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CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES ET 
GÉOMORPHOLOGIQUES DE LA VALLÉE DU TROTUS
RÉSUMÉ: Le travail soulève des aspects complexes du relief structurel et 
pétrographique dans notre pays. Structurellement, toutes les unités tec‑
toniques se présentent sous forme de syncsaux, d’anticlinaux ou même 
de plis‑écailles. Le soulagement est le résultat de la longue interaction 
entre les facteurs d’origine interne et externe. Une caractéristique 
importante du relief, avec une influence sur les conditions d’habitation 
est la disposition du relief par incréments, avec différentes altitudes.
MOTS  CLÉS: relief, unités tectoniques, interaction, d’habitation, les 
facteurs.

1. Condiţiile geologice

Aspectele complexe ale reliefului structural şi petrografic se datorează 
combinării elementelor structurale cu factorul litologic. Unităţilor geolo‑
gice peste care se suprapunebazinul hidrografic al râului Trotuş, aparţin 
Carpaţilor Orientali, în principal, dar şi molasei pericarpatice, din alcătu‑
irea Subcarpaţilor Moldovei în sectorul inferior al râului Trotuş. Sectorul 
carpatic aparţine flişului, şi este alcătuit din munţii Ciucului, Tarcăului 
(ce include şi Culmea Goşmanu şi Culmea Berzunţi), Nemirei, Caşinului.

Munţii Tarcăului cuprind în cea mai mare parte formaţiuni creta‑
cice situate în partea de vest şi formaţiuni paleogene în partea de est. 
Formaţiunile cretaciceau dus laformarea unor succesiuni de roci moi 
precum stratele de Plăieşu şi de Palanca, de Bistra, unele dintre ele fiind 
dominate de gresii cu o rezistentă slabă şi intercalaţii subţiri de calcare şi 
de şisturi argiloase negre. În partea centrală şi estică apare complexul sfe‑
rosideritic (strate marno‑calcaroase cu inocerami şi gresii glauconitice). În 
Paleogens‑au dezvoltat gresii şi calcare. Într‑o proporţie mai mare s‑au dez‑
voltat gresiile de Tarcău (cu o rezistenţă sporită şi în straturi mai groase) 
1 Profesor de geografie la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești.
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şi calcarede Doamna (Vasiecina). Alte categorii de gresii întâlnite în acest 
sector sunt cele eocene şi oligocene (Gresia de Fusaru), şi gresii silicioase 
de Kliwa (cu un liant rezistent care se impune în relief prin altitudini mai 
mari).

Din punct de vedere tectonic, facicsurile litologice aparţin formaţiu‑
nilor de Teleajen, Ceahlău, Audia, iar în partea centrală şi estică unitatea 
de Tarcău devine predominantă. Unitatea de Vrancea aflorează în nord‑est 
şi sud‑vest, şi mai poate fi întâlnită şi sub forma unor klippe care aflorează 
în masa flişului de Tarcău. Din punct de vedere structural toate aceste uni‑
tăţi tectonice se prezintă sub forma unor sinclinale, anticlinale sau chiar 
cute‑solzi.

Munţii Ciucului sunt formaţi din unităţi ale flişului. Pânza de Vrancea 
lipseşte, dar este înlocuită de Pânza de Tarcău. Formaţiunile flişului s‑au 
format în Cretacic şi Paleogen. Un aspect important, legat de evoluţia 
văilorpe acestfliş variat ca vârstă şi constituţie geologică este acela că,în 
ansamblu văile nu prezintă adaptări la structură. Cele mai mari înălţimi 
sunt întâlnite pe roci cu o duritate mai mare si mai masive, ca de exem‑
plu Gura Muntelui (1553), care cuprinde în alcătuirea sa geologică gresia 
eocenă de Tarcău. Stratele de Sinaia sau gresia de Cotumba (din Poiana 
de Teleajen) se găsesc în componenţa vârfurilor mai mici ca înălţime. 
Depresiunea Poiana Uzului a fost sculptată în şisturile negre ale Pânzei 
de Audia, ca de altfel şi unele sectoare depresionare situate pe cursul unor 
afluenţi ai Trotuşului.

Munţii Oituzului (Nemirei) aparţin tot din unintăţilor flişului şi se 
remarcăPânza Vrancei care are o desfăşurare mai semnificativă (semife‑
reastra Caşin Oituz). Gresiile de Tarcău şi Kliwa sunt prezente şi în această 
parte. În litologia flişului de Vrancea întâlnim şi miocen salifer, ceea ce 
influenţează semnificativ chimismul apelor (determinând caracteristici 
clorosodice). În Munţii Caşinului se remarcă flişul paleogen. Sunt întâl‑
nite roci variate precum şisturi disodilice, gresia de Tarcău, Kliwa, marne. 
Unităţile reprezentative sunt: Tarcău şi unitatea de Vrancea.

