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INTRODUCERE
Reputaţia deosebit de bună a Staţiunii clima-

terice Stâna de Vale este datorată atât potenţialului 
ei turistic excepţional, cât şi calităţilor deosebite 
ale apei Izvorului Minunilor. Cunoscute din cele 
mai vechi timpuri, prin „aerul curat, apa foarte bună 
şi umbra pădurilor de brazi”1, aceste locuri intră în 
atenţia publicului din anul 1879, când episcopul 
MIHAI PAVEL, arătându-se „încântat de frumuseţea 
locului, îşi exprimă dorinţa de a face acolo un stabiliment 
de baie cu cură balneară”2. În anii următori începe con-
strucţia primelor stabilimente, primul hotel (1883), denu-
mit mai târziu Siberia, restaurantul Elisabeta (1884), 
Capela bisericuiţă şi alte vile modeste (1886), configu-
rând-se cea dintâi imagine a staţiunii montane…, specifică 
sfârşitului de veac trecut şi din care n-a mai rămas nici 
o mărturie”3. În anul 1886 Izvorul Minunilor era 
utilizat pentru alimentarea „duşului mare”, denumit 
şi „scalda rece”4.

„Numărul turiştilor trecuse peste 300 la 12 august 
1888”5, iar în anul 1890 staţiunea dispunea de 60 
de „odăi”, precum şi de alte utilităţi: restaurant, 
spaţier, salon de dans separat, „edificiu de scălzi”6. 
La 1 iunie 1890 are loc „Deschiderea Stânei de Vale”, 
situată „în partea cea mai romantică a munţilor bihăreni, 
împresurată de o uriaşă pădure de brazi”7.

Dezvoltarea staţiunii este facilitată de con-
strucţia liniei ferate Oradea-Ceica-Beiuş-Vaşcău, 
dată în folosinţă în luna iunie 1887, a drumului 
Budureasa-Stâna de Vale (1892), şi a liniei ferate 
înguste Valea Iadului-Stâna de Vale, terminată în 
luna octombrie 1934, despre care Iosif  Vulcan 
scria „E ceva ca în poveşti cu covorul fermecat, te urci în 
drezină, şi călăuzit de un frânar, zbori deasupra păduri-
lor, sfredelind munţii, sfidând pericolul. Si aşa cobori 45 
km până la gară la Valea Iadului, fără să ai nevoie de 
tracţiune mecanică”8.

În anul 1928 Stâna de Vale obţine statutul de 
„staţiune climaterică”, acordat de către Ministerul 
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Inspectoratul 
Gene ral Balneo-Climatic, precum şi de Consiliul 
de Igienă şi de Salubritate Publică al Judeţului 
Bihor. În această perioadă staţiunea are un „sistem 
de vile elveţiene, construite din lemn, cu 1-8 camere, în to-
tal cu 150-200 locuri, amenajate cu tot confortul necesar. 
De doi ani încoace se fac investiri considerabile: reşedinţa 
nouă episcopală (22 încăperi),… apaduct de la renumitul 
Izvor al Minunilor, cea mai fortifiantă apă din împreju-
rimi, luminaţie electrică produsă de o turbină modernă şi 
băi de brad, instalaţie de hidroterapie; nu lipseşte nici lacul 
frumos cu păstrăvi şi gondolă” 9. 

În anul 1928, datorită deteriorării vechilor clă-
diri, s-a început construirea hotelurilor Belvedere 
(cu 13 camere) şi Excelsior (cu 56 camere) care sa-
tisfăceau, şi „pretenţiile cele mai gingaşe”10, extinzând 
pentru anul întreg posibilităţile de folosire a staţi-
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Foto 12.1. Zăpadă la Stâna de Vale în luna ianuarie 2000.
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unii. În anul 1933 a fost clădită casa de adăpost a 
Clubului Turistic din Bihor care cuprindea 30 de 
paturi.

Iosif  Vulcan, la începutul articolului său despre 
excursia făcută la Moara Dracului în anul 1892, 
formula aceste comentarii: „Munţii Bihariei sunt bo-
gaţi în locuri frumoase. Atât turistul, cât şi artistul, pre-
cum şi omul de ştinţe poate să-şi afle aici o mulţime de 
puncte de admirat şi de studiat. Cu toate acestea, lumea 
încă nu le prea cunoaşte, căci căile de comunicaţie practi-
cabile lipsind aproape cu desăvârşire, e foarte mic numă-
rul acelora, cari încălziţi de focul entuziasmului pentru 
frumuseţile şi particularităţile naturei, desconsideră toate 
lipsurile şi greutăţile şi-o iau călare şi pe jos, prin mii de 
piedici obositoare, numai ca să poată vedea ori studia cu-
tare şi cutare poziţie sau raritate a firei”11. Dintre cei 
care au contribuit la descoperirea de locuri pito-
reşti, I. VULCAN îl menţionează pe I. CZARAN, 
proprietar din Sepreuş (comitatu Arad), „care (îşi) 
petrece toate verile la Stâna de Vale, unde face dese excur-
siuni prin munţi, văile şi peşterile din împrejurime. D-sa 
a descoperit multe poziţii ce stârnesc uimire, minuni ale 
naturei, vrednice d-a atrage atenţiunea lumei culte”12. I. 
CZARAN a terminat dreptul şi a adunat într-o 
carte descrierea amănunţită a 33 de excursii turis-
tice făcute în Munţii Bihorului (1903), iar într-o 
alta Legendele Stânei de Vale.

W. MATYAS, în „Călăuza turistică prin împre-
jurimile Stânei de Vale” (1936), publică una din-
tre legendele acestor locuri, legenda Izvorului 
Minunilor: „Legenda spune, că în vremea de demult se 
afla aici sub pământ o puternică împărăţie a sloiurilor de 
gheaţă. Împăratul avea o fată frumoasă ca o zână, pe care 
o avertizase să se ferească de focul dragostei. Fata însă 
n’a ascultat de sfatul tatălui său şi astfel, sub dogoritorul 
amor al împăratului din Ţara Focului, s’au topit stâlpii 
de gheaţă ce susţineau arcadele de piatră a puternicei împă-
răţii, îngropând sub dărâmături şi perechea îndrăgostită. 
Urmele surpării acestui munte uriaş se mai văd şi azi 
în bulgării de stâncă risipiţi pretutindeni. Iar apa rece ca 
gheaţa a puternicei împărăţii subpământene topite se revar-
să în afară încă şi azi din inima pământului”. 

12.1. ISTORICUL CERCETĂRILOR 
HIDROGEOLOGICE

La sfârşitul deceniului 8 şi în primii ani ai dece-
niului 9 din secolul trecut, când în Europa începea 
să prindă contur conceptul de apă plată, hidro-
geologii au început să caute asiduu astfel de sur-
se, îndreptându-şi imediat atenţia şi spre Izvorul 

Minunilor, sursă despre a cărei calităţi auziseră 
lucruri foarte bune, dar pe care nu numai că nu 
o cercetaseră, dar marea majoritatea dintre ei nici 
măcar nu au văzut-o.

