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REZUMAT 
 
Scopul prezentului proiect îl reprezintă înţelegerea fundamentală a modului în care 
sistemele hidrotermale se comportă atunci când sunt supuse unor perturbări naturale 
sau antropice şi de a evidenţia şi cuantifica acei parametri fizici, chimici şi 
microbiologici care pot da o măsură a rezilienţei hidrostructurilor termale. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, ne propunem să realizăm un studiu cât mai aprofundat 
a unei foarte importante şi bine individualizate hidrostructuri geotermale din 
România, respectiv zăcământul termomineral de la Băile Herculane, având ca ţintă 
elaborarea de concepte şi concluzii cu aplicabilitate general valabilă. 
A doua etapă de lucru a proiectului (2013) este initulată: "Evaluarea geochimică şi 
microbiologică a stării acumulării de la Băile Herculane şi a ariilor limitrofe". 
Conform Planului de realizare a proiectului, activităţile ce s-au derulat în cadrul 
acestei etape au fost: 
1. evaluarea critică a metodologie chimico-analitice şi microbiologice de aplicat în 
realizarea programului experimental, precum şi efectuarea de teste experimentale pe 
apa subterană din zona Băile Herculane; 
2. înregistrarea şi analiza corelativă GIS a tuturor elementelor necesare descrierii 
zonei Băile Herculane; 
3. evaluarea stării acviferelor din zona Băile Herculane; 

3.1 elaborarea protocoalelor de lucru pentru prelevare şi analiză chimică şi 
microbiologică a surselor de apă subterană; 
3.2 achiziţia de date hidrometrice, chimico-analitice, izotopice, mineralogice, 
climatologice şi de seismicitate din arealul investigat şi interpretarea primară 
a acestora; 
3.3 caracterizarea diversitaţii comunitaţilor de microorganisme în izvoarele 
hidrotermale din zona Băile Herculane prin metode moleculare; 

4. diseminarea rezultatelor obţinute şi promovarea proiectului. 

În ciuda dificultăţilor financiare întâmpinate, toate obiectivele propuse au fost 
îndeplinite cu succes. Între realizările etapei trebuie menţionate: 
– elaborarea unei metodologii originale de analiză chimică prin ICP-MS aplicabilă cu 
precădere fluidelor hidrotermale cracterizată prin înalţi parametri de performanţă, 
ceea ce face posibilă urmărirea variaţiilor de chimism ale zăcământului studiat pe 
termen lung; 
– demararea procesului de monitorizare hidrologică, fizico-chimică, chimică şi 
microbiologică a comportării zăcământului termomineral de la Băile Herculane. Până 
la finele etapei, ultima săptămână din luna decembrie, urmând să se acumuleze o 
informaţie generată de peste 450 de probe de apă recoltate; 
– conturarea unei prime imagini veridice şi bine detaliate asupra geochimiei 
zăcământului; 
– elaborarea a unui model conceptual de funcţionare a acviferului hidrotermal pe baza 
caracteristicilor fizico-chimice şi chimice ale apei; 
– construirea unui model original de funcţionare a unuia din cele mai importante 
izvoare ale zăcământului, respectiv izvorul Hercules I, locaţie care în decursul 
timpului a consumat serioase resurse materiale; 
– realizarea în premieră pentru hidrostructurile termale din ţara noastră de 
investigaţii microbiologice prin analiză moleculară. 
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1. METODE DE DETERMINARE A UNOR PARAMETRI DE REFERINŢĂ 
ŞI DE COMPOZIŢIE AI APELOR NATURALE DIN ARIA 

ZĂCĂMÂNTULUI TERMOMINERAL DE LA BĂILE HERCULANE 
(Activitatea 2.1) 