Subcarpaţii sunt formaţi predominant din molasă miocenă şi pliocenă 
(cu gresii, marno‑argile, conglomerate slab cimentate dar şi nisipuri, pie‑
trişuri). Formaţiunile sedimentare sunt în general cutate sub forma unor 
anticlinale şi sinclinale, cute diapire, faliate sau deversate, dar cu toate aces‑
tea procesele tectonice nu sunt la fel de puternice ca în sectorul carpatic. 
Depresiunea Tazlău‑Caşin este sculptată în depozite friabile (marno‑argile 
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cu nisipuri şi gipsuri) ce aparţin miocenului mediu. Culmea Pietricica con‑
ţine conglomerate burdigaliene cu intercalaţii de şisturi verzi.

Bazinul hidrografic al râului Trotuş este situat în zona montană şi sub‑
carpatică, iar afluenţii săi de pe partea dreaptă (într‑un număr mai mare), 
dar şi cei de pe partea stângă (într‑un număr mai mic), au modelat relieful 
într‑o gamă variată de forme: culmi muntoase cu altitudini mijlocii şi mici, 
văi înguste sau cu sectoare mai largi, depresiuni, terase, albii etc. Toate 
aceste forme de relief au influenţat dezvoltarea aşezărilor omeneşti.

2. Condiţiile geomorfologice

Geomorfologia este ştiinţa care studiază aspectul exterior al formelor 
de relief şi evoluţia acestora. Relieful este rezultatul interacţiunii îndelun‑
gate dintre factorii de origine internă: tectonica, structura şi litologia şi 
a cei de origine externă: climatici, hidrologici şi biotici. Principalele uni‑
tăţi geomorfologice din bazinul hidrografic al râului Trotuş sunt: munţii 
Ciucului, munţii Nemira, munţii Tarcăului, munţii Goşmanului, munţii 
Berzunţi şi Depresiunea Subcarpatică Tazlău Caşin, închisă spre est de 
Culmea Pietricica.

Din punct de vedere hipsometric, se constată că cele mai înalte culmi 
din bazinul râului Trotuşului sunt situate în partea vestică, iar cele mai 
joase în sud‑est. Energia medie a reliefului scade de la vest către est, de la 
valori de 400–500 m în munţii Ciucului şi Tarcăului, până la 300–400 m 
în aria depresiunea Dărmăneşti – Comăneşti şi 150–200m în depresiunea 
Subcarpatică Tazlău – Caşin. În zona montană estică, energiile maxime de 
relief sunt mai mici: 800m în Culmea Goşmanu şi sub 700m în Culmea 
Berzunţi. Valori mici ale energiilor maxime de relief se înregistrează şi în 
munţii Nemira (700–800m).

O caracteristică importantă a reliefului, cu influenţă asupra condiţi‑
ilor de locuire este dispunerea reliefului în trepte, cu diferite altitudini, 
care coboară de la principalele culmi muntoase către văile care le separă 
(Trotuş, Asău, Agăş, Sulţa, Dofteana, Ciobănuş), către exteriorul Carpaţilor 
şi Subcarpaţilor şi forma de amfiteatru larg a Depresiunii Tazlăului.

Analiza densităţii fragmentării reliefului ne indică valori care scad de la 
vest către est. Astfel, pe culmile cele mai înalte din vest şi nord, la altitudini 
de peste 1200m, se înregistrează valori între 1,2–1,5km. Spre est, odată cu 
scăderea altitudinilor la 1000–1200m, scade şi densitatea fragmentării la 
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0,9–1,2km /, valori care se menţin şi în Culmea Pietricica. În ariile depre‑
sionare Comăneşti‑Dărmăneşti, valea Trotuşului inferior, valea Tazlăului, 
valorile scad şi mai mult, de la 0,7–1 km / km2 la sub 0,5km / km2.

Valorile pantelor au valori variate. În munţii cu versanţi abrupţi 
(Nemira, Grinduşu) apar valori de peste 30°, în munţii cu altitudini mij‑
locii şi joase (Tarcău, Ciuc, Nemira), predomină pante de 20–30°, iar în 
depresiunea Dărmăneşti valorile scad la 10–20°. În Subcarpaţi pantele se 
menţin mari pe versanţi (15–25°, dar se reduc foarte mult în luncile largi 
ale râului Tazlău şi ale Trotuşului inferior, respectiv 2–5°).

