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1. AŞEZARE GEOGRAFICA. Pentru a înlesni orientarea
către localitatea Săcelu, se impune descrierea poziţiei aces-

teia

faţă

de centrele

ur~Jc.me

importante

şi

a ansamblului geo-

~Fafic în care aceasta P-Ste cuprinsă.
Staţiunea balneoclimatică Săcelu

este situată în zona
Meridionali cuprinsă între Jiu şi Olteţ, lµ altitudinea de 340 m, între dealuri acoperite cu pomi fructiferi,
păduri de fag şi stejar ':ii chiar cu culturi de viţă de vie.
Un renumit profesor universitar, trecînd odată prin re9iune şi observînd versanţii văii Blahniţa atît de abrupţi şi
unpună.tori, precum şi alcătuirea geologică atît de variată,
s-ar fi exprimat : „Ne aflăm într-un peisaj de munte, în plină
zonă de dealuri subcarpatice". Şi profesorul avea dreptate.
Nu numai că la Sil.celu, dealurile prezintă înălţimile cele
mai mari, dar regiunea E'Ste delimitată la nord şi la sud de
zone depresionare care contribuie şi mai mult la reliefarea
zonei Săcelu.
~
Dealul Săcelu, cu altilud.ine absolută de 503 m, este situat la vest de valea Blahniţei, fiind un deal asimetric, cu versantul estic mai abrupt d.ecît cel vestic. Dealul Ciocadia, situat la est de Băile Să.cdu, prezintă o orientare nord-sud, a\ Jnd altitudinea de 579 m.
Valea Blahniţa traversează staţiunea de la nord la sud,
fiind îngustă şi lipsită de terase, prezentînd o pantă de 150/o.
Către sud, Blahniţa pri=:zintă un nivel de terasă săpat în terasele mai vechi ale GiJortului.
Staţiunea este situată pe drumul judeţean 661, la 7 km
nord de DN 67 Tîrgu-Jin - Rîmnicu Vîlcea, la o distanţă de
32 km nord-est de Tîr~u-Jiu şi la aproximativ 80 km vest de
Subcarpaţilor
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llîmnicu Vîkea. In zoriă se mai poate ajunge şi de la gara
C.F.R. Tîrgu-Cărbuneşt;.. situată la aproximativ 20 km sudYesi de staţiunea Săceiu.
2. DATE CLIMATICE. Datorită faptului că factorii cli~
nrntici acţionează aproximativ constant pe suprafeţe întinse,
vom prezenta mai intii caracterizarea climatică generală a
întregului judeţ Gorj.
Clima Gorjului e::>te Lemperat continentală, cu influenţe
sudmediteraneene în r~stui şi vestul judeţului. Munţii Parîng
~i Vîlcan alcătuiesc un puternic paravan pentru vînturile reci
din nord-est; astfel încîl zonele depresionare şi dealurile subt:arpatice beneficiază de un climat blind în timpul iernii, la
crire se adaugă şi masp!c de aer sudice şi sud-vestice care
imprimă regiunii te~T.P•)r;1luri moderate şi· precipitaţii abunclente. Suprafeţele calc;uoase din zona Tismana - Runcu Schela şi. Novaci - PoJovragi, avînd un albedou r,edus, fac
si:î crească temperatura. mediului înconjurător în timpul ve1ii.
Climatul de adăpost al văilor transversale pe direcţia
circulaţiei maselor de ;:er rece din est, oferă condiţii prielr,ice pentru menţinerea unor temperaturi mai ridicate pe intc'1fluvii, fapt care contribuie la păstrarea pe -versanţi a vegetaţiei termofile ca : ci.lunul turcesc, castanul comestibil, liliacul sălbatic şi mojdreanul.
Regiunile depresionc.re şi de dealuri prezintă un climat
submediteranean în care se înregistrează inversiuni de temperatură care favorizează formarea mai timpurie a brumei,
poleiului, zăpezii şi disp.'u iţia mai tîrzie a acestora.
Temperatura medie aiiuală în zona depresionară înregistrează va'lori medii de lOcC iar în zona dealurilor subcarpal: ce 11°C. Media tempernturii lunii ianuarie este de -1,5°C,
iar a lunii iulie de 20.7' C. Toamna se produce un fenomen
focrte interesant în sensul că după 25 octombrie începe sezo~ul ploilor de toamnă, temperatura scade dar rămîne pozitivă
tn mare parte şi din luna decembrie. La Tîrgu-Jiu, intervalul
ele zile cu temperatură pozitivă este de 300, rămînînd doar
65 zile cu temperaturi µ1~ibile sub 0°C.
· Precipitaţiile prezinti:i o valoare medie de 880 mm în zona depresionară şi 1 200 mm în zona muntoasă, cea mai maL"l~ cantitate de precipit:iţii căzînd în lunile mai şi iunie, cele
Hlâi puţine fiind înreg1strate în ianuarie şi iulie. Timpul ploios de primăvară şi toamnă se datorează ciclonilor din Maree. Mediterană. Pentrn zonele depresionare şi pentru dealuri, numărui zilelor cu ploaie este de 100, iar- al celor cu
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n·:nsoare este de 20. Referitor la regimul vînturilor care bat
pe teritoriul judeţului c;orj se constată că frecyenţa acestora
este mai mare. Numărul zilelor calme re13rezintă 51,60/o iar
îu restul zilelor bat vinturi de diferite intensităţi. Vînturile
t:are bat din sud au o direcţie estică, iar în zona depresionară
predomină vînturile care bat din nord-vest. Cele mai frecVPnte vînturi sînt : Austrul, Crivăţul şi Băltăreţul. Austrul
L;•te dinspre vest şi norct-vest, aducînd mase de aer rece şi
uscat ; Crivăţul aduce mc:.se de aer· din direcţia estică, provo·
dnd scăderea temperatu~ii aerului, fiind urmat de zile senine
şi geroase iarna ; vara a.duce mase de aer încălzit. Băltăreţul
l;nte dinspre sud şi. sud-est, aducînd ploi abundente, uneori
sub formă de averse.
Pentru zona Săceln, media anuală a temperaturii este de
9,5°C, temperatura medie a lunii iulie fiind de 20°C, iar cea
" lunii ianuarie de -20"C. Nebulozitat~a medie anuală este
de 5,5 cu un număr mediu anual de 70 zile senine şi 90 zile
acoperite. Durata de str\11ucire a soarelui însumează circa
'2 050 ore anual.
Umiditatea relativă a aerului este de 760/o, pret:ipitaţiile
atmosferice întrunind anual în medie 800 mm ; numărul me- .
diu anual de zile cu precipitaţii este de 125, iar numărul zilelor cu strat de zăpadă. este de 60. Vînturi predominante din
est şi nord-est. Ionizareil aerului este medie, realizîndu-se
88-1000 ioni/cm3 aer, raporturi predominant subunitare, deci
cu o uşoară predominanţo a aeroionizării negative.
Radiaţia solară globală înregistrează valori mai mari de
122,5 kcal/cm 2 an, în sudul judeţului, şi valori sub 110 kcal/
cm2 an, în-nord.
Toate aceste caracteristici încadrează Băile Săcel printre
staţiunile de bioclimat sedativ, de cruţare cu nuanţe de stimulare.
3. MĂRTURII ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE. Spaţiul t:arpc:•to-danubiano-pontic a oferit din cele mai îndepărtate vremuri condiţii optime dezvoltării omului şi societăţii omeneşti.
l\fărturie stau în ·acest sens descoperirile arheologice făcute
pe întreg teritoriul patric;c;1 noastre, descoperiri care au o vechime de aproape două milioane de ani şi atestă existenţa o111ului primitiv şi în acefte părţi ale Europei. Concludente sîn.t
uneltele descoperite în ţc;ra noastră, pe Valea Oltului, a ArUE·şului şi a afluenţilor acestora cit şi cele de pe rîul Galbenul de la Baia de Fier. Aici, în Peştera Muierilor - ca să ne
r<'feri:m numai la ju.deţul Gorj - s-au identifit:at urme de eul-
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tură materială aparţinînd omului primitiv din epoca paleolitică, adică a pietrei vechi, neşlefuite, care începe aproximativ pe la 1 OOO OOO, sau c.:hiar mai devreme, î.e.n. şi durează
]:;ină pe la circa 5 500 î e.n.
Pe .teritoriul comunei Săcelu cele mai vechi urme ale locuirii umane datează din epoca neolitică (circa 5 500 - 2 200
t.e.n.), perioadă cînd pe c::ceste meleaguri s-au aşezat, probabil, cele dintîi comuniLăţi, atrase de condiţiile de viaţă pri-

elnice oferite de microciimatul relativ blînd existent aici cît
şi de configuraţia geogrclfică a terenului. Descoperirile întîmolătoare au scos la iveală diverse unelte din piatră, ciocane,
topoare, fragmente de pidtră de rîşniţă etc.
După modul de fixare a cozii uneltele de piatră se grupează în două categorii : unelte neperforate, prevăzute pentru fi::::area cozii cu o şi\nţuiw perpendiculară pe axul longitudinal al piesei şi unelte perforate.
Din prima cateaorie a fost descoperit un topor (topor-ciot<1n în punctul „Chiciorrt ", executat dintr-o rocă de culoare
cenuşie cu puncte de cnloare cafenie. Este semişlefuit şi are
pentru fixarea cazii o Şc1nţuire perpendiculară pe axul longitudinal al piesei. Muchia, iniţial. a fost păstrată în secţiune,
cu suprafaţa puternic ai cuită, actualmente cu un colţ distrus
ciatorită folosirii. Lungimea atinge 16,3 cm (fig. 1). Cronologic
toporul a fost atribuit culturii Coţofeni. 1
Unelte asemănătoare. aparţinînd cronologic perioadei de
trecere de la neolitic la bronz sau chiar epocii bronzului se
gasesc şi în colecţiile '$colii generale clin Săcelu; unde există
o;-ga.nizat un interesant şi documentat punct muzeistic cu expc•nate de istorie şi ~tnografie locală.
Şi epoca bronzului (circa 2 000-1 200/1 100 î.e.n.) este
bine reprezentată pe ~eritoriul localităţii Săcelu. Amintim în
ecest sens mărturiile url1eologice identificate în punctul „Jidovii", pe platoul din spatele fîntînii „Jidovul", unde se presupunea, de către istoricii mai vechi, că ar exista castrul roman. Săpăturile efectuate au infirmat existenţa castrului dar
au scos la iveală o aş'~zare din epoca bronzului, reprezentată de resturi de locuinţă şi ceramică. Un alt punct arheologic a fost semnalat pe maiul stîng al rîului Blahniţa, în extremitatea de sud a comunei pe locul numit de localnici „Turiţa", de unde au fost culf!Se, de la suprafaţa solului, fragmente ceramice specifice a.cestei epoci istorice. Pe locul numit
„La hotar", existent la <:•xlremitatea de vest a satului Hăieşti,
etectuîndu-se un sondaj ai heologic de informare au fost 'scoa-
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SC la iveală resturile ·1.mei aşezări din perioada de Început a
epocii bronzului. (Săpăturile efectuate în anul 1978 de P.
Gherghe şi E. Bărăgan. Inedit).
Epoca fierului a fost împărţită de spedalişti în : a) prima
vîrstă a fierului, dennmită şi Hallstatt (circa 1 200/1100 450/300 î.e.n.) şi b) a doua vîrstă a fierului, cunoscută şi sub
numele de Latene (circa 450/300 î.e.n. - sec. I e.n.). Aceasta
din urmă corespunde, în general, pe teritoriul patriei noastre, cu civilizaţia geto-dacică. Din această perioadă există
o descoperire foarte importantă pe teritoriul satului Maghereşti, comuna Săcelu. Este vorba de un tezaur monetar compus din 27 de piese. In urma investigaţiilor făcute s-a putut
slâbili că în tezaur există două tipuri de monede: tipul Adîncata - Mănăstirea şi tipul Răduleşti - Hunedoara. Primului tip i-au fost atribuite 16 monede toate cu profilul uşor
concav-convex, ca rezultat al tehnicii avansate de batere.
Diametrul lor variază intre 21-23 mm, iar greutăţile între
6,70-8,45 g. Tipului monetar Răduleşti - Hunedoara i-au fost
dtlibuite 11 monede, :il căror diametru variază între 26-29
mm,jar greutatea între 7,92-10,45 g. 2 -Lotul de monede din
primul tip a fost datat către mijlocul secolului al II-lea î.e.n.
şi primele 2-3 decenii ale celei de a doua jumătăţi a acelui<1şi veac. Monedele din cel de al doilea tip au fost datate între 150-70 î.e.n. şi sînl caracteristice monetăriei geto-dacice
tlrzii din zona intracarpn.tică.
In concluzie, tezauru~ de monede de la Maghereşti - dadi nu cumva este rezldtntul juxtapunerii a două tezaure este foarte important, deoarece el aduce o serie de elemente
nci în legătură cu aria ele răspîndire a monedelor de tip Achncata - Mănăstirea şi în special Răduleşti - Hunedoara,
care pînă în prezent nu au mai fost întîlnite la sud de Carpaţi.
Toate acestea ne determină să afirmăm că civilizaţia geto-dacică s-a evidenţiat şi la Săcelu printr-o intensă locuire
şi de lungă durată. De asemenea, cu argumente teoretice,
.susţinem că geto-dacii cte aici au cunoscut şi u.tilizat apele
minerale înainte de venirea romanilor. Sîntem convinşi că
cercetările viitoare vo: aduce dovezi plauzibile în sprijinul
acestei afirmaţii.
Epoca romană est-e foarte bine atestată pe teritoriul corriunei Săcelu. Astfel, '.îneci de la sfîrşitul secolului XIX Grigore Tocilescu semnala vestigii de epocă romană în punctul
„Jidovii" precizînd că au fost descoperite resturi de ziduri,
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ţigle,