Constantin Marin, Elena Daniela Ioniţă & Alin Tudorache 

Pentru caracterizarea proprietăţilor apelor de suprafaţă şi subterane din arealul 
studiat au fost stabilite o serie de metode de determinare ce se aplică cu consecvenţă 
pe întreaga perioadă de monitorizare. 
Temperatura apei de suprafaţă la punctele de prelevare şi a surselor de apă 
subterană se măsoară cu un termometru electronic CRISON model TM 65, ce are o 
eroare de citire de ± 0,1°C. Etalonarea instrumentului şi efectuarea măsurătorilor se 
realizează în condiţii standard (Wilde, 2006). 
pH-ul apei se determină electrometric, conform recomandărilor lui Wilde et al. (2006) 
cu un pH-metru portabil CRISON model PH 25, prevăzut cu electrodul CRISON 5051. 
Acesta electrod realizează compensarea internă a valorilor de pH funcţie de 
temperatură. Etalonarea se verifică înaintea fiecărei măsurători şi se realizează cu 
soluţii etalon trasabile NIST de pH 4,01, 7,00 şi 9,00. Eroarea de citire a 
instrumentului este de ±0,005 unităţi pH. 
Diferenţa de potenţial redox (Eh) reprezintă principalul parametru care descrie 
reacţiile de oxido-reducere ce se desfasoară în sistemele apoase sulfuroase cum sunt 
cele ale zăcământului hidrotermal de la Băile Herculane. Există numeroase dificultăţi 
care apar în măsurarea experimentală a Eh-ului, motiv pentru care această 
determinare nu este standardizată. Noi am adoptat în acest scop determinarea in situ 
cu un instrument CRISON dotat cu electrodul ORP de platină CRISON 5055. 
Alcalinitatea totală a unei ape naturale este reprezentată de numărul de moli de 
ioni de hidrogen echivalentă excesului de acceptori de protoni (baze formate de la acizi 
slabi) faţă de protoni donori (acizi cu K >10-4,5) într-un kilogram de probă. Pentru 
majoritatea apelor naturale concentraţiile speciilor carbonice constituie ponderea cea 
mai mare a alcalinităţii totale, fiind denumită alcalinitate carbonatică şi pe baza 
căreia se calculează concentraţiile totale ale ionilor HCO3– şi CO32–. Restul speciilor 
formează alcalinitatea necarbonică. În cazul apelor termale de la Băile Herculane o 
pondere importantă din alcalinitatea necarbonatică revine ionilor HS–. Din punct de 
vedere experimental, am adoptat titrarea electrometrică de alicote, cu soluţie HCl 
0,05 N până la pH 4,5, conform convenţiei pentru alcalinitate. Conform aceastei 
convenţii se consideră că toate bazele au fost saturate cu H+ la valoarea de 4,5 a pH-
ului (Rounds, 2006). Titrarea se realizează cu o biuretă digitală Brand III şi un pH-
metru CRISON. 
Hidrogenului sulfurat dizolvat. Una din caracteristicile importante a fluidelor 
hidrotermale de la Băile Herculane o reprezintă prezenţa H2S dizolvat. Acesta, fiind 
extrem de labil, pentru dozarea sa s-a adoptat o metodă fotometrică condusă in situ. 
Ea are drept principiu reacţia hidrogenului sulfurat cu para-aminodimetil anilina, în 
prezenţă de clorură ferică, cu formarea unui complex colorat în albastru, denumit 
albastru de metilen (Cline, 1969). Pentru măsurarea absorbanţelor date de etaloane şi 
probe, la 665 nm, se foloseşte un fotometru de teren model Lovibond Multi Direct. 
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Standardizarea soluţiei de sulfură, cu care se trasează curba de calibrare în metoda 
fotometrică, se realizează prin titrare iodometrică. 
Anionul sulfat. Pentru determinarea concentraţiilor de ioni sulfat (SO42-) s-a adoptat 
standardul ASTM-D516-07 (1995), care foloseşte metoda nefelometrică de 
determinare. Această metodă constă în precipitarea ionului sulfat din apă ca sulfat de 
bariu, folosind reactiv de dispersie, sub agitare şi citirea absorbanţei la lungimea de 
undă  λ = 420 nm cu un spectrofotometru UV/VIS cu dublu fascicul PerkinElmer 
model Lambda 25, în cuve cu drumul optic de 50 mm. 
 Anionul clorură. Determinarea clorurilor (Cl–) se realizează prin mai multe metode, 
în funcţie de nivelul concentraţiilor acestuia în probele de analizat. Astfel, pentru 
apele al căror conţinut în Cl– este mai mic de 5 mg L–1 (râul Cerna, forajul Crucea 
Ghizelei) determinarea se realizează spectrofotometric cu tiocianatul de mercur (II) în 
prezenţă de azotat de fier (III), măsurându-se absorbanţa complexului format la 460 
nm în cuve cu drumul optic de 50 mm (Florence & Ferrar, 1971). Pentru apele cu 
conţinuturi mai mari de 5 mg Cl– L–1 s-a aplicat titrarea argentometrică, în prezenţă 
de cromat de potasiu ca indicator (metoda Mohr). Pentru titrare se foloseşte soluţie de 
azotat de argint 0,1 N şi biuretă digitală Jencons Digitrate. Ca o metodă alternativă 
la determinarea argentometrică, în cadrul acestui proiect a fost pusă la punct o 
metodă de determinare a clorurilor prin ICP-MS. 
Siliciul total dizolvat se determină prin spectrometrie de absorbţie moleculară în 
vizibil, prin măsurarea absorbanţei complexului albastru de molibden format de silice 
cu molibdatul de amoniu, la 810 nm (după Mackereth et al., 1978), utilizând 
spectrofotometrul cu dublu fascicul PerkinElmer Lambda 25. 
Borul total dizolvat se determină, de asemenea, prin spectrometrie de absorbţie 
moleculară în vizibil, prin măsurarea absorbanţei, la lungimea de undă λ = 420 nm, a 
soluţiei probei de analizat în care se formează un complex de culoare galbenă, la o 
valoare a pH-ului în jur de 6,  între formele dizolvate ale borului şi reactivul 
azometină H (C17H12NnaO8S2), conform SR ISO 9390 (2000). 
Carbon total (TC), carbon anorganic (IC) şi carbon organic total (TOC). 
Distribuţia formelor de carbon din probele de apă prelevate se determină cu un 
analizor TOC model Formacs HT (conform US-EPA 9060A, 2004). Determinarea de 
TC/IC constă în transformarea tuturor speciilor chimice ale carbonului în CO2, 
urmată apoi de detecţia acestuia in IR. Astfel, analiza TC constă în injectarea probei 
într-un reactor cu temperatură ridicată (750–950oC), unde toate speciile oranice şi 
anorganice ale carbonului sunt oxidate, pe un catalizator de oxid de cobalt, la CO2. 
Analiza IC constă în injectarea probei într-un al II-lea reactor cu temperatură 
scăzută, unde în mediu acid toate speciile anorganice ale carbonului sunt oxidate la 
CO2. Cu ajutorul unui flux de aer, produsul de reacţie rezultat este transporat către 
detectorul în IR. Prin diferenţă între TC şi IC se obţine TOC. 
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2. DETERMINAREA UNOR COMPONENŢI MAJORI ŞI ÎN URME AI 
APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI SUBTERANE DIN AREALUL STUDIAT 

PRIN SPECTROMETRIE DE MASĂ CU PLASMĂ CUPLATĂ INDUCTIV 
(Activitatea 2.1) 

