace, pe terenuri în pantă, pe soluri cu textură 

uşoară şi cu deficit de umiditate a dus la declanşarea unor puternice fenomene de eroziune în 

Subcarpaţii de Curbură. Paşunatul în pădure, larg răspândit în trecut, duce la bătătorirea 

solului, ceea ce la rândul său provoacă reducerea infiltraţiei, accentuarea proceselor de şiroire 

şi de spălare de pe versant, sărăcirea solului şi stânjeneşte sau chiar împiedică regenerarea 

naturală a pădurii. 

Culturile agricole pe terenuri necorespunzătoare sau cu o agrotehnică neadecvată. De 

exemplu, cultivarea terenurilor în pantă, cu arătura în lungul acesteia, declanşează o eroziune 

intensă care a dus la degradarea unor întinse suprafeţe în regiunile de dealuri. Multe din aceste 

terenuri sunt acum acoperite cu mărăcinişuri, cu ferigă sau sunt brăzdate de ogaşe şi ravene şi 

scoase aproape complet din circuitul productiv. Aratul cu pluguri cu brazdă adâncă, a 

terenurilor cu sol subţire, a provocat îngroparea orizontului cu humus şi scoaterea la suprafaţă 

a orizontului cu carbonaţi sau chiar a marnelor şi argilelor pe care se formase solul. 

Diverse amenajări hidroameliorative sau de căi de comunicaţie, necorespunzătoare. 

Irigaţiile din regiunile cu deficit de umiditate mai pronunţat, practicate în condiţii 

necorespunzătoare au provocat salinizarea sau alcalinizarea unor soluri. Formarea de drumuri 

sau de poteci pe povârnişuri şi pe culmi înclinate, duce foarte adesea la formarea de ogaşe sau 

chiar de organisme torenţiale, îndeosebi pe nisipuri şi pe pietrişuri. 

             Utilizarea în mod excesiv a unor substanţe chimice (insecticide, ierbicide, 

îngraşăminte chimice) duce la poluarea solurilor şi a apelor, la distrugerea unor nevertebrate 

folositoare şi la intoxicarea unor păsări sau mamifere. 

Activităţile industriale, miniere, de transporturi, deversările de la marile crescătorii de 

animale, evacuarea resturilor menajere etc., prin eliminarea noxelor şi a apelor uzate şi 

neepurate determină poluarea aerului, a apei şi a solurilor. 
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Incendiile provocate intenţionat sau accidental de către om, pot contribui la distrugerea 

covorului vegetal, urmată uneori şi de eroziunea solului, mai ales pe terenurile în pantă. 

 

2.5. Acţiuni care au dus la o artificializare totală a mediului. 

 

Dezvoltarea intensă a aşezărilor omeneşti, până la crearea unor aglomerări urbane, 

platformele industriale etc. creează de fapt un mediu specific, în care condiţiile naturale sunt 

puternic modificate. Astfel, reţeaua stradală prin stratul de asfalt şi clădirile prin suprafeţele 

ocupate, modifică o parte din circuitul apei. Precipitaţiile recepţionate sunt aproape în 

întregime scurse rapid în reţeaua de canalizare, infiltrarea apei în sol este mult micşorată, din 

care cauză se modifică şi circulaţia subterană şi procesele normale de formare şi de evoluţie a 

profilului de sol. Condiţiile topoclimatice diferă mult de cele naturale existente în condiţii 

similare, iar vegetaţia naturală este complet înlocuită.  
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CAPITOLUL 3. 

 

AERUL – COMPONENT AL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 

3.1. Surse de degradare a aerului 

 

3.1.1. Emisii de gaze cu efect de seră 

 

La nivelul anului 2006 situaţia gazelor cu efect de seră în municipiul Buzău se prezintă 

astfel: 

Gazul (cu efect de seră) 
Cantitatea la nivelul anului 2006 

(UM kg/loc) 

CO2 389 

CH4 4,67 

N2O 0,058 

NO2 0,215 

Tabel 2.2.1.a Cantităţile de substanţe gazoase implicate în efectul de seră 

Situaţia gazelor care distrug stratul de ozon rezultate din Emisiile de poluanţi din anul 2006 

din municipiul Buzău: 

Gazul (ce distruge stratul de ozon) 
Cantitatea la nivelul anului 2006 

(UM kg/loc) 

CO 0,185 

CO2 389 

CH4 4,67 

NO2 0,215 

Etan 0,008 

Propan 0,004 

Butan 0,005 

Pentan 0,007 

Hexan 0,004 

Tabel 2.3.a Cantităţile de substanţe gazoase implicate în efectul de distrugere a 

stratului de ozon 
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      3.1.2. Emisii de gaze cu efect acidifiant 

 

Emisiile anuale de dioxid de sulf, monoxid şi dioxid de azot şi amoniac au fost în anul 

2006 cu mult sub media UE12 în anul 1990 (tabelul 2.4.a) 

 

Poluantul 
Cantitatea 

(UM kg/loc) 

Media în UE12 în anul 1990 

(UM kg/loc) 

SOx 0,25 36 

NOx 0,313 37 

NH3 6,87  

Tabel 2.4.a Emisiile de poluanţi cu efecte acidifiante în anul 2006, în municipiul 

Buzău 

Reducerea producţiei industriale, dar şi aplicarea unor măsuri de protecţia mediului a 

dus la reducerea cantităţii de poluanţi emişi pe cap de locuitor. 

Ponderea cea mai mare în emisiile de poluanţi au avut-o următoarele activităţi: 

- pentru SO2 – centralele termoelectrice şi centralele electrice de termoficare; 

- pentru NO şi NO2  - centrale termoelectrice şi transportul rutier; 

- pentru NH3 – în apropierea platformelor de gunoi sau provenind în urma unor procese 

industriale, din materia primă, intermediară sau finită. 

Aciditatea aerului este determinată de prezenţa în special a acizilor minerali care se 

găsesc sub forma de aerosoli lichizi sau gaze. 

- Concentraţiile medii anuale de SO2 au fost în anul 2006 sub CMA (0,060 mg/m3) 

- Pentru NO2, valoarea concentraţiilor medii anuale au fost în anul 2006 sub CMA 

(0,4 g/m3) 

- Valorile concentraţiilor medii anuale de amoniac au fost în anul 2006 sub CMA 

(0,10 mg/m3) 

- Concentraţiile pe 24 ore pentru SO2 nu au depăşit CMA (0,250 mg/m3), valoarea 

medie fiind 0,00085 mg/m3 în anul 2006 faţă de 0.00215 mg/m3 în anul 2001. 

- Concentraţiile pe 24 ore pentru NO2 nu au depăşit CMA (0,10 mg/m3), valoarea 

medie fiind 0,01205 mg/m3  în anul 2006 faţă de 0,0257 mg/m3  în anul 2001. 

- Valorile concentraţiilor medii pe 24 ore pentru NH3 nu au depăşit CMA (0,10 

mg/m3), valoarea medie fiind de 0,00665 mg/m3 în anul anul 2006 faţă de 0,0180 

mg/m3 în anul 2001. 
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3.1.3. Emisii de metale grele (mercur, cadmiu, plumb)  

 

Metalele grele provin din procese industriale, din arderea combustibililor, de la 

incinerarea deşeurilor spitalicesti, din gazele de eşapament, din metalurgia feroasă şi 

neferoasă. 

Emisiile anuale de metale grele înregistrate în municipiul Buzău în anul 2006, au fost: 

o Arsen – 1,012 x 10-3 t/an 

o Cadmiu – 2,119 x 10-3 t/an 

o Crom – 8,47 x 10-3 t/an 

o Cupru – 14,08 x 10-3 t/an 

o Mercur – 3,671 x 10-3 t/an 

o Nichel – 5,241 x 10-3 t/an 

o Plumb – 581,2 x 10-3 t/an 

o Seleniu – 67,89 x 10-6 t/an 

o Zinc – 59,77 x 10-3 t/an 

 

3.1.4. Emisii de poluanţi organici persistenţi (POP)  

 

Emisiile de poluanţi organici persistenţi înregistrate în municipiul Buzău, în anul 

2006, au fost: 

- Dioxină: 0,1013 t/an 

- HAP: 3,631 x 10-3 t/an 

- HCB: 0,499 x 10-3 t/an 

- BTx: 59,87 x 10-3 t/an 

 

 3.1.5. Ozon troposferic şi alţi oxidanţi fotochimici  

 

Substanţele de bază ale formării ozonului troposferic, provenite în cea mai mare  parte 

de la autovehicule, sunt: oxizii de azot (NOx) , în principal dioxidul de azot (NO2) şi compuşii 

volatili (COV). Într-o măsură mult mai mică, la formarea ozonului contribuie şi oxidul de 

carbon (CO) şi oxidul de azot (NO). Compuşii organici volatili rezultă prin arderea şi 

prelucrarea ţiţeiului şi produselor petroliere. Oxizii de azot sunt, de asemenea, produşi de 

ardere ai diverşilor carburanţi (lemn, reziduuri agricole). În urma reacţiilor chimice care au 
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loc între aceste substanţe, se formeaza ozonul. Formarea ozonului este ajutată de razele solare 

care favorizează desfaşurarea reacţiilor chimice. 

Emisiile de compuşi volatili înregistrate în anul 2006, în municipiul Buzău, au fost: 

o NMVOC: 989 t/an 

o COV: 2986 t/an 

         

3.2. Calitatea aerului  

 

3.2.1. Poluarea de fond şi poluarea de impact 

Poluarea de fond 

IPM Buzău nu are staţii pentru supravegherea poluării de fond. 

Poluarea de impact 

Reţeaua de supraveghere a poluării de impact s-a constituit în 2006, în măsuratori 

privind dioxidul de sulf, dioxidul de azot, amoniacul, pulberi în suspensie şi pulberi 

sedimentabile, pentru probe prelevate din zone cu trafic rutier, zone industriale, zone 

rezidenţiale. 

Prelucrarea statistică a valorilor concentraţiilor medii zilnice, a permis punerea în 

evidenţă (fig.2.7.1.a, fig. 2.7.1.b, fig. 2.7.1.c) a concentraţiilor medii anuale. 
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Fig. 2.7.1.a Evoluţia concentraţiei medii anuale de SO2 

 

CMA = 0,06mg/m3 
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Fig. 2.7.2.a Evoluţia concentraţiei medii anuale de NO2 
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Fig. 2.7.2.c Evoluţia concentraţiei medii anuale de NH3 

3.2.2. Poluări cu pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile  

 

     Poluări cu pulberi în suspensie  

Pentru pulberi în suspensie valoarea concentraţiei medii anuale în punctul sediu IPM Buzău 

0,03531 mg/m3/24ore în 2006, nu depăşeşte CMA anuală 0,075 mg/m3/24 ore, faţă de anul 

2005 când media anuală a fost 0,0490 mg/m3/24 ore (fig. 2.8.1.a).  Nu s-au înregistrat depăşiri 

a CMA (0,150 mg/m3) conform STAS 12574/1987, concentraţia maximă fiind 0,1188 

mg/m3/24 ore. 

CMA = 0,04mg/m3 

CMA = 0,1mg/m3 
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Fig. 2.8.1. Evoluţia concentraţiei medii anuale de pulberi în suspensie 

Poluări cu pulberi sedimentabile  

 

Mediile anuale ale concentraţiilor pentru pulberi sedimentabile nu au depăşit CMA de 

17 g / m2 / lună (fig. 2.8.2). 

 

S-au înregistrat depăşiri a CMA (17 g/m2/lună) în punctul URSUS Buzău în luna 

februarie 2006 (18,57 g/m2/lună), sursa de pluare fiind traficul rutier intens. 
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Fig. 2.8.2. Evoluţia concentraţiei medii anuale de pulberi sedimentabile – zona Buzău 

CMA = 0.075mg/m3 

CMA = 17g/m2 
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Media înregistrată în anul 2006 a fost 4,335 g/m2 faţă de media 5,60 g / m2 din anul 

2005. 

Natura pulberilor emise în atmosfera este foarte diversă. Dacă avem în vedere sursele 

antropice de emisie, ele conţin oxizi de fier în cazul pulberilor provenite de la turnătorie, alte 

metale grele (Cr, Cd, Pb, As), oxizi de siliciu de la producerea betonului asfaltic.  

Evaluarea surselor de emisie pe anul 2006 estimează cantitatea de pulberi evacuată în 

atmosferă de 93,060 t/an. Din acestea 11,248 t/an (12.09 %) provin de la producerea betonului 

şi a mixturilor asfaltice, 24,455 t/an (27,35 %) de la turnătorii, 5,273 t/an (5,66 %) azbest de la 

producerea garniturilor de frecare şi etanşare, 0,222 t/an (0,24 %) de la incinerarea deşeurilor 

spitalicesti, 50,862 t/an (54,66 %) sunt pulberi rezultate de la alte procese de producţie şi de la 

arderea combustibililor lichizi, solizi şi gazoşi. 

 

    3.2.3. Evoluţia calităţii aerului 

 

     Evoluţia calităţii aerului în perioada 1999 – 2006 

 

Nivelul de impurificare a atmosferei în municipiul Buzău în anul 2006, prezintă o 

uşoară scădere pentru SO2, valori medii pentru NH3 aproximativ egale cu anul precedent, iar 

pentru NO2 o uşoară creştere, nedepăşind CMA anuală (fig.2.7.1.a, fig. 2.7.1.b, fig. 2.7.1.c). 

Pentru pulberi în suspensie, nivelul de impurificare în anul 2006 a scăzut comparativ 

cu anii precedenţi (fig. 2.8.1.a) 

Pentru pulberi sedimentabile, nivelul de impurificare în anul 2006 a fost în scădere în 

zona Buzău (fig. 2.8.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

CAPITOLUL 4. 

 

APA – COMPONENTĂ A  MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 

4.1. Resursele de apă 

 

Resurse de apă teoretice şi tehnic utilizabile 

Resursele de apă teoretice au fost 639,7 mil mc din care 384,5 mil mc - resurse de 

suprafaţă – şi 255,2 mil mc – resurse din subteran. 

Resursele de apă tehnic utilizabile au fost de 343,3 mil mc din care 174,8 mil mc - 

resurse de suprafaţă – şi 168,5 mil mc – resurse din subteran. 

 

Prelevările de apă  

Pentru Bazinul Hidrografic Buzău prelevările de apă au fost: 

o Cantităţile disponibile pentru populaţie: 250 mii mc din ape de suprafaţă şi 13256 

mil mc din ape subterane 

o Cantităţile disponibile pentru industrie: 1198 mii mc din ape de suprafaţă şi 12342 

mil mc din ape subterane 

o Cantităţile disponibile pentru agricultură: 24567 mii mc din ape de suprafaţă şi 

1023 mil mc din ape subterane, din care pentru zootehnie - 809 mii mc (din 

subteran); pentri irigaţie 19783 mii mc (din apa de suprafaţă) şi 356 mii mc (din 

subteran); pentru piscicultură - 3025 mii mc din apa de suprafaţă. 

 

Mecanismul economic în domeniul apelor 

Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a 

apelor include sistemul de plăţi, bonificaţii şi penalităţi, ca parte a modului de finanţare pe 

principii economice a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în scopul funcţionării în 

siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor. 

Apa brută constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de 

folosire de către utilizatori, care plătesc contravaloarea serviciilor prestate de Administraţia 

Naţională „Apele Române”. 

Prestarea serviciilor de gospodărire a apelor se face cu respectarea prevederilor Legii 

Apelor nr. 107/1996 şi OUG 107/2002.Preluarea de servicii de gospodărire a apelor de către 



 40 

beneficiar, cu depăşirea parametrilor autorizaţi, se sancţionează în conformitate cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996 şi a OUG 107/2002. 

Utilizatorii de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea 

raţională şi protecţia calităţii apelor, evacuând odată cu apele uzate epurate, susbtanţele 

impurificatoare în concentraţii mai mici decât cele înscrise în autorizaţia de gospodărire a 

apelor li se acordă, potrivit legii, bonificaţii. 

 

    4.2. Starea apelor de suprafaţă 

 

4.2.1. Starea râurilor interioare  

 

Calitatea globală a apelor în secţiunile de supraveghere de ordinul I. 

Pentru a obţine o imagine globală satisfăcătoare a stadiului calităţii apelor râului 

Buzău, au fost amplasate 14 secţiuni de supraveghere, din care 6 secţiuni de ordinul I pe 

cursul principal şi 9 secţiuni de ordinul II pe afluenţi. 

 

Aval Nehoiu, secţiune amplasată după confluenţa râului Buzău cu râul Bâsca. 

Indicatorii „regimului de oxigen”, „gradului de mineralizare”, toxicelor-specifice” şi 

„nutrienţilor” încadrează secţiunea în categoria I-a de calitate. Urmărind structura calitativă a 

fitoplanctonului în această secţiune se poate spune că diatomeele au fost dominante în toate 

campaniile, în schimb euglenoficeele şi cloroficeele au fost slab reprezentate. S-au înregistrat 

densităţi fitoplanctonice cuprinse între 1.090.000 cel/l şi 1.654.000 cel/l. Zooplanctonul îşi 

păstrează aceleaşi caracteristici ca în secţiunea precedentă. Zoobentosul este alcătuit din 

insecte: Efemeroptere şi Trichoptere. Se remarcă o uşoară scădere a densităţii acestora faţă de 

secţiunea anterioară. Gradul de curăţenie a avut valori cuprinse între 85 şi 77 % - secţiunea 

fiind încadrată în zona β–mezosaprobă (ape slab impurificate).  

Secţiunea de supraveghere – Măgura, amplasată în aval de confluenţa cu râul Bâsca 

Chiojdului înregistrează la indicatorii „regimului de oxigen”, „gradului de mineralizare”, 

toxicelor-specifice” şi „nutrienţilor” valori care încadrează secţiunea în categoria I-a de 

calitate. 

În structura fitoplanctonului au fost puse în evidenţă, pe lângă diatomee şi specii 

aparţinâng clorofitelor şi euglefitelor, acestea din urmă având o dezvoltare redusă, atât ca 

număr de specii cât şi ca număr de indivizi. Zooplanctonul şi în această secţiune a fost slab 

reprezentat. Fauna bentonică este alcătuită din insecte cu densităţi cuprinse între 100 
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organisme/l şi 145 organisme/l. Speciile dominante au fost cele specifice zonei β–

mezosaprobe. Gradul de curăţenie a avut valoarea medie de 80% - ape slab impurificate. 

Secţiunea amonte municipiu Buzău este amplasată după confluenţa cu afluenţii săi 

Bălăneasa şi Slănic, la o distanţă de 30 km faţă de secţiunea anterioară. 

Pe tronsonul p.h. Măgura - amonte municipiu Buzău apele râului Buzău suferă mici 

modificări în privinţa parametrilor fizico-chimici, biologici, datorate aportului afluenţilor 

menţionaţi şi a altor surse de poluare organizate sau neorganizate. Se poate spune că 

determinările fizico-chimice impun încadrarea acestei secţiuni în categoria I-a de calitate,  şi 

anume: grupa „regimului de oxigen” - categoria I-a de calitate,  grupa „gradului de 

mineralizare” - categoria I-a de calitate,  grupa ”substanţelor toxice” - categoria I-a de calitate, 

şi grupa  „regimului de nutrienţi” - categoria I-a de calitate. 

Fitoplanctonul a cuprins în structura sa diatomee (Synedra, Netzschia, Diatoma), 

euglenoficee şi cloroficee. Din punct de vedere cantitativ s-au înregistrat densităţi cuprinse 

între 1.246.000 cel-l şi 2.040.000 cel-l. În structura zooplanctonului au fost prezente 

organisme din grupa ciliatelor, rotiferelor şi sporadic întâlnindu-se copepode. Zoobentosul a 

fost alcătuit din specii de insecte, remarcându-se o compoziţie calitativă asemănătoare în toate 

sezoanele. Gradul de curăţenie a avut valori cuprinse între 71 şi 79% - secţiunea fiind 

cuprinsă în zona β–mezosaprobă (ape slab impurificate). 

 Următoarea secţiune, p.h. Baniţa este situată la o distanţă de 31 km de secţiunea 

anterioară. Pe tronsonul amonte municipiu Buzău – p.h. Baniţa, valorile medii ale 

indicatorilor „regimului de oxigen”, „gradului de mineralizare”, „substanţelor toxice”, 

„nutrienţilor” şi „metalelor” încadrează secţiunea în categoria a II-a de calitate. Aceste valori 

sunt mai mari decât cele din secţiunea anterioară, datorită deversării de ape uzate insuficient 

epurate. 

Din punct de vedere biologic, se impun următoarele: fitoplanctonul este reprezentat de 

cianoficee, diatomee, euglenoficee şi cloroficee. În 3 campanii au fost puse în evidenţă şi 

asociaţii bacteriene.în toate sezoanele au dominat, însă, diatomeele; densitatea maximă a 

fitoplanctonului a fost de 1.985.000 cel/l în sezonul de vară. Zooplanctonul a fost bine 

reprezentat de ciliate. Zoobentosul a cuprins viermi (frecvente hirudinee şi rare oligochete) şi 

insecte. Dintre insecte se evidenţiază efemeroptere şi diptere (Chironomidele au fost întâlnite 

în trei sezoane). Gradul de curăţenie a avut valori cuprinse între 58 şi 65%. Valoarea medie a 

fost de 62%. Se remarcă o creştere a valorii acestui indicator faţă de anul anterior. Secţiunea a 

fost încadrată în zona β–α mezosaprobă –ape moderat poluate pentru un tronson de cca 17-20 

km de râu.  
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În vederea caracterizării cât mai complete a calităţii apei râului Buzău, în cursul anului 

2002, s-au prelevat şi efectuat probe de microfitobentos din secţiunile de control de ordinul I. 

Biocenozele evidenţiate au confirmat încadrarea secţiunilor în aceleaşi zone de saprobitate ca 

şi la analiza planctonului şi zoobentosului. Speciile dominante aparţin diatomeelor (Diatoma 

sp., Navicula sp., Cymbella sp., Netzschia sp., Amphora sp.) şi cloroficeelor (Pedeastrum sp.). 

Ceea ce se evidenţiază, studiind valorile indicatorilor de calitate, este faptul că, pe măsură ce 

ne îndepărtăm de izvor şi ne îndreptăm spre vărsare, acestea cresc. De asemenea, prezenţa 

„fierului” în toate secţiunile studiate ne indică o încărcare naturală  a pelor râului 

(înregistrându-se în majoritatea secţiunilor un maxim ce depăşeşte 1 mg/l în luna iunie). 

 

Calitatea globală a apelor de suprafaţă în secţiunile de ordinul II. 

 

Pe râul Bâsca Mare a fost amplasată secţiunea de ordinul II – Varlaam, amonte 

confluentă Bâsca Mică. Recoltarea probelor s-a făcut de patru ori pe an pentru determinările 

fizico-chimice şi biologice. Analizele fizico-chimice încadrează această secţiune în categoria I 

de calitate a apelor de suprafaţă. 

Următoarea secţiune de control de ordinul II a fost amplasată pe râul Bâsca (Unită) la 

p.h. Bâsca Roziliei  - amonte confluentă râu Buzău. Determinările fizico-chimice efectuate în 

2002 pun în evidenţă o slabă impurificare a apelor – categoria I de calitate conform STAS 

4706/88, excepţie făcând „fierul” ale cărui valori variază între 0,15 şi 1,29 mg/l. Maximul s-a 

înregistrat în luna iunie (bogată în precipitaţii). 

Din punct de vedere biologic, râul Bâsca, pe toată lungimea lui, a fost încadrat în zona 

β–mezosaprobă - ape slab impurificate în sensul conţinutului de substanţe organice 

biodegradabile. Gradul de curăţenie, în cele două secţiuni, variază între 80 şi 89%. 

Pe râul Bâsca Chiojdului  a fost amplasată secţiunea amonte Chiojdu, considerată ca secţiune 

martor. Indicatorii „regimului de oxigen”, „gradului de mineralizare”,” substanţelor toxice” şi 

„nutrienţilor” încadrează această secţiune în categoria I-a de calitate a apelor. 

A doua secţiune de control a fost amplasată amonte de confluenţa cu râul Buzău. 

Determinările fizico-chimice relevă încadrarea acesteia în categoria I-a de calitate a apelor de 

suprafaţă. 

În cele două secţiuni se remarcă o varietate mare de plante şi animale. Biocenozele 

bentonice au fost diversificate, densităţile cele mai mari s-au înregistrat în ambele secţiuni în 

sezoanele de primăvară şi vară. Dintre speciile cu frecvenţă mai mare au fost: Baetis, Cleon 
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dipterum, Efemerella ignita (efemeroptere), Perla bipunctata (plecoptere), Hidropsche sp. 

(trichoptere). 

Gradul de curăţenie a avut următoarele valori medii: 93% - secţiunea amonte Chiojdu 

şi 81% secţiunea amonte confluentă râu Buzău. Ţinând cont de cele prezentate, râul a fost 

încadrat zona β–mezosaprobă - ape slab impurificate. 

Pe râul Bălăneasa, secţiunea martor a fost amplasată în amonte de comuna Bozioru. 

Determinările fizico-chimice relevă degradarea naturală minerală a apelor râului; astfel, 

indicatorii „regimului de oxigen” - categoria I-a de calitate,  „gradul de mineralizare” - 

categoria „degradat”,  ”substanţelor toxice” - categoria I-a de calitate, şi „regimului de 

nutrienţi” - categoria I-a de calitate. Analiza biologică indică specii de plante şi animale 

specifice zonei β–mezosaprobe. Gardul de curăţenie a fost de 90%. 

A doua secţiune de control a fost amplasată în aval de comuna Pârscov. Analizele 

fizico-chimice relevă degradarea naturală a râului Bălăneasa. Din punct de vedere biologic se 

remarcă o diversitate de plante şi animale în toate campaniile de prelevare, organismele 

dominante  sunt specifice β–mezosaprobe. Aceasta a făcut ca valoarea gardului de curăţenie 

să scadă la 73%, însă secţiunea a fost încadrată tot în zona β–mezosaprobă. 

Pe râul Slănic, secţiunea martor a fost amplasată la p.h. Lopătari. Determinările 

fizico-chimice relevă degradarea naturală a râului Slănic; astfel, indicatorii „regimului de 

oxigen” se încadrează în categoria I-a de calitate,  „gradul de mineralizare” - categoria 

„degradat”,  ”substanţelor toxice” - categoria I-a de calitate, şi „regimului de nutrienţi” - 

categoria I-a de calitate.  

Secţiunea aval Cernăteşti este situată la 4 km în amonte de confluenţa cu râul Buzău. 

Caracteristicile fizico-chimice în această secţiune confirmă degradarea naturală a râului 

Slănic. 

Din punct de vedere biologic, putem spune că, pe toată lungimea râului Slănuc, 

fitoplanctonul şi zooplanctonul au o compoziţie calitativă asemănătoare, cantităţile fiind 

diferite. Biocenoza bentonică cuprinde insecte ca: Efemeroptere, Trichoptere şi Diptere. 

Gradele medii de curăţenie sunt: 92% în secţiunea amonte Lopătari şi 82% - secţiunea aval 

Cernăteşti. 

Pe râul Câlnău a fost amplasată o secţiune de control la p.h. Potârnicheşti. 

Determinările fizico-chimice relevă încadrarea acestui râu în categoria I-a de calitate 

(conform STAS 4706/88). 

Din punct de vedere biologic râul se încadrează în zona β–mezosaprobă, gradul de 

curăţenie având valoarea medie de 82%. 
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Râul Râmnicu Sărat se încadrează, din punct de vedere al „regimului de oxigen” în 

categoria I-a de calitate, „gradul de mineralizare” - categoria „degradat natural”,  

”substanţelor toxice” - categoria I-a de calitate, iar saprobic - β–α mezosaprob. 

 

4.2.2. Starea lacurilor  

 

Lacul Cândeşti – lac de acumulare amplasat la 19 km amonte de oraşul Buzău, în 

zona comunei Cândeşti; are o suprafaţă la NNR de 360 ha. Se alimentează din râul Buzău. 

Datele furnizate de analizele fizico-chimice efectuate probelor de ape pun în evidenţă 

următoarele: 

- concentraţia oxigenului dizolvat prezintă valori cuprinse între 8,02 şi 11,1 mg/l; 

- saturaţia în oxigen dizolvat prezintă valori cuprinse între 81,55 – 99%; 

- regimul nutrienţilor relevă valori cuprinse între 0 şi 1,14% mg/l pentru fosfor total.  

De remarcat faptul că în campaniile de prelevare din lunile martie şi mai, fosforul total 

nu a fost pus în evidenţă. 

Analizele asupra biocenezei planctonice a evidenţiat o varietate mare de specii. 

Planctonul a cuprins reprezentanţi din grupele: Diatoma, Euglenofita, Clorofita, Ciliata, 

Vermes-Roratoria şi Copepoda. 

Grupele fitoplanctonice dominante au fost: Diatoma şi Clorofita. Densităţile 

fitoplanctonului au variat între 806.000 – 1.740.000 celule/l. Biomasa firoplanctonică a avut 

valori medii ce nu au depăşit 10 mg/l, şi anume: 4,75 mg/l (martie), 3,39 mg/l (mai), 3,92 

mg/l (iulie), 3,06 mg/l (noiembrie). În secţiunea întrare lac s-au efectuat analize zoobentos. 

Speciile bioindicatoare au caracteristicile zonei β–mezosaprobe. 

Zooplanctonul a înregistrat densităţi reduse. 

Lacul a fost încadrat în categoria lacurilor oligotrofe cu o uşoară tendinţă de 

mezotrofie. 

Lacul Siriu  este situat pe valea superioară a râului Buzău, în zona comunei Siriu. Are 

o suprafaţă de 260 ha şi o capacitate de 80 milioane mc. Nu sunt surse de poluare a apelor 

râului. 

Pentru aprecierea gradului de troficitate al lacului s-au urmărit indicatori fizici 

(temperatură, transparenţă), chimici (regimul de oxigen, regimul nutrienţilor), indicatori 

biologici (bionasă şi organisme indicatoare). 

Transparenţa măsurată cu discul Sechi a înregistrat valoarea maximă de 3 m. 

Regimul de oxigen: 
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- oxigenul dizolvat prezintă valori cuprinse între 7,7 mg/l şi 12,17 mg/l 

- saturaţia de oxigen prezintă valori cuprinse între 73,47 – 96,3%, indicând o bună 

oxigenare a apelor. 

Regimul nutrienţilor relevă valori cuprinse între 0 – 0,0197 mg/l pentru fosfor total şi 

0 – 1,267 mg/l pentru azot total. De remarcat este faptul că în prelevările din martie şi 

noiembrie fosforul total nu a fost pus în evidenţă. Analizele asupra biocenozei planctonice a 

evidenţiat o mare varietate a speciilor şi un număr redus de indivizi. 

Fitoplanctonul a cuprins reprezentanţi din grupele: Crisofita, Diatoma, Euglenofita, şi 

Clorofita. În toate sezoanele au dominat Diatomeele (Synedra, Diatoma, Cybella, Netzschia). 

Sub aspect cantitativ, fitoplanctonul a înregistrat densităţi cuprinse între 311.000 cel/l şi 

3.500.000 cel/l. 

Biomasa fitoplanctonică a avut valori cuprinse între 2,15 şi 10,76 mg/l. Zooplanctonul 

este sărac atât ca număr de grupe de organisme, cât şi ca număr de indivizi. În secţiunea 

întraree s-au efectuat determinări de zoobentos. Biocenoza zoobentică a fost alcătuită din 

specii de insecte specifice zonei β–mezosaprobe. 

Coroborând toate datele obţinute putem concluziona că lacul păstrează caracterul 

oligotrof, existând tendinţe uşoare de mezotrofie. 

 În anul 2006 s-au efectuat şi determinări bacteriologice, şi anume coliformi totali. 

Valorile obţinute la acest indicator au fost sub 100.000 /l, valori specifice categoriei de 

calitate a apelor de suprafaţă – I. 

 

     4.3. Starea apelor subterane  

 

Principalele hidrostructuri analizate 

 

În anul 2006 s-au efectuat analizele fizico-chimice la o serie de foraje de obsrvaţie din 

reţeaua hidrogeologică de stst, foraje care au captat diferite strate acvifere su constituţii şi 

vârste diferite. 

Astfel, principalele hidrostructuri din bazinul râului Buzău, din care s-au prelevat 

probe de apă şi la care s-au efectuat analize fizico-chimice sunt: 

Strate de Cândeşti – prezente în cadrul bazinului începând de la Berca până la cca. 15 

km sud de oraşul Buzău, iar în nord până dincolo de oraşul Râmnicu Sărat sunt alcătuite dîntr-

o succesiune de pietrişuri groase de zeci de metri ce alternează cu marno-argile şi nisipuri. 

Aceste Strate de Cândeşti au vârsta Pleistocen inferior şi au fost deschise prin forajele 
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hidrogeologice de adâncime din zona oraşului Buzău, Câmpia Râmnicului şi Bărăganul 

Central de NE dând, în general, ape potabile. 

Nisipurile şi depozitele loessoide (Pleistocen superior Holocen) apar la nord de râul 

Buzău pe o fâşie ce ţine de la Săgeara spre Jirlău, Amara şi până la Balta Albă. 

Nisipurile cu granulaţie mijlocie (de vârsta Holocen) din alcătuirea şesului aluvionar 

de la N de Făurei până la Balta Albă. 

Nisipurile fine şi argilele nîşispoase (de vârsta Holocen) din alcătuirea şesului 

aluvionar din partea inferioară a cursului râului Buzău (aproape de vărsarea lui în râul Siret). 

Depozitele de terasă şi din lunca Buzăului de vârsta Holocen superior. 

 

Starea globală a calităţii resurselor de ape subterane 

 

Evoluţia calităţii apelor subterane freatice, conform analizelor efectuate pe probe 

prelevate din forajele de observaţie, incluse în subsistemul “Ape subterane freatice” pentru 

staţiile hidrologice din bazinul hidrografic Buzău, se prezintă astfel: pentru staţia hidrologică 

Buzău s-au prelevat probe de ape, semestrial, în perioadele 01.04. – 31.05.2006 şi 01.09 – 

31.10.2006 din 54 foraje de observaţie monitorizate, din care 2 foraje sunt de adâncime. 

Atât în apele de suprafaţă cât şi în cele subterane, grupa “metalelor” este reprezentată 

de fier. Depăşirile limitei admise înregistrate pentru acest indicator nu se datorează unei surse 

de poluare (bogate în fier), ci unei încărcări naturale a apelor. Prezenţa fierului în apele 

subterane a fost pusă în evidenţă începând cu zona localităţii Pătârlagele şi terminând cu 

forajele amplasate în zona confluenţei cu râul Siret. S-au constatât depăşiri în 85,7% din 

totalul forajelor (care prezintă depăşiri ale limitelor admise conform STAS 1342/1991 

coroborat cu Legea apei potabile nr. 458/2002). 

De asemenea, se remarcă o încărcare minerală a apelor subterane începând cu zona 

municipiului Buzău şi terminând cu forajele amplasate în zona confluenţei cu râul Siret. S-au 

constatât depăşiri la: reziduu fix, cloruri, sulfaţi, duritate totală. Această mineralizare a apelor 

subterane poate fi explicată luând în considerare apele de suprafaţă, ele putându-se influenţa 

unele pe altele (se ştie faptul că râul Buzău are doi afluenţi de stânga degradaţi din acest punct 

de vedere, deversări de ape uzate insuficient epurate şi încărcarea naturală a apelor râului). 

Totodată apar depăşiri la încărcarea organică, exprimată prin CCO-Mn în 20,4% din totalul 

forajelor (care prezintă depăşiri ale limitelor admise conform STAS 1324/1991). 

Se înregistrează valori mari, peste limita admisă din STAS 1324/1991, la indicatorul 

amoniu (depăşiri în 29,6% din totalul forajelor monitorizate). 
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Faţă de anul anterior s-au menţinut, în general, depăşiri la aceleaşi grupe de indicatori, 

şi anume: gradul de mineralizare, metale, încărcarea organică. 

Apele subterane reprezintă cea mai importantă rezervă de apă potabilă de care 

dispunem, fapt ce justifică interesul acordat protecţiei calităţii acestora cu atât mai mult cu cât 

creşterea gradului de urbanizare este unul din factorii care pot conduce la deteriorarea 

caracteristicilor naturale ale acestora. 

 

     4.4. Situaţia apelor uzate - surse majore şi grad de epurare.  

 

Pe cursul râului Buzău sunt agenţi economici, cu diferite profile de activitate, şi 

anume: 

o industrie alimentară – 15 

o prelucrarea lemnului – 20 

o prelucrări chimice – 25 

o industria de produse din minerale neferoase – 26 

o indistria metalurgică – 27 

o gospodărie comunală – 41 

o sănătate – 85 

o alte activităţi – 90 

Dintre agenţii economici a căror activitate a fost prezentată mai sus, cu o innfluenţă 

determinantă asupra calităţii resurselor de apă din bazin, în zona Buzău îi putem enumera pe 

următorii: SC IGOSERV SA Berca, RAM Buzău, canalul zonei industriale a municipiului 

Buzău. 