fragmente ceramice, ruine pe o suprafaţă de 20X20 m,
provenind probabil de la therme (băile romane), o monedă
d·· la împăratul Traian şi alta de la Antoninus Pius. De asemenea, aminteşte şi de r·xistenţa unui castru roman. Tot refrritor la acest punct F..:.rheologic, într-un manuscris păstrat
de la Polonic, se semnniau urme de zidărie pe o mare suprafoţă de teren, sarcofaqe p~etre sculptate, figurine din lut, o
sti1tuie din piatră, s3geti zăbale etc.
Dintr-un raport al lu1 Tocilescu, datat 1907, rezultă că
pe raza satului Maghecf'şli s-au descoperit monede romane,
resturi de băi, pietre sculptate şi trei statui din piatră. Tot
pe raza satului au mai fost găsite o bază de stelă funerară,
partea superioară a unei alte stele, un coronament de morm!nt cu doi lei şi un r.ornnament de stelă funerară.
Coronamentul de monument funerar reprezintă doi lei
· a~ezaţi în direcţii opnse. cu capul întors înainte şi cu gura
î11tredeschisă. Intre cei doi lei este un con de pin (fig. 2). 1n
p;:irtea inferioară plinta este prevăzută, în centru, cu un orificiu destinat fixării p~ !:.telă. Tot aici n fost descoperită jumătatea din stînga a unui alt ~oronament funerar. Ca- şi la
precedentul este reprezentat un leu orientat spre stinga, cu
capul întors înainte. In spatele lui se observă un fragment
din conul de pin.Aml:lrie piese au fost lucrate din marmură
şi atribuite de Gr. TocUef.cu secolului al III-lea al erei noash e. Ele se păstrează în tolecţiile Complexului muzeal judeţean Dolj, Craiova.
Un alt coronament ele monument funerar descoperit cu
mulţi ani în urmă s-a piîstrat în colecţlile Complexului muzeal judeţean Gorj, din Tîrgu-Jiu. EI reprezintă, ca şi cele
dcuă monumente funer:-iw precedente,
doi lei adosaţi, cu
cr.pul întors înainte şi gura întredeschisă. Intre cei doi Iei se
va vedea un cap uman, cu faţa bucălatil, încadrată de o barb?. bogată, iar părul formează, pe frunte, nişte bucle. Ochii
sînt închişi, simbol al somnului etern. Urechile sînt îm:adrate
de o pereche de comite răsucite, perrniţînd identificarea zeuJui egiptean Ammon. Pe partea superioară a capului, care
f'Ste plată, se găseşte, ca şi la cei doi lei. o cavitate dreptun~Jhiulară, de cîţiva centimetri, care servea probabil la fixarea unui con de pin. După toate aceste caracteristici, monumentul poate fi atribuit cronologic secolului II al erei noastre. Deci, coronamentul de monument funerar din Muzeul
Gorjului şi care credem c;ă provine dip satul Maghereşti, ar
1~0
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pînă. acum în Dacia Inferior şi oricum al
din Dacia (fig. ~i).
Toate aceste monumente funerare au fost descoperite în
punctul numit de localnici. „Grui", .ailat la est de sediul CAP.
O inscripţie deosebit de importantă, care s-a descopeiit
la Sfrcelu, este cea s·ăpc1i ă în piatră din ordinul lui Marcus
Tiberius Marcianus, drept recunoştinţă zeilor medicinei şi
fărIT!a.dei Aesculap şi 1-Iygia - pentru efectul binefăcător
al apelor.
Inscripţia a fost publicată de Al. Ştefulescu care precizează că ea a fost descoperită „în Dlaniţă".
Textul în limba la~ină cu comp'letările dintre paranteze
este următorul:
„Aes [culapi] o
et H [ygi] ae,
M. [Tiber] ius
[Mar] cian [us]
v (otum) 1 (ibens) [m (erito) s(olvit)]"
In limba română acesta s-a tradus astfel : „Lui Aesculap
şi Hygia, M. Tiberius Mercianus i-a pus închinare cu dragă
inimă după merit".
Băi reci folosite de romani, în Oltenia, se cunosc lc1_ Bala
în judeţul Mehedinţi.:~
O altă inscripţie funernră, în stare fragmentară a fost
c!esccpcrită tot în punctul „Turiţa" pe malul stîng al Ţ)lahni
tf'i. Despre aceasta, la vremea respectivă se afirma ci:i. „pe
µeatră nu se mai cunosc dedt cîteva crîmpeie de cuvinte şi
u!tir.Lele sigle, cu care . se încheiau de obicei inscripţiunile
epigrafit:e. Traduse în limba română acestea sînt :
.
„ ... Lui ... care a binemeritat, ... s-a îngrijit să facă moni;mentul ... Aici odihneşte".
De asemenea, pe malul stîng al Blahniţei, aproximativ în
dreptul zonei cercetate de noi, acelaşi neobosit istoric al Gor111Jui făcea cunoscut într-un raport adresat Ministerului Insi.rucţiunii Publice, în anul 1899, că aici s-au descoperit resturile unei clădiri cu hypocaust, pe cace o considera a fi băile romane.
,
Cercetări arheologice sistematice în punctele „Turiţa"
şi „Grui" au fost începute în anul 1976, de către Complexul
muzeal judeţean Gorj, Tirgu-Jiu în colaborare cu Muzeul Naţrnnal de Istorie, apoi cu Institutul de Arheologie din Bucu-

fi primul cunoscut
şc:ptelea

re~ti.
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Primul sondaj arheologic a fost executat în punctul „Tur;ţa", în apropierea podului de peste rîul Blahniţa, pe malul
el! ept al acesteia. Aici au. fost descoperite resturile unei clă
diri şi urme arheologice pe o suprafaţă de 90X50 m, între
d:-umul care merge la S<1celu şi cel ce se îndreaptă spre satul
Hăieşti. De asemenea, la 300 m vest de pod şi 20 m sud de
clrumul ce merge spre Hăieşti, Grigore Tocilescu preciza existenţa urmelor unei cW.diri romane. Resturi din fundaţia acPstei clădiri, realizate din pietre de rîu şi redescoperite la
foarte mică adîncime (0,10-0,20 m de la nivelul actual al solului), au fost identificate parţial. Zidurile sînt groase de cirC.:ll 0,50-0,60 m şi se păstrează în unele porţiuni pe o adîncime de trei rînduri. In alte porţiuni ductul zidului poate fi
stabilit doar de urma lăsată pentru săpătura fundaţiei, deoarece pietrele de rîu au iost scoase. Distrugerile pricinuite se
datorează atît lucrărilor agricole cit şi intervenţiei oamenilor care au scos piatra din fundaţie, reutilizînd-o în gospodăriile personale.
In interiorul cit şi în împrejurimile clădirii au fost descoperite fragmente ceramice prevăz~te de la amfore, de la
ceramica de uz curent numeroase picioruşe de tegulae -mamatae şi fragmente de ţigle şi olane, un opaiţ lucrat cu mina, un fragment de terra sigillata. Tot aici au apărut monede de bronz şi de argint, repartizîndu-se în timp de la
împăratul Hadrian pînă în vremea lui Severus
Alexander.
In interiorul unei în'căperi au fost găsite fragmente de tuburi de suspensurae înalte doar de circa 10 cm (fHnd retezate ele plug în timpul arăturilor) aşezate direct pe lutul viu
şi cărămizi de formă pătrată, întregi sau fragmentare, provenite de la hipocaustul clădirii. Tot în acest sector a mai
fost identificat un fragment de cărămidă, pe care, după ardere, fusese zgîriat cu un obiect as·cuţit un semn în formă
de R sau de 8 culcat (milliaria?), lung (înalt) de 0,045 m.
Un alt ob.iect în stare fragmentară, descoperit aici şi care
ne-a reţinut atenţia este realizat din bronz. Pe el sînt preze!ltate (foarte realist) ghiarele unei păsări care tin un fulger. Este posibil ca piesa să prov~nă de la un stindarct roman· Ambele piese se găsesc expuse la muzeul din Tîrgu-Jiu.
In ceea ce priveşte destinaţia 'clădirii considerăm că es..:
te vorba de o villa rustica.
Săuături arheologice s-au executat şi în punctul „Grui",
pe teritoriul satului Maghereşti. Cu acest prilej au fost des-
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coperite mai multe materiale de interes arheologic, printre
care şi o stelă funerară cu inscripţia păstrată parţial. ln momentul dezvelirii aceasta era ·căzută lingă soclul său com:::;us
din patru blocuri mari de gresie nisipoasă, fasonată. Dintr-un material rele.tiv moale, care se desface în plăci, a fost
executaLJ. şi stela, motiv pentru care în momentul descoperirii avea fragmente lip.să în partea superioară şi unele litere
cilzute (fig. 4 şi 5). Cimpul inscripţiei (1 x 0,65 m) 0ste cupdns într-un ch2nar cu profile; literele sînt înalte de 6 'cm,
în rîndul 1, el? -4,.5 cm în următoarele şi de 7 cm în ultimul.
·Inscripţia se găseşte depozitată Ia Muzeul din Tîrgu-Jiu.
C. P2to!escu care s-a ocupat de descifr.:uca şi interpretarea textului precizează că în rîndul 2 era scris numele
unei frmei ; Uterele păstrate se pretează la mal multe întreqiri, dintre care reţinem (VE) nusia. · In rîndul 3 era trP'cută
virsta defunctei. în rîndurile 4-.J era numele unui bărbat,
cu cognomen şi nomen asemănătcare, care a triî.rit un număr
necunoscut de ani. In rîndurile 6-7 se mai vild doar cîteva
litere, unele probabil at1 fost trecute numele celor care au
ridicat monumentul funerar.
Inscri-oţia a fost întregită astfel :
[D(is)] M(al'.ibus)
[Ve]nus1a Rusi:ti'ca-]
fna] v[i]xit ann(is) LX
· fVenlusius Rru]s[ti-l
[can]lus vi[xit ann(is)]
f.·.] SAI ... E[t] (?)
fiu1lic.fnus parenti-]
fbus1 b(ene) m(erentibus) p (osuerunt)
.
Materialele arheologice descoperite aici (stela, coronamentu! cu l""i, coloau.::i. etc.) este posibil să fi aparţinlJ.t unei
construcţii funerare.
De asc:meţl_ea, cNcetările arheoloqice continuate, din
anul 1983 şi oî:hă în prezent în punctul „Turiţa", în apropiere de clădirea cu hvpocnust lvilla rustica) identificată în anuţ 1976. au orileicit şi descoperirea unui drum roman şi a
trei locuinte d~; suprafaţă.. Acesta după tehnica de constru'cţie şi inventar au a;rnrţinut populaţiei getc--dacice romanizate. 4
In interiorul locuinţelor au fost descoperHe fragmente
ceramice - d-J.co-romane de tradiţie geto-dacică şi 'ceramică
romană, obiecte din fier şi bronz.
153
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Recentele