Constantin Marin 

Achiziţia unui spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) a 
constituit o activitate deosebit de importantă în cadrul etapei I-a a acestui proiect. 
Necesitatea sa pentru atingerea obiectivelor propuse, cofirmată în unamitate de 
referenţi, este justificată de volumul considerabil de probe care trebuie analizate, 
fiecare dintre ele pentru un număr mare de analiţi. De asemenea, această tehnică 
furnizează nivelul de siguranţă a procesului anlitic corespunzător cerinţelor tematicii 
de cercetare abordate. Instrumentul achiziţionat este produs de PerkinElemer 
(Shelton, CT, USA), model NexION 300S. În această etapă a proiectului a urmat 
stabilirea metodologiei de lucru specifice, efectuarea de teste experimentale, precum 
şi realizarea determinărilor conform programului experimental stabilit în planul de 
realizare a proiectului. Până în prezent a fost stabilită metodologia pentru dozarea a 
32 de elemente din probe de ape de suprafaţă şi fluide hidrotermale provenite din 
zona zăcământului termomineral de la Băile Herculane. Ca principale referinţe au 
fost folosite standardele US-EPA 200.8 (1994) şi US-EPA 6020A (2007). Pentru 
elementele care nu fac obiectul acestor standarde au fost stabilite proceduri proprii de 
dozare. Acestea sunt: Li, Rb, Cs, Sr, W, Ga şi Cl. 
Spectrometrul NexION 300S poate să lucreze în trei moduri distincte, două dintre ele 
fiind special destinate eliminării interferenţelor. Astfel: (1) modul Standard – comun 
oricărui instrument ICP dotat cu spectrometru de mase de quadrupol; (2) modul KED 
(Kinetic Energy Discrimination) în care un gaz inert (în cazul nostru, He) este 
introdus în celula de reacţia pentru a interacţiona cu ionii interferenţi de dimensiuni 
mari reducând astfel energia lor cinetică; (3) modul DRC (Dynamic Reaction Cell) în 
care un gaz puternic reactiv (noi am folosit până în prezent NH3) este introdus în 
celulă pentru a genera o reacţie chimică predictibilă cu speciile ionice interferente ]n 
scopul eliminării lor.  
Metodologia de lucru stabilită pentru acest proiect ţine seama de toate prevederile de 
securitate a determinărilor prevăzute de cele două standarde. Menţionăm în cele ce 
urmează doar câteva dintre ele, obligatorii în procesul analitic.  
Domeniile liniare de calibrare sunt limitate în primul rând de detector. Limita 
superioară a domeniului liniar de calibrare trebuie a fost stabilită pentru fiecare 
analit prin determinarea semnalului răspunsului de la minimum trei concentraţii 
standard diferite, una dintre fiind foarte aproape de limita maximă a domeniului de 
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calibrare. Nu întodeauna este posibilă utilizarea întregului domeniu de liniaritate 
determinat. Constrângerea este dată de tipul de nebulizator utilizat, ce nu permite 
pulverizarea de soluţii puternic mineralizate. 
Limita de detecţie a instrumentului (IDL) a fost stabilită pentru fiecare analit în 
parte şi fiecare mod de operare conform US-EPA 200.8. 
Limita de detecţie a metodei (MDL) a fost, de asemenea, stabilită conform 
aceluiaşi standard. Valorile determinate sunt foarte apropiate de limitele de detecţie 
calculate conform IUPAC (de trei ori abaterea standard a unui set specific de 
măsurători). 
Limita de cuantificare a metodei (MQL) a fost introdusă de noi ca un parametru 
suplimentar de evaluare a corectitudinii procesului analitic. MQL reprezintă de 10 ori 
valoarea abaterii standard a unui set specific de măsurători. În general, se spune 
despre analitul la care valorile de concentraţie determinate se situează între MDL şi 
MQL că acesta există în proba analizată dar incertitudinea de măsură este mult mai 
mare de cât cea determinată în mod obişnuit. 
Probe de control a calităţii (QCS – Quality Control Samples) se prepară pentru 
fiecare analit în parte din soluţii de reactivi, altele de cât cele folosite la trasarea 
curbelor de calibrare. Se urmăreşte recuperarea concentraţiilor stabilite, atât după 
etalonarea metodei, cât şi pe parcursul analizei. 
Verificarea iniţială a calibrării / Verificarea continuă a calibrării (ICV/CCV) 
se realizează cu soluţii de etalonare preparate din reactivi proveniţi de la alţi 
furnizori de cât cei de la care au fost procuraţi standardele de etalonare. ICV se 
utilizează după fiecare calibrare, iar CCV se măsoară după fiecare 10 probe analizate. 
Blankul reactivilor de laborator / Blankul fortifiat de laborator (LRB/LFB) 
sunt soluţii blank prin analiza cărora repetată se caută se se evidenţieze eventualele 
contaminări din mediul laboratorului. 
Probe duplicat şi probe pentru recuperare. În metodologia noastră am stabilit ca 
fiecare a şasea probă analizată să se repete determinarea alternativ, fie ca probă 
duplicat, fie ca probă în care a fost adăugată o cantitate cunoscută de analit pentru a 
se urmării recuperarea sa. 
Materiale de referinţă certificate, pe baza cărora se prepară soluţii similare 
probelor reale. Ele se analizează de mai multe ori într-o sesiune de lucru, urmărindu-
se regăsirea concentraţiilor certificate de producător. În acest scop noi folosim 
materialele de referinţă standard 1640a şi 1643e furnizate de National Institute of 
Standards & Technology (NIST). 
În Tabelul 2.1 sunt prezentate o serie de parametri de performanţă a metodelor de 
analiză prin ICP-MS elaborate în cadrul acestei etape a proiectului. 

Tabel 2.1 – Limitele de detecţie a instrumentului (IDL), a metodelor (MDL), limitele de 
cuantificare (MQL),  precum şi concentraţiile găsite şi recuperarea procentuală a analiţilor 

din materiale de referinţă NIST pentru metodele ICP-MS de analiză a apei stabilite în această 
etapă a proiectului. 

Analit Mod de 
operare IDL MDL MQL 

Materialul 
de refe- 

rinţă NIST 

Concen-
traţie cer-

tificată 

Concentraţie 
găsită 

 
Recuperare 

  µg L–1 µg L–1 µg L–1  µg L–1 µg L–1 % 
Li Standard 0,1056 0,1092 0,3474 1643e 17,4 16,713 96,0 
Na DRC 2,4019 4,2495 13,5205 1643e 20740 20628,3 99,5 
K DRC 0,6442 2,2452 7,1436 1643e 2034 2058,37 101,2 
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Analit Mod de 
operare IDL MDL MQL 

Materialul 
de refe- 

rinţă NIST 

Concen-
traţie cer-

tificată 

Concentraţie 
găsită 

 
Recuperare 

  µg L–1 µg L–1 µg L–1  µg L–1 µg L–1 % 
Rb KED 0,0013 0,0045 0,0142 1643e 14,14 14,739 104,2 
Cs KED 0,0011 0,0031 0,0098 – – – – 
Be Standard 0,0018 0,0058 0,0184 1643e 13,98 12,145 86,9 
Mg DRC 0,0435 2,5485 8,1086 1643e 8037 8043,25 100,1 
Ca DRC 1,8689 11,2090 35,6634 1643e 32300 32599,4 100,9 
Sr KED 0,0446 0,1964 0,6249 1640a 126,03 115,286 91,5 
Ba Standard 0,0096 0,0138 0,0440 1643e 544,2 494,266 90,8 
V Standard 0,0014 0,0023 0,0073 1643e 37,86 37,903 100,1 