SC IGOSERV SA Berca (agent economic de gospodărie comunală) – cu un debit 

mediu evacuat în anul 2006 de 8,75 l/s – 0,276 mil mc/an. Staţia de epurare a fost pusă în 

funcţiune în anul 1998, fiind alcătuită din treaptă mecanică şi biologică. Datorită funcţionării 

instalaţiilor de epurare în condiţii necorespunzătoare sau nefuncţionării lor s-au înregistrat 

depăşiri ale limitelor indicatorilor de calitare impuse prin autorizaţia de g. a. – cu 10,6 t/an 

CBO5, 27,35 t/an materii în suspensie, 56,49 t/an reziduu fix, 1,62 t/an amoniu şi 0,64 t/an 

substanţe extractibile cu eter de petrol. 

RAM Buzău (agent economic de gospodărire comunală) – cu un debit mediu evacuat 

în anul 2006 de 619 l/s – 19,524 mil mc/an. Este principalul poluator al apelor râului Buzău. 

Unitatea asigură tratarea apei, alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică a zonei industriale a 

municipiului Buzău, precum şi prelucrarea apelor uzate în vederea deversării în râul Buzău. 
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Determinările fizico-chimice efectuate probelor de ape uzate epurare au pus în evidenţă 

depăşiri ale limitelor indicatorilor de calitate, şi anume: materii în suspensie – 566,2 t/an, 

1132 t/an reziduu fix şi 504 t/an amoniu. 

Canalul zonei industriale a municipiului Buzău – canalul deschis colectează apele 

uzate de la SC Ductil SA Buzău, SC Cord SA Buzău, SC Gerom SA Buzău, SC Metaplast SA 

Buzău şi SC Zahărul SA Buzău, unităţi care (au în dotare staţii de epurare) deversează ape 

uzate în acest colector. La agenţii economici Ductil şi Cord nu au fost înregistrate depăşiri ale 

indicatorilor de calitate, fiind singurele staţii de epurare care au o funcţionare corespunzătoare 

în anul 2006. 
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CAPITOLUL 5. 

 

SOLUL – COMPONENT AL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 

 5.1. Calitatea solurilor 

Repartiţia solurilor pe categorii  de folosinţe 

Solurile întâlnite în municipiul Buzău şi împrejurimi sunt următoarele: 

o în zona de câmpie- cernoziomuri şi cernoziomuri levigate, cernoziomuri 

argiloiluviale şi soluri cenuşii; 

o în zona subcarpatică – soluri brune, soluri brune podzolite, soluri podzolite 

argiloiluviale; rendzine, pseuderendzine, soluri negre de fâneaţă umedă, iar 

local soluri brune şi regosoluri; 

o în lunca Buzăului sunt specifice solurile aluviale (cca 35.000 ha); 

o în valea Călmăţuiului, pe valea Săratei, în jurul lacurilor sărate şi pe văile ce se 

deschid în depresiunile lacustre, se dezvoltă soluri sărăturate (cca 72.000 ha); 

o în sudul văii Călmăţui apar soluri nisipoase în diferite stadii de evoluţie 

(16.000 ha). 

Nu avem date concrete referitoare la repartiţia solurilor pe categorii de folosinţă, însă 

putem reda structura terenurilor: 

o folosinţă agricolă  

o folosinţă silvică  

o ape şi stuf  

o construcţii  

o căi de comunicaţie  

o teren neproductiv  

 

Repartiţia terenurilor pe clase de pretabilitate 

Clase de pretabilitate pentru folosinţă arabilă1 

Gruparea terenurilor pe clase de pretabilitate s-a realizat luându-se în considerare natura şi 

intensitatea factorilor limitativi: textura, panta terenului, eroziuni ale solului, alunecările de  

teren, excesul de umiditate freatică, excesul de umiditate de suprafaţă, sărăturarea, 

neuniformitatea terenului, etc. 

                                                        
1 Datele sunt la nivelul anului 1998 
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În urma aplicării principiilor şi criteriilor de grupare pe teritoriul judeţului Buzău, s-au 

identificat 6 clase de pretabilitate: 

Clasa I (174785 ha – 43,4%) – terenuri cu pretabilitate bună pentru cultura de câmp 

Clasa II (66885 ha – 16,6%) – terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări reduse pentru 

cultura de câmp 

Clasa III (44502 ha – 11,1%) – terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate pentru 

cultura de câmp  

Clasa IV (33310 ha – 8%) – terenuri cu pretabilitate slabă, cu limitări severe pentru cultura de 

câmp 

Clasa V (54910 ha – 14,7%) – terenuri cu limitări foarte severe nepretabile pentru cultura de 

câmp, vii, livezi 

Clasa VI (29085 ha – 7,2%) – terenuri cu pretabilitate slabă (marginale), cu limitări severe 

pentru cultura de câmp 

Principalele restricţii ale calităţii solurilor 

o Reacţia solului 

o Capacitatea de tamponare a solului 

o Deficitul sau excesul de umiditate 

o Sărăturarea 

o Salinizarea secundară 

o Textura fină (compactitatea) 

o Textura grosieră (nisipoasă, nisip-lutoasă) 

o Conţinutul redus de elemente nutritive. 

   

  5.2. Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor din România 

Îngrăşăminte 

Prin aplicarea corectă a îngrăşămintelor se obţin recolte sporite şi se influenţează 

favorabil proprietăţile solului. 

Folosirea incorectă a îngrăşămintelor (determinată de felul acestora, de doză şi modul 

de aplicare) are însă efecte negative, atât asupra producţiilor, cât şi în ceea ce priveşte 

proprietăţile solurilor. 

Astfel, aplicarea sistematică de cantităţi mari de îngrăşăminte cu azot poate duce la 

concentraţii nocive de nitraţi şi nitriţi în sol şi în plante, pe seama cărora, în plus, se pot forma 

alte substanţe (nitrosaminele) şi mai toxice, şi chiar cancerigene. 
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Aplicarea de îngrăşăminte potasice pe solurile acide, neînsoţită de amendare, provoacă 

intensificarea acidităţii, transformarea acidităţii potenţială în aciditate actuală, datorită trecerii 

potasiului în stare absorbită în locul hidrogenului şi acestuia în soluţie. 

Un alt mod de aplicare neraţională a îngrăşămintelor cu repercusiuni negative atât 

asupra producţiei cât şi a solului, îl constituie aplicarea neuniformă care conduce la formarea 

de vetre. 

Aplicarea îngrăşămintelor trebuie să se facă în funcţie de necesităţi împreună cu 

amendamentele. Prin amendare se urmăreşte neutralizarea sau corectarea reacxţiei prea acide 

sau prea alcaline a solurilor care, pe lângă influenţa negativă directă asupra plantelor, 

determină şi existenţa în solurile respective, a unui întreg ansamblu de proprietăţi 

nefavorabile. 

 Amendarea incorectă, nu numai că nu duce la ameliorarea solurilor respective, ci, din 

contră, provoacă o înrăutăţire a însuşirilor solului. 

Aşa de exemplu, folosirea gipsului în loc de oxid sau carbonat de calciu pe solurile 

acide duce la transformarea acidităţii potenţiale în aciditate actuală, iar utilizarea carbonatului 

de calciu pe solurile alcalice şi alcalizate provoacă o intensificare a alcalinităţii.  

Produse fitosanitare 

 Folosirea raţională a acestor produse duce la mărirea recoltelor şi a productivităţii 

muncii în agricultură, exercitând în acelaşi timp şi o influenţă favorabilă asupra solului. 

 Folosirea neraţională a produselor fitosanitare duce la poluarea solului, a apelor 

freatice, în general a mediului înconjurător, cu consecinţe directe şi uneori grave asupra 

plantelor, animalelor şi omului. 

 În ceea ce priveşte solul, influenţa negativă a folosirii neraţionale a produselor 

fitosanitare se manifestă prin remanenţa acestora în sol, prin unele modificări care se 

presupune că le provoacă însuşirilor chimice ale solului. 

 În vederea diminuării efectelor negative ale pesticidelor, se recomandă utilizarea în 

practică a combaterii integrale a dăunătorilor. 

 Pentru înlăturarea efectelor negative ale chimizării (îngrăşăminte, pesticide), atât 

asupra calităţii recoltelor dar şi direct asupra solurilor s-a încurajat practicarea din ce în ce mai 

mult a agriculturii ecologice. 

Soluri afectate de reziduurile zootehnice 

Folosirea unor produse reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii solului 

este o practică foarte veche.  
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Dar, ca şi în cazul îngrăşămintelor chimice, utilizarea necorectă precum şi depozitarea 

sau evacuarea necontrolată a acestor produse poate produce efecte puternic negative asupra 

solului. 

 Astfel, prin consistenţa şi compoziţia chimică a reziduurilor provenite din complexele 

de creştere industrială a animalelor, acestea pot deveni un factor de poluare a solurilor. 

Cantitatea şi compoziţia chimică a reziduurilor este influenţată de furajarea animalelor 

cu raţii mai concentrate în proteine, suplimentate cu adaosuri de săruri minerale, inclusiv cu 

microelemente, de tipul de adăpost, de natura substanţelor folosite pentru igenizarea şi 

dezinfectarea adăposturilor, de durata timpului de stocare. 

 Datorită variaţiei acestor factori, în diferitele complexe de creştere a animalelor, 

compoziţia chimică a reziduurilor prezintă o variabilitate mare de elemente care pot influenţa 

negativ solurile. 

Irigaţii 

Irigarea este un procedeu tehnic specific agriculturii intensive prin care se urmăreşte 

completarea deficitului de apă din sol în raport cu nevoile plantelor. 

Irigarea neraţională are efecte negative atât asupra producţiei cât şi asupra solului şi, în 

general, a mediului înconjurător. 

 Dacă din punct de vedere fitotehnic abaterile de la regimul optim de irigare se pot 

solda, în cel mai rău caz, cu scăderea recoltei în anul respectiv, sub aspect pedologic pot avea 

implicaţii grave, culminând cu scoaterea din circuitul agricol a întinse suprafeţe de teren ca 

urmare a salinizării, alcalinizării, înmlăştinării sau eroziunii. 

 

5.3. Interacţiunea agriculturii cu mediul 

Evoluţia utilizării solului de către agricultură 

Solul reprezintă stratul afânat de la suprafaţa scoarţei terestre care asigură condiţiile 

fizice, chimice şi biochimice necesare creşterii plantelor. Solul constituie principalul mijloc de 

producţie în agricultură.  

 În contextul evoluţiei generale a ştiinţei, utilizarea solului în agricultură se bazează pe 

cele mai recente date despre chimie, fizică şi hidrologie, pentru mecanizare, chimizare şi 

folosirea unor soiuri de mare productivitate. 

Evoluţia terenurilor arabile retrase din circuitul agricol 

Terenurile agricole sunt retrase definitiv sau temporar din circuitul agricol, conform 

Legii 19/1991 şi altor norme legislative aflate în vigoare. 
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 Terenurile care au fost retrase din circuitul agricol sunt situate în general în zonele 

limitrofe ale întravilanelor localităţilor şi sunt utilizate pentru executarea de obiective de 

investiţii sau construcţii de locuinţe. 

 

Măsuri de mediu legate de agricultură 

În prima şi a doua lună a anului 2002 s-a desfăşurat o campanie de informare a 

primăriilor şi a populaţiei referitor la Hotărârea nr. 917/13.09.2001  pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

34/2000, privind produsele agroalimentare ecologice. Li s-a adus la cunoştinţă, pe această 

cale, primăriilor, că, până în anul 2005 trebuie să găsească soluţii pentru: „interzicerea 

depozitării provizorii/definitive pe platforma de deşeuri menajere a produselor permise a fi 

utilizate în agricultura ecologică”.  

Astfel, gunoiul de grajd, rumeguşul, constituind fertilizatori şi amelioratori ai solului, 

trebuie să se aplice pe terenurile degradate sau pretabile pentru agricultură (începând cu cele 

agricole subproductive). De asemenea, pornind de la aceleaşi norme metodologice, s-a 

încurajat combaterea dăunătorilor prin măsuri combinate, inclusiv prin crearea de garduri vii. 

 Ca impact asupra solului s-a constatât că, în terenurile sărăturate din lunca râului 

Călmăţui, irigaţiile au rol hidroameliorativ, cu efecte pozitive în ceea ce priveşte menţinerea 

gradului de salinitate la un nivel scăzut, dând posibilitatea obţinerii unor recolte peste medie. 
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CAPITOLUL 6. 

 

FLORA ŞI FAUNA – COMPONENTE ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 
6.1. Habitatele naturale  

 

Exceptând terenurile neproductive (care reprezintă habitate naturale cu un variabil 

conţinut) din cuprinsul fondului forestier, în municipiul şi în judeţul Buzău nu există habitate 

pe deplin naturale; toate habitatele iniţial naturale sun acum mai mult sau mai puţin 

antropizate; iar terenurile fondului funciar agricol, care de-a lungul timpului s-au aflat sub 

impactul antropic, astfel  cauzându-se degradarea lor, - fără intervenţii intervenţii energice de 

reconstrucţie ecologică – numai pe alocuri şi treptat întră sub incidenţa proceselor (îndelungi) 

de recuperare naturală. 

 

6.2. Flora şi fauna sălbatică 

 

Flora prezintă variaţii şi elemente specifice pentru fiecare din cele trei tipuri de relief: 

câmpie, deal, munte. 

  La câmpie se dezvoltă o vegetaţie caracteristică stepei şi silvostepei. În stepă vegetaţia 

a fost modificată de om şi înlocuită pe mari întinderi prin plante cultivate. Terenurile, cu 

excepţia islazurilor, văilor şi sărăturilor, sunt cultivate cu cereale, floarea soarelui, 

leguminoase şi, mai puţin, cu pomi fructiferi şi viţa de vie. 

Vegetaţia naturală este reprezentată de specii ierboase: peliniţa (Artemîşia austriacă), 

pălămida, pelinul, ciulinul, coada şoricelului, colilia (Stipa capillata), scaietele, spinul, 

brusturul. 

Prin şi pe lângă terenurile cultivate cresc şi plante cu flori frumoase: macul, neghina, cicoarea, 

muşeţelul, păpădia, codiţa-şoricelului, unele Dintre ele având virtuţi terapeutice. Foarte 

răspândite sunt loboda şi traista ciobanului. 

În stepă vegetaţia lemnoasă este rară, reprezentată mai ales de salcâm, dud, ulm, plop, tei şi 

arbuşti ca măceşul. 

În silvostepă, pe lânga terenurile ocupate de culturi, apar păduri limitate la arii mai 

restrânse, rămăşiţe ale codrilor de altădată, cum sunt cele de la Ruşetu, Brădeanu, Văleanca, 

Crângul Buzăului, Frasinu, Spătaru şi cele de la nord-est de oraşul Râmnicu Sărat. 
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La sud-vest de municipiul Buzău, în câmpie, se află pădurea Spătaru, rezervaţie 

floristică cu o suprafaţă de 165 ha. Aici predomină frasinul pufos (Fraxinus pallisae). Alături 

de el vegetează stejarul (Quercus robur), stejarul pedunculat (Quercus pedunculiflora), 

jugastrul (Acer campestre), părul pădureţ (Pirus piraster), arţarul tătăresc (Acer tataricum). 

Specii asemănătoare celor din pădurea Spătaru vegetează si în pădurea Frasinu, altă 

rezervaţie, cu suprafaţa de 158 ha, pădure de tip frăsinet de depresiune din silvostepă. Numai 

aici se gasesc împreuna cele doua specii de frasin : Fraxinus palissae si Fraxinus angustifolia. 

Pădurea Brădeanu, rezervaţie forestieră cu suprafaţa de 2,1 ha, reprezintă un rest al 

vegetaţiei lemnoase din silvostepa Munteniei, aparţinând, din punct de vedere fitogeografic, 

pădurilor de stejar brumăriu. 

Zona dealurilor subcarpatice şi zona de munte sunt ocupate de păduri etajate astfel: 

etajul stejarului, etajul fagului, etajul coniferelor şi etajul tufărişurilor sau subalpin. 

Zona subcarpatică este acoperită predominant de stejar în amestec, pe măsură ce altitudinile 

cresc, cu fagul. Sub influenţa föhnului şi datorită unor condiţii topoclimatice specifice, în 

zona colinară se întâlnesc specii de nuanţă submediteraneeană-pontică: cărpiniţa (Carpinus 

orientalis), scumpia (Cotinus coggygria), liliacul sălbatic (Syringa vulgaris), mojdreanul 

(Fraxinus ornus), stejarul pufos (Quercus pubescens), cerul (Quercus cerris), gârniţa 

(Quercus fraenetto), aliorul de stepă (Euphorbia steposa), migdalul pitic (Amigdalus nana), 

cârcelul (Ephedra distachia), jalesul plecat (Salvia nutana), unghia găii (Astragalus 

dasyantus), măciuca ciobanului (Echinops ruthenicus). 

De la altitudinea de 600 m începe regiunea dealurilor înalte si, totodată, în etajul 

fagului ce se întinde până în jurul altitudinii de 1200 m. Aici, pe lângă Fagus silvatica, cresc 

carpenul, teiul alb, paltinul, mesteacănul, dârmozul (Viburum lantana), crusinul (Rhamnus 

frangula) si lianele Hedera helix si Clematis Vitalba. 

Dacă în desişul pădurilor de fag sunt puţine plante cu flori, în luminişuri se află o abundenţă 

de specii: săbiuţa (Gladiolus imbricatus), pana zburătorului (Cynanchum vincetoxicum), 

sânziana (Galium odoratum), aliorul (Euphorbia amigdaloides), trepădătoarea (Mercurialis 

perennis); în fâneţele de pe Bâsca Mare: murul (Rubus sulcatus), fragul (Fragaria vesca), 

năvalnicul (Pteridium aquilinum) s.a. Pe terenuri defrişate se instalează adevărate covoare de 

zburătoare (Chamaenerion angustifollium). 

În pădurile de fag şi de brad, în locuri umbroase şi umede, cresc diverse specii de 

ciuperci, muşchi şi ferigi (Driopteris filix-mas, Equisetum). 

În unele sectoare peste jumătate din arboret îl constituie bradul. La această altitudine, 

în pădurea de fag cresc anemone, pochivnic (Asarum europaeum), leurda (Allium ursinum), 
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socul roşu. În locuri cu exces de umiditate se pot întâlni Athyrium filix-femina, Myosotis 

palustre, Filipendula ulmaria, Equisetum silvaticum, briofitele Mnium punctatum, Fissidens 

cristatus - plante hidrofile. 

Ultimul etaj, acela al zonei subalpine, este reprezentat de pajişti întinse cu ierburi şi 

tufărişuri. Pe versanţii nordici predomină ienupărul pitic (Juniperus communis). Pe versanţii 

sudici şi sud-estici cresc: afinul (Vaccinium myrtillus), merişorul (Vaccinium vitîşidaea) şi - 

spre poale, pe terenuri abrupte şi umede - arinul verde (Alnus viridis), care formează aici 

grupuri masive, cu sistem radicular bine dezvoltat, care opreşte declanşarea eroziunilor şi 

alunecărilor de teren. 

Fauna Buzăului nu prezintă specii caracteristice, despre care s-ar putea afirma că 

sălăşluiesc numai aici, dar, favorizată şi de faptul ca judeţul concentrează în limitele sale toate 

formele de relief, este foarte variată, alcătuind un interesant tablou ecologic şi cinegetic. 

Printre animalele nevertebrate terestre întâlnite aici se Numără o serie de moluşte 

(Helicella, Helix pomatia, Ena montana), insecte, arahnide diverse, Printre care o menţiune 

aparte o merită scorpionul carpatic (Euscorpius carpathicus). 

Vertebratele terestre sunt larg reprezentate de amfibieni (broasca brună de pamânt, 

salamandra, brotăcelul, broasca roşie de munte), reptile (şopârla cenuşie, guşterul, şopârla de 

munte, şerpi neveninoşi - Natrix n. şi, mai rar, vipera), păsări (vrabia, bufniţa, cucuveaua, 

şoimul, grangurul, gaiţa, pupăza, piţigoiul, sitarul, cucul, ciocănitoarea pestriţă, ciocănitoarea 

verde românească, mai rar întâlnită în restul ţării, privighetoarea, mierla, forfecuţa, corbul 

(Corvus corax) - ocrotit de lege, ereţele, acvila de munte (Aquila chrysaetos) – ocrotită de 

lege, cocoşul de munte (Tetrao urogallue - ocrotit), mamifere (orbetele, popândaul, hârciogul, 

cârtiţa, liliacul, şoarecele de câmp, şoarecele de pădure, dihorul, iepurele, veveriţa, pisica 

sălbatică, râsul (Lynx Lynx), bursucul, lupul, vulpea, mistreţul, cerbul, ursul (Ursus arctos -

ocrotit). 

În apele curgătoare şi în lacuri sunt multe specii de viermi moluşte, crustacee, 

amfibieni şi peşti (caras, crap, biban şi chiar păstrăv şi lipan). 

 

6.3. Modificări suferite de flora şi de fauna sălbatică 

 

Flora suferă un impact sistematic pe terenurile fondului funciar agricol (nu numai prin 

culturile agricole, ci şi pe pajiştile constituite de fâneţe şi păşuni); chiar şi pe locurile ruderale, 

în zona fondului funciar agricol – flora este expusă culegătorilor neautorizaţi (unii 

comercializându-le ad-hoc în pieţe). 
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Numai fondul forestier pare să conserve resurse genetice ale florei naturale – cu 

concentraţia necesară pe suprafeţele parcelelor notate V şi numai atât timp cât nu se ordonă 

intervenţii pentru culturi de specii (ameliorate pentru conţinut proteic) în scopul obţinerii de 

furaje pentru hrana vânatului; privind golurile luminate din păduri, se ordonă plantarea cu 

specii arborescente care interesează pentru producţii lemnoase; astfel, pe aceste ochiuri de 

lumină – altele decât cele care ar favoriza calamităţi (ex. doborâturi de vânt) sau afectarea 

factorilor mediului (ex. înţelenirea solului) – flora plantelor sălbatice nu este lăsată anume nici 

pentru hrana vânatului. 

În subalpin, păşunatul afectează flora sălbatică tocmai în staţiunile favorabile, unde ar 

fi de aflat populaţii şi nu exemplare de specii. Chiar şi în ariile protejate, specii ca Papucul 

(Condurul) Doamnei, Laleaua Pestriţă, nu scapă total de atenţiile pseudoturiştilor sau, 

Gărdurariţa nu este asigurată împotriva păşunatului. 

Privind fauna sălbatică, acţiunile de combatere a răpitoarelor este atât de controlată 

încât selecţia şi protecţia speciilor – şi pe această cale – nu pare să fi condus la obţinerea de 

recolte de vânat cu tot mai multe trofee (la toate speciile de interes) la sezoane consecutive. 

Cât priveşte speciile de salmonide, se constată că nu numai pe cursurile râurilor principale, 

dar chiar şi în suprafeţele luciilor de apă ale amenajărilor piscicole – speciile principale, cu 

mare valoare economică şi edificatoare pentru habitatele zonelor umede, au dispărut 

(Păstrăvul, în apele de munte), sau devin o raritate (Crapul românesc, Ştiuca, Bibanul, în 

celelalte ape interioare din judeţ); această situaţie se reflectă şi în faza de comercializare unde, 

în pieţele oraşelor din judeţ, Crapul şi Ştiuca – pescuite în Delta Dunării – ca şi Carasul 

(pescuit în apele amenajate piscicol din judeţ) se prezintă sub dimensiunile admise de lege, 

fără ca organele IPM Buzău să poată interveni şi pe această secvenţă. 

 Pe acest fond de abordare, speciile (privite iniţial la nivelul populaţiilor, iar acum la 

nivelul exemplarelor) de: acvilă, porumbel de scorbură, porumbel gulerat, cocoş de munte, 

ierunca, potârniche, prepelită, sitar de pădure, găinuşa de baltă, râs, cerb lopătar, broasca 

ţestoasă de uscat (Dintre cele autohtone, sedentare) oscilează de mulţi ani, la limitele Dintre: 

vulnerabilitate / periclitate sau periclitate / ameninţate. 

 

6.4. Specii din flora şi fauna sălbatică valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice  

 

Speciile de floră şi faună sălbatică – valorificate economic – sunt redate în tabelele 

următoare. 
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Tabel 1. - Specii recoltate autorizat 

 

Nr. crt. Specia 

1. 

Ciuperci: 

- gălbiori (Cantharellus cibarius) 

- hribi (Boletus sp.) 

- ghebe (Armillaria mellea) 

- altele (Morchelaceae, Russulaceae, Pleurotaceae) 

2. 

Fructe de pădure: 

- afine (Vaccinium myrtillus) 

- zmeurã (Rubus idaeus) 

- mure (Rubus fruticosus) 

- măceşe (Rosa canina) 

3. 

Plante medicinale: 

- ferigi (Pteridophytae) 

- salcâm (Robinia pseudacăcia) 

- soc (Sambucus nigra) 

- tei (Tilia sp.) 

4. Melci (Helix pomatia) 

 

 

Tabel 2 - Specii de mamifere admise la vânat.  

 

Nr. crt. Specii de mamifere de interes vânătoresc 

1. Bizam (Ondatra zibethica) 

2. Caprã neagrã (Rupicapra rupicapra) 

3. Căprior (Capreolus capreolus) 

4. Cerb comun (Cervus elaphus montanus) 

5. Cerb lopătar (Dama dama) 

6. Dihor (Putoris putoris) 

7. Iepure (Lepus europaeus) 

8. Jder de copac (Martes martes) 
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Nr. crt. Specii de mamifere de interes vânătoresc 

9. Jderul de piatrã (Martes foina) 

10. Lup (Canis lupus) 

11. Mistreţ (Sus scrofa) 

12. Nevăstuicã  (Mustela nivalis) 

13. Pîşicã sãlbaticã (Felis silvestris) 

14. Râs (Felis lynx) 

15. Urs (Ursus arctos) 

16. Viezure (Meles meles) 

17. Vulpe (Vulpes vulpes) 

 

 

Tabel 3.- Specii de păsări admise la vânat. 

 

Nr. crt. Specii de pãsãri  de interes vânãtoresc 

1. Becaţină (Gallinago gallinago) 

2. Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis cantarella) 

3. Cocoş de munte (Tetrao urogallus) 

4. Cormoranul mare (Phalacrocorax carba sinensis) 

5. Fazan (Phasianus colchicus) 

6. Găinuşă de baltã (Gallinula clorophus) 

7. Gârliţa mare (Anser albifrons) 

8. Gâşte sălbatice (admise de lege) 

9. Graur (Sturnus vulgaris) 

10. Guguştiuc (Streptopelia decaocto) 

11. Ieruncă (Tetrastes bonasia) 

12. Lişiţă (Fulica atra) 

13. Nagâţ (Vanellus vanellus) 

14. Porumbel sălbatic (Columba palumbus) 

15. Potârniche (Perdix perdix) 
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Nr. crt. Specii de pãsãri  de interes vânãtoresc 

16. Prepeliţă (Coturnix coturnix) 

17. Raţe sălbatice (admise de lege) 

18. Sitar de pãdure (Scolopax rusticola) 

19. Stăncuţã (Corvus monedula) 

20. Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 

21. Sturz (Turdus iliacus) 

22. Turturică  (Streptopelia turtur) 

 

6.5. Specii de floră şi faună ocrotite pe raza judeţului Buzău 

 

Alături de câmpii roditoare şi dealuri înverzite, de munţi falnici, de staţiuni turistice 

Buzăul are şi numeroase şi originale monumente ale naturii. Fiecare este un unicat, fiecare 

atestă originalitatea şi vigoarea naturii acestui judeţ. 

Specii de floră ocrotite pe raza judeţului Buzău pe baza Hotărîrii Consiliului 

Judeţean nr. 13 din 1995: 

o Garofiţa (Dianthus spiculifolus)  - Culmile Siriului 

o Smirdan (Rhododendron kotschy) - Culmile Siriului 

o Laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris) - Parcul Crâng din municipiul Buzău 

o Laleaua de crâng (Tulipa bierbestiniana) - Parcul Crâng din municipiul Buzău 

o Frasin pufos (Fraxinus pallisae) - Pădurea Spătaru şi Pădurea Frasinu 

o Roua cerului (Drosera rotundifolia) -  Lacul Manta din Munţii Siriului, Muntele 

Penteleu 

o Goodyera repens - Pădurea Milea Viforâta 

o Bujorul (Paeonia arborea) - Parcul dendrologic Monteoru 

o Gărdurariţa (Nitraria schoberi) - Pâclele Mari şi Pâclele Mici 

o Papucul doamnei (Cypripedium calceosus) - Valea Nişcovului, Siriu 

o Tisa (Taxus baccata) - Valea Nehoiului 

o Alga verde (Chara crinita) - Balta Albă    

Plante de interes comunitar care fac obiectul măsurilor de management: 

Lycopodium spp. (pedicuţă), Galanthus nivalis (ghiocelul alb), Gentiana lutea 

(ghinţură), Ruscus aculeatus (ghimpe). 
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 Genţiana lutea    Ruscus aculeatus 

Plante a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare: 

o Marsilea quadrifolia (trifoiaş de baltă),  

o Echium russicum (capul şarpelui),  

o Adenophora lilifolia,  

o Campanula serrata,  

o Ligularia sibirica,  

o Crambe tataria,  

o Iris aphylla ssp. hungarica,  

o Iris humilis ssp. arenaria,  

o Cypripedium calceolus (papucul doamnei),  

o Agremonia pilosa (turiţa),  

o Tozzia carpathica (iarba gâtului)  

o plante inferioare: Dicranum viride, Drepanocladus vernicosus. 

 
Echium russicum            Adenophora lilifolia 

 

Plante de interes comunitar care necesită o protecţie strictă: Marsilea quadrifolia (trifoiaş 

de baltă), Echium russicum(capul şarpelui), Adenophora lilifolia, Campanula serrata, 

Ligularia sibirica, Crambe tataria, Iris aphylla ssp. hungarica, Iris humilis ssp. arenaria, 

Cypripedium calceolus (papucul doamnei), Agremonia pilosa (turiţa), Tozzia carpathica 
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(iarba gâtului), Lindernia procumbens şi pante inferioare : Dicranum viride, Drepanocladus 

vernicosus. 

 

Plante de interes naţional care necesită o protecţie strictă: Dianthus trifasciculatus ssp. 

parviflorus, Vaccinium uliginosus, Lycopodium inundatum, Nitraria schoberi. 

Comunităţile vest-pontice cu 

Nitraria schoberi şi Artemîşia santonicum 

sunt un habitat unicat la nivel national si, 

probabil, european.                                   

 

Specii de faună ocrotite pe raza judeţului Buzău pe baza Hotărârii Consiliului 

Judeţean nr. 13 din 1995: 

o Râsul (Lynx lynx)      -  Culmile Siriului, Pădurea Milea Viforâta, Pădurea Harţagu. 

o Barza albă (ciconia ciconia) - Zona de câmpie 

o Egreta mare (Egreta alba) - Balta Amara 

o Egreta mică (Egreta garzetta) - Balta Amara 

o Scorpionul (Euscorpius carpatichus) - Platoul Meledic 

o Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) - Culmile Siriului, Pădurea Milea Viforâta, 

Pădurea Harţagu. 

o Termite (Reticulitermes) - Dealul cu lilieci, Platoul Meledic 

o Cerbul lopătar (Dama dama) -  Lopătari- Bisoca 

o Ciocănitoarea verde (Picus viridis) - Culoarul Sibiciu - Lopătari 

o Capra neagră (Rupicapra rupicapra carpathica) - Culmile Siriului, Mălâia, Colţii 

Bocârnei 

 

Specii  de păsări care necesită desemnarea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică: Cufundac mic, cufundac mare,  pelican comun, pelican creţ, buhaiul de baltă, 

stârcul pitic, stârcul de noapte, stârcul galben, egreta mică, egreta mare, stârcul roşu, barza 

neagră, baza albă, ţigănuşul, lopătarul, lebăda de vară, gârliţa mică, călifarul alb, raţa roşie, 

viesparul, gaia brună, gaia roşie, codalbul, ereţele de stuf, ereţele vânăt, ereţele sur, şorecarul 

mare, acvila ţipătoare mică, acvila de câmp, acvila de munte, acvila pitică, vânturelul de 

seară, cresteţul pestriţ, cresteţul mijlociu, cârstei de câmp, cocorul, ciocîntors, piciorong, 

pasărea ogorului, ciovlică ruginie, ploierul auriu, prundăraş de sărătură, prundăraş de munte, 

fluierar de mlaştină, notariţa, pescăruşul cu cap negru, chira mică, chira de baltă, chirighiţă cu 

nnniiitttrrraaarrriiiaaa   sssccchhhooobbbeeerrriii 
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obrazul alb, chirighiţă neagră, buha, ciuf de câmp, minuniţă, caprimulg, pescăraşul albastru, 

dumbrăveanca, ghionoaia sură, ciocănitoarea pestriţă de grădină, ciocănitoarea de stejar, 

ciocănitoare cu trei degete, ciocârlia de Bărăgan, ciocârlia de pădure, fâsa de câmp, 

privighetoarea de baltă, silvia porumbacă, muscarul mic, muscarul gulerat, sfrânciocul 

roşiatic, sfrânciocul mic, presura de grădină. 

 

Specii de păsări de interes comunitar de pe teritoriul judeţului Buzău: 

Specii care necesită o protecţie strictă: Corcodelul mare, corcodelul pitic, uliul 

păsărar, uliul porumbar, şorecarul comun, fugaci (Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris 

minuta, Calidris temminckii), prundăraşii (Charadrius dubius, Charadrius hiaticula), 

Numenius arquata, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Sterna albifrons, 

Sterna hirundo, Mergus albellus, cucul, huhurezi(Strix uralensis, Strix aluco), ciuf (Asio otus), 

pănţăruşul, ciocanitoarea verde, ciocanitoarea pestriţă mică, ciocanitoarea pestriţă mare, 

capântortură, filomela, privighetoarea, mărăcinarul sur, mărăcinarul negru, privighetoarea 

roşcată, pietrarul sur, lăcarul mare, lăcarul de stuf, lăcarul de pipirig, lăcarul de lac, frunzăriţa 

cenuşie, frunzăriţa galbenă, silvia porumbacă, silvia de zăvoi, silvia mică, muscarii (sur, 

gulerat, negru, mic), piţigoii (de brădet, cu cap albastru, moţat, sur, de munte, codat), cojoaica 

de pădure, sfrânciocii (mic, roşietic), presura galbenă, cinteza (Fringilla coelebs), mugurarul 

(pyrrhula pyrrhula). 

 

     
       călifar                      cioc întors            dumbrăveanca         guşă vânătă                                           

 

Specii de păsări de interes comunitar care fac obiectul măsurilor de management: 

Gârliţa mare, gâsca de semănătură, gâsca de vară, raţa fluierătoare, raţa mare,raţa pitică, raţa 

lingurar, raţa pestriţă, raţa suliţar, raţa cârâitoare, raţa moţată, raţa sunătoare, raţa cu ciuf, raţa 

neagră, ierunca, cocoşul de munte,  

potârnichea, fazanul,  gâinuşa de baltă, lişiţa, nagâţul, becatina mică, becatina comună, sitarul 

de mal, bătăuşul, culicul mare, porumbelul de scorbură, porumbelul gulerat, guguştucul, 

turturica, ciocârlia de câmp, gaiţa, coţofana, stăncuţa, cioara de semănătură, cioara grivă, 

graurul comun, sturzul cântător, sturzul de vâsc, sturzul de vii, cocoşarul. 
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Specii de păsări de interes naţional  de pe teritoriul judeţului Buzău care necesită 

o protecţie strictă: Corcodelul mic, vănturelul roşu, cocorul, fugaciul de mlaştină, pietruşul, 

striga, cucuveaua, pupăza, prigaria, ghionoaia verde, capîntortură, codobatura, pescărelul 

negru (Cinclus cinclus), brumăriţa de stâncă, brumăriţa de pădure, măcăleandru, codroşul de 

munte, codroşul de grădină, mierla de piatră, boicuşul,greuşel (Locustella luscinioides), 

pitulicea mică, pitulicea sfrâitoare, auşelul sprâncenat, muscarul sur, piţigoiul de stuf, 

piţigoiul codat, ţoiul, alunarul, corbul, presura sură, sticletele, florintele, inariţa, botgros. 

 

Specii de păsări de interes naţional care fac obiectul măsurilor de management de 

pe teritoriul judeţului Buzău: Cormoranul mare, stârcul cenuşiu. 

 

Specii de mamifere din judeţul Buzău care necesită desemnarea ariilor de 

conservare: Rhinolophus hipposideros (liliacul mic cu potcoavă), Rhinolophus mehelyi 

(liliacul cu potcoavă a lui Mehely), Myotis myotis (liliacul comun), Spermophilus citellus 

(popândăul), Sicista subtilis (şoarecele săritor de stepă), Canis lupus (lup), Ursus arctos (ursul 

brun), Mustela versmani (dihorul de stepă), Vormela eregusna (dihorul pătat), Lynx lynx 

(râsul). 

                                                                                             Sicista subtilis   

                         

 Specii de mamifere de interes comunitar care 

necesită o protecţie strictă: Muscardinus avellanarius (pârşul 

de alun), Spermophilus citellus (popândăul), Sicista subtilis 

(şoarecele săritor de stepă), Canis lupus (lup), Ursus arctos 

(ursul brun), Lutra lutra (vidra), Mustela eversmani (dihorul de stepă), Vormela peregusna 

(dihorul pătat), Lynx lynx (râsul), Felis silvestris (pisica sălbatică). 