Prima cercetare hidrogeologică a Izvorului 
Minunilor a fost efectuată de către Institutul de 
Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare 
(ISPIF) în perioada 1981-1982, ea constând din 
efectuarea de analize chimice şi bacteriologice, ul-
timile realizate la Laboratorul de medicină preven-
tivă din Beiuş, condus de dr. D. MOCUŢA. Incă 
de la început s-a remarcat puritatea bacteriologică 
excepţională a apei Izvorului Minunilor, nemaiîn-
tâlnită la alte surse, rezultatele acestor cercetări 
conducând în mod firesc la atribuirea statutului de 
apă plată sursei de la Stâna de Vale (R. PASCU et 
al., 1984). 

În anul 1995, I. ORĂŞEANU montează un 
limnigraf  la Izvorul Minunilor pentru cunoaşte-
rea regimului debitelor şi recoltează probe de apă 
pentru cunoaştere caracterului chimic şi bacterio-
logic al sursei. În aceişi perioadă sursa începe să fie 
studiată de către A. FERU de la RAMIN, actualul 
SNAM.

În perioada 1997-1998, M. GHIBIRDIC, 
ILEANA TIŢĂ şi A. DRĂGĂNESCU de la 
ISPIF efectuează studii hidrologice, hidrochimice 
şi bacteriologice asupra surselor Pescăriei, Rampei 
şi Cuciului, ultima denumită ulterior Hera.

În anul 1998, ILEANA TIŢA şi V. MICULA 
publică rezultatele investigaţiilor hidrochimice 
efectu ate asupre surselor Izvorul Mininilor şi iz-
vorul Cuciului, punând astfel în evidenţă o a doua 
sursă posibilă de apă plată în acest areal.

În anul 1998, I. ORĂŞEANU publică harta 
hidrogeologică a zonei Stâna de Vale, prezintă 
principalele caracteristici hidrodinamice ale sur-
sei Izvorul Minunilor şi menţionează marcarea cu 
fluoresceină prin care a evidenţiat conexiunea hi-
drogeologică dintre ponorul lui Brebu şi izvorul 
Pescăriei.

A. FERU şi RUXANDRA SLĂVOACĂ 
(1998), într-un studiu referitor la evaluarea stabi-
lităţii apelor preambalate pe baza calculării indici-

10 Anexa nr. 6 la Memoriu, 1935 (1936);
11 I. Vulcan, Excursie la Moara Dracului, în Familia, 1892, 35, 
416-418;
12 Ibidem.
Notă: Citatele au fost extrase din V. Faur, D. Cluciu, 1983, 1985 
şi 1989
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lor de saturaţie, arată că apa plată a sursei Izvorul 
Minunilor, în intervalul de temperaturi 0-50°C, 
este nesaturată pentru toate mineralele paragene-
zei proprii. 

Rezultatele simulării comportamentului com-
poziţiei chimice a apei surselor Izvorul Minunilor, 
Cuciului, Pescăriei şi Rampei, la temperaturi de 
până la 50°C, publicate de I. ORĂŞEANU (2000), 
indică o stabilitate chimică foarte bună a acestor 
ape.

12.2. DATE OROHIDROGRAFICE ŞI CLIMATICE
Staţiunea climaterică Stâna de Vale este situ-

ată în zona central-vestică a Masivului Vlădeasa, 
în centrul bazinului superior al râului Iad, afluent 
al râului Crişu Repede (fig. 12.1). Bazinul are o 
formă depresionară circulară, cu o suprafaţă de 8 
km2 şi o altitudine medie de 1233 m. El este de-
limitat la sud-vest de bazinul hidrografic al râului 
Crişu Negru (bazinul Beiuşului) de către creasta 
vf. Băiţa (1352,0 m) - Vf. Custurilor (1386,4 m) - 
Vf. Poienii (1626,8 m), iar creasta Baia Popii, cu o 
altitudine medie de 1400 m, îl delimitează la vest 
de bazinul râului Drăgan. 

Depresiunea este drenată de pârâurile Băiţa, 
Custuri, Trauri, Fântâna Galbenă cu afluentul său 
Piciorul Galbenei, Rampei şi Ariei cu afluentul 
său Baia Popii. Menţionăm faptul că apa ultimului 
curs amintit, la intrarea pe dolomitele anisiene se 
infiltrează total în subteran prin câteva ponoare 
impenetrabile pentru om. La topirea zăpezilor şi 
la precipitaţii foarte mari acestea nu pot prelua în-
treaga cantitate de apă, valea devenind activă şi în 
aval. 

Clima zonei este de tip temperat continental 
moderat, în domeniul de influenţă a circulaţiei 
vestice care transportă mase de aer oceanic, ume-
de şi reci.

Stâna de Vale este considerată polul precipi-
taţiilor din Romania. Media multianuală a preci-
pitaţiilor înregistrate la staţia meteorologică INH 
din staţiune, în perioada 1950-2014, este 1577,6 
mm (fig. 12.2). Cea mai severă perioadă secetoa-
să a fost înregistrata în intervalul 1959-1963, anul 
1961consemnând cel mai secetos an (579,7 mm) 
din perioada de observaţii. Cele mai multe preci-
pitaţii au căzut în anul 1974 (2349,0 mm). Luna 
iunie este luna cea mai ploioasă la Stâna de Vale 

Fig. 12.1. Bazinul hidrografic al râ-
ului Iad cu localizarea zonei Stâna 
de Vale.
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(perioada 1950-1999), în ea căzând 12,6% (197,2 
mm) din precipitaţiile medii multianuale. Lunile 
cele mai secetoase sunt februarie şi martie cu 
6,7% (104,5 mm) şi respectiv 6,0% (93,97 mm) 
din media multianuală. Cantităţile medii multia-
nuale de precipitaţii căzute în anotimpurile calde 
şi reci, respectiv în intervalele mai-septembrie şi 
octombrie-aprilie, sunt relativ apropiate (47,8%, 
respectiv 52,2 %).

Pentru perioada 1978-1997, media multianua-
lă a precipitaţiilor căzute la Stâna de Vale a fost 
1668,2 mm, cu valoarea maximă în luna iunie 
(197,6 mm) şi minimă în februarie (108,8 mm, fig. 
12.3, stânga). Stratul de zăpadă este prezent din 
luna octombrie până în luna mai. Pentru perioa-
da menţionată grosimea medie maximă a fost de 
194 cm, (fig. 12.3, dreapta), valoarea maximă ab-
solută, 310 cm, fiind înregistrată în luna ianuarie 
2000. Din cantitatea de precipitaţii, componenta 
solidă reprezintă 32%, numărul mediu de zile cu 
sol acoperit de zăpadă fiind de 136 la Stâna de 
Vale, (MARIA CRISTEA, 2004).