Cr Standard 0,0153 0,0194 0,0619 1643e 20,4 20,900 102,4 
Mn Standard 0,0027 0,0142 0,0451 1643e 38,97 38,154 97,9 
Fe DRC 0,0842 0,4948 1,5741 1643e 98,1 103,858 105,9 
Co KED 0,0019 0,0053 0,0167 1643e 27,06 26,393 97,5 
Ni KED 0,0037 0,0169 0,0538 1643e 62,41 60,090 96,3 
Cu KED 0,0041 0,0474 0,1509 1643e 22,76 22,075 97,0 
Zn KED 0,0163 0,1958 0,6230 1643e 78,5 63,881 81,4 
Mo Standard 0,0142 0,0466 0,1482 1643e 121,4 119,670 98,6 
Ag Standard 0,0063 0,0209 0,0666 1643e 1,062 0,816 76,9 
Cd KED 0,0023 0,0081 0,0256 1640a 3,992 3,540 88,7 
W KED 0,0170 0,0774 0,2464 – – – – 
Al DRC 0,0547 4,7638 15,1569 1643e 141,8 142,700 100,6 
Ga Standard 0,0014 0,0035 0,0111 – – – – 
Tl KED 0,0009 0,0035 0,0110 1640a 1,619 1,685 104,0 
Pb DRC 0,0020 0,0252 0,0803 1643e 19,63 19,812 100,9 
As Standard 0,0056 0,0117 0,0371 1643e 60,45 49,972 82,7 
Sb Standard 0,0050 0,0069 0,0220 1640a 5,105 4,516 88,5 
Se Standard 0,0245 0,0379 0,1207 1643e 11,97 10,733 89,7 
Th Standard 0,0007 0,0049 0,0155 – – – – 
U Standard 0,0011 0,0025 0,0081 1640a 25,35 26,649 105,1 
Cl Standard 0,0109 0,0337 0,1071 – – – – 

 
Un parametru de performanţă a unui proces analitic, esenţial într-o monitorizare de 
lungă durată a variabilităţii caracteristicilor chimice ale apelor subterane îl 
reprezintă incertitudinea de analiză. În această etapă de lucru eroarea de analiză a 
fost determinată ca abatere standard pe seriile de determinări în duplicat realizate 
pentru fiecare analit în parte. Ele sunt exemplificate în diagramele din Fig. 2.1 
pentru dozarea unor elemente în urme la Izvorul Hercules I şi din Fig. 2.2 pentru 
dozarea clorurilor la două foraje a căror apă este puternic mineralizată. În ambele 
cazuri sunt reprezentate valorile de concentraţie determinate în primele 14 
săptămâni de monitorizare. Se poate observa din aceste diagrame că pe parcursul 
urmăririi evoluţiei în timp a chimismului apar situaţii în care variaţiile de 
concentraţie depăşesc substanţial eroarea analitică, lucru valabile atât pentru 
componenţii majori, cât şi pentru cei în urme. De asemnea, ca o remarcă generală, la 
elementele în urme, cu puţine excepţii (de exemplu uneori în cazul Be, Ag sau Th), 
concentraţiile determinate până în prezent la sursele hidrotermale întrec semnificativ 
limitele de cuantificare. 
Nu există o metodă standardizată pentru determinarea clorurilor din ape naturale 
prin ICP-MS. Pentru necesităţile acestui proiect a fost stabilită o procedură de analiză 
pe care o descriem în cele ce urmează. 
Concentraţiile de Cl din probele de apă şi fluide hidrotermale au fost deteminate cu 
un istrument ICP-MS model NexION 300S (PerkinElemer, Shelton, CT, USA). 
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Fig. 2.1 – Variaţia concentraţiilor unor elemente în urme la Izvorul Hercules I, cu 

reprezentarea prin bare verticale a erorilor de analiză calculate ca abateri standard.  

 
Fig. 2.2 – Variaţia concentraţiilor clorurilor determinate prin ICP-MS la două foraje, 

cu reprezentarea erorii de analiză. 
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Trasarea curbei de etalonare a fost realizată pornind de la o soluţie etalon preparată 
din NaCl Suprapur 99,99% (Merck, Catalog No. # 106406), uscată în prealabil timp de 
o oră la 105°C. Curba de calibrare au fost trasată pe domeniul de concentraţii: 0; 0,5; 
1,0; 2,5; 5,0 şi 10,0 mg L–1. În pregătirea soluţiilor de lucru a fost utilizat ca standard 
intern 45Sc (soluţie PerkinElmer, Catalog No. # N9300148). Toate etaloanele şi 
probele de lucru au fost acidulate corespunzător cu HNO3 (Suprapur). La prepararea 
tuturor soluţiilor a fost folosită apă ultrapură furnizată de un sistem LaboStarTM TWF 
UV7 Ultrapure Water System (apă cu rezistivitatea electrică 18.2 MΩ×cm). La 
pipetarea probelor alicote şi a soluţiilor de reactivi au fost folosite pipete automate 
Eppendorf Research PLUS calibrate. S-a lucrat cu baloane cotate Pyrex certificate. 
Pentru verificarea etalonării au fost preparate probe de control (QC) din soluţie 
standard CertiPUR (Merck, Catalog No. # 119897). Instrumentul a fost setat să 
lucreze în modul standard pentru 35Cl, cu trei citiri pentru fiecare probă analizată, 
dwell time de 50 ms per AMU şi timp de integrare de 1000 ms.  
Metoda ICP-MS stabilită pentru determinarea clorurilor din ape a fost comparată cu 
determinarea argentometrică (Fig. 2.3) prin analiza aceloraşi probe prin ambele 
metode. 

 
Fig. 2.3 – Comparaţie a rezultatelor determinărilor clorurilor din ape subterane din 
zona Băile Herculane obţinute prin titrare argentometrică (Mohr) şi dozare ICP-MS. 
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3. PROTOCOALE DE LUCRU PENTRU PRELEVAREA ŞI ANALIZĂ 
CHIMICĂ A PROBELOR DE APĂ (Activitatea 2.3.1) 

Constantin Marin 

Monitorizarea proprietăţilor fizico-chimice şi chimice ale zăcământului termomineral 
de la Băile Herculane a debutat la începutul lunii iunie a.c. şi urmează a se desfăşura,  
conform planului de realizare a proiectului, timp de 18 luni, acoperind astfel un ciclu 
hidrologic complet. 
Pentru determinările de chimism probele se recoltează în bidoane de unică folosinţă 
Nalgene HDPE (High-Density Polyethylene), dedicate grupelor mari de analiţi sau 
tehnici analitice (ICP-MS, anioni cu excepţia SO42–, alcalinitate). Pentru dozarea 
SO42– la sursele în care este prezent H2S probele se recoltează în bidoane separate şi 
hidrogenul sulfurat este precipitat sub forma unei sulfuri insolubile. În felul acesta se 
evită oxidarea H2S la SO42– în timpul transportului probelor la laborator. Pentru 
determinările prin ICP-MS probele se filtrează la momentul recoltării pe membrane 
filtrante tip siringă cu porozitatea de 0,45 µm, după care se conservă cu acid azotic 
concentrat Suprapur® (Merck) 65%. Probele pentru determinarea TOC se prelevează 
în flacoane din sticlă. Recoltarea se face luând toate precauţiile necesare evitării 
contaminării probelor. 
Odată cu recoltarea probei, la punctul de prelevare se execută măsurătorile de debit 
(acolo unde este cazul), temperatura aerului şi apei, pH, Eh şi H2S dizolvat. 
Alcalinitatea totală a apei se determină la finele sesiunii de recoltare din ziua 
respectivă într-un mini-laborator amenajat în incinta S.C. Hercules S.A. Celelalte 
determinări se realizează în Laboratorul de Geochimia Apei şi Chimie Analitică a 
Institutului de Speologie "Emil Racoviţă" din Bucureşti. 
 