 

 Specii de mamifere de interes comunitar care necesită măsuri de management 

speciale: Martens martens (jder de copac), Mustela putorius (dihor de casă), Rupicapra 

rupicapra (capra neagră). 

 

 Specii de mamifere de interes naţional care necesită protecţie strictă: Vespertilo 

murinus (liliacul bicolor) o specie posibilă. 
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Specii de mamifere de interes naţional care necesită măsuri de management 

speciale: Lepus europaeus (iepurele de câmp), Oryctolagus cuniculus (iepurele de vizuină), 

Sciurus vulgaris (veveriţa), Vulpes vulpes (vulpe), Martens foina (jderul), Mustela nivalis 

(nevăstuică), Meles meles (viezure), Capreolus capreolus (căprioară), Cervus elaphus (cerb), 

Dama dama (cerb lopătar), Sus scrofa (mistreţul). 

 

Specii de amfibieni / reptile pentru care se desemnează arii de protecţie speciale: 

Triturus cristatus (tritonul cu creastă), Triturus dobrogicus (tritonul dobrogean), Triturus 

montandoni (tritonul carpatic), Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie sau izvoraş de 

baltă cu burta roşie), Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă). 

 

Specii de amfibieni de importanţă comunitară cu protecţie strictă: Triturus 

cristatus (tritonul cu creastă), Triturus montandoni (tritonul carpatic), Bombina bombina 

(buhai de baltă cu burta roşie sau izvoraş de baltă cu burta roşie), Bombina variegata (buhai 

de baltă cu burta galbenă), Hyla arborea (brotăcel), Rana dalmatiana  (broasca de pădure), 

Pelobates syriacus(broasca de pământ dobrogeană), Bufo viridis (broasca râioasă verde). 

Specii de amfibieni de interes comunitar care necesită planuri de management: 

Rana Ridibunda (broasca mare verde de lac), Rana temporaria (Broasca roşie de munte). 

Specii de amfibieni de interes naţional care necesită o protecţie strictă: Triturus 

alpestris alpestris (tritonul de munte), Salamandra salamandra, (salamandra), Bufo bufo 

(broasca râioasă brună), Rana lessonae (broasca verde de baltă), Rana temporaria (Broasca 

roşie de munte). 

Reptile pentru care se desemnează arii de protecţie speciale : Emys orbicularis. 

Reptile de interes comunitar cu protecţie strictă: Emys orbicularis (broasca ţestoasă 

de apă), Lacerta agilis (şopârla cenuşie), Lacerta viridis (guşter), Podarcis muratis(şopârla de 

zid), Coronella austriaca(şarpele de alun), Natrix tessellata (şarpele de apă). 

 Emys 

 orbicularis 

 

 

 

     Vipera ursinii 
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Prezenţa viperei este posibilă, dar nu avem confirmarea încă. 

 

Reptile de interes naţional care necesită o protecţie strictă: 

Lacerta praticola (şopârlă de luncă), Vipera berus (vipera comună). 

  
Vipera comună 

Pesti pentru care se desemnează arii speciale de protecţie: Aspius aspius (avat), Barbus 

meridionalis (moioagă), Gobio uranoscopus (petroc), Cobitis taenia (zvârlugă), Misgurnis 

fossilis (ţipar), Cottus gobio( zglăvoc).      

Cottus gobio                                 

Peşti de interes comunitar care necesită planuri de 

management: Thymallus thymallus (lipanul), Barbus 

barbus (mreana), Barbus meridionalis (moioaga). 

 

Nevertebrate de interes comunitar care necesită o protecţie strictă: Carabus variolosus, 

Cerambyx cerdo(croitor), Lucanus cervus(rădaşcă), Rosalia alpina(croitorul alpin), Apatura 

metis, Callimorpha quadripunctaria, Colias myrmidone, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, 

Lepidea morsei, Maculina teleius, Isophya stysi, Pholidoptera transsylvanica, Saga pedo, 

Maculina arion, Proserpinus proserpina, Zerynthia polyxena. 

Colias myrmidone                

Nevertebrate de interes naţional care necesită o protecţie strictă: Apatura metis, 

Maculinea alcon. 

Nevertebrate de interes comunitar care necesită planuri de management: Helix pomatia 

(melcul de livadă). 
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CAPITOLUL 7. 

 

MEDIUL URBAN 
 

 7.1. Calitatea aerului în mediul urban 

 

La determinările poluanţilor gazoşi (NO2, NH3, SO2) nu s-au înregistrat depăşiri a 

C.M.A. 

 La pulberi sedimentabile s-au înregistrat depăşiri a C.M.A. în luna februarie 2006 în 

punctul „URSUS” din municipiul Buzău. 

 La pulberi în suspensie nu s-au înregistrat depăşiri a C.M.A. 

 

    7.2. Situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement 

 

La sfârşitul anului 2006, în cele 4 oraşe ale judeţului Buzău (Buzău, Râmnicu Sărat, 

Pogoanele, Nehoiu), suprafaţa totală a spaţiilor verzi era de 238,3 ha. 

Fiecare locuitor al acestor oraşe beneficiază de următoarele suprafeţe de spaţiu verde: 

o Buzău – 15,33 mp 

o Pogoanele – 2,56 mp 

o Nehoiu – 2,75 mp 

o Râmnicu Sărat – 7,47 mp 

Pentru oraşul Buzău s-a înregistrat o creştere a suprafeţei spaţiilor verzi de la 14,66 mp în 

anul 2000 la 16,83 mp în amul 2006 (în procente această creştere este de 5,57%); dar încă ne 

situăm sub valorile din alte ţări europene (17-26 mp / locuitor). 

În tabelul următor este prezentată structura spaţiilor verzi din municipiul Buzău şi 

suprafeţele corespunzătoare: 

Nr. 

Crt. 
Zona verde 

Suprafaţa 

(ha) 

1. Zone verzi stradale 10,70 

2. Peluze 19,60 

3. Scuaruri 4,25 

4. Bulevarde şi străzi 18,50 

5. Parcuri 77,60 
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Nr. 

Crt. 
Zona verde 

Suprafaţa 

(ha) 

6. Cartiere 46,60 

7. Alte zone verzi (pepiniere, sere) 27,50 

Suprafaţa totală 204,75 

 

7.3. Starea de confort şi de sănătate a populaţiei în raport cu starea de calitate a 

mediului în  zonele locuite  

 

În anul 2006, acţiunile DSP Buzău au fost stabilite prioritar pentru monitorizarea 

calităţii apei potabile: 

Instalaţii centrale 

o Număr instalaţii – 38 

o Număr consumatori 234516 

o Procent din totalul populaţiei aprovizionată din I.C. –  46,24% 

o Instalaţii proprii 

o Număr instalaţii – 132 

o Număr consumatori 30282 

o Procent din totalul populaţiei aprovizionată din I.P. – 5,9% 

o Instalaţii locale – fântâni, izvoare 

o Număr instalaţii – 2539 

o Număr consumatori 242309 

o Procent din totalul populaţiei aprovizionată din I.L. – 47,78% 

Calitatea apei de băut a fost supravegheată prin prelevarea de 3764 de probe care au 

fost analizate chimic şi bacteriologic. 

Chimic s-au efctuat 12805 analize, iar bacteriologic 6516 analize. 

Din totalul probelor prelevate, 67,03% au fost analizate chimic şi 32,97% au fost 

analizate bacteriologic. Diferenţa de valori este dată de faptul că instalaţiile locale (fântâni 

selecţionate) sunt analizate o dată pe an numai chimic. 

Rezultatul analizelor din instalaţii centrale au relevat următoarele: 

o 75,21% au fost corespunzătoare 

o 24,79% au fost necorespunzătoare 

Din punct de vedere bacteriologic, parametrii ce nu s-au încadrat în Legea 458/2002 

au fost următorii şi în următoarele procente: 
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o număr total de germeni (NTG) – 60,55% 

o coliformi totali (CT) – 25,75% 

o coliformi fecali /CF) – 12,99% 

o streptococi fecali (SF) – 0,7% 

Din  punct de vedere chimic, parametrii necorespunzători au fost: NH3 – 0,12%; NO2 

– 1,91%; NO3 – 1,75%; substanţe organice – 1,3%; duritate 0,02%; plt. – 0,01%; cloruri – 

0,02%; clor liber rezidual – 1,23%; Ca – 0,02%; Mg – 0,02%. 

Pentru instalaţii proprii, în anul 2006, din totalul probelor: 

o 74,13% au fost corespunzătoare 

o 25,87% au fost necorespunzătoare 

Analizele bacteriologice au relevat neîncadrarea în valorile admise de Legea 458/2002 

a următorilor parametri în procentele de mai jos: 

o număr total de germeni (NTG) – 36,65% 

o coliformi totali (CT) – 21,92% 

o coliformi fecali /CF) – 18,05% 

o streptococi fecali (SF) – 0,8% 

La analiza chimică a aperi, următorii parametri au fost necorespunzători: NH3 – 

8,23%; NO2 – 67,05%; NO3 – 40%; substanţe organice – 15,29%; duritate 4,7%; plt. – 2,35%; 

clor liber rezidual – 74,1%; Ca – 3,52%; Mg – 2,35%. 

În ceea ce priveşte instalaţiile locale, din totalul probelor analizate: 

o 19% au fost corespunzătoare 

o 81% au fost necorespunzătoare 

Din  punct de vedere chimic, parametrii necorespunzători au fost următorii: NH3 – 4%; 

NO2 – 63%; NO3 – 58%; substanţe organice – 43%; duritate 1%; plt. – 1%; clor liber rezidual 

– 41%; Ca – 1%; Mg – 1%. 

Bacteriologic, parametrii  necorespunzători au fost: 

o număr total de germeni (NTG) – 36,65% 

o coliformi totali (CT) – 50% 

o coliformi fecali /CF) – 26% 

o streptococi fecali (SF) – 4% 

În anul 2006 nu s-au înregistrat epidemii hidrice. 

În cursul anului 2006 DSP Buzău a primit 107 sesizări de la populaţia din municipiul 

Buzău, dintre care 9,42% au fost pentru calitatea necorespunzătoare a apei distribuită în scop 
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potabil. Sesizările se refereau la modificarea calităţilor organoleptice ale apei: turbiditate 

crescută, culoare modificată datorită suspensiilor feruginoase. 

Măsurile luate au constat în comunicarea riscului către factorii decidenţi şi populaţiei 

şi intervenirea de urgenţă pentru întrarea în normalitate. 

Apele de îmbăiere au fost monitorizate săptămânal în sezonul estival (lunile mai – 

septembrie) şi din totalul de probe prelevate: 

o 26,56% au fost corespunzătoare 

o 73,74% au fost necorespunzătoare 

Din punct de vedere chimic, parametrii necorespunzători au fost: clorul liber rezidual 

şi turbiditatea, iar din punct de vedere bacteriologic, nu s-au încadrat în STAS-ul pentru apele 

de îmbăiere următorii parametri: 

o numărul total de germeni (NTG) – 54% 

o coliformi totali (CT) – 29% 

o coliformi fecali /CF) – 15% 

o streptococi fecali (SF) – 4% 

S-au luat măsurile ce se impuneau (golirea bazinului, igienizarea, clorinarea pentru 

dezinfecţie). 

În lunile mai-iunie – lunar DSP Buzău a prelevat probe din staţia de epurare Buzău, 

analizele fiind necorespunzătoare 100% datorită dotării deficitare. 

Depăşirile concentraţiilor maxime admise au fost în zonele ROMCARBON SA Buzău 

şi IRON POWDER. La fiecare depăşire a valorilor s-a comunicat riscul acestor unităţi 

economice şi s-au luat măsuri de montare a unor filtre suplimentare şi de etanşeizare a celor 

existente. 

Habitatul uman a fost monitorizat prin supravegherea condiţiilor de locuit şi a 

mediului în are îşi desfăşoară activitatea locuitorii, precum şi a instituţiilor cu care au sistem 

relaţional. 

Din 107 sesizări primite de DSP Buzău de la populaţie în anul 2006 privind condiţiile 

de mediu: 81 au vizat disconfortul creat de habitatul uman, ceea ce reprezintă 68,6% din 

totalul sesizărilor privind condiţiile de locuit. 

S-au luat măsuri privind disconfortul creat în principal de zgomotul din unităţile de 

alimentaţie publică prin recomandarea efectuării fonoizolaţiei. În ceea ce priveşte creşterea 

păsărilor şi animalelor s-a făcut comunicarea riscului privind nerespectarea normelor de 

igienă. 
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Zgomotul citadin a fost monitorizat prin efectuarea determinărilor sonometrice în cele 

8 puncte pilot. Numărul determinărilor de zgomot în anul 2006 a fost de 3783. 

Depăşirile nivelului de zgomot admis de normele sanitare au fost la intersecţia din 

bariera Ploieşti (considerată intersecţie cu trafic intens) şi pe b-dul Unirii – stradă cu trafic 

intens (măsurătorile aparţin DSP Buzău). 

Se impun măsuri de dirijare a maşinilor de trafic greu pe şoseaua de centură a oraşului, 

deoarece, pe lângă problemele de circulaţie, creează şi disconfort ăn locuinţele limitrofe 

străzilor pe care rulează; se micşorează viteza tuturor maşinilor aflate în trafic concomitent, cu 

eliminarea unui mare număr de poluanţi ai aerului la nivel respirabil, prin gazele de 

eşapament (oxizi de azot, oxizi de sulf, plumb, azbest, hidrocarburi policiclice aromatice, 

aldehide, cetone). 

O problemă importantă a habitatului uman o constituie deficitul de spaţii verzi şi spaţii 

de joacă pentru copii. În acest moment, în municipiul Buzău ar trebui să fie 292855,2 m2 

spaţii verzi, deci cu 169855,2 m2 mai puţin decât ar trebui să fie conform normelor sanitare. 

În ceea ce priveşte spaţiile de joacă pentru copii, avem 173750,8 m2, înregistrându-de 

un deficit de 163050,8 m2. 

În municipiul Buzău, sunt monitorizate atât deşeurile solide cât şi îndepărtarea corectă 

a apelor menajere şi gestionarea deşeurilor spitaliceşti. 

Deşeurile menajere sunt colectate cu o ritmicitate corespunzătoare de RER 

ECOLOGIC SERVICE SA în condiţiile respectării contractelor. 

Îndepărtarea apelor menajere şi rezolvarea avariilor este supravegheată cel puţin 

săptămânal şi ori de câte ori este nevoie. 

Gestionarea deşeurilor spitaliceşti este monitorizată conform Ord. M.S. 7143/2002, 

trimestrial. În anul 2006 s-au efectuat 2232 de controale privind modul în care se desfăşoară 

în unităţile cu paturi această activitate de mare importanţă şi risc. 

DSP a rezolvat pentru populaţie 27 de sesizări, ceea ce reprezintă 22,68% din totalul 

celor făcute pentru disconfortul generat de deşeuri populaţiei din municipiul Buzău. 

 

7.4. Poluarea aerului în oraşe 

În oraşe, poluarea aerului se datorează: 

o proceselor de combustie 

o arderii combustibililor pentru obţinerea de energie – care sunt folosite în scopuri 

industriale (centrale electrice) pentru realizarea energiei calorice necesare încălzirii 
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o proceselor industriale diverse care acţionează prin următorii poluanţi: bioxid de 

carbon, metan, bioxid de sulf, hidrocarburi, particule în suspensie 

o mijloacelor de transport care se fac prezente prin următorii poluanţi: oxid de sulf, 

particule în suspensie, oxid de azot, monoxid de carbon, hidrocarburi, dioxid de 

carbon 

 

Locuri contaminate 

 

Cu excepţia amplasamentelor depozitelor de deşeuri menajere şi industriale, nu există 

suprafeţe de teren contaminate cu substanţe periculoase 

 

7.5. Parcurile şi scuarurile 

 

Parcurile 

În municipiul Buzău există 3 parcuri în suprafaţă de 77 ha. 

Cea mai mare suprafaţă este ocupată de Parcul Crâng – 35 ha. Parcul Crâng se află în 

Pădurea Crângul Buzăului (suprafaţă totală de 162 ha), pădure aflată sub protecţie locală, în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 13/1995, anexa 1, rezervaţii 

naturale. 

Parcul şi Pădurea Crâng, situate în partea de sud-vest a municipiului Buzău, sunt 

considerate „plămânul verde” al oraşului. Atât în parc cât şi în zona ocupată de pădure, 

întâlnim numeroase exemplare de stejari seculari (rămăşiţe din falnicii „Codrii ai Vlăsiei”). 

Multe din aceste exemplare sunt în faze diferite de uscare. De multe ori, chiar exemplarele cu 

vitalitate medie ridicată, sunt supuse tăierilor neautorizate. 

Celelalte două parcuri, Parcul Marghiloman (16 ha) şi Parcul Tineretului(26 ha), deşi 

au vegetaţie lemnoasă mai puţină, sunt importante pentru că sunt poziţionate în puncte 

cardinale diferite (primul în partea de est, iar celălalt în partea de nord a municipiului Buzău) 

şi pentru că sunt singurele „oaze” de verdeaţă compacte pentru Cartierele limitrofe lor. 

Toate cele trei parcuri ale municipiului Buzău au pe teritoriul lor linii de apă sub forma 

eleşteelor. În prezent doar unul Dintre aceste eleştee – cel din Parcul Crâng – poate fi folosit 

pentru agrement (plimbări cu barca), celelalte două eleştee având diferite grade de colmatare. 

În Parcul Marghiloman este amplasată vila Albatros – aflată acum într-un proces de 

restaurare; de asemenea, se mai găsesc aici câteva exemplare seculare de chiparoşi de baltă. 

Atât vila cât şi parcul fac parte din vestitele moşii ale lui Alexandru Marghiloman. 
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Scuaruri 

În municipiul Buzău, suprafaţa totală a celor 11 scuaruri este de 4,25 ha, în creştere cu 

0,20 ha faţă de anul trecut. 

Suprafeţele corespunzătoare fiecărui scuar din municipiul Buzău sunt redate în tabelul 

următor. 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea scuarului 

Suprafaţa 

(ha) 

1. Şcoala nr. 1 0,06 

2. Intersecţia Spiru Haret 0,08 

3. Nicolae Titulescu 0,05 

4. Mesteacănului 0,45 

5. Furnica 0,27 

6. Hasdeu 0,60 

7. Piaţa Centrală 1,00 

8. Monumentul Eroilor Români 0,50 

9. Simileasca – Obor 0,04 

10. Metalurgica 1,00 

11. CEC 0,20 

Suprafaţa totală 4,25 

 

 

7.6. Mediul urban - obiective şi măsuri 

 

Dezvoltarea durabilă 

Dezvoltarea durabilă se impune prin procedurile de reglementare a comercianţilor la 

eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu şi prin planurile de urbanism general (81 de 

localităţi rurale şi 4 urbane) avizate de IPM Buzău. 

 

Zgomotul 

Pentru evitarea zgomotului motoarele sunt capsulate. Se recomandă ca motorul să nu 

fie încălzit şi ambalat în gol; să se respecte restricţiile de viteză; uşile să nu se trântească; toba 
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de eşapament să nu se modifice; autovehicolele care nu corespund normelor de zgomot să fie 

retrase din circulaţie. 

Pentru evitarea unor zgomote ce ar putea depăşi normele, se recomandă: amplasarea în 

afara clădirilor de locuit a unor peluze de iarbă, flori şi arbuşti; acolo unde şoseaua trece în 

apropiere de unele clădiri, se recomandă executarea unor panouri de protecţie constituite din 

din arbori sau din diferite materiale care pot reduce zgomotul până la 10 – 15 dB. 

Zgomotul datorat circulaţiei se poate reduce şi prîntr-o serie de măsuri administrative: 

devierea circulaţiei, reducerea numărului de opriri şi porniri a autovehiculelor, reglementarea 

vitezei de circulaţie în oraş. 

 

Poluarea aerului 

Aerul  atmosferic este unul din factorii de mediu greu de controlat deoarece poluanţii, 

odată ajunşi în atmosferă, se dîşipează rapid şi nu mai pot fi practic captaţi pentru a fi epuraţi 

– trataţi. De aceea se impun măsuri de ameliorare a mediului pentru reducerea acestora. 

Ozonul este dăunător vieţii pe pământ, şi pentru ameliorarea mediului trebuie să se 

acorde o atenţie deosebită surselor de poluare care emit compuşi organici volatili (COV) şi 

oxizi de azot (NOx). 

Pentru reducerea CO şi NOx – s-a impus folosirea benzinei fără plumb şi a 

convertizoarelor catalitice pentru autovehiculele care folosesc bezina cu plumb. 

Efectele negative ale Emisiilor de SO2 se realizează utilizând spălarea sulfului din 

combustibili şi construcţia de coşuri înalte.  

Poluarea cu pulberi sedimentabile şi în suspensie se controlează riguros la locul unde 

se produce; la fabrici se folosesc filtre de diverse tipuri. 

Între întreprinderile industriale care poluează atmosfera şi zonele protejate se 

realizează zone de protecţie sanitară, ale căror dimensiuni se stabilesc în funcţie de 

concentraţia poluanţilor în aer, care nu trebuie să depăşească concentraţiile maxime admise. 

 

Transportul 

În planificările urbane nu există obiective şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

transportului. 

 

Scuaruri 

În planificările urbane nu sunt cuprinse obiective şi măsuri pentru creşterea suprafeţei 

de scuaruri. 
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Din informaţiile obţinute de la Sectorul Bugetar – Spaţii Verzi de pe lângă Primăria 

Municipiului Buzău, în scuarurile existente se vor planta în continuare specii rezistente la 

secetă şi poluare şi va creşte numărul exemplarelor de trandafiri. 

 

Strategia şi planificarea municipală 

Nu s-au elaborat planuri locale de acţiune pentru mediu. 

În anul 2002 a fost elaborat Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor, plan care 

cuprinde prevederi referitoare la managementul deşeurilor în judeţul Buzău. 
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CAPITOLUL 8. 

 

DEŞEURILE 
 

8.1. Deşeuri urbane 

 

În anul 2006, în municipiul Buzău, au fost generaţi 125865 mc deşeuri menajere, 

colectate neselectiv de la populaţie şi 46893 mc deşeuri menajere, colectate de la agenţi 

economici. Pe lângă acestea, au mai fost colectaţi 64982 mc deşeuri stradale, 175 mc deşeuri 

din pieţe şi 13815 mc deşeuri din grădini, parcuri şi spaţii verzi.  

 

8.2. Deşeuri industriale 

 

În ceea ce priveşte generarea deşeurilor industriale, ţinând cont de structura 

diversificată a activităţilor economice, se poate spune că, pe raza municipiului Buzău, sunt 

produse peste 100 tipuri de deşeuri industriale (pentru eşantionul de agenţi economici 

selectionaţi cu ocazia întocmirii Raportului Statistic privind Gestiunea Deşeurilor). 

Gestionarea acestora se realizează de către fiecare agent economic generator de deşeuri, cu 

respectarea condiţiilor de colectare selectivă, transport, valorificare (prin agenţi economici 

autorizaţi) şi/sau eliminare (în depozite definitive proprii).   

 

8.2.1. Deşeuri periculoase 

        

În anul 2006, au fost produse, în municipiul Buzău, 678,457 tone de deşeuri 

periculoase, definite în conformitate cu prevederile Legii 426/2001, pentru aprobarea O.U.G. 

78/2001. Din acestea 268,5 tone au fost valorificate, 386,342 tone au fost eliminate şi 19,615 

tone sunt stocate (în vederea valorificării şi/sau eliminării). 

       

8.3. Nămoluri  

 

Cele două mari categorii de nămoluri produse pe raza municipiului Buzău sunt: 

nămolurile rezultate din activităţi de tip industrial şi agricol (respectiv creşterea păsărilor şi 

animalelor); nămolurile rezultate din epurarea apelor uzate menajere. 
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Conform bazei de date existente la I.P.M. Buzău, în anul 2006, au rezultat (din 

activităţi industriale şi din agricultură) 21007,6 tone nămoluri. Din acestea, 13876 tone sunt 

nămoluri rezultate din sectorul zootehnic, 1785 tone sunt nămoluri din industria alimentară şi 

5346,6 tone sunt nămoluri din epurarea apelor uzate industriale. Nămolurile rezultate din 

epurarea apelor uzate industriale sunt supuse, anterior eliminării sau valorificării, operaţiilor 

de deshidratare, fie mecanică (cu filtre presă), fie naturală (prin depozitarea nămolului pe 

platforme de deshidratare). 

În ceea ce priveşte nămolurile rezultate în urma epurării apelor uzate menajere, în anul 

2006, au fost  produse  19386 tone.  

Nămolurile rezultate din epurarea apelor uzate menajere în staţia de epurare a 

municipiului Buzău, sunt utilizate, în proporţie de 95%, la producerea biogazului. Biogazul 

rezultat este folosit la încălzirea spaţiilor administrative din cadrul staţiei de epurare. 

 

8.4. Depozite de deşeuri  

 

8.4.1. Depozite de deşeuri urbane 

Deşeurile menajere urbane sunt eliminate organizat, de către servicii de salubritate, în 

depozitele de deşeuri existente, care însă nu au amenajări menite să asigure în totalitate 

protecţia factorilor de mediu. Mai mult de atât, capacităţile de stocare ale acestor depozite 

sunt epuizate, găsindu-ne, în momentul de faţă, în situaţia de a iniţia amenajarea unor noi 

depozite ecologice şi închiderea celor existente.  

Amplasarea  depozitelor de deşeuri menajere în municipiul Buzău a fost stabilită (în 

anii 1970, 1980 şi respectiv 1992), astfel încât impactul asupra aşezărilor umane să fie minim. 

În aceste zone,  vânturile predominante nu transportă Emisiile specifice depozitelor de deşeuri 

menajere spre Cartierele locuite, iar alimentarea cu apă se realizează din surse de adâncime.  

Totuşi, în condiţiile actualelor prevederi legislative, nici unul din depozitele de deşeuri 

menajere urbane nu corespunde cerinţelor. Ca urmare, se impune demararea lucrărilor de 

amenajare a unor depozite ecologice şi închiderea celor existente.  

Pentru municipiul Buzău, s-a obţinut acord de mediu pentru amenajarea unui depozit 

ecologic, în comuna Gălbinaşi, la aprox. 12 km de municipiul Buzău şi s-au iniţiat lucrările de 

amenajare a primei celule a noului depozit. Investiţia aparţine SC RER Ecologic Service SA 

Buzău, societate care prestează servicii de salubritate în municipiul Buzău. 

În municipiul Buzău, deşeurile din construcţii şi demolări sunt depozitate pe un 

amplasament situat în zona “Dig  apărare râu Buzău”, administrat de SC URBIS SERV SRL 



 78 

Buzău. Acest depozit ocupă o suprafaţă de 8 ha şi a primit în anul 2006, un volum de 28.700 

mc deşeuri de materiale din construcţii.  

 

8.4.2. Depozite de deşeuri industriale  

Pe raza municipiului Buzău, există 5 depozite de deşeuri industriale, după cum 

urmează: 

o SC ZAHĂRUL SA BUZĂU (iaz de decantare – 6.7 ha şi batal nămol – 10 ha); 

o SC GEROM SA BUZĂU (depozit închis pentru şlam nisip, rezultat în urma 

prelucrării geamurilor – 114.7 ha); 

o SC DUCTIL IRON POWDER SA BUZĂU (depozit zgură neprocesată – 0.029 ha); 

o SC DUCTIL STEEL SA şi  SC CORD SA BUZĂU (depozit pentru nămoluri 

industriale – 0.5 ha); 

o SC SOMACO SA BUZĂU (depozit de deşeuri de materiale de construcţie – 0.5 ha). 

 

8.4.3. Depozite de deşeuri periculoase  

Pe lângă  depozitele de deşeuri menţionate la punctul anterior, pe raza municipiului 

mai există depozite temporare (magazii), în incinta societăţilor generatoare şi/sau deţinătoare 

de deşeuri periculoase, cum ar fi: şlamuri galvanice, cu conţinut de ioni CN-, deşeuri cu 

conţinut de PCB-ri. În aceste depozite, deşeurile periculoase sunt stocate până la găsirea  

posibilităţilor de eliminare în condiţii ecologice. 

   

 8.5. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului 

 

În privinţa depozitelor de deşeuri din mediul urban, amplasarea acestora a fost 

verificată de comîşii formate din specialişti de la Inspectoratul de Protecţia Mediului, 

Compania Apele Române şi Direcţia de Sănătate Publică; acestea au acceptat doar acele 

amplasamente care aveau impact minim asupra populaţiei, apelor subterane şi de suprafaţă şi 

unde a fost cazul, au fost alese alte amplasamente corespunzătoare.  Dovada faptului că 

impactul datorat transportului eolian de Emisii specifice este minim, este faptul că nu s-au 

înregistrat sesizări ale populaţiei din zonele învecinate depozitelor de deşeuri. 

Totuşi, prin monitorizarea calităţii solului, din zonele situate în apropierea rampelor de 

deşeuri menajere şi industriale, s-a observat că: 

o nu s-au înregistrat situaţii de poluare a solului datorită acidifierii; 
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o în privinţa poluării prin sărăturare, solurile din apropierea rampelor de deşeuri prezintă 

un conţinut mare de săruri solubile; 

o în ceea ce priveşte procentul de carbon organic, în zona rampelor de deşeuri menajere, 

s-au înregistrat soluri puternic poluate (4-6% C organic), soluri mijlociu poluate (3-

4% C organic) şi soluri uşor poluate (max.3% C organic). 

Deci, impactul asupra factorilor de mediu, datorat eliminării deşeurilor în depozite 

neamenajate corespunzător, este semnificativ.  

 

       8.6. Iniţiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului 

 

SC RER ECOLOGIC SERVICE SA - BUZĂU (care asigură colectarea, transportul şi 

depozitarea deşeurilor menajere din municipiul Buzău) a iniţiat procedura de amenajare a 

unui depozit ecologic de deşeuri menajere pentru municipiul Buzău, în comuna Gălbinaşi. 

Lucrările de amenajare a primei celule sunt în curs de derulare. De asemeni, această societate 

a amenajat 17 puncte de colectare selectivă a deşeurilor menajere din hârtie-carton şi PET- ri, 

la asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Buzău. În acest mod s-a realizat reducerea 

cu aprox. 10% a volumului de deşeuri menajere depozitate în depozitul existent.  

În ceea ce priveşte deşeurile industriale, s-a constatât creşterea gradului de colectare 

selectivă şi de valorificare a deşeurilor reciclabile, respectându-se în totalitate condiţiile de 

gestionare impuse de legislaţia în vigoare. 

În cursul anului 2006, s-a iniţiat colectarea deşeurilor de hârtie-carton generate în 

instituţii publice, unităţi de învăţământ şi societăţi comerciale, prin lansarea, la nivel judeţean 

a  programului “Să reciclăm hârtia”. În cadrul acestui program, la nivelul municipiului Buzău, 

s-au predat spre reciclare 1385,9 tone de deşeuri de hârtie-carton. 

În  scopul reducerii cantităţilor de deşeuri reciclabile ce se elimină în depozitele de 

deşeuri,   s-a iniţiat o campanie de colectare a deşeurilor de ambalaje de tip PET, acestea 

urmând să fie predate societăţilor GREENTECH SA Buzău şi ARMETAL SA Bucureşti, 

autorizate pentru valorificarea acestui tip de deşeu. 

Societăţilor deţinătoare de depozite pentru deşeuri industriale li s-au impus condiţii de 

transport, depozitare şi întreţinere a depozitelor, în aşa fel încât, impactul negativ asupra 

factorilor de mediu şi asupra  populaţiei să fie minim în condiţiile date. 

În ceea ce priveşte deşeurile spitaliceşti, eliminarea lor se realizează, în totalitate, în 

instalaţii special destinate, existente la spitalele din judeţ, iar acolo unde astfel de instalaţii nu 

există, se asigură  transportarea  lor la unităţile  spitaliceşti  deţinătoare de  “incineratoare”. În  
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anul  2006, nu s-au înregistrat cazuri de depozitare necorespunzătoare a acestor tipuri de 

deşeuri. 

Deşeurile de pesticide existente pe raza municipiului sunt depozitate în condiţii de 

siguranţă, existând evidenţe privind cantităţile şi fiind supravegheată permanent starea fizică a  

ambalajelor.  

Deşi  s-a constatat o îmbunătăţire a modului de gestionare a tuturor tipurilor de 

deşeuri, mai sunt însă de rezolvat o serie de probleme, cum ar fi: 

o crearea  verigilor lipsă din “lanţul” reciclării deşeurilor (în speţă, a societăţilor cu 

profil de valorificare pentru întreaga gamă de deşeuri generate); 

o găsirea soluţiilor de finanţare pentru amenajarea unor depozite ecologice de deşeuri; 

o promovarea unor politici fiscale stimulative pentru acei ce acordă o atenţie deosebită 

gestionării corespunzătoare a deşeurilor; 

o diminuarea sau limitarea generării de deşeuri şi a gradului de periculozitate a acestora; 

o reciclarea şi/sau  regenerarea deşeurilor; 

o amenajarea    unor  depozite   ecologice,  atât  pentru deşeurile menajere, cât şi pentru 

cele  tehnologice; 

o reconstrucţia ecologică a situu-rilor poluate. 

 

8.6.1. Tendinţe privind generarea deşeurilor 

Analizând evoluţia generării deşeurilor se observă o scădere a cantităţilor de deşeuri 

industriale produse (datorată, în principal, diminuării activităţilor industriale), în comparaţie 

cu creşterea cantităţilor de deşeuri menajere eliminate.  

 

8.6.2. Calitatea îmbunătăţită privind managementul deşeurilor 

De la an la an, se observă o îmbunătăţire a calităţii managementului deşeurilor, ca şi 

componentă a managementului mediului, în condiţiile în care un Număr din ce în ce mai mare 

de societăţi comerciale implementează sistemul de management de mediu. 

În aceste condiţii, în anul 2006 s-a observat: 

o restrângerea suprafeţelor ocupate cu deşeuri menajere în zonele rurale;  

o reducerea cu aproximativ 10% a volumului de deşeuri depozitate în rampa de deşeuri -  

menajere a municipiului Buzău (prin colectarea selectivă, la nivelul asociaţiilor de 

proprietari, a deşeurilor din hârtie-carton şi a ambalajelor tip P.E.T.); 

o desfiinţarea  depozitelor necontrolate de deşeuri din zonele urbane şi rurale; 

o optimizarea activităţilor de salubrizare a localităţilor urbane; 
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o curăţarea permanentă a platformelor pe care sunt amplasate containerele şi/sau 

europubelele, la asociaţiile de proprietari; 

o menţinerea funcţională a căilor de acces în şi spre rampe; 

o completarea dotărilor serviciilor de salubritate; 

o amplasarea de eurocontainere în zonele în care există tendinţa depozitării necontrolate 

de deşeuri; 

o reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu, datorat depozitării controlate 

a deşeurilor menajere şi industriale.       
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CAPITOLUL 9. 

RADIOACTIVITATEA 
 

9.1. Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte 

din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul României, din cadrul 

Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului (MAPM). Organizarea şi funcţionarea RNSRM se 

realizează în baza Legii protecţiei mediului 137/1995, republicată în 2000 şi a Ordinului nr. 

338/2002 al Ministrului apelor şi protecţiei mediului. 

Înfiinţată în anul 1962, RNSRM constituie o componentă specializată a sistemului 

naţional de radioprotecţie, care realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor 

legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor MAPM 

privind detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu 

impact radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. 

La nivelul anului 2006, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul 

Inspectoratelor de protecţia mediului, coordonarea ştiinţifică şi metodologică fiind asigurată 

de laboratorul naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM, Bucureşti. 

Staţia de Radioactivitatea Mediului Buzău efectuează în prezent măsurători de 

radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu, calcule de concentraţii ale 

radioizotopilor naturali Radon şi Toron, cât şi supravegherea dozelor gamma absorbite în aer. 

Staţia de Radioactivitatea Mediului Buzău derulează un program standard de supraveghere a 

radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători 

asigură supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterilor nivelelor de 

radioactivitate în mediu şi realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie. 

Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice sau lunare pentru situaţii normale, cât şi 

procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare precum şi fluxul de date în cazul 

sesizării unor depăşiri ale pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare. 

 

9.2. Programul standard de supraveghere a radioactivităţii mediului  

Situaţia radioactivităţii mediului pentru municipiul Buzău rezultă din măsurătorile beta 

globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii 

atmosferice, ape, sol şi vegetaţie. 
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În anul 2006 s-a efectuat un număr de 8697 analize beta globale (imediate şi întârziate) 

şi de doză gamma externă. Ponderea numărului de analize pe factor de mediu monitorizat este 

prezentată în graficul următor: 

 

Depuneri 
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În cursul anului 2006 activităţile specifice beta globale determinate nu au evidenţiat 

abateri de la media multianuală şi nici nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de 

avertizare. 

În figurile de mai jos sunt prezentate comparativ cu limitele de atenţionare specifice 

fiecărui factor de mediu monitorizat valorile medii lunare ale masurătorilor imediate, la 

nivelul anului 2006, pentru: 
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depuneri atmosferice 
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apă brută, Râul Buzău 
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Pâna în luna august 2006, apa brută s-a recoltat zilnic, dar s-a măsurat numai la 5 zile. 

Începând din luna august, s-a  măsurat imediat şi la 5 zile. 