Temperatura medie multianuală a aerului 
la Stâna de Vale este de 4,6°C, valorile maxime 
fiind înregistrate în lunile iulie (13,2°C) şi au-
gust (13,7°C), iar cele minime în luna februarie 
(-3,9°C), fig. 12.3, stânga.

Vegetaţia predominantă a perimetrului este 
formată din păduri de brad, molid şi fag, locul 
acestora pe zonele de creastă fiind luat de goluri 
alpine.

Regimul scurgerii de suprafaţă din perimetrul 
Vârful Custurilor, ca urmare a energiei mari a reli-
efului, reflectă îndeaproape regimul precipitaţiilor. 
Perioadele cu precipitaţii mari sau de topire rapidă 
a zăpezilor sunt însoţite de creşteri importante ale 
debitelor cursurilor de apă, iar perioadele de sece-
tă conduc la o scădere drastică a acestora.

Bazinele hidrografic al pârâurilor Fântâna 
Galbenă şi Ieduţ din cursul superior al râului Iad 
fac parte din categoria bazinelor reprezentative 
ale INHGA, evoluţia evenimentelor hidrologice 
fiind îndeaproape monitorizată (P. MIŢĂ, 1996, P. 
MIŢĂ, SIMONA MĂTREAŢĂ, 2011).

Fig.12.2. Precipitaţiile anuale înregistrate la Stâna de Vale în perioada 1950-2014. Linie continuă-medii mobile, perioada 3 ani; Linie punctată-polinomial, ordinul 6.

Fig. 12.3. Mediile lunare multianuale (1978-1997) ale precipitaţiilor şi temperaturii aerului (stânga) şi ale grosimii stratului de zăpadă (dreapta). După MARIA 
CRISTEA, 2004.



251



252

12.3. STRUCTURA GEOLOGICĂ 
Structura geologică a zonei Stâna de Vale este 

deosebit de complicată, cu depozite sedimentare 
în structuri şariate aparţinând Sistemului Pânzelor 
de Codru (Pânzele de Ferice şi Arieşeni), străpun-
se sau acoperite de rocile eruptivului de Vlădeasa 
(fig. 12.4 şi 12.5). Depozite sedimentare şi vulca-
nogen sedimentare senoniene, transgresive peste 
structurile sedimentare şi formaţiunile eruptive 
mai vechi, sincrone sau acoperite de termenii su-
periori ai erupţiunilor banatitice, ocupă suprafeţe 
importante. 

12.3.1. Depozite sedimentare
Pânza de Ferice. Această unitate tectoni-

că este constituită din formaţiuni triasice şi ju-
rasice, cu următoarea succesiune litologică, (S. 
BORDEA, 1998):

Skythianul. Depozitele care îi revin acestui etaj 
sunt reprezentate prin gresii cuarţitice cenuşii sau 
verzui, stratificate, foarte dure, cu o grosime de 
cca. 200 m.

Anisianul este alcătuit din dolomite cenuşii, 
bine stratificate în bancuri submetrice, asemănă-
toare cu cele ale Pânzei de Arieşeni. Depozitele au 
o grosime de cca. 150 m.

Norianul superior – Formaţiunea de Codru – 
este constituit dintr-o alternanţă de argile şistoase 
cenuşii cu siltite, în care apar intercalaţii de calcare 
dolomitice cu brucit. Formaţiunea are o grosime 
apreciată la 250 m.

Rhaetianul inferior – Formaţiunea de Valea 
Frunzei – este reprezentat prin bancuri de calca-
re dolomitice cu megalodonte, gresii calcaroase, 
siltite, conglomerate calcaroase şi argile, întreaga 
succesiune având o grosime de cca. 350 m.

Rhaetianul superior – Formaţiunea de Kossen 
– este alcătuit din calcare negre, stratificate, care 
conţin o bogată faună de brahiopode şi corali. 
Grosime maximă 25 m.

Jurasicul inferior, este format dintr-o alternan-
ţă de argile marnoase cu gresii calcaroase spatice şi 
marnocalcare cu belemniţi. Grosime cca. 250 m.

Depozitele Pânzei de Ferice aflorează în partea 
sud-vestică a perimetrului, în bazinele hidrografi-
ce ale pârâurilor Zăpozilor, Cuciului şi Valea Rea. 
Depozitele aceleiaşi pânze mai apar în bazinul su-
perior al pârâului Aleu. Ele repauzează pe corpul 
banatitic sau pe depozitele jurasice sau cretacice 
ale Autohtonului de Bihor şi sunt acoperite par-

ţial, în raport de încălecare, de gresiile cuarţitice 
ale Pânzei de Arieşeni sau de riolitele de Vlădeasa.

Pânza de Arieşeni. În constituţia acestei uni-
tăţi tectonice au fost separate formaţiuni permie-
ne şi triasic inferioare.

Permianul, este reprezentat prin depozite detri-
tice fluviatil continentale, de culoare cărămizie, cu 
feldspaţi (Formaţiunea Feldspatică) sau cu urme 
de viermi (Formaţiunea vermiculară). Grosime 
200 m.

Skythianul, este reprezentat prin gresii şi con-
glomerate cuarţitice bine stratificate, cu rare in-
tercalaţii de argile şistoase cărămizii sau verzui. 
Grosime 150-500 m. 

Anisianul, este format din dolomite şi brecii 
dolomitice cenuşii, cu o grosime de 150 m. 

12.3.2. Magmatite subsecvente alpine (banatite)
Complexul eruptiv de Vlădeasa apare într-o 

zonă de subsidenţă de tip graben, magmele ascen-
sionale utilizând sistemele de fracturi ale funda-
mentului cristalino-mezozoic. Activitatea magma-
tică este caracterizată printr-o suită de numeroase 
roci intrusive, constând din andezite şi o serie de 
dacite şi riolite consolidate în condiţii subvulcani-
ce. Ulterior, sunt puse în loc intruziuni de micro-
diorite, diorite, granodiorite porfirice, granodiori-
te, granofire, microgranite şi granite.

Rocile riolitice din Masivul Vlădeasa, denumite 
de D. GIUŞCĂ (1950) „riolite de Vlădeasa”, iar de 
G. ISTRATE (1978) „formaţiunea riolitelor ignimbriti-
ce”, apar sub diferite faciesuri, de la eutaxitic (flui-
dal, rubanat) la masiv, vitrofiric, până la piroclastic 
cu tufuri vulcanice şi numeroase xenolite, după 
cum consolidarea magmei riolitice s-a făcut sub 
cuvertura sedimentară senoniană sau la suprafaţă. 

