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INFORMARE 

privind 

Conservarea si valorificarea patrimoniului mobil si imobil 

al judetului Buzau 

 

Cu o natură extrem de generoasă şi un patrimoniu cultural de o mare valoare, judeţul Buzău 

dispune de un potenţial turistic ridicat şi diversificat. 

Comparativ cu celelalte judeţe, Judeţul Buzău se situează pe locul 10 ca număr de obiective istorice 

înscrise la nivel naţional in Lista monumentelor istorice. 

Dezvoltarea turismului cultural este favorizată de existenţa în regiune a unui număr mare de localităţi 

care păstrează încă trăsături medievale: case cu ziduri groase si acoperişuri din olane, turnuri cu porţi 

de intrare sau ziduri de cetate – municipiul Buzău, Râmnicu Sărat, Tisău, Berca, Chiojdu, Bâscenii de 

Jos, Verneşti, Zărneşti, Vintilă Vodă, Topliceni, Cozieni. 

Ansamblurile si monumentele istorice de arhitectură sunt dispuse îndeosebi în municipiile Buzău si 

Râmnicu Sărat. 

Municipiul Buzău -  principalele obiective culturale : 

- Palatul Comunal Buzau  - care deserveste drept sediu al   Primariei mun. Buzau – imobil cu 

statut de monument istoric de importanta nationala, construit in perioada 1899-1903, după un proiect 

al arhitectului Alexandru Săvulescu. 

Imobilul a fost inaugurat in anul 1903 in prezenta Regelui Carol I si a altor personalitati. 

- Ansamblul Episcopiei Buzaului si Vrancei, compus din : Biserica Adormirea Maicii 

Domnului, Paraclis, Palatul Episcopal,Seminarul Vechi, Turnul clopotnita si zidul de incinta. 

- Ansamblul Conacului Marghiloman – fosta proprietate a omului politic Alexandru 

Marghiloman, fost prim ministru al Romaniei. Ansamblul are in componenta sa mai multe imobile : 

Vila Albatros, Vila veche, fostele grajduri parcul dendrologic, lacul, crucea conacului si zidul care 

delimiteaza proprietatea. 

Acest ansamblu a constituit inca din anul 1892, una din cele mai infloritoare si moderne mosii din tara. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_S%C4%83vulescu_(arhitect)


2 

 

- Muzeul Judetean Buzau – este principala institutie muzeala din judetul Buzau. 

- Casa Vergu Mănăilă, unde sunt ilustrate colecţii de etnografie şi artă populară inspirate din 

specificul zonei. 

- Tribunalul judetean Buzau – monument istoric de valoare nationala, construit in perioada 

1909-1912 dupa planurile renumitului arhitect de origine ramniceana Petre Antonescu. 

 

Ramnicu Sarat : 

Ansamblul brâncovenesc de la Râmnicu Sărat este unul dintre monumentele definitorii pentru stilul 

arhitectural numit brâncovenesc. Sinteza românească a unor elemente balcanice, bizantine şi orientale, 

cu influenţe orientale, dar şi cu numeroase împrumuturi occidentale (predominant italiene), stilul 

brâncovenesc este cel care corespunde arhitecturii Renaşterii italiene, dar executat cu un repertoriu 

artistic specific estului european. Iniţiat de Constantin Brâncoveanu, stilul este reprezentat îndeosebi 

de Palatul de la Mogoşoaia, în vecinătatea Bucureştiului. Construcţia de la Râmnicu Sărat, cu bogăţia 

sa decorativă, cu o dantelă de piatră, este o construcţie reprezentativă pentru implicarea stilului 

brancovenesc in arhitectura religioasa. Ansamblul cuprinde o manastire şi o curte administrativă, 

iniţiate în timpul lui Brâncoveanu dar completate timp de mai multe secole. Amplasamentul acestuia 

este în vecinătatea pieţei locale, una dintre clădirile ridicate pe locul unei aripi cu chilii fiind ocupat în 

prezent de muzeul local. 

 

- Muzeul municipal Râmnicu Sărat a fost înfiinţat in 1960 şi are sectii de artă plastică, 

etnografie şi arta populară, ştiinte naturale, istorie şi istoria culturii. Muzeul găzduieşte numeroase 

expoziţii. Secţia de artă populară şi etnografie conţine costume şi unelte populare autentic 

manufacturate, avându-şi originea în valea Râmnicului. Secţia de arte plastice este îmbogăţita cu opere 

ale unor valorosi artişti. 

 

Secţia de ştiinţe ale naturii conţine mai mult de 18000 de exponate de faună şi floră a căror 

interconectare reface, cu minuţiozitate, natura zonei. Secţia de istorie expune numeroase piese 

arheologice descoperite în timpul săpăturilor de lângă Râmnicu Sărat şi care aparţin diferitelor stadii 

ale evoluţiei omenirii. Secţia de istorie a culturii conţine printre altele camere memoriale ale 

personalităţilor Florica Cristoforeanu şi Traian Savulescu. 