 

apă potabilă 

 

Activitatea beta globală a apei potabile
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Concentraţiile izotopilor radioactivi naturali Radon şi Toron calculate s-au situat în 

limitele specifice teritoriului judeţului . Valoarea medie anuală a fost de 5,3 Bq/m3 pentru Rn 

şi 0,2 Bq/m3 pentru Tn. 

Valorile orare ale debitului de doză gamma externă nu au prezentat depăşiri ale 

limitelor de avertizare, variind între 0,064  0,094 Gy/h. Maxima anuală s-a înregistrat în 

luna decembrie 2006. 

Nivelul mediu anual al radioactivităţii factorilor de mediu, măsurat în cursul anului 

2006, este în continuă scădere fată de nivelul din perioada accidentului de la Cernobîl. La 

nivelul anului 2006, principala sursă de contaminare artificială a municipiului a fost 

reprezentată de procesele de resuspensie de pe sol. 

 

9.2.1. Programe speciale de supraveghere 

În cursul anului 2006 Staţia de Radioactivitatea Mediului Buzău a executat prelevări şi 

măsurători de probe în afara Programului Standard pentru urmărirea radioactivităţii beta 

globale a unui foraj din municipiul Buzău. 
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 apă de adâncime – foraj Buzău 

 

  În anul 2006, s-au făcut recoltări zilnice de apă de adâncime provenind din forajul din 

zona Crâng a oraşului Buzău. În anul 2006 măsurătorile pentru apa de adâncime s-au efectuat 

numai la 5 zile. 

Se menţionează că la nivelul anului 2006 nu s-au înregistrat depăşiri ale limitei de 

avertizare pentru acest factor de mediu. 
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CAPITOLUL 10. 

 

ARII PROTEJATE ŞI REZERVAŢII NATURALE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU ŞI 

ÎMPREJURIMI 
 

10.1. Consideraţii generale. 

 

Pe măsura dezvoltării tot mai intense a economiei moderne, care tinde să utilizeze la 

capacitatea maximă potenţialul natural al ecosistemelor, se impune din ce în ce mai mult 

necesitatea unor acţiuni bine gândite de contracarare a efectelor negative pe care o presiune 

antropică de mare amploare le poate avea asupra mediului. Alături de acţiunile menite să 

combată degradarea terenurilor şi poluarea apei, a aerului şi a solului, se acordă o atenţie 

deosebită conservării unor ecosisteme cât mai apropiate de starea lor naturală. Se consideră că 

aceste suprafeţe, ocrotite ca rezervaţii naturale, pe lângă valoarea ştiinţifică şi estetică, au un 

rol stabilizator în dinamica actuală a peisajelor şi în acelaşi timp contribuie la menţinerea 

diversităţii specifice şi, deci, la conservarea rezervelor genetice ale naturii. 

Peisajul natural şi îndeosebi covorul vegetal de pe teritoriul judeţului Buzău se 

remarcă prîntr-o mare diversitate. Aici, pe o suprafaţă relativ restrânsă, se condensează într-o 

succesiune rapidă o mare parte din zonele şi etajele de vegetaţie întâlnite pe teritoriul 

României, pornind de la zona de stepă, care apare ca o fâşie îngustă în estul judeţului, urmată 

de silvostepă, bine reprezentată în câmpie, dar pătrunzând pe alocuri şi în regiunea dealurilor, 

fâşia zonală a pădurilor de foioase, etajul gorunetelor, al făgetelor, al molidişurilor şi până la 

pajiştile subalpine din Penteleu şi Siriu. Se remarcă, de asemenea, larga răspândire a unor 

formaţiuni întrazonale de luncă, de sărături şi chiar local de turbărie. Un aspect particular pus 

în evidenţă încă din primele lucrări de sinteză asupra vegetaţiei ţării îl constituie gruparea de 

elemente termofile din Dealurile Buzăului: stejar pufos, scumpie, cărpiniţa, liliac sălbatic 

precum şi plante ierboase însoţitoare. 

Aceste ecosisteme naturale au suferit în decursul timpului puternice transformări 

antropice. Ca urmare, în regiunile joase ale judeţului, vegetaţia naturală specifică s-a păstrat 

numai cu totul fragmentar. Chiar şi aceste fragmente poartă amprenta influenţelor antropice, 

însă datorită rarităţii lor nu numai in judeţul Buzău, ci chiar la nivelul ţării, au o importanţă 

deosebită, constituind pentru specialiştii din diverse domenii un adevărat laborator de studiu, 

punând în evidenţă aspecte particulare ale dinamicii învelişului vegetal al ţării. 
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10.2. Conservarea ecosistemelor naturale. 

Prin Hotărârea “cu privire la protecţia zonelor şi monumentelor naturii de pe teritoriul 

judeţului Buzău” – nr.13/1995, adoptată de Consiliul Judeţean Buzău, au fost declarate ca 

fiind ocrotite 18 rezervaţii naturale, 4 monumente ale naturii, 2 parcuri dendrologice, 12 

specii de plante şi 12 specii de animale. De asemenea, prin articolul 6 din această hotărâre “se 

pun sub ocrotire toţi arborii seculari aflaţi pe marginile drumurilor, în parcuri urbane şi rurale, 

precum şi cei de pe terenurile proprietate publică şi privată aparţinând unităţilor administrativ- 

teritoriale sau altor deţinători”. 

Potrivit Hotărârii 13/1995, rezervaţiile naturale ocupă în judeţul Buzău o suprafaţă 

totală de 2922,04 hectare. Cele mai multe din aceste rezervaţii, datorită faptului că au 

suprafeţe mici, pot avea stabilitătea şi integritatea puternic afectate de activităţile ce se 

desfăşoară în zonele învecinate. De aceea, Hotărârea 13/1995 se referă nu numai la zonele  de 

protecţie şi ocrotire integrală, care constituie perimetrul propriu-zis al rezervaţiei, ci şi la 

zonele tampon ce reprezintă fâşii de teren de 100-300 metri ce înconjoară zona de protecţie şi 

ocrotire integrală. 

Pe plan naţional există Legea Protecţiei Mediului nr.13/1995 care, deşi este o lege 

generală, cuprinde câteva referiri importante pentru managementul ariilor protejate şi pentru 

conservarea biodiversităţii. Urmează apoi Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional; secţiunea a III-a a acestei legi se referă la zonele protejate. 

Aceste suprafeţe, prin colaborarea autorităţii judeţene OCAOTA  Buzău,  au fost măsurate 

precis prin sistemul GPS şi rezultatele au fost comunicate  Autorităţii tutelare. De asemenea, 

prin Legea nr.13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind Conservarea Vieţii 

Sălbatice şi a Habitatelor Naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, ţara 

noastră se angajează să participe la conservarea unor specii de plante şi animale de interes 

european. Asadar, la speciile de plante şi animale ocrotite pe teritoriul judeţului Buzău, 

cuprinse în anexele 4 şi 5 din Hotărârea C.J. Buzău nr.13/1995 se adaugă şi cele cuprinse în 

anexele Legii 13/1993.         

 10.2.1. Arii  protejate. 

După Hotărârea 13/1995 a Consiliului Judeţean Buzău deosebim următoarele arii 

protejate în municipiul Buzău şi împrejurimile acestuia: 

Pădurea  Frasinu 

o Localizare: în Câmpia Buzău-Calmăţui, pe teritoriul comunei Ţinteşti, la 5 kilometri 

sud de oraşul Buzău. 
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o Tipul: forestieră. 

o Suprafaţa: 158 hectare. 

o Administratori: Ocolul Silvic Buzău. 

o Scurtă descriere: Pădurea Frasinu este cel mai estic trup de pădure rămas din falnicii 

codri ai Vlăsiei. În această pădure, în locurile cu exces de umiditate, predomină 

frasinul pufos (Fraxinus pallisae) şi frasinul de luncă (Fraxinus angustifolia) în 

amestec cu stejarul pedunculat (Quercus robur), care este localizat în locurile mai 

luminoase şi mai bine drenate. De remarcat că în ultimii ani coborârea nivelului freatic 

şi seceta au determinat uscarea multor exemplare de frasin. 

Găsim aici şi un bogat strat arbustiv format din măceş (Rosa canina), păducel 

(Crataegus monogyna), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus sanguinea) şi 

porumbar (Prunus spinosa). 

Stratul ierbaceu este foarte diversificat datorită alternanţei suprafeţelor înmlăştinate cu 

cele având solul salinizat. Primăvara apar pe suprafeţe întinse lăcrămioare (Convallaria 

majalis), stânjenelul lui Brândza (Iris brandzae), iar în luna iunie înfloreşte joldeala şerpească 

(Serratula bulgarica), specie întâlnită frecvent pe porţiunile cu sol slab sărăturos din această 

pădure. 

 

Pădurea  Spătaru 

o Localizare: la 7 kilometri de oraşul Buzău, în dreapta DN2 Buzău-Urziceni, în 

localitatea Spătaru (com. Costeşti), la izvoarele Călmăţuiului. 

o Tipul: arie mixtă (forestieră, botanică şi peisagistică). 

o Suprafaţa: 165 hectare.  

o Administratori: Ocolul Silvic Buzău + proprietăţi private. 

o Scurtă descriere: Şi această pădure este un trup din Codrii Vlăsiei. În alcătuirea ei 

predomină frasinul pufos (Fraxinus pallisae) – element mediteraneano-pontic şi 

frasinul de luncă (Fraxinus angustifolia) – element ponto-panonic mediteranean alături 

de care veghează stejarul pedunculat (Quercus robur) şi uneori şi stejarul brumăriu 

(Quercus pedunculiflora). Alături de aceştia mai pot fi întâlniţi jugastrul (Acer 

campestre), ulmul (Ulmus minor), părul pădureţ (Pirus piraster) şi arţarul tătărăsc 

(Acer tataricum).  

În pătura ierbacee apar rarităţi floristice, Dintre care amintim laleaua de crâng (Tulipa 

biebersteiniana), bibilica (Fritillaria meleagris f. unicolor, Fritillaria tenella), garofiţa 

(Dianthus guttatus). 
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În jurul micilor ochiuri de apă apare o vegetaţie higrofila cu stuf (Phragmites 

australis), stânjenel de baltă (Iris pseudacorus), limbariţa (Alisma plantago-aquatica) şi rogoz 

(Carex hirta). Nu lipseste nici vegetaţia halofilă din care amintim sica (Statice gmelini), 

Plantago cornuti, Plantago maritima, ghirinul (Suaeda maritima). 

 

8.2.2. Rezervaţii  naturale. 

 În judeţul Buzău se găsesc numeroase rezervaţii naturale, dintre care foarte cunoscute 

sunt: Sarea lui Buzău, Blocurile de calcar de la Bădila, Platoul Meledic, Pădurea Lacurile de 

la Bisoca, Balta Albă etc. Însă, în apropierea municipiului Buzău se găsesc doar câteva, dintre 

care mai importante sunt: 

 

Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 

o Localizare: în extremitatea estică a Subcarpaţilor Buzăului, în lungul anticlinalului 

Berca - Arbănaşi, în Depresiunea Berca, între Dealul Balaurului la est şi Dealul 

Banului la vest. Sunt situaţi la 20 km NV de oraşul Buzău. 

o Tip de rezervaţie: mixtă (geologică, botanică şi peisagistică). 

o Suprafaţa: 25,37 hectare. 

o Administratori: Primăriile Scorţoasa şi Berca. 

o Scurtă descriere: Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici sunt cei mai 

importanţi din ţară deoarece au o dezvoltare tipică şi sunt în plină activitate. Aceşti 

vulcani denumiţi de localnici pâcle sau fierbători, sunt situaţi pe depozite de vârstă 

pliocenă şi au înălţimi ce nu depăşesc 3 metri. Apariţia lor este legată genetic de 

formaţiunile cutate ce cuprind zăcăminte de petrol. Acestea sunt acoperite până la 

suprafaţă de straturi marnoase şi nisipoase ce prezintă fisuri prin care gazele naturale 

se ridică la suprafaţa antrenând cu ele apa sărată din straturile de nisip, determinând, 

prin înmuierea materialului argilos de pe parcurs, formarea unei mase noroioase care 

erupe din când în când şi dă naştere unor mici conuri vulcanice. Platourile pe care se 

află aceşti vulcani au un aspect selenar. 

Singura specie lemnoasă care se încumetă să crească la marginea platourilor este 

planta halofilă Nitraria schoberi numita popular gărdurariţa. Ea face parte din familia 

Zigophyllaceae şi este un arbust cu înălţimi până la 1-2 metri. Această plantă este răspândită 

în Australia, Asia Centrală şi estul Europei. La Pâclele această specie se află la limita 

apuseană a arealului său. 
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În zona tampon a acestei rezervaţii se dezvoltă asociaţii vegetale caracteristice 

silvostepei sudice, cu numeroase specii pontice şi submediteraneene. Predomină aici specii de 

colilie (Stipa pulcherrima, Stipa pennata), pirul stepic (Agropyron pectiniforme) şi iarba de 

sadina (Chrysopogon gryllus), alături de plante cu flori atrăgătoare ca ruscuţa de primăvară 

(Adonis vernalis) şi saschiul (Vinca herbaceea), Onobrychis viciifolia, Euphorbia nicaeensis. 

În apropiere, pe coastele dealurilor, întâlnim pâlcuri de pădure cu stejar pufos 

(Quercus pubescens), cu subarboret format din specii termofile, cum ar fi scumpia (Cotinus 

coggygria), cărpiniţa (Carpinus orientalis), mojdreanul (Fraxinus ornus) şi liliacul (Syringa 

vulgaris). 

 

Pădurea  Brădeanu 

o Localizare: situată la circa 28 kilometri sud de municipiul Buzău şi la 2,5 kilometri 

nord de comuna Brădeanu. 

o Tip de rezervaţie: forestieră. 

o Suprafaţa: 5,8 hectare. 

o Administratori: Fondul Forestier al O.S. Buzău. 

o Scurta descriere: Pădurea Brădeanu este un rest al vegetaţiei lemnoase din silvostepa 

Munteniei, ea aparţinând din punct de vedere fitogeografic pădurilor pure de stejar 

brumăriu dezvoltate pe cernoziomuri puternic degradate cu substrat de loess. În 

această pădure stejarul brumăriu se regenerează spontan. 

Exemplarele vârstnice din nord-vestul pădurii au diametre mai mari de 60 centimetri şi 

înălţimi mai mari de 20 metri. 

 

“Dealul cu Lilieci” de la Cernăteşti 

o Localizare: în comuna Cernăteşti, pe dreapta Pârâului Slănic, înainte de confluenţa sa 

cu Buzăul. 

o Tip de rezervaţie: botanică şi zoologică. 

o Suprafaţa: 3 hectare. 

o Administratori: Fondul Forestier al O.S. Vintilă Vodă. 

o Scurtă descriere: În acest areal predomină liliacul (Syringa vulgaris) şi alături de el se 

găsesc alte specii de nuanţe submediteraneene-pontice, cum sunt scumpia (Cotinus 

coggygria), cărpiniţa (Carpinus orientalis), mojdreanul (Fraxinus ornus), etc. 

Pe lângă aceste specii lemnoase se mai găseşte şi stejarul pufos (Quercus pubescens). 
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Două specii de faună importante sunt caracteristice acestui areal: scorpionul carpatin 

(Euscorpius carpathicus) şi termita (Reticulitermes lucifigus). 

 

8.2.3. Parcuri  ocrotite. 

Crângul  Buzăului 

o Localizare: în partea de vest a oraşului Buzău, la capătul Bulevardului Nicolae 

Bălcescu. 

o Suprafaţa: 35 + 162 hectare. 

o Administratori: Primăria municipiului Buzău (35 ha) + Ocolul Silvic Buzău (162 ha). 

o Scurtă descriere: Crângul Buzăului este un rest dîntr-o pădure seculară, în trecut cu 

mult mai întinsă, care făcea parte, împreuna cu Pădurile Frasinu şi Spătaru, dîntr-un 

masiv păduros ce acoperea o mare parte a municipiului de astazi, până în zona Pieţii 

Daciei. În secolul al XVII-lea are loc o extindere treptată a oraşului prin defrişarea 

pădurii. Mult timp biserica “Sfinţii Îngeri”, ctitorită pe la 1619, a purtat numele de 

“Biserica din Pădure”. 

Documentar, braniştea (Crângul Buzăului) este atestată în timpul domniei lui Radu cel 

Mare (1495-1508). 

Astăzi, din vechea pădure au mai rămas doar caţiva stejari seculari. Mulţi Dintre 

aceştia se găsesc în porţiunea amenajată ca parc. În cealaltă porţiune ocupată de pădure 

întâlnim, pe mici suprafeţe, laleaua de crâng (Tulipa biebersteiniana). 

Fiind singura oază de verdeaţă a locuitorilor oraşului Buzău, trebuie îmbinate soluţiile 

pentru menţinerea parcului, cu cele necesare pentru asigurarea unei bune recreaţii. 

Parcul  Dendrologic  Monteoru 

o Localizare: în comuna Merei, localitatea Sărata Monteoru, în stânga Văii Sărata,la 18 

km de oraşul Buzău. 

o Suprafaţa: 3,50 hectare. 

o Administratori: Primăria Merei + Administraţia Taberelor Şcolare. 

o Scurtă descriere: În acest areal pot fi întâlnite specii indigene şi exotice cu creştere 

frumoasă. Dintre aceste specii se remarcă castanul cu flori galbene (Aesculus 

octandra), tisa (Taxus baccata), sâmbovina americană (Celtis occidentalis), Paulownia 

tomentosa, scumpia (Cotynus coggygria) şi salcâmul galben (Laburnum anagyroides). 

Parcul  Marghiloman 

o Localizare: în partea de sud-est a municipiului Buzău. 

o Suprafaţa: 1,50 hectare. 
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o Administratori: Primăria municipiului Buzău. 

o Scurtă descriere: Acest parc a suferit în decursul timpului numeroase transformări 

antropice. Din vechiul parc dendrologic au mai rămas astăzi doar câteva (6) exemplare 

de chiparos de baltă (Taxodium distichum) foarte bine dezvoltate şi cu o stare bună de 

vegetaţie. 

Parcul  Tineretului 

o Localizare: în nord-estul oraşului Buzău. 

o Suprafaţa: 26 hectare. 

o Administratori: Primăria municipiului Buzău. 

o Scurtă descriere: În anii 1985-1989 a fost cel mai frumos şi modern parc al Buzăului, 

însă o dată cu trecerea anilor s-a degradat, astăzi aflându-se într-o situaţie nu tocmai 

bună. Aleia principală este străjuită de specii de jugastru (Accer campestris), tei (Tillia 

tomentosa), pin (Pinus nigra), salcâm (Robinia pseudacăcia), tuia (Thuia orientalis), 

frasin (Fraxinus excelsior).  

 

8.2.4. Monumente  ale  naturii. 

Stejarul (Quercus robur) 

o Localizare : în municipiul Buzău, pe strada Crizantemelor nr.1, în curtea societăţii 

o S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău. 

o Administrator : sub supravegherea Primăriei Buzău şi IPM Buzău. 

o Scurtă descriere: Este decanul de vârsta al arborilor de foioase din judeţul Buzău, 

având peste 400 de ani, diametrul de bază (măsurat pe arbore la înălţimea de 1,30 

metri)  de aproximativ 150 centimetri şi suprafaţa proiecţiei coroanei de 600 metri 

pătraţi. 

 

8.2.5. Specii de plante ocrotite pe teritoriul judeţului Buzău. 

1. Garofiţa sau barba ungurului (Dianthus spiculifolius), endemism al Carpaţilor Româneşti, 

este întâlnită în judeţul Buzău pe Culmile Siriului şi pe Piatra Peşterii lui Dionîşie Torcătorul 

(sat Nucu, comuna Bozioru). Planta are tulpinile terminate cu 1-2 flori albe sau roz. 

2. Smârdarul sau bujorul de munte (Rhododendron kotschyi) este un arbust pitic care       

ajunge până la 50 centimetri înălţime. În iunie şi iulie, când apar florile, tufele de smârdar 

formează pete purpurii pe Culmile Siriului (Mălaia). 
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3. Laleaua de crâng (Tulipa biebersteiniana) este o plantă cu înălţimea de 20-30       

centimetri, 3 sepale şi 3 petale galbene, miros suav. Creşte în câteva mici areale în       

Crângul Buzăului şi Pădurea Spătaru. 

4. Laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris) este o plantă care înfloreşte în aprilie-mai ;               

floarea este situată în vârful unei tulpini de 20-30 centimetri şi are petalele brun - roşcate cu 

un desen asemănător unei table de şah. Vegetează în locurile mlăştinoase şi în fâneţele umede 

din Crângul Buzăului, Pădurea Spătaru şi Pădurea Frasinu.  

5.  Frasinul pufos (Fraxinus pallissae) este un arbore asemănător frasinului comun, dar cu 

lujeri pubescenţi şi frunzele pe ambele feţe pubescente. Vegetează în areale foarte umede, cu 

apă stagnantă primăvara (Pădurea Spătaru şi Pădurea Frasinu). 

6. Roua cerului (Drosera rotundifolia) este o plantă carnivoră cu o rozetă de frunze alcătuite 

dîntr-un peţiol lung şi un limb rotund, acoperit pe faţa superioară cu o mulţime de glande 

roşiatice, care secretă sucuri cu ajutorul cărora planta prinde, omoară şi digeră insectele. 

Populează mlaştinile cu turbă din zona montană. În judeţul Buzău o întâlnim în Culmile 

Siriului şi în Lacul Manta (la sud-est de Chiojdul Mic). 

7. Goodyera repens este o planta din familia Orchidaceae, cu rizom târâtor, cu tulpina înaltă 

de 20-30 centimetri, cu frunze bazale îngrămădite adesea în rozete; inflorescenţa este densă, 

multifloră. Florile sunt mici, albicioase, cu miros dulceag. Creşte în păduri de raşinoase şi de 

amestec, în locuri umbrite, umede. În judeţul Buzău este întâlnită în Penteleu. 

8. Bujorul de pădure (Paeonia daurica) este o specie ponto-caucaziană, cu frunze mai puţin 

divizate decât la alte specii de bujor, cu foliolele lat - ovale sau aproape rotunde. În literatura 

de specialitate este citată ca fiind răspândită numai în judeţul Mehedinţi (la Vârciorova) şi 

judeţul Buzău (la Salcia, pe Plaiul Sărăţii, lângă Mănăstirea Ciolanu, în Poiana Rotundă şi la 

Cislău). În prezent, în judeţul Buzău este confirmată existenţa acestei specii numai în 

apropiere de localitatea Sărata Monteoru. 

9. Gărdurariţa (Nitraria schoberi) este un arbust cu ramurile pline de spini şi frunze mici, 

cărnoase. Florile sunt aşezate în raceme, au 5 sepale şi 5 petale albe-verzui. Fructele apar prin 

august-septembrie şi sunt nişte drupe oval - conice de 1 centimetru lungime. Se găseşte la 

Vulcanii Noroioşi, în cel mai apusean areal din lume. 

10. Papucul doamnei (Cypripedium calceolus) este o plantă din familia Orchidaceae, cu 

tulpina înaltă de 15-30 centimetri. Frunzele sunt ovale, fără peţiol şi învelesc cu baza lor 

tulpina; în vârful tulpinii se află 1-2 flori caracteristice în formă de papuc, în culorile galben şi 

purpuriu. Înfloreşte din mai până în iulie. În judeţul Buzău, această plantă este răspândită pe 

Valea Nişcovului. 
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11. Tisa (Taxus baccata) este un arbust sau arbore care poate atinge înălţimi de maxim10-25 

metri. Scoarţa este cenuşiu-roşcată, subţire; la maturitate se desprinde şi cade sub formă de 

plăci. Frunzele sunt persistente, aciculare, pe faţa verzui-întunecate, lucitoare, iar pe dos 

nelucitoare, de culoare verde-gălbui. Tisa creşte încet, dar are o durată de viaăa foarte lungă, 

ajungând până la 200-300 ani. În judeţul Buzău o întâlnim spontan pe Valea Nehoiului, la 

Izvoru Bradului, Caşoca, Gura Siriului, Catiaşu, dar şi plantată în porţiunea amenajată ca parc 

din Crângul Buzăului, în Parcul Monteoru, Parcul Marghiloman şi în alte parcuri ale oraşului 

Buzău. 

12. Alga Chara crinita contribuie la formarea nămolului sapropelic de la Balta Albă. 

Menţiune: Sunt propuse pentru a fi incluse în lista speciilor de plante ocrotite pe 

teritoriul judeţului Buzău alte doua plante. Este vorba de narcisă (Narcissus stellaris) întâlnită 

în pajiştile montane din Penteleu şi bumbăcăriţa (Eriophorum vaginatum) întâlnită în Culmile 

Siriului (Lacul Sec). 

 

8.2.6. Specii de animale ocrotite pe teritoriul judeţului Buzău. 

1. Râsul (Felis lynx)  este un animal de pradă nocturn, singuratic, de talie mijlocie. Are blana 

cenuşie până la gălbui-roşcată cu pete negre, la vârful urechilor cu smocuri de păr negru, 

favoriţi lungi. În judeţul Buzău este răspândit în Culmile Siriului, Piciorul Caprei, Milea-

Viforâta, Neharna-Muşa, Martinu. 

2. Termita (Reticulitermes lucifugus) este o insectă ce traieşte în colonii. În judeţul Buzău este 

întâlnită în Dealul cu Lilieci de la Cernăteşti, împrejurul Vulcanilor Noroioşi de la Pâclele, pe 

Platoul Meledic. 

3. Barza  albă (Ciconia ciconia) este o pasăre migratoare. La noi această specie este oaspete 

de vară. O întâlnim în zonele de câmpie şi de deal ale judeţului, dar în număr mai mare de 

exemplare în apropiere de lacurile şi bălţile din sud şi est. 

4. Egreta  mică (Egretta garzetta) este o pasăre de aproximativ 56 centimetri lungime; penajul 

este alb imaculat, pe cap poartă un moţ de pene albe, iar pe umeri atârnă pene mari (egrete) 

întocmai ca nişte franjuri. Este întâlnită în Balta Albă şi Balta Amaru. 

5. Scorpionul (Euscorpius carpathicus) este unicul reprezentant al scorpionilor de la noi din 

ţară; atinge aproximativ 4 centimetri lungime. Înţepătura lui nu este periculoasă pentru om. Îl 

întâlnim în Platoul Meledic, Pâclele, Dealul cu Lilieci de la Cernăteşti. 

6. Cerbul  lopătar (Dama dama) este un mamifer cu talie mare, ierbivor, originar din regiunea 

mediteraneană, aclimatizat şi răspândit în ţara noastră în scurt timp în majoritatea pădurilor 

din câmpie şi coline. Are blana brun-roşcată, cu pete albe vara şi brun-cenuşie cu şoldurile 
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negre iarna. Are talia înaltă şi cântăreşte peste 100 kilograme – taurul şi aproximativ 60 

kilograme – ciuta. În judeţul Buzău este întâlnit în Pădurile Baba şi Valea Rea din localităţile 

Buda-Deduleşti. 

7. Broasca ţestoasă de uscat (Testudo hermanni) are lungimea carapacei de 25-30 centimetri, 

lăţimea de 20 centimetri şi cântareşte 1-2 kilograme. Are picioarele solzoase, gâtul lung şi 

botul tăiat oblic; se hrăneşte cu iarbă şi insecte. Are răspândire în Platoul Meledic, în zonele 

Câlnau-Slănic şi Slănic-Bălăneasa. 

8. Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) este o pasăre sedentară, nerăpitoare, de talie mare, 

răspândită în tot lanţul carpatic, în amestecurile de răşinoase cu fag, în molidişuri şi uneori în 

subalpin. Coloritul este închis; cocoşul are spatele negricios cu reflexe metalice, abdomenul 

brun şi guşa verzuie. Greutatea cocoşului adult depăşeşte 5 kilograme. În judeţul Buzău, 

specia este întâlnită în pădurea Harţagu, în Culmile Siriului, Pădurea Milea-Viforâta, Piciorul 

Caprei. 

9. Capra  neagra (Rupicapra rupicapra carpathica), această “antilopă a Carpaţilor”, are blana 

brun-negricioasă iarna, roşcată vara şi cântăreşte în medie 50 kilograme. În judeţul Buzău 

efectivele actuale sunt datorate unor repopulări efectuate în 1972-1973, când 16 exemplare 

capturate din Bucegi, Piatra Craiului şi Retezat au fost aduse în Masivul Siriu. În prezent, 

specia este răspândită în Colţii Bâlei, Mreaja din Masivul Siriu. 

10. Ciocanitoarea verde (Picus viridis) este răspândită pe tot parcursul anului îndeosebi în 

culoarul Sibiciu-Lopătari 

Menţiune: Lista speciilor de animale ocrotite pe teritoriul judeţului Buzău (Hotărârea 13/1995 

a C.J. Buzău) mai conţine încă două specii: 

11. Muflonul (Ovis musimon), care a fost adus în judeţul Buzău pentru popularea pădurilor 

din zona Buda-Deduleşti; din păcate acţiunea nu a dat rezultatele aşteptate. 

12. Egreta  mare (Egretta alba) este citată ca fiind răspândită în limanurile fluviatile Balta 

Albă şi Balta Amaru. Literatura de specialitate consemnează răspândirea în ţară a acestei 

specii doar în Delta Dunării. 

 

          10.3. Starea ariilor naturale protejate. 

 

Este corespunzătoare în ariile protejate cu suprafeţe circumscrise de fondul forestier în 

ceea ce priveşte calitatea conservării stării iniţiale (deşi dezvoltarea parametrilor de stare 

continuă să rămâna un deziderat, fapt previzibil încă din anii ’90 când ROMSILVA Buzău a 
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agreat ideea pierderii din circuitul valorificării economice a unor obiective limitate în sfera 

producţiei fiindcă bioecologic le erau induse limitări fundamentale). 

În cvasitotalitatea lor, ariile protejate suferă de lipsa unui management susţinut; în plus 

nu au fost demarate proiecte internaţionale privind îmbunătăţirea eforturilor de conservare. 
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CAPITOLUL 11. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU – PREZENT ŞI VIITOR 
 

11.1. Agentia pentru Protecţia Mediului – filiala Buzău. 

Este o instituţie publică finanţată de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Ea funcţionează în baza 

prevederilor Legii nr.137/1995 privind protecţia mediului şi ale Hotărârii Guvernului 

nr.104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 

Mediului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului – filiala Buzău îndeplineşte la nivel judeţean 

atribuţii şi răspunderi pentru protecţia mediului, în comformitate cu Legea privind protecţia 

mediului şi ale celorlalte acte normative emise de autorităţile competenţe, în care scop: 

o pune în aplicare dispoziţiile legii cu privire la organizarea sistemului operativ de 

monitorizare integrată a stării mediului la nivel teritorial şi dispune măsurile legale 

corespunzătoare pentru protecţia, ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului 

acolo unde a fost deteriorat; 

o organizează şi exercită controlul asupra modului în care sunt puse în aplicare şi 

respectate dispoziţiile legale în vigoare privind: 

o protecţia atmosferei; 

o protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice; 

o protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre; 

o protecţia naturii, a peisajelor şi a habitatelor naturale, conservarea diversităţii 

biologice, a florei şi faunei sălbatice;  

o regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii; 

o protecţia aşezărilor umane; 

o regimul substanţelor chimice periculoase şi al deşeurilor; 

o regimul pesticidelor şi al îngrăşămintelor chimice; 

o alte aspecte, care, potrivit legii, sunt de competenţa şi în atribuţiile agenţiilor pentru 

protecţia mediului. 

o organizează şi pune în aplicare dispoziţiile legale în vigoare privind autorizarea  

o activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului, incluzând procedurile de 

stabilire a obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare; 
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o elaborează şi publică rapoarte periodice privind starea mediului la nivel teritorial; 

o susţine şi impune prin mijloacele prevăzute de lege, în special prin aplicarea 

procedurilor de autorizare, promovarea tehnologiilor curate, schimbarea modelelor de 

producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice 

şi al reducerii impactului negativ asupra mediului şi calităţii vieţii. 

           

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate 

sectoarele societăţii civile şi cu organizaţiile neguvernamentale care militează în interesul 

susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru mediu şi dezvoltare durabilă. În acelaşi timp, 

organizează activităţi cu scop instructiv, formativ şi educaţional, asigurând informarea curentă 

a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la starea şi evoluţia calităţii mediului în teritoriu. 

 Dezvoltă cooperarea cu mass-media şi publică materiale având ca scop sensibilizarea 

opiniei publice, angajarea populaţiei şi a comunităţilor locale în susţinerea şi aplicarea 

măsurilor privind protecţia mediului, conservarea naturii şi a diversităţii biologice, 

reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate şi ameliorarea calităţii vieţii în zonele afectate de 

poluare. 

 

11.2. Comisariatul judeţean Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu. 

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de control şi inspecţie, cu atribuţii 

în urmărirea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, silviculturii şi 

cinegetic, cu statut specific, care se organizează conform Hotărârii Guvernului nr. 297 / 2003. 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Comisariatul judeţean Buzău al Gărzii Naţionale 

de Mediu cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţi ai societăţii 

civile, cu persoane juridice şi fizice, în limitele legii. Aceste atribuţii principale în domeniul 

protecţiei mediului sunt: 

o controlează activităţile cu impact major asupra mediului înconjurător, constată 

încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei mediului şi aplică 

sancţiunile contravenţionale  prevăzute de acestea; 

o participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale 

poluărilor asupra factorilor de mediu, stabileşte cauza acestora şi aplică sancţiunile 

contravenţionale prevăzute de lege, inclusiv oprirea unor instalaţii şi/sau suspendarea 

unor activităţi pe perioade determinate, atunci când este pusă în pericol sănătatea 

cetăţenilor sau când poluările depăşesc limitele admise de legislaţia de mediu; 
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o sesizează organele de urmărire penală şi colaborează cu unităţile de poliţie şi/sau de 

jandarmerie la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie 

infracţiuni; 

o cooperează, pe bază de protocoale, cu toate autorităţile cărora le-au fost stabilite, 

potrivit legii, atribuţii referitoare la protecţia mediului; 

o controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la 

întreaga documentaţie; 

o constată încălcările privind implementarea prevederilor amenajamentelor silvice în 

domeniul mediului şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege; 

o constată şi sancţionează faptele de natură contravenţională prevăzute de legislaţia din 

domeniul silvic cu privire la exploatarea şi comercializarea materialului lemnos; 

o constată şi sancţionează contravenţiile la legislaţia cinegetică cu privire la gestionarea 

fondurilor de vânătoare, evaluarea efectivelor de vânat şi exercitarea vânătorii; 

o constată şi sancţionează actele de braconaj. 

 

11.3. Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa. 

Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa funcţionează fără întrerupere de la data de 1.01.1975, 

fiind înfiinţată prin decretul 156/1975. Exercită administrarea directă a apelor din grupul de 

bazine hidrografice pentru care este organizată (Ialomiţa, Buzău, Călmăţui şi Mostiştea) şi 

asigură gospodarirea într-o concepţie unitară a acestora. 

Administraţia Naţională “Apele Române”, Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa are 

următoarele atribuţii pe linia protecţiei mediului: 

o gospodărirea unitară a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecţia acestora 

împotriva epuizării şi degradării; 

o protecţia şi restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor 

acvatice pentru atingerea stării bune a apelor; 

o coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de 

deţinătorul acestora; dispunerea, în perioadele de ape mari, în caz de poluări 

accidentale, precum şi în caz de întroducere a restricţiilor în alimentarea cu apă, a 

măsurilor operative obligatorii în legătura cu exploatarea acestora; 

o stabilirea programului de măsuri pentru fiecare unitate hidrografică în vederea 

atingerii unei stări bune a apelor; 

o realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislaţiei 

armonizate cu directivele Uniunii Europene; 
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o monitorizarea stării şi evoluţiei cantitative şi calitative a apelor; 

o participarea, în caz de producere a poluărilor accidentale, la activităţile operative de 

avertizare a utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice din aval, de 

eliminare a cauzelor şi de diminuare a efectelor şi de monitorizare a undei poluante; 

o coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de prevenire şi 

de combatere a poluărilor accidentale, precum şi asigurarea protecţiei sporite şi a 

îmbunătăţirii mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării; 

o intervenţia în scopul reducerii treptate a poluării apelor subterane şi al prevenirii 

poluării ulterioare a acestora; 

o participarea la conservarea, protejarea şi restaurarea ecosistemelor acvatice şi la 

protecţia faunei şi florei acvatice; 

o analiza de impact a activităţii umane asupra situaţiei apelor de suprafaţă şi a apelor 

subterane; 

o promovarea imaginii în context economic şi social, activităţi de informare directă şi de 

sensibilizare a publicului şi mass-media în problemele apei. 

 

11.4. Direcţia Silvică Buzău. 

A fost reînfiinţată începând cu anul 2001 în baza Hotărârii de Guvern nr.173/2001. 

Direcţia Silvică Buzău este aşezată geografic în sud-estul României. Altitudinal, 

suprafeţele de fond forestier se întind între 150 metri în partea de sud până la 1700 metri în 

partea de nord şi cuprinde toate cele trei forme principale de relief dispuse sub formă de 

trepte, de la zona montană în nord către zona de câmpie în sud. 

Fondul forestier al judeţului Buzău este constituit, în cea mai mare parte, din specii 

autohtone de mare valoare ecologică şi social-economică, prezentând o productivitate bună. 