cercetări

din

aşezarea

de la

Săcelu

cunoaşterea fenomenelo_r de locuire autohtonă,
în epoca stăpînirii romane. Astfel descoperirea

sporesc

geto-dacică

mai ·multor
complexe închise, contemporane, în care au fost date la iveală materiale arheologice de veche tradiţie geto-dacică asociate ·cu cele de fâctură romană, reliefează prezenţa în sinul comunităţilor de la Săcelu a unei populaţii geto-dacice
aflată în plin proces de romanizare. Hind în contact direct
cu noile forme de cultură materială romană această populaţie conservă în'Că elemente de civilizaţie locală, tradiţio
nală, sesizabile atît în menirea de construcţie a locuinţelor,
cît mai ales în ceramica uzuală în care sînt preluate tehnici
şi forme de veche tradiţie. Aceasta nu împiedică folosirea
pe scar~l. largă a ·ceramicii romane, ceea ce subliniază, credem, receptivitatea locuitorilor la noile impulsuri ale civilizaţiei romane, gradul avansat al procesului de romanizare
la care ajunsese civilizaţia dadcă din această regiune. Avînd în vedere încadrareâ cronologică a materialelor arheologice descoperite la Săcelu, care indică locuirea acestei
aşezări în secolele II-III al e.n. apartenenţa acestora la o
populaţie locală, autohtonă, putem afirma că şi în această
parte a Olteniei cercetările arheologice confirmă permanentrI de locuire geto-dacică în epoca stăpînirii romane, factor
important ce stă la temelia etnogenezei româneşti.
O descoperire de maximă importanţă este cea. din perinwtrul staţiunii, mai e>:CJct din punctul numit de localnici „La
Buha". Aici în 1987 au fost începu te primele cercetări arheoiogice cu caracter de informare şi au fost descoperite cîteva
iragmente ceramice ce c•parţineau epocilor preistorice. Dar
ce~a ce ne-a reţinut o.tPnţia în mod special este „Buha", în
sine, care după părerea noastră este rezultatul - mai întîi - a
in1erven\iei omului şi apoi „mcdelată" f.n timp, in forma aclt~ală de agenţii externi. La aceasta se adaugă, formînd un tot
u:1ita.r, acele interventii antropice executate de o parte şi de
alta a pîrîului Blahniţa, pe peretele stîncos al dealului sau
pe unele sttnci izolate, cit şi la mica grotă din apropierea acelei forme abstracte, pe care ne permitem să o numim „Statuie" şi care în partea locului a fost numită „Buha", termen
de altfel împru:nutat şi de specialişti atunci cînd vor să localizeze zona amintită.
.
Intervenţiile antropice la care- ne referim sînt executate
după o tehnică şi un plan anume stabilit şi cu o unealtă specictli:i. Ele sînt mai numeroase şi mai bine păstrate pe partea
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însorită a locului cu „statuia" şi le găsim amp1asate fie la piciorul pantei, în poziţie culcată, fie pe peretele .pantei, orientate cu lungimea pe direcţia înălţimii versantului. Dimensiunile lor diferă mai mult sau mai puţin şi aceasta în funcţie de
suprafeţele netede ale stîncii în care s-a realizat intervenţia
antropică.

Toate acestea le putem socoti, la modul general, dovezi
certe de civilizaţie materială şi spirituală care aparţin stră
moşilor noştri, dovezi unicat, pentru istoria spaţiuiui carpatodcmubiano-pontic, dar al cărui mesaj, am putea spune, deocamdată, enigmatic va fi descifrat odată cu avansarea cercetărilor.

Avînd în vedere importanţa deosebită a acestei descoperiri, se vor efectua cercetări interdisciplinare, de mare fineţe şi în paralel se va urmări conservarea şi protejarea acestor vestigii lăsate nouă moştenire peste veacuri şi introdun·rea lor în circuitd ştiinţific şi turistic, conferind astfel staţiunii balneare Săcdu nu numai un trecut istoric bogat, dar şi
o personalitate aparte, cu caracter de unicat.
Se poate afirma avind în vedere· simbioza daco-romană,
rezultatele cercetărilor arheologice, istorice şi lingvistice, că
procesul complex al etnogenezei românilor s-a încheiat în
linii esenţie.le în secolele VII-VIII, cunoscînd, în continuare,
o îmbogă.ţire continuă.
Poporul român a evoluat în ultimele secole ale mileniului I spre forme de organizare prestatale proprii epocii de început a feudalismului , de la uniunile de obşti săteşti pînJ. la
voievodate, care au marcat o epocă nouă în istoria poporului
nostru.
Se poate afirma avînd în vedere simbioza daco-romană,
a voievodatelor şi
apoi concentrarea
acestora
în state feudale puternice, au asigurat atît dezvoltarea continuă. a forţelor de producţie cit şi conservarea fiinţei poporului, apărarea autonomiei ţărilor române în faţa marilor imperii ale vremii. Organizarea statelor feudale rom&neşli a creat condiţiile ridicării vieţii e·conom[co.-sociale, pe o treaptă superioară, a înscris în istoria
epocii o puternică inflorire a civilizaţiei materiale şi spi.rituale pe teritoriul ţării noastre marcate şi de personalitatea unor mari domnitori patrioţi.
Mergînd pe firul istoriei, prima menţiune documentară
a localităţii Săcelu o găsim într-un document din vremea
domnitorului Tepeluş Vodă, datat 1480.
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a permanenţei şi continuităţii populaţiei în
este şi vechimea toponimului „Tur iţa" menţio
nât deja la anul 14SO!i cu precizarea că se află localizat lîngă
Săcelu. De asemenea, la anul 1626 ne apare în documente denumirea de „Siliştea Turiţei "6
Despre Săcelu se mai vorbeşte într-un „hrisov" din vremea lui Radu Mihnea, datat 8 ianuarie 1613, qnde se utilizeaz(i toponimul de Sătcel. La fel îl găsim menţionat într-un document emis de Gavril Movilă la 18 noiembrie 1619 şi într-un
ctltul emis de Alexandru Vodă şi datat 20 martie 1626.
ln alt document din 3 aprilie 1644 apare sub numele de
SE-cel, -ca în anul 1672, într-un act de vînzare-cumpărare să-l
înlîlnim sub numele de Săcel.
Locuitorii comunei Săcelu au fost martori la la marile
evenimente care jaloneazi. istoria patriei noastre : revoluţia
de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Este foarte posibil ca în casa prielenului său, Vasile Moan,gă din Să'celu
- valoros monument de arhitectură din secolul XVIII, în
care s-a amenajat un interesant muzeu sătesc - pandqrul
din Vladimir sau „Domnul Tudor" cum i se spunea în popor, să fi fost de mai multe ori oaspete, cum de altfel există
clocum0nte că a poposit în casele de la Tîrgu-Jlu ale aceluia şi prieten.
Revoluţia din anul 1848, unirea din 1859, cînd Alexandru Ioan Cuza a fost ales dom11 în Moldova şi Muntenia 1
războiul din 1877 tare a adus proclamarea in:lependenţei absolute a României 1
Folosirea apelor minerale de la Săcelu, se pierde, deci,
în negura vremurilor. Dacii şi romanii au folosit aceste ape,,
mărturie fiind şi inscripţia dedicată zeilor medicinii, Aesculap şi Hygia de către Marcus Tiberius Marcianus.
Populaţia ve·che românească care a locuit în această zonă după retragerea armatei şi administraţiei romane
din
provincia Dacia, au folosit pentru tămăduire apele minerale
care ajungeau singure la suprafaţa solului. Aşa se face cil
ele '~U atn.s atenţia specialiştilor încă din anul 1866. Ca urCa

dovadă

această zonă,
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mare a calităţii lor terapeutice, în 1866, Ministerul de Interne, de care depindeau pe atunci şi problemele sanitare,
dCElară l::calitat:::a Săcelu staţiune bz.:lne;uă. (fig. 6) In 1986
s-au împlinit, astfel, 120 de ani de la atestarea do'cumentara
a loca!ităţii Sucelu ca staţiune balneară.
StrăbJ.tînd azi comuna Săcelu te întimpină în- centru siluetele vilelor confortabile, cu o arhitectură ce se încadrează armonios în peisajul zonei, la care se alătură complexul
de cazare şi alimentaţie publkă „Săce!ata", construit de Oficiul _judeţean de turism Gorj. Pe lîn!'Tă acestea mai aminnumeroasele obiective de interes obştesc bibliotecă, .că
min cultural, magazine, poştă, cinematograf etc.
Şi nu în ultimul rînd ţinem să evidenţiem noua şi moderna clădire a bazei de tratament 1nauqurată în anul 1986
şi dotată cu aparatură ultramodernă. Fără să intrăm în amă
nunte de specialitate precizăm doar 'că aici se pot efectua
400 de proceduri moderne şi 800 de proceduri asodate.
Foarte. aproape de aceasta se gă~eşte şi baza pentru
cură externl. comrmsă din cinci bazine în aer liber care conţm a 11e minNale ·clorurate, iodura te, bromate, solide şi nă
mol sanropeliic.
L:t a·cestea se adauqă pentru cură internă şi izvorul cu

tim

apă minPială ,.Săcelata".

Posibilităţile de caza~e si tratament au crescut şi cresc
de !a an la an, iar efectul benefic al curei balneare a făcut
ca faima apelor minerale de -la Săcelu să fie cunoscută în
toată ţara. La toate a·cestea amintim pentru a putea să ne
form3m o imagine veridică despre staţiunea balneară Săce
Iu - şi pitorescul zonei care prin frumuseţile şi ineditul ei
atrag tot mai mulţi turişti.
4. ALCĂTUIREA GEOLOGICĂ : Pentru a cunoaşte originea apelor minerale de la Săcelu este necesar să ştim, înainfr~ de toate, alcătuire.'l geo1ogică a regiunii respective.
- Stratigrafia. In regiunea Băilor Săcelu se dezvoltă· depozite aparţinînd Eocenului, Miocenului, Pliocenului şi CuatPrnarului cu urmă.toarele etaje :
2. Holocen
1...J. Cuaternar
1. Pleistocen
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. 2.
1.~~.

Ponţian

Pliocen
1.

Meonţian

2.