În continuare, vom prezenta succint principalele unităţi geomorfo‑
logice care intră în componenţaale bazinului hidografic al râului Trotuş:

Munţii Ciucului aparţin flişului şi sunt situaţi la contactul cu cristali‑
nul mezozoic al Carpaţilor Orientali. Partea lor centrală a fost afectată de 
procese de scufundare tectonică, astfel încât, munţii Ciucului au înălţimi 
medii care abia depăşesc 1550m (1557m în vârful Gura Muntelui). Limita 
nordică o constituie cursul superior, curbat, al Trotuşului;la est, de acelaşi 
râu până în Depresiunea Comăneşti; la sud Valea Uzului, iar la vest de către 
Depresiunea Ciucului. În componenţa lor întâlnim fliş cretacic şi paleogen. 
Baza de eroziune apare în zona oraşului Comăneşti şi are o valoare de cca. 
370m, astfel încât eroziunea în adâncime s‑a putut realiza la o scară mare, 
energia maximă de relief fiind de peste 1000m .

Principalele cursuri de apă, în afara Trotuşului, care străbat această 
zonă aparţin Sulţei, Ciobănuşului şi Uzului, afluenţi importanţi pentru 
aceast sector superior. Eroziunea regresivă este răspunzătoare de depăşirea 
spre vest aliniei celor mai mari înălţimi, astfel că, cele mai mari altitu‑
dini apar oarecum izolate, sub forma unor masivi mici, precum: Cotumba 
(1252m), Cărunta (1517m), Lapoş(1336m). Muntele Cotumba este bine 
delimitat de către văile Ciugheş şi Sulţa.

Munţii Nemira sunt situaţi în continuare spre sud‑est de munţii 
Ciucului, iar limita dintre ei este reprezentată de Valea Uzului. Aspectul 
general al munţilor Nemira, este cel al unui masiv cu altitudini mijlocii, 
iar cele mai înalte culmisunt situate în partea centrală, la peste 1600m, de 
unde se ramifică spre nord, est şi sud culmi secundare separate de văile 
Uzului, Dofteanei şi Oituzului.

Din punct de vedere geologic se remarcă fruntea pânzei de Ceahlău, 
întâlnită în alcătuirea abruptului principal şi în alte culmi mai înalte, din 
flişul curbicortical, dar în general predomină flişul Oligocen. Cele mai 
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mari înălţimi sunt întâlnite în vârfurile Nemira Mare (1649 m) şi Şandrul 
Mare (1640 m). În general, valorile energiei de relief sunt de 600–800m, 
dar în sectoarele mai înalte din partea centrală apar valori mai mari, de 
800–1000 m.

O caracteristică a munţilor Nemira este prezenţa pajiştilor de altidu‑
dine şi a stâncăriilor din arealele Nemira Mare şi Şandrul Mare. Pe văile 
Slănicului şi Dofteana apar izvoare minerale, terapeutice care au favorizat 
dezvoltarea staţiunii turistice Slănic Moldova.

Majoritatea văilor râurilor care străbat munţii Nemira sunt în general 
înguste, tipic zonelor montane, dar în unele sectoare, în funcţie de petro‑
grafie şistructură, s‑au format depresiuni: Slănic Moldova pe Slănic, Valea 
Uzului pe Uz,Poiana Sărată şi Hârja pe Oituz – toate pe cursurile superi‑
oare, sau Dărmăneşti pe Uz, Dofteana pe Dofteana, Bogdăneşti pe Oituz 
– pe cursurile inferioare. Între sectoarele înguste putem vorbi de defilee, 
precum cel de la Cireşoaia pe Trotuş, Poiana Uzului pe Uz, Dofteana pe 
pârâul cu acelaşi nume, Măgura pe Slănic, Ferăstrău pe Oituz.

Căile de comunicaţie spre Transilvania s‑au putut instala graţie frag‑
mentării reliefului, astfel încât există o şosele care traversează culmile cele 
mai înalte prin pasurile Uz – 1085 m şi Oituz – 866 m.

Munţii Caşinului reprezintă un sector ce aparţine munţilor Vrancei; 
sunt alcătuiţi în cea mai mare parte din fliş paleogen şi sunt delimitaţi de 
Valea Oituzului şi Putna. Altitudinile sunt mijlocii şi mici, între 1100 – 
1300 m, înălţimea maximă atingându‑se în vârful Zboina Neagră (1350m). 
Fragmentarea este puternică, datorată în principal afluenţilor Caşinului.