 

 

 

http://www.turismland.ro/casa-vergu-manaila-buzau/


3 

 

Biserica are hramul Adormirea Maicii Domnului iar mănăstirea şi curtea domnească, fortificate, au 

fost ridicate drept citadelă a micii cetăţi de vamă care era Râmnicu Sărat la graniţa cu Moldova. 

Construcţiile, iniţiate de unchiul lui Brâncoveanu, Mihail Cantacuzino, au durat între anii 1691 şi 1697 

iar ansamblul cuprindea la acea vreme o mănăstire, cu biserica, stăreţie şi chilii, şi o resedinţă 

domnească. La etajul Casei Domneşti se află o mare sală gotică ale cărei nervuri coborau în mijlocul 

încăperii pe o coloană în formă de statuie, operă a lui Lupu Sărăţan, mare artist al acelei epoci. 

Subiectul statuii era reprezentat de scena “Samson şi leul” în care Samson deschide botul unui leu şi-l 

frânge fără armă. Biserica se pastrează încă şi conservă pictura originală, afumată de lumânări, dar 

care se datorează unui alt artist apreciat al acelor vremuri, pictorul Pârvu Mutu.  

 

La vremea când a fost ridicată, biserica rivaliza cu o alta astăzi pierdută, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, 

singura sa biserică ridicată în Muntenia, cu hramul cuvioasei Paraschiva. În timpul lui Brâncoveanu, şi 

această biserică domnească, mult mai veche, a fost renovată “de la ferestre în sus” şi redatăa cultului. 

 

Palatul Administrativ - astazi sediul primăriei Râmnicu Sărat şi al Consiliului local, reprezintă un 

monument istoric şi arhitectural. Palatul a fost construit în 1897. 

 

Monumente istorice importanta din alte localitati ale judetului Buzau: 

 

- Ansamblul rupestru de la Alunis, comuna Colti, monument de valoare nationala care 

cuprinde biserica sapata in piatra “ Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul”si cele doua chili situate in 

apropiere. 

 

- Bisericile “Adormirea Maicii Domnului – Draghesti, “Inaltarea Domnului”-Babeni, si 

“Pogorarea Sf. Duh”-Dedulesti, toate din com. Topliceni, sunt monumente istorice cu o valoare 

istorico-arhitecturala deosebita. 

 

- Ansamblul Schiturilor rupestre din munti Bozioru –sat Nucu, com. Bozioru. Ansamblul 

istoric de valoare nationala ce are in componenta  biserici si chili sapate in stanca, printre care Schitul 

rupestru Agaton (sec. XVI), Fundul Pesterii ( sec.XVII), Pestera lui Dionisie (sec. XVI-XIX), Pestera 

lui Iosif. 
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- Ansamblul Manastirii Berca. Biserica “Sfantul Mihail si Gavriil” a fost ridicata in anul 

1694.Pastreaza o serie de elemente specific epocii brancovenesti: portalul, coloanele si ancadramentele 

ferestrelor. In timpul picturii s-a descoperit autoportretul pictorului Parvu Mutu, autorul picturii. 

Sunt in curs lucrari de restaurare in incinta manastirii. 

 

- Ansamblul fostei Manastiri Bradu, sat Hales, comuna Tisau – monument de valoare 

nationala, este construita in prima jumatate a secolului al XVI-lea, fiind una din cele mai vechi 

exemple de manastiri cu amenajare defensiva de pe teritoriile Tarii Romanesti, avand incinta 

fortificata prevazute la cele patru colturi cu turnuri circulare. 

 

- Ansamblul Manastirii Ciolanu, sat Hales, comuna Tisau – are in component Biserica Sf. 

Nicolae( datata sec. XVI), Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel, zidita intre anii 1822-1828, repictata in 

anul 1862 si  locuintele monahale. 

 

- Ansamlul Manastirea Poiana Marului, sat Baltagari, com. Bisoca, ansamblul de valoare 

nationala cu doua biserici construite din lemn avand  hramurile ”Nasterea Maicii Domnului” (1777), 

Biserica “Duminica tuturor Sfintilor” -1812. 

 

- Casa cu blazoane din comuna Chiojdu este o capodoperă a arhitecturii    naţionale restaurată 

de Uniunea Arhitecţilor din România. 

 

Vestigii antice 

Vestigiile castrului roman din localitatea Pietroasele. Castrul roman de la Pietroasele se află în 

comuna Pietroasele, la 25 de km de Buzău şi este singurul castru roman găsit în această zonă. Pe lângă 

acest lucru, este, poate, cel mai important castru roman din ţară, având în vedere că aici s-a descoperit 

Tezaurul de la Pietroasele – Closca cu puii de aur. 