Sarmaţian

1.2. Miocen

1. Badenian

3. Kersonian
2. Basarabian
1. Volhynian

1.1. Eocen
1.1. Eocen.

După cum se poate observa din harta geologică anexată cele mai vechi depozite care apar în regiunea
Săcelu aparţin Eocenului şi sînt cunoscute sub numele
de
conglomerate'le de Săcelu. Primele însemnări asupra conglomerntelor de Săcelu au rămas de la Grigore Ştefănescu (18841894) şi Sabba Ştefănescu ( 1894). Gheorghe Munteanu Murgoci (1907) aduce argumente paleontologice (numuliţi) în

sprijinul vîrstei eocene a conglomeratelor. Ion Popescu-Voite~ti ( 1935) şi Miltiade Filipescu ( 1942) consideră remaniaţi
mumuiiţii găsiţi de :Lvlurgoci şi susţine vîrstci. aquitanian-burd1galiană a conglomeratelor de S5..cel. Ion Popescu-Voiteşti
menţionează că aceste conglomerate apar ca un puternic dop
df~ strate rupte, dezrădăcinate şi ridicate în picioare din a-

dincime de un masiv de sare.
Mi.ra Tudor.(1955) şi Ilie Huică (1977) aduc noi argumente
în sprijinul vîrstei eocene a conglomeratelor de Săcelu.
Conglomeratele, microconglomeratele şi gresiile apar în
axul anticlinalului Tîrgu-Jiu - Săcel - Ciocadia, în albia
văii 13lahniţa, din centrul localităţii Săcelu, ocupînd o suprafaţă de peste 1 km 2, formînd un complex de culoare cenuşiu
verzuie alcătuit dintr-o alternanţă de conglomerate din elemente de dimensiuni variate şi din gresii dure. La alcătuirea
conglomeratelor participă elemente cu diametre cuprinse întrP. 3 m ;.şi 0,05 m, cele mai frecvente avînd vt.lori medii, fiind reprezentate prin următoarele tipuri de roci :
- roci remaniate din Cristalinul Autohton: şisturi cuartitice, cloritice, sericitice, cuarţite, amfibolite ;
- roci remaniate din fundamentul granitic : granite de
tip Suşiţa, granodioriti'ce, diorite ;
- roci remaniate din Cirstalinul Getic: paragnaise cu
muscovit, paragnaise cu moscovit şi biotit, amfibolite;
- roci remaniate din Sedimentul Autohton:
caTcare
cenuşii, calcare albicioase, marno'calcare verzi, calcare co158
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raligene, calcare cu ortofragmine, assilibe şi depidociclinP,,
gresii feldspatice, arcoziene.
Cimentul conglomeratelor este în genera, cakaros, întîlnindu-se rar şi ciment siilicios. In arealul de dezvoltare a conglomeratelor d2 Săcelu.
în special în lungul Văii Blahniţa, apar numeroase izvoare
sărate şi sulfuroase.
G!osimea conglomeratelor de Săcelu este greu d2 precizat ; luînd în consi.deratie date 1e unor sonde de mare ad1ncime, executate în zon~ mai sudi'ce, se poate estima grosimea acestora, la 800 m.
t.?.. Miocenul.· Dintre depozitele miocene sînt reprezentate cele badeniene şi sarmaţiene.
.
1.?.1. Badenlanul. Depozitele radeni.ene (tortoniene) renr07int'î. cde mai. vechi depozite din D0prPsiunea ~Subcarna
tic'î a Olteniei., datate pe criterii paleontoloq'ice si.q 11re. dezvoltîndu-sc numai în jurul imulei de conalomerate dP Sn·c~ln, v'I'7.ibile pe teren în.urmi'î.toarele locuri: pe valea B'ahniţei ; la moarn din localitatea Sărel; ne treimea w-rPriraril
a văii Drăcoaia, afluent al văii Blahniţa, care se varsă la
1-nnf!rn rli11 localitatea Săcelu, aflorimentul sH11at l."1. norrl r1e
BăilP Săcelu.
· - ·c-~.,.-~
DeDozitf'le badenien!'> sînt reprezentate din conqlomPrate q'îllmi, brecioa.se. alcă.tuite d1n elem?nte ~i sisfuri cuartifc-:>. c;il-·nr0 cennsii. mezozoice, sisturi calcaroase vNzui,
qwsii V'.'.;·:>:~1i t1·100ri microconqlomeratn, rPman~ate atît din
uc;rA.fnl n"Jrclk, cît si clin conqlnmerat01<> de Snc ln. încît
nn0"lri rn men se oot d os"'bi de acestPa. Dunfi foc:ilPJe del"'rmin "tr din r.11~nlom.eratelo hre'doas!'> calcaroas<> de pe valea. DrF!coria (Pectunculus pilcc;ns df.sliC1vesi si RArr1Pct uirata!l1ica) i'lcesh•.1 au fost i'ltrihnite Rarl.Pnii'!ni1lui sunerior.
t.2.~. t. Volhpniannl. Depozitele volthyniene
au scăpat
ele lil ero?:hmi. ni1m"'I
cîteva punct!'!' din iurul insulei de
,0„r:l"m.0r.J.t0 de SF!r.el. fiind reprezentat<> oe D"alu1 Ml'lqura
sitnat In vest d~ Bfi!le Săcel. prin nisinuri qălbui în strate
~uh~iri.. alh:>rn_înrl cu strate d<> arrrne si c;toase. disodiJifnrme,
'ccif"n;i. nerrrkioas qroase de 10-15; în masa acestor ni'.".innri S~ CT)'\S"SC intNcaJaţii de marnora.Jcare care contin
m11laie de Ervilia dissita. specie caracterizatil pentru VoJhyni"ln : f'r st fln de denozite se mai întîlneste si în Dealui
Cio1ra. rle la est dl'> Rfiile Săci:.lua. uncte stnt trădatr> de nurn"ro"lsel~ blocuri de marno·calca,re răspîndite pe
suorafaţa
0

0

în

0 •

0

solului.,

'

,

-i
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1.2.2.2. Basarabianul. Transgresiv pe conglomeratele cie
pe calcarele badeniene şi argilele volhyniene
se
dispun nisipuri şi argile, brecii şi marnocalcare care conţin
fosile basarabiene ; bine deschise, acestea se dezvoltă pe
văile Blahniţa şi Săcelu, atît la nord de Băile Să'celu, cît şi
la sud de acestea, precum şi pe valea Blahniţa de Maghereşti : caracteristice acestor depozite menţionăm existenţa
unor concreţiuni grezoase - trovanţi - foarte dure, sferice
sau ovale, care uneori ating diametrul pînă la un metru. Din·
nisipuri s-au determinat următoarele specii fosile, cara'cteristice Basarabianul : Cerithum mitrale, Pirenelia picta picta, Mactra tapezoides, Mactra trapezoidea, NeriHna sp.
1.2.2.3. Kersonianul. Kersonianul se dispune în continui ta-.
te de sedimente peste stratele Basarabianului, întîlnindu-se
în cele două văi Blahniţa : de Săcelu şi de Maghereşti. Astfel, pe valea Blahniţa de Săcelu, imediat la intrarea dinspre
sud în localitatea Băile Săcelu, Kersonianul este reprezentat
p:in nisipuri grosiere, gălbui-cenuşii, în strate de 0,5-1,5 m
grosime, în care se găsesc următoarele forme fosile : Mactra
vulgarica crassicolis, Mactra, caspia, Mactra trapezoides ; Pirinella picta milralis, Neritina gratelcupiana. Nisipurile desscr ise aliernează cu marne negricioase, în strate sub 0,5 m
grosime.
1.3 Pliocenul. Depozitele pliocene situîndu-se mai departe de Băile Săcelu, nu vor fi descrise amănunţit. Acestea
fo:·mează, după cum se poate observa din harta: geologică anexată, atît Depresiunea Subcarpatică Crasna Drăgoteşti
- Novaci (cele meoţiene), cît şi flancul sudic al anticlinalului Tîrgu-Jiu - Săcelu - Ciocadia, precum şi Depresiunea
Intracolinară Cîmpu Mare şi zona Dealurilor Externe (Ponţi
an-Dacian).
1.4 Cua.ternarul. Pleistocenului aparţin pietrişurile care
se observă pe culmile dealurilor, iar Holocenul este reprezentat prin aluviunile recente ale Văii Blahniţa şi prin nisipulile terasei joase ale Biahniţei din amonte şi din aval de Bă
ile Săcelu.
·
- Tectonica. Din punct de vedere tectonic, regiunea Să
t:elu face parte din anticlinalul major Tîrgu-Jiu - Săcelu Ciocadia ; , axul acestui anticlinal scufundîndu-se periclinal
cMre vest, prezintă numai în zona Săcelu, unde se află elevc:•ţia structurii, depozite eocene, badeniei şi sarmaţiene. De
la valea Blahniţa către vest, pînă Ia valea Inoasa, axul antiSăcel şi
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clinalului este format din depozite basarabiene şi kersoniene,
iar de la valea Inoasa spre vest, axul anticlinalului este alcătuit numai din depozite meoţiene şi ponţiene.
Ca· o caracteristică a anticlinalului Tîrgu-Jiu - Săcelu
- Ciocadia apare tendiţa de deversare a depozitelor din zona axială spre nord ·cu o călcare a flancului sudic
peste
flancul nordic.
Anticlinalul Tîrgu-Jiu - Săcelu - Ciocadia apare ca o
zonă ridicată flancată de falii importante la nord şi la sud.
Conglomeratele, microco_nglomeratele şi gresiile eocene care
apar în axul anticlinalului al'cătuiesc un puternic monoclin
cu strate care cad constant către sud cu 55-75°. Pc faliile
şi pe fisurile larg dezvoltate în aceste depozite apar emergenţele apelor de zăcămînt care sînt captate în cele patru
bazine şi folosită la instalaţia de băi.
5.- SURSELE HTDROMINERAt.E DIN STA ŢIUNEA SACELU.