Intruziunea banatitelor a generat în depozitele 
sedimentare străbătute fenomene de contact. La 
contactul banatitelor cu calcarele au luat naştere 
marmore şi variate tipuri de skarne calcice, iar la 
contactul cu rocile detritice şi pelitice s-a format 
corneene, skarne granatifere, etc.

În perimetrul Stâna de Vale cele mai răspândite 
tipuri de roci magmatice sunt următoarele:
- riolite de Ciripa, sunt riolite rubanate, caracteri-

zate printr-o structură eutaxitică şi o largă cris-
talizare a masei de bază. 

- riolitele cu structuri ignimbritice, riolitele de 
Vlădeasa, apar cu aspecte structurale şi textu-
rale variate. Au o culoare cenuşie şi un facies 
masiv sau eutaxitic (magmă fin veziculară şi 
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neomogenă), mai rar piroclastic sau brecios (de 
explozie).

- tonalitele, sunt roci intrusive, de tranziţie între 
granodiorite şi diorite. Au structură holocrista-
lină şi textură masivă, o culoare închisă şi for-
mează un corp cu extindere mare, înrădăcinat, 
în perimetrul vârfului Băiţa din partea nord-ves-
tică a perimetrului.

12.3.3. Cuvertura post-tectonică
Depozitele senoniene, dezvoltate în facies de 

Gossau, reprezintă cuvertura posttectonică neocre-
tacică a Unităţii de Bihor şi a Sistemului Pânzelor 
de Codru. Aceste depozite aflorează pe suprafeţe 
relativ mari la est de staţiunea Stâna de Vale.

G. ISTRATE (1978), în lucrarea consacrată 
studiului petrografic al masivului Vlădeasa (partea 
vestică), separă în cadrul senonianului un complex 
sedimentar inferior şi o formaţiune vulcano-sedi-
mentară. Complexul sedimentar inferior - forma-
ţiunea de Gossau - este larg reprezentat în partea 
nordică a masivului, unde, peste şisturile cristaline 
s-a depus o succesiune formată din trei orizon-
turi: unul bazal, conglomeratic, unul median, mar-
nos-nisipos, micaceu, şi unul superior, microcon-
glomeratic.

Depozitele formaţiunii vulcano-sedimentare 
sunt formate dintr-un amestec de material sedi-
mentar şi eruptiv în proporţii variabile, incluzând 
tufite, tufo-brecii şi conglomerate vulcanice, atin-
gând uneori grosimi de 100-150 m. 

12.3.4. TECTONICA PERIMETRULUI
Dolomitele anisiene ale Pânzei de Arieşeni 

formează în zona Stâna se Vale o structură sin-
clinală, cu gresii cuarţitice schytiene în bază, aco-

perită transgresiv în partea nord-estică de gresi-
ile microconglomeratice şi argilele transgresiunii 
senoniene. În partea sud-vestică a perimetrului, 
continuitatea depozitelor Pânzei de Arieşeni este 
întreruptă de falia Vârful Custurilor, orientată 
aproximativ NE-SV, cu compartimentul sud-estic 
căzut, în acesta aflorând dolomitele anisiene de pe 
pârâul Cuciului. 

Depozitele Pânzei de Arieşeni sunt străbătute 
de corpul înrădăcinat al tonalitelor din vârful Băiţa 
şi de dioritele cuarţifere din perimetrul Izvorului 
Minunilor. Ele sunt acoperite pe creasta vârful 
Custurilor-vârful Poienii şi la nord de staţiunea 
Stâna de Vale, de riolitele de Vlădeasa, contactul 
dintre depozitele triasice şi formaţiunile magma-
tice fiind adesea jalonat de depozitele senoniene 
peste care se aşează riolitele. Contactul dintre do-
lomitele anisiene din zona Stâna de Vale şi riolitele 
de Vlădeasa dezvoltate la nord, este tectonic, el 
făcându-se de-a lungul unei falii orientate NV-SE, 
cu compartimentul nord-estic căzut. 

12.4. CADRUL HIDROGEOLOGIC AL  
zONEI STÂNA DE vALE

Gradul avansat de tectonizare al formaţiunilor 
care participă la constituţia geologică a părţii de 
sud-vest a Masivului Vlădeasa, a condus la crearea 
unui mozaic de roci, în care, formaţiuni cu consti-
tuţii litologice distincte sunt puse în relaţii hidro-
geologice directe, generând acvifere cu condiţii 
particulare de alimentare, circulaţie şi descărcare a 
apelor subterane, drenate de izvoare cu o puritate 
bacteriologică ridicată. 

Geneza izvoarelor importante din par-
tea sud-vestică a Masivului Vlădeasa (Izvorul 
Minunilor şi izvoarele Cuciului şi Pescăriei), este 

Fig. 12.5. Secţiune geologică prin zona Stâna de Vale. După S. Bordea, 1999, cu modificări. Linia secţiunii în fig. 12.4.
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legată de prezenţa rocilor carbonatice, acestea ac-
ţionând ca drenuri pentru acumulările de ape lo-
calizate în celelalte tipuri de roci. Calcarele şi do-
lomitele sunt larg dezvoltate în fundamentul zonei, 
însă aflorează doar pe suprafeţe reduse, fiind aco-
perite în mare parte, atât de depozite senoniene 
(constituite predominant din gresii, conglomerate 
şi şisturi argiloase), cât şi de riolite de Vlădeasa. 
Intreaga succesiune de roci este străpunsă de cor-
puri de roci intrusive insinuate pe fracturi. 

Placa de dolomite din zona Stâna de Vale (fig. 
12.4), prin poziţia ei altimetrică joasă faţă de mun-
ţii ce o înconjoară, concentrează scurgerea super-
ficială de pe versanţii limitrofi necarstici, fapt ce 
conduce la generarea unor sisteme carstice bina-
re. Alimentarea acviferelor carstice ale acestor sis-
teme se realizează atât prin cursurile superficiale a 
căror apă pătrunde rapid în subteran prin ponoa-
re (ponorul din p. Baia Popii şi ponoarele de sub 
Piciorul Plaiului), sau difuz prin aluviunile din pa-
tul albiei pârâurilor (Fântâna Galbenă, Pepinierei 
şi torenţii din bazinul superior al p. Rampei), cât 
şi prin scurgerea subterană realizată pe întreaga 
zonă de contact a dolomitelor cu rocile limitrofe. 
Prezenţa în acoperişul acviferelor carstice a acvi-
ferelor localizate în depozitele senoniene şi/sau 
în riolitele de Vlădeasa, asigură atât o alimentare 
constantă a acestora, cât şi protecţia lor prin fil-
trarea apelor de la suprafaţă, alimentate din pre-
cipitaţii. 