Există şi un număr mic de arborete  brăcuite, degradate, parţial sau total derivate, ce acoperă o 

suprafaţă redusă, apărute în urma aplicării unui mod de gospodărire neadecvat (exploatări 

neraţionale în perioada 1950-1980, păşunat, incendii, etc.). 

Din datele obţinute de la Direcţia Silvică Buzău pe linia protecţiei mediului rezultă 

următoarele: 

o excluderea din gama produselor folosite a substanţelor pe bază de D.D.T. şi H.C.H., 

substanţe cunoscute ca fiind cancerigene; 

o folosirea în combatere, în ultimul deceniu, de compuşi chimici biodegradabili, cu 

remanenţă redusă şi cât mai puţin poluanţi; 
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o folosirea în combateri, în proporţie mai mare, a altor metode dacât cea chimică şi 

anume:                 

o metode biologice, combateri microbiologice, folosirea insectelor entomofage, 

folosirea furnicilor şi păsărilor de pădure; 

o metode silviculturale (folosirea în cultură a unor specii mai rezistente la boli şi 

dăunători, promovarea regenerărilor naturale în locul celor artificiale, 

menţinerea sănătaţii pădurilor într-o stare cât mai bună, interzicerea 

păşunatului în pădure, menţinerea calităţii solului, cultivarea de arboret); 

o implementarea unui sistem naţional de monitoring a stării de sănătate a 

pădurilor, integrat în sistemul european de profil. 

 

11.5. Cheltuieli pentru protecţia mediului  

În anul 2006 s-au cheltuit pentru protecţia mediului următoarele sume (tabel nr.12.1.a), 

care reprezintă: investiţii şi cheltuili din programe pentru conformare, investiţii şi cheltuieli  

în afara programelor de conformare, investiţii efectuate de Cosiliul Judeţean Buzău: 

                                                                                                          

                                                                                                           milioane lei 

Total Buget local Buget de stat Surse proprii Alte surse 

217657 14755 78890 115776 8236 

 

Tabel nr. 12.1.a  Investiţii şi cheltuieli în anul 2006 

           

Investiţii cu efecte majore sub aspectul calitaţii aerului: 

milioane lei 

NR. 

CRT. 

Denumire agent 

economic 

Denumirea măsurii pentru care s-

au efectuat investiţii în anul 2006 

Valoare 

 
Observaţii 

1. 

SC DUCTIL IRON 

POWDER SA 

Buzău 

-achiziţionarea şi montarea unui 

echipament pentru monitorizarea  

Emisiilor de pulberi pentru un 

Număr de 7 surse de emisie 

-achiziţionarea unei instalaţii de 

filtrare-desprăfuire a sectorului de 

pulbere brută. 

 

 

 

1182 

 

 

464 

 

 

 

-realizată 

 

 

-realizată 
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NR. 

CRT. 

Denumire agent 

economic 

Denumirea măsurii pentru care s-

au efectuat investiţii în anul 2006 

Valoare 

 
Observaţii 

2. 

SC STINGO SOMET 

SA 

Buzău 

-dotarea atelierului de sablare cu o 

instalaţie de reţinere a pulberilor. 

 

16 

 

-realizată 

3. 

SC AROMET SA  

Buzău 

-realizare instalatie de evacuare 

locala a noxelor în atmosfera la 

cuptoarele de forja şi tratament 

termic 

 

 

253 

 

 

-realizată 

4. 

SC TINA PRODCOM 

SRL 

Buzău 

-montarea unei hote de captare 

noxe deasupra cuvei cu topitura de 

zinc şi racordarea acesteia la un 

ventiltor de perete. 

 

 

5 

 

 

-realizată 

 

5. 

SC ROMCARBON 

SA  

Buzău 

-eliminare CFC 11şi CFC 12 din 

tehnologia de extrudare a spumelor 

PE şi PS, utilizând agenţi 

nepoluanţi de expandare. 

 

 

 

19627 

 

 

 

-realizată 

6. 

 

SC DUCTIL SA  

Buzău 

- achiziţionarea unei instalaţii de 

filtrare a aerului. 

 

83 

 

-realizată 

7. 

SC VAE APCAROM 

SA 

Buzău 

-modernizare centrala termică  

339 

 

-realizată 

8. 

 

 

SC AVIS LIPIA SA 

Merei 

-modernizare instalaţie de 

ventilaţie, furajare, adapare la sol, 

-modernizare centrală termică. 

 

 

3457 

 

 

-realizată 

9. 

 

 

PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI 

Buzău 

-reabilitarea şi modernizarea CT 3 

 

 

82000 

 

-realizată 

TOTAL 
9 agenţi economici 11 măsuri pentru care s-au derulat 

investiţii în anul 2006 

107426  

 

Tabel nr. 12.2.a  Investiţii cu efecte majore sub aspectul calitaţii aerului 
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   Investiţii în tehnologii, proiecte de neutralizare şi eliminare a deşeurilor  

     milioane lei 

NR. 

CRT. 

Denumire agent 

economic 

Denumirea măsurii 

pentru care s-au 

efectuat investiţii în 

anul 2006 

Valoare 

 
Observaţii 

1. 

 

 

 

SC DUCTIL  SA 

Buzău 

-realizarea depozitului 

impermeabilizat  de 

deşeuri tehnologice şi 

nămoluri. 

 

 

3 

 

 

-investiţtia 

are termen 

de finalizare 

trim. IV 

2003. 

2. 

R.E.R. ECOLOGIC 

SERVICE 

Buzău 

- finalizarea proiectului 

pentru rampa ecologică 

de depozitare a 

deşeurilor menajere, 

- lucrări de execuţie la 

noua rampă de 

depozitare a deşeurilor 

menajere. 

167 

 

4291 

 

 

 

-investiţtia 

este în curs 

de realizare. 

TOTAL 2 agenţi economici 

3 măsuri pentru care s-

au derulat investiţii în 

anul 2006 

 

4461 

 

 

Tabel nr. 12.3.a  Investiţii în tehnologii, proiecte de neutralizare şi eliminare a deşeurilor 

 

Fondul pentru Mediu 

În 2006, 57 de agenţi economici din municipiul Buzău şi din imprejurimile oraşului au 

efectuat plăţi la fondul de mediu în valoare totală de 297,1 milioane lei; la aceasta se adaugă 

valoarea rezultată din activitatea BU: 235,1 milioane lei. 

Din valoarea totală plătită de agenţii economici: 

o 93,083 milioane lei milioane lei reprezintă contribuţia (cota) de 3% din veniturile 

încasate de agenţii economici colectori sau valorificatori de deşeuri feroase şi 

neferoase 
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o 58,989 milioane lei reprezintă contribuţia pentru sumele încasate pentru Emisii de 

poluanţi în atmosferă ce afectează factorii de mediu 

o 212,0 milioane lei reprezintă contribuţia pentru veniturile încasate din utilizarea de noi 

terenuri pentru depozitarea deşeurilor reciclabile 

o 107,389 milioane lei reprezintă contribuţia (cota) de 3% din valoarea ambalajelor 

comercializate de producători şi importatori, cu ecxcepţia celor utilizate pentru 

medicamente 

o 627,93 milioane lei reprezintă contribuţia (cota) de 3% din preţul de adjudecare a 

masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţională a Pădurilor şi de la alţi proprietari de 

păduri, persoane juridice sau persoane fizice 

o 3, 641 milioane lei reprezintă contribuţia  (cota) de 1,5 % din valoarea încasată prin 

comercializarea produselor finite din tutun 

 

Valorile scăzute rezultate din activitatea agenţilor economici se datorează faptului că 

multe societăţi care au plătit contribuţia la Fondul de Mediu şi îşi desfăşoară activitatea în 

municipiul Buzău sau împrejurimileacestuia au sediile sociale în alte judeţe şi, deci aceste 

valori sunt înregistrate în alte locuri decât acolo unde se produce impactul asupra mediului. 

 

     Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului – PNAPM 

Proiectele propuse de IPM Buzău pentru a fi incluse în Planul Naţional de Acţiune 

pentru Mediu (reactualizarea făcută în februarie 2006), sunt următoarele: 

 

A. Lista de proiecte prioritare pentru care nu s-a găsit sursă de finanţare 

Retehnologizarea  secţiei de cărbune activ SC ROMCARBON SA Buzău. 

Reabilitare staţie de epurare şi extindere canalizare în localitatea Monteoru, 

PRIMĂRIA  Merei. 

Depozit impermeabilizat de reziduuri tehnologice şi nămoluri, SC DUCTIL STEEL 

Buzău. 

 

B. Lista de proiecte prioritare pentru care nu s-a gasit sursă de finanţare, pe domenii 

prioritare  

Calitatea aerului: 

Retehnologizarea  secţiei de cărbune activ SC ROMCARBON SA Buzău. 

Calitatea apei: 
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Reabilitare staţie de epurare şi extindere canalizare în localitatea Monteoru, 

PRIMĂRIA  Merei. 

Managementul deşeurilor: 

Depozit impermeabilizat de reziduuri tehnologice şi nămoluri, SC DUCTIL STEEL 

Buzău. 

Bugetele totale ale celor 6 proiecte pentru care nu s-au găsit încă surse de finanţare 

însumează 9.735.696 EUR, contribuţia proprie totală reprezentând 1.064.594 EUR, iar suma 

cerută finanţatorilor externi este de 8.671.102 EUR. 
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CAPITOLUL 12. 

 

POSIBILITĂŢI DE VALORIFICARE A CONŢINUTULUI ŞTIINŢIFIC AL 

LUCRĂRII DIN PUNCT DE VEDERE METODIC 
 

12.1. Dimensiuni ale proiectării curriculare 

 

“Nu  vă mândriţi cu predarea unui număr mare de cunoştinţe. Stârniţi numai 

curiozitate. Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le supraîncărcaţi. Puneţi în ele scânteia.”  

(Anatole France) 

Tânărul care va trăi în România mileniului III va fi pus în faţa unor realităţi interne şi, 

mai ales internaţionale, mereu în schimbare. De aceea, el trebuie să dispună de un set de 

valori autentice, pe baza cărora sa-şi formeze aptitudini şi atitudini care să-i permită adaptarea 

rapid şi, nedureroasă la realitatea dinamică. Aceasta înseamnă că el trebuie să posede gândire 

critică, disponibilitatea de acceptare a noului, a progresului, un comportament  raţional.  

Sistemul de valori pe care se fundamentează aceste atitudini este oferit prin întregul 

curriculum în care disciplinele umaniste au un rol deloc de neglijat. 

Proiectarea curriculară se realizează pe noi direcţii, astfel: 

a) focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării; 

b) accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului; 

c) definirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului, precum 

şi cu aşteptările societăţii; 

Liceul este conceput ca un furnizor de servicii educaţionale, în care elevul trebuie sa 

fie permanent şi direct implicat în constituirea propriului traseu de învăţare. 

Noul curriculum este bazat pe competenţe educaţionale şi de formare profesională prin 

care se măsoară capacitatea elevilor de a îndeplini sarcini specifice la nivelul unui anumit 

standard, sub aspectul abilităţilor practice, cunoştinţelor şi atitudinilor. Acesta va dispune de o 

evaluare transparentă, unitară, bazată pe competenţe şi pe asigurarea calităţii, care va măsura 

mai degrabă ce poate elevul, decât ceea ce a învăţat. 

 Noul curriculum promovează instruirea activă-centrată pe elev şi învăţarea prin 

acţiune, prin activitate practică. 
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12.2. Învăţarea centrată pe elev 

 

Învăţarea centrata pe elev are în vedere diferenţierea instruirii în funcţie de inteligenţa 

elevilor. O inteligenţă este un mod de a rezolva probleme şi produse care sunt considerate ca 

valoare de cel puţin o cultură umană. 

 Studiind modul cum oamenii rezolvă problemele în lume, Gardner a ajuns la concluzia 

că există 9 tipuri de inteligenţă: 

o Spaţială / vizuală  a gândi în imagini, a percepe cu acurateţe lumea vizuală, a gândi în 

3 dimensiuni, alucra cu obiecte. Elevii care au această inteligenţă sunt etichetaţi ca 

fiind elevii cu deficienţe de atenţie. 

o Întrapersonală urmăreşte un ţel, planifică eficient realizarea unor obiective personale, 

controlează gândirile şi emoţiile. 

o Lingvistică / verbală gândeşte în cuvinte, ordonează sensurile cuvintelor. Elevii învaţă 

repede limbile străine, citesc mult, vorbesc frumos. 

o Muzicală  gândesc în sunete, ritmuri, melodii, rime. Elevii care au această inteligenţă 

trăiesc muzica, au emoţii puternice. 

o Logico-matematică gândesc cauza şi efectul, înţeleg relaţiile Dintre acţiuni, obiecte, 

idei. Au abilitatea de calcul şi analiză. 

o Kinestezică gândesc în mişcări, coordonează mişcarile în unele activităţi. 

o Interpersonală gândesc despre alte persoane şi le înţeleg, cooperează în grup. 

o Existenţială  o folosesc filozofic. 

o Naturalistă înţeleg lumea naturală, incluzând plante, animale şi studii ştiinţifice. Elevii 

au abilitatea de a recunoaşte şi de a identifica indivizi, specii şi relaţii ecologice. 

Învăţarea centrată pe elev constă în diferenţierea sarcinilor sau timpului alocat, care se 

realizează prin: 

o gradarea sarcinilor de la uşor la greu pe baza fişelor de lucru; 

o prezentarea unei teme/probleme în mai multe moduri; 

o învăţarea pas cu pas prin programe individualizate; 

o abordarea celor trei tipuri de învăţare (vizual, practic, auditiv); 

o gruparea elevilor cu aptitudini diferite în realizarea învăţării; 

o diferenţierea răspunsului, care se realizează prin răspunsuri obişnuite şi autoevaluare. 

Învăţarea  centrată pe elev înseamnă cu alte cuvinte adaptarea cadrului didactic 
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la nevoile elevilor. Ca strategii de instruire şi forme de organizare a clasei se pot utiliza: fişele 

de lucru, testele, materialele suport, chestionarele, învăţarea în grupuri mici, studiul 

independent, grupuri de interes, teme pentru acasă, portofoliul. 

 Principiile cheie ale învăţării centrate pe elev sunt: 

o Cadrul didactic ştie ce este important la materia lui; 

o Cadrul didactic înţelege, apreciază şi cladeşte pe diferenţele Dintre elevi;  

o Evaluarea şi învăţarea sunt inseparabile; 

o Toţi elevii participă; 

o Elevii şi cadrele didactice colaborează; 

o Cadrul didactic ajustează conţinutul, procesul, produsul în funcţie de 

o Disponibilitatea, interesele şi profilul de învăţare al elevului; 

o S-a constatât că elevii, în activitatea de învăţare au nevoi diferite în ceea ce priveşte: 

o Capacitatea de învăţare-inteligenţă;  

o Elementele învăţate anterior; 

o Ritmul  de învăţare; 

o Absenţele 

o Maturitatea şi mediul social şi cultural de provenienţă; . 

o Motivarea; 

o Stilul de învăţare; 

o Alte nevoi individuale; 

Pentru a aplica învăţarea centrată pe elev se pot folosi mai multe metode de realizare:  

1. Diferenţierea sarcinii 

2.Utilizea lucrului în echipă 

3. Prezentarea unui proiect, portofoliu,lucrare practică 

4. Învăţarea prin obiective şi planificarea acţiunilor 

5. Învăţarea pe bază de resurse 

6. Învăţarea pas cu pas 

7. Învăţarea prin integrarea sprijinului în învăţare 

8. Învăţarea prin feedback diferenţiat. 
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12.3. Aspecte generale privind valorificarea în plan metodic a conţinutului  ştiinţific al 

lucrării. 

 

Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale 

raportului om-natură. Utilizând însă acest termen avem, în general, în vedere atât potenţialul 

productiv al mediului (rezultat la rândul său din îmbinarea diverşilor componenţi fizico-

geografici şi influenţat sensibil de modificările antropice), cât şi modul în care viaţa şi 

sănătatea oamenilor, ca şi diverse obiective social-economice, pot fi afectate de factori 

naturali nefavorabili sau de consecinţele unor activităţi economice care declanşează procese 

de degradare sau duc la poluarea mediului. 

Problema calităţii şi a protecţiei mediului a întrat în actualitate pe masură ce oamenii 

au devenit conştienţi de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a potenţialului 

productiv al mediului. De aceea, pe plan naţional, se acordă o atenţie din ce în ce mai mare 

activităţii de protecţie a mediului şi de supraveghere sinoptică a modificărilor aduse calităţii 

lui. 

Iată de ce am considerat util ca în lucrarea de faţă să mă refer în primul rând la acele 

elemente care permit cunoaşterea şi urmărirea modificărilor aduse mediului, fie sub acţiunea 

unor factori naturali, fie ca urmare a activităţii antropice. Este vorba desigur, de aspectele 

negative, necontrolate, spre deosebire de acţiunile ameliorative care au loc în mod organizat şi 

dirijat de organele competenţe. 

Pe parcursul lucrării am avut permanent în vedere două aspecte: pe de o parte 

cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor, a cauzelor care le produc, a efectelor negative asupra 

mediului, şi pe de altă parte, în această secţiune a lucrării, prezentarea metodelor de studiere a 

acestora din urmă, cu elevii. Pentru aceasta, am ales cele mai simple metode, care nu necesită 

cunoştinţe foarte aprofundate sau o aparatură sofisticată. 

Desigur, nu este vorba de metode cu totul specifice pentru urmărirea modificărilor 

calităţii mediului. Din metodele şi tehnicile “clasice” utilizate în geomorfologie, climatologie, 

hidrogeografie, biogeografie, au fost selectate acelea care pot duce mai bine la evidenţierea 

modificărilor mediului, accentul cazând deci, pe modul de interpretare a rezultatelor obţinute 

prin aceste metode, în vederea depistării fenomenelor urmărite. În multe cazuri, efectele 

acţiunii antropice asupra mediului nu diferă ca formă (şi, deci nici ca mod de studiere) de cele 

provocate de factori naturali, ci numai ca grad de intensitate şi prin faptul ca afectează 

terenuri care până la această intervenţie ar fi prezentat condiţii mult mai favorabile. 
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Aplicând numai o parte din metodele date, în funcţie de posibilităţi, realizăm o 

aprofundare a noţiunilor căpătate de elevi la diferite discipline ca botanica, zoologie, 

matematica, fizica, chimie, fără a mai vorbi de geografie, precum şi o verificare a unor 

cunoştinţe însuşite la aceste discipline. Experienţa practică transmisă elevilor prin aceste 

aplicaţii şi determinări simple este şi va fi deosebit de folositoare în activitatea de mai târziu. 

                                                                          * 

Perfecţionarea procesului de învăţământ reprezintă o activitate continuă şi complexă, o 

permanentă organizare ştiinţifică a activităţii didactice orientată spre obţinerea unor rezultate 

optime privind nivelul de pregătire al elevilor în condiţiile concrete date. 

Iată de ce, pentru profesori în general, pentru profesorii de geografie în special, în 

cadrul activităţii didactice desfăşurate, un loc aparte îl au formele de organizare şi desfăşurare 

a activităţilor cu conţinut geografic. 

Principala formă de organizare a activităţii didactice geografice este lecţia, indiferent 

de locul unde aceasta se desfaşoară: sala de clasă, cabinet, laborator, teren geografic etc. 

Profesorul de geografie trebuie să procedeze astfel încât lecţiile pe care le ţine să nu 

poata fi sub nici un motiv înlocuite de nici un manual, oricât de bun ar fi el, deoarece cuvântul 

viu al profesorului are o influenţă nemijlocită asupra perceperii active de către elevi a 

cunoştinţelor. 

Rapiditatea cu care elevii pot acumula unele cunoştinţe sau îşi pot explica anumite 

procese şi fenomene, depinde nemijlocit de măiestria şi tactul pedagogic al profesorului, dar 

acesta nu este totuşi factorul hotărâtor. 

Nu este acelaşi lucru dacă lecţia se desfăşoară într-o sală de clasă în care profesorul, 

facând uz de cunoştinţele sale şi vorbind convingător, încearcă să facă elevii să înţeleagă o 

anumită noţiune, un anumit fenomen, dacă expunerea, explicaţia sunt însoţite de un desen pe 

tablă sau dacă apare o planşă bine realizată, care să ilustreze tema studiată. Totul pare dîntr-o 

dată mai accesibil. 

Lucrurile se modifică însă esenţial când există posibilitatea ca aceeaşi noţiune, acelaşi 

fenomen, să poată fi explicate pe teren geografic sau chiar pe locul unde acestea se produc în 

mod natural. S-ar putea face observaţia că deplasarea spre aceste zone nu se poate face 

oricând; se pot folosi însă ilustraţii din aceste locuri, la predarea lecţiilor sau chiar scurte 

reportaje-video. Deplasarea se poate face însă în perioada lecţiilor de recapitulare finală. În 

această situaţie, câştigul este foarte mare, deoarece se poate face o abordare complexă şi nu 

doar a unui singur aspect. 
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În ceea ce-l priveşte pe profesor, rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată 

constituie în primul rând un material didactic valoros pentru seriile viitoare de elevi. Cele mai 

deosebite probleme, cu valoare ştiinţifică şi practică, pot constitui subiecte pentru lucrările de 

grad sau pot fi prezentate sub formă de referate la cercurile pedagogice, la diferitele sesiuni 

sau simpozioane organizate pe plan local sau naţional. 

                                                                           * 

Dezvoltarea educaţiei relative la mediu pune probleme de metodologie pedagogică 

specifică. Într-adevăr, cea mai mare parte a programelor educative actuale sunt lipsite de o 

viziune “holistă” şi au tendinţa să accentueze specializarea şi să favorizeze percepţia îngustă a 

realităţii. Adesea ele nu ţin seama de concepţiile educative moderne fondate pe participare, pe 

cercetare şi experimentare şi nici de metodele de evaluare indispensabile unei pedagogii 

centrate pe practică.   

O manieră eficientă şi recomandabilă de a întroduce concepţia interdisciplinară este 

pedagogia prin elaborarea de proiecte ale căror subiecte pot consta din cercetarea diferitelor 

soluţii posibile la o problema de igienă, de alimentaţie, de poluare, de amenajarea unui spaţiu 

verde etc. 

Există caracteristici metodologice specifice pentru diferitele nivele ale învăţământului 

formal. 

Pentru şcoala generală, studiul mediului înconjurător al copilului are deosebită 

importanţă; el urmează sa fie în permanenţă constructiv şi să dezvolte simţul de 

responsabilitate. Elevii trebuie să fie puşi cât mai curând în prezenţa unor probleme relativ 

complexe, să li se ceară să propună soluţii, să participe la măsuri de protecţia mediului 

(amenajarea terenurilor, plantări, curăţenie etc.). Loturile de plante, cu toate lucrările de 

întreţinere, inclusiv (mai ales) recoltarea, sunt forme practice care probează evident că prin 

muncă şi prin dragoste faţă de natură se obţin succese utile şi palpabile; creşterea animalelor 

mobilizează afecţiunea copiilor, grija şi responsabilitatea lor, dezvoltă înţelegerea şi simţul 

practic. 

La nivelul şcolii secundare, elevii trebuie să cunoască noţiunea de ecosistem şi de 

asemenea legăturile Dintre anumiţi factori socio-economici, care conduc şi determină raportul 

om-mediu. Educaţia ecologică va învăţa pe toţi elevii care lucrează în timpul practicii în 

ateliere, în orice domeniu, ca respectarea tehnologiei la locul de muncă înseamnă, pe 

ansamblu, produse nepoluante; reciclarea, recondiţionarea şi refolosirea, cândva lozinca 

standard din domeniul economiei, vor căpăta pentru ei rezonanţe poetice când ele vor însemna 

şi ocrotirea naturii şi mijloc de depoluare. 
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O educaţie ecologică va aduce înţelegerea că în natură există legi inexorabile, că omul 

poate gospodări planeta numai cunoscând-o în întregime şi folosindu-i legile, pe cele imuabile 

ca şi pe cele trecătoare. 

O educaţie ecologică formează la elevi gândirea sistemică, gândirea dialectică a 

conexiunilor, a feed-back-urilor, a părţilor componente care se regăsesc în surplus (calitativ) 

în cadrul unui organism unitar. 

 

12.4. Modalităţi metodice de activizare a elevilor în predarea-învăţarea noţiunilor (pe 

tipuri de lecţii ). 

 

La toate lecţiile de geografie, profesorul trebuie să fie preocupat de rezolvarea a trei 

probleme care se condiţionează reciproc: 

o alegerea metodelor de predare-învăţare; 

o formarea la elevi a priceperilor de studiere independentă a materialului predat;  

o formarea deprinderilor geografice. 

Alegerea metodelor de predare-învăţare trebuie făcută în aşa fel încât să acordăm o 

pondere sporită acelor metode care îi antrenează pe elevi în mod deosebit în activitatea de 

dobândire a cunoştinţelor. 

Eficienţa metodelor creşte în măsură în care ele trezesc interesul şi curiozitatea 

elevilor pentru cunoaşterea ştiinţifică, stimulând pasiunea căutărilor ştiinţifice şi determinând 

în acest fel o motivaţie de învăţare. 

Folosirea metodelor moderne în procesul instructiv-educativ nu înseamnă renunţarea 

la metodele tradiţionale. Toate metodele (clasice şi moderne) folosite în învăţarea geografiei 

trebuie să se orienteze spre descoperirea cunoştinţelor de către elevi, renunţând la primirea de-

a gata a celor formulate de profesor din manual. 

Predarea-învăţarea noţiunilor de geografie a mediului ce se pretează la tema studiată 

oferă posibilitatea utilizării unor modalităţi variate de învăţare şi activizare a elevilor, bazate 

pe asocierea mai multor metode şi procedee tradiţionale moderne, care servesc unei predări 

eficiente a geografiei. 

Aceste modalităţi pot îmbrăca multiple forme, ca: explicaţia, conversaţia euristică, 

reportajul-video şi dezbaterea, problematizarea, discuţia dirijată, modelarea, învăţarea prin 

descoperire, activitatea individuală şi în grup a elevilor etc. 

Asemenea modalităţi dezvoltă la elevi într-o măsură mai mare capacităţile de 

cunoaştere (spiritul de observaţie, imaginaţia, judecâta, memoria logică, gândirea productivă, 



 114 

capacitatea de transfer şi aplicare a cunoştinţelor în diferite ramuri ale geografiei sau la alte 

obiecte), contribuind astfel la formarea unui stil de muncă intelectuală. 

Menţionăm în continuare unele aspecte mai semnificative în legătură cu modalităţile 

metodice amintite. 

 

Explicaţia 

Este o metodă expozitivă prin care se prezintă un conţinut ştiinţific într-o succesiune 

logică prin argumentare raţională, se dezvăluie, se clarifică, se asigură înţelegerea 

semnificaţiilor, cauzelor, relaţiilor, principiilor, legilor, ipotezelor, teoremelor esenţiale care 

definesc obiectele, fenomenele şi procesele. 

Explicaţia este o cale eficace, facilă şi rapidă prin care se prezintă un fenomen, un 

proces sau un concept, analizându-se cauzele, desfăşurarea, efectele şi prognoza. 

Această metodă, în care activitatea predominantă rămâne a profesorului, se utilizează 

în special când procesele gândirii logice sunt în faza incipientă (la clasa a V-a de exemplu), 

dar şi la clasele în care elevii nu au foarte clare unele noţiuni (la clasa a IX-a). 

La clasa a V-a se poate folosi explicaţia (în combinaţie cu alte metode, bineînţeles) 

pentru lecţiile “Poluarea aerului”, “Poluarea şi protecţia apelor”, “Viaţa în marile oraşe”, 

“Degradarea mediului prin activităţi industriale” şi “Efectele activităţilor economice asupra 

mediului”. Profesorul face apel la necesitatea protecţiei aerului, apei, solului, plantelor şi 

animalelor. Se sugerează unele generalizări: elevii sunt solicitaţi să formuleze concluzii. 

Elevii exemplifică cu aspecte negative poluarea invelişurilor Terrei şi măsurile de prevenire şi 

combatere. La întrebarea firească “Ce reprezintă pentru om cunoaşterea temeinică a mediului 

geografic?” se pune accentul pe faptul că mediul geografic poate fi folosit mai raţional cu cât 

este mai bine cunoscut, putându-se preveni astfel evenimente negative (poluarea). Profesorul 

concluzionează că natura – ca tot unitar este mediul în care trăieşte omul cu necesitatile lui de 

viaţă şi ea trebuie păstrată, conservată. 

La clasa a IX-a însă, pentru acelasi tip de noţiuni, explicaţia poate fi mai complexă. Se 

acordă o atenţie sporită “Domeniilor conservării şi utilizării mediului” pentru că ele constituie 

esenţa cercetării, cunoaşterii, protecţiei, utilizării şi ameliorării fiecărui element (peisaj, 

pădure, apa, aer, sol) al mediului în ansamblul său şi reprezintă, într-o măsură considerabilă, 

latura cu cele mai multe valenţe aplicative a geografiei mediului înconjurător. 

Exemplele pot continua, pentru că practic, la fiecare lecţie, explicaţia poate întra 

alături de alte metode în strategia didactică aleasă, cu diferenţa că la unii ani de studiu poate fi 
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dominantă, în timp ce la alţi ani de studiu (clasele a XI-a şi a XII-a) apare mai mult ca metodă 

auxiliară. 

 

Conversaţia  euristică 

Este una Dintre metodele de instruire activă cel mai des folosită în predarea geografiei, 

atât în verificarea, transmiterea de noi cunoştinţe, fixare, cât şi recapitulare. Ea vehiculează 

informaţii prin dialog bazat pe întrebări şi răspunsuri, prin discuţii sau dezbateri, informaţii ce 

se întrepătrund pe o axă verticală între profesor şi elevi sau pe o axă orizontală, între elevi. 

Dialogul profesor-elev trebuie să antreneze cât mai mult gândirea elevilor, să 

stimuleze iniţiativa factorilor implicaţi, să conducă la efectuarea unor eforturi de căutare şi 

punere a elementelor faptice în anumite relaţii. Profesorul trebuie să formuleze întrebări care 

să facă apel la cunoştinţe şi raţionamente dobândite de elevi, să asigure un climat de lucru 

optim pentru participarea elevilor la lecţie. 

Pentru ca metoda conversaţiei să-şi atingă scopul, ţinând seama de obiectivele şi 

conţinutul lecţiei, profesorul trebuie să folosească şi alte metode, să îmbine conversaţia cu 

observaţia, expunerea, descoperirea, problematizarea etc. 

Profesorul trebuie să aibă un plan bine stabilit, să-şi pregătească întrebările, să activeze 

un număr mare de elevi, să urmărească succesiunea logică a întrebărilor, să vegheze ca 

răspunsurile elevilor să fie corecte din punct de vedere ştiinţific şi gramatical. La prezentarea 

întrebărilor, profesorul trebuie să se exprime rar, suficient de tare şi cu ton interogativ, 

accentuând cuvântul asupra căruia pune întrebarea. 

O importanţă deosebită în realizarea metodei conversaţiei o au întrebările, natura 

acestora. Întrebările trebuie să anticipeze în planul gândirii “operaţiile de efectuat, să 

mijloceasca trecerea de la o cunoaştere imprecisă şi limitată, la o cunoaştere precisă şi 

completă”.  

Această metodă se pretează la orice lecţie – poate fi dominantă, dar poate fi combinată 

şi cu alte metode, în funcţie de obiectivele operaţionale/competenţele propuse. Este foarte 

potrivită pentru clasele gimnaziale, dar şi pentru primele clase de liceu, respectiv a IX-a şi a 

X-a. 

Întrebările ce se adresează elevilor, după scopul pe care-l urmăreşte profesorul, sunt de 

diferite feluri: 

o întrebări care urmăresc însuşirea precisă a cunoştinţelor (de exemplu: care sunt 

principalele componente ale mediului înconjurător? se face apel la memorie şi gândire. 
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o întrebări care cer localizare pe hartă (asociază memorizarea cu localizarea spaţială), de 

exemplu: localizaţi cele mai mari deşerturi de pe glob, grupându-le pe continente şi 

ţări. 

o întrebări care cer exerciţii (fac apel la memorie, la cunoştinţe legate de hartă, la unele 

deprinderi de muncă independentă), de exemplu: folosindu-vă de hărţile din Atlasul 

geografic şcolar, precizaţi principalele megalopolisuri şi încercaţi să explicaţi impactul 

acestor arii urbanizate de mari dimensiuni asupra mediului. 

o întrebări care scot în evidenţă priceperea elevilor de a face o descriere geografică, de 

exemplu: caracterizaţi un tip de mediu la alegere, din judeţul în care locuiţi. 

o întrebări care înlesnesc înţelegerea legilor naturii şi a înterdependenţei fenomenelor 

(asociază gândirea logică cu cunoştinţele ştiinţifice anterioare), de exemplu: cum 

influenţează poluarea principalele fenomene meteorologice şi ce efecte negative la 

scară planetară antrenează modificările acestora? 

o întrebări cognitive: de ce? prin ce? cum? care fac apel la comparaţii, îndeosebi la 

gândirea elevului, de exemplu: de ce fenomenul de deşertificare are impact mai mare 

la nivelul continentului african decât la cel nord-american? Prin ce se deosebeşte 

agricultura itinerantă de cea intensivă?   

o întrebări-problemă (apelează cel mai mult la gândire) şi se pot folosi la predarea noilor 

cunoştinţe cu scopul de a intensifica activitatea de cunoaştere, de a trezi interesul 

elevilor şi de a le stimula gândirea. De exemplu, argumentaţi următoarea afirmaţie: “În 

natură toate sunt legate de toate”. Sau următoarea întrebare: consideraţi degradarea 

mediului înconjurător o urmare firească a dezvoltării societaţii omeneşti? 

o întrebări-teme (care fac apel permanent la gândirea elevilor, prin care profesorul poate 

compara diferite elemente fizice sau economico-geografice, în care elevii trebuie să 

facă analize, sinteze, generalizări. De exemplu, vorbind despre poluarea pe glob, se 

întreabă: zona în care locuiţi este afectată de surse de poluare? Care sunt acestea?   

 

În funcţie de adresabilitatea lor, deosebim întrebări: 

o frontale (adresate tuturor elevilor); 

o directe (adresate unui elev); 

o inversate (adresată de către un elev profesorului, iar acesta le returnează elevului); 

o de releu de comunicare (când elevul le adresează profesorului, iar acesta le repune 

altui elev); 

o de controversă (când propun răspunsuri contradictorii în probleme principale). 
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Prin utilizarea unor întrebări bine formulate, profesorul poate să sporeasca rolul 

muncii independente a elevilor în oricare tip de lecţie. 

 

Reportajul-video  şi  dezbaterea   

În zilele noastre, folosirea reportajului-video în procesul instructiv-educativ a căpătat o 

extindere deosebită şi o consacrare oficială. De aceea, este necesar ca profesorul să-i acorde 

maximă atenţie. Eficienţa folosirii lui este determinată de valoarea întrinsecă a sa ca auxiliar 

preţios, precum şi de metodica pe care o aplică pentru integrarea sa corectă în procesul de 

învăţământ. 

Reportajul-video îi oferă profesorului posibilitati multiple de sporire a eficienţei 

lecţiei, îi măreşte sfera de acţiune asupra elevilor, solicitându-i în schimb efort de pregătire şi 

reflecţie mai mare decât pentru o lecţie obişnuită, tradiţională. Reportajul-video poate pune 

probleme de pregătire, de organizare a clasei, de adaptare, de evaluare a rezultatelor obţinute. 

De aceea, întrebuinţarea reportajului-video ca mijloc de învăţare recomandă adoptarea unei 

atitudini pedagogice creatoare. 

Lecţiile cu reportaj-video urmat de dezbateri impun profesorului pregătirea cu 

seriozitate pentru atenuarea aspectului descriptiv şi amplificarea celui explicativ. 

Pregătirea unei asemenea lecţii constituie o activitate complexă, deoarece profesorul 

are obligaţia şi latitudinea de a da fiecărei lecţii o structură organizatorică şi metodică cât mai 

variată. Numai prîntr-o temeinică pregătire se va putea stimula activitatea elevilor de învăţare 

cu ajutorul reportajului-video, se vor pune în mişcare procesele psihice, cu deosebire ale 

gândirii, se descoperă contradicţii interne de cunoaştere şi de motivaţie ale elevilor, care apoi 

pot fi dirijate în scopul creşterii eficiente a procesului de învăţare. 

În procesul de predare-învăţare a cunoştinţelor de geografie, reportajul-video prezintă 

avantajul că dirijează atenţia elevilor asupra caracteristicilor obiectelor şi fenomenelor 

studiate, eliminând amănuntele, ceea ce face ca, prin simplificare, să se întipărească mai bine 

în mintea elevului imaginea celor analizate. 