Sursele hidrominerale din staţiunea Să'celu sînt reprezentate prin :
1. Bazine cu apă minerală ;
2. Izvoare minerale;
3. Foraje.
1. Bazine cn apă minerală. Cele patru bazine cu apă minerală sînt amnlasate ·pe. malul stîng al pîrîului Blahnita, în
im'.)diata veclnfitate a construcţiilor staţiunii.
1.1. Bazinul ne 1 sau bazinul mic, numit în trecut „Izvorul Lumina" are lunqimea de 7,SO m, • Wţimea de 3,50 m
(aproximCJ.tiv o snprnfaţă de ?.6 m 2) şi o adîndme rle circa
2 m. Pereţii sînt sustinunti cu pietre de rîu rulate, prinse în
mnrtar, iar fundul nedalat, es.te cons.tituit din conqlomerate,
mkroconalomerate şi qresii eocene. po frmrHe cărora apar
emerqent1=>le eh ani'i inincrnli'i. Debitul tot0l al izvoareJor de
pe fundul bazit:'ului. m?ls1m=>t în -"'nnl 1978, cu ·aca7iPl cr"lfrii
r.c0stuia. era ci0 0.01 1:s (~.6 m3/7i), A:-a miner.:tla. 0ste însoţită de slabe deqaî,'.1ri de qaze libere. Pe fundul bczinului se
formeaz"l. nn st1"at rrros de nămol tNapeutic, care constituie
princhih snrc:i'l d2 nil.1Tlo1 <". statiunii.
1.2. RClzinul m. 2, sau bazinul dfi ni'imol. or0zintă o Iunqime de 32,40 m, o 13time rle 17 m (suprafata dP circa _i:;5ri m 2)
şi o adîncime df' ap..-oximativ 2 m, constrncţla sa fiinrl a.semă
niHoare bazinului. Emergenţefo apei minernli:rnte rtr>ar din
conglomerate şi gresii eocene care prezintă un grad avansat
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ele alterare. Cu ocazia golirii şi curăţirii bazinului din anul
.1879, au fost localizate zece zone cu iviri de apă mineralizată, unele însoţite de slabe degajări gazoase. Debitul total al
izvoarelor din bazinul cu nămol este de 0,17 l/s acumularea
de nămol care acoperă aproximativ a treia parte din suprafaţa fundului bazinului, are o grosime maximă de 0,20 m,· reprezenlînd un volum de 20-25 m3 .
1.3. Bazinul nr. 3 sau bazinul mijlociu are lungimea de
50,50 m, lăţimea de 17 m (suprafaţa de circa 700 m 2) şi adîncimea cuprinsă între 0,50-2,00 m. Alimentarea cu apă minerală a bazinului este asigurată de cele opt zone de izvoare
existente pe fundul acestuia, avînd un debit tatai de 0,11 l/s
(8,6 m::l/zi) r bazinul mai primeşte apa din sonda IFLGS nr.
1433, situată în imediata vecinătate, sondă care are un debit
de 2,5 l/s (216 m 3/zi). În urma golirii bazinului s-au putut efc:>ctua analize chimice pe probe de apă prelevate de la izvoarele de pe fundul lacului, mineralizaţia totală fiind cuprinsă
între 22,1-22,9 rng/l. Conţinutul în H 2S este cuprins între
65,911-108,4 mg/I. Stratul df' nămol terapeutic care se acumulează pe fundul bazinului are grosimea redusă (0,1 m) fiind impurificat cu nisipul adus în lac de apele de şiroire."
Apa din acest bazin prezintă variaţii de culoare la suprafaţă în funcţie de anotimp şi de temperatura mediului. Bazinul este folosit ca ştrand în sezonul cald.
1.4. Bazinul nr. 4 sau bazinul mare, cunoscut în trecut
sub numele de „Izvorul Tămăduirii" are o formă neregulată,
prezentînd o suprafaţă de aproximativ 3000 m 2 şi o adînciJ11.e
cuprinsă între 2 şi 2,5 m fiind localizat pe aceleaşi gresii şi
conglomerate ·eocene ca şi celelalte trei bazine. Cu ocazia
goiirii bazinului au fost localizate pe fundul acestuia 17 zone cu emergenţe de ape minerale, uneori însoţite de gaze libere, al căror debit total se ridică la 0,2 l/s. Bazinul mare are
legătură cu bazinul mijlociu, primind la preaplin apa deversată din acesta clin urmă.
Mineralizaţia, sensibil mai ridicată în anul 1981, comparntiv cu mineralizaţia reflectată de analizele anterioare ale
·apei din bazinele mare şi mic, s-ar putea datora lucrărilor de
modernizare care au realiz<1t o izolare mai bună faţă de apele de şiroire. Din bazinul mare apa minerală de şiroire necesară instalaţiei de băi la cadă este preluată cu ajutorul uIiei pompo fiind ridicată într-un bazin rezervor şi încălzită
prin injecţie de abur pînă la temperatura de 60-65°C- şi di162
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rija tă prin conducte separate (apă minerală caldă şi rece)
spre pavilinul de bJ.i.
Un fenomen interesant pe care îl prezintă apa celor patrn bazine de la Săcelu este culoarea diierită pe care o capătă. în funcţie "de anotimp.
Studiile de specialitate efectuate de S. Godeanu şi alţii
( 1979) în cadrul Institutului de Biologie Bucureşti, au evidenţiat că bacteriile, plantele şi animalele care trăiesc în cele
pD.tru bazine cu apă mineralizată, dinamica lor anuală interrokţiile şi influci1ţa reciprocă dintre ele şi mediul
abiotic,
sint cauzele care provoacă culoarea diferită a apei.
Cele mai importante organis.'.Ile în colorarea apei sînt
IJacteriile, autotrofe sulfuroase chemosintetizante şi fotosintetizante, colorate obişnuit în roşu sau verde ; cînd sînt prezente în număr mare, ele pot determina culoarea apei. .
Culoaren roz-zmeurie a a oelor precum şi flocoanele ·de.
c.ceeaşi culoare existen'tă pe ~ediment, indică prezenţa Rhodobacteriilor (bactHii purpurii} dezvoltate în masă.
În bazinul nr. 3 culoarea este verde deschis sau verde
ulburiu opac, uneori verzuie şi zmeurie, culoare pusă pe seama proceselor chimice de oxidare pe care 1e suferă apa de
foraj care pătrunde în bazin.
·
Apa din bazinul nr. 4 suferă variaţii de coloraţie bruşte
de mare amploare ; ea poate fi zmeurie, roz-lăptoasă, verzuiu.ibkioasă sau verziu închis, coloraţia fiind dată de bacteriile
u1re se dezvollă în masă. care prezintă un caracter nestabil,
bacterii}Q înlocuindu-se cu foarte mare viteză.
2. Izvoarele minerale.
2.1. Izvorul de cehi (Sadoveanu) apare la zi în albia rîului Blahnita, în dreptul bazinelor cu apă minerală, pe fisurile conglomera telor Şi gresiilor eocene. Emergenţa este captată cu pietre de rîu prinse în m0rtar. excavaţi ecare în perioadele de viitură ale Blahniţei este complet acoperită de
apele acesteia. Debitul izvorului este de 0,011 l/s, apa fiind
însoţită ele slabe degajări de gaze libere.
2.2.Izvorul Săcelata sau „Siînta Treime" este singurul
izvor captat. fiind situat la aproximativ -1 km sud-est de centrul staţiunii pe versantul stîng al văii Blahniţa, pe o falie
ce.re pune în contact anormal conglomeratele de Săcelu, cu
ş1sturi argiloase, bituminoase, cu eflorescenţe oe sulfaţi ale
·Sarmaţianului mediu. Emergenţa este captată într-un mic P"'zin acoperit cu beton. Debitul, măsurat în anul 1981 este de

163
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

0,01-0,017 1/s (cca 1.4 m 3 /zi şi nu prezintă variaţii sezoniere importante.
3. Forajele
ln zona Băilor Săcelu au fost executate mai multe foraje
din care în prezent şase debitează ape minerale.
3.1. Forajul nr. 1 este situat la baza versantului drept al
văii Blahniţa, la circa 150 m amonte de bazinele cu apă minerală din incinta ,ştrandului. După efectuarea operaţiilor de
. recondiţionare, sonda a debitat Ia nivelul solului circa
0,11 I/s (10 m 3 /zi) apă mineralizată. Apa minerală debitată liber de sondă a fost folosită o perioadă de timp pentru alimentar.ea prin intermediul unei tonducte, a bazinelor ştran
dului. ln prezent captarea existentă, în jurul capului sondei,
constituită dintr-un bazin de beton t::u latura de 1.SIJ m şi înălţimea de 1 m, este degradată, apa debitată curgînd pe la
baza sa spre pîrîul Blahniţa. Debitul actual al sohdei Ia nive,
Iul solului, se menţine în jurul valorii de 0,1 I/s (68,6 m3/zi).
Apa este însoţită de slabe degajări gazoase.
3.2. Forajul nr. 4 IBF este situat pe versantul drept al
pîrîului Blahniţa în imediata vecinătate a şoselei, la cca. l, 1
km amonte de staţiune. După efectuarea operaţiilor de recondiţionare, sonda a debitat liber, la nivelul solului, cca.
O, 13 l/s ( 11.5 m 3 /zi) apă mineralizată. In prezent forajul debitează liber la 0,6 m deasupra nivelului solului 0,06 l/s.
3.3. Forajul nr. 5 IBF este situat pe versantul stîng al rîului Blahniţa, între firul apei şi şosea, la aproximativ 2,5 km
amonte de centrul staţiunii. După operaţiile ele curăţire şi recondiţionare sonda a debitat liber, la nivelul solului, 1,44 l/s
apă minerală. ln prezent sonda debitează liber la cca. 0,10 m
sub nivelul solului, 0,58.l/s (50 m3/zi) apă minerală.
3.4. Forajul nr. 50 MPCh Săcelu este amplasat pe malul
drept al pîrîului Blahniţa la cca. 500 m aval de clădirea băi
lor şi a fost săpat în anii 1964-1965 t::a foraj de prospecţiu
ne pentru hidrocarburi. Intre suprafaţă şi adîncimea finală de
3212 m, forajul a c:.vansat numai prin conglomerate, microcongk>merate şi gresii apartinînd eocenului.
lncercările hidrogeologice au indicat pentru orizonturile
astfel deschise un debit de 0,2 l/s ( 17 m 3/zi) apă minerală. ln
prezent debitul liber al sondei este de 0,2 l/s (1.7 m 3 /zi).
3.5. Fara.jul nr. 1433 IFLGS Săcelu este situat în incinta
ştrandului băilor, în imediata vecinătate a bazinului mijlociu
şi a fost executat în anul 197'1 ca foraj de cercetare hidrologică. Forajul a avansat pînă la adîncimea de 1 990 m, a-
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dîncimea finală - numai prin depozitele eocene, conglomernte, microconglomerate şi gresii. Debitul liber iniţial al ionojului a fost de cca. 3,2 l/s. În prezent sonda debitează liber
2,5 l/s (215 m3 /zi) apă minerală, însoţită de gâze libere. Apa
ace.stui foraj alimentează bazinul mijlociu al ştrandului.
3.6. Fcrajul nr. 1 IFLGS Săcelu, amplasat în lunca pîr'iului Blaimiţa, la aprnximativ 750 m aval de clădirea băilor, a
fost executat ca fora] de cercetare hidrologică.
Pe o adîncime de 57 m forajul
străbătut d'epozitele
earroasc, grezoase ale Sarmaţianului de pe flam:::ul sudic al
anticlinalului Tîrgu-Jiu - Săcelu - Ciocadia, intdnd apoi
în cc-nglomeratele, microconglomeratele şi gresiile eocene,
prin care a înaintat pînă la adîncimea de 570 m · - adîncimea
finala.
lncercările hidrogeologice au indicat un debit de 0,5 l/s
(43 rn3/zi). ln prezent forajul debitează liber 0,1 l,ls apă mi-

a

nerală.

6. SCURT ISTORIC ASUPRA CERCETĂRILOR APELOR
MINERALE
Apele minerale de la Săcelu au fost cunoscute încă din
vremea romanilor, după cum este ate~tat într-o inscripţie pe
o lespede de· piatră descoperită pe vaiea Blahniţei în aval
ele actualele băi. Folosirea apelor minerale a rămas în tradiţia locală, existîn.d numeroase legende privind puterea de
vindecare a acestor ape : dacă sînt băute de gu,şaţi la anumite sărbători, (de exemplu la data de 6 august) bolnavul se
vindecă.

ln jurul anului 1840, proprietarul terenurilor din zona
D. Săceleanu, făcînd băi cu ape minerale şi starea
sale ameliorîndu-se, s-a hotărît să facă un pavilion

staţiunii,
::.ănătăţii

de

băi.

Medicul primar al judeţului Gorj, doctorul Grasu, soliîn anul 1865 o analiză chimică a apelor minerale de la
Sacelu. Rezultatele favorabile a~e analizelor îl determină să
susţină înfiinţarea unei societăţi (de tipul celei de la Govora, Călimăneşti) care nu a durat însă decît doi ani.
In anul 1834 se construieşte un hotel şi încep să fie captate izvoarele minerale. Noul proprietar al băilor, Şt. Sadoveanu, construieşte în anul 1888 un stabiliment pentru băi şi
un salon de distracţii, se mai construieşte un hotel, vila general Tătărăscu etc,
cită
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Datorită dezvoltării construcţiilor, localitatea Săcelu este~ declarată staţiune balneară în anul 1866. Primele izvoare
folosite pentru băi au fost cele situate pe versantul stîng al
pÎrÎului Blahniţa din zona actualelor bazine ale ştrandului,