 

- Biserici fortificate, cetăți : 

 

Mănăstirea Bradu, localitatea Tisău 

 

Biserica « Sf. Nicolae » din satul Bâscenii de Jos, com. Calvini 

 

Biserica « Bunavestire », Banu, mun Buzău 
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Biserica ”Pogorârea Sf. Duh”, sat Dedulești, com Topliceni 

 

Fosta mănăstire Vintilă Vodă, com Vintilă Vodă 

 

Fosta mănăstire Berca, com. Berca 

 

-  Castele și palate. Ansamblul Marghiloman,  Conacul Hariton, vila Monteoru,   conacul C. 

Angelescu -  com Stâlpu, Conacul Procopie Casota 

-   Mănăstiri 

Poiana Mărului, mănăstirea Ciolanu, mănăstirea Barbu, mănăstirea Găvanu 

Ȋn acest an sunt în desfășurare urmatoarele  lucrări de restaurare:  

- „Construcţie, extindere și refuncţionalizare clădire bazar” – transformare în sediu 

administrativ al Primăriei municipiului Buzău, clădire care face parte din monumentul istoric  

„ Ansamblul străzii Cuza Vodă”,  mun. Buzău. 

- Fosta Mănăstire Berca, loc. Berca, com. Berca, proiect început în data de 30.10.2017 pentru: 

„Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului schitului „ Sfinţii Arhangheli 

Mihail si Gavriil” 

- Ansamblul bisericii „Sf. Dumitru”, „Sf. Ȋmparaţi”, loc. Stâlpu, com. Stâlpu – Proiect cu termen 

de finalizare in anul 2021 pentru: „Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului 

bisericii „Sf. Dumitru”, „Sf. Ȋmparaţi” 

- Biserica „ Nașterea Maicii Domnului”, loc. Sibiciu de Sus, com. Pătârlagele -„ Restaurarea, 

consolidarea si introducerea în circuitul turistic a bisericii „ Nașterea Maicii Domnului” 

- „ Reabilitare integrala interior și exterior” la Colegiul Mihai Eminescu din municipiul 

Buzău; 

- Biblioteca judeţeană Vasile Voiculescu  - proiect „Consolidare, restaurare şi dotare 

Biblioteca judeţeană Vasile Voiculescu Buzău”; 

- Fostul spital I.C. Brătianu “Restaurare, conservare si modernizare in vederea infiintarii 

Centrului Muzeal I.C.Bratianu”. 

S-a urmărit ca procesul de restaurare a monumentelor istorice să se facă în conformitate cu 

proiectele avizate, activitatea de construire din zonele de protecţie ale monumentelor istorice să se 

desfăşoare conform documentaţiilor avizate, iar descărcarea de sarcină arheologică să se realizeze pe 

baza standardelor şi procedurilor aprobate cat si in conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare – 

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificarile si completarile 
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ulterioare, Ordonanţa Guvernului 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu ordinele ministrului culturii, precum şi cu alte 

acte normative în vigoare. 

 Avand in vedere patrimoniul imobil al judetului Buzau, in cele mai importante muzee din 

judetul nostru ( Muzeul Judetean Buzau si Muzeul Municipal Octavian Mosescu –Ramnicu Sarat) se 

gasesc bunuri culturale mobile clasate, de o valoare istorica remarcabila. 

 In acest an, au fost descoperite de catre detinatori autorizați de detectoare de metale în afara 

siturilor cunoscute si gestionate, un numar impresionant de bunuri cum ar : 

-tezaurul descoperit la Spataru, com. Costesti, care numara aprox. 2517 monede ; 

-tezaurul de la Saseni, com. Vernesti – un numar de aporox. 677 de monede si alte bunuri care 

urmeaza a fi expertizate si incluse in patrimoniul national. 

 O bună colaborare s-a înregistrat în relaţia cu Muzeul Judeţean Buzău, instituţie acreditată de 

Ministerul Culturii să desfăşoare, prin specialiştii săi, în baza avizelor primite, lucrări de cercetare 

arheologică sistematică şi/sau preventivă, respectiv de supraveghere arheologică cele din ultimele 

categorii fiind efectuate la cererea unor beneficiari, proprietari de terenuri care în vederea construirii 

unor imobile, de regulă locuinţe, aveau nevoie de certificate de descărcare de sarcină arheologică sau 

de avize condiţionate de realizarea lucrărilor sub supravegherea unor specialişti arheologi dar si de 

elaborarea studiului arheologic necesar pemtru reactualizarea Planului Urbanistic General la nivelul 

comunelor. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Buzău a avut o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Buzău – Serviciul de Investigaţii Criminale, având în vedere săvârșirea de infracţiuni în zonele 

de protecţie ale monumentelor istorice. 

 

Anul acesta Direcţia Judeţeană pentru Cultură Buzău a eliberat un număr de 2 Certificate de 

descărcare de Sarcină Arheologică în siturile din județul Buzău și 36 de avize favorabile, existând o 

bună colaborare cu Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 10, unde Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Buzău asigură secretariatul comisiei. 

 

 

      Cu stima, 

      Director executiv, 
     Constantin CĂŢOI                                                                