În reportajul-video, procesele şi fenomenele naturale sunt privite în dezvoltare, în 

strânsa interdependenţă unele cu altele. Elevul poate fi transpus cu uşurinţă dîntr-un mediu 

într-altul dându-i-se posibilitatea de comparare. Trecerea de la un obiect la altul aflat la mare 

distanţă, se face foarte repede, iar interesul pentru geografie creşte. Reportajul-video oferă 

posibilitatea vizionării şi perceperii unor fenomene naturale ce nu pot fi observate în mod 

direct, aşa cum sunt cutremurele de pământ, erupţia unui vulcan, alunecările de teren, 

viiturile. 
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Reportajul-video folosit (înregistrat de pe un canal TV sau filmat de profesor în 

orizontul local) poate avea acelaşi generic cu tema lecţiei, el prezentând fenomenele, 

procesele şi evenimentele în ordinea impusă de conţinutul temei. El nu se substituie lecţiei, ci 

este doar structurat de logica internă a acesteia. Reportajul-video este integrat în lecţie după 

ce, prin discuţii cu elevii, s-a creat baza aperceptivă necesară înţelegerii mesajului, urmând ca, 

după vizionare să se valorifice, prin dezbatere, conţinutul informaţional. 

Desfăşurarea lecţiei: 

Informarea elevilor de către profesor cu unele probleme ale lecţiei (şi filmului), precizarea 

unor sarcini (atenţionări, întrebări, probleme) care vor fi urmărite de elevi. 

Vizionarea reportajului-video. 

Dezbateri privind conţinutul reportajului-video. 

Concluzii. 

                                                                         * 

Dezbaterea este o metodă conversativă prin care se exprimă deschis, pe larg, 

aprofundat şi detaliat o problemă ştiinţifică sau practică, adesea controversată, având ca scop 

influenţarea convingerilor, atitudinilor şi conduitei participanţilor prin argumentări polemice 

pertinente finalizate de către profesor. 

Această metodă are caracter formativ deoarece vizează dezvoltarea gândirii elevilor. 

După vizionarea reportajului-video, profesorul poate împărţi elevii pe grupe (stabileşte 

temele pentru fiecare grup) sau poate dispune optim elevii în cerc sau semicerc în jurul unei 

“mese rotunde”. Elevii expun, explică, analizează, comentează, compară, propun, resping, 

acceptă idei sau soluţii, formulează ipoteze şi concluzii, iau decizii, adoptă atitudini diferite 

unii de alţii, aduc argumente pro sau contra. 

În timpul dezbaterii, profesorul intervine rar pentru a impulsiona, pentru a sugera noi 

ipoteze, pentru a coordona eforturile de căutare, descoperire, pentru a încuraja elevii, pentru a 

reduce manifestările care deranjează discuţia. Ideile principale sunt scrise pe tablă şi în caiete. 

În partea finală a dezbaterii sunt sintetizate concluziile, argumentele, sunt subliniate 

elementele noi, contribuţiile personale, caracterul original al opiniilor exprimate. 

Prin această metodă este valorificată experienţa de cunoaştere, este stimulată iniţiativa, 

spiritul critic, este dezvoltată puterea de discernământ, este motivată obiectivitatea, modestia, 

francheţea, calmul, concizia, respectul reciproc, iar elevii sunt motivaţi să asculte şi să 

inţeleagă punctele de vedere ale celorlalţi. 



 119 

Metoda se pretează foarte bine la “Geografia mediului înconjurător” studiată la clasa a 

XI-a, în special la capitolele: “Degradarea şi protecţia mediului” şi “Probleme actuale ale 

mediului natural în condiţiile activităţilor umane”. 

 

Descoperirea  şi  problematizarea 

Între descoperire şi problematizare există o stransă legătură: sunt două momente 

importante ale aceluiaşi demers euristic al învăţării, situaţia-problemă declanşând atitudinea 

activă de căutare şi găsire a soluţiei. 

Pentru rezolvarea unei situaţii-problemă în scopul găsirii soluţiei – care se 

materializează în cunoştinte noi, procedee noi de acţiune şi rezolvare – elevul desfăşoară o 

activitate independentă, susţinută de actualizarea experienţei sale, a cunoştinţelor însuşite 

anterior, de prelucrarea acestora, de observare etc.; în aceasta constă, în esenţă, metoda 

descoperirii. 

Descoperirea poate fi apreciată ca o dimensiune a învăţării. Învăţarea prin descoperire 

stimulează capacitatea de transfer în gândirea elevului, sporeşte capacitatea acestuia de a 

utiliza descoperirea unui concept sau a unei legi în alte situaţii. Comparativ cu procedeele 

sugerate de profesor sau de manual, elevul descoperă singur, prin efort intelectual 

independent, o strategie nouă de rezolvare. 

Utilizarea descoperirii dirijate în orele de geografie favorizează dezvoltarea unor 

atitudini şi interese pozitive faţă de investigarea ştiinţifică. Este necesar însă ca descoperirea 

realizată de elev să fie dirijată corespunzator unui program care să se prezinte sub forma unei 

succesiuni de paşi, cu unele puncte de sprijin – întrebări ajutătoare. 

Când în procesul de învăţare, elevul trece de la analiza şi structura unor date şi fapte, 

la generalizări sub forma de noţiuni, descoperirea este de tip inductiv. Prin această formă 

elevii pot să ajungă, independent, la formularea unor definiţii, reguli, principii, la stabilirea 

notelor definitorii ale unei noţiuni. Lecţia de geografie, bazată pe descoperirea inductivă, se 

poate baza pe materialul geografic-faptic acumulat de elevi cu prilejul excursiilor în orizontul 

local. Scopul principal al unei astfel de lecţii este să-i determine pe elevi să ajungă singuri la o 

anumită noţiune – de exemplu alunecare de teren, pluviodenudare, bazin torenţial, rigolă, 

ravenă şi ogaş – prin intermediul descoperirii. În acest scop, profesorul îi conduce pe elevi 

într-o excursie, într-o zonă cunoscută pentru aceste fenomene din orizontul local. Le propune 

acestora să caute urme ale eroziunii solului pe pantele dezgolite sau cu vegetaţie redusă şi 

discontinuă; elevii caută, găsesc, amplasează locul (pe fundul unei râpe, pe panta unui deal, pe 

anumite locuri mai joase şi mai puţin înclinate). Se atrage atenţia elevilor asupra eroziunii în 
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suprafaţă sau de versant, asupra râpelor de desprindere sau patului de alunecare; se fac 

aprecieri asupra prezenţei unor strate argiloase sub rocile de la suprafaţă, strate ce pot reactiva 

o alunecare  de teren la următoarele ploi. 

Întorşi în clasă, prin întrebări, li se cere elevilor să pună în relaţie toate datele culese şi 

să desprindă concluzii: transformările cele mai importante în evoluţia formelor de relief au loc 

atunci când se modifică brusc condiţiile stării de echilibru dinamic. Schimbarea acestei stări 

se poate datora atât unor cauze naturale (tectonice, climatice), cât şi intervenţiei omului. 

Adaptarea formelor de relief la noile condiţii se realizează atât prin procese lente, cât şi prin 

salturi, care, uneori, pot să aibă un caracter catastrofal, resimţit foarte mult de activităţile 

umane. 

                                                                         * 

Orice descoperire impune rezolvarea de situaţii-problemă, deci problematizare.     

Problematizarea este “metoda didactică de activizare prin care li se solicită elevilor 

un susţinut şi complex efort intelectual pentru a descoperi singuri noi adevăruri, a găsi 

soluţiile unor probleme, inclusiv a le verifica şi explica”. 

Esenţa problematizării constă în crearea situaţiilor-problemă şi dirijarea gândirii 

elevilor în activitatea de rezolvare a acestora. Nota definitorie a unei probleme este dată de 

faptul că declanşează una sau mai multe ipoteze. Scopul întrebării de tip euristic în 

problematizare este de a deschide calea pentru rezolvarea altor probleme mai simple ca trepte 

în soluţionarea problemei centrale. 

Valoarea formativă a informaţiei din situaţiile problematice creşte, dacă sunt folosite 

cunoştinţele anterioare ale elevilor, în aşa fel, încât să constituie punctul de plecare pentru 

raţionamente multiple, pentru găsirea mai multor soluţii, pentru alegerea variantei optime. 

Problematizarea la geografie permite elevului să descopere el însuşi structura 

complexă a faptului geografic, să conştientizeze solidaritatea părţilor care alcătuiesc orice 

geosistem (de la cel local la cel planetar), pornind de la probleme concrete, viabile, în 

rezolvarea cărora se angajează, antrenându-şi dinamic operaţiile intelectuale, însuşindu-şi 

noţiunile geografice ca “scheme de acţiuni şi operaţii”. 

Cele mai multe tipuri de întrebări-problemă ce se pot folosi în predarea-învăţarea 

geografiei sunt incluse în două mari clase: probleme de identificare şi probleme de explicare 

şi demonstrare. Prezentăm câteva exemple, explicând şi proiectul de acţiune sau de operaţii pe 

care elevul trebuie să-l aplice obiectului dat de problemă:    
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Probleme de identificare: 

o Priviţi cu atenţie şi observaţi această imagine. “Ce reprezintă ea?” solicită o 

identificare şi o clasificare a fenomenelor geografice. 

o “Iată două imagini din două zone subcarpatice diferite. În care din cele două imagini 

se observă cel mai bine efectele despăduririlor?” solicită o identificare şi o comparare. 

o Probleme de explicare şi demonstrare: 

o “Cunoaşteţi modificările aduse mediului natural în zona de deal şi de munte a 

judeţului Buzău. Ce efecte negative sau pozitive au determinat aceste modificări?” 

solicită comparaţie pentru identificarea reală, exactă a diferenţelor şi echivalenţelor şi 

explicarea. 

o “Cum explicaţi intensitatea unor alunecări de teren în zona subcarpatică a judeţului 

Buzău?” necesită o explicare şi stabilirea cauzei unei situaţii geografice observabile. 

o “Explicaţi cum acţionează apa de ploaie pe versanţii fără vegetaţie” – necesită 

stabilirea factorilor care influenţează fenomenul geografic respectiv şi o explicare. 

o “Ce factori au contribuit la modificarea mediului natural al Subcarpaţilor?” 

o “Consideraţi că în judeţul în care locuiţi a fost afectată biodiversitatea? Numiţi câteva 

aspecte". 

 

Observarea 

Nu se reduce la o simplă privire a unui obiect, fenomen sau proces, la strângerea de 

impresii, ci propune o urmărire atentă şi sistematică a unor fapte, cu scopul de a sesiza 

aspectele relevante surprinse cât mai exact.  

Observarea este o metodă activă şi de cercetare, de exploatare geografică directă, 

nemijlocită, imediată a realităţii, care asigură prin percepţie polimodală cunoaşterea şi 

înţelegerea prin raţionament inductiv a faptelor, fenomenelor şi proceselor reale din mediul 

înconjurător. 

După modul în care se face observarea directă, distingem două tipuri de observare: 

observarea vizuală şi observarea instrumentală. 

În ceea ce priveşte tema studiată în această lucrare (protecţia mediului în municipiul 

Buzău şi împrejurimi), în cadrul excursiilor din orizontul local se poate opta pentru 

observarea vizuală, dar şi pentru cea instrumentală (atunci când se poate efectua). 

Ne oprim asupra observaţiei vizuale folosită cu precădere în excursii. Este vorba de 

observarea independentă dirijată, care va insista asupra unor aspecte de ansamblu ale 

degradării mediului cum ar fi:  
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o sursele de poluare (uzine, fabrici, depouri, ferme, complexe agroindustriale, abatoare, 

şosele intens circulate etc.); 

o degradarea terenurilor ca urmare a activităţii pastorale, agricole şi de transport; 

o degradarea solurilor ca urmare a acţiunilor umane; 

o restrângerea suprafeţei pădurilor. 

o observării formelor de degradare a mediului, cu identificarea: 

o modificărilor calităţii aerului (a noxelor detectabile organoleptic); 

o modificărilor calităţii apelor (pe baza însuşirilor organoleptice); 

o anumitor modificări ale caracteristicilor pădurilor; 

o modificărilor vegetaţiei ierboase; 

o efectelor poluării asupra vegetaţiei spontane şi a plantelor de cultură; 

o schimbărilor comportamentale ale animalelor. 

 

Demonstraţia 

Constă în prezentarea sistematică şi organizată a unor obiecte, procese şi fenomene în 

scopul asimilării unor informaţii despre ele, pentru a dovedi şi convinge existenţa lor. Pentru 

elevi, demonstraţia profesorului constituie nu numai o modalitate de însuşire a cunoştinţelor, 

ci şi un model de dovedire a adevărurilor ştiinţifice. 

Este deosebit de important ca elevii să înveţe să construiască sisteme de operaţii prin 

intermediul cărora să ajungă la generalizări pe baza materialului demonstrativ folosit (fapte, 

argumente, procedee). În acest mod, demonstraţia dobândeşte caracter “euristic”, sprijinind şi 

creând condiţii optime pentru formarea şi dezvoltarea unor operaţii şi abilităţi intelectuale. 

Drept argumente pentru susţinerea unui adevăr sau infirmarea unei teze, pe lângă 

judecăţi şi raţionamente, se folosesc, ca mijloace de demonstrare: obiecte şi fenomene în 

starea lor naturală, mijloace de învăţământ confecţionate, experienţe şi tehnici audio-vizuale. 

Prezentarea materialului demonstrativ geografic trebuie să se îmbine armonios cu 

explicaţia şi conversaţia, care, pot să preceadă, să se folosească concomitent sau să urmeze 

demonstraţiei, ajutându-i pe elevi să stabilească legături cauzale între fenomenele geografice, 

să sesizeze esenţialul în modul de formare al acestora şi să facă generalizări prin definirea 

unor noţiuni, concepte. 

Există mai multe forme ale demonstraţiei:  

o după tipul de modele utilizte pentru demonstraţie: 

o demonstraţii obiectuale; 

o demonstraţii figurale; 
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o demonstraţii simbolice; 

o demonstraţii logice. 

o după raţionamentul utilizat sunt: 

o demonstraţii inductive (cele obiectuale, figurale); 

o demonstraţii deductive (simbolice, logico-verbale). 

Dintre toate aceste forme, insistăm asupra demonstraţiilor figurale, în categoria cărora 

întră şi demonstraţia cu ajutorul reportajului-video şi demonstraţia cu ajutorul diapozitivelor şi 

ilustraţiilor. 

 În timpul studiului asupra calităţii mediului în municipiul Buzău şi împrejurimi, au 

fost realizate mai multe reportaje-video si fotografii care cuprind aspecte de ansamblu ale 

stării ariilor protejate si rezervaţiilor naturale, precum şi aspecte ale proceselor de involuţie 

calitativă (acolo unde este cazul). 

În acest fel, materialul poate fi folosit în special la clasa a XI-a, la lecţiile de 

“Geografia mediului înconjurător” şi anume “Conservarea mediului. Parcurile şi rezervaţiile 

naturale”, “Mediul şi organizarea spaţiului” sau “Probleme actuale ale mediului înconjurător”. 

La fel de bine însă se poate folosi acest material la lecţii de “Geografia României” 

(clasa a VIII-a şi a XII-a), în special în ceea ce priveşte elementele biogeografice şi 

pedogeografice, rezervaţiile şi monumentele naturii. 

Profesorul trebuie se stabilească precis obiectivele operaţionale/ competenţele pe care 

le urmăreşte prin vizionarea reportajului-video/diapozitivelor/ilustraţiilor, să elaboreze 

comentariul reportajului-video/ilustraţiilor insistând asupra aspectelor urmărite în mod 

special. Elevii vor cunoaşte obiectivele operaţionale/competenţele propuse şi problemele pe 

care trebuie să le urmărească. 

După vizionarea reportajului-video/diapozitivelor/ilustraţiilor, profesorul împreună cu 

elevii vor sistematiza informaţiile prezentate, vor trage concluzii; se vor scrie ideile principale 

pe caiet. 

Evaluarea eficienţei integrăriii filmului/diapozitivelor/ilustraţiilor în activitatea 

didactică va rezulta din calitatea cunoştinţelor însuşite de către elevi. 

 

12.2.1. Observaţii cu elevii asupra stării componentelor de mediu (aer, apă, soluri, 

vegetaţie şi faună). 

Metode de studiere şi apreciere a calităţii aerului. Una din marile probleme ale zilelor 

noastre este aceea de a şti cât de “curat” sau cât de “murdar” este aerul pe care îl respirăm. În 
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acest sens este necesar să se cunoască în detaliu compoziţia aerului, poluanţii existenţi în 

atmosferă la un moment dat, precum şi concentraţia şi felul acestora. 

Inventarierea surselor de poluare.  

Pentru ca elevii să-şi formeze o imagine mai clară asupra poluării aerului este indicat 

ca ei să cunoască toate sursele de poluare şi să întocmească un inventar al acestora din cadrul 

cărţierului, oraşului, comunei, judeţului în care locuiesc. Un asemenea inventar trebuie privit 

din mai multe puncte de vedere: 

o sursele de emisie din orizontul local; 

o cantitatea de poluanţi emanaţi în atmosferă; 

o condiţiile geografice în care sunt situate sursele; 

o variabilitatea Emisiilor în timp, pe sezoane; 

o tipul de noxe emanate în atmosferă de sursele respective. 

Aceste date se pot procura fie de la instituţii specializate, fie cu ajutorul chestionarelor 

difuzate unităţilor poluante sau a anchetelor întreprinse de elevi. 

În general sursele de poluare pot fi grupate în trei categorii: 

o consumatori de combustibili în instalaţii fixe (toate instalaţiile de încălzire care 

folosesc păcura, gaze sau lemne şi care degajă îndeosebi oxid de sulf şi particule 

solide); 

o consumatori de combustibili în surse mobile (acesta categorie cuprinde vehicule 

rutiere, feroviare şi aeriene; poluanţii cei mai frecventi sunt acidul carbonic, oxizii de 

azot, hidrocarburile); 

o procesele industriale, în care sunt incluse toate instalaţiile, uzinele, fabricile, atelierele 

care în timpul procesului de producţie degajă alţi poluanţi în afara celor proveniţi de la 

utilizarea combustibililor. 

  Determinarea ariei de repartiţie a poluanţilor. 

Aceasta se poate realiza fie indirect, prin calcul, în funcţie de concentraţia poluanţilor, 

de natura lor, de variaţia parametrilor climatici (temperatură, umezeala aerului, direcţia şi 

viteza vântului, frecvenţa inversiunilor de temperatură, a numărului de zile cu ceaţă etc.), de 

particularităţile suprafeţei active; fie direct, prin observaţii de teren asupra mediului (gradul de 

afectare a vegetaţiei, a construcţiilor, disconfortul populaţiei etc.) sau cu ajutorul 

chestionarelor. Acestea vor include atât întrebări legate de degradarea mediului aerian prin 

efecte dezagreabile, miros, iritaţii oculare, respiratorii etc., cât şi întrebări legate de 

particularităţile condiţiilor de timp. 
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Poluarea atmosferei cu noxe detectabile organoleptic.  

În afara prafului, pulberilor, funinginii sau a diferitilor compuşi chimici, atmosfera 

este adesea poluată de o serie de substanţe urât mirositoare. Cele mai frecvente surse de 

emanare a unor astfel de mirosuri sunt fermele zootehnice (crescătorii de porci, vaci, oi, 

păsări), precum şi tăbăcăriile, atelierele şi fabricile de prelucrat pieile, fabricile de zahăr. 

În condiţiile unei astfel de poluări, elevii pot determina arealul afectat de mirosuri 

neplăcute cu ajutorul observaţiilor meteorologice şi îndeosebi asupra vântului (direcţie şi 

viteză). În lipsa unor giruete şi anemometre se pot folosi datele de la cea mai apropiată staţie 

meteorologică. Pe baza datelor obţinute se pot întocmi roze ale vântului cu direcţia şi viteza 

acestuia. Se pot delimita astfel, în funcţie de direcţiile dominante, arealul afectat de mirosuri 

neplăcute, momentul din zi când acesta are o extindere maximă. 

Metode de apreciere a calităţii apelor.  

Apa nu este numai o simplă soluţie de substanţe minerale, organice şi de gaze. Ea este 

în acelaşi timp şi un mediu de viaţă. Pentru a îndeplini acestă funcţie se impune ca însuşirile 

ei şi substanţele pe care le conţine să varieze în limite optime în raport cu cerinţele 

organismelor animale şi vegetale care populează mediul respectiv. În cazul în care echilibrul 

biologic dîntr-un ecosistem acvatic este tulburat ca urmare a modificărilor intervenite, pe cale 

naturală, în însuşirile fizice şi chimice ale apei, spunem că avem de-a face cu o apă 

impurificată, murdară sau stricată. Când fenomenul este o consecinţă a activităţii omului 

avem de-a face cu poluarea. 

Sursele de poluare a apelor.  

Având în vedere provenienţa apelor uzate şi caracteristicile fizico-chimice ale 

acestora, se poate face o grupare a surselor de poluare. Astfel, apele uzate cu un conţinut mare 

de materii organice provin de la centrele urbane şi de la unităţile industriei uşoare. Se 

apreciaza că apoximativ 80% din apele utilizate în centrele urbane, în scopuri casnice (băi, 

bucătării etc.) se evacuează poluate cu reziduuri de provenienţă biologică şi cu substanţe 

chimice. 

Apele uzate orăşeneşti, prin conţinutul mare de materii organice sunt medii prielnice 

pentru bacterii, conţinând în plus şi bacteriile patogene evacuate de la spitale şi abatoare. 

Aceste ape au un potenţial patogen şi infestant foarte ridicat şi de aceea trebuie evitate în 

studiile cu elevii. Se pot însă face aplicaţii cu elevii la staţiile de epurare orăşeneşti unde 

personalul calificat poate da explicaţii amănunţite asupra procedeelor de tratare şi epurare a 

apelor reziduale, în aşa fel încât la revenirea lor în reţeaua de râuri să corespundă condiţiilor 

de calitate cerute de lege. 
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Industria alimentară prin fabricile de zahăr, de produse lactate, mezeluri şi conserve, 

bere, drojdie de bere, abatoare etc. evacuează ape uzate încărcate cu mari cantităţi de materii 

organice de origine animală sau vegetală a căror descompunere în procesul de autoepurare 

necesită mari cantităţi de oxigen. Dacă aceste ape nu sunt epurate şi volumul lor este prea 

mare în raport cu debitul râului şi cu potenţialul lui de autoepurare, apele, care pot fi chiar 

contaminate cu germeni patogeni, capătă un gust şi un miros dezagreabil şi pun în pericol 

fauna piscicolă. 

Apele evacuate de la întreprinderile textile sunt încărcate cu resturi de fire, uleiuri, 

coloranţi, săpunuri etc. 

Fermele zootehnice sunt importante surse de poluare a apelor. Pentru îndepărtarea 

reziduurilor animale se folosesc cantităţi apreciabile de apă care, dacă nu sunt epurate, 

poluează grav râurile şi lacurile. 

În agricultură, prin sporirea volumului de îngrăşăminte şi pesticide, se împraştie în 

natură substanţe primejdioase, care prin intermediul scurgerii de versant ajung în lacuri sau în 

cursurile de apă. 

      * 

În cercetările cu elevii, trebuie să folosim cele mai simple metode, care nu necesită 

cunoştinţe şi aparatură specială de înaltă tehnicitate, punând accentul pe latura educativă, de a 

proteja şi păstra calitatea acestei importante componente de mediu. Elevii trebuie să înţeleagă 

în primul rând interrelaţiile care există între factorii biotici şi abiotici ai ecosistemului acvatic 

şi legătura Dintre cauză şi efect, pierderea calităţii unei ape fiind în majoritatea cazurilor 

consecinţa unor dezechilibre în ecosistemul respectiv. Trebuie să punem accentul pe munca 

independentă, urmărind formarea unor convingeri asupra necesităţii de a ocroti natura, 

dezvoltarea spiritului de observaţie, de cercetare şi de orientare a preocupărilor lor în direcţia 

unor acţiuni de utilitate socială. 

Determinarea calităţii apelor pe baza însuşirilor organoleptice.  

Când pregătim cu elevii aplicaţia pe teren, în care se va analiza şi calitatea apelor, 

trebuie să avem în vedere cu minuţiozitate, ce urmărim să determinăm şi să luăm aparatura 

necesară. Pe teren se impun o serie de măsuri pentru ca rezultatele să fie cât mai corecte. 

Astfel, pentru recoltarea probelor de apă, trebuie să avem recipiente din sticlă incoloră foarte 

bine spălate.  

Din lacuri şi râuri se recoltează de sub oglinda apei, în cazul râurilor evitându-se 

locurile cu ape stagnante. La probele recoltate ne intereseaza în primul rând aspectul şi elevii 

vor nota în caietul de teren dacă apa este incoloră, opalescentă, tulbure sau colorată. În acest 
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din urma caz trebuie specificat dacă culoarea se datorează suspensiilor sau unor substanţe 

chimice existente în apă. 

Turbiditatea se datorează prezenţei în apă a particulelor solide în suspensie. Deoarece 

o apă tulbure este în general o apă impurificată, se impun o serie de precauţii până la stabilirea 

naturii agentului de impurificare. Cel mai răspândit proces de impurificare naturală este 

turbiditatea apei ca urmare a proceselor de eroziune de pe versanţi sau din albii. 

Materiile în suspensie care pot modifica calitatea apei pot rezulta şi din diferite acţiuni 

antropice. Ele pot proveni din deversarea apelor uzate menajere şi industriale, de la carierele 

de sortare a pietrişurilor, din industria textilă. 

Culoarea este o însuşire care poate da primele indicii asupra modificării calităţii 

apelor. Aluviunile colorează apa în funcţie de natura şi originea materialelor transportate. 

 Prin reziduurile activităţilor antropice, mediul acvatic îşi poate modifica, de asemenea, 

culoarea normală, fie din cauza unor coloranţi organici, fie a unor substanţe minerale. 

Culoarea apei potabile se determină prin compararea vizuală a probei de apă pusă într-

o eprubetă, cu o scară colorimetrică (dacă aceasta poate fi procurată) sau prin compararea  cu 

soluţii etalon sau lame de sticlă colorată. 

Mirosul apei provine de la substanţele volatile pe care le conţine ca rezultat al 

încărcării cu substanţe organice în descompunere, al dezvoltării planctonului, al poluării cu 

substanţe chimice sau cu ape reziduale. În procesul de autoepurare, scăderea cantităţii de 

oxigen dizolvat ca urmare a consumului în reacţiile de oxidare favorizează dezvoltarea 

mirosului. Este o metodă foarte bună de stabilire a calităţii apei, prin aprecierea felului 

mirosului, cât şi a intensităţii lui. Se notează astfel în caietele de teren, dacă mirosul este 

aromatic, de baltă, de lemn umed, de mucegai, de pământ, de peşte, de iarbă cosită sau de fân, 

clorurat, de hidrocarburi, de medicamente, de hidrogen sulfurat, fecaloid, nedefinit etc., 

precum şi intensitatea lui. 

* 

Un control simplu al calităţii unei ape se poate face folosind peştii ca animale test. 

Pentru aceasta se analizează sectorul de râu din orizontul local şi se observă care sunt speciile 

de peşti ce se dezvoltă în mod normal în aceste ape. Se prind câţiva peştişori din sectorul vizat 

şi se pun într-un vas de sticlă. Principiul metodei constă din înregistrarea reacţiei peştilor în 

apa poluată sau a timpului de supravieţuire. În cazul unei intoxicaţii peştii prezintă unele 

simptome caracteristice. Dacă în apa există substanţe toxice, peştii din vas dau semne de 

nelinişte şi au mişcări agitate. La excitanţi externi mecanici au mişcări bruşte sau rămân 

apatici. Într-o fază mai avansată au tulburări ale echilibrului care se manifestă prin uşoare 
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mişcări de pendulare sau de răsucire a corpului. Apoi îşi pierd complet echilibrul, făcând 

încercări nereuşite de redresare. La un grad şi mai avansat de intoxicare, peştii cad la fund şi 

nu se mai pot deplasa, în timp ce mişcările respiratorii devin din ce în ce mai slabe. 

Observaţii cu elevii asupra poluării solurilor.  

Solul este supus poluării ca şi celelalte componente ale mediului, dar el se reface mult 

mai greu în comparaţie cu apa şi aerul deoarece procesele de autoepurare sunt mai lente. De 

aceea, profesorul, în aplicaţiile cu elevii în orizontul local, trebuie să dea o atenţie deosebită 

acestor procese, căutând să urmărească îndeaproape cauzele poluării şi posibilităţile de 

îndepărtare a poluanţilor. Provenienţa substanţelor care polueaza solul este foarte variată. 

Unele Dintre ele sunt scoase direct din pământ, cum este ţiţeiul, altele apar ca un rezultat 

secundar în procesul de fabricaţie a anumitor produse industriale. Sunt apoi substanţele 

reziduale, ape poluate, uleiuri minerale etc. de la diverse instalaţii sau substanţe poluante din 

deşeuri, din resturi menajere de la centrele urbane, din gunoaie, reziduuri de la fermele 

zootehnice. 

Diversele substanţe chimice (îngrăşaminte, erbicide, insecticide etc.) utilizate de om în 

agricultură şi silvicultură, administrate în cantitate prea mare, provoacă adesea fenomene de 

poluare. 

Substanţele poluante sunt vărsate de om, fie direct asupra solului, fie în apă sau aer, de 

unde ajung în sol. 

Observaţii cu elevii se pot efectua peste tot, dar îndeosebi în regiunile unde se extrage 

ţiţei, în împrejurimile sondelor, de-a lungul traseelor conductelor, de-a lungul drumurilor pe 

care trec maşinile. În aceste locuri scapă diferite cantităţi de ţiţei, care, fie că pătrund direct în 

sol, fie că se strâng în anumite adâncituri şi de aici sunt luate de apă şi duse cu uşurinţă la 

diferite distanţe, pătrunzând apoi, în cele din urmă, în sol. Suprafeţele de teren pe care se 

revarsă ţiţei se recunosc uşor, într-un prim stadiu, după prezenţa stratului de ţiţei, care persistă 

mai mult la suprafaţa solului. Mai târziu, se constată că dispare covorul vegetal, solul 

rămânând lipsit de vegetaţie. 

Ţiţeiul şi diversele sale derivate, la fel de poluante, sunt răspândite şi acolo unde sunt 

maşini la care se folosesc aceste derivate, cum este cazul marilor garaje, al depozitelor de 

carburanţi s.a. Acestea se găsesc de obicei la marginea satelor mai mari şi a oraşelor. Dar 

poluarea cu produse petroliere se constată şi în jurul fântânilor de pe ogoare, unde se 

aprovizionează cu apă şi unde se fac şi unele reparaţii curente la maşini. Ţiţeiul şi produsele 

lui, fiind mai uşoare decât apa, sunt luate şi întinse pe suprafeşe mult mai mari decât ariile 

unde se revarsă. 
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La fel de dăunătoare sunt unele substanţe produse pe cale industrială, menite să 

îmbunătăţească fertilitatea solului (îngrăşămintele chimice), dacă ele sunt folosite neraţional. 

Elevii pot observa că locurile unde stau aceste îngrăşăminte, înainte de a fi rîşipite pe sol, 

rămân golaşe; rădăcinile plantelor sunt distruse, uscându-se chiar şi arborii, nu numai plantele 

ierboase. O situaţie asemănătoare se constată şi pe suprafeţele unde sunt puse gunoaiele de la 

crescătorii de animale. De asemenea, substanţele folosite ca insecticide şi erbicide date în 

cantităţi mari au acelaşi mare neajuns: poluarea solului. Aceste efecte se accentuează dacă 

după administrare urmează o perioadă de uscăciune, care determină creşterea concentraţiei 

poluanţilor. 

Recunoaşterea solurilor poluate se poate face în primul rând, pe teren, urmărindu-se 

plantele şi modul de dezvoltare al acestora, fie că este vorba de vegetaţie naturală, fie că este 

vorba de culturi. 

Observaţii privind aspectul plantelor şi vitalitatea lor.  

În decursul observaţiilor efectuate în păduri, elevii vor nota în caietul de teren şi 

conformaţia arborilor: trunchiul drept (care arată în general condiţii bune de dezvoltare), 

curbat la bază (care indică provenienţa din lăstari sau influenţa unor factori stânjenitori în 

tinereţe), închircit, strâmb şi noduros (din cauza condiţiilor staţionale nefavorabile sau a tăierii 

crengilor în fazele tinere). Mai mulţi arbori pornind dîntr-o tulpină sau grupaţi radiar indică, 

de asemenea, provenienţa lor din lăstari în urma tăierii pădurii. Se va urmări şi starea 

fitosanitară a arborilor; în general aceasta este deficitară dacă există numeroşi arbori parazitaţi 

de vâsc, arbori scorburoşi, putregăioşi, dacă trunchiurile sunt acoperite masiv de muşchi şi de 

licheni, ceea ce indică o creştere lâncedă a lor. Uneori, în special la stejar, se observă 

fenomenul de uscare a crengilor superioare, ceea ce indică starea de declin a arborilor. 

În paşuni se vor observa deformările plantelor produse direct de păşunat, prin 

distrugerea părţii superioare a tulpinilor şi formarea unor tulpini secundare curbate din muguri 

laterali. Se va urmări conformaţia tufelor roase de vite, îndesirea ramurilor ca o reacţie de 

apărare. Pe păşunile în care tufărişurile au o extindere mai mare (îndeosebi pe versanţii 

erodaţi sau în lungul viroagelor care brăzdează versanţii) se poate vedea cum la adăpostul 

tufelor roase de vite – mai ales a celor cu ghimpi – se dezvoltă şi alţi arbori sau arbuşti, care 

nu au adaptări speciale şi care se înalţă drept, cu portul caracteristic exemplarelor nedeformate 

de vite. 

Observaţii privind efectele poluării asupra plantelor.  

Aceste observaţii se pot efectua în general în oraşe sau în jurul unor obiective industriale, 

unde efectele sunt mai evidente, putând fi sesizate vizual. 
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Se va urmări delimitarea spaţială a teritoriului în care se observă efecte negative 

asupra plantelor. Adesea se constată că zonele cu diferite intensităţi ale fenomenelor de 

poluare, deşi dispuse relativ concentric în jurul sursei de emisie sau paralel cu arterele de 

circulaţie, prezintă o alungire pe direcţia vânturilor dominante. Se va nota în caietul de teren 

numărul arborilor şi al pomilor fructiferi cu fenomene de uscare, urmărindu-se pe specii (în 

cazul în care se cunosc) sensibilitatea la efectele noxelor. Trebuie însă o mare atenţie pentru a 

nu se face confuzie cu uscările produse din alte cauze (atacuri de insecte, secţionarea 

accidentală a rădăcinilor prin lucrări edilitare, plantare necorespunzătoare etc.). 

Se vor colecta frunzele care prezintă urme ale acţiunii nocive a agenţilor poluanţi, 

urmărindu-se modul de dispunere a porţiunilor necrozate (pe margini şi spre vârful frunzei, 

sau sub formă de pete neregulate). 

În oraş se poate observa cum de-a lungul unor străzi intens circulate, ca urmare a 

reducerii masei foliare din cauza acţiunii nocive a gazelor de eşapament, unii arbori (în 

special castani şi tei) înfloresc din nou spre sfârşitul verii, în timp ce puţinele frunze rămase 

sunt în cea mai mare parte ruginii, închircite. 

În lungul unor artere intens circulate din regiunile din afara oraşului, îndeosebi pe 

soselele neasfaltate, se poate determina distanţa până unde se întâlnesc depuneri vizibile de 

praf şi de impurităţi pe frunzele şi crengile arborilor şi tufelor. 

Observaţii asupra regenerării naturale.  

O metodă simplă, dar foarte concludentă este observarea modului cum se regenerează 

vegetaţia în cazul când acţiunea degradatoare încetează. Acest proces se poate observa, cel 

mai adesea, în cadrul unor suprafeţe puse sub ocrotire ca rezervaţii naturale. În aceste condiţii, 

dacă terenul nu a fost prea intens degradat anterior, se constată tendinţa vegetaţiei de a reveni 

treptat la vechile formaţiuni care fuseseră înlocuite prin formaţiuni secundare sau derivate. În 

acest fel se pot obţine concluzii interesante privind reconstituirea vegetaţiei iniţiale. 

 

Metode de studiere a modificărilor lumii animale ca urmare a degradării mediului.  

Utilizarea din ce în ce mai frecventă a faunei pentru unele aprecieri ale degradării 

mediului se datorează reacţiei sub diferite forme a organismelor animale la factorii externi şi 

marii lor mobilităţi, dând o imagine rapidă şi specifică asupra situaţiei concrete din natură. 

Distrugerea unor specii sau modificarea unor populaţii de animale duce la restructurări 

profunde, speciile cu un înalt grad de rezistenţă înmulţindu-se exagerat, iar cele cu 

adaptabilitate redusă dispărând. 
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Metoda observaţiei directe.  

Prin observaţia directă a lumii animalelor se pot sesiza modificările morfologice 

externe, cele etologice (de comportament), apoi fluctuaţiile de areal şi chiar reducerea sau 

dispariţia unor populaţii din anumite regiuni.  

Observaţia directă în orizontul local.  

Pentru observaţiile faunistice, orizontul local oferă, în orice loc, o multitudine de 

exemple în care se poate urmări comportamentul diferitelor specii de animale la modificarea 

condiţiilor ecologice ca urmare a activităţii omului. Pentru aceasta se impune însă o bună 

documentare a profesorului şi o pregătire a elevilor atât cu metodele de lucru în teren, cât şi 

cu aparatura necesară. Sunt astfel necesare pentru cercetare şi colectare de material zoologic o 

serie de cutioare, tuburi cu dop, filee entomologice, lupe de buzunar, binocluri. 