bazine săpate în terasa văii Blahniţa pînă la roca de bază conglomeratele de Săcelu - unde sînt întîlnite emergenţe de
apă minerală, care devin surse pentru asigurarea apei din
bazine. Pe versantul drept al pîrîului Blahniţa, au existat de
asemenea patru bazine cu apă minerală situate în apropierea
sondei nr. 50 MIPCh.
Proprietarii terenurilor au amenajat o serie de izvoare
care au devenit surse de apă minerală pentru diverse vile
cu băi proprii, iar izvoarele sărate, fără hidrogen sulfurc.t,
erau utilizate pentru scopuri gospodăreşti ; astfel de amenajări ale izvoarelor captate în puţuri
sint întîlnite ~i azi în
subsolul actualei clădiri a Consiliului Popular şi în vila „CriZi".ntema", unele dintre acestea fiind astupate, altele acoperite.
Paralel cu amenajările izvoarelor se efectuau şi cerc~'
tari asupra calităţii fizice şi chimice ale apelor, cît şi urm5.rirea efectelor terapeutice ale acestora.
Grigore Ştefănescu, împreună cu Licherdopol, execută pe
te-ren analize sumare, fiind prelevate probe care sînt cercetate de Petre Poni, evidenţiindu-se o serie de catihii şi aciioni
în diverse procente. Prin analizele chimice efectuate s-a stilbilit prezenţa unui mare procent de Na şi de cloruri, apoi
Ca+ 2• Mg' 2, Sr~, Lt, c1-, K"'", so4- 2, C03- , r·, Bc
Medicul farmacist Constantin Stabil efectuează în anul
1891 atît analize de teren cît şi de laborator, stabilind că apele de la Săcelu sînt ape saline sulfuro-iodurate. Medicul
Bernard determină conţinutul de iod pur, 0,29 g/10 1 H 20.
Medicul Weiss urmăreşte aspectele terapeutice ale acestor ape, relatînd vindecări în cazul reumatismului, sifilisului,
diferitelor afecţiuni interne, precum şi în unele boli ale sistemului nervos.
Apele minerale sînt analizate şi de Vasile Grindeanu în
anul 1903, iar V. Grasu execută în perioada 1921-1940 analize la apele de la izvoarele Sadoveanu, Sfînta Treime, Izvorul Lwnina, Izvorul Sf. Gheorghe şi Izvorul Nou.
Medicul Cociaşu apreciază că apele de. la Săcelu sînt
foarte variate din punct de_ vedere al concentraţiei şi face
consideraţiuni din punct de vedere farmacodinamic. Izvoarele care au concentraţii mai mari se recomandă a fi utilizate
în staţiune sub formă de băi, în trat~mentul reumatismelor
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cro:p.ice, la copiii limfatici sau adenopatii, în afecţiunile
genitale ale femeilor, în sifilisul terţiar etc. Apa izvorului Să
celata (Sf. Treime) ar putea fi utilizată în cura de diureză.
Sub formă de inhalaţii se poate utiliza în catarele cronice ale
căilor respiratorii superioare.
După anul 1948,
primele lucrări le execută IMFBRM
(IBF) care recondiţionează o serie de foraje efectuate de Sovrompetrol şi abandonate, dar care debitau liber ape minerule.
Incepînd din anul 1964 în staţiune a început să fie folosită la băi şi apa din forajele nr. 1, 2, 4, 5, puse în stare de
exploatare de IBF. La pavilioanele de băi se foloseşte în preZE'nt apa din forajul IFLGS săpat în anul 1971, care debitează liber 2,5 l/s. După intrarea în funcţiune a forajului apa
din celelalte patru foraje nu a mai fost folosită, conductele
de aducţiune fiind demontate şi forajele menţionate puse în
stare de conservare.
7. CARACTERIZAREA HIDROGEOCHIMICA A APELOR
MINERALE
Conglomeratele, microconglomeratele şi gresiile eocene
de la Săcel permit acumularea apelor minerale care au concentraţii foarte mari sub baza de eroziune şi concentraiii mai
mici deasupra acesteia, fiind influenţată de apele de infiltraţie de la suprafaţă.
Forajele nr. l, 3, 4 şi 5, recondiţionate de IBF, indică
p1 ezenţa apelor în flancul nordic al anticlinalului Săcelu, fiind cantonate în nisipurile sarmaţiene. In general debitele
de la aceste foraje sînt reduse, fiind în strînsă legătură cu
adîncimea şi cu starea de conservare a acestora. La izvorul
Săcelata a fost posibilă o relativă urmărire a debitului în
timp, stabilindu-se faptul că variaţiile sezoniere sînt nesem11ificative.
7.1. HIDROCHIMIA APELOR MINERALE
Conform studiului de rezerve întocmit de IFLGS, omoiogat în anul 1980, apele minerale de la Săcelu au fost grupate în patru categorii :
ape clorurate, bromurate, iodurate, sodice ;
ape sulfuroase, clorurate, btomurate, iodurate, sadice;
- ape sulfuroase, clorurate, sadice;
- ape sulfuroase, bicarbonate, clorurate, sadice.
(Tabel nr. 1) Mineralizaţia totală variază în limite foar-
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tt largi (2 000-88 OOO mg/l) ; mineralizaţia mai ridicată (pestC' 30 OOO mg/l) este caracteristică apelor din categoria clorurate, bromurale, iodurate, sodice, cît şi din categoria apelor sulfuroa.se, clorurate, bromurale, sodice. Forajele situate
în partea nordică a anticlinalului Tirgu-Jiu - Săcelu - Cioc~1dia care străbat depozitele sarmaţiene, au ape în general
~ulfuroase, bicarbonate, clorurate, sadice, cu mineralizaţie
totală sub 3 OOO mg/I.
Fordjde săpate in e;onglom~ratele eocene prezintă miner.c.lizaţii totale ridicate (peste 30 OOO mg/1). Hidrogenul sulfural prezintă variaţi, în timp, atingînd uneo:ri valori deosebit de
mari - peste 210 mg/l.
Izvoarele care prezintă ape sulfuroase, clorurate, Lromurate, iodurate, apar Ia limita nordică a conglomeratelor eocene,
în imediat.::i apropiere a talvegului pîrîului Blahniţa, la co~e
coborîte.
Jn urm;_i măsurătorilor rac[ioizotopice efectuate de JTIM
Ciuj. 8-a ajunr: la următoarele con:::luzii :
Concentratia radonului se incadr·2azii în normele de conce11 tr:1ţii perm'.:se pentru apa potabilă, cu ~xc.~pţia ap<:i ;1e la
izvorul nr. 1 (Izvorul de ochi sau Sadov~ ;:n 1, izvor necaptat
cur" are o reactivitate ce depăşeşte cu aprn\:;mativ 10· 1J su~3.
v:ilo;1rea maximă permisă pentru apele potabilP.
Concentratia radonului metalic are V'l. 11iri r:<'m te l::.i multP
surse~. chiar fată de valorile găsite· la surs21e :-lin aite ~egiuni.
Astfel izvoarele nr. 1, 4 şi 5, forajul nr. 1.433, precum ~i
ap1=: din cele patru bazine de tratament :lU o concentraţie de
radon apreciabilă.
Concentraţia uraniului este mică Ia toate sursele cercetate,
snb 3,3.10-9 g!I. Multe surse au concentraţii surprizător de ridL
cate de thoriu. Izvoarele nr. 4 şi 5 din bazinul 1, apa bazinelor
2, 3 şi 4, apa forajului nr. 1.433, toate aceste ape sînt bogate in
să:·u,·i de thoriu.
Activităţile globale beta-gama au valori ridicat~ la unele
surse. fapt datorat aportului apelor de precipitaţii cu conţinut
de stronţiu 90 şi alţi radionucleizi artificiali ..
Concentraţiile mărite ale unor ape radioactive .::ipar la surse
cere prezintă şi o mineralizaţie totală ridicată, peste
40 OOO · mg/1.
Temperatura apelor variază în limite de 11--19°C mai
mare decît treapta geotermică normală.
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Atit în foraje cît şi în unek~ izvoare, apa minerală este
de gaze libere, predominînd în general CH1 (63,5 93%) precum şi omologi superiori- pînă la butan. Oxigenul
atinge valori maxime de 7,250/o, iar azotul 36,30/o.

îmoţită

7.2. GENEZA APELOR MINER4LE
Apele de Săcelu, cu mineralizaţii totale care depăşesc
30 OJO rrg1, însoţite de hidrocarburi gazoa:::e, sîn"!: apo saifo.rcase. clorurato, bromurci_te ,iodurate, ape tipice de '.ăc5.mint.
_ Apele cu mineralizaţii totale mai scăzute provin din amo=ste~:ul apelor de zăcămînt. ascensionale, cu cele de infiltraţie,
acumulate în fisurile conglomeratelor eocone situate de:1supril
bazei de eroziune şi intercalaţiunile nisipoase ale Sarmaţianu1
lui. Mineralizaţia totală scade pe măsură ce sursa hidrotc>rmală este situ:ită la distanţă mai mare de liniile de fracturi
care permit mai uşor accesul siJre suprafaţă al apelor de ză
cămint.

7.3. HIDROGEOLOGI./\ ZĂCĂMlNTULUI
Apele minerale din zona Săcelu, evidenţiate prin existenţa
numeroaselor .izvoare minerale însJ\ite de gaze, sînt leg2te de
coc-glomeratele eoce:1e. Forajele efectuate de NfIP, IFLGS şi
ISLGC au pus în evidenţă ape minerale cantonate în zone mai
profunde ale conglomeratelor eocene.
Forrjele executat~ de Savrompetrol în pericada 1952-:1!)53 la adîncimi cuprinse între 50-395,75 m şi re·2011di\ionate
de IMFBRM în anii 1962-1964, au pus în evidenţă ape minerale sulfuroase cant:na.te în orizonturi-le nisipoase ale depozitelor sarmaţiene situat-= pe flancul nordic cil ant:c:im.lului Tîr.qu-Jiu - Săc.elu - Ciocadia. Circulaţia apei în complexul de
roci eoce:H~ rn face prin liniile de falii, larg dezvoltate în
m:isa acestora.
8. PROFILUL

STAŢIUNII

SACELU

Staţiunea este prof:lată îndeosebi pe tratamentul în cură
externă al afecţiunilor cronice ale aparatului locomotor şi sis-tt:mului nervos central şi periferi.2. în al doilea rînd se grupează afecţiunile cronice, ginecologice şi respiratorii, afecţiu-

nile cronice ORL, iar ca boli asociate, bolile digestive, hepatobiliare şi de nutriţie, r·2nale şi ale căilor urinare.
Fa ~torii naturali de cură - factori t~1·apeutici
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In această staţiune, factorii naturali terapeutici sînt reprede climatul de cruţare, numeroasele izvoare de ape minerale, clorurate, iodurate, bromurate, sodice, calcice, pentru
cură externă şi nămolul mineral slab sulfuros. Climatul, prin
elementele climatice prezentat-2 anterior, se p:Jate defini din
punct de vedere bioclimatic ca fiind de tip sedativ de cruţare, cu sbbe nuan',e de stimulare. Acest bioclimat pei·mik:
efectuarea diferitelor forme de climatoterapie : cură de odihnă
în a~r liber (pe terase şi bal::::oane, în parc) cu efect relaxant,
baia de aer-lumină, uşor stimulată, tonifiantă, urmată de baia
de soare (heliote:apia) cu efecte multiple, recomandată a fi
făcută în prima parte a zilei.
·
Toate aceste proceduri cu efecte de reglare şi antrenare
termică, trebuie atent dozate în funcţie de starea de confort
termic a fie::ărui pacient, dependentă de vîrstă, sex, tip constituţional, afecţiun2 etc. Clima tul acestei staţiuni, cu valori
medii lunare moderate, ale parametrilor climatici şi fără var:aţii mari, determin"i o solicitare neurovegetativă şi endocrină
foarte slabă. Este tipul de bioclimat indicat pentru odihnă, cu
cele mai largi indicaţii de trimiter·2 la cură şi în care aclimatizarrn se face uşor, cu reacţii atenu:i.te. Apele minerale, care
constituie factorul terapeutic principal al staţiunii, grupîndu-le
după criteriul termalităţii, sînt în general atermale, une!e tinzînd, totuşi, spre hipotermalitate. Avînd în vedere csmolaritatea. ~e grupează în ape minerale hipotone şi hip·2rtone.
Hidroge:rnl sulfurat din aceste ape se resoarbe pe cale dig::stivă, respiratorie şi cutanată. In cadrul absorbţiei pe cale
digestivă la nivelul· st0macului, apele sulfuroJ.se alcaline scad
sec-reţia gastrică, pe cînd la nivelul intestinului produc, pe
lingă creşterea secreţiei şi o stimulare a p-::ristaltismului intestin3l. Asupra căilor biliare are efect colacog, coleretic, precum şi efe.;t antitoxic. Intrucît la contact;1l cu aerul atmosferei îşi pierd stabilitatea, fapt ce duce la modificarea aspectului
(devenind din transparente, lăptoase) şi a acţiunilor farmacodimimice, tratamentul cu ape sulfuroase se face de preferinţă
la surse. Tot )n cura internă, aceste ape au şi o actiune de
scă::fere a glicemiei la d.;abetici precum şi o acţiune diuretică
datorită conţinutului lor în substanţe feroase.
Datorită efectelor menţionate, aceste ape sulfuroase, slab
contcentrate (Săcelata), sînt indicate în cură internă, în general în gastrite hipotone, constipaţii, colite, colecistopatii cronice diabet zaharat, diateză urică, intoxicaţii cu· metale grele
zentaţi