Munţii Tarcăului sunt situaţi în estul văii Trotuşului, reprezentând o 
subunitate importantă a Carpaţilor Orientali, alcătuită din fliş cretacic şi 
paleogen cu o desfăşurare alungită, nord‑sud. În cadrul bazinului Trotuşului 
se regăseşte doar extremitatea sa sudică, care are aspectul unor culmi pre‑
lungi, paralele,, despărţite de afluenţii de pe stânga ai Trotuşului: Valea 
Rece, Camenca, Asău. Limita nordică este reprezentatăde culuarul Bicaz‑
Bistriţa, iar cea vestică şi sud‑vest ajunge până la văile Dămuc şi Trotuş. 
La est aceşti munţi sunt delimitaţi de valea Asăului.Culmea Goşmanu şi 
culmea Berzunţi sunt considerate de mulţi geografi ca aparţinând Munţilor 
Tarcăului. Potrivit altor geografi precum V.Tufescu, I. Sârcu, Gr. Posea, 
culmile Goşmanu şi Berzunţi sunt unităţi montane separate. La rândul 
său, P. Coteţ include munţii Tarcău, Goşmanu şi Berzunţi sub denumirea 
generică de Munţii Moldovei.
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Grinduşul este principala culme a munţilor Tarcău, formată din struc‑
turi cretatice în latura de vest, mai coborâtă, şi paleogene în partea de est 
unde predomină gresia de Tarcău (vârful Grinduşul–1664m). Eroziunea 
exercitată de afluenţii Tarcăului şi ai Trotuşului a fost deosebit de activă. 
Văile sunt înguste şi sălbatice (Valea Rece, Bolovănişul, Camenca) şi pre‑
zintă lărgiri doar la confluenţa cu Trotuşul, unde s‑au sculptat depresiuni 
comune. Excepţie face râul Asău, care fiind mai lung a sculptat o depre‑
siune şi pe cursul său mijlociu (Păltiniş), în afara celei de la vărsarea în 
Trotuş (Asău‑Larga). Energia de relief este de 600–800m, în medie, iar 
maxima poate depăşi 1100 m.

Culmea Goşmanului se încadrează între valea Asăului (la vest) şi 
Tazlăului şi înşeuarea Moineşti în est şi sud‑est. Rocile de baza (paleogen 
şi fliş marginal) sunt în general mai moi şi, ca urmare, altitudinile sunt mai 
reduse. Culmea principală este alungită NV‑SE, şi din ea se desprind munţi 
secundari, separaţi de afluenţii Asăului şi Tazlăului superior. Principalele 
vârfuri: Geamăna‑ 1442m, Goşmanu‑ 1305m, Murgoci‑ 1293m, se alini‑
ază pe culmea principală şi sunt alcătuite din gresie eocenă de Tarcău şi 
ocupă partea de vest a lanţului muntos. Spre est apar muncei şi piscuri 
izolate puternic fragmentate de cursurile de apă din subbazinele hidro‑
grafice Tazlăul Sărat şi Tazlăul Mare (Tazlău). Între aceştia menţionăm 
Culmea Uture, care înlesneşte trecerea către Depresiunea Tazlăului, ale 
cărei înălţimi sunt de 800–1000m. Zona e bogată în resurse petroliere care 
se exploatează intens. Au fost sculptate mai multe depresiuni dintre care 
cea mai importantă este la Moineşti.

Culmea Berzunţi este situată la sud‑est de Moineşti, între Valea 
Trotuşului şi Subcarpaţii Tazlăului. Este o culme muntoasă oarecum izo‑
lată, cu înălţimi în jur de 700–800m, maximul fiind în Măgura Berzunţ 
– 982m. Aspectul general este al unor dealuri mai înalte, dar structura, 
litologia şi multe alte detalii confirmă apartenenţa lor la unitatea montană, 
fiind o prelungire peste şaua Moineşti a Culmii Goşmanului. Are un carac‑
ter unitar şi închide spre est Depresiunea Comăneşti. Detaliile de relief 
sunt date de unele diferenţieri litologice între formaţiunile eocene şi cele 
oligocene, între care gresia de Lucăceşti prezintă importanţă economică, 
fiind exploatată. Energiile de relief sunt reduse (400–500m) iar afluen‑
ţii mici ai Trotuşului şi Tazlăului au sculptat văi înguste, uneori cu pante 
foarte mari şi repezişuri.
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Valea Trotuşului

Pe toată lungimea sa de 140 km, valea Trotuşului prezintă caracteris‑
tici diferite în funcţie de particularităţile zonelor pe care le traversează. 
Această vale taie pieziş şi succesiv mai multe aliniamente de culmi, grefată 
pe o structură în pânze de şariaj, cu multe linii tectonice, i‑au imprimat 
atât direcţiile locale de scurgere, cât şi configuraţia actuală (o succesiune 
de sectoare înguste, cu arii depresionare).