Acumulările acvifere din dolomitele anisiene din 
perimetrul Stâna de Vale se descarcă prin trei surse 
importante: Izvorul Minunilor, izvorul Pescăriei şi 
izvorul Rampei. La acestea se adaugă alte câteva iz-
voare cu debite reduse, printre care izvoarele Păcii 
(fig. 12.4, nr. 1), Radu (nr. 2) şi Pavel (nr. 3).

Gresiile cuarţitice skythiene prezintă acumulări 
acvifere în zonele de alterare, materializate prin 
numeroase izvoare, cu debite de până la 1 l/s, cum 
sunt cele de pe pârâurile Ariei, Trauri şi Pepinierei 
şi izvorul Brăesei (fig. 12.4, nr. 4). Zonele de zdro-
bire care însoţesc faliile importante care afectează 
gresiile skythiene pot forma drenuri pentru apele 
subterane din zona lor de alterare şi din depozite-
le limitrofe. Un exemplu în acest caz este întâlnit 
în tunelul săpat pentru pozarea conductelor de 
transport a apei de la Stâna de Vale spre Rieni. 

Rocile riolitice prezintă de asemenea acumulări 
acvifere, evidenţiate îndeosebi de izvoarele din 
cursurile superioare ale văilor modelate în aceste 
roci: Ariei (fig. 12.4, nr. 5), Groapa Onului (nr. 6) 
şi Plodul Babei (nr. 7). Aceste izvoare au debite 
medii ce pot ajunge la 1-3 l/s, un pH neutru, une-
ori acid din cauza oxidării piritelor diseminate în 
masa rocii (ex. izvorul Fântâna Galbenă, ph=3,5, 
fig. 12.4, nr. 8). Apa acestor izvoare este de tip bi-
carbonatat calcic, cu o mineralizaţii de 60-80 mg/l. 

Conductivitatea electrică a apei (CE) este un 
parametru global uşor de obţinut pe teren, cu o 
acurateţe bună şi o excelentă reproductibilitate, 
diagramele de distribuţie a CE evidenţiind atât 
geneza diferitelor tipuri de acvifere cât şi gra-
dul de structurare al acviferelor carstice şi mo-
dul în care este alimentată zona lor înecată (M. 
BAKALOWICZ, A. MANGIN, 1980). 

Conductivitatea electrică a apei izvoarelor 
Pescăriei şi Rampei şi a apei evacuată pe rigola es-
tică a tunelului Izvorul Minunilor a fost măsurată 
săptămânal în perioada 2001-2008.

Diagramele de distribuţie a claselor de frecven-
ţă a CE ale apei izvoarelor Pescăriei şi Rampei în-
tocmite pentru ciclul hidrologic X.2003-IX.2004 
arată prezenţa unor acvifere carstice bine struc-
turate şi organizate, cu un dren principal funcţio-
nal care facilitează apelor infiltrate prin ponoare, 
ape cu istorii geochimice propri, să ajungă rapid 
la izvor fără o omogenizare semnificativă cu ape-
le înmagazinate în sistemele anexe ale acviferelor 
carstice (fig. 12.6).

 Seriile temporale de debite înregistrate la prin-
cipalele surse din zona Stâna de Vale şi precipita-
ţiile măsurate la staţia meteorologică în perioada 
2001-2008 au fost analizate prin metoda analizei 
corelatorii şi spectrale propuse de A. MANGIN 
(1981, 1984). Metoda conduce la cunoaşterea 
structurii acestor serii şi a relaţiilor dintre ploi şi 
debite.

Fig. 12.6. Distribuţia pe clase de frecvenţă a CE a apelor unor surse din zona 
Stâna de Vale. În paranteze CE medie anuală şi deviaţia medie a CE (µS/cm).
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Distribuţia cantitativă sezonieră a precipitaţiilor 
la Stâna de Vale este uniformă de-a lungul unui an, 
23,3% iarna, 24,9% primăvara, 29,3% vara şi 22,6% 
iarna (MARIA CRISTEA, 2004). Datorită acestui 
fapt, funcţia de intrare (precipitaţiile) poate fi con-
siderată ca aleatorie, fapt bine evidenţiat de spectrul 
de densitate de varianţă din fig. 12.7, stânga.

Spectrul de densitate de varianţă a debitelor 
traduce prezenţa unor evenimente periodice care 
participă la formarea lor. Cu cât frecvenţa de la 
care apar aceste perturbări ale spectrului este mai 
mică, cu atât sistemul este mai inerţial. Scara frec-
venţelor poate fi exprimată în zile (1/f), ea fiind 
denumită timp de regularizare şi traduce durata 
răspunsului impulsionar. Metodologic, timpul de 
regularizare se obţine prin divizarea la 2 a valorii 
spectrului maxim şi indică intervalul de timp după 
care orice impus ploaie este şters de către sistem.

Spectrul de densitate de varianţă pe termen 
lung al seriei de debite medii zilnice prezintă o 
succesiune de picuri corespunzătoare periodici-
tăţii sezoanelor reci (cu precipitaţii solide şi fără 

infiltraţie), perioadei de topire a zăpezilor şi a se-
zoanelor calde, printre care cele corespunzătoare 
valorilor de 357,1, 192,3 şi 125 de zile sunt evi-
dente în spectrele tuturor izvoarelor. În fig. 12.7, 
dreapta se prezintă spectrul izvorului Rampei.

Spectrele de densitate de varianţă pe termen 
scurt ale surselor Izvorul Minunilor şi Rampei (fig. 
12.8, stânga) au frecvenţe de tăiere foarte diferite 
(0,028 şi 0,204) după care frecvenţele superioare 
sunt complect filtrate. Se remarcă banda spectrală 
îngustă a Izvorului Minunilor. Timpii de regulari-
zare pentru sursa amintită au valoarea de 62,5 zile.

Corelograma pe termen scurt a şirului de de-
bite medii zilnice al Izvorului Minunilor prezintă 
o descreştere lentă şi atinge valoarea 0,2 pentru 
k=58 zile (fig. 12.9, stânga), sugerând inerţia şi 
efectul memorie mare al sistemului, caracteristici 
subliniate dealtfel de prezenţa unui singur pic pe 
hidrograma anuală a debitelor (aprilie-mai). 

Corelograma pe termen lung a Izvoului 
Minunilor (fig. 12.9, dreapta) pune în evidenţă peri-
odicitatea anuală a precipitaţiilor, celelalte periodici-

Fig. 12.7. Spectrele de densitate de varianţă pe termen lung al precipitaţiilor la Stâna de Vale (stânga) şi al debitelor izvorului Rampei (dereapta) pentru perioada 
2001-2008. (n=10, m=1250).

Fig. 12.8. Stânga: spectrele de densitate de varianţă pe termen scurt ale seriilor de debite medii zilnice ale Izvorului Minunilor (linie continuă) şi izvorului Rampei 
(linie punctată), (n=1, m=125). Dreapta: corelogramele încrucişate între precipitaţiile căzute la Stâna de Vale şi debitele surselor Izvorul Minunilor (linie continuă) 
şi izvorul Rampei (linie punctată), (date pentru perioada 2001-2008, n=1, m=125).