170
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

(mercur, bismut, plumb, zinc), cu car.2 formeaz1 compu?i stabili netoxici. In cu;~a externă, resorbindu-se per ci,:tan şi pe
cale respiratorie, determină vasodilataţie la. nivelul reţelei arteriale cutanate, antrenînd scăderea valorilor tensionale şi îmbunătăţirea irigaţiei arteriale periferice. Sulful resorbit pe
ace3te căi intervine şi în metabolismul gen·2rnl în organism,
fapt ce explică scăderea glicemiei la diabetici, refacerea rezervelor de acid conchoitiv-sulfuric la nivelul cartihgiilor articulare la reumatici. Sulful are şi un important rol keratolitic
asupra tEgumentelo:·. Administrate sub formă do inhalaţii
arc:ste ape au acţicme antiseptică şi desensibiliz:mtă asupra
mucoaselor respiratorii şi totodată refac deficitele de sulf create prin eliminarea prcduşilor de secreţie patologici.
Prin componen1.ii care le definesc şi ca ape de tip clorosodic, aceste ape determină în cadrul b3lneaţiei externe, la nivel tegument:u prin efecte o?molare, hiperemie cutanată, cît
şi excitarea receptorilor cutanaţi, fapt prin care se declanşea
ză mecanisme excitante reflexe la distanţă. Sînt descrise o
o serie de reacţii ergotrope : reducerea conductibilităţii electrice a pielii, reducerea excitabilităţii nervoase în caz de tulburări de tip nevralgic, modificarea comportamentului reght-;r
p2riferic cutanat, echilibrar-2a tulburărilor neuro-vegetative.
Şi la nivelul mucoaselor, prin aceşti componenţi (Na, Cl) se
determină un efect osmatic obţinîndu-se apariţia hiperemiei,
la care se adaugi intensificarea secreţiei şi înlaturarea sa,
precum .şi efecte co~secutive sedative antiinflamatorii ; acest~
efecte se obţin prin utilizarea apelor sub formă de gargarisme, inhalaţii, pulverizaţii (încălzite la 34-38°C), în afecţiunile
cron;ce ORL şi brcnhopulmonare şi sub formă de irigaţii vaginale în afecţiunile ginecologke inflamatorii cronice.
Prin pre c:enţa iodului în cantitate -de pînă la 26 mg /O/o,
se adaugă caracterului de bază al acestor ape sulfuroase, propcietăţi suplimentare, atît în cazul apelor hipotone folosite
în cură exte;·nă prin pătrunderea sa pe:-cutJnă precum şi la
la nivelul mucraselor cu efect resorbtiv, vasodilator. După trat:1m<ntul cu ape iodurate se constată o creştere a iodomiei şi
a eliminării urinare a sodi11!11i, o concentrare şi o remanenţă
a iodului în ţesuturile limfatice, toroidă, ficat. Principalele
efecte ale iodului pătruns în organism se exercită prin intermediul tiroidei şi hipoi~Yei, acesta din urmă declan~ind o
serie de modif:cări ale funcţiei tiroidiene, ovariene, corticosuprarenale.
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8.1.

Nămolul

terapeutic.

Nămolul utilizat în staţiunea Săcelu este un năm::il mineral slab sulfuros, format din contactul apă minerală rocă. Una:
'1in caracterele sale fizice o constituie gr2utatea specifică sau
densitat2a, care la umiditatea de 50,8o;0 este de 1,451 cm>, fii.11d legată direct de natura componenţilor nămolului. Alte
proprietăţi de ordin fizic sînt : hidropexia - capacitatea de absorbţie şi reţin·::'re a apei ; termopexia capacitatea de absorbţ;e şi reţinere a căldurii ; plasticitatea capacitatea de
întindere şi mulare pe suprafaţa corpului şi granulometri, eviderţiind mă;:-irea şi gradul de d'sper.sie al p;irticulelor solide
dm nămol (diametrul mai mare de ,0,25-11,370/o).
Compoziţia granulometrică şi rezistenţa la alunecare, precum şi celelalte caracteristici, îl recomandă pentru folosirea
sa tera;::eulică în stare naturală. Caract·::'risticile chimice sînt
date de componenţii minerali : 41,500/o ; apă : 54,500/e> şi compuşi volatili : 3,90 O/c. Soluţia de îmbibaţie esle slab mineralizată, de t:p clorurat sodic. Utilizarea nămolului în terapeutică
se bazează pe eZectul pătrunderii compuşilor săi în piele, modificînd circulaţia, acţionînd ca schimbător de ioni (datorită
acizilor humici) avînd efect bacteriosbtic, bacteriocid şi trafic.
Terapia cu numol prezintă pentru organism un excitant general nespecific, o procedură terapeutică de intensitat.~ mare, cu
rol deos:bit în antr2nJrea şi călirea organismului, mai ales
cînd ungeri cu nămol rece au loc în aer liber.

8.2. Factorii activi ai

nămolului.

Pentru o corectă folosire a nămolurilcr care s3. conducă la
o eficienţă maximă în tratamentul l: alneoclimottic, considerăm
necesar să facem cîteva recomandări de ordin general : după
cum arăta Bi~a Demayo (1965) această problemă de mare importanţă mai are încă multe~ semne de întrebare datorită marii
varietăţi a nămolurilor de care dispune ţara noastră. Prin cercetările întreprinse :yu~wa. n8.molurilor s-au fixat o serie de
repere pe care autrrul citat le numeşte „factciri activi", care
se -împart în factori fizici (acţiunea meca1ică, acţ.iunea termofizică, capacitatea de sorbţfone etc.) şi factori chimici.
Actiunea mecanică a băii de nămol se manifestă prin vîscoz"t::i te'a mare a băii care oferă o poziţie odihnitoare corpului şi prin presiunea hidrostatică mare, care favorizează expiraţia. Acţiunea termofilă este asigurată prin conductibilitatea.
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termică mică prin căldura specifică mare şi prin absenţa curcatilor de convecţie, permiţînd o transmisie lentă. şi constantă
nămol spre organism.
Urmarea unei băi de nămol este obţinerea unei hiperteniii de 1-2"C, considerată ca un factor balneologic important.
Paza coloidală a nămolului condiţionează calitatea capacităţii
de adsorbţie şi absorbţie. Diferenţa de concentraţie creată între baie şi organism duce la favorizarea secreţiilor şi respe·ctiv la inh:barea resorbţiilor. Pielea· poate fi considerată ca o
manta fiziologică de electroliţi asupra cărora acţionează c=i
schimbători de ioni conpii humici şi zeoliţii care intră în componenţa nămolurilor.
·
.
Factorii chimici prezintă o acţiune redusă, lipsa curenţilor
de conve::ţie d'.n nămol nepermiţînd contactul direct cu piolea,
decît unei cantităţi ·reduse de năm'.ll. Se re::omandă ca în terapia cu nămol să fie considerată acţiunea de ansamblu a tuturor factorilor activi, neputîndu-se conta pe factori izolaţi.

din

8.3.

Indicaţii.

Organizarea diferitelor tipuri de cură. care valorifică factorii naturali ai staţiunii, se face în funcţie de scopul profilactic, curativ sau recuperator pe care îl dictează patologia cu
care se prezintă bolnavii în staţiune.
·În recuperarea afecţiunilor aparatului locom'.ltor (afecţi
uni reumatismale inflamatorii, degenerative, abarticulare, sechele posttraumatice ale membrelor) se impun, în genere, următoarele obiective :
- combaterea durerii şi a inflamaţiei ;
- prevenirea deformaţiilor şi a ankilozelor ;
- combaterea contracturilor musculare ;
- refacerea tonusului şi a forţei musculare;
- co.ttservar·2a capacităţii funcţionale musculo-articulare
existente ;
·
- combaterea osteoporozei ;
- prevenirea 'recidivelor etc.
In scop, profilactic, în cadrul reumiitismelor inflamatorii
se indică în stările alergice după reumatism poliarticular acut
sau după infe::ţii de focar, pe un teren hiperreactiv şi cu instabilitate: imunologică, cu algii articulare sau abarticulare.
In scop terapeutic, în poliartrita reumatoidă, în stadiile
incipiente, ca şi în spondilita ankilozantă, forme în evoluţie
centrale sau periferice, artrite psorafice.
173

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

In cadrul reumatismelor degenerative. cura cu scop profilactic se recomandă stărilor preartrozice întîlnite la copii,
adolescenţi, tineri cu tulburări staticeale aparatului locomotor,
tipuri constituţionale hipermobile cu laxitate capsulo-ligamentară şi mioarticulară, cu tendinţă de obezitate şi sedentarism, în condiţii de muncă cu solicitare musculară predominant
statică şi, tulburări circulatorii disfuncţionale. Se recomandă,
de asemenea, în spondilozele (cerviacală, dorsală, lombară) simple compensate, fără manifestări de blocări în coxartroza la
debut compensată sau uşor invalidantă, gonartroză primitivă,
incipientă cît şi în poliartrozele localizate la mîini şi picioare.
Pentru cură în scop terapeutic /2 recomandă acele stări
de boală cu recidive, uşor sau moderat decompensate, cu capdcitatea de muncă relativ păstrată, uşor şau moderat afectată
din cadrul următoarelor afecţiuni :
- spondiloze cervicale, dorsale, uşor sau moderat decompensate musculo-articular, neurovegetativ, neuropsihic;
- spondiloze lombare cu lombagie şi lombosciatolgie subcronică şi cronică ;
- stări dureroase, cronice după lominectomie :lombară
pentru hernie de disc uşor sau moderat decompensată;
- tulburări statice vertebrale uşoare, medii, moderate ;
- coxartrozele - forme uşoare, moderate, avansate, decompensate, precum şi formele operate ,(osteotomii, proteze) ; ,
-:-- Gonartrozele ,formi uşoare, moderat decompensate;
- artrozele mîinilor, poliaetroze în general (forme cu decompensare neuropsihică, endo"crină, vegetativă).
Pentru recuperare se indică în principal formele de boală
care generează incapacitatea temporară de muncă semnificativă, cele cu deficit funcţional şi potenţial invalidant ca : spon dilozele cervicală, lombară, dorsală, coxartrozele, goniartrozele, poliaţrozele. In cadrul reumatismelor abarth:ulare, pentru
cură în scop profilactic, terapeutic şi de recuperare, se recomandă următoarele afecţiuni : tendinoze, miogeloze spondilogene_ tendopersiosteoze secundare artrozelor, peniculoz.~. pani;eulite, fibrozite, periartrita scapulohumerală etc. Sechelele
posttraumatice ale membrelor constituie un alt domeniu care
se indică în scop terapeutic, în cazul artrozelor posttraumatice
(cu excepţia articulaţiilor centurilor) şi tromboflebitelor reziduale (dupa trei luni de la faza acută).
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www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Gura în scop de recuperare se indică redorilor articulare
post-traumatice, şoldului operat, algodL trofiei post-traumatlce,
ale nervaor periferici, suferinţelor după leziuni de tend:;ane,
retrac)ei ischemice Volckmann nee:hlrurgicale, suferinţelor
:complexe neuro-musculo-articulare prin zdrobiri de ţesuturi,
artrozelor post-traumatice ale centurilor (şJld, umăr).
Se urmăresc obiective ca : reeducarea amilotroiiilor, a forţei musculare şi a coord:nării mişcărilor, reducerea contracturilor musculare şi a redorilor articulare, recuperarea sechelelor osoase şi a leziunilor nervilor periferici.
·
Afecţiunile neurologice periferice reprez1nti1 o larg:l categorie de neuropolii cu rol imp:>rtant în morbiditate, ale că
ror procent? sînt în creştere, datorită în p:::irte şi crc~terii r.umă
rului de traumatisme rutier·?._ .Posibilltăţile de recq12rar2 în
staţiune_ p·.m accentul pe kinetoterapie în bazine acle-::v:it2 ~i
săli de gimnastică, apoi pe o electro şi termoterapie etc. Pentru cură în scop terapeutic, pareze~e w102re, recente, c1 p:>tenţial evolutiv favorabil şi seche:e minore după polineurc,t2rapiL se recomandă :
- modificări secundare~_ tardive, de uzură, după p::lliomielită. Pe11tru recuperare se indică:
paraliziile şi potiezclr:!
posttraumatice ale membrelor ; r:olir.eoropntiile după L~ză acc.1tă ; sindromul de coadă de cal ; sechelele după poliomiel;tii cu
afectări secundare ale tendoanelor în vederea unor 0peraţii
conectoare.
Obiectivele curef în staţiune se r·2f~ră la :
- evit:irea pierderilor de mobiEtate şi forţă musculară
datorită denervării, imobilizării prelunglte rnu leziunilor articulare, periarticulare ;
- reluarea activ.ităţii pe măsura inervării şi dezvoltării
unor perechi compensatorii la nivelul rngmentelor afectate;
- reeducarea progresivă a ·sensibiUăţii, înlăturarea tulburărilor trofice şi yegetative ;
- combaterea sechelelor algice şi inflamatorii ;
- re2ducarea funcţiilor de coordonare a mîinii şi piciorului (prehensiunea şi mersul).
Jn domeniul afecţiunilor sistemului nervos central. apele
minerale şi nămolul terapeuitc din această staţiune se recomandă în scop terapeutic şi recuperator în periparezele sechelar-:~
tardive (după doi ani de la debut) pentru tratamentul complicaţiilor osteo&riţculare, 9ircl,llatorii ~i trofice, la bolnavii cu
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mers protezat ; formele postinfecţioase mielitice după factorii
compresivi, după arahnoidite spinale cronice sau posttraumatice (formele joase cu sindrom de coadă de cal). Obie::tivele urmărite se suprapun celor enunţate mai sus în cadrul neuropoliilor periferice. Indicaţia apelor sulfuroase în astfel de afecţiuni se bazează pe acţiunea lor trofică, metabolică, de creştere
a funcţiunilor oxidative şi antitoxice, ca şi pentru activarea
circulaţiei locale, urmate de resorbţia proceselor inflamatorii
cronice, acţiune la care participă şi conţinutul în NaCI al acestor ape ; în acelaşi sens acţionează şi împachetările cu nămol
mineral.
Afecţiunile ginecologice constituie un domeniu larg de indicaţii, avînd în vedere mănunchiul de fa•~tori naturali al staţiunii. Pe lîngă ~otenţialul preventiv şi curativ al microclimatului staţiunii, apele minerale sărate, sulfuroase, ca şi cele sulfuroase, sărate, iodurate, avînd efecte similare pe compcloideJor (nămoluri terapeutice), acţionează atît pe componenta vegetativă cu efe~t colinergic, cît şi pe componenta vasculară şi
hiperanemiantă resorbtivă. potenţată de HzS.
Reamintim că prin componentele enumerate anterior apele
minerale de la Săcelu, au şi un efect antiinflamat:ir, antialergic, h'staminopexic şi în cadrul afecţiunilor ginecologice, influenţînd favorabil glandele ~ecretorii cervicale ; de asemenea
modifică pragul receptorilor şi procesele enzimatice metabolice
generale şi locale, stimulează eliberarea de acetilcolină, favorizează restabilirea componenţei biologice intravaginale.
Miloacele balneoclimatice se pot grupa în complexe terapeutice cu obiective diferenţiate, realizîndu-se cure de relaocare, de resorbţie, de stimulare şi fortificare.
In general se recomandă în scop profilactic în tulburări
ifuncţionale în sfera genitală pe fond h\poreactiv determinate de:
insuficienţe ovariene cu sau fără alte tulburări endocrine;
procese metronexiale vindecate anatomic, cu sau fără
hipoplezii, sinechii, deviaţii, deplasări etc. ;
- tulburări locale de recepţie hormonală sau tulburări
funcţionale primitive sa~ secundare ca : dischinezii hipotome,
~uxitate ligamentară cu tendinţă de prolaps, frigiditate etc. ;
- tulburări secretorii cervicale ;
- tui-burări distrofice locale primitive sau secundare;
- la agenţi inflamatori ai sferei genitale, ţnsuficienţe enzimatice-metabolice ;
·