Pentru o bună reuşită a acestor observaţii trebuie ca profesorul să cunoască terenul şi 

să aleagă cu grijă acele locuri în care sunt fenomene demne de semnalat şi unde se pot analiza 

în detaliu fiecare ecosistem şi modificările suferite de acesta. În acest fel se dezvoltă spiritul 

de observaţie la elevi, făcându-i să înţeleagă pe viu care sunt interdependenţele Dintre specii, 

locul fiecăreia în lanţul trofic şi cauza unor dezechilibre produse. Concluzii interesante se 

obţin şi în aplicaţiile efectuate pe terenurile unde s-a facut combaterea dăunătorilor cu 

substanţe chimice, în zonele industriale, pe terenurile cu culturi intensive etc.  

Observaţii pe itinerarii.  

Pe itinerariu, profesorul va arăta specificul fiecărui ecosistem, evidenţiind intervenţia 

omului în sens negativ sau pozitiv asupra lumii animale în diferite locuri, precum şi primejdia 

care ameninţă unele specii. De asemenea, se va reliefa unitatea Dintre organism şi mediul 

înconjurător şi caracterul dinamic al complexelor naturale. Pe teren se va urmări şi conduita 

elevilor legată de necesitatea protejării naturii şi a mediului ambiant. 

În ceea ce priveşte metodologia, cele mai bune rezultate se obţin prin îmbinarea 

observaţiei directe cu comparaţia, având grijă să se opereze cu noţiuni şi cunoştinte pe care 

elevii şi le-au însuşit în clasă. 

Sesizarea unor aspecte uşor vizibile ale influenţei societăţii asupra lanţurilor trofice şi 

a importanţei unor specii în echilibrul ecologic din natură trebuie să constituie unul din 

scopurile principale ale ieşirilor pe teren. Totodată, profesorul trebuie să atragă atenţia 

elevilor asupra faptului că mediul antropizat înlocuieşte treptat pe cel natural, determinând 

adânci modificări în lumea animalelor. 
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Dar cele mai bogate în învăţăminte sunt excursiile într-o pădure, ecosistemul cel mai 

complex de la noi. De regulă, se iau sub supraveghere două sectoare: unul degradat şi altul 

nedegradat. 

La nici una din aplicaţiile făcute nu trebuie neglijată încercarea de realizare a unor 

schiţe de hărţi pe care să fie consemnate locurile mai degradate sau alte fenomene observate. 

 

12.2.2. Sinteza observaţiilor efectuate în orizontul local. 

Metodele de observare şi de cercetare în cazul fiecărui fenomen, prezentate mai sus, 

pot fi aplicate atât în cazul studiilor staţionare, cât şi în aplicaţiile de teren care se organizează 

în orizontul local. 

Prin desfăşurarea acestor cercetări şi prelucrarea datelor se pot obţine grafice, schiţe, 

hărţi, fotografii, diapozitive sau chiar reportaje-video, materiale foarte utile în procesul 

instructiv-educativ desfăşurat în şcoală, atât în orele de geografie, cât şi în cabinetul de 

geografie. Se recomandă ca atunci când sunt fenomene interesante şi care au o probabilitate 

de apariţie rară (deversări accidentale de poluanţi) să se facă şi diapozitive color pentru ca 

profesorul să poată ilustra cât mai bine fenomenele respective şi pentru seriile următoare de 

elevi, cu care nu va avea ocazia să le observe direct. 

Ca material de sinteză se poate realiza harta calităţii mediului din perimetrul oraşului 

în care se află şcoala. Pentru întocmire este bine, acolo unde există această posibilitate, să se 

obţină de la organele locale planuri cadastrale la scări mari (1: 10 000 sau 1: 5 000), pe care să 

se treacă diverse elemente ale cadrului natural sau socio-economice cu efecte asupra calităţii 

mediului. Acestea vor fi selectate astfel încât să redea specificul regiunii, de la caz la caz, fără 

însă a supraîncărca harta: reţeaua hidrografică, date climatice, porţiuni cu soluri erodate sau 

foarte slab productive, arealul pădurilor, rezervaţii sau monumente ale naturii, arbori ocrotiţi 

sau monumente istorice, surse de poluare, eventual distanţele până la care aceste noxe se 

propagă cu intensitate mare. 

Odată întocmită această hartă, prin folosirea unor semne convenţionale cât mai simple 

şi mai sugestive, elevii vor fi îndrumaţi cum să efectueze observaţii continui asupra mediului 

din orizontul local, iar toate modificările ce apar ulterior, fie ca urmare a unor factori naturali, 

fie datorită activităţii antropice, vor fi adăugate pe hartă pe măsura producerii lor. În acest fel 

se poate realiza supravegherea sinoptică a stării mediului din perimetrul respectiv. 

Pentru a putea ţine la zi harta calităţii mediului, de un real folos este Jurnalul 

observaţiilor asupra mediului. Un astfel de jurnal poate fi întocmit de către elevi sub 

îndrumarea profesorului. El constituie cel mai uşor mijloc de a înregistra dinamica tuturor 
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fenomenelor naturale sau antropice cu influenţă negativă asupra mediului din orizontul local. 

În el se pot da o serie de detalii asupra cauzelor care au provocat fenomenul respectiv, 

evoluţia în timp a fenomenului şi evaluarea pagubelor produse. Se pot apoi specifica măsurile 

luate pentru diminuarea pagubelor sau pentru preîntâmpinarea unor astfel de fenomene în 

viitor. 

12.2.3. Observaţii cu elevii pe itinerarii. 

După ce elevii şi-au format o serie de deprinderi de a observa şi studia efectele 

negative ale unor fenomene naturale şi acţiuni antropice din orizontul local, se pot organiza şi 

o serie de aplicaţii pe itinerarii. În cadrul acestora se va completa bagajul de cunoştinţe şi 

informaţii asupra unor aspecte care nu se întâlnesc în perimetrul localităţii natale. 

Indiferent de scopul cu care se organizează aplicaţia, peste tot se pot găsi suficiente 

exemple care să scoată în evidenţă acţiunea omului asupra mediului. Trebuie numai de fiecare 

dată ca profesorul să aibă grijă să atragă atenţia elevilor, să-i deprindă să observe fenomenele 

din natură şi să caute explicaţii asupra cauzelor şi a consecinţelor, atunci când este cazul. Pe 

orice traseu s-ar merge sunt foarte multe exemple din care să se scoată în evidenţă atât 

intervenţia pozitivă a omului pentru a mări potenţialul productiv al mediului cât şi o serie de 

acţiuni care, realizate necorespunzător, au drept consecinţe o serie de efecte negative. Asupra 

acestora trebuie să insistăm, să arătăm de fiecare dată unde s-a greşit si ceea ce ar trebui făcut 

pentru refacerea calităţii mediului. 

Astfel, urcând pe un povârniş vedem că este puternic brăzdat de ravene şi ogaşe, 

instalate pe vechile trasee ale unor drumuri de care. La munte, potecile pe scurtătură şi nu pe 

marcaje sunt tot atâtea posibilităţi de instalare a organismelor torenţiale. Efectele presiunii 

pastorale asupra covorului vegetal şi asupra solului pot fi, de asemenea, observate în mai toate 

regiunile de deal şi de munte. 

Exemple de acest fel se pot găsi foarte multe. Însă profesorul trebuie să selecteze pe 

cele mai caracteristice, care pot completa cunoştinţele elevilor despre modificările pe care le 

produce omul în mediul înconjurător. 

Pentru analiza mai detaliată a unor a unor astfel de situaţii prezentăm în continuare un 

model de fişă, care se poate completa pe itinerar în cele mai caracteristice puncte. 

 

Model de fişă-tip pentru observaţii în puncte caracteristice de pe un itinerar 

o Numărul fişei… 

o Data… 

o Itinerar… 
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o Unitatea de relief… 

o Forma de relief… 

o Starea timpului… 

o Starea apelor din râuri, lacuri, iazuri… 

o Caracteristicile solului… 

o Tipul de vegetaţie şi modul de utilizare… 

o Aspectul plantelor şi starea fitosanitară… 

o Fenomene de degradare (eroziune în suprafaţă, rigole, organisme torenţiale, alunecări 

de teren, extinderea unor plante slab productive)… 

o Aspecte de poluare (surse de poluare, calitatea aerului, calitatea apelor de râuri şi 

lacuri, fenomene de degenerare la arbori şi arbusti, depuneri de substanţe nocive pe 

suprafaţa solului, arealul afectat)… 

o Lucrări de combatere a eroziunii şi poluarii… 

o Numele elevului care a completat fişa… 

Pentru o cât mai bună reuşită a unor astfel de observaţii, profesorul trebuie să 

urmărească la elevi, în permanenţă două laturi: cea instructivă şi cea educativă. Cercetarea 

mediului în mijlocul naturii cu elevii permite ridicarea nivelului de cunoştinţe, sesizarea 

legăturilor reciproce Dintre fenomene, a modului cum se interferează şi se influenţează 

reciproc, permite formarea unei gândiri ecologice. 

 

14.2.4. Recomandări privind comportarea elevilor. 

În condiţiile actuale, când activitatea recreaţională şi turistică iau o amploare tot mai 

mare, se constată apariţia unor perturbări în echilibrul natural al ecosistemelor ca urmare a 

unor acţiuni în aparenţă minore, care dacă s-ar produce izolat, s-ar redresa foarte uşor, dar 

care repetate cu o frecvenţă mare pe trasee intens circulate duc la modificări grave, greu 

reversibile (dispariţia unor specii de plante şi animale, bătătorirea şi erodarea solului, crearea 

de organisme torenţiale etc.). De aceea, în decursul deplasărilor pe teren, atât în orizontul 

local cât şi pe itinerarrii mai lungi, profesorul trebuie să fie preocupat de formarea la elevi a 

unor deprinderi de comportare civilizată şi de grija pentru păstrarea şi ocrotirea calităţii 

mediului înconjurător. 

Profesorul va interveni atât prin îndrumări şi observaţii directe şi prin exemplul său 

personal, cât şi prin evidenţierea comportării necorespunzătoare a unor grupuri de turişti 

întâlnite şi îndeosebi prin sublinierea şi demonstrarea concretă a efectelor negative ce se pot 
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identifica în regiunea parcursă. Este vorba de fapt de reguli elementare foarte adesea repetate, 

dar care sunt în mare măsură neglijate şi subestimate tocmai datorită aparentei lor banalităţi. 

Considerăm deci utilă o succintă prezentare a principalelor “reguli” de comportare în 

natură, care ar trebui să fie cunoscute nu numai formal, ci să devină adevărate deprinderi 

pentru toţi turiştii. 

În regiunile cu intensă activitate turistică, să se circule numai pe poteci marcate. 

Profesorul va arăta elevilor că “scurtăturile” pot constitui căi de declanşare a eroziunii 

torenţiale. Se va sublinia şi rolul negativ al bătătoririi solului forestier, distrugerile provocate 

vegetaţiei prin călcarea repetată a plantelor (mergând până la modificarea radicală a 

compoziţiei floristice sau chiar până la distrugerea parţială sau totală a covorului vegetal). 

o Colectarea plantelor să fie făcută numai cu anumite măsuri de precauţie, pentru a nu 

provoca sărăcirea floristică a regiunii prin dispariţia speciilor rare sau mai sensibile. 

o Să nu distrugă puieţii de arbori, arborii tineri sau crengile şi să evite vătămarea 

trunchiurilor arborilor, căci orice leziune a scoarţei poate constitui o cale de 

pătrundere a unor boli care duc la scăderea vitalităţii arborilor. 

o Să evite orice prejudicii aduse faunei. Multe animale au un rol important în asigurarea 

echilibrului biologic al ecosistemului, ca urmare a exterminării lor  producându-se 

înmulţiri în masă ale unor dăunători sau apariţia unor disproporţii în dezvoltarea altor 

componenţi ai ecosistemului. 

o Focurile de tabără să fie făcute numai în anumite condiţii şi să fie supravegheate cu 

grijă. Să nu se utilizeze pentru aprinderea lor decât uscăturile existente în 

împrejurimile locului de popas – să nu se taie pentru aprinderea lor arbori şi tufe. Să 

nu fie făcute în pădure sau prea aproape de marginea pădurii. 

o Să evite lăsarea unor urme vizibile ale trecerii grupului, să se gândească că turiştii 

care vor veni după ei sunt şi ei dornici să admire natura cât mai puţin alterată de om. 

o Să fie foarte atenţi la păstrarea calităţii surselor de apă – să nu se arunce resturi în 

lacurile şi pâraiele de munte, în izvoare şi fântâni, să nu se folosească apa din râu sau 

mai ales din lac pentru spălatul maşinilor. 

o În cazul când pe traseu se află rezervaţii naturale sau monumente ale naturii, atenţia 

trebuie să fie şi mai mare. Multe rezervaţii nu pot fi vizitate decât cu aprobare 

specială, în general cu grupuri mici de elevi, bine pregătiţi, care urmăresc în mod 

deosebit anumite obiective ştiinţifice – vizitarea cu grupuri mari şi dezordonate fiind 

total contraindicată. Chiar în rezervaţiile deschise circulaţiei turistice, nu se va circula 
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decât pe poteci, se va evita zgomotul, nu se vor face popasuri îndelungate, nu se va 

face foc şi nu se vor săpa gropi pentru profile de sol. 

 

14.3. Prezentarea unor proiecte de activitate didactică. 

Dintre modurile de organizare a procesului de învăţământ, remarcăm organizarea pe 

clase şi lecţii; eficienţa acestui mod de organizare are cea mai largă răspândire şi vizează 

realizarea sarcinilor şcolii.  

 Putem spune ca lecţia de geografie îndeplineşte, în relaţia cu celelalte feluri de 

activităţi, functia de catalizator, de ordonare si orientare convergenta a acestora pentru 

realizarea obiectivelor instruirii si educatiei. 

 De asemenea, lecţia reprezintă o modalitate eficace de învăţare, asigura însuşirea 

temeinica a conţinuturilor instruirii, formarea priceperilor si deprinderilor vizate. 

 După felul cum se desfasoara lecţia depinde înarmarea elevilor cu cunoştinţe, priceperi 

si deprinderi geografice, precum si contributia geografiei la dezvoltarea capacitatii lor 

intelectuale. 

 Redactarea si desfăşurarea lecţiei de geografie presupune îndeplinirea mai multor 

cerinte, si anume: 

o stabilirea scopului lecţiei ; 

o obiectivele operaţionale / competenţele ; 

o stabilirea volumului de cunoştinţe şi a conţinutului ştiinţific ; 

o alegerea metodelor şi mijloacelor de învăţământ ; 

o integrarea lecţiei în sistemul de lecţii al capitolului ; 

o realizarea unităţii instructiv-educative a lecţiei. 

Orice cunoştinţă, definiţie sau informaţie, pentru a fi însuşită de elevi trebuie să treacă 

prin anumite faze de învăţare, la anumite intervale şi într-o anumită succesiune. Aceste faze 

sunt: de dobândire a cunoştinţelor, consolidare, recapitulare, evaluare şi de exersare a 

creativităţii. În funcţie de aceste faze, clasificăm tipurile de lecţii: 

o lecţia de comunicare şi însuşire a noilor cunoştinţe; 

o lecţia de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor; 

o lecţia de fixare; 

o lecţia de recapitulare; 

o lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor; 

o lecţia de aplicare în practică a cunoştinţelor; 

o lecţia de verificare, evaluare şi notare a randamentului elevilor; 
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o lecţia seminar; 

o lecţia de laborator. 

În fiecare categorie de lecţie există diferite variante. Astfel, pentru comunicarea şi 

însuşirea noilor cunoştinţe, la geografie pot fi utilizate: 

o lecţia întroductivă; 

o lecţia prin activităţi practice în terenul geografic; 

o lecţia de analiză a observaţiilor făcute în vizite, excursii şi drumeţii; 

o lecţia bazată pe material demonstrativ; 

o lecţia bazată pe experiment; 

o lecţia bazată pe elaborarea modelelor; 

o lecţia cu ajutorul mijloacelor de învăţământ; 

o lecţia cu ajutorul manualului şi altor surse de informare; 

o lecţia bazată pe munca independentă. 

o Pentru recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor, pot fi organizate: 

o lecţia cu ajutorul planului alcatuit de profesor cu elevii ; 

o lecţia bazată pe scheme recapitulative, exerciţii, activităţi practice ; 

o lecţia de munca independentă sau cu ajutorul fişelor; 

o lecţia-vizită la muzee sau expozitii; 

o lecţia-excursie; 

o lecţia-studiu de caz. 

Pentru fixarea si consolidarea cunoştinţelor si deprinderilor, pot fi organizate: 

o lecţia de fixare prin activităţi practice; 

o lecţia bazată pe exerciţii diferenţiate pe grupe sau individual ; 

o lecţia de confecţionare a materialului didactic sau a modelelor. 

Pentru formarea priceperilor şi deprinderilor, pentru aplicarea în practică a 

cunoştinţelor, pot fi utilizate diferite variante: 

o lecţia în cabinetul de geografie / terenul geografic; 

o lecţia prin studiu de caz; 

o lecţia de realizare a unor modele; 

o lecţia în care se exerseaza la calculator; 

o lecţia bazată pe munca independentă cu surse de informare; 

o lecţia-dezbatere. 

Pentru verificarea, evaluarea şi notarea elevilor sunt: 

lecţia de verificare orală ; 
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o lucrările scrise ; 

o lecţia prin îmbinarea verificării orale cu cea scrisă; 

o lecţia de evaluare prin aplicaţii practice sau exerciţii; 

o verificarea prin teste de cunoştinţe; 

o verificarea cu ajutorul calculatorului; 

o lecţia de analiza a lucrărilor practice şi a lucrărilor scrise. 

Un tip de lecţie care se foloseşte frecvent în predarea-învăţarea geografiei este lecţia 

mixtă ce are ca etapă distinctă verificarea cunoştinţelor anterioare, iar dirijarea predării-

învăţării este urmată de evaluarea performanţei, asigurarea şi intensificarea retenţiei şi 

transferului cunoştinţelor. 

 

Proiect de activitate didactică (nr.1) 

 

Data: 

Obiectul : Geografia mediului înconjurător 

Clasa: a XI-a 

Subiectul lecţiei: Mediul înconjurător în marile aglomerări urbane. 

Tipul lecţiei: mixtă (dobândire de noi cunoştinţe, fixarea si consolidarea lor). 

Obiective de referinţă:  

o dobândirea de cunoştinţe cu privire la caracteristicile mediului urban; 

o dezvoltarea capacităţilor cognitive, de întelegere, analiză, sinteză, comparaţie, 

generalizare şi evaluare ; 

o cultivarea unei atitudini active şi pozitive faţă de cunoaştere. 

Obiectivele operaţionale vizează următoarele comportamente pe care trebuie să le realizeze 

elevii: 

o să definească noţiunile noi (climat urban, microclimat, topoclimat); 

o să caracterizeze climatul urban; 

o să explice caracteristicile elementelor meteorologice din zonele urbane; 

o să arate modificările celorlalte elemente de mediu; 

o să enumere şi să localizeze cele mai mari aglomeraţii urbane ale Terrei; 

o să exemplifice caracteristici ale mediului urban dîntr-un oraş mai cunoscut (de preferat 

din judeţul Buzău). 

Conţinutul  lecţiei va avea următoarea succesiune: 

o Marile aglomeraţii urbane de pe glob; 
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o Caracteristicile climatice; 

o Modificări ale hidrografiei, vegetaţiei, reliefului şi solului; 

o Mediul urban, activităţile economice si comunitatea umană. 

Strategii didactice: 

Metode didactice folosite: 

o expunerea sistematică; 

o explicatia; 

o observarea; 

o conversaţia euristică; 

o problematizarea. 

o Mijloace de învăţământ folosite : 

o reportaje-video cu durată mică şi medie; 

o imagini caracteristice din diferite oraşe; 

o schiţe de hărţi; 

o grafice; 

o manualul de geografie. 

Lecţia va începe cu precizarea marilor aglomeraţii de pe glob. Este necesar ca această 

activitate să fie realizată la începutul lecţiei pentru ca elevii să fie familiarizaţi cu localizarea, 

mărimea şi denumirea acestor aglomeraţii, deoarece aici mediul urban are trăsăturile cele mai 

caracteristice. Este vorba mai mult de o recapitulare succintă a marilor aglomerări urbane care 

au fost studiate în clasa a X-a (tema “Habitatul uman”). Trebuie stabilită şi o corelaţie între 

zonele industriale şi perimetrul locuit din oraşele respective. 

Secvenţa principală a lecţiei va fi analiza şi discutarea caracteristicilor climatului 

urban. Aici este necesar să fie precizate şi explicate următoarele caracteristici (prin 

comparatie cu regiunile înconjuratoare): 

o Radiatia solară este mai redusă; 

o Nebulozitatea este mai ridicată, iar precipitaţiile mai bogate; 

o Temperatura este mai ridicată atât vara, cât mai ales iarnă; 

o “Căldura artificială” (datorată arderilor), în zonele temperate, egalează în timpul iernii 

căldura primită prin radiaţie solară; oraşele sunt astfel, “insule de căldură”; 

o Umiditatea urbană este mai redusă; 

o Vântul are viteza atenuată. 

Aceste caracteristici pot fi demonstrate şi exemplificate cu o serie de date sugestive. În 

fiecare caz este necesar de arătat care sunt cauzele acestora. Unele explicaţii se pot realiza 
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prin conversaţie cu elevii. Noţiunile de “climat urban”, “topoclimat”, “microclimat” vor fi 

precizate prin conversaţie. Trebuie de asemenea precizat că aceste caracteristici generale ale 

climatului urban nu se întâlnesc doar în aglomeraţiile urbane foarte mari (acolo fiind mai 

pronunţate) ci şi în oraşele mai mici. 

Analiza caracteristicilor reliefului, hidrografiei, vegetaţiei şi solurilor se va face prin 

conversaţie cu elevii, neridicând probleme deosebite. Pentru hidrografie sunt necesare unele 

precizări legate mai ales de poluarea reţelei superficiale, folosirea intensivă a apelor 

subterane, modificarea bilanţului apei în sol în condiţiile învelişului de asfalt. Pe baza celor 

discutate până acum se poate formula concluzia că în perimetrul aglomeraţiilor urbane există 

un adevărat mediu înconjurător caracterizat prîntr-o puternică artificializare a condiţiilor 

naturale, pe care îl putem numi “mediu înconjurător urban”. 

Ultima secvenţă îşi propune să analizeze raporturile Dintre mediul urban, activităţile 

economice şi comunităţile umane. Prîntr-un dialog dirijat se pot discuta următoarele 

probleme: raportul Dintre oraşe şi activităţile lor economice (tipurile funcţionale principale de 

oraşe), influenţa industriei şi transporturilor asupra mediului urban, sisteme de alimentare cu 

apă. De asemenea, profesorul va trebui să explice influenţa mediului urban asupra sănătăţii 

oamenilor şi modalităţile de atenuare a stresului datorat presiunii urbane asupra omului. 

În parcurgerea acestei teme este necesar să se facă apel, pe cât posibil şi la date din 

orizontul apropiat, astfel încât sa fie percepute mai direct caracteristicile principale ale 

mediului urban. 

Ca temă de lucru li se poate sugera elevilor să caracterizeze, pe baza observaţiilor 

empirice şi a unor date de informare, mediul înconjurător urban al oraşului natal. Pentru a 

realiza aceasta caracterizare este necesar să fie abordată investigaţia şi modul de prezentare a 

datelor, după un plan bine stabilit: 

o Localizarea geografică; 

o Caracteristici ale reliefului (altitudine, forme de relief); 

o Ape superficiale şi subterane; 

o Modificări ale vegetaţiei; 

o Caracteristici climatice: temperatura (medie, vara, iarna), direcţia vântului, precipitaţii, 

sectoare topoclimatice, surse de căldură artificială; 

o Poluarea aerului şi apelor (inclusiv sursele); 

o Zonele funcţionale ale oraşului ; 

o Concluzii asupra calităţii mediului. 
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Desigur, acest plan trebuie concretizat cu date cât mai bogate care să permită o 

diagnoza a calităţii mediului urban. Dacă timpul nu permite o astfel de activitate, profesorul, 

la sfârşitul orei va putea face o succintă sinteză a caracteristicilor mediului din oraşul natal 

(sau alt oraş), urmând aceasta succesiune de probleme. 

Secvenţa de evaluare se va axa pe un sistem de întrebări deschise care să vizeze 

precizarea caracteristicilor mediului urban. 

 

Proiect de activitate didactică (nr.2) 

 

Data :  

Obiectul : Geografia mediului înconjurător 

Clasa : a XI-a 

Subiectul lecţiei : Pădurea, element de echilibru al mediului înconjurător. 

Tipul lecţiei : mixtă (dobândirea de noi cunoştinţe, fixarea şi consolidarea lor). 

Obiective de referinţă : 

o dobândirea de cunoştinţe cu privire la rolul de factor de echilibru al pădurii în cadrul 

biosferei ; 

o dezvoltarea capacităţilor cognitive de înţelegere, generalizare şi evaluare ; 

o conştientizarea rolului pădurii, acela de comunitate complexă de viaţă. 

Obiective operaţionale. După parcurgerea acestei teme, elevii trebuie să fie capabili : 

o să defineasca noţiunile noi (peisaj forestier, mediu forestier, biomasă, funcţiile 

pădurii) ; 

o să explice repartiţia pădurilor pe zone climatice ; 

o să localizeze principalele zone forestiere de pe glob ; 

o să explice influenţele elementelor mediului (relief, hidrografie, climă) asupra pădurii ; 

o să explice influenţele pădurii asupra mediului ; 

o să explice fiecare funcţie a pădurii în cadrul mediului ; 

o să enumere cauzele despăduririlor ; 

o să indice modalităţile de conservare a suprafeţelor forestiere. 

Conţinutul  lecţiei se poate axa pe următoarele idei majore : 

o Pădurea reprezintă o entitate biologică de prim rang şi un factor de echilibru de 

neînlocuit în cadrul biosferei ; 

o Şase miliarde de oameni depind acum de pădurile Terrei care oferă lemn de foc, lemn 

de construcţie, hârtie şi alte produse mai puţin esenţiale ; 
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o Restrângerea suprafeţelor forestiere a avut efecte negative asupra mediului ; 

o Pădurea îndeplineşte multiple funcţii în mediu, deosebit de însemnate în păstrarea 

calităţii acestuia ; 

o Conservarea şi amenajarea suprafeţelor forestiere reprezintă o cerinţă importantă a 

păstrării şi ameliorării mediului. 

Ca resurse didactice sugerăm folosirea expunerii sistematice, conversaţiei (de fixare, 

euristice), a problemelor - întrebări, a exerciţiilor, a lucrului cu harta. Ca material didactic 

sunt necesare hărţi, grafice, diagrame, fotografii, reportaje - video. 

Sistemul de întrebări trebuie construit conform conţinutului şi etapelor lecţiei spre a 

duce la activităţi complexe de discutare şi căutare a unor soluţii de către elevi. 

Se pot sugera în continuare câteva întrebări : 

o Ce legătură există între păduri şi dezvoltarea societăţii şi civilizaţiei umane ? 

o Care sunt factorii de mediu care influenţează un sistem forestier ? 

o Comparaţi extinderea regiunilor forestiere pe glob. 

o Arătati rolul pădurii în circuitul oxigenului în natură. 

o Cum ar putea fi sporite suprafeţele forestiere ? 

Activităţile elevilor pot fi concentrate spre notarea ideilor principale, citirea şi 

interpretarea hărţilor, discutarea diferitelor probleme, rezolvarea unor exerciţii. 

Etapele lecţiei pot fi: explicarea rolului pădurii în dezvoltarea societăţii şi civilizaţiei 

umane; clasificarea pădurilor globului în funcţie de zonele climatice şi interpretarea (de către 

elevi) a hărţii repartiţiei pădurilor pe glob; explicarea compoziţiei unui sistem forestier; 

discutarea influenţei factorilor de mediu asupra pădurilor; demonstrarea (şi discutarea) 

influenţei pădurii asupra elementelor mediului; prezentarea, demonstrarea şi discutarea 

funcţiilor pădurii; prezentarea cauzelor reducerii suprafeţelor forestiere şi a consecinţelor 

negative ale acestor reduceri; prezentarea şi discutarea  aspectelor legate de conservarea şi 

amenajarea suprafeţelor forestiere; discutarea structurii, evoluţiei şi utilizării suprafeţelor 

forestiere din orizontul apropiat; recapitularea, selectarea şi fixarea principalelor probleme 

discutate în cadrul lecţiei.  

 

Proiect de activitate didactică (nr.3) 

 

Data :  

Obiectul : Geografia mediului înconjurător / Geografia Romaniei. 

Clasa : a XI-a / a XII-a 
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Subiectul lecţiei : Influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. 

Tipul lecţiei : de recapitulare, prin aplicarea în practică a cunoştinţelor. 

Obiective operaţionale : Profesorul îşi propune ca în timpul acestei aplicaţii elevii să-şi 

dezvolte următoarele comportamente: 

o să recunoască pe teren efectele activităţilor antropice asupra stării de ansamblu a 

componentelor mediului (eroziunea şi poluarea terenurilor, poluarea apelor şi a 

aerului, modificările învelişului biotic); 

o să recunoască diversele forme ale reliefului antropic (ramblee pentru drumuri, movile, 

şanţuri, construirea unor baraje, halde de steril, cenuşă sau gunoaie, gropi şi chiar 

depuneri din care se exploatează diferite materiale); 

o să identifice sursele naturale şi antropice de degradare a mediului; 

o să precizeze cauzele ce conduc la degradarea mediului; 

o să analizeze efectele degradării mediului; 

o să propună unele soluţii şi măsuri pentru prevenirea şi stoparea degradării mediului. 

Strategii didactice: 

 a) Metode didactice folosite: 

o observarea; 

o conversaţia euristică; 

o explicaţia; 

o problematizarea; 

o discuţia dirijată. 

b) Mijloace de învăţământ folosite: în acest caz vor fi prezentate chiar pe cadrul câtorva zone 

specifice din judeţ (zone afectate de poluare, rezervaţii naturale) unde se va desfăşura lecţia. 

Desfăşurarea activităţii. Este vorba de o activitate mai deosebită, deoarece de această 

dată lecţia de recapitulare se va realiza prîntr-o excursie în împrejurimile oraşului Buzău. Ne 

propunem o excursie  pe ruta Buzău-Frasinu-Spătaru si retur. 

Revenind la desfăşurarea activităţii didactice propuse, aceasta reprezintă şi o formă de 

turism şcolar – cel de informare/studiu. 

1.  Pregătirea excursiei 

În această etapă, profesorul alege traseul, stabileşte dimensiunea şi structura grupului, 

stabileşte obiectivele care vor fi atinse prin excursie. 

            

Asigurarea documentării. Profesorul care concepe şi conduce excursia se va 

documenta asupra traseului şi a obiectivelor situate de-a lungul lui. Este vorba de o 
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documentare cartografică ce cuprinde studiul unor hărţi din atlase, ghiduri turistice, hărţi 

rutiere etc. 

În acest sens, profesorul va întocmi o schiţă pe care va trasa itinerariul cu toate 

punctele ce vor fi atinse şi obiectivele care vor fi vizate. Schiţa va fi multiplicată şi distribuită 

tuturor participanţilor. 

Urmează apoi documentarea bibliografică care implică consultarea unor cărţi, 

materiale ce se referă la regiunile vizate. Pentru operativitate şi pentru un mai bun randament 

al excursiei, li se vor recomanda şi elevilor unele lecturi: mai întâi să-şi revadă notiţele 

referitoare la impactul activităţilor umane asupra mediului, apoi unele lucrări referitoare la 

traseu. Aceste lucrări pot fi : 

o Posea Grigore, Ielenicz Mihai  – « Judeţul Buzău », Ed. Ştiinţifica, 1974 ; 

o Mohan Gheorghe, Ielenicz Mihai, Pătroescu Maria – « Rezervaţii şi monumente ale 

naturii din Muntenia », Ed. Sport-Turism, 1986 ; 

o Deşliu Alexandru – « Judeţul Buzău. Ghid turistic », Ed. Terra, 2001. 

 

Alegerea traseului. Excursia, pe lângă caracterul de studiu, trebuie să fie şi plăcută, iar 

locurile văzute de elevi pot fi variate. Am optat totuşi pentru varianta de traseu dus-intors, în 

special din lipsa unor posibilităţi reale de cazare. 

            

2. Excursia se va desfăşura pe ruta Buzău-Frasinu-Spătaru şi retur. Plecarea se va face 

cu microbuzul şcolii, folosindu-se şoseaua Bucureşti-Buzău-Focşani. La 7 kilometri sud de 

municipiul Buzău, în estul şoselei amintite se afla pădurea Frasinu, o insulă verde în 

imensitatea Câmpiei Buzăului. Pădurea este retrasă faţă de şosea, fapt ce a favorizat-o pentru 

a-şi păstra nealterată flora pe care o adăposteşte. Opusă ei, spre nord-vest se afla pădurea 

Spătaru, cu care a format cândva un trup comun. Cele două păduri reprezintă cela mai nordice 

« frăsinete de depresiune din silvostepă » şi au fost declarate Rezervaţii floristice din 1975. 

Elevii vor observa cele două areale şi vor primi explicaţii cu privire la localizare, 

limite, specii constituente (pe etaje de vegetaţie) şi starea componentelor protejate. 

Alte obiective propuse pot fi: 

o vizitarea comunei Smeeni (la 14 kilometri sud de pădurea Spătaru), cu un interesant 

punct muzeistic, ce adăposteşte o colecţie interesantă de piese din epoca bronzului şi 

până astăzi; 

o vizitarea staţiunii balneare Sărata Monteoru (în nord-vest, la 18 kilometri), unde s-au 

găsit numeroase urme de cultură materială (Monteoru) din neolitic, Hallstatt, perioada 
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dacică ; tot aici putem vedea « sondă-mină », singura din ţară şi Printre puţinele din 

lume, unde petrolul se extrage din galerii; 

o vizitarea comunei Pietroasele, importantă regiune viticolă cunoscută prin urmele unui 

castru roman şi prin faptul că aici  s-a găsit celebrul tezaur « Cloşca cu puii de aur ». 

Pădurile Frasinu şi Spătaru reflectă, prin compoziţia floristică, condiţiile de mediu în 

care se dezvoltă. Caracteristic este excesul de umiditate, pus în evidenţă primăvara şi prin 

bălţile frecvente din poieni. 

Pădurile sunt constituite în principal din arborete pure de frasin. Domina frasinul pufos 

(Fraxinus pallisae) şi frasinul de luncă (Fraxinus angustifolia), două esenţe lemnoase care nu 

mai vegetează împreună în alt loc din ţara noastră. În stratul arborescent mai întâlnim stejarul 

(Quercus robur), localizat în locuri mai luminoase şi mai bine drenate. Sunt frecvenţi şi ulmul 

(Ulmus minor), mărul şi părul păduret, arţarul. La umbra arboretului, în stratul arbustiv şi 

subarbustiv de la marginea pădurii, vegetează măceşul (Rosa canina) şi cornul (Cornus 

sanguinea). 

Pe parterul pădurilor, stratul ierbaceu este foarte diversificat datorită alternanţei 

suprafeţelor înmlăştinite cu soluri salinizate de tip lăcovişte şi a celor mai bine drenate. 

Primăvara şi vara, flori multicolore de coada cocoşului, lăcrămioare, lalele de crâng, garofiţe, 

toporaşi , untişor încântă ochii vizitatorilor. 

În locurile în care apa bălteşte în tot timpul anului apar insule de stuf (Phragmites 

communis), papură (Typha angustifolia), stânjenel de baltă (Iris pseudacorus) şi rogoz (Carex 

hirta). 

Elevii vor face observaţii referitoare la conformaţia arborilor, la starea fitosanitară a 

acestora (dacă sunt parazitaţi sau acoperiţi cu muşchi) şi la starea lor de declin (fenomenul de 

uscare a crengilor superioare). Se vor face schiţe şi fotografii, eventual reportaje-video. 

Pădurile Frasinu şi Spătaru nu sunt afectate de surse de poluare clasice. Principalele 

prejudicii sunt aduse de comportamentul necorespunzător al turiştilor şi al localnicilor din 

comunele limitrofe (Ţinteşti şi, respectiv Costeşti). Profesorul va interveni, în cadrul aplicaţiei 

practice, prin evidenţierea efectelor negative datorate acestui tip de comportament în 

sectoarele parcurse (de exemplu, gunoaiele aruncate în marginea de vest a pădurii Frasinu, 

buchetele de flori care zac aruncate pe marginea drumului şi care se ofilesc, vătămarea 

trunchiurilor arborilor, vetrele de foc prea aproape de marginea pădurii). În ambele păduri, din 

păcate, există urme vizibile ale trecerii unor grupuri de pseudoturişti : hârtii, sticle, cutii goale 

de conserve, resturi alimentare, pungi de plastic – aruncate la întâmplare şi care nu pot fi 

înlăturate prin procese naturale de autoepurare. 
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           3. Valorificarea instructiv-eduacativă a rezultatelor excursiei 

Revenirea din excursie nu înseamnă sfârşitul activităţii, deoarece acestea se continua 

prin etapa de finalizare şi valorificare a lor, prîntr-o serie de acţiuni care urmăresc prelucrarea 

şi conservarea materialelor colectate, popularizarea rezultatelor obţinute şi valorificarea 

acţiunilor turistice în procesul instructiv-educativ. 