4. CARACTERIZAREA PRELIMINARĂ A GEOCHIMIEI 
ZĂCĂMÂNTULUI TERMOMINERAL DE LA BĂILE HERCULANE ŞI A 

ARIILOR LIMITROFE (Activitatea 2.3.2) 

Constantin Marin 

Din punct de vedere hidrochimic în bazinul Cernei se disting două categorii de ape 
subterane. Pe de o parte sunt apele sistemelor carstice, iar pe de altă parte apa 
zăcământului termo-mineral. Prima categorie se evidenţiază prin caracteristici tipice 
apei carstice, respectiv un conţinut TDS scăzut, încadrarea în clasa apelor 
bicarbonato-calcică, ceea ce înseamnă că ionii predominanţi sunt Ca2+ şi HCO3– (Fig. 
4. 1), precum şi o reacţie îndeobşte slab alcalină. Există foarte mici deosebiri între 
chimismul apei diverselor sistem carstice analizate în zonă. Acestea sunt generate în 
principal de durata contactului apă-calcar, precum şi de tipul de curgere subterană. 
Apa râului Cerna, deşi este o apă de suprafaţă, datorită faptului că vine în contact cu 
roci carbonatice, împrumută caracteristicile unei ape carstice. 
Apa zăcământului termo-mineral se distinge printr-un pregnant caracter cloro-sodic 
(Fig. 4.1), mineralizare ridicată şi un pH ce evoluează în zona neutră spre slab bazic. 
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Spre deosebire de apa sistemelor carstice, care sunt mult mai unitare din punct de 
vedere hidrochimic, în cazul apei termo-minerale apar diferenţieri notabile între 
surse. Astfel, sursele situatate în nordul arealului (forajul Crucea Ghizelei, Şapte 
Izvoare Calde, forajul Scorilo) sunt mai slab mineralizate faţă de sursele situate în 
centrul staţiunii băile Herculane (izvoarele Apollo II, Hebe), în timp ce sursele aflate 
în zona sudică a zăcământului (grupurile de foraje şi izvoare naturale Diana, 
Neptun/Venera, Traian) sunt cele mai mineralizate. De altfel, conţinutul total de 
solide dizolvate al apei termale creşte din nordul zăcământului spre sud, de la valori 
de aproximativ 300 mg L–1 la peste 8000 mg L–1. Se poate observa în cazul fluidelor 
hidrotermale că atunci când concentraţiile Na+ sunt reprezentate funcţie de 
concentraţia ionului mai conservativ, Cl–, punctele experimentale se aliniază pe 
drepte de regresie (Fig. 4.2). 
O caracteristică importantă a zăcământului termo-mineral de la Băile Herculane o 
constituie prezenţa hidrogenului sulfurat (H2S). Ca şi în cazul distribuţiei TDS, acesta 
apare dizolvat în concentraţii mai modeste în nordul zăcământului, pentru ca 
mergând spre sud concentraţiile sale să crească considerabil. În diagrama din Fig. 4.3 
este pusă în evidenţă existenţa unor corelaţii între conţinuturile de cloruri şi H2S. 

 
Fig. 4.1 – Diagrama Piper ce ilustrează faciesurile hidrochimice al apei din bazinul 

Cernei. Se remarcă diferenţierea netă existentă între apa sistemelor carstice, de tip 
carbonato-calcic, pe de o parte şi a apei zăcământului termo-mineral, de tip cloro-

sodic, pe de altă parte. 
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Fig. 4.2 – Corelaţia Na+ vs. Cl– la principalele sursel hidrotermale de la Băile 
Herculane. Regresiile liniare foarte bune sugerează faptul că concentraţiilor 

constituenţilor consideraţi sunt controlate aproape în exlusivitate de amestecul 
dintre un fluid salin de origine profundă şi o apă subterană mai diluată. 

Pentru majoritatea surselor aceasta este liniară. Sursele aflate la extremităţile 
zăcământului, respectiv cele aflate la nord de izvorul Apollo II şi Forajele 511H Sera 
de Flori şi 4578 Fabrica de Var în sud, se abat de la corelaţia liniară. Dacă urmărim şi 
concentraţiile anionului sulfat (SO42–) remarcăm faptul că, în general, la sursele la 
care concentraţiile de H2S sunt scăzute, cele de SO42– sunt ridicate. Aceasta ne 
sugerează că H2S este generat după un mecanism unic pentru întreg zăcământul, dar 
condiţii locale de drenaj fac ca acesta să fie oxidat la sulfat în mod diferit de la un 
punct de descărcare la altul. 

 
Fig. 4.3 – Reprezentarea concentraţiilor de H2S dizolvat funcţie de concentraţia 

clorurilor în cazul fluidelor hidrotermale de la Băile Herculane. Semnificaţia 
simbolurilor este aceeaşi ca în Fig. 5.2. 
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5. CARACTERIZARE HIDROGEOLOGICĂ A ACVIFERULUI 
HIDROTERMAL LOCALIZAT ÎN GRABENUL VĂII CERNA 

(Activitatea 2.3.2) 