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

O altă categorie de boli indicate în principal pentru o cură
o constituie afecţiunile aparatului respirator. Pentru ac-2ste
boli. climatul şi microclimatul staţiunii reprezintă un prim şi
important mijloc de profilaxie şi terapie. Scoaterea bolnavului
bronhopulmonar C.in mediul în care trăieşte - de obicei poluat - şi introducerea sa într-un mediu lipsit de agenţi poluanţi pentru aparatul respirator, precum este climatul staţiunii,
creează condiţii de mediu favorabil aplicării terapiei la aceşti
bolnavi.
Apele minerale sulfurcase, clorosodic·2, iodurate. din staţiune, utilizate sub forma inhaloterapiei, sau acţiuEe de umidlfiere a tractului bronşic favorizînd drenajul produ')ilor ele secreţie bronşică. Aceste ape mai au, la nivelul mucoasdor rcspira~orii şi o serie de efecte specifice antialergice şi spasm'.)
litice, antiinflamatorii şi anfaeptice, fluidifiante şi tr:>fice.
Cura în scop proiilacti:::: se adres·'.:!ază în primul rînd muncitorilor care lucrea7ă cu noxe resp'.ratorii (pulberi, scame,
g :!Zi' tcxice, umidităţi sau aer uscat, variaţii de tsmperatură
etc.) şi care sînt predispuşi la boli inflamatorii sau alergice
bronhopulmonare.
O altă categorie de bolnavi indicaţi în ace:,t sens o c::,nstituie persoanele cu diferite afecţit'ni care în viibr pot de~
volta disfuncţii ve'}tilatorii : obezii, sechelari b:icil:::rci cu fibroze, cu aderenţ.2 sau simifîze pleurale, cei cu de~ormfiri nle
coloanei vertsbrale dorsal~. sechelari dup_ă trat'mTtisme sau
operaţii pe torace ; în final o altă cabgorie în c:irc intră pr:crsoancle care în antecedente au repetate pneumonii bacteriene
sau virotice sau o mare sensibilitate de a face răceli în S·?zonul rece, ca de altfel şi cei cu fenomene alergice ale căilor
aeriet1e superioare.
Cura în scop terapeutic se recomandă convalescenţilor după pneumopatii acete, bacteriene şi virotice, traheobron.~itelor
cronice! bronşitelor cronice simple, nevrozelor respiratorii.
. Arsenalul terapeutic cuprinde pe lîngă climatoterapie,
ae'rosoli cu apă minerală şi kinetoterapie (cura de tercm, gimnastică respiratorie) proceduri de hidroterme l'/Î electroterapie.
In concluzie terapia în staţiune va urmări sc:iaterea bolnavului din mediu, dez9bişnuirea sau măcar reducerea fumatului şi consumului de alcool, restabilire:i celor două sisteme
de apărare bronşice (mucociliar şi macrofagic), reducerea inflamaţiei bron~ice, tonifierea generală a organismului (creşte
rea capacităţii de efort, îmbunătăţirea cap:icităţii de termore~~are).
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Afecţiunile ORL (otorin:olaringologice) constituie un alt
domeniu al patologiei pentru care se pot face' recomandări de
trimitere în staţiunea Săcelu în scop profila::::tlc şi curativ.
['ratamentul urmăreşte, în funcţie de afecţiune, cîteva
obiective :
· \
- îndepărtarea mecanică a detrltusurilor de. pe suprafaţa
mucoasei;
revitalizarea ciliilor vibratili ; ·
creşterea tonificităţii mucoasei ;
desensibilizarea nespecifică ;
antiseptizarea căilor superioare respiratorii ;
dezobsturarea nazofaringiană şi tubo-simpatică.
Apele minerale din staţiune (sulfurate, clorosodice, iodutate) prezintă un efect antisepti::::, decapant,. trofic şi antiseptic,
conform obiectivelor terapeutice pentru o serie de afecţiuni
ca : rinosinuzitele cronice, catarale, rinosinuzitele cronice şi
alergice, rinofaringitele cronice, laringitele cronice, catarul
tudo-simpatic. Ca afocţiuni asociate pentru trimiterea la cură
amintim afecţiunile digestive, hepat')-biliare şi renale.
Afecţiunile digestive indicat2 pentru tratament în staţiu
nea Săcelu sînt : gastritele cronic·2 cu acidltate scăzută, tulburările funcţicnale ale colonului (colonul iritabil, colite mucomembranoase), dischineziile biliare dischineziile trahtului biliâr, cole::::istiteele cronice necalcaro'ase, reglarea puseului acut.
De asemenea se indică în diabetul potenţial latent FŞi asimptomatic pentru cure profilactice cu condiţia: realizării regimurilor
dietetice corespunzătoare.
Afecţiunile renale constituie alte afecţiuni asociate pentru
etiră în această staţiune.
Crenoterap:a se realizează cu doze care asigură un efect
diuretic aproximativ 35-40 ml/kg corp/zi în 5-6 prize din
care una obligatorie la culcare şi alta în timpul nopţii.
l!lrimiterea bolnavilor cu litiază urinară simplă infectată
şi a celor cu pielonefrită cronică se bazează pe necesitatea asigurării unui debit urinar constant ce r·2alizează o hipotonicitate urinară, crează o activitate normală factorilor de apărare
imunologică intrarenali.
Crenoterapia favorizează de asemenea drenajul urinar prin
stimularea peristalticii căilor urinare şi redu::::erea fenomenelor
discţi.enetice de la acest nivel, influenţînd favorabil metabolis'mul electroliţilor, sărurilor litopimatoare şi inhibitorilor proceselor de cristalizare,
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In acest scop profilactic cîlra se recomandă :
- bolnavilor care au în antecedente 1-2 colici renale
cu eliminare de cakuli, fără modificări funcţionale ale căilor
urinare;
1
bolnavilor care au avut pusee p:is:igere de infecţii
urinare;
- tolnavilor cu bacteriurii semnificative asintomatice
fără alte modificări ale căilor urinare.
Cura în scop terapeutic se adresează celor care prezintă
următoarele afecţiuni renale :
- litiază r.::~nală operată ;
- litiază renală operată recidivată ; ·
- litiază renală cu calculi uretrali bazineto-cali:e<:li, compatibile cu eliminarea ;
- pielonefrite cronice în âfora puseelor de acutizare, fă
ră fenomene de insuficienţă renală decompensată, fără te?:lsiune arterială ;
- infecţii urinare.
Toate aceste afectiuni pot beneficia de cura hidrominerală,
cu condiţia permeabilităţii căilor urinare apreciată urografie
Obiectivele urmărite sînt eliminarea calculilor cu dimensiuni compatibile cu expulzia spontană (diametrul mai mic de
B mm) reducerea potEnţialului litogen, reducerea numărului de
germeni din căile urinare sau ch'ar st2rilizării de etapă, reducerea fenomenelor dischinetice ale căilor urina.re.
Ca alte boli asociate dintre bolile endocrine apele minerale se recom:mdă în hiperestrogenismul genital - forma
funcţională şi sindromul hiperorhitic. în a:elaşi sens, dintre
bolile vasculare se pot recomanda hipertensiunea arterială
esenţială, stadiul I/II şi secundară postclimax, ateroscleroză ca
şi arterirele aterosclerotice şi varicele în stadii incipiente.
B.4.

CONTRAINDICAŢII

l!'rimiterea la tratament în staţiune trebuie să ţină seama
de o serie de contraindicaţii generale şi anume ; ·
- toate afecţiunile acute şi cronice în perioadele de exacerbare;
- toate bolile infecţioase în perioada de contagiozitate
pînă la terminarea izolării obligatorii ;
- purtătorii de germeni patogeni;
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- toate bolile venerice în stadiul acut şi contagios (sifilis,
soporee etc.) ;
- stările Casective indiferent de cauza care Ie-a produs;
- tumorile maligne, indiferent de formă, sediu sau Gtadiu evolutiv ;
.
- hemoragii repetate şi abundente de orice natură ;
- epilepsia ;
- bolile sîngelui şi organelor hematopoetice cu alterarea stării generale (anemie pernicioasă acută, leucemii etc.) ;
- boli parazitare helmitiaze, ankilostomiaze etc. ;
- tulburări psihice ;
- narcomaniile (morfinomanii. cocainomanii) şi alcoolismul-cronic cu tulburări neuropsihice, toxicomanii ..
La acestea se adaugă o serie de contraindicaţ.ii speciale,
în funcţie de afecţiunile diferitelor aparate ale organismului
uman, contraindicaţii de care va ţine seama medicul care operectză trimiterile în. staţiune.
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