 

12.4. Valorificarea informaţiei ştiinţifice de către elevi.  

          Modalităţi de evaluare a rezultatelor şcolare. 

 

Evaluarea deţine o pondere importantă în strategia perfecţionării învăţământului în 

general şi predării-învăţării geografiei, în particular. Procesul de învăţământ, prin caracterul 

său dinamic şi complex, este un produs al modelărilor şi remodelărilor succesive. În aceste 

condiţii, evaluarea trebuie să fie şi ea dinamică, adecvată modelului, şi să stimuleze 

ameliorarea acestuia. 

Evaluarea este actul didactic complex prin care se evidenţiază cantitatea cunoştinţelor 

şi abilităţilor dobândite, valoarea (nivelul, performanţa şi eficienţa acestora) la un moment 

dat, modul de valorificare a informaţiei ştiinţifice în condiţiile unei prestaţii orale, scrise sau 

practice. 

Integrarea organică a evaluării în procesul instructiv-educativ constituie condiţia 

esenţială pentru ca aceasta să-şi îndeplinească funcţiile: 

o funcţia de diagnostic şcolar şi de optimizare a procesului de învăţare a geografiei, 

prin care, evaluând permanent procesul învăţării, profesorul sesizează ceea ce se ştie 

în raport cu obiectivele/competenţele urmărite; în acelaşi timp, prin diagnosticarea 

progresului şcolar, profesorul poate aprecia valoarea informativă a metodelor sale, cu 

scopul de a organiza şi optimiza procesul de predare-învăţare ; 

o funcţia formativ-educativă a evaluării permite relevarea formelor de acţiune în care 

sunt antrenaţi elevii în procesul învăţării. Răspunzând la întrebări sau rezolvând 

situaţii-problemă, elevii învaţă să construiască judecăţi, raţionamente, să gândească 

geografic, interpretativ şi creator ; 

o funcţia de întărire şi stimulare a învăţării, prin confirmarea de către profesor a 

performanţelor obţinute de elevi în procesul învăţării şi cunoaşterea de către aceştia a 

progresului şcolar; cele două acţiuni au efect de întărire şi stimulare asupra elevilor. 

Evaluarea se practică în diferite momente ale procesului instructiv-educativ, rezultând 

următoarele tipuri: 
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 evaluarea iniţială, care are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de pregătire a elevilor 

la începutul anului şcolar, la începutul unui ciclu de învăţământ, de obicei la clase nou 

formate, în care elevii provin de la şcoli diferite, în vederea organizării adecvate a 

predării, pentru susţinerea unui proces formativ sau pentru recuperarea pe grupe 

distincte sau cu anumiţi elevi; 

 evaluarea curentă, care are ca obiectiv cunoaşterea pregătirii zilnice, sistematice şi 

continue a elevilor şi oferă posibilitatea intervenţei imediate a profesorului. Profesorul 

observă reuşita elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor prin « indici de 

reuşită »:  

o prestaţia elevilor în « momente de vârf » ale lecţiei , răspunsurile lor la 

întrebările de precizare a cauzalităţii fenomenelor, la problemele-cheie, care 

cer reflecţie şi argumentare;  

o gradul de participare spontană;  

o reuşita momentelor de fixare şi munca independentă;  

o calitatea şi volumul aplicaţiilor practice, justeţea exemplificărilor;  

o răspunsurile bune şi foarte bune la verificarea cunoştinţelor în ora următoare. 

 evaluarea periodică, ce are ca obiectiv verificarea gradului de restructurare, de 

cunoaştere a unui sistem mai mare de informaţii; 

 evaluarea finală (cumulativă, sumativă), care are ca obiectiv verificarea cantitativă şi 

calitativă a însuşirii întregii materii de studiu. 

           Evaluarea pe baza unei taxonomii a obiectivelor / competenţelor 

Este recunoscut astfel, de toata lumea, că reuşita evaluării este strâns legată de 

pedagogie prin obiective/competenţe şi de capacitatea cu care profesorii ştiu să ierarhizeze 

aceste obiective/competenţe prin taxonomii. 

Există mai multe clasificări taxonomice în materie de evaluare, cea mai simplă fiind 

cea care are la bază natura obiectivelor/competenţelor (cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini). O 

altă clasificare frecventă este cea care are la bază nivelul obiectivelor/competenţelor (de bază, 

transfer şi expresie). 

Ne oprim asupra unei clasificări foarte apropiate de ultimul exemplu, clasificare ce are 

la bază următoarele comportamente  restituirea, execuţia şi exploatarea achiziţiilor. 

Restituirea (reproducerea) reprezintă totalitatea conduitelor intelectuale care nu 

presupun decât simpla prezentare a materiei deja parcurse; ea nu implică nici un tratament, 

nici o transformare a ceea ce s-a predat la lecţie şi nici o părere sau interpretare personală. 
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Exemple de probleme de restituire (reproducere): 

o să definească noţiunile: smog, ploi acide, efect de seră; 

o care sunt factorii ce favorizează degradarea stării componentelor de mediu? 

Execuţia regrupează toate operaţiile intelectuale de aplicare, comandare de reguli strict 

definite. Profesorul trebuie să anunţe clar procedura de realizare a obiectivelor şi să utilizeze 

mijloace care să permită tratamente identice cu cele din timpul instruirii. Este vorba, în primul 

rând, de deprinderi. 

Exemple de probleme de execuţie: 

să caracterizeze, pe baza observaţiilor empirice şi a unor date de informare, mediul 

înconjurător al oraşului natal. 

Exploatarea achiziţiilor desemnează orice utilizare metodică a informaţiei ştiinţifice, a 

cunoştinţelor ce necesită punerea în relaţie a datelor şi aplicarea tehnicilor dobândite, eventual 

sub forma unor combinaţii noi, pentru rezolvarea unei probleme nemaiîntâlnite încă sub forma 

propusă. 

Activităţile ce permit evaluarea modului cum au fost folosite achiziţiile pot rezulta din 

analiza, înţelegerea şi rezolvarea problemelor precum şi din comunicare. În afară de 

exigenţele variabile prezentate de anumite forme de exploatare a achiziţiilor la fel de diverse, 

aceste activităţi au în comun faptul că permit integrarea şi transferul conţinuturilor şi 

mijloacelor dobândite în timpul instruirii. 

Exemple de probleme de exploatare a achiziţiilor: 

o pentru analiză: folosind criterii personale, să se stabilească asemănările şi deosebirile 

(referitoare la fenomenul de poluare) dintre o regiune industrializată şi una cu 

activităţi preponderent agricole. 

o pentru exprimare şi comunicare: să se prezinte în 5 minute mesajul de bază al unui 

reportaj-video de durată mică cu funcţie de promovare a protecţiei mediului. 

           Modalităţi de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare 

Sistemul metodologic al verificării randamentului şcolar este constituit din mai multe 

metode şi tehnici: observarea curentă a modului cum învaţă elevul (mecanic, logic, creativ, 

ritmic, în salturi), probele orale, scrise şi practice, analiza unor referate, portofolii sau creaţii 

personale, teste de cunoştinţe şi deprinderi. 

1. Evaluarea orală cuprinde: 

o Chestionarea orală (examinarea, ascultarea) făcută asupra a 3-4 elevi, prin 

sondaj; este o formă particulară a conversaţiei, prin care se verifică gradul de 

însuşire cantitativă şi calitativă a cunoştinţelor şi deprinderilor. Acest tip de 
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evaluare necesită un climat de încredere şi echitate, chiar dacă există un minim 

de tensiune emoţională. Elevul are posibilitatea să-şi justifice răspunsul, să 

participe la confruntarea de idei şi opinii în cadrul clasei. În acelaşi timp 

profesorul, prin feed-back, poate corecta sau completa răspunsurile lui, 

ajutându-l să-şi dea seama cât ştie şi cum a învăţat, direcţionându-i, dacă este 

cazul, expunerea. Cu toate aceste avantaje, chestionarea orală are şi numeroase 

limite: întrebările nu pot avea acelaşi grad de dificultate, unii elevi sunt mai 

emotivi şi se « blochează », timpul nu permite o verificare completă privind 

conţinutul predat, comportamentul profesorului manifestat prin nerăbdare, 

indulgenţă sau exigenţă exagerată, poate determina caracterul subiectiv al 

notării ;  

o Verificarea observativă pe întreg parcursul lecţiei, este posibilă atunci când 

profesorul realizează activitatea de învăţare prin alternarea activităţilor 

colective cu munca independentă, observând cum participă elevii la dezbaterea 

colectivă şi cum îşi rezolvă sarcinile individuale;  

o Verificarea orală prin antrenarea întregii clase, prin care întrebările se 

adresează tuturor elevilor. Dacă este vorba de un răspuns scurt, elevii îl notează 

pe caiet, profesorul verificând corectitudinea prin sondaj. Dacă întrebarea 

necesită un răspuns mai simplu, elevii vizaţi răspund oral.                

           2. Evaluarea prin probe scrise       

Se face prin extemporale şi lucrări de control.        

Extemporalul – este o lucrare scrisă neanunţată, care urmăreste verificarea 

cunoştinţelor din lecţia de zi, măsură în care elevii fac faţă unui control inopinat, 

conştiinciozitatea cu care se pregătesc, priceperea de a formula, într-un timp relativ scurt, 

răspunsuri închegate la întrebări precise.            

Lucrările de control – sunt recomandate la sfârşit de capitol sau al unui grup de lecţii. 

Planificarea acestora trebuie să evite supraîncărcarea, să asigure timpul necesar pentru 

pregătire. Temele şi întrebările propuse ca subiecte nu trebuie să solicite o simplă reproducere 

din memorie, ci să pretindă o selecţie şi o pregătire a materialului învăţat, utilizarea într-un 

context parţial nou a cunoştinţelor dobândite.        

Subiectele  pot fi unice pentru întreaga clasă, la alegere sau pot fi date pe 2-3 numere. 

De asemenea, pot fi sub formă de întrebări-problemă, situaţii-problemă, întrebări de sinteză 

sau combinate, pentru fiecare stabilindu-se punctajul necesar. Lucrările scrise notate sunt 

aduse şi discutate în clasă, să cunoască criteriile de notare etc.      
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3. Evaluarea practică (utilizarea instrumentelor – orientarea în teren şi pe hartă, 

confecţionarea de modele obiectuale sau grafice, efectuarea de măsurători, experimente), 

permite verificarea priceperilor şi deprinderilor formate în activitatea aplicativă, a operaţiilor 

însuşite şi încorporate în produse.         

4. Evaluarea prin teste      

Testul este un instrument metodologic obiectiv de evaluare, de măsurare, de 

diagnosticare după criterii ştiinţifice a unei realităţi măsurabile (aptitudini, abilităţi, informaţii, 

tehnici, atitudini, intensitate, durată, cantitate etc.).       

Introducerea testelor în activitatea didactică reduce divergenţele şi subiectivismul în 

notare, evidenţiază greşelile caracteristice, oferă informaţii privind atingerea obiectivelor 

operaţionale / competenţelor prevăzute, privind eficienţa strategiilor folosite şi permit 

efectuarea modificărilor necesare.        

Tipuri de teste utilizate în activitatea didactică geografică      

a). După momentul aplicării testelor, distingem:   

- teste iniţiale; 

- teste aplicate pe parcursul anului şcolar; 

- teste finale, plasate la sfârşitul semestrului sau anului şcolar.            

b). După scopul evaluării:  

- teste de progres; 

- teste de notare / cuantificare; 

- teste de ierarhizare (testul sintetic, grila).      

c). După volumul de informaţie, testele pot viza conţinutul unei lecţii (proba de evaluare), al 

unui capitol sau al mai multor capitole (testul de notare/cuantificare, testul de progres), al unui 

manual (testul sintetic, grila).      

Testele de progres (proba de evaluare, test diagnostic, test formativ) se pot aplica la 

sfârşitul unei activităţi didactice, cuprind itemi centraţi direct pe obiectivele/competenţele 

urmărite şi au ca scop cunoaşterea atingerii acestora.        

Testul indică eficienţa procesului, progresul realizat de elevi prin parcurgerea 

conţinutului, indică zonele în care se manifestă deficienţe şi unde se pot aduce corecţii 

strategiilor de învăţare. 

Aceste teste oferă elevilor şi profesorilor informaţii privind îmbunătăţirea activităţii 

sau pentru introducerea unor programe de recuperare şi de tratare diferenţiată. Prin acestea 

sunt identificate lacunele şi erorile, se constată progresul sau regresul în pregătirea elevilor, se 
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compară nivelul pregătirii unor elevi cu al altor elevi, se poate face orientarea şcolară şi 

profesională.   

Testele de notare / cuantificare vizează un capitol sau mai multe din materia inclusă în 

programa şcolară sau în manual. Aceste teste au ca scop notarea şi ierarhizarea obiectivă a 

elevilor, precum şi analiza predării (strategii, condiţii, conţinut).  

Testele sintetice cuprind o sinteză a materiei predate pe parcursul unui an şcolar sau 

vizează mai multe capitole dintr-un manual. Au ca scop notarea şi ierarhizarea elevilor, indică 

eficienţa muncii de ansamblu a elevilor şi profesorului, permit constatarea, dar nu mai permit 

reconsiderarea conţinuturilor şi a metodologiei, atunci când se constată deficienţe de 

asimilare. 

Grilele sunt formate particulare ale testelor, care vizează conţinutul mai multor 

capitole dintr-un manual sau a unui manual întreg.  

Elaborarea testului  

Testul cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare şi care se adresează 

diferitelor procese psihice (gândirii, memoriei, imaginaţiei).   

Itemul este un element component independent al testului sau o unitate de conţinut, 

putând fi o întrebare, o problemă sau o sarcină de efectuat.  

            Tipuri de itemi: 

Itemi cu răspunsuri inchise 

- itemi cu discriminare binară – cuprind întrebări sau propoziţii la care se referă două 

variante posibile, iar elevul alege una dintre ele: adevărat/fals; da/nu; corect/gresit; 

subliniază sau încercuieşte varianta aleasă. 

- itemi de disimulare multiplă – cuprind întrebări la care sunt formulate mai multe 

variante, din care elevul trebuie să aleagă unul sau mai multe răspunsuri corecte. Dacă 

sunt mai multe răspunsuri corecte, se acordă punctajul doar dacă s-a răspuns integral. 

           Exemple :  

Care din următoarele subsisteme nu intră în componenţa mediului înconjurător? a). neviu; b). 

viu; c). energetic; d). uman.    

Cum este mediul global de pe Terra, raportat la celelalte planete ale Sistemului Solar? a). 

unic; b). diferit; c). identic; d). asemănător. 

Datorită cărei activităţi umane preponderente vegetaţia naturală a planetei a fost înlocuită cu 

vegetaţia cultivată? a). industria; b). turismul; c). exploatările miniere; d). agricultura.  

O alunecare de teren care distruge totul în calea ei implică relaţii de tip: a). static; b). spaţial; 

c). dinamic; d). temporal.  
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- itemi de asociere (potrivire) – se asociază două câte două elemente care prezintă între 

ele o relaţie oarecare. Cele două grupe de elemente sunt aşezate în două coloane 

paralele. Numărul ideal de perechi pare a fi de 5-7. Când se depăşeşte aceasta limită 

elevii devin nervoşi şi aleg la întâmplare răspunsurile. Este bine să se includă pe cea 

de-a doua listă şi răspunsuri care nu se potrivesc cu nici unul din termenii coloanei.      

           Exemple :  - Indicaţi prin săgeţi care sunt caracteristicile mediului antropizat şi care ale  

mediului antropic.              

           Mediu antropizat                                                                     Mediu antropic      

- un spaţiu natural care suferă unele modificări în urma dezvoltării de aşezări mici, cu 

un număr redus de locuitori şi cu activităţi economice limitate.                  

- un spaţiu cu sisteme noi în care se impun construcţiile administrative, economice, 

culturale, locuinţele, reţeaua de străzi asfaltate şi pietruite, diversele instalaţii.                   

- un spaţiu în care vegetaţia spontană este în cea mai mare măsură înlăturată, iar în 

spaţiile verzi domină speciile de arbori, arbuşti şi alte plante, multe dintre ele cu flori.                    

- un spaţiu în care structura mediului natural se păstrează în mare măsură, omul şi 

activităţile sale fiind doar încorporate.                 

- un mediu schimbat în raport cu necesităţile societăţii umane.           

- o îmbinare între natural şi antropic, în care raportul se menţine în favoarea celui 

dintâi.                               

Itemi cu răspunsuri deschise         

- itemi de completare a unor propoziţii lăsate necompletate.       

           Exemple :     -    Transformând natura, omul a devenit un factor ecologic… 

Componenta apă constituie un înveliş situat la contactul aerului cu… 

Concentraţiile mari de oxizi de azot, sulf şi clor în aerul bogat în vapori de apă, sau la ploi, 

determină producerea… 

- itemi de reproducere – solicită enunţarea unor definiţii, clasificări, enumerări de 

elemente constitutive, identificarea unor obiecte.            

           Exemple:        -    Numiţi principalele componente ale mediului înconjurător. 

Definiţi noţiunile: mediu geografic global, mediu natural, peisaj geografic, geosistem, mediu 

edafic. 

Menţionaţi funcţiile pădurii. 
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12.5. Educarea elevilor în spiritul cunoaşterii şi protecţiei mediului  

         înconjurător. 

 

Întreaga degradare a mediului ambiant, cauzată de poluări, de deşertificări, de 

despăduriri, de folosirea aberantă a tehnologiilor etc. îşi are originea în neînţelegerea 

situaţiilor de moment ca părţi ale perspectivei în evoluţia societăţii, în neînţelegerea 

interdependenţelor existente în natură şi în societate, în lipsa de pătrundere a adevărului că 

natura trebuie respectată, deoarece ea este matricea care oferă un cadru de viaţă. 

Lipsa principală în educaţie, o lipsă importantă în caracterul omului contemporan 

judecând în postura de poluator, este cea privitoare la elementele înnăscute, cum ar fi simţul 

de măsură, puterea de prevedere, capacitatea de intuiţie, respectul faţă de lucrurile 

înconjurătoare. Aceste lipsuri pot fi amplificâte de o educaţie – instrucţie superficială şi 

neadecvată oferită de-a lungul generaţiilor şi care poate reduce o parte a orizontului cultural 

specific fiecărei comunităţi sociale, orizont pe care-l asimilăm odată cu naşterea şi de care nu 

ne despărţim nici chiar atunci când cadrul geografic în care trăim se schimbă (L. Blaga, 

1944). 

Purtându-l tot timpul cu noi şi în noi, acest orizont referenţial ne determină 

comportamentul şi reacţiile. Rezultă că nu numai educaţia dirijata conteaza, - acea educâtie 

facuta individual sau cea pe care in timpul unei generatii o societate o muleaza pe caracterul 

acesteia – ci şi educaţia spontană care vine din resortul genetic. Se poate admite, în acest 

context, că atitudinea faţă de natură are şi un anume grad de determinism. Acest determinism 

ţine de sufletul poporului din care facem parte, de sistemul lui de valori naţionale, formate şi 

selectate într-o lungă convieţuire cu natura, într-un peisaj geografic dat. Cadrul nostru 

caracteristic, al românilor, este ceea ce Lucian Blaga a definit metaforic « spaţiu miorotic ». 

În această concepţie, natura este văzută ca un factor ocrotitor şi total, care se continuă organic 

şi dincolo de moarte. De aici ar rezulta, firesc, sentimentul de înfrăţire şi solidaritate cu 

natura, atitudinea participativă lipsită de ostilitate. De unde atunci, în special după 1990, atâta 

înverşunare în a defrişa, degrada şi polua mediul înconjurător din ţara noastră, în numele unui 

egocentrism exagerat de tip capitalist, care a repudiat valorile naţionale spre periferia 

societăţii? 

În ceea ce priveşte protecţia mediului şi valorificarea raţională a resurselor, geografia 

îşi poate aduce o contribuţie foarte importantă, esenţială, sub raport general educativ. Aceste 

domenii (mediul şi resursele) constituie reflectarea, pe plan educativ, a unor probleme socio-

economice fundamentale ale lumii contemporane. Ele sunt totodată, sarcini şi cerinţe noi puse 
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în faţa predării geografiei, pe care trebuie să le avem în vedere şi să le realizam în mod 

corespunzător. 

Pentru realizarea unei educări corespunzătoare în acest sens, este necesar să fixăm 

obiectivele instructiv-educative pe care dorim să le atingem: 

o cunoaşterea elementelor, proceselor şi fenomenelor ce caracterizează mediul 

înconjurător, la nivelul presupus de fiecare clasă; 

o înţelegerea legităţilor ce caracterizează mediul înconjurător, echilibrul elementelor 

componente şi caracterul său de « unicat » pe planeta noastră; 

o formarea convingerilor de ocrotire şi protecţie a mediului; 

o cunoaşterea principalelor aspecte legate de resursele naturale ale Terrei; 

o înţelegerea necesităţii conservării şi utilizării raţionale a resurselor naturale; 

o cunoaşterea principalelor aspecte legate de mediul înconjurător şi resursele naturale 

ale României. 

Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca, dincolo de programele şi manualele 

de geografie, unele aspecte să fie precizate mai bine, sub forma unor teme de sinteză. Dintre 

acestea, « Cunoaşterea, protecţia şi conservarea mediului în România » este una din temele 

majore cele mai importante. 

Această temă constituie concretizarea tuturor elementelor de mediu la cadrul ţării 

noastre şi la realitatea înconjurătoare imediată, în care trăim. În acest fel, se pot urmări în 

amănunt, odată cu parcurgerea fiecărei probleme a geografiei României, o serie de aspecte 

(care sunt sau nu prevăzute ca atare în manuale) cum ar fi : 

o caracterizarea globală a mediului prin analiza detaliată a componentelor (relief, climă, 

ape etc.); 

o prezentarea unor aspecte regionale (odată cu studierea unităţilor de relief); 

o prezentarea unor situaţii de degradare a terenurilor (poluarea apelor, defrişări, 

eroziunea terenurilor) şi a măsurilor corespunzătoare de combatere a acestora; 

o prezentarea legislaţiei din ţara noastră privind mediul; 

o studierea unor aspecte din orizontul local (identificarea şi cartografierea surselor de 

poluare) şi precizarea unor măsuri de conservare a mediului; 

o prezentarea unor aspecte de amenajare complexă a bazinelor hidrografice, combaterea 

eroziunii terenurilor (la relief), ridicarea productivităţii terenurilor prin măsuri 

agrotehnice corespunzătoare (la agricultură), aspecte ale reducerii poluării industriale 

(la studierea ramurilor industriei), amenajarea suprafeţelor forestiere, principalele 

rezervaţii naturale şi obiective turistice din ţara noastră. 
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Totodată pentru a lega mai mult cunoştinţele teoretice de practică, ar fi foarte utilă şi o 

cercetare a mediului din orizontul local. În acest context, profesorului de geografie îi revine 

sarcina de a facilita elevilor cunoaşterea orizontului local, precum şi a celui îndepărtat, de a 

stimula interesul şi curiozitatea faţă de mediul înconjurător. 

Profesorului de geografie îi sunt la îndemână diverse forme de îndrumare a elevilor în 

acest scop, unele având un caracter teoretic, iar altele practic. 

Îndrumarea teoretică poate fi realizată în procesul predării la clasă, în timpul unor 

lecţii în aer liber, în cadrul cercurilor de geografie, în orele educative ca diriginte. Foarte 

importante sunt şi acţiunile cultural-educative cu caracter interdisciplinar de genul 

simpozionului « Salvaţi Pământul ! » sau cele iniţiate de anumite societăţi cultural-ştiinţifice 

din judeţ (de exemplu, Societatea cultural-ştiinţifică « Gheorghe Munteanu-Murgoci » din 

Râmnicu Sărat, al cărei preşedinte este profesorul Mihail Voicu sau Fundaţia PRO MEDIU 

Buzău). 

Principalul obiectiv al unor asemenea acţiuni este formarea unor opinii colective şi 

individuale, care să vizeze creşterea calităţii vieţii oamenilor prin protecţia mediului şi a 

componentelor sale. Prin sesiunile de comunicări ştiinţifice, prin concursurile organizate între 

clase şi unităţi de învăţământ preuniversitar, urmate de acţiuni de colectare a hârtiei uzate şi 

de plantare a puieţilor de arbori, se încearcă o sensibilizare şi o responsabilizare a elevilor. 

Organizatorii acestor acţiuni colaborează cu reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului 

Buzău, cu cei ai Inspectoratului Silvic Buzău şi ai Ocoalelor Silvice din judeţ, precum şi cu 

reprezentanţii administraţiilor publice locale, astfel încât elevii să se bucure de acordarea unor 

premii. 

Îndrumarea de natură practică o putem realiza prin organizarea şi efectuarea unor 

excursii, pe plan local şi naţional, în vederea cunoaşterii locurilor, a elementelor geologice, 

geomorfologice, floristice, faunistice ocrotite. În cadrul acestor acţiuni, profesorul trebuie să 

manifeste mult tact, pasiune şi creativitate şi să transmită elevilor entuziasmul pentru 

cunoaşterea şi ocrotirea naturii. 
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C O N C L U Z I I 
 

Prezentarea, în capitolele anterioare, a pericolelor care ameninţă calitatea mediului în 

municipiul Buzău, ca şi în tot judeţul, trebuie să inspire căile şi mijloacele care să ducă la 

anihilarea lor şi la păstrarea nealterată a mediului ambiant. Încă avem posibilitatea să facem 

ceva pentru conştientizarea problemelor de mediu. Cine apără mediul, apără calitatea vieţii şi, 

dacă vom sta cu mâinile în sân, generaţie de generaţie va avea afectat fondul biologic, iar 

imunitatea persoanelor se va degrada constant. Conform Constituţiei şi Legii Protecţiei 

Mediului (1995), calitatea vieţii este garantată, dar mai presus de legi aceasta este garantată de 

starea mediului, singura care-i poate asigura continuitatea. 

Spre deosebire de alte judeţe ale ţării, la Buzău apar destul de rar poluările accidentale, 

situaţii care îi pun pe « jar » pe comisarii de mediu. Activitatea Gărzii de Mediu, reprezentate 

în teritoriu de Comisariatul Judeţean Buzău, se desfăşoară în special pe baza controalelor 

tematice şi pe sesizări. În general, legislaţia privind protecţia mediului este respectată, pentru 

că amenzile sunt foarte mari.           

 Mediul urban, în continuă extindere, exercită tot mai multe presiuni asupra factorilor 

de mediu, determinând uneori transformări ireversibile ale acestuia: 

           - Suprafaţa construită a crescut şi în 2006 în detrimentul suprafeţei de spaţiu verde şi a 

celei ocupate de trotuarele căilor de comunicaţie;                     

           - Dacă aspectul exterior al caselor nu exercită presiuni asupra psihicului, exterioarele 

neîntreţinute ale blocurilor îl agresează prin tonuri variate de gri. Nevoia buzoianului citadin 

contemporan pentru verdele odihnitor, fraged şi tonic, al clorofilei este dovedită de 

balcoanele, terasele şi intrările locuinţelor tixite de flori, pasiunea cu care sunt îngrijite, cu 

toate dificultăţile pe care le ridică aceste spaţii restrânse, adeseori smulse din înseşi acareturile 

anexe ale locuinţelor;               

           - Agenţii poluanţi din zonele urbane şi industriale au o profundă influenţă, mereu 

crescândă, asupra compoziţiei, biomasei şi distribuţiei vegetaţiei. Dintre poluanţii atmosferici, 

cei mai agresivi sunt produsele de ardere a combustibililor fosili, în special în motoarele cu 

explozie ale autovehiculelor (CO2, CO, SO2, NO2, C2H4). În fapt, puţine specii de copaci 

suportă condiţiile urbane. Mediul urban este un mediu de viaţă ostil pentru arbori: insolaţie 

slabă; praf care jenează fotosinteza, transpiraţia şi respiraţia plantelor; aprovizionare deficitară 

cu apă din cauza asfaltului de pe sol; apa prea încărcată cu clorura de sodiu şi săruri toxice 

utilizate pentru topirea rapidă a zăpezilor; sol restrâns în suprafaţă şi grosime, sărac în humus, 
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compact, împiedicând astfel creşterea normală a rădăcinilor. Copacii devin mult mai sensibili, 

mai puţin rezistenţi la atacul parazitar patogen (virusuri, bacterii), ca şi soiurile cultivate de 

trandafiri;                 

           - Presiuni asupra mediului exercită şi deşeurile menajere care rezultă de la locuinţele 

existente în mediul urban. Astfel, deşi există programe de colectare selectivă, deşeurile se 

depozitează amestecat la platforma de deşeuri menajere. Iar volumul apelor fecaloid 

menajere, tot mai crescut în ultimii ani, ca rezultat al creşterii volumului de apa distribuită 

locuitorilor, a determinat uzarea fizică şi morală a instalaţiilor de epurare a apelor uzate 

menajere;                      

           - Distribuirea în mod necontrolat, pe timpul iernii, de materiale antiderapante în 

majoritatea localităţilor urbane, în scopul îmbunătăţirii traficului auto, a dus la distrugerea 

carosabilului, înfundarea canalizarilor, şi la creşterea cantităţii de praf din atmosferă;                     

           - Presiuni exercitate de nivelul de zgomot se înregistrează în zonele cu trafic rutier 

intens din municipiul Buzău (Zona Nord Buzău, Complex OMI Expo, Zona Est Buzău);              

           - Creşterea numărului mijloacelor de transport, nu întotdeauna din cele mai curate din 

punct de vedere ecologic, mişcarea forţei de muncă, creşterea numărului de agenţi economici 

din mediul urban, a determinat şi în anul 2006 presiuni asupra componentelor de mediu. Tot 

datorită traficului intens, dar şi din cauza nefinălizarii unor lucrări de construcţii stradale şi a 

secetei prelungite, pulberile sedimentabile, în special la sfârşit de săptămână, înregistrează 

depăşiri ale normelor în vigoare;            

           - În municipiul Buzău, traficul de mărfuri de pe ruta Bucureşti-Suceava, Nehoiu-

Suceava şi Brăila-Bucureşti este deviat în afara zonelor protejate (prin artere de centură). Mai 

trebuie rezolvată devierea traficului de mărfuri de pe rutele Brăila-Suceava şi Brăila-Nehoiu.  

            

În scopul satisfacerii cerinţelor legislaţiei comunitare, respectiv a Direcţiei 75 / 442 / 

EEC, amendată prin Directiva 91/156/EEC, referitoare la deşeuri, la nivelul municipiului 

Buzău s-au făcut propuneri pentru investiţii în domeniul gestiunii deşeurilor, în scopul 

prevenirii sau reducerii pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului. 

           Astfel, în ordinea prioritaţii acestora, menţionăm : 

         1. Depozit ecologic de deşeuri menejere municipale; proiect in valoare de 5.455.205,7 

Euro, al SC RER ECOLOGIC SERVICE SA Buzău;                         

         2. Depozit de deşeuri menajere pentru cele 4 sate ale comunei Mărăcineni; proiect în 

valoare de 243 milioane lei, al Primăriei Mărăcineni, pentru care nu există surse financiare de 

punere in aplicare;             
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         3. Depozit de nămoluri şi reziduuri tehnologice; proiect în valoare de 1.398.000 USD, al 

SC DUCTIL STEEL SA Buzău;           

         4. Halda ecologică pentru deşeurile tehnologice şi reconstrucţia ecologică a vechii halde; 

proiect în pregătire, în valoare estimată de 31,5 miliarde lei, al SC CORD SA Buzău;            

         5. Depozit ecologic zonal pentru deşeuri menajere – comuna Gălbinaşi; proiect în 

valoare de 30 miliarde lei, iniţiat de Consiliul Judeţean Buzău.           

         

Anual vor fi iniţiate de Inspectoratul de Protecţia Mediului Buzău acţiuni de educaţie 

ecologică a populaţiei, în special a tinerelor generaţii, de informare cu privire la legislaţia de 

protecţie a mediului, inclusiv cea din domeniul gestiunii deşeurilor, de sprijinire a 

administraţiei publice locale în activităţile de reducere a impactului deşeurilor, de 

popularizare a beneficiilor colectării selective şi valorificării deşeurilor reciclabile. 

           Având în vedere acţiunile preconizate, se estimează o creştere a costurilor din 

domeniul gestiunii deşeurilor, după cum urmează:     

o colectare şi transport: 5 miliarde lei; 

o valorificare: 100 milioane lei; 

o selectare: 100 milioane lei; 

o depozitare: 100 miliarde lei; 

o închidere şi monitorizare după închidere: 400 milioane lei; 

o acţiuni de promovare a minimizării cantităţilor de deşeuri şi educarea populaţiei: 50 

milioane lei; 

o acţiuni de desfiinţare a depozitarilor necontrolate de deşeuri. 

 

În municipiul Buzău, ca şi în tot judeţul nu au fost luate măsuri speciale pentru 

colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor ce apar frecvent în compozitia 

deşeurilor menajere, deoarece prioritare sunt amenajarea depozitelor ecologice, crearea 

sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor şi educarea populaţiei. Situaţia, în momentul de 

faţă, se prezinta astfel:                          

o pentru deşeurile voluminoase: se practică eliminarea acestora, de către cetăţeni, în 

incinta platformelor pentru colectarea deşeurilor menajere, sau valorificarea prin 

societăţi autorizate; 

o pentru deşeurile toxice care provin din activităţi casnice: solvenţii sunt valorificaţi 

integral în gospodării; uleiurile uzate de motor sunt valorificate ca substanţe de 

impregnare în gospodarii; vopselurile, adezivii, medicamentele şi bateriile sunt 
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eliminate cu deşeurile menajere doar când au devenit improprii utilizării; acumulatorii 

auto uzaţi sunt valorificaţi prin societăţi de profil; pesticidele sunt folosite integral din 

cauza preţurilor mari ale acestor produse; tuburile luminiscente şi spray-urile sunt 

eliminate cu deşeurile menajere.        

Deşeurile menajere din unităţile spitalicesti sunt colectate, transportate şi depozitate de 

serviciile de salubritate sau cu mijloace proprii, acolo unde nu sunt astfel de servicii. În ceea 

ce priveşte deşeurile sanitare periculoase, Inspectoratul de Protecţie a Mediului, în colaborare 

cu Direcţia de Sănătate Publică a instituit un program de măsuri constând în colectarea 

deşeurilor periculoase în recipienţi speciali, dimensionaţi după necesităţile unităţii sanitare (de 

exemplu: pubele pentru spitale, cutii din carton sigilate pentru dispensarele umane) şi 

incinerarea acestora  în instalaţii speciale sau empiric (în gropi sau butoaie din tablă). Cu 

ocazia controalelor efectuate în unităţile sanitare s-a constatat respectarea măsurilor impuse în 

actele de reglementare sau în rapoartele de inspecţie. 

În fiecare an, Inspectoratul de Protecţie a Mediului realizează centralizarea 

Rapoartelor Statistice privind Gestiunea Deşeurilor, care conţin date furnizate de un eşantion 

de agenţi economici selecţionaţi de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.  

În urma centralizării acestor rapoarte, a rezultat că în municipiul Buzău sunt produse 

90 tipuri de deşeuri industriale, totalizând o cantitate de 571.978 tone, din care 559.290 tone 

au fost valorificate şi 12.688 tone au fost depozitate definitiv. Din întreaga cantitate de deşeuri 

valorificată, 17.226 tone au fost incinerate în instalaţii aparţinând agenţilor economici. Din 

cantitatea de deşeuri depozitată, 10.566 tone au fost eliminate în depozite definitive 

aparţinând agenţilor economici, restul de 2122 tone în depozitele de deşeuri menajere.  

În anul 2006, agenţii economici din municipiul Buzău şi împrejurimi au preconizat să 

realizeze o serie de investiţii în domeniul gestiunii deşeurilor, dintre care cele mai 

semnificative ar fi: 

o SC CORD SA Buzău – amenajarea unei halde ecologice pentru deşeurile tehnologice 

şi reconstrucţia ecologică a vechii halde. Valoarea investiţiei: 31.500 milioane lei; 

o SC DUCTIL STEEL SA Buzău – realizarea depozitului impermeabilizat de reziduuri 

tehnologice şi nămoluri. Valoare: 1.827 milioane lei; 

o SC ROMCARBON SA Buzău – achiziţionarea unei maşini de reciclat deşeuri din 

polistiren expandat. Valoare: 346 milioane lei. 

Ca o concluzie generală, se poate spune ca atât agenţii economici cât şi administraţia 

publica locală au înţeles că protecţia mediului este un obiectiv de interes public major, care pe 

baza principiilor şi elementelor strategice trebuie să conducă la dezvoltarea durabilă a 
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societăţii. Dezvoltarea durabilă a societăţii nu înseamnă numai reducerea emisiilor de 

poluanţi, ci şi respectarea normelor de gestionare a deşeurilor, conservarea resurselor naturale 

epuizabile, a naturii şi a biodiversităţii. În acest context, obiectivele prioritare în toate 

domeniile economico-sociale se bazează pe: 

o diminuarea sau limitarea generării de deşeuri şi a gradului de periculozitate a acestora; 

o reciclarea şi / sau regenerarea deşeurilor; 

o amenajarea unor depozite ecologice, atât pentru deşeurile menajere, cât şi pentru cele 

tehnologice; 

o reconstrucţia ecologică a siturilor poluate. 
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