Ioan Povară & Mihai Conovici 

În grabenul Cernei şi în terminaţia sudică a sinclinalului Cernei se dezvoltă un 
sistem acvifer complex, alcătuit în principal dintr-o stivă carbonatică, puternic 
influenţată de manifestări geotermale. Investigaţiile geotermice au relevat existenţa 
unor areale cu valori ale gradientului geotermal situate între 110–200oC /km şi 
temperaturi de 13,8oC la 16oC la adâncimea de 30 m în zonele Piatra Puşcată, Crucea 
Ghizelei, Băile Herculane şi Pecinişca. Aceste zone sunt marcate de apariţia la zi a 
unor izvoare termominerale cu debite şi calităţi fizico-chimice diferite. Fluxul 
geotermic este cu mult peste media pe ţară (70–92 mWm-2) şi se realizează cu 
precădere pe faliile transversale la graben. Zona cu intensitate maximă de flux este 
situată între gara Băile Herculane şi forajul Crucea Ghizelei. Stiva de roci carbonatice 
este direct implicată în funcţionarea acestui acvifer (Fig. 5.1) 
Ca urmare a deranjamentelor tectonice survenite după încheierea ciclului jurasic-
cretacic, calcarele pot fi întâlnite la 1100 m altitudine în Munţii Mehedinţi, la 150–
600 m altitudine în sinclinalul Cernei sau, antrenate în lungul sistemului de falii 
transcrustale, căzute în grabenul Cernei până la adâncimi de peste 1000 m. În 
anumite sectoare, calcarele din graben sunt în relaţie de intercomunicare cu cele din 
versanţi, fapt care facilitează existenţa unor legături hidrodinamice de mare 
amploare pe orizontală sau verticală. În majoritatea cazurilor structurile din versant 
alimentează grabenul şi numai foarte rar schimbul de ape se produce în ambele 
sensuri. Spre sud şi spre nord, zăcământul se extinde spre Topleţ şi spre Piatra 
Puşcată, fapt evidenţiat de existenţa unor izvoare hipotermale cu mineralizaţie 
redusă.  

 
Fig. 5.1 – Profil geologic longitudinal la nivelul Văii Cerna în zona cu manifestări 
termale de la Băile Herculane: 1. Formaţiunea Wildflysch de tip Presacina-Arjana; 2. 
Formaţiuni carbonatice Cretacic Mediu; 3. Calcare nodulare şi calcare micritice 
Jurasic mijlociu şi superior; 4; Gresii liasice de facies Gresten; 5. Granite Proterozoic 
Danubiene; 6. Falii; 7. Izvoare termale naturale; 8. Foraje. 
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Fig. 5.2 – Model conceptual de funcţionare a acviferului hidrotermal. Semnificaţia săgeţilor 
este: 1. infiltraţii din precipitaţii şi pâraie; 2. aport de apă termală şi mineralizată; 3. apă de 
amestec; 4. vapori de apă; 5. izvor natural; 6. foraj (Ambele diagrame 5 sunt reproduse din 
lucrarea Povară et al., Carpathian J. Earth Environ. Sci., sub tipar). 

 
Formaţiunile acvifere sunt calcarele jurasice carstificate şi granitul de Cerna, afectat 
de procese de alterare şi de o fisuraţie interconectată bine dezvoltată pentru graben şi  
calcarele jurasice carstificate  pentru sinclinalul Cernei.  
Cele două tipuri de roci cu proprietăţi acvifere sunt tranzitate de apă cu proprietăţi 
fizico-chimice diferite:  
– în calcar, reci, slab mineralizate, circulând descendent sau termale şi puternic 
mineralizate, circulând ascensional prin fisuri şi goluri carstice; 
– în granite, calde, mineralizate şi radioactive, cu circulaţie pe reţeaua de fisuri şi pe 
falii. 
Calcarele din grabenul Cernei, căzute în adîncime, sunt acoperite cu depozite 
impermeabile, fapt care le conferă caracteristicile unui acvifer captiv. În consecinţă, 
forajele executate în graben au pus în evidenţă, fără excepţie, presiuni arteziene. 
Probările hidrogeologice efectuate în timpul executării forajelor Crucea Ghizelei, 
Traian şi Neptun au evidenţiat faptul că debitele cele mai mari (172–691 m3/24 ore, 
respective 1,99–7,99 l/s) se obţin din calcarele carstificate care aparţin ciclului jurasic-
cretacic. 
Pe baza caracteristicilor fizico-chimice şi chimice ale apei s-a elaborate un model 
conceptual de funcţionare a acviferului hidrotermal (Fig. 5.2). 
 
 
 
 
 
 



Rezilienţa sistemelor hidrotermale faţă de perturbări antropice şi naturale. Studiu de caz:   
 zăcământul termomineral sulfuros de la Băile Herculane • Raport ştiinţific, Etapa a II-a 

 

 
Pagina 16/22 

 

 

6. PROBLEMATICA IZVORULUI HERCULES I DE LA BĂILE 
HERCULANE (Activitatea 2.3.2) 1

Horia Mitrofan 

 

Dintre toate emergenţele de apă termală de la Băile Herculane, izvorul Hercules I 
prezintă debitul cel mai important, cu un minim absolut (înregistrat până în prezent) 
de 10.2 L/s. Respectivul izvor provine dintr-o peşteră activă, care a putut fi explorată 
deocamdată doar pe o lungime de cca. 100 m, până la un sifon impenetrabil. Apa 
debitată de izvor provine din amestecul dintre un fluid termal, clorosodic, de origine 
profundă, şi ape foarte slab mineralizate, de origine locală (meteorică). Respectivul 
proces de amestec are loc undeva în amonte de segmentul de peşteră accesibil în 
prezent. 
În versantul drept al Cernei, la mai multe sute de metri deasupra talvegului acesteia, 
s-au dezvoltat bazine de recepţie ale unor pâraie care se infiltrează în subteran la 
intrarea pe calcare. Atât prin trasări (Povară et al., 2008), cât şi prin investigaţii 
geoelectrice (Mitrofan et al., 2008), s-a dovedit că mai multe din aceste pâraie 
contribuie la alimentarea izvorului Hercules. 
La fel ca multe alte emergenţe carstice care debitează apă termo-minerală (e.g., Pronk 
et al. 2006; Stevanović et al., 2007), şi izvorul Hercules suferă, în perioade de 
precipitaţii abundente sau de topire a zăpezii, o alterare a parametrilor săi fizico-
chimici: în astfel de ocazii, afluxul deosebit de abundent de ape meteorice ajunge 
foarte repede – prin conducte carstice bine dezvoltate – la componenta termo-
minerală, conducând la reduceri drastice ale temperaturii şi concentraţiei în săruri 
ale apei izvorului: ca urmare, utilizarea în scopuri balneo-terapeutice a apei debitate 
este temporar afectată. Pe baza acestor considerente, s-a apreciat (încă de multă 
vreme – ex. Popescu-Voiteşti, 1921) că o înţelegere corectă a fenomenelor implicate ar 
putea contribui la remedierea unor astfel de situaţii nedorite. În acest sens, Bulgăr & 
Povară (1978) au stabilit (luând în considerare unele corelaţii observate între 
temperatura şi debitul emergenţei) că dintre cele două surse implicate în alimentare 
ale izvorului, doar cea superficială era influenţată de impulsurile de ape meteorice, în 
timp ce componenta termo-minerală, de origine profundă, era practic neafectată de 
respectivele influenţe externe. Însă cercetări ulterioare (Povară & Marin, 1984) au 
nuanţat o astfel de imagine: a reieşit că de fapt fluxul ionului clorură (Cl–) – presupus 
a fi furnizat, în totalitate, doar de componenta profundă - se menţinea constant numai 
pentru debite ale izvorului mai mici de cca. 65 L/s; în schimb la valori de debit mai 
mari, interdependenţa dintre cele două tipuri de apă implicate în procesul de amestec 
devenea mult mai complicată. 
Ipoteza existenţei a două surse de alimentare – una având origine superficială şi fiind 
extrem de sensibilă la afluxurile de ape meteorice, în timp ce cealaltă, de origine 
profundă, ar fi practic neafectată de asemenea fluctuaţii exterioare, a stat la baza 
executării în zonă, în perioada 1986-1990, a unui volum apreciabil de lucrări miniere 
şi de foraj. Scopul acestor activităţi a fost ca fiecare din cele două componente să 