Valea Trotuşului este şi o importantă axă economică de circulaţie ruti‑
eră şi feroviară şi prezintă, în zona montană, două sectoare distincte: unul 
superior, în care Trotuşul cât şi Valea Rece, afluentul său principal de aici, 
au trasee longitudinale adaptate la structură, iar lungimea sa este mai mare, 
formând un adevărat uluc depresionar şi unul în aval de Ghimeş‑Făget, cu 
o poziţie oblică faţă de principalele linii de relief. Pe acest sector inferior se 
înscrie o alternanţă de sectoare mai înguste (la traversarea culmilor înalte) 
şi de depresiuni (în special la confuenţa cu afluenţii Palanca, Brusturoasa, 
Agăş, Asău, Dofteana, Comăneşti, Tg.Ocna‑ Oneşti). Cea mai importantă 
dintre acestea e depresiunea Comăneşti, în care au fost identificate depo‑
zite sarmanţiene cu cărbuni care s‑a exploatat în zonă. Alături de cărbuni 
se întâlnesc şi rezerve de petrol care, încă se mai exploatează. 

La ieşirea din zona carpatică (în sectorul Târgu Ocna – Oneşti) valea 
Trotuşului capătă caracteristici diferite. Pantele devin mai line, pragurile 
şi repezişurile dispar, şi îşi fac loc despletiturile de braţe, mai ales în aval 
de Oneşti. La confluenţa Trotuşului cu Oituzul, Caşinul, Tazlăul (piaţa de 
adunare a apelor de la Oneşti) se situează compartimentul sudic, ramificat 
al depresiunii subcarpatice a Tazlăului. Până la confluenţa cu Siretul, (circa 
40 km distanţă), valea Trotuşului rămâne destul de largă însinuându‑se 
între prelungirile sudice ale culmii. Se menţin despletiturile de albie, lunca 
largă terasată şi transportul aluviunilor. În apropiere de Adjud, la conflu‑
enţa cu Siretul, Trotuşul etalează un con de dejecţie deosebit demare, dar 
destul de plat, spefic zonelor piemontane.

Subcarpaţii Tazlăului

Reprezintă unitatea geomorfologică din extremitatea de est a bazinului 
hidrografic Trotuş. În principal este vorba despre Depresiunea Tazlăului, 
care este închisă spre est de culmea prelungă a Pietricicăi (relief subcarpatic 
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tipic). Depresiunea Tazlău‑Caşin se dezvoltă pe o lungime de circa 70 km 
şi o lăţime maximă de 20 km, fiind cea mai mare depresiune subcarpa‑
tică. La vest este limitată de flişul carpatic, care o domină cu un abrupt de 
300‑ 400m în munţii Berzunţi. La est pe circa 50 km, se întinde culmea 
Pietricica Bacăului care închide această depresiune după un aliniament 
uşor festonat de afluenţi de stânga ai Trotuşului.

Principalele caracteristici morfologice ale Depresiunii Tazlău‑Caşin 
sunt date de luncile largi ale râurilor care o străbat (Tazlău, Tazlăul Sărat, 
Trotuş, Caşinul inferior), existenţa unui număr mare de terase (7), pre‑
zenţa unor glacisuri piemontane (pleistocene şi halocene) sub abruptul 
montan cu o torenţialitate foarte activă, conuri de depuneri (dejecţie) la 
majoritatea confluenţelor, existenţa unor câmpuri de lapiezuri şi doline 
modelate pe gipsuri (pseudocarst).

În axul înălţimilor subcarpatice sunt conglomerate burdigaliene cu 
elemente de şisturi verzi. Văzută dinspre lunca Siretului, culmea Pietricica 
prezintă un aspect montan, iar pătrunderea pe cursurile superioare ale 
afluenţilor care o drenează, creează aceeaşi impresie de muncei. Creasta 
principală prezintă hogbackuri (aspect de fierăstrău). În subcarpaţii 
Tazlăului, procesele geomorfologice actuale (eroziuni, alunecări), au o 
extindere şi amploare deosebite. La sud, Depresiunea Tazlău‑Caşin este 
închisă (pe dreapta Trotuşului) de masivul subcarpatic Ouşorul (783m).
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