256

tăţi evidenţiate pe spectrul de densitate de varianţă 
pe termen lung fiind estompate de puterea regula-
toare mare a sistemului. Coeficientul de corelaţie 
pentru 360 de zile al izvorului are o valoare foarte 
ridicată, rK=0.43, mult mai mare decât al celorlalte 
surse.

Corelogramele încrucişate ploi-debite oferă o 
imagine bună a hidrigrafului unitar, un estima-
tor esential al calităţilor de drenaj şi a importan-
ţei rezervelor unui sistem carstic. Izvorul Rampei 
prezintă un hidrograf  îngust şi ascuţit, reacţia sis-
temului carstic la impulsul ploaie este rapidă, sis-
temul prezentând abilităţi de drenaj cu o organi-
zare ridicată. Corelograma încrucişată ploaie-debit 
a Izvorului Minunilor prezintă un răspuns puţin 
rotunjit şi larg etalat, fără mari amplitudini. Relaţia 
directă şi imediată ploaie-debit are o importanţă 
redusă, sistemul are un rol regulator ridicat şi este 
slab drenat, (fig. 12.8, dreapta).

Prelucrarea curbelor de recesiune ale debitelor 
surselor înregistrate în perioada 2001-2008, în in-
tervale lipsite de o alimentare a acviferelor, fur-
nizează pentru coeficienţii de recesiune a valori 
medii de 0,008-0,01 pentru Izvorul Minunilor şi 
0,017-0,026 pentru izvorul Rampei. 

12.4.1. Izvorului Minunilor
Izvorul Minunilor apare dintr-un mic aflori-

ment de dolomite anisiene înconjurat de depo-
zite skhythiene, senoniene şi riolite de Vlădeasa 
(fig. 12.4 şi 12.5). Deşi în perimetru Izvorului 
Minunilor dolomitele au o dezvoltare foarte redu-
să, ele se dezvoltă larg în fundament, constituind 
un dren pentru acumulările acvifere localizate în 
formaţiunile care le acoperă, formate predomi-
nant din depozite senoniene (gresii, gresii argiloa-
se, conglomerate, marne) şi riolite de Vlădeasa. 

Aceste formaţiuni au un rol hidrogeologic dublu, 
asigurând atât o alimentare constantă a acviferu-
lui carbonatic, cât şi protecţia lui împotriva unei 
alimentări rapide cu ape superficiale încărcate cu 
suspensii minerale şi sarcini bacteriologice.

În anul 1995 sursa a avut un debit mediu 
15,6 l/s, cu o variaţie foarte mică (nv=1,9) (I. 
ORĂŞEANU, 1998). Ploile puternice nu produc 
creşteri semnificative ale debitului sursei, dar con-
duc la creşterea rezervelor acviferului. Sistemul 
carstic este inerţial, foarte capacitiv şi puţin trans-
misiv.

Acviferul drenat de Izvorul Minunilor are un 
effect memorie important (58 zile), o bandă spec-
trală îngustă (filtrarea informaţiei ploaie începând 
de la frecvenţa 0,028), timpul de regularizare mare 
(62,5 zile), hidrogramă unitară puţin rotunjită şi 
larg etalată şi o valoare redusă a coeficientului de 
regularizare (0,009), caracteristici ale unui acvifer 
cu rezerve importante, capacitiv şi puţin transmi-
siv, lipsit de o relaţie directă şi imediată cu preci-
pitaţiile.

Apa sursei Izvorul Minunilor este de tip bicar-
bonatat calcic, cu o mineralizaşie foarte mică (ta-
belul 12.1), având un caracter neutru-slab alcalin, 
este neradioactivă, pură din punct de vedere bac-
teriologic, incoloră şi cu gust plăcut. 

Cercetările privind comportamentul constitu-
ienţilor chimici ai apei sursei Izvorul Minunilor, 
efectuate atât pe probe de apă recoltate din izvor 
şi stocate în laborator timp de 5 luni (R. PASCU 
et al, 1984), cât şi modelările geochimice care au 
simulat creşteri ale temperaturilor de depozitare 
a probelor de apă până la temperaturi de 50°C 
(A. FERU, RUXANDRA SLĂVOACĂ, 1998, I. 
ORĂŞEANU, 2000), au arătat o stabilitate foarte 
bună a compoziţiei chimice a apei. 

Fig. 12.9. Corelograme pe termen scurt (stânga: n=1, m=125) şi pe termen lung (dreapta: n=10, m=1250) ale seriilor de debite medii zilnice ale Izvorului 
Minunilor (linie continuă) şi izvorului Rampei (linie punctată), pentru perioada 2001-2008.
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Constanţa deosebită a parametrilor fizico-chi-
mici şi absenţa permanentă a sarcinii bacteriologi-
ce, fac din Izvorul Minunilor de la Stâna de Vale 
una dintre sursele cele mai bune de apă naturală 
minerală necarbogazoasă (apă plată) din Romania. 

Sursa Izvorului Minunilor a fost omologată ca 
apă plată în anul 1984. În anul 1990 ea a fost dată 
în administrarea RAMIN (SNAM), care a finan-
ţat realizarea captării actuale, pe baza proiectului 
întocmit de I. VERNESCU, executat de firma 
HIDROCON din Lugoj. În perioada 2000-2001, 
S.C. European Drinks S.A. construieşte o aduc-
ţiune din conductă inox, lungă de 27 km, până la 
staţiile de îmbuteliere de la Sudrigiu şi Rieni. În 
anul 2001 sursa este reomologată de către ANRM, 
licenţa de exploatare prin îmbuteliere a apei este 
atribuită S.C. European Drinks S.A., primele fla-
coane ieşind pe piaţă în luna august 2001. 

12.4.2. Izvorul Pescăriei
Izvorul Pescăriei apare din calcare dolomitice 

anisiene, pe malul drept al p. Rampei. Marcarea 
cu fluoresceină efectuată de autor la 24.09.1997 în 
ponorul lui Brebu de pe valea Baia Popii, a indicat 
faptul că raza de influenţă a izvorului se extinde 
până în această zonă, trasorul ajungând la izvor 
după 11 ore de la marcare, atingând concentraţia 
maximă după cca 30 de ore de la aceasta.

În perioada 1990-1991, izvorul Pescăriei a avut 
un debit mediu de 51 l/s, cu debitele medii zilni-
ce cuprinse între 20 l/s şi 232 l/s. Indicele scur-
gerii de bază, ca raport între debitul mediu lunar 
minim şi debitul mediu anual, are valoarea 0,523. 
Debitele izvorului Pescăriei cu frecvenţa cea mai 
mare sunt cuprinse în intervalele 25-30 l/s şi 30-
35 l/s, înregistrate fiecare în câte 93 zile pe an. 