                                                
1 Date cuprinse în această secţiune fac obiectul articolului: Mitrofan, H. et al. – Karst flood-
peaks buffered by reversible water exchanges between a stream cave and the normally dry, 
porous rock surrounding it. Journal of Hydrology (Elsevier, ISSN 0022-1694). Manuscris Nr. 
HYDROL15838. 
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poată fi captată separat. Din nefericire, nu numai că acest obiectiv nu s-a realizat: 
datorită deranjării căilor naturale de drenaj, nici nu a mai fost posibil să se obţină 
ulterior înregistrări ale parametrilor izvorului Hercules care să fie comparabile cu 
înregistrările mai vechi. 
Din aceste considerente, unul din obiectivele prezentului studiu l-a constituit 
reinterpretarea setului detaliat de date prezentat anterior de Povară & Marin (1984): 
actuala abordare a vizat cu precădere comportamentul manifestat de izvorul Hercules 
în cazul unor viituri puternice, pornindu-se de la premiza că în ultimele decenii, pe 
plan mondial, au intervenit progrese semnificative care în ceea ce priveşte 
interpretarea modului în care debitul şi chimismul unor izvoare carstice evoluează la 
viituri.  

 
Fig. 6.1 – Reprezentare schematică a cadrului morfo-hidrogeologic imaginat pentru a 

explica amprentele specifice decelate în hidrograma şi chemograma izvorului 
Hercules. Săgeţile cu dublu sens indică schimburile reversibile de apă care au loc 

între conductă şi „matrice”. 

Inspirându-ne dintr-o serie de investigaţii recente (Guglielmi & Mudry, 2001; Arfib et 
al., 2006; Raeisi et al., 2007; Bailly-Comte et al., 2010) referitoare la modul în care 
debitul şi chimismul unor izvoare carstice evoluează la viituri, am adoptat un model 
conceptual de tipul celui ilustrat în Fig. 6.1. Am presupus că amestecul dintre o apă 
carstică slab mineralizată, şi un aflux de apă clorosodică de origine profundă, se 
produce în amonte de un tronson de galerie în care ocazional (şi anume, la viituri 
puternice), pot avea loc schimburi reversibile de apă cu masa adiacentă de rocă 
poroasă (desemnată prin termenul de „matrice”): în astfel de ocazii, o parte din apa 
rezultată din amestec (apă care curge, în astfel de situaţii, sub presiune prin 
tronsonul de galerie considerat) va fi „expulzată” către masa de rocă 
poroasă/fracturată din tavanul (şi eventual pereţii) respectivei galerii; ulterior, atunci 
când intervine recesiunea debitului de viitură, iar sarcina hidraulică a apei din 
galerie scade sub cea a apei înmagazinate în „matrice”, aceasta din urmă începe să 
„returneze” către galerie apa pe care o stocase. La etiaj în schimb, am presupus că în 
galerie curgerea are loc cu nivel liber – astfel că fenomenul descris mai sus, de stocare 
a apei în „matrice”, nu se poate produce. În sfârşit, am mai presupus şi că de-a lungul 
căilor de curgere existente între ieşirea din tronsonul de galerie discutat şi emergenţa 
propriu-zisă, nu mai intervin nici modificări ale debitul, şi nici ale concentraţiei 
ionului Cl–. 
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7. CARCTERIZAREA DIVERSITĂŢII COMUNITĂŢILOR DE 
MICROORGANISME DIN SURSELE HIDROTERMALE DE LA BĂILE 
HERCULANE PRIN METODE MOLECULARE (Activitatea 2.3.3)   

Cristina Purcărea & Alexandra Maria Hillebrand-Voiculescu 

Diversitatea bacteriană prezentă în izvoare şi foraje hidrotermale la nivelul 
sistemului hidrografic al Băilor Herculane a fost analizată în 14 surse hidrotermale 
diferite, prin extractia ADN-ului genomic al comunităţilor microbiene 
corespunzatoare, amplificarea PCR a genei 16S-ARNr specifice bacteriene şi analiza 
acestora prin screening electroforetic DGGE.  
Probele de apă din izvoarele şi forajele investigate au fost colectate în flacoane de 5 L, 
sterilizate în prealabil prin expunere la UV timp de 1 oră. În continuare, s-a procedat 
la filtrarea apei prin membrane MF de 0,22 µm (Millipore) în condiţii sterile, cu 
ajutorul unui sistem de filtrare din inox (Millipore) echipat cu o pompă de vid 
LaboPort Type N86KN.18 (KNF LAB).  În funcţie de încărcătura cu sediment a apei, 
s-a obţinut un numar variabil de filtre conţinând comunităţile de microorganisme în 
urma filtrării volumul total de apă (5 L) a fiecărei surse. Numărul probelor de ADN 
genomic extras corespunzător numărului filtrelor obţinute pentru fiecare sursă 
hidrotermală analizată şi analizele PCR şi DGGE realizate sunt redate în Tabelul 7.1. 

 

 

http://www.sciencedirect.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/science/journal/16310713�


Rezilienţa sistemelor hidrotermale faţă de perturbări antropice şi naturale. Studiu de caz:   
 zăcământul termomineral sulfuros de la Băile Herculane • Raport ştiinţific, Etapa a II-a 

 

 
Pagina 19/22 

 

 

Tabel 7.1. Extracţia ADN genomic, amplificarea PCR a genei 16S-ARNr şi investigarea prin 
DGGE a diversităţii comunităţilor bacteriene din surse hidrotermale de la Băile Herculane. 

Proba Cod Sursa 
Nr. 

bidoane 
(5L) 

ADN genomic 
(nr. probe) 

PCR 16S-ARNr 
bacterian 

DGGE 
bacterii 

1 H-27 Şapte Izvoare Calde 
Stânga (bazin) 2 1 + - 

2 H-29 Foraj 4575 Scorilo 2 1 + - 

3 H-48 Izvorul Apollo II 2 3 +  +  + + 

4 H-49 Izvorul Hebe 2 5 +  +  +  +  +  
+ 

5 H-51 Foraj Diana III 1 3 +  +  + - 

6 H-53 Izvoarele Diana I+II 2 1 + + 

7 H-62 Izvorul Neptun II 2 1 + + 

8 H-63 Izvorul Neptun III 2 1 + + 

9 H-64 Forajele Neptun I+ IV 1 3 +  +  + + 

10 H-68 Izvorul Venera II 2 1 +  +  + + 

11 H-71 Foraj 4571-Traian 1 1 + + 

12 H-72 Foraj 511-H Sera de 
flori 1 1 + + 

13 H-78 Foraj 4578 Fabrica de 
var 1 3 + + 

14  Foraj Traian 1 1 + + 

 
Filtrele au fost utilizate pentru izolarea ADN-ului genomic cu ajutorul kitului DNeasy 
Blood and Tissue (Qiagen). Pentru studierea archaeelor şi a bacteriilor Gram pozitive, 
protocolul producătorului a fost modificat prin adăugarea unei etape initiale de liză, 
constând în incubarea celulelor cu 15 U Mutanolizină (Fermentas) timp de 1 oră, la 
37°C. Concentratia şi puritatea ADN izolat au fost determinate spectrofotometric, cu 
ajutorul NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). 
Genele 16S-ARNr bacteriene au fost amplificate prin PCR, utilizându-se amorse 
specifice (B8F/1525R) într-un amestec de reacţie (50 µl) alcătuit din 100 ng DNA 
genomic, 100 pmoli din fiecare amorsă, 0.2 mM dNTP, 1 x soluţie tampon pentru Taq 
ADN polimerază, 2 mM MgCl2, şi 1 U Taq ADN polimerază (Fermentas). Reacţia de 
amplificare a constat într-o etapă de denaturare iniţială de 2 min la 95˚C, urmată de 
35 cicluri de 30 s la 95˚C (denaturare), 30 s la 60˚C (hibridizare) şi 90 s la 72˚C 
(extensie), şi o etapă finală de extensie de 5 min la 72˚C. Produşii de PCR (~ 250 kb) 
au fost vizualizaţi prin electroforeză în gel de agaroză 1% (80V, 1 oră) (Fig. 7.1). 
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Fig. 7.1 – Amplificarea prin PCR a genei 16S-ARNr bacteriene din sursele 

hidrotermale sulfuroase şi nesulfuroase ale regiunii Băile Herculane 

  
Diversitatea comunităţilor bacteriene din probele de apă analizate a fost investigată 
prin DGGE (Denaturant gradient Gel Electrophoresis), produşii de PCR obţinuţi 
anterior fiind supuşi electroforezei în gel de poliacrilamidă în gradient denaturant 30-
55% (60°C, 4 ore, 100 V) (Fig. 7.2). 
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Fig. 7.2 – Evaluarea prin DGGE (gradient 30-55%) a diversităţii  comunităţilor 

bacteriene existente în apa izvoarelor termale sulfuroase. Săgeţile albastre şi verzi 
indică benzile ADN comune tuturor probelor, respectiv cele specifice unor probe. 

Investigarea prin metode moleculare a apei termale sulfuroase şi nesulfuroase a 
diferitelor izvoare şi foraje din zona Băilor Herculane a evidenţiat prezenţa bacteriilor 
în toate aceste surse. Numărul şi distribuţia fragmentelor ADN obţinute prin analiza 
DGGE (Fig. 7.2) indică existenţa în fiecare sursă a mai multor specii de bacterii 
corespunzator unei diversitati variabile în funcţie de locaţie. S-au observat existenţa 
unor specii comune în toate sursele termale studiate (sageata albastră), cât şi a unor 
tulpini sau specii bacteriene specifice anumitor locaţii (săgeata verde) aceasta din 
urma reprezentând componenta bacteriană dominantă a surselor hidrotermale 
investigate. Diversitatea cea mai ridicata de specii bacteriene s-a evidenţiat în cazul 
izvorului H-48 (Izvorul Apollo II), conţinand 8 fragmente 16S-ARNr distincte dintre 
care 6 sunt specifice acestei locaţii. 
Fragmentele genice 16S-ARNr amplificate, atât cele comune surselor hidrotermale 
analizate cât şi cele specifice, au fost extrase din gelul DGGE şi reamplificate PCR. 
Identificarea diversităţii speciilor bacteriene conţinute în izvoarele şi forajele 
hidrotermale din regiunea Băile Herculane urmează a fi realizată prin secvenţilizarea 
acestor ampliconi PCR-DGGE şi analiza lor filogenetică. 
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8. DISEMINAREA REZULTATELOR  ŞI PROMOVAREA PROIECTULUI 
(Activitatea 2.4) 

 
În această etapă de desfăşurare a lucrărilor proiectului au fost publicate şi au apărut 
două lucrări ştiinţifice şi se află sub tipar alte două lucrări, toate la reviste indexate 
ISI Thomson. De asemenea, a fost susţinută o comunicare la un simpozion de 
specialitate defăşurat peste hotare. Pentru buna promovare a proiectului a fost 
realizat website-ul acestuia, care poate fi accesat la adresa: http://resiltherm.iser.ro/ 
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Geology and dynamics of underground waters in Cerna Valley/Băile Herculane 
(Romania). Carbonates and Evaporites, 28, p. 31–39 (Springer, ISSN 0891-2556, ISI 
IF: 0,458). 
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HYDROL15838 under review. 

POVARĂ, I., CONOVICI, M., MUNTEANU, C. M., MARIN, C., MITROFAN, H., IONIŢĂ, E. D. – Karst 
flow system within the Southern Carpathians structure (Romania). Carpathian 
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Cerna Valley graben structure (SW of the Southern Carpathians, Romania). 
International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions, 4-7 
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Szönyi, J., Eröss, A., Mindszenty, A., Tóth, Á., ed.,  p. 118 (ISBN 978-963-284-369-8). 
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