Apa izvorului Pescăriei este în permanenţă 
limpede, nu prezintă nici un miros şi are un gust 
plăcut. În perioada amintită, temperatura medie a 
apei izvorului a fost de 5,67°C, cu extreme cuprin-
se între 5,1 şi 6,8°C şi o deviaţie medie de 0,321°C. 
pH-ul apei la sursă a variat în intervalul 7,32-7,72, 
cu o valoare medie de 7,54 şi o deviaţie medie de 
0,129 unităţi pH. Apa se încadrează în catego-
ria apelor oligominerale, este de tip bicarbonatat 
calcic, cu reziduu fix la 105° cuprins între 128,3-
175,0 mg/l (tabelul 12.1). Sursa este captată.

Mineralizaţia totală a apei surselor Pescăriei şi 
Rampei prezintă variaţii importante de-a lungul 
unui ciclu hidrologic, variaţii reflectate fidel de 
conductivitatea lor electrica (fig. 12.6).

12.4.3. Izvorul Rampei
Izvorul Rampei apare din calcare dolomitice 

cenuşii anisiene în bazinul superior al văii omo-
nime. Apa izvorului este limpede în cea mai mare 
parte a anului, dar se tulbură violent la precipitaţii 
mari şi în perioadele de topire rapidă a zăpezilor. 

Sursa t ph Cl NO2 NO3 SO4 HCO3 Na K Ca Mg RF DT Min.t.

°C ppm °ger ppm

Izvorul Minunilor 5,8 7,37 3,5 – – 0,9 79,3 4,1 0,8 19,8 3,8 86,4 3,6 139,3

Izv. Pescăriei 5,4 7,67 3,5 0 1,7 0 122 0,8 0,4 28,1 8,5 140,8 5,9 202,8

Izv. Rampei 5,2 7,81 3,5 0 2,7 0 109,8 0,4 0,4 20 10,9 125,7 5,3 172,3

Izv. Cuciului 6,5 7,98 3,5 0 2,7 0 73,2 0,6 0,5 26,1 0 101,8 3,6 136,4

Tunel, m. 900 7,4 6,2 1,8 0 0 19,1 27,21 0,7 0,8 9,9 2,7 61 2 92

Podu Cuciului, 11 9,2 7,1 3,5 0 0 0 106,2 0 0,2 33,1 2,3 93,5 5,2 166,9

Fântâna Galbenă, 9 6 3,64 3,5 0 0 sld 11,6 0 0,4 5,2 0,2 15,6 0,8 36,1

Izvorul Rece 5 4,39 1,8 0 0,1 2,4 6,1 0 0 4 0 15,7 0,6 35,1

Izv. p. Cuciului, 8 3,5 0 0,6 9,6 20,7 1,6 1,1 8,6 0 45,7 1,2 110,3

Tabelul nr. 12.1. Compoziţia chimică a apelor unor surse din zona Stâna de Vale. (Notă. Fe2+ lipseşte din toate analizele).

Foto 12.2. Izvorul Pescăriei în luna aprilie 2000, înainte de începerea lucrărilor 
de captare a sursei.



258

Excavaţiile făcute în toamna anului 2000 pen-
tru captarea sursei au evidenţiat prezenţa unui ca-
vernament larg dezvoltat în calcarele dolomitice, 
colmatat în mare parte cu galeţi de riolite şi gresii 
senoniene. Peştera activă descoperită a fost explo-
rată pe o distanţă de cca 14 m, terminusul ei fiind 
sifonat. 

Izvorul Rampei este alimentat de către apele 
de precipitaţie care cad în bazinul superior al p. 
Rampei. Aceste ape alimentează acviferul carstic 
pe limita dintre gresiile skythiene şi dolomite, fe-
nomen evidenţiat de pierderile difuze sau punc-
tuale de pe cursurile din bazinul superior al p. 
Rampei, majoritatea acestora având caracter tem-
porar. Apele unui astfel de curs, infiltrate difuz to-
tal în subteran, au fost marcate cu fluoresceină la 
16.06.1999. Trasorul a apărut în izvorul Rampei 
după 2,5 ore, atingând concentraţia maximă după 
8 ore.

În perioada 2001-2008, debitele medii zilnice 
ale izvorului Rampei au fluctuat între 1,2 l/s şi 
442,5 l/s, având o valoare medie anuală de 19,6 
l/s. Debitele cele mai frecvente sunt situate în cla-
sa 5-10 l/s, în 166 de zile din perioada studiată de-
bitele înregistrate încadrându-se în acest interval. 
Debitele cuprinse în intervalul 10-15 l/s au fost 
întâlnie în 78 de zile. În aceiaşi perioadă tempe-
ratura apei izvorului Rampei a oscilat în interva-
lul 5,1-6,8°C, cu o valoare medie de 5,51°C şi o 
deviaţie medie de 0,285°C. Apa izvorului are un 
caracter neutru-slab alcalin, cu pH-ul cuprins în 
intervalul 7,50-7,81, cu o valoare medie de 7,64 şi 
o deviaţie medie a valorilor de 0,101 unităţi pH. 
Apa este de tip bicarbonatat calcic, are o mine-
ralizaţie ce variază în jurul valorii de 170 mg/l şi 
prezintă fluctuaţii mari. 

12.4.4. Tunelul Izvorul Minunilor 
Tunelul a fost săpat de către S.C. Minexfor S.A. 

Deva în perioada 01.06.2000-13.02.2001. Lucrarea 
a fost executată la solicitarea S.C. European Drinks 
S.A., pentru pozarea conductei de transport a 
apei minerale naturale plate a Izvorului Minunilor 
spre staţiile de îmbuteliere de la Sudrigiu şi Rieni. 
Lucrarea are o lungime de 1146 m şi trece pe sub 
culmea Custurilor, făcând legătura între bazinele 
hidrografice ale râurilor Iad şi Crişu Negru. 

Tunelul este săpat în dolomite cenuşii anisiene 
până la m.172 şi în continuare în gresii cuarţitice, 
cu rare intercalaţii argiloase până la m. 913. În in-
tervalul 913-1123 m au fost traversate microcon-

glomerate cuarţitice grosiere în alternanţă cu gresii 
cuarţitice micacee cenuşii şi argile şistoase cărămi-
zii, pentru ca pe ultimii 23 m (m 1123-1146) lu-
crarea să traverseze un pachet de microconglome-
rate cuarţitice, grosiere, dure. Intreaga succesiune 
străbătută de tunel între m. 172-1146 este atribuită 
skythianului (T. MICULA, 2002, Arh. Transilvania 
General Import-Export, Oradea).

La săparea tunelului, pe fracturile şi fisurile 
care afectează gresiile cuarţitice au fost intercep-
tate viituri de apă care însumează în prezent un 
debit de cca 12 l/s. Viiturile apar atât punctual, pe 
zone de fracturi bine conturate, deschise ulterior 
prin nişe adânci de 1-1,5 m (ex. m. 600 N, m. 620 
S, m. 680 S, m. 900 N), cât şi difuz, prin reţelele de 
fisuri din tavanul şi pereţii tunelului (ex. m. 575-
600, m. 855-865). Apele sunt colectate în rigola 
tunelului, fiind evacuate gravitaţional la suprafaţă 
pe cele două intrări.

Apa surselor din tunel provine în marea ma-
joritate din gresii cuarţitice. Ea este de tip bicar-
bonatat calcic (tabelul nr. 12.1), cu mineralizaţie 
foarte mică, cu fluctuaţii reduse, caracteristice ac-
viferelor fisural-poroase, reflectate de domeniul 
restrâns de variaţie a conductivităţii electrice a 
apei (fig. 12.6). 

12.4.5. Izvorul Cuciului
Izvorul Cuciului este sursa cea mai impora-

tantă din bazinul hidrografice superior al pârâului 
Nimăieşti. El apare din dolomite anisiene în cursul 
mijlociu al pârâului Cuciului, la o altitudine de 908 
m. În perioada 1998-2003, I. ORĂŞEANU efec-
tuează cercetări hidrogeologice detaliate pentru 
atestarea sursei ca apă plată.

Apa izvorului Cuciului este în permanenţă lim-
pede. Informaţiile primite de la localnici arată fap-
tul ca apa acestei surse nu a fost văzută tulbure. 
Apa are un gust plăcut, conferă senzaţia de saţie-
tate, nu are miros şi nu prezintă sedimente vizibi-
le cu ochiul liber. Turbiditatea măsurată în grade 
SiO2 este „0”. Culoarea apei pe scara de compa-
raţie este „0”.

Caracter chimic al apei izvorului Cuciului este 
neutru-uşor alcalin (tabelul 12.1), Indicatorii chi-
mici generali încadrează apa izvorului Cuciului în 
categoria apelor oligominerale de tip bicarbonatat 
calcic, cu o mineralizaţie ce variază în jurul valorii 
de 140 mg/l.

Conţinuturile în indicatorii consideraţi substan-
ţe toxice şi în pesticidele, precum şi radioactivita-
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tea apei debitate de izvorul Cuciului se încadrează 
în limitele impuse de standardul de potabilitate 
STAS 1342/91 şi de Normele tehnice de exploa-
tare, valorificare şi comercializare a apelor minera-
le de consum alimentar, HG. 1176/96. 

Consecinţă a acestor calităţi foarte bune, apa 
izvorului Cuciului a fost certificată ca apă plată de 
către ANRM în anul 2005 şi este comercializată de 
către S.C. European Drinks S.A. sub denumirea 
de sursa Hera.

12.5. STAbILITATEA CHIMICĂ  
A APEI IzvOARELOR

Cunoaşterea comportamentului la diferite tem-
peraturi de a unei ape se realizată prin calcularea 
indicelui de saturaţie pentru diferite specii mine-
rale la aceste temperaturi şi interpretarea rezulta-
telor. Metoda este deosebit de utilă în cercetarea 
surselor de ape minerale, permiţând o evaluare 
rapidă a comportamentului unei ape îmbuteliate, 
stocată la diferite temperaturi. 

Starea de saturare a unei soluţii apoase faţă de 
un mineral se poate aprecia prin compararea va-
lorii produsului de solubilitate al mineralului re-
spectiv (constanta de echilibru, K) cu produsul 
analog al activităţii ionilor corespunzători existenţi 
în proba de apă (IAP sau Q). Indicele de saturaţie 
(sau indicele de stabilitate) are expresia: IS= log 
(IAP / K). Valoarea IS=0, indică un echilibru în-
tre mineral şi soluţie, aceasta fiind saturată faţă de 
mineral. Valori IS < 0 descriu situaţii de nesaturare 
a soluţiei faţă de specia minerală respectivă şi deci, 
posibilitatea de dizolvare în continuare a acesteia. 

Valori IS > 0 denotă stări de suprasaturare a solu-
ţiei, cu manifestarea tendinţei de ieşire a speciei 
minerale din sistem prin cristalizare (APPELO, 
POSTMA, 1993; C. MARIN, 1999).

Principalele minerale care formează paragene-
za unei ape provenită dintr-un acvifer carbonatic 
sunt aragonitul, calcitul şi dolomitul. Simularea 
variaţiei cu temperatura a indicelui de saturaţie 
al apelor faţă de aceste minerale s-a realizat cu 
ajutorul programului WATEQ (TRUESDEL, 
JOHNES, 1973). S-au utilizat analize efectuate 
în Laboratoarele S.C. Prospecţiuni S.A. Simulările 
efectuate pentru sursele Cuciului, Pescăriei, 
Rampei şi Izvorul Minunilor, pentru intervalul de 
temperaturi cuprins între 0 şi 50°C, arată că indicii 
de saturaţie ai acestor ape faţă de aragonitul şi cal-
citul au valori negative, aceste minerale neprezen-
tând tendinţe de cristalizare (fig. 12.10).

Datorită conţinutului redus în magneziu al ape-
lor surselor cercetate, indici de saturaţie ai acestora 
faţă de dolomit au valori negative foarte scăzute. 

Pe parcursul unui an, compoziţia chimică şi 
cantitatea de specii minerale dizolvate în apa iz-
voarelor se modifică. În perioadele cu debite mari, 
apele acestor surse sunt mai puţin mineralizate şi 
deci mai puţin saturate faţă de anumite specii mi-
nerale, pe când, în perioadele de recesiune, carac-
terizate prin timpi de rezidenţă mai mari ai apelor 
în subteran, cantitatea de minerale dizolvate creş-
te, apărând posibilitatea cristalizării unora dintre 
acestea. Aceste evoluţii sunt bine evidenţiate prin 
calcularea indicilor de saturaţie pentru probe re-
coltate şi analizate lunar.

Fig. 12.10. Variaţia cu temperatura a indicilor de 
saturaţie faţă de calcit (patrate) şi aragonit (cer-
curi), pentru apa izvoarelor Pescăriei (linie conti-
nuă), Rampei (linie întreruptă), Izvorul Minunilor 
(linie punct) şi Cuciu (linie punctată).
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Evoluţia în timp a indicilor de saturaţie ai ape-
lor izvoarelor Cuciului, Pescăriei şi Rampei, faţă 
de aragonit, calcit şi dolomit, efectuată pe probe 
recoltate şi analizate lunar în Laboratoarele ISPIF, 
indică faptul că apele acestor surse sunt puternic 
nesaturate faţă de aceste minerale pe întreaga peri-
oadă de investigare (I. ORĂŞEANU, 2000